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Nr. 92 

2e KAMER - 18 februari 1997 

1 o MISDRIJF- TOEREKENBAARHEID- NA
TUURLIJKE PERSONEN -ALGEMEEN REGLE
MENT OP DE TECHNISCHE EISEN- OPENBARE 
WEG- BEZIGEN VAN VOERTUIG- STRAF
RECHTELIJK VERANTWOORDELIJKE PERSOON. 

2° WEGVERKEER - ALLERLEI- ALGE
MEEN REGLEMENT OP DE TECHNISCHE EISEN 
- OPENBARE WEG- BEZIGEN VAN VOERTUIG 
- STRAFRECHTELIJK VERANTWOORDELIJKE 
PERSOON. 

1 o en 2° Strafrechtelijk verantwoordelijk 
voor het bezigen op de openbare weg van 
een voertuig dat niet voldoet aan de be
palingen van het reglement, is zowel de 
bestuurder als diegene die het voertuig 
economisch gebruikt (1). (Art. 26, § 1, 
K.B. 15 maart 1968 houdende algemeen 
reglement op de technische eisen.) 

(VAN LAER E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.0269.N) 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den vonnissen, op 15 september 1995 
en 8 januari 1996 in hoger beroep ge
wezen door de Correctionele Recht
bank te Antwerpen; 

I. Op de voorziening van Alfred Van 
Laer: 

Over alle middelen samen : 

Overwegende dat de overtreding van 
artikel 4 van de wet van 21 juni 1985 
betreffende de technische eisen waar
aan elk voertuig voor vervoer te land, 
de onderdelen ervan, evenals het 
veiligheidstoebehoren moeten vol
doen, en van de artikelen 2; § 1, 18, 
§ 1, 26, § 1, en 81 van het koninklijk 
besluit van 15 maart 1968 houdende 

(1) Cass., 3 jan. 1995 en 12 sept. 1995, A.R. nrs. 
P.93.0747.N en P.95.223.N (A. C., 1995, nrs. 1 en 
377). 

algemeen reglement op de technische 
eisen waaraan de auto's, hun aan
hangwagens, hun onderdelen en hun 
veiligheidstoebehoren moeten vol
doen, als moreel bestanddeel van het 
misdrijf hetzij opzet, hetzij schuldige 
nalatigheid vereist; 

Dat het begrip "een voertuig bezi
gen op de openbare weg", bedoeld in 
het vermelde artikel 26, § 1, niet ai
leen betekent het besturen van een 
voertuig, doch eveneens het gebruik 
van een voertuig tot economische doel
einden door de eigenaar, de huurder of 
de gebruiker ervan; 

Overwegende dat de door eiser voor 
de appelrechters genomen conclusie 
aanvoert dat aileen de chauffeur, als 
bestuurder van het voertuig, dit 'be
zigt" in de wettelijke zin; dat de ven
nootschap waarvan eiser de bestuur
der is slechts de vrachtwagen met 
chauffeur ter beschikking stelt van de 
klan ten die zelf instaan voor de la
ding waarover hijzelf, in tegenstel
ling tot de chauffeur, geen toezicht kan 
uitoefenen noch van de eventuele over
lading op de hoogte kan zijn; 

Overwegende dat de appelrechters 
- zonder dat zij, bij ontstentenis van 
nieuwe vervolging voor dezelfde fei
ten, gebonden zijn door voorgaande 
veroordelingen - dit verweer verwer
pen door te considereren, eensdeels, 
dat onder bezigen in het verkeer, in de 
wettelijke zin, niet alleen het bestu
ren van het voertuig op de openbare 
weg doch ook het gebruik ervan tot 
economische doeleinden door de per
soon die erover macht uitoefent en er 
nut van heeft, wordt bedoeld, te de
zen de vennootschap die tot realisa
tie van haar handelsactiviteiten het 
voertuig laadt of laat laden en we
gens het niet nemen van de nodige 
voorzorgsmaatregelen door overla
ding het misdrijf pleegt, anderdeels, 
dat eiser, als natuurlijke persoon die 
binnen de onderneming verantwoor
delijk is voor de organisatie van de 
transporten, met betrekking tot de 
controle op overlading "de facto geen 
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enkele maatregel nam om de nale
ving van de ter zake geldende regle
mentering mogelijk te maken" - wat 
het schuldig verzuim van eiser in
houdt - en het niet nagaan van de 
opgegeven lading geen grond tot twij
fel nopens zijn schuld in zijn voor
deel oplevert; 

Dat zij met deze motieven niet naar 
enige in de middelen aangehaalde ver
klaringen verwijzen, mitsdien de be
wijskracht ervan niet miskennen; · 

Dat zij door hun motivering eiser 
geen strafrechtelijke aansprakelijk
heid voor andermans daden opleg
gen doch hem straffen wegens een 
overtreding, waaraan hij naar hun oor
deel zelf schuld heeft; dat zij door hun 
beslissing het persoonlijk karakter van 
de straf niet miskennen en artikel 
1384 Burgerlijk Wetboek niet schen
den; 

Dat de rechters door hun motive
ring de strijdige of andere feitelijke 
aanvoeringen van eiser verwerpen, zo
doende zijn conclusie beantwoorden, 
en de beslissing regelmatig met rede
nen omkleden en naar recht verant
woorden; 

Dat de middelen niet kunnen wor
den aangenomen; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op het verzoekschrift, in zoverre 
het namens de N.V. Transport Van 
Laer werd ingediend en niet de ont
vankelijkheid van haar voorziening be
treft, verwerpt de voorzieningen; ver
oordeelt de eisers in de kosten. 

18 februari 1997- 2" kamer- Voor
zitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Goethals - Gelijklui
dende conclusie van de h. Goeminne, 
advocaat-generaal- Advocaat : mr. B. 
Veys, Antwerpen. 

Nr. 93 

2" KAMER- 18 februari 1997 

1 o STRAF- ANDERE STRAFFEN- BIJZON
DERE VERBEURDVERKLARING- VORDERING 
OPENBAAR MINISTERIE. 

2° STRAF - ANDERE STRAFFEN - BIJZON
DERE VERBEURDVERKLARING- VERMOGENS
VOORDELEN UIT HET MISDRIJF - KOSTEN 
VERBONDEN AAN HET MISDRIJF- BEGROTING 
DER VERMOGENSVOORDELEN - BEVOEGD
HEID VAN DE RECHTER 

1 o Voor het bevelen van verbeurdverkla
ring door de rechtbank is geen bijzon
dere vordering van het openbaar minis
terie vereist. 

2° Wanneer de rechter in toepassing van ar
tikel 42, 3°, Sw. de vermogensvoordelen 
die uit het misdrijf zijn verkregen be
groat, dient hij geen aftrek te doen van de 
kosten die verbonden zijn aan de reali
satie van het misdrijf. (Art. 42, 3°, Sw.) 

(DE COCK E.A. T. STAD GENT E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.0295.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 januari 1996 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

I. Op de voorzieningen van Jacques 
De Cock en Lutgarda Van Holsbeek, 
beklaagden : 

Over het tweede middel : 
Overwegende dat de eisers verwar

ren tussen, enerzijds, de uitoefening 
van de "strafvordering" in de zin van 
het recht om te vervolgen, anderzijds, 
het vorderen van straf; 

Dat het bevelen van verbeurdver
klaring door de rechtbank geen bij
zondere vordering van het openbaar 
ministerie vereist; 

Overwegende dat de rechter bij de 
begroting in toepassing van artikel 
42.3. Strafwetboek, van de vermogens
voordelen die uit het misdrijf zijn ver
kregen geen aftrek client te doen van 
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de kosten die verbonden zijn aan de 
realisatie van het misdrijf; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op : 1) het namens de eisers De 
Cock en Van Holsbeek aangevoerde 
vierde middel, dat de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering van de ver
weerder het college van burgemees
ter en schepenen van de stad Gent, 
doch niet de ontvankelijkheid van de 
tegen deze beslissing ingestelde 
cassatieberoepen betreft, 2) de brief 
van 11 september 1996, met bijlagen, 
van Mr. Hilde Lievens, raadsman van 
De Cock en Van Holsbeek, welke brief 
werd ingediend buiten de termijn van 
twee maanden bepaald bij artikel 
420bis van het Wetboek van Strafvor
dering, de zaak ingeschreven zijnde op 
de algemene rol van het Hof op 28 fe
bruari 1996, verwerpt de voorzienin
gen; veroordeelt Jacques De Cock en 
Lutgarda Van Holsbeek in de kosten 
van hun voorzieningen; veroordeelt de 
stad Gent in de kosten van haar voor
ziening. 

18 februari 1997 - 2e kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Holsters, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Goeminne, advocaat
generaal-Advocaten: mrs. J. Nys, Den
dermonde; J. Lievens, F. Declercq, Gent. 

Nr. 94 

2e KAMER -18 februari 1997 

1 o VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAF

ZAKEN -ALLERLEI- DATUM VAN illTSPRAAK 
- PROCES-VERBAAL TERECHTZITTING VAN 
VERDAGING VOOR UITSPRAAK - PROCES
VERBAAL TERECHTZITTING VAN UITSPRAAK
VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT 
DER UITSPRAAK- VERSCHRIJVING. 

2° MISDRIJF - TOEREKENBAARHEID -
RECHTSPERSONEN- STRAFRECHTELIJKE VER
ANTWOORDELIJKHEID. 

1 o Wanneer een voor eensluidend verklaard 
afschrift van een vonnis een dubbele 
datumvermelding draagt, maar de da
tum van uitspraak van het vonnis blijkt 
uit de niet van valsheid betichte 
processen-verbaal van de terechtzitting 
waarop de uitspraak van het vonnis ver
daagd werd en uit dit van de terechtzit
ting waarop het vonnis werd uitgespro
ken, , volgt uit deze stukken dat de 
datuinmelding op het voor eensluidend 
verklaard afschrift van het vonnis die niet 
overeenstemt met deze datum een ver
schrijving is en dat er slechts rekening 
kan gehouden worden met de datum · 
welke in voormelde processen-verbaal 
werd aangegeven (1). 

2° Wanneer een rechtspersoon een mis
drijf pleegt, rust de strafrechtelijke ver
antwoordelijkheid op de natuurlijke per
sonen, organen of aangestelde, door wiens 
toedoen de rechtspersoon heeft gehan
deld (2). 

(VAN LAER EA.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.0397.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 5 februari 1996 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Antwerpen; 

I. Op de voorziening van Alfred Van 
Laer: 

Gelet op eisers verzoekschrifi waar
van een• door de griffier van het Hof 
voor eensluidend verklaarde kopie 
aandit arrest is gehecht en ervan deel 
uitmaakt; 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat artikel 702 Ge

rechtelijk Wetboek niet van toepas
sing is in strafzaken; 

(1) Zie Cass., 9 mei 1977, A. C., 1977, 920; zie 
Cass., 4 april1995, A.R. nr. P.94.0724.N, niet ge
publiceerd. 

(2) Cass., 12 sept. 1995, A.R. nr. P.95.0223.N 
(A.C., 1995, nr. 377). 
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Dat het middel, in zoverre het de 
schending van het vermelde artikel 
aanvoert, faalt naar recht; 

Wat het eerste onderdeel be
treft: 

Overwegende dat het door de grif
fier voor eensluidend verklaarde af
schrift van het vonnis van de Correc
tionele Rechtbank van Antwerpen een 
dubbele datumvermelding draagt, res
pectievelijk luidend, de ene als slot
vermelding: "aldus gevonnist en uit
gesproken in openbare terechtzit
ting op een februari negentienhon
derdzesennegentig", de andere 
in de hoofding: "vonnis nr. 601 d.d. 
5.2.96"; 

Overwegende dat het proces-verbaal 
van de terechtzitting van 8 januari 
1996 vermeldt dat de uitspraak van 
het vonnis verdaagd wordt op 5 fe
bruari 1996; dat het proces-verbaal 
van de terechtzitting van 5 februari 
1996 vermeldt dat de rechtbank het 
vonnis uitspreekt; 

Dat uit de context van de vermelde 
stukken die niet van valsheid zijn be
ticht ondubbelzinnig volgt dat het cij
fer van de dagaanwijzing in de datum
vermelding van 1 februari 1996 een 
verschrijving is en dat het vonnis op 5 
februari 1996 is uitgesproken con
form de in de hoofding vermelde da
tum; 

Over het tweede en het vierde mid
del: 

Overwegende dat eiser is vervolgd 
wegens de in de telastlegging vermelde 
inbreuken op de artikelen 6, 7 en 8 
van de EEG-verordening nr. 3820/85 
van 20 december 1985 tot harmoni
satie van bepaalde voorschriften van 
sociale aard voor het wegvervoer, tel
kens om "het misdrijf te hebben uit
gevoerd of aan de uitvoering recht
streeks te hebben meegewerkt of om, 
door enige daad tot de uitvoering er
van zodanige hulp te hebben verleend 
dat zonder zijn bijstand het misdrijf 
niet kon gepleegd worden"; 

Overwegende dat ingevolge artikel 2, 
§ 1, tweede lid, van de wet van 18 fe
bruari 1969 betreffende de maatrege
len ter uitvoering van de internatio
nale verdragen en akten inzake 
vervoer op de weg, de spoorweg of de 
waterweg, de bepalingen van het 
eerste hoek van het Strafwetboek, 
met inbegrip van hoofdstuk VII op de 
telastgelegde misdrijven toepasselijk 
zijn; 

Overwegende dat overtreding van de 
artikelen 2 en 3 van het bij toepas
sing van artikel 1 van de vermelde wet 
van 18 februari 1969, genomen ko
ninklijk besluit van 13 mei 1987 hou
dende de uitvoering van de EEG
verordening nummer 3820/85, als 
moreel bestanddeel van het misdrijf 
hetzij opzet, hetzij schuldige nalatig
heid vereist; 

Overwegende dat, wanneer een mis
drijf gepleegd wordt door een rechts
persoon de strafrechtelijke verant
woordelijkheid voor dit misdrijf wordt 
toegerekend aan de fYsieke persoon -
orgaan of aangestelde - door wiens 
toedoen de rechtspersoon heeft gehan
deld; 

Dat de appelrechters met vermel
ding op de vierde, de vijfde en de zesde 
bladzijde van het bestreden vonnis 
van de feitelijke gegevens waarop zij 
hun oordeellaten steunen, considere
ren, onder meer, dat eiser "afgevaar
digde bestuurder is van de NV Trans
port Van Laer (verweerster) en 
strafrechterlijk verantwoordelijke is 
voor deze firma", dat eiser ''bevoegd is 
voor de organisatie van de vervoer
opdrachten" en dat eiser "als specia
list ter zake" diende te weten dat "aan 
de chauffeurs systematisch vervoer
opdrachten gegeven werden die lou
ter theoretisch binnen de bestaande 
reglementering zouden kunnen uitge
voerd worden, doch waarvan uit de da
gelijkse praktijkervaring in ieder ge
val bleek dat het hier een loutere niet 
haalbare hypothese was", hetgeen op
zet van eiser inhoudt; 
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Dat de rechters voorts in feite, mits
dien op onaantastbare wijze, vaststel
len dat "alle betrokken vrachtwagens 
toebehoren aan (verweerster) en dat 
alle chauffeurs eveneens in de dienst 
van (de eisers) werkten" en dat "over
treding van de betrokken EEG
verordening zonder de daden van uit
voering of bijstand van (eiser ), met 
name zonder de door hem gegeven op
dracht, niet zou gebeurd zijn"; 

Dat de rechters met hun motive
ring wettig vermogen te oordelen dat 
eiser door het geven van de vermelde 
vervoeropdracht zodanige hulp 
heeft verleend dat het misdrijf zon
der zijn bijstand niet kon worden ge
pleegd; 

Dat de rechters eiser aldus niet ver
oordelen wegens feiten waarvoor hij 
niet is vervolgd, maar door vermel
ding van de gegevens waarover eiser 
tegenspraak heeft kunnen voeren, de 
strijdige of andere aanvoeringen van 
eiser verwerpen, zodoende zijn con
clusie beantwoorden, en de beslis
sing dat eiser schuldig is aan de door 
de rechtspersoon gepleegde mis
drijven, regelmatig met redenen 
omkleden en naar recht verantwoor
den; 

Dat de middelen niet kunnen wor
den aangenomen; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op het verzoekschrift in zoverre 
het namens de N.V. Transport Van 
Laer werd ingediend en niet de ont
vankelijkheid yan haar voorziening be
treft, verwerpt de voorzieningen; ver
oordeelt de eisers in de kosten. 

18 februari 1997 - 2e kamer - Voor
zitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Frere - Gelijklui
dende conclusie van de h. Goeminne, 
advocaat-gener·aal - Advocaat : mr. B. 
Veys, Antwerpen. 

Nr. 95 

2e KAMER - 18 februari 1997 

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - OP
SPORINGSONDERZOEK- VERHOOR VAN DE 
VERDACHTE - VEREISTE. 

Het verhoor van de verdachte ten tijde van 
het opsporingsonderzoek is niet wette
lijk vereist (1). 

(VANLAER) 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.0965.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 3 juni 1996 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Antwerpen; 

I. Op de voorziening van Alfred Van 
Laer: 

Over het eerste middel : 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel : 

Overwegende dat het middel, in zo
verre het ervan uitgaat dat eiser ten 
tijde van het opsporingsonderzoek had 
moeten worden verhoord in de hoeda
nigheid van verdachte of van be
klaagde, faalt naar recht; 

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

II. Op de voorziening van de NV 
Transport Van Laer : 

(1) Zie in verband met de verplichting tot ver
hoor door de onderzoeksmagistraat: Cass., 5 april 
1996, Ver. Kamers, A.94.0002.F (A. C., 1996, nr. 
111), en in verband met het verhoor van de ver
dachte door de onderzoeksrechter : Cass., 3 feb. 
1993, A.R. nr. 117 {A. C., 1903, nr. 73). 
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Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hofvermag acht te slaan, 
niet blijkt dat de voorziening van ei
seres, civielrechtelijk aansprakelijke 
partij, werd betekend aan het open
baar ministerie; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op het verzoekschrift, in zoverre 
het namens de NV Transport Van Laer 
werd ingediend en niet de ontvanke
lijkheid van haar voorziening betreft, 
verwerpt de voorzieningen; veroor
deelt de eisers in de kosten. 

18 februari 1997- 2" kamer- Voor
zitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter -
Verslaggeuer : de h. Frere - Gelijklui
dende conclusie van de h. Goeminne, 
advocaat-generaal- Aduocaat : mr. B. 
Veys, Antwerpen. 

Nr. 96 

2" KAMER- 19 februari 1997 

1° WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE
MENT VAN 01-12-1975 - REGLEMENTS
BEPALINGEN -ART. 2-ART. 2.29- BETALEND 
PARKEREN. 

2° WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE
MENT VAN 01-12-1975 - REGLEMENTS
BEPALINGEN -ART. 27 -ART. 27TER-BETA
LEND PARKEREN. 

1 o en 2° Het parkeren op plaatsen met par
keermeters of parkeerautomaten geschiedt 
op de wijze en onder de uoorwaarden die 
op die toestellen zijn uermeld; het kan 
eueneens geschieden op andere wijzen en 
onder andere uoorwaarden die ter plaatse 
ter kennis van de betrokkenen worden ge
bracht (1). (Artt. 2.29, 27.3.1.1 o en 27.3.3 
Wegverkeersreglement.) 

(1) Zie Cass., 26 april 1994, A.R. nr. 
P.93.1218.N (A. C., 1994, nr. 198) en de concl. van 
adv.-gen. De Swaef. 

(DEPETRIS) 

ARREST (uertaling) 

(A.R. nr .. P.96.1418.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 10 oktober 1996 in ha
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Bergen; 

Overwegende dat, luidens de arti
kelen 2.29 en 27.3.1.1° van het Weg
verkeersreglement, het parkeren op 
plaatsen met parkeermeters of par
keerautomaten geschiedt op de wijze 
en onder de voorwaarden die op die 
toestellen zijn vermeld; 

Dat artikel 27.3.3 van het Wegver
keersreglement bepaalt dat het par
keren op plaatsen met parkeerme
ters of parkeerautomaten eveneens 
kan geschieden op andere wijzen en 
onder andere voorwaarden die ter 
plaatse ter kennis van de betrokke
nen worden gebracht; 

Overwegende dat het vonnis vast
stelt dat "de voorwaarden voor het ge
bruik van de door (eiseres) bezette par
keerplaats wel degelijk ter plaatse ter 
kennisvan (eiseres) werden gebracht, 
enerzijds, door de vermeldingen op het 
parkeerautomaat zelf, en, anderzijds, 
wat de betalingstermijn van het par
keergeld betreft, door het op de voor
ruit van haar wagen aangebracht par
keerbiljet"; dat het feit volgens het 
Wegverkeersreglement een overtre
ding vormt, zodat de omstandigheid 
dat het gemeentereglement de beta
lingstermijn niet heeft vastgesteld, niet 
terzake doet; 

Dat het vonnis de beslissing aldus 
naar recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
Wile of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 
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Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt eiseres in de kosten. 

19 februari 1997- 2e kamer- Voor
zitter en verslaggever : de h. Ghislain, waar
nemend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. De Riemaecker, advocaat
generaal-Advocaat : mr. F. Riye, Bergen. 

Nr. 97 

2e KAMER- 19 februari 1997 

VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHA
VING - ERNSTIGE AANWIJZINGEN VAN 
SCHULD- 'IDEZICHT VAN HET HOF - GREN
ZEN. 

In verband met de ernstige aanwijzingen 
van schuld beperkt de kamer van inbe
schuldigingstelling, die, overeenkom
stig art. 30 Wet Voorlopige Hechtenis, ken
nis neemt van het hager beroep tegen de 
in art. 21 van die wet bedoelde beschik
king, zich ertoe na te gaan of ze beston
den zowel op het ogenblik waarop het be
vel tot aanhouding is verleend als op dat 
van de uitspraak; binnen de perken van 
de rechtspleging inzake voorlopige hech
tenis reikt het toezicht van het Hofniet 
verder; het strekt zich a.m. niet uit tot de · 
wettigheid van de daden van onderzoek 
op grand waarvan de kamer van inbe
schuldigingstelling heeft beslist dat er 
t.a.v. de verdachte ernstige aanwijzin
gen van schuld bestonden (1). (Artt. 21 en 
30 Wet Voorlopige Hechtenis.) 

(EL MOATASSIM) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.97.0204.F) 

HET HOF; - Gelet op het be
streden arrest, op 5 februari 1997 

(1) Cass., 15 april1992, A.R. nr. 9879 (A.C., 
1991-92, nr. 442); 22 dec. 1993, A.R. nr. 
P.93.1659F (ibid., 1993, nr. 544); 4 dec. 1996, A.R. 
nr. P.96.1497.F (ibid., 1996, nr. 484), en 11 feb. 
1997,A.R. nr. P.97.0179.N, supra, nr. 79. · · 

gewezen door de kamer van inbeschul
digingstelling van het Hof van Be
roep te Brussel; 

Over de eerste twee middelen : 

Overwegende dat artikel149 van de 
Grondwet niet van toepassing is op de 
beslissingen van de onderzoeks
g~rechten inzake voorlopige hechte
ms; 

Overwegende dat, wat de ernstige 
aanwijzingen van schuld betreft, de 
kamer van inbeschuldigingstelling die 
overeenkomstig artikel 30 van de wet 
van 20 juli 1990 betreffende de voor
lopige hechtenis kennis neemt van het 
hager beroep tegen de in artikel 21 
van die wet bedoelde beschikking, ai
leen nagaat of die aanwijzingen zo
wel op het ogenblik van de uitvaardi
ging van het aanhoudingsbevel als ten 
tijde van de uitspraak bestonden; 

Overwegende dat het door het Hof 
binnen de perken van de rechtsple
ging inzake voorlopige hechtenis uit
geoefende toezicht niet verder reikt; 
dat het onderzoek van de middelen bo
vendien een onderzoek van feitelijke 
gegevens zou vereisen; 

Overwegende dat het arrest overi
gens op eisers conclusie, ten betoge dat 
"de vermoedens van de onderzoeks
magistraat en de uitvaardiging van 
een bevel tot huiszoeking in (eisers) 
woonplaats, rechtstreeks en uitslui
tend het gevolg zijn van een op 10 sep
tember 1996 onregelmatig verzon
den listing'', antwoordt "dat de 
inlichtingen betreffende het GSM
nummer 075/61.25.84 niet afkomstig 
zijn uit het stuk dat zogezegd op grond 
van een verzoek van 9 september 1996 
op 10 september 1996 is gefaxt; dat 
verdachtes argument feitelijke grand
slag mist; dat de vaststelling van te
lefoongesprekken tussen de verdachte 
en medeverdachte, tezamen met de 
aanwezigheid in diens vuilnisbak van 
plastic materiaal waarmee pakjes kon
den worden vervaardigd, alsook de 
aanwezigheid van een gebruikt pakje 
ernstige aanwijzingen zijn die de 
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handhaving van de voorlopige hech
tenis verantwoorden"; 

Overwegende dat het hof van be
roep de bewijskracht niet kan mis
kennen van akten waarnaar het niet 
verwijst; dat het antwoordt op eisers 
conclusie en zijn beslissing regelma
tig met redenen omkleedt en naar 
recht verantwoordt; 

Overwegende dat de middelen niet 
kunnen worden aangenomen; 

Over het derde middel : 
Overwegende dat het rniddel, nu het 

enkel grieven aanvoert die niets met 
de bestreden beslissing uitstaande 
hebben, niet ontvankelijk is; 

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

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

19 februari 1997 - 2e kamer - Voor
zitter : de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter - Verslaggever : de h. Echement -
Gelijklllidende conclusie van de h. De Rie
maecker, advocaat-generaal- Advocaat : 
mr. F. Rogge, Brussel. 

Nr. 98 

2e KAMER - 19 februari 1997 

1 o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- ON
DERZOEKSRECHTER- VERHINDERING- VER
VANGING- VOORWAARDE. 

2o VOORLOPIGE HECHTENIS- ALLER

LEI- SAMENHANG- TOEPASSING. 

1 o De regel volgens welke de verhinderde 
rechter in de rechtbank van eerste aan
leg kan worden vervangen door een an
dere, zonder dat daarvoor een bijzon
dere beschikking van de voorzitter nodig 
is, geldt oak voor de onderzoeksrechters 

onder elkaar in de rechtbanken waar er 
twee of meer zijn (1). (Art. 322 Ger.W.) 

2° De artt. 226 en 227 Sv. hebben niets uit
staande met de rechtspleging inzake voor
lopige hechtenis. 

(PIROT) 

ARREST. (vertaling) 

(A.R. nr. P.97.0209.F) 

HET HOF;- Gelet op.het bestre
den arrest, op 6 februari 1997 gewe
zen door het Hof van Beroep te Luik, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

Over het eerste middel: miskenning van 
het algemeen rechtsbeginsel van het ge
heim (lees : schriftelijk) karakter van het 
gerechtelijk onderzoek, schending van de 
artikelen 61 van het Wetboek van Straf
vordering, 21, §§ 4 en 5, 23.4°, 30 van de 
wet van 20 juli 1990 betre:lfende de voor
lopige hechtenis en 322, eerste lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, · 

doordat het arrest, wat de bevoegdheid 
van de onderzoeksrechter Prignon betreft, 
als volgt antwoordt op de door de huidige 
eiser in cassatie neergelegde conclusie : 
"Overwegende dat de rechtspleging niet on
geldig wordt door de omstandigheid dat de 
vordering tot het instellen van een opspo
ringsonderzoek mevrouw Ancia tot onder
zoeksrechter heeft aangewezen, ofschoon 
verdachte ondervraagd en aangehouden 
werd door de onderzoeksrechter Prignon, 
nu laatstgenoemde uitdrukkelijk gepreci
seerd heeft dat hij handelde 'Gelet op het 
spoedeisend karakter van de zaak, inge
volge mondelinge opdracht van de voorzit
ter van de rechtbank, aangezien onder
zoeksrechter Ancia wettig verhinderd is'; 
dat het bestaan van die opdracht door geen 
enkel element van het dossier in twijfel kan 
worden getrokken en dat het Hof het feit 
dat zij niet, of nog niet, schriftelijk werd be
vestigd, niet als een onregelmatigheid aan
ziet, ondanks de beginselen waarnaar ver
dachte verwijst en de door hem gemaakte 
vergelijking met de rechtspraak, die geen 
betrekking heeft op de vordering tot het in
stellen van een opsporingsonderzoek", 

(1) Cass., 7 april1978 (A. C., 1978, 907) met 
noot-A.T.; 22 mei 1979 (ibid., 1979, 1108). 
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terwijl het arrest, nu het niet preciseert 
welk schriftelijk stuk van het onderzoeks
dossier de zogenaamde mondelinge op
dracht schriftelijk bevestigt en nu het al
dus niet antwoordt op eisers expliciete 
conclusie, het Hof en eiser in de onmoge
lijkheid stelt om na te gaan of de onder
zoeksrechter Prignon bevoegd was om te
gen eiser een aanhoudingsbevel uit te 
vaardigen: 

Overwegende dat, enerzijds, het ar
rest door de in het middel aangege
ven gronden antwoordt op de conclu
sie van eiser, ten betoge dat 
onderzoeksrechter Prignon niet be
voegd was om tegen hem een aanhou
dingsbevel uit te vaardigen; 

Dat, anderzijds, luidens artikel 322 
van het Gerechtelijk Wetboek, de ver
hinderde rechter in de rechtbank van 
eerste aanleg door een andere rech
ter kan worden vervangen, zonder dat 
daartoe een bijzondere beschikking 
van de voorzitter vereist is; dat die re
gel van toepassing is op de onderzoeks
rechters onder elkaar in de rechtban
ken waar er twee of meer zijn; 

Overwegende dat de rechter Prig
non, die door de Koning tot onder
zoeksrechter was aangewezen, dus 
zonder enige opdracht de wettig ver
hinderde onderzoeksrechter Ancia kon 
vervangen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel : schending van 
het algemeen rechtsbeginsel van het ge
heim (lees : schriftelijk) karakter van het 
gerechtelijk onderzoek, van artikel61 van 
het Wetboek van Strafvordering, van de ar
tikelen 21, §§ 4 en 5, 23.4°, 30 van de wet 
van 20 juli 1990 betreffende de voorlo
pige hechtenis, 103 van de Grondwet en 
226 en 227 van het Wetboek van Strafvor
dering, 

doordat het arrest preciseert : "overwe
gende dat het betoog dat hij (eiser) grondt 
op het bestaan van een door raadsheer Fi
,scher geleid onderzoek, niet ter zake die
nend is, nu laatstgenoemde een gelijklo
pend onderzoek verricht naar samenhan
gende feiten naar aanleiding van de 
inbeschuldigingstelling van ministers, 
waarvoor het rechtscollege dat hem daar
toe opdracht heeft gegeven, bevoegd is", 

terwijl, in het geval dat het bestaan van 
de samenhang zou moeten worden aange
nomen, er zou moeten worden vastgesteld 
dat elk onderzoek zowel van de hoofdfei
ten als van de ermee samenhangende fei
ten moet worden toevertrouwd aan de
zelfde onderzoeksrechter, in casu de 
raadsheer bij het Hof van cassatie Fischer, 
met uitsluiting, behoudens in het dossier 
uitdrukkelijk te vermelden voorbehoud, van 
elke andere onderzoeksrechter : 

Overwegende dat de artikelen 226 
en 227 van het Wetboek van Strafvor
dering niets uitstaande hebben met de 
rechtspleging inzake voorlopige hech
tenis; 

Dat daaruit volgt dat zelfs als het 
onderzoek feiten betreft die samen
hangend zijn met die waarvoor een on
derzoek tegen een minister gevoerd 
wordt door een raadsheer bij het Hof 
van cassatie, de onderzoeksrechter van 
de rechtbank van eerste aanleg be
voegd blijft om het onderzoek tegen 
een verdachte die geen voorrecht van 
rechtsmacht heeft, voort te zetten; dat 
het arrest geen schending inhoudt van 
artikel 103 van de Grondwet; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het derde middel : schending van de 
substantiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen, die door het 
Hof ambtshalve moet worden opgewor
pen en die al dan niet betrekking heeft op 
de hierboven uiteengezette middelen, in
zonderheid wat de ve:rjaring van de straf
vordering betreft : 

Overwegende dat een tot het Hof ge
richt verzoek om ambtshalve midde
len op te werpen, geen middel vormt; 

En overwegende dat de substan
tii:ile 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 van zijn voorziening. 

19 februari 1997 - 2e kamer - Voor
zitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
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Verslaggever : mevr. Jeanmart - Gelijk
luidende conclusie van de h. du Jardin, eer
ste advocaat-generaal - Advocaat : mr. A. 
Masset, Verviers. 

Nr. 99 

1 e KAMER- 20 februari 1997 

1° EUROPESE UNIE - PREJUDICIELE GE
SCHILLEN- HOF VAN CASSATIE -ARTIKEL 
177 E.E.G.-VERDRAG- HANDELINGEN VAN DE 
INSTELLINGEN- BEPALING- UITLEGGING
NOODZAKELIJKE UITLEGGING- H.V.J - VER
ZOEK- UITZONDERING. 

2o HANDELSPRAKTIJKEN- MEDEDIN
GING- BEDRIJVEN- OVEREENKOMSTEN
EUROPESE UNIE - COMMISSIE - BESCHIK
KING- DRAAGWIJDTE. 

3° EUROPESE UNIE - VERDRAGSBEPA
LINGEN- BELEID- MEDEDINGING- BEDRIJ
VEN- OVEREENKOMSTEN - COMMISSIE -
BESCHIKKING- DRAAGWIJDTE. 

4 ° EUROPESE UNIE - VERDRAGSBEPA
LINGEN -INSTELLINGEN- COMMISSIE- BE
SCHIKKING- DRAAGWIJDTE- MEDEDINGING 
- BEDRIJVEN- OVEREENKOMSTEN. 

1 o Wanneer een vraag om uitlegging van 
het E.E.G.-Verdrag of van een hande
ling van de instellingen van de Gemeen
schap dezelfde is als waarover het H. v.J. 
o.m. reeds een uitleggingsbeslissing heeft 
gewezen, behoeven de nationale rechter
lijke instanties, waarvan de beslissin
gen volgens het nationale recht niet vat
baar zijn voor hager beroep, zich niet 
opnieuw, bij wege van prejudiciele vraag, 
voor uitlegging tot het H. v.J. te wenden, 
op voorwaarde dat zij bij die uitleggings
beslissing aansluiten (1). (Art. 177 
E.E.G.-Verdrag, goedgekeurd bij de wet 
van 2 dec. 1957.) (lmpliciet.) 

2°, 3° en 4° De buitentoepassingverklaring 
van de bepalingen van artikel 85.1 
E.E.G.-Verdrag, die door de Commissie 
wordt beslist in de vorm van een indivi
duele beschikking op grand van de 

(1) Cass., 6 okt. 1995, A.R. nr. C.94.0457.F 
(AC., 1995, nr. 419). 

(E. E. G.)-Verordening nr. 17 I 62 van de 
Raad, wordt gekenmerkt door het be
perkte aantal adressanten ervan (2); de 
beschikking van de Commissie betreft een 
systeem van selectieve distributie, zodat 
zij slechts betrekking heeft op de contrac
tuele verhoudingen tussen bepaalde le
veranciers en hun erkende dealers, waar 
zij de voorwaarden vaststelt waaronder 
bepaalde overeenkomsten tussen hen ge
oorloofd zijn wat de door het Verdrag in
gevoerde mededingingsregels betreft (3). 
(Art. 85.1 en 3, 189, vierde lid, en 191.3 
E.E.G.-Verdrag, goedgekeurd bij de wet 
van 2 dec. 1957; artt. 6, 8, 9.1 en 19.3 
E.E.G.-verordening nr. 17/62 van de Raad 
van 6 feb. 1962.) 

(PARFUMS ET BAUTE BELGILUX N.V. 
T. GB-UNIC N.V.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.96.008l.F ) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 september 1995 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Brussel; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 3, g), 5, inzonderheid 5, tweede lid, 
85.1, en 85.3, 155 van het Verdrag van 25 
maart 1957 tot oprichting van de Euro
pese Gemeenschap, goedgekeurd bij de wet 
van 2 december 1957, 9, inzonderheid 9.1, 
van de E.E.G.-Verordening nr. 17/62 van de 
Raad van 6 februari 1962 over de toepas
sing van de artikelen 85 en 86 van het Ver
drag, en van het algemeen communautair 
rechtsbeginsel van de niet-discriminatie, 

doordat het arrest overweegt dat het hof 
van beroep voor de bepaling van het be
grip luxe-cosmeticaproducten en de bepa
ling van het nadeel aan die producten door 
niet-erkende kleinhandelaars niet gebon
den was door de feitelijke vaststellingen in 
de beschikkingen van de Commissie van de 

(2) H.v.J., 15 juli 1963 (Onderneming Plau
mann and Co t. Commissie) 25/62, Jur.H.v.J., blz. 
197. 

(3) Zie H.v.J., 15 feb. 1996 (SA Grand ga
rage albigeois e.a. t. S.A.R.L. Garage Massol), 
C-226/94, Jur.H.v.J., blz. 1-651; 15 feb. 1996 (S.A 
Nissan France e.a. t. J.-L. Dupasquier van Ga
rage "Sport Auto e.a.), C-309/94, Jur.H.v.J., blz. 
1-677. 
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Europese Gemeenschappen betreffende een 
procedure tot toepassing van artikel 85 van 
het EG-Verdrag van 16 december 1991 in
zake Yves Saint Laurent Parfums en van 
24 juli 1992 inzake Parfums Givenchy, en 
het er zelfs geen acht diende op te slaan, 
"we gens de specificiteit zelf van die be
schikkingen" en doordat het arrest der
halve heeft beslist dat "uit die beschikkin
gen van de EG-Commissie tot tijdelijke 
vrijstelling (inzake de producten Yves Saint 
Laurent en Givenchy ... ) ( ... ) geen bepa
ling van het begrip luxeproduct kan wor
den afgeleid en evenmin een algemeen 

· recht op bescherming van een product dat, 
wegens het door de fabrikant inzake dis
tributie gevoerde selectieve beleid, als luxe
product zou kunnen worden bestempeld", 

terwijl, eerste onderdeel, op grond van ar
tikel 85.1 en 85,3 van het Verdrag, de door 
de Commissie aangenomen individuele be
schikkingen tot vrijstelling, noodzakelij
kerwijs uitgaan van een bepaling van de 
markt van het betrokken product, aange
zien de toepasselijkheid van die bepaling 
van het Verdrag een specifiek product be
treft op een grondgebied dat ruimer moet 
zijn dan het grondgebied van een enkele 
Lid-Staat; de bepaling van de markt voor 
het product op het product slaat en niet op 
de fabrikant; een eventuele rechtvaardi
ging van de beperkingen van de mededin
ging door het invoeren van een of ander 
procede tot controle van de distributie, ver
band houdt met de aard van het product en 
niet met de persoon van de fabrikant er
van; de Commissie, nu zij gebonden is door 
het objectiviteits- en niet-discrimi
natiebeginsel, bij de beschrijving van de 
markt voor het product enkel het product 
zelf met zijn eigen specificiteit in aanmer
king kan nemen met uitsluiting van de per
soonlijke specificiteiten van deze of gene fa
brikant; die persoonlijke specificiteiten door 
de Commissie pas achteraf in aanmer
king worden genomen, dat is nadat de 
markt voor het product is bepaald, name
lijk wanneer zij, via de bevoegde dien
sten, de overeenkomst, het akkoord of de 
onderling afgestemde feitelijke gedraging, 
onderzoekt die de ondememingen, partij bij 
de overeenkomst, het akkoord of die ge
draging, bij haar hebben aangemeld; ie
dere individuele beschikking van de Com
missie tot vrijstelling aldus noodzakelij
kerwijs een eerste deel behelst dat de 
markt voor het desbetreffende product be
paalt en een tweede deel waarin de aan
gemelde overeenkomst, het aangemeld ak
koord of de aangemelde gedraging wordt 
onderzocht; derhalve de beslissing van het 

arrest volgens hetwelk "uit de beschikkin
gen van de EG-Commissie tot tijdelijke vrij
stelling (inzake de producten Yves Saint 
Laurent en Givenchy) wegens de specifi
citeit zelf van die beschikkingen, geen be
paling van het begrip luxeproduct kan wor
den afgeleid ( ... )", op een verwarring berust 
tussen de beschrijving door de Commis
sie van de markt voor het betrokken pro
duct, die een algemene draagwijdte heeft, 
en het onderzoek door de Commissie van de 
aangemelde overeenkomst, het aangemeld 
akkoord of de aangemelde afgestemde fei
telijke gedraging, dat een specifieke draag
wijdte heeft, en bijgevolg zowel de opdracht 
als de verplichtingen van de Commissie van 
de Europese Gemeenschappen miskent 
(schending van de artikelen 3, g), 85.1. en 
85.3., 155 van het Verdrag tot oprichting 
van de Europese Gemeenschap, en 9, van 
de EEG-verordening nr. 17/62, en misken
ning van het in het middel aangevoerd al
gemeen beginsel van het Gemeenschaps
recht); 

tweede onderdeel, het op artikel155 van 
het Verdrag gebaseerde optreden van de 
Commissie onder meer beoogt de in arti
kel3, g), van het Verdrag vervatte doel
stelling te verwezenlijken, namelijk een re
geling waardoor de mededinging binnen de 
gemeenschappelijke markt niet wordt ver
valst; dat optreden niet aileen geschiedt bij 
wege van de wetgevende handelingen die 
de Commissie ter aanneming aan de Raad 
van ministers voorlegt en de regels met uit
drukkelijk algemene strekking, ratione per
sonae, die de Commissie zelf aanneemt op 
grond van de bevoegdheden die haar door 
de Raad worden opgedragen of op grond 
van de bevoegdheden die ze rechtstreeks 
aan het Verdrag ontleent, maar ook bij 
wege van de individuele beschikkingen die 
de Commissie aanneemt wanneer zij op
treedt in het kader van haar anti-trust
beleid; het algemene deel van die beschik
kingen waarin de markt voor het betrokken 
product wordt bepaald, gekenmerkt wordt 
door twee fundamentele elementen van in
stitutionele aard waardoor die beschikkin
gen in dat opzicht bindend zijn voor de na
tionale feitenrechter; de Commissie eerst en 
vooral, in tegenstelling tot de nationale 
rechtscolleges, hoewel ze een quasi 
rechtsprekende bevoegdheid heeft inzake 
mededinging, een instelling is die door 
uniek zijn wordt gekenmerkt omdat zij be
voegd is voor het hele grondgebied van de 
Unie en op dat domein geen enkele tegen
hanger heeft; de Commissie in de tweede 
plaats, aangezien haar territoriale 
bevoegdheid afhangt van het bestaan van 
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gevolgen op de handel tussen de Lid-Staten, 
en dus van de betrokkenheid van ten min
ste twee nationale grondgebieden, een op
dracht tot eenmaking vervult die zou wor
den belemmerd indien de nationale 
instanties geen respect zouden opbren
gen voor de algemene en objectieve vast
stellingen die naar aanleiding van het on
derzoek van de dossiers door haar diensten 
zijn gedaan en door haar zijn overgeno
men in haar individuele beschikkingen; het 
arrest, nu het beslist "dat uit de beschik
kingen van de EG-Commissie tot tijde
lijke vrijstelling (inzake de producten Yves 
Saint Laurent en Givenchy) wegens de spe
cificiteit zelf van die beschikkingen geen be
paling van het begrip luxeproduct kan wor
den afgeleid ( ... )", in weerwil van de 
institutionele rol van de Commissie, over
weegt dat het algemeen deel van de ge
noemde beschikkingen, betreffende de be
paling van de markt voor ·luxe
cosmeticaproducten, ratione personae, 
uitsluitend de bestemmelingen aanbelan
gen; de feitenrechters bijgevolg, nu zij zich 
gerechtigd achten om de door de Commis
sie op algemene en objectieve wijze gege
ven beschrijving van het luxe
cosmeticaproduct zonder meer te weren, het 
uniek zijn en de opdracht van die instel
ling tot eenmaking miskennen en bijge
volg de artikelen 3, g), en 155 van het in 
het middel aangegeven Verdrag, alsook ar
tikel 9 van de in het middel aangegeven 
EEG-verordening nr. 17/62 schenden; 

derde onderdeel, nu de in de beschikkin
gen van de Commissie inzake de produc
ten Yves Saint Laurent en Givenchy gege
ven beschrijving van de markt voor luxe 
cosmeticaproducten, die steunt op een be
paling van die categorie van producten en 
van het nadeel dat niet-erkende kleinhan
delaars aan die producten kunnen berok
kenen door ze niet als luxeproduct te be
schouwen, en nu verweerster de bewering 
van eiseres als zouden haar eigen produc
ten tot dezelfde algemene categorie van 
luxe cosmeticaproducten behoren als die 
welke door haar concurrenten Yves Saint 
Laurent en Givenchy worden geprodu
ceerd, niet heeft betwist, de feitenrechters 
- ook al waren zij van oordeel dat de 
draagwijdte ratione personae van die be
schikkingen beperkt bleef tot de bestem
melingen ervan- niettemin verplicht wa
ren na te gaan of de door de Commissie 
gegeven bepaling van de markt voor luxe
producten en van het mogelijke nadeel dat 
aan genoemd product kon worden toege
bracht, konden worden toegepast in de hun 
voorgelegde zaak; artikel 5, tweede lid, van 

het Verdrag immers bepaalt dat de Lid
Staten (met inbegrip van hun rechterlijke 
instanties) zich moeten onthouden van alle 
maatregelen (rechterlijke beslissingen in
begrepen) welke de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het Verdrag in gevaar 
kunnen brengen; de weigering om reke
ning te houden met algemene bepalingen 
in de beschikkingen van de Commissie be
treffende de concurrenten van eiseres, moet 
beschouwd worden als een maatregel die de 
uniforme toepassing, op het hele grondge
bied van de Unie, van artikel 85 van het 
Verdrag in de sector distributie van luxe
cosmeticaproducten, in gevaar kan bren
gen; het arrest bijgevolg, nu het weigert, al 
was het maar bij wijze van inlichting, acht 
te slaan op de individuele beschikkingen 
van de Commissie tot vrijstelling voor de 
producten Yves Saint Laurent en Given
chy, met overtreding van de artikelen 3, g) 
en 5, tweede lid, van het Verdrag, de doel
stellingen van de gemeenschappelijke 
markt in gevaar brengt, en derhalve die be
palingen schendt : 

Overwegende dat de drie onderde
len van het middel berusten op de be
wering dat de buitentoepassing
verklaring van artikel 85.1, van het 
Verdrag tot oprichting van de Euro
pese Gemeenschap, bij wege van een 
individuele beschikking die de Com
missie grondt op de verordening 17/62 
van de Raad, eerste verordening tot 
toepassing van de artikelen 85 en 86 
van het Verdrag, de nationale rech
ter en derden bindt; 

Overwegende dat krachtens arti
kel189, vierde lid, van het Verdrag, 
een beschikking verbindend is in al 
haar onderdelen voor degenen tot wie 
zij uitdrukkelijk is gericht; dat krach
tens artikel191.3 van dat Verdrag van 
de beschikkingen kennis wordt gege
ven aan hen tot wie zij zijn gericht en 
zij door die kennisgeving van kracht 
worden; 

Dat uit die bepalingen volgt dat een 
beschikking wordt gekenmerkt door 
het beperkt aantal bestemmelingen er
van; dat nude beschikking van de 
Commissie een systeem van selec
tieve distributie betreft, zij slechts be
trekking heeft op de contractuele ver
houdingen tussen bepaalde leveran
ciers en hun erkende verdelers, 
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waarbij zij de voorwaarden vaststelt 
waaronder bepaalde bindende akkoor
den tussen hen geoorloofd zijn wat de 
door het Verdrag ingevoerde 
mededingingsregels betreft; 

Overwegende dat het arrest over
weegt "dat uit de beschikkingen van 
de EG-Commissie tot tijdelijke vrij
stelling (inzake de producten Yves 
Saint Laurent en Givenchy ... ), we
gens de specificiteit zelf van die be
schikkingen, geen bepaling van het be
grip luxeproduct kan worden afgeleid 
en evenmin een algemeen recht op be
scherming van een product dat, we
gens het door de fabrikant inzake de 
distributie gevoerde selectieve be
leid, als luxeproduct zou kunnen wor
den bestempeld"; 

Dat het arrest door die overweging 
de bepalingen van het Gemeenschaps
recht en het algemeen beginsel die in 
het middel zijn vermeld, niet miskent; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

20 februari 1997 - 1" kamer - Voor
zitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Thr
slaggever : de h. Parmentier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De 
Gryse, voor verweerster. 

Nr. 100 

1" KAMER- 20 februari 1997 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN 
VENNOOTSCHAPSBELASTING- VASTSTEL
LING VAN HET BELASTBAAR NETTO-INKOMEN 
- WINSTEN- VASTSTELLING- KALENDER
JAAR- BOEKJAAR- ONDERSCHEID- BOEK
HOUDING- REGELS VAN BOEKHOUDRECHT. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN 
VENNOOTSCHAPSBELASTING- BELASTBAAR 
NETTO-INKOMEN VAN PERSONEN
VENNOOTSCHAPPEN ONDERWORPEN AAN 

VENNOOTSCHAPSBELASTING- WINSTEN -
VASTSTELLING- KALENDERJAAR- BOEK
JAAR- ONDERSCHEID- BOEKHOUDING- RE
GELS VAN BOEKHOUDRECHT. 

1 o en 2° Wanneer een vennootschap an
ders dan per kalenderjaar boekhoudt en 
het belastbare tijdperk derhalve samen
valt met het boekjaar afgesloten in het 
jaar waarnaar het aanslagjaar wordt ge
noemd, wordt de voor dat aanslagjaar 
verschuldigde belasting vastgesteld op 
grand van de winsten die voortkomen uit 
alle gedane verrichtingen, die verwezen
lijkt of verkregen zijn tijdens het tijd
perk van het voornoemde boekjaar, zo
als ze uit de boekhouding blijken en 
vastgesteld worden overeenkomstig de re
gels van het boekhoudrecht (1). [Artt. 20, 
1°, 21, 1°,96 en 265 W.I.B. (1964); artt. 
165, 167, § 1, 3°, a, en 168, 1°, K.B. 4 
maart 1965 (2); art. 19, vierde lid, K.B. 
8 okt. 1976.] 

(BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN 
T. VASSAL B.V:B.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. F.95.0097.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 22 juni 1995 door 
het Hof van Beroep te Brussel gewe
zen; 

Over het middel, gesteld als volgt : scherr
ding van de artikelen 96, 20, 1°, 21, r, en 
265 van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen (1964) en van de artikelen 167, 
§ 1, 3, a, en 168, 1°, van het koninklijk be
sluit tot uitvoering van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (1964), zoals ze van 
toepassing waren voor het aanslagjaar 
1987, 

doordat het arrest vaststelt dat het maat
schappelijk doel van verweerster bestond in 
"het beheer en de exploitatie, meer be
paald van overdekte of open tennisvelden 
... ", dat het boekjaar van de vennootschap 
begint op 1 juni en eindigt op 31 mei van 

(1) Zie J. KIRKPATRICK, Le regime fiscal des so
ci.etes en Belgique, 2e uitg., Brussel, 1995, nr. 2.14, 
blz. 81, en nr. 2.18, blz. 84. Zie ook noot 3 bier
onder. 

(2) Zie ook artt. 23, § 1, 1°, 24, 1°, 183 en 360 
W.I.B. (1992); artt. 202, 204, 3o, a, en 205, 1 o, KB. 
27 aug. 1993 tot uitvoering W.I.B. (1992). 
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elk jaar (te dezen van 1 juni 1986 tot 31 
mei 1987), terwijl de tennisterreinen jaar
lijks worden verhuurd per tennisseizoen, 
dat is van 15 september tot 14 september 
van het daaropvolgende jaar, en dat de le
den hun bijdragen en huur vooraf beta
len, dat verweerster het bedrag van 
1.509.800 frank in haar jaarrekeningen ge
boekt heeft op de overlopende rekening on
der de rubriek van. het passief"over te dra
gen opbrengsten", dat voornoemd bedrag 
overeenkomt met 7/24e van de vooraf 
gei"nde huurgelden en bijdragen, name
lijk het gedeelte dat de leden reeds heb
ben betaald voor de periode van 1 juni tot 
14 september 1987 (en dus moet worden 
aangerekend op het volgend boekjaar), dus 
3,5 maanden; dat het arrest beslist dat 
voornoemd bedrag wettig is geboekt met in
achtneming van artikel19, vierde lid, van 
het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 
met betrekking tot de jaarrekening van de 
ondernemingen, de bijlage betreffende het 
schema van de jaarrekening en het door de 
Commissie voor boekhoudkundige nor
men over de draagwijdte van dat artikel 
uitgebrachte advies en dat de resultaten 
moeten worden vastgesteld overeenkom
stig de boekboudkundige regels, tenzij de 
belastingwet anders bepaalt; dat het hof 
van beroep gelet op artikel167, § 1, (3°), 
van het koninklijk besluit tot uitvoering 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen waarin de bedrijfsinkomsten van het 
boekjaar worden omschreven als de inkom
sten bestaande uit vastgestelde of ver
moede winsten ofbaten van dat tijdperk en 
gelet op artikel 168, § 1, van voornoemd ko
ninklijk besluit naar luid waarvan voor de 
toepassing van het bovenaangehaalde ar
tikel167, § 1, winsten ofbaten die uit een 
boekhouding blijken, geacht worden ver
kregen te zijn op de datum van afsluiting 
van het boekjaar waarop zij betrekking 
hebben, beslist dat het bestuur ten on
rechte uit die bepalingen afieidt dat een op
brengst (bijdragen en huur) die verbon
den is aan een bepaald boekjaar, maar is 
betaald tijdens een vorig boekjaar, nood
zakelijkerwijze reeds het vorige boekjaar tij
dens hetwelk die opbrengst wordt gei"nd, in 
aanmerking moet worden genomen en aan
geslagen, dat de bovengenoemde artike
len van het koninklijk besluit tot uitvoe
ring van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen helemaal niet afwijken van het 
beginsel dat de resultaten overeenkom
stig de boekhoudkundige regels moeten 
worden vastgesteld, maar integendeel een 
concrete toepassing daarvan vormen, daar 
artikel168, § 1, uitdrukkelijk naar die re-

gels verwijst, en dat bijgevolg de overeen
komstig de boekboudkundige regels als over 
te dragen geboekte opbrengsten niet kun
nen gevoegd worden bij de belastbare 
grondslag van het litigieuze aanslagjaar, 

terwijl uit de artikelen 96, 20, r, 21, r 
en 265 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen (1964) volgt dat de tij
dens een bepaald belastbaar tijdperk be
haalde winsten van een vennootschap die 
zijn welke tijdens die periode worden vast
gesteld of vermoed en die voortkomen uit 
alle door of door toedoen van de 
nijverheids-, handels- oflandbouwbedrij
ven gesloten transacties; met uitzonde
ring van de enkele winsten, bedoeld in ar
tikel 23 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, onder winst in de 
zin van belastingwet dus worden verstaan 
alle inkomsten die voortkomen uit de door 
die exploitaties gesloten transacties, voor 
zover ze zijn behaald of verkregen tijdens 
het belastbaar tijdperk, zoals het wordt om
schreven in artikel 165 van het konink
lijk besluit tot uitvoering van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen; in het 
geval dat een boekbouding wordt gevoerd, 
de vastgestelde winsten weliswaar die zijn 
welke blijken uit de tijdens het belast
baar tijdperk afgesloten balans en die, 
krachtens de artikelen 167, § 1, 3, a, en 
168, 1°, van het koninklijk besluit tot uit
voering van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen worden geacht verkre
gen te zijn op de datum van afsluiting van 
het boekjaar waarop zij betrekking heb
ben (. .. ), maar het belastingrecht even
wei, in afwijking van de boekhoudkun
dige regels, tot de winsten van het 
belastbaar tijdperk niet aileen de win
sten rekent die uit de boekhouding blij
ken, maar ook die welke tijdens het be
lastbaar tijdperk zijn verkregen, zelfs als ze, 
om boekboudkundige redenen op een over
lopende rekening worden geboekt als "over 
te dragen opbrengsten"; de bijdragen en 
huurgelden, die de leden van de club bij de 
aanvang van het tennisseizoen hebben be
taald voor de toegang en het gebruik van 
het tenniscomplex, deel uitmaken van de in 
artikel 21 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen omschreven winsten, ver
kregen en gei"nd zijn voor het einde van het 
boekjaar en dus belastbaar zijn voor het 
aanslagjaar 1987; het hofbijgevolg de in 
het middel aangewezen bepalingen 
schendt: 

Overwegende dat uit de vaststellin
gen van het arrest blijkt : 1 • dat het 
boekjaar van verweerster begint op 1 
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juni en eindigt op 31 mei van het daar
opvolgende jaar; 2' dat de jaarreke
ningen betreffende het eerste boek
jaar betrekking hadden op de periode 
van 1 juni 1986 tot 31 mei 1987 en 
overeenkwamen met het bewuste 
aanslagjaar, namelijk het aanslag
jaar 1987; 3' dat de leden hun bijdra
gen en huur voorafbetalen bij de aan
vang van het tennisseizoen; 4' dat 
verweerster het gedeelte van de bij
dragen en huurgelden die verband 
houden met de periode van 1 juni tot 
14 september 1987 "geboekt heeft op 
de overlopende rekening van het pas
sief onder de rubriek 'Over te dra
gen opbrengsten'"; 

Overwegende dat de belastbare win
sten van de ondernemingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de boek
houdkundige regels, tenzij de belas
tingwet uitdrukkelijk daarvan afwijkt; 

Overwegende dat artikel19, vierde 
lid, van het koninklijk besluit van 8 
oktober 1976 met betrekking tot de 
jaarrekenil).g van de ondernemingen, 
bepaalt dater rekening moet wor
den gehouden met de kosten en de op
brengsten die betrekking hebben op 
het boekjaar of op voorgaande boek
jaren, ongeacht de dag waarop deze 
kosten en opbrengsten worden be
taald of gei:nd, behalve indien de ef
fectieve inning van deze opbrengsten 
onzeker is; 

Dat het in bijlage bij dat konink
lijk besluit gevoegde schema van de 
jaarrekening onder het passief een 
post bevat ''X. Overlopende rekenin
gen"; dat blijkens de omschrijving van 
de rubrieken in hoofdstuk III, afde
ling 1, van de bijlage bij het konink
lijk besluit onder die post onder meer 
worden geboekt "de over te dragen op
brengsten, dit wil zeggen de gedeel
ten van de opbrengsten die in de loop 
van het vorige boekjaar gei:nd wer
den doch die op een later boekjaar aan 
te rekenen zijn"; 

Dat uit die regel volgt dat huur
gelden die, zoals te dezen, voorafwor
den gei:nd ·en op een later boekjaar be
trekking hebben, niet kunnen worden 

geboekt als resultaten van het boek
jaar waarin de betaling is geschied, 
maar moeten worden opgenomen in de 
winst van het dienstjaar waarmee ze 
in verband staan; 

Overwegende dat luidens artikel 265 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen (1964), de voor een aan
slagjaar verschuldigde belasting wordt 
gevestigd op de inkomsten welke de 
belastingplichtige behaald of verkre
gen heeft gedurende het belastbaar 
tijdperk en de Koning het belastbaar 
tijdperk en de inkomsten die ermede 
in verband staan bepaalt; 

Overwegende dat artikel 165 van 
het koninklijk besluit van 4 maart 
1965 tot uitvoering van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen bepaalt 
dat het belastbaar tijdperk samen
valt met het boekjaar, afgesloten tij
dens het jaar waarnaar het aanslag
jaar wordt genoemd, voor de 
toepassing van de vennootschaps
belasting, wanneer de betrokkenen an
ders dan per kalenderjaar boekhou
den; 

Overwegende dat artikel167, § 1, 3', 
a, van voornoemd besluit bepaalt dat 
inkomsten van het in voornoemd ar
tikel165 omschreven belastbaar tijd
perk de vastgestelde ofvermoede win
sten of baten van dat tijdperk zijn en 
dat artikel168, 1', eraan toevoegt dat 
voor de toepassing van voornoemd ar
tikel167, § 1, 3', a, de winsten ofba
ten die uit een boekhouding blijken, 
geacht worden verkregen te zijn op de 
datum van afsluiting van het boek
jaar waarop zij betrekking hebben; 

Overwegende dat het bovenaan
gehaalde artikel168, waarin sprake is 
van de winsten die uit een boekhou
ding blijken, uitdrukkelijk verwijst 
naar de boekhoudkundige regels, zon
der ervan af te wijken; 

Overwegende dat het arrest de be
slissing dat de litigieuze bijdragen en 
huurgelden niet mochten meegere
kend worden in de belastbare grond
slag van het aanslagjaar 1987, naar 
recht verantwoordt; 
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Dat het middel niet kan worden Nr. 101 
aangenomen; 

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

20 februari 1997 - 1 e kamer- Voor
zitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter- ~r
slaggever : de h. Verheyden -Anders
luidende conclusie (3) van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal. 

(3) Ret O.M. concludeerde tot cassatie om de 
volgende gronden. Volgens de rechtspraak van het 
Rof is ''het beginsel dat het boekhoudrecht het 
belastingrecht beheerst" geen algemeen rechts
beginsel (Cass., 5 mei 1995, A.R. nr. F.93.0071.N, 
A. C., 1995, nr. 226). De draagwijdte van die door 
het Rof geformuleerde rechtsregel moet zeker niet 
worden overdreven in die zin dat de regel van ge
zond verstand dat het boekhoudrecht het fis
caal recht beheerst, hoewel geen algemeen rechts
beginsel, toch sinds een twintigtal j aar de 
ontwikkeling van het Belgisch belastingrecht in
zake vennootschapsbelasting kenmerkt. Maar die 
regel van gezond verstand dat het boekhoud
recht het belastingrecht beheerst, is toch verre 
van absoluut, daar hij vanzelfsprekend niet kan 
worden toegepast als de belastingwet ervan af
wijkt. In casu was dat volgens het O.M. het ge
val, aangezien art. 168, 1, K.B. 4 maart 1965 tot 
uitvoering W.I.B. uitdrukkelijk de winsten of ba
ten die uit een boekhouding blijken, beoogt - in 
het Frans : les benefices ou profits qui ressor
tent d'une comptabilite - veeleer dan de win
sten ofbaten die overeenkomstig de boekhoud
kundige regels worden vastgesteld. Ret O.M. 
wees erop dat winsten uit een boekhouding kun
nen blijken, zelfs indien, zij op grond van boek
houdkundige regels, op een andere post dan die 
van de baten zijn ingeschreven. Ret O.M. leidde 
daaruit af dat, wanneer de vennootschap an
ders dan per kalendmjaar boekhoudt en het be
lastbaar tijdperk derhalve samenvalt met het 
boekjaar dat werd afgesloten tijdens het jaar 
waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd, de voor 
dat aanslagjaar verschuldigde belasting vastge
steld wordt op grond van dewinsten die voort
komen uit alle gedane verrichtingen, die verwe
zenlijkt of verkregen zijn tijdens het tijdperk van 
het voornoemde boekjaar, zoals ze uit de boek
houding blijken, maar die niet noodzakelijk vast
gesteld worden overeenkomstig·de boekhoud
kundige regels_(zie Cass., 16 feb. 1965, Bull., en 
Pas., 1965, I, 615; 28 jan. 1969, A. C., 1969, 515; 
P. CoPPENS en A BAILLEUX, Droit fiscal. Les im
pots sur les revenus, Brussel, 1985, blz. 92 tot 98, 
319 tot 323, 331 en 332, M. DASSESSE en P. MINNE, 
Droit fiscal. Principes generaux et impots sur les 
revenus, 3e uitg., Brussel, 1995, blz. 454 tot 457, 
538 tot 545 en 585 tot 587; artt. 20, 1", 21, 1", 96 
en 265 W.I.B. (1964); artt. 165, 167, § 1, 3", a, en 
168, 1", K.B. 4 maart 1965.) 

1 e KAMER - 20 februari 1997 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN 
AANSLAGPROCEDURE- SANCTIES. VERHOGIN
GEN. ADMINISTRATIEVE BOETEN. STRAFFEN
ADMINISTRATIEVE BOETE - INKOHIERING
TERMIJN- VERVAL- NIET GEREGISTREERDE 
AANNEMER- OPDRACHTGEVER- BETALIN
GEN - VERPLICHTE INHOUDINGEN - VER
ZUIM. 

zo INKOMSTENBELASTINGEN- RECH
TEN. TENUITVOERLEGGING EN VOORRECH
TEN VAN DE SCHATKIST - NIET GEREGIS
TREERDE AANNEMER- OPDRACHTGEVER
BETALINGEN- VERPLICHTE INHOUDINGEN
VERZUIM- ADMINISTRATIEVE BOETE -IN
KOHIERING ~ TERMIJN- VERY AL. 

3o INKOMSTENBELASTINGEN- RECH
TEN. TENUITVOERLEGGING EN VOORRECH
TEN VAN DE SCHATKIST- NIET GEREGIS
TREERDE AANNEMER- OPDRACHTGEVER
BETALINGEN- VERPLICHTE INHOUDINGEN
BELASTINGSCHULDEN - AANWENDING -
SALDO- TERUGGAVE. 

4o INKOMSTENBELASTINGEN 
AANSLAGPROCEDURE- SANCTIES. VERHOGIN
GEN. ADMINISTRATIEVE BOETEN. STRAFFEN
ADMINISTRATIEVE BOETE - NIET GEREGIS
TREERDE AANNEMER- OPDRACHTGEVER
BETALINGEN- VERPLICHTE INHOUDINGEN
VERZUIM - EIGEN GELDMIDDELEN 
BELASTINGSCHULDEN - AANWENDING -
SALDO- TERUGGAVE. 

5o INKOMSTENBELASTINGEN- RECH
TEN. TENUITVOERLEGGING EN VOORRECH
TEN VAN DE SCHATKIST- NIET GEREGIS
TREERDE AANNEMER- OPDRACHTGEVER
BETALINGEN- VERPLICHTE INHOUDINGEN
VERZUIM- EIGEN GELDMIDDELEN- ADMI
NISTRATIEVE BOETE - BELASTINGSCHULDEN 
-AANWENDING- SALDO- TERUGGAVE. 

6° INKOMSTENBELASTINGEN- RECH
TEN. TENUITVOERLEGGING EN VOORRECH
TEN VAN DE SCHATKIST - NIET GEREGIS
TREERDE AANNEMER- OPDRACHTGEVER
BETALINGEN- VERPLICHTE INHOUDINGEN
VERZUIM - EIGEN GELDMIDDELEN - VER
VAL-TERUGGAVE. 
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7o TERUGVORDERING VAN RET ON
VERSCHULDIGD BETAALDE - IN
KOMSTENBELASTINGEN- RECHTEN. TENUIT
VOERLEGGING EN VOORRECHTEN VAN DE 
SCHATKIST- NIET GEREGISTREERDE AANNE
MER- OPDRACHTGEVER- BETALINGEN -
VERPLICHTE INHOUDINGEN- VERZUIM- EI
GEN GELDMIDDELEN - VERVAL - TERUG
GAVE. 

1 o en 2° Wanneer degene die een beroep doet 
op een niet geregistreerde aannemer niet 
bij iedere betaling die hij aan die mede
eontractant doet, 15 pet. van het door hem 
versehuldigde bedrag heeft ingehouden en 
gestort bij de door de Koning aangewe
zen ambtenaar, wordt het versehuldigde 
bedrag verdubbeld; die sehuld vervalt 
evenwel wanneer het versehuldigde be
drag niet ten name van de betrokkene is 
ingekohierd, met name als administra
tieve boete, binnen drie jaar vanaf 1 ja
nuari van het jaar waarin de betalin
gen, zonder de verpliehte inhoudingen, 
aan de niet geregistreerde aannemer zijn 
verrieht. [Artt. 299his, § 3, en 259 W.I.B. 
(1964) (1).] 

3° De Koning bepaalt de modaliteiten val
gens welke een niet geregistreerde aan
nemer het door de opdraehtgever gestorte 
bedrag reeupereert in de mate dat dit be
drag niet aangewend is tot betaling van 
de in het W.I.B. vermelde belasting
sehulden; die regel viseert evenwel ai
leen het geval waarin de opdraehtgever, 
bij de betaling aan zijn niet geregistreerde 
medeeontraetant, 15 pet. van het door 
hem versehuldigde bedrag heeft ingehou-

(1) Zie artt. 402 en 354 W.I.B. (1992). De re
dactie van art. 299bis, § 3, derde lid, W.I.B. (1964) 
en van art. 402, derde lid, W.I.B. (1992) is, zo
wel in het Nederlands als in het Frans, niet bijs
ter geslaagd. Uit opzet van art. 299bis, § 3, W.I.B. 
(1964) en van art. 402 W.I.B. (1992) blijkt im
mers dat, ongeaeht de gebruikte bewoordingen, 
het als administratieve boete versehuldigde be
drag in de zin van art. 299bis, § 3, derde lid, 
W.I.B. (1964) en van art. 402, derde lid, W.I.B. 
(1992), sleehts 15 pet. bedraagt van het bedrag 
dat de opdraehtgever aan de niet geregistreerde 
aannemer is versehuldigd. Het ingekohierde be
drag van 30 pet. om vat dus, enerzijds, een be
drag van 15 pet. dat overeenstemt met het be
drag dat de opdraehtgever, overeenkomstig art. 
299bis, § 3, eerste lid, W.I.B. (1964) en art. 402, 
eerste lid, W.I.B. (1992), spontaan had moeten in
houden en storten, en, anderzijds, een admini
stratieve boete van 15 pet. Onderhavig arrest kan 
enkel in die zin worden gei:nterpreteerd, oak al 
weidt het niet uit over het precieze bedrag van de 
administratieve boete. 

den en gestort bij de door de Koning aan
gewezen ambtenaar. [Artt. 299his, § 3, 
eerste lid, §§4 en 5, W.I.B. (1964) (2).] 

4 o en 5° Wanneer de opdraehtgever, bij de 
betaling aan de niet geregistreerde aan
nemer, heeft verzuimd 15 pet. van het 
door hem versehuldigde bedrag in te hou
den en te storten, dient hij die 15 pet. en 
een administratieve boete van 15 pet. te 
storten door ze, niet van het aan zijn 
medeeontraetant versehuldigde bedrag, 
maar van zijn eigen geldmiddelen af te 
houden; het saldo dat eventueel na de 
aanzuivering van de in het W.I.B. be
doelde belastingsehulden overblijft, komt 
toe aan de opdraehtgever. (Art. 299his, 
§§ 3, 4 en 5 W.I.B. (1964) (3).] 

6° en 7o Wanneer de opdraehtgever, bij de 
betaling aan de niet geregistreerde aan
nemer, heeft verzuimd 15 pet. van het 
door hem versehuldigde bedrag in te hou
den en te storten, dient hij, onvermin
derd de betaling van een administra
tieve boete, die 15 pet. te storten door ze, 
niet van het aan zijn medeeontraetant 
versehuldigde bedrag, maar van zijn ei
gen geldmiddelen af te houden; indien het 
aldus gestorte bedrag van 15 pet. verval
len is, moet het belastingbestuur dat be
drag aan de opdraehtgever terugbeta
len. [Artt. 299bis, §§ 3, 4 en 5, en 259 
W.I.B. (1964) (4).] 

(BELGISCHE STAAT- MIN. V FIN ANCIEN 
T. "ENTRAIDE ET PREVOYANCE" VZ.W.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. F.96.0061.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 februari 1996 gewe
zen door het Hofvan Beroep te Luik; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
sehending van artikel 299 his van het Wet
hoek van de Inkomstenhelastingen (1964), 

(2) Zie artt. 402, eerste lid, en 403 W.I.B. 
(1992). 

(3) Zie artt. 402 en 403 W.I.B. (1992). Zie oak 
noot 1 supra. 

(4) Zie artt. 402, 403 en 354 W.I.B. (1992). Zie 
oak noot 1 supra. 
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inzonderheid §§ 3 en 5, alsook van dear
tikelen 24 en 25 van het koninklijk be
sluit van 5 oktober 1978 tot uitvoering van 
de artikelen 299bis van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (1964) en 30bis van 
de wet van 27 juni 1969 tot herziening van 
de besluitwet van 28 december 1944 be
tre:ffende de maatschappelijke zekerheid 
der arbeiders, 

doordat het arrest bij de uitspraak over 
een vordering tot terugbetaling van het be
drag van 356.527 frank dat verweerster op 
7 juli 1988 naar eiser heeft overgeschre
ven met toepassing van artikel 299bis van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen (1964)- waarvan het de tekst over
neemt die luidt als volgt: 

§ 1 Eenieder die voor de uitvoering van 
werkzaamheden een beroep doet op ie
mand die niet geregistreerd is als aanne
mer, is hoofdelijk aansprakelijk voor de be
taling van de belastingschulden van zijn 
medecontractant; deze aansprakelijkheid 
wordt beperkt tot 35 pet. van de totale prijs 
van het werk, exclusief belasting over de 
toegevoegde waarde; 

§ 2 (. .. ); 
§ 3 Degene die een beroep doet op een 

niet geregistreerde medecontractant voor de 
uitvoering van een in § 1 bedoelde werk
zaamheid, is verplicht bij iedere betaling 
die hij aan die medecontractant doet, 15 
pet. van het door hem verschuldigde be
drag, exclusief belasting over de toege
voegde waarde, in te houden en te star
ten bij de door de Koning aan te wijzen 
ambtenaar volgens de door Hem te bepa
len modaliteiten; de aldus gestorte bedra
gen worden in voorkomend geval in min
dering gebracht van het bedrag waarvoor 
hij bij toepassing van § 1 aansprakelijk ge
steld wordt; als de betrokkene de in deze 
paragraaf bedoelde stortingen niet ver
richt, wordt het verschuldigde bedrag ver
dubbeld en binnen de in artikel 259 be
doelde termijn als administratieve boete te 
zijnen name ingekohierd; 

§ 4 Het gestorte bedrag mag door de in 
§ 3 bedoelde ambtenaar, in de orde die de 
Koning bepaalt, worden aangewend tot be
taling van de belastingschulden van : 

1 o de medecontractant op wiens schuld
vordering dat bedrag werd ingehouden; 

2° de onderaannemers van de in 1 o be
doelde persoon (. .. ); 

§ 5 De Koning bepaalt op welke wijze, 
onder welke voorwaarden en binnen welke 
termijn de in § 4, eerste lid, 1 o, bedoelde 
persoon het gestorte bedrag recupereert in 

de mate dat het niet wordt aangewend voor 
de in die paragraaf bepaalde doeleinden; 

§ 6 ( ... ); 
erkent "dat de medecontractant van (ver

weerster) geen geregistreerde aannemer 
was en betaalde werkzaamheden voor haar 
verrichte die in de in (voornoemd) artikel 
299bis bedoelde categorie vallen"; dat het 
evenwel overweegt dat, "hoewel de wet de 
contractsluitende partij hoofdelijk aanspra
kelijk verklaart voor de belastingschulden 
van haar niet geregistreerde mede
contractant tot beloop van een bepaald ge
deelte van de door hem aan haar betaalde 
bedragen, er toch dient nagegaan of de wet
telijke bepalingen betre:ffende de inkohie
ring van de boete (. .. ) zijn nageleefd", en 
erop wijst dat die inkohiering had moe
ten geschieden v66r 31 december 1987, wat 
het voor 1985 gestorte bedrag betreft, na
melijk 115.437 frank, zodat de starting van 
356.527 frank verjaard is in zoverre zij dat 
bedrag van 115.437 frank omvat; dat het 
beslist dat laatstgenoemd bedrag van 
115.437 frank niet verschuldigd is en der
halve aan verweerster moet worden terug
betaald, daar "de tekst van artikel299bis, 
§ 6 (lees § 5) slechts de wijze regelt waarop 
de niet geregistreerde aannemer terugbe
taling moet krijgen van de door zijn mede
contractant aan de Staat te veel betaalde 
bedragen, (. .. ) maar geenszins afwijkt van 
de algemene regels inzake de terugvorde
ring van het onverschuldigd betaalde die in 
het Burgerlijk Wetboek zijn vervat en be
trekking hebben op een bedrag dat op geen 
enkele grond verschuldigd is, aangezien de 
niet ingekohierde schuldvordering van de 
Staat verjaard was op het tijdstip dat de 
schuld door hem werd gevorderd", 

terwijl artikel 299bis, § 3, eerste lid, be
paalt dat degene die een beroep doet op een 
niet geregistreerde aannemer (wat in casu 
niet wordt betwist) 15 pet. van het door 
hem verschuldigde bedrag moet storten en 
dat, enkel bij niet-betaling, een admini
stratieve boete ten name van de betrok
kene kan worden ingekohierd binnen de bij 
artikel 259 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen (1964) bepaalde ter
mijn; dat verplicht te storten bedrag krach
tens de wet wordt aangewend voor de 
betaling van de in voornoemd artikel 
299bis, § 4, bedoelde belastingschulden en 
uitsluitend de niet geregistreerde aanne
mer, het gestorte bedrag, onder de voor
waarden en binnen de termijn, bepaald bij 
de artikelen 24 en 25 van het koninklijk be
sluit van 5 oktober 1978, kan recupere
ren in de mate dat het niet aangewend is 
tot aanzuivering van achterstallige 
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belastingschulden; het bepaalde in arti
kel299bis, § 3, derde lid, betreffende de in
kohiering van een administratieve boete en 
de termijn waarbinnen die inkohiering 
moet geschieden derhalve geen enkele 
weerslag heeft op de terugbetaling van een 
storting die is verricht op grond van een 
wettelijke verplichting en die, derhalve, 
geenszins een onverschuldigde betaling is; 
het naar eiser overgeschreven bedrag van 
356.527 frank in casu geen administra
tieve boete is die overeenkomstig artikel 
299bis, § 3, derde lid, van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen (1964) is ingeko
hierd, maar wel een storting die wettelijk 
in mindering kan worden gebracht van het 
bedrag waarvoor verweerster hoofdelijk 
aansprakelijk is, en die, in elk geval, moet 
worden aangewend voor de betaling van be
paalde achterstallige belastingschulden of, 
in zoverre het niet voor dat doel wordt aan
gewend, enkel moet worden terugbetaald 
aan de niet geregistreerde aannemer die 
hierom verzoekt; het arrest derhalve, na
dat het heeft vastgesteld dat verweerster 
voor de uitvoering van werkzaamheden die 
in de bij artikel 299bis bedoelde categorie 
vallen, een beroep heeft gedaan op een niet 
geregistreerde aannemer, niet zonder de in 
het middel aangegeven bepalingen te 
schenden, kon beslissen dat een voor het 
jaar 1985 gestort bedrag van 115.437 frank, 
moest worden terugbetaald aan de mede
contractant die een beroep doet op een niet 
geregistreerde aannemer, op grond dat de 
schuldvordering van de Staat veijaard was 
op het tijdstip dat de schuld door hem werd 
gevorderd" : 

Overwegende dat, enerzijds, arti
kel299bis, § 3, eerste lid, van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 
(1964) bepaalt dat degene die voor de 
uitvoering van een in § 1 bedoelde 
werkzaamheid, een beroep doet op een 
niet geregistreerde medecontractant 
verplicht is bij iedere betaling die hij 
aan die medecontractant doet, 15 pet. 
van het door hem verschuldigde be
drag in te houden en te storten bij de 
door de Koning aan te wijzen ambte
naar; dat krachtens artikel299bis, § 3, 
derde lid, het verschuldigde bedrag 
verdubbeld wordt en binnen de in ar
tikel 259 bedoelde termijn als admi
nistratieve boete ten name van be
trokkene wordt ingekohierd, als hij de 
in deze paragraaf bedoelde stortin
gen niet verricht; dat artikel 259 die 

termijn vaststelt op drie jaar vanaf 1 
januari van het jaar waarnaar het 
aanslagjaar is genoemd; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerster voor het jaar 
1985 het bedrag van 115.437 frank 
niet heeft gestort op het tijdstip dat zij 
haar niet geregistreerde medecontrac
tant betaalde en dat zij die starting 
pas in 1988 heeft verricht na een 
klacht die eiser op 1 juli 1988 per brief 
aan haar had gericht; 

Dat het arrest, nu het beslist dat die 
schuld vervallen was, voornoemd ar
tikel 299bis, § 3, derde lid, correct toe
past; 

Overwegende dat, anderzijds, lui
dens artikel 299bis, § 5, de Koning de 
modaliteiten bepaalt volgens welke de 
in § 4 bedoelde persoon, namelijk "de 
medecontractant op wiens schuldvor
dering (het gestorte bedrag) werd in
gehouden", het gestorte bedrag recu
pereert in de mate dat het niet 
aangewend wordt voor de betaling van 
de in die paragraaf vermelde belas
tingschulden; 

Dat die regel aileen het geval vi
seert waarin de opdrachtgever, bij de 
betaling aan zijn niet geregistreerde 
medecontractant, 15 pet. van het door 
hem verschuldigde bedrag heeft inge
houden en gestort bij de door de Ko
ning aan te wijzen ambtenaar; dat het 
saldo dat eventueel na de aanzuivering 
van de voornoemde belastingschulden 
overblijft, aan de niet geregistreerde 
aannemer moet worden terugbetaald; 

Dat daarentegen, de opdrachtge
ver, in het geval dat hij bij de beta
ling aan de niet geregistreerde mede
contractant, heeft verzuimd 15 pet. 
van het door hem verschuldigde be
drag in te houden en te storten, die 15 
pet. client te storten door ze, niet van 
het aan zijn medecontractant verschul
digde bedrag, maar van zijn eigen 
geldmiddelen af te houden; dat het 
saldo dat eventueel na de aanzuivering 
van de in artikel 299bis, § 4, bedoelde 
belastingschulden overblijft, toekomt 
aan de opdrachtgever, wat door arti
kel 299bis, § 5, niet wordt verboden; 
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Dat het arrest, nu het vaststelt dat 
verweerster voor 1985 verzuimd had 
het bedrag van 115.437 frank in te 
houden op het aan de niet geregis
treerde aannemer betaalde bedrag dat 
zij die starting heeft verricht in i988 
na een klacht die eiser op 1 juli 1988 
per brief aan haar had gericht, en dat 
die schuld vervallen was, voornoemd 
artikel 299bis niet schendt door te be
slissen dat voornoemd bedrag aan ver
weerster moet worden terugbetaald; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt: 
schending van artikel 308 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen (1964), 

doordat het arrest, bij de uitspraak over 
de vordering tot terugbetaling van een be
drag van 356.527 frank ((769.582 frank + 
656.860 frank + 714.428 frank + 235.975 
frank) x 15 pet.) dat verweerster met toe
passing van artikel 299bis, § 3, eerste lid, 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen (1964) aan eiser heeft gestort en 
over de vordering tot teruggave van de' ad
ministratieve boetes van 24.632 frank 
26.791 frank en 8.849 frank, die met toe~ 
passing van artikel 299bis, § 3, derde lid, 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen (1964) ten name van verweerster 
zijn ingekohierd, het beroep gedeeltelijk ge
grond verklaart, "voor recht zegt dat het 
voor het jaar 1985 gestorte bedrag van 
115.437 frank (769.582 frank x 15 pet.) niet 
verschuldigd is (. .. ) (en) dat wat de 
aanslagjaren 1986, 1987 en 1988 'betreft, de 
ten name van (verweerster) ingekohierde 
administratieve boeten (24.632 frank 
26.791 frank en 8.849 frank) integraal moe~ 
ten worden teruggegeven", de ermee over
eenkomende ontheffingen beveelt en de 
Belgische Staat veroordeelt "tot te'rugbe
taling aan (verweerster) van alle ten•on
rechte gei:nde bedragen, vermeerderd met 
de moratoriuminteresten", 

terwijl moratoriuminteresten krach
tens artikel 308 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (1964) slechts wor
den toegekend "bij terugbetaling van be
l~~tingen", z~dat ze n~et verschuldigd zijn 
hiJ ~rugbeta?ng van de met toepassing van 
artikel 299bis, § 3, derde lid, van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen (1964) 
ingekohierde administratieve boeten en 
evenmin bij de terugbetaling aan ~er
weerster van het met toepassing van ar
tikel 299bis, § 1, eerste lid, van het Wet-

hoek van de Inkomstenbelastingen (1964) 
gestorte bedrag van 115.437 frank; im
mers, enerzijds, de bij artikel 299bis, § 3, 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen (1964) ingevoerde administratieve 
boete, net zoals de in artikel 335 van dat 
wetboek bedoelde boete, een administra
tieve sanctie is die wordt opgelegd bij niet
nakoming van een in het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (1964) vervatte ver
plichting ---:- in cas~ de verplichting om, bij 
elke betalmg verncht aan een niet gere
gistreerde aannemer, 15 pet. van het be
drag (exclusiefB.T.W.), dat aan die aan
nemer verschuldigd is voor de uitvoering 
van bepaalde werkzaamheden, in te hou
den en te storten aan de Schatkist - en 
dus geen belasting is in de zin van arti
kel 308 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen (1964) en, anderzijds de te
rugbetaling aan verweerster van ee~ door 
haar, met toepassing van artikel 299bis 
§ 3, eerste lid, van het Wetboek van de In~ 
komstenbelastingen (1964) verrichte stor
t~ng, voor laatstgenoemde geen terugbeta
lmg van belastingen is in de zin van artikel 
308 van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen (1964), aangezien die star
ting wettelijk client te worden aangewend 
voor de betaling van eventueel niet met de 
inkomstenbelastingen verband houdende 
belastingschulden, die niet door ver
weerster, maar door haar niet geregis
treerde medecontracterende aannemer of 
d_i_ens onderaanl?:emers nog verschuldigd 
ZIJn; het arrest hiJgevolg, nu het beslist dat 
de terug te- betalen bedragen van 24.632 
frank, 26.791 frank en 8.849 frank (de in 
artikel 299bis, § 3, derde lid, van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen (1964) 
bedoelde administratieve boeten) en van 
115.437 frank (de in artikel299bis § 3 eer
ste lid, van het Wetboek van d~ Inkom
stenbelastingen (1964) bedoelde starting) 
verhoogd worden met moratorium
interesten, artikel 308 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen (1964) schendt: 

Over het door verweerster aange
voerde middel van niet-ontvan
kelijkheid volgens hetwelk het mid
del de schending niet aanvoert van de 
door het arrest toegepaste bepaling : 

Overwegende dat uit het arrest niet 
blijkt dat het arrest artikel 308 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelas
t~ngen (1964) heeft toegepast; dat het 
Zich ertoe beperkt eiser te veroorde
len "tot terugbetaling aan verweerster 
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van alle ten onrechte gei:nde bedra
gen, vermeerderd met de moratorium
interesten"; 

Dat het arrest, wat het bedrag van 
115.437 frank betreft, de verplich
ting tot terugbetaling door de Staat 
grondt op de "algemene regels inzake 
de terugvordering van het onverschul
digd betaalde die vervat zijn in ... (ar
tikel 1235 van het Burgerlijk Wet
hoek)"; 

Dat bijgevolg het hofvan beroep de 
beslissing waarbij eiser wordt veroor
deeld tot betaling van moratorium
interesten, niet grondt op voornoemd 
artikel 308 maar wel op de bepalin
gen van het Burgerlijk Wetboek; dat 
het middel de schending van geen en
kele van die bepalingen aanvoert; 

Dat het middel van niet-ontvan
kelijkheid gegrond is; 

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

20 februari 1997 - 1 e kamer - Voor
zitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - ver
slaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende 
conclusie van d~ h. Leclercq, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Kirkpatrick. 

Nr. 102 

1 e KAMER- 20 februari 1997 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN- vooR
ZIENING IN CASSATIE - OPENBAAR MINISTE
RIE- GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID 
- KENNISGEVING. 

2° CASSATIEBEROEP- BELASTINGZAKEN 
- VORMEN - ALGEMEEN- INKOMSTENBE
LASTINGEN - OPENBAAR MINISTERIE -
GRONDVANNIET-ONTVANKELIJKHEID-KEN
NISGEVING. 

3o INKOMSTENBELASTINGEN- vooR
ZIENING IN CASSATIE - VERZOEKSCHRIFT
HANDTEKENING- IDENTIFICATIE- ONLEES
BARE HANDTEKENING- GEVOLG. 

4o CASSATIEBEROEP- BELASTINGZAKEN 
- VORMEN - VORM VAN HET CASSATIE
BEROEP EN VERMELDINGEN- INKOMSTEN
BELASTINGEN- VERZOEKSCHRIFT- HAND
TEKENING- IDENTIFICATIE- ONLEESBARE 
HANDTEKENING- GEVOLG. 

1 o en 2° Art. 1097 Ger. W. is niet toepasse
lijk inzake inkomstenbelastingen (1). (Art. 
1097 Ger.W.) 

3° en 4° Aangezien cassatieberoep inzake 
inkomstenbelastingen wordt ingesteld 
door een verzoekschrift, moet dit ver
plicht worden ondertekend door de ei
ser, door een advocaat of door een bijzon
der geuolmachtigde; een handtekening, 
ook al is ze onleesbaar, volstaat aange
zien, enerzijds, in het ver.zoekschrift wordt 
uiteengezet dat eiser twee advocaten als 
raadsmq.n heeft en hun naam wordt ver
meld, en, anderzijds, voornoemde hand
tekening wordt voorafgegaan door de 
woorden "Voor verzoeker, zijn raadsman" 
(2). [Art. 289, eerste lid, W.I.B. (1964); 
art. 388, eerste lid, W.I.B. (1992).] 

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

ARREST (uertaling) 

(A.R. nr. F.96.0103.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, door het Hof van Beroep te 
Bergen gewezen op 21 juni 1996 - en 
niet op 25 juni 1996 - zoals eiser 
verkeerdelijk vermeldt; 

Over het door het openbaar minis
terie tegen de voorziening ambtshalve 
aangevoerde middel van niet-ontvan
kelijkheid : 

Overwegende dat blijkens het ter 
griffie van het Hof van Beroep te Ber
gen neergelegde verzoekschrift eiser 
meester Rene en Paul Urbain, advo
caten te Bergen, boulevard Albert
Elisabeth 87, als raadslieden heeft; 

(1) Cass., 9 sept. 1988, A.R. nr. F.1576.N (A. C., 
1988-89, nr. 20). 

(2) Zie noot, 3 infra. 
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Overwegende dat het verzoekschrift 
een handtekening draagt, voorafge
gaan door de woorden "Voor. verzoe
ker, zijn raadsman"; dat die gegevens 
voldoende zijn om de ontvan
kelijkheid van de voorziening te ver
antwoorden; 

Dat het middel van niet-ontvan
kelijkheid niet kan worden aangeno
men; 

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

20 februari 1997 - 1 e kamer - Voor
zitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - 1kr
slaggever : de h. Parmentier - Gedeelte
lijk andersluidende conclusie (3) van de h. 
Leclercq, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. R. en P. Urbain, Bergen; De 
Bruyn. 

Nr. 103 

1 e KAMER- 21 februari 1997 

HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN 
(HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBE
GREPEN)- GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTER- DESKUNDIGENONDERZOEK- BE
VESTIGING - GEVOLG - DEVOLUTIEVE 
KRACHT- BESLISSING. 

(3) Het O.M. concludeerde tot verwerping maar 
was van oordeel dat het cassatieberoep niet ont
vankelijk was, aangezien de handtekening op het 
verzoekschrift onleesbaar was. De leesbaarheid 
van de handtekening is vereist, anders heeft ze 
geen enkele zin (zie Cass., 19 feb. 1987, A.R. nr. 
F.897.F, A. C., 1986-87, nr. 366; 2 jan. 1992, A.R. 
nr. 6199, ibid., 1991-92, nr. 224). Het O.M. wees 
erop dat in het, ter griffie van het Hof van Be
roep te Bergen op 18 sept. 1996 neergelegde ge
schrift "verzoekschrift in belastingzaken" ge
naamd uiteengezet werd dat eiser "Meester (sic) 
Rene en Paul Urbain, advocaten te Bergen, bou
levardAlbert-Elisabeth 87 als raadsman had" en 
dat genoemd geschrift een onleesbare handteke
ning droeg, voorafgegaan door de woorden "Voor 
verzoeker, zijn raadsman", zonder vermelding van 
de naam van de raadsman-ondertekenaar om wie 
het zou gegaan zijn. 

De rechter in hager beroep moet de zaak 
naar de eerste rechter verwijzen, indien 
hij, zelfs gedeeltelijk, een in het aange
vochten vonnis bevolen onderzoeks
maatregel bevestigt (1). (Art. 1068, tweede 
lid, Ger.W.) 

(ESTER T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. TEWERK
STELLING EN ARBEID) 

ARREST 

(A.R. nr. C.95.0443.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 juni 1995 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van artikel1068, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek, en van het 
algemeen rechtsbeginsel dat de eerbied voor 
de rechten van de verdediging voorschrijft, 

doordat het bestreden arrest, recht spre
kend over de vordering van eiser tot het be
komen van een schadevergoeding van 
2.123.853 frank wegens het niet bekomen 
van een premie waarvoor hij de voorwaar
den vervulde, na bevestiging van het von
nis van de rechtbank van eerste aanleg dat 
een deskundige had aangesteld met een 
adviesopdracht met het oog op de juiste 
premie te begroten, de door verweerder ver
schuldigde vergoeding bepaalt op 400.913 
frank en deze beslissing rechtvaardigt met 
de overweging dat "het hof dient de zaak 
niet terug te sturen naar de eerste rech
ter, gelet op de neergelegde stukken en op 
het deskundigenverslag van de heer Si
mal", 

terwijl, eerste onderdeel, de rechter in ho
ger beroep de zaak naar de eerste rechter 
moet verwijzen indien hij, zelfs gedeelte
lijk, een in het aangevochten vonnis bevo
len onderzoeksmaatregel bevestigt; zodat 
het bestreden arrest door zelf het bedrag 
van de verschuldigde vergoeding te bepa
len zonder de zaak naar de eerste rechter 
te verwijzen terwijl het bevolen deskundi
genonderzoek bevestigd werd artikel1068 
van het Gerechtelijk Wetboek geschon
den heeft, 

(1) Cass., 30 sept. 1996, A.R. nr. S.95.0134.F 
(A.C., 1996, nr. 340). 
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en terwijl, tweede onderdeel, het bestre
den arrest door het bedrag van de ver
schuldigde vergoeding te bepalen zonder 
dat eiser de mogelijkheid heeft gehad over 
het verslag van de deskundige te conclu
deren de rechten van de verdediging van ei
ser heeft miskend : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel1068, tweede lid, van het Gerech
telijk Wetboek, de rechter in hoger be
roep de zaak alleen dan naar de eerste 
rechter verwijst, indien hij, zelfs ge
deeltelijk een in het aangevochten von
nis bevolen onderzoeksmaatregel be
vestigt; 

Overwegende dat het arrest het be
roepen vonnis bevestigt in de mate dat 
een gerechtelijke deskundige werd 
aangesteld; 

Overwegende dat het arrest, na uit
spraak te hebben gedaan over de prin
cipiele rechten van eiser, het bedrag 
van de verschuldigde vergoeding be
paalt onder meer op grond van het be
drag vastgesteld door de gerechte
lijke deskundige die door de eerste 
rechter was aangesteld; 

Dat het aldus artikel 1068, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

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

21 februari 1997 - 1 e kamer - Voor
zitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelings
voorzitter - Verslaggever : mevr. Bour
geois - Gelijkluidende conclusie van mevr. 
De Raeve, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. van Heeke en Butzler. 

Nr. 104 

3e·KAMER- 24 februari 1997 

1 o CASSATIEMIDDELEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN -BELANG- GROND VAN NIET-ONTVAN
KELIJKHEID- GEMIS AAN BELANG- DICTUM 
BLIJFT NAAR RECHT VERANTWOORD- INTER
NATIONALE BEVOEGDHEIDSCLAUSULE- TOE
LAATBAARHEID- ALGEMEEN RECHTSBEGIN
SEL AUTONOMIE DER PROCESPARTIJEN -
BEPERKING VAN RECHTSKEUZE- NATIONALE 
WETGEVING- TOEPASSING- GEVOLG. 

2° INTERNATIONALE VERDRAGEN
BURGERLIJKE ZAKEN- EUROPEES VERDRAG 
19 JUNI 1980 - VERBINTENISSEN UIT OVER
EENKOMST - ARBEIDSOVEREENKOMST -
BEVOEGDHEIDSCLAUSULE-AANWIJZING BUI
TENLANDS RECHTER - UITSLUITING 
TOEPASSINGSGEBIED- TOETSINGSRECHT VAN 
RECHTER- GEVOLG. 

3o ARBEIDSOVEREENKOMST- ALGE
MEEN- GOEDKEURINGSWET EUROPEES VER
DRAG 1980- VERBINTENISSEN UIT OVEREEN
KOMST - BEVOEGDHEIDSCLAUSULE - AAN
WIJZING BUITENLANDS RECHTER -
UITSLUITING TOEPASSINGSGEBIED WET
TOETSINGSRECHT BELGISCHE RECHTER 

1 o De tegen een middel aangevoerde grand 
van niet-ontvankelijkheid volgens de
welke het middel geen belang vertoont nu 
het dictum naar recht verantwoord blijft 
vermits het recht van partijen de bevoegde 
rechter aan te wijzen bij ontstentenis van 
andersluidende bepalingen voortvloeit uit 
het algemeen rechtsbeginsel van de au
tonomie der procespartijen, kan niet wor
den aangenomen wanneer het arrest de 
rechtsmachtsclausule in de tussen par
tijen gesloten arbeidsovereenkomst toe
laatbaar verklaart na te hebben vastge
steld dat de rechtsbetrekking aankno
pingspunten bevat met verschillende 
rechtssystemen nu deze aanknopings
factoren tot gevolg kunnen hebben dat het 
Belgisch ret:.ht met inbegrip van de be
palingen die de autonomie van de par
tijen beperken in verband met de keuze 
van de bevoegde rechter, toepasselijk kan 
zijn op de tussen partijen gesloten ar
beidsovereenkomst. 

2° en 3° ,De eenvormige regel van de wet 
houdende goedkeuring van het Euro
pees Verdrag van 19 juni 1980 inzake het 
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recht dat van toepassing is op verbinte
nissen uit overeenkomsten en die aan par
tijen de mogelijkheid geeft zich te beroe
pen op een buitenlands recht al dan niet 
gepaard gaande met de aanwijzing van 
een buitenlands rechter, laat de Belgische 
rechter niet toe de toelaatbaarheid van 
een in een arbeidsovereenkomst opgeno
men bevoegdheidsclausule te toetsen aan 
deze regel nu de overeenkomst tot aan
wijzing van de bevoegde rechter is uitge
sloten uit het toepassingsgebied van de 
goedkeuringswet en niet wordt bepaald 
welke wet toepasselijk is op de overeen
komst tot aanwijzing van de bevoegde 
rechter (1). (Artt. 2, § 2, lit. d., 3, 3°, wet 
14 juli 1987, Europees Verdrag 1980 in
zake het recht toepasselijk op verbinte
nissen uit overeenkomst.) 

(LEFEVRE T. BELGISCHE SCHEEPVAART
MAATSCHAPPIJ N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. S.96.0013.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 september 1995 door 
het Arbeidshof te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel, gesteld als volgt: 
schending van het enig artikel van de 

wet van 13 januari 1971 houdende goed
keuring van het Verdrag tussen de Staten
Leden van de Europese Economische Ge
meenschap betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van 
beslissingen in burgerlijke en handelsza
ken, van het protocol en van de gemeen
schappelijke verklaring, ondertekend te 
Brussel op 27 september 1968, de artike
len 1, 2, 17 en 53 van genoemd Verdrag van 
27 september 1968 tussen de Staten-Leden 
van de Europese Economische Gemeen
schap betreffende de rechterlijke bevoegd
heid en de tenuitvoerlegging van beslis
singen in burgerlijke en handelszaken, van 
het protocol en van de gemeenschappe
lijke verklaring, ondertekend te Brussel, de 
artikelen 1, 17 en 53 zoals gewijzigd door 
het Verdrag van 9 oktober 1978, de arti-

(1) Zie: J. LAENENS,•"Internationaal privaat
rechtelijk procesrecht en de bevoegdheids
overeenkomst", T.P.R., 1982, p. 229 e.v.; G. VAN 
HEeKE en K. LENAERTS, Internationaal Privaat
recht, inAP.R., p. 34, nr. 55. 

kelen 1, 2, § 2, lit d., 3, in het bijzonder 
§ 3 van de wet van 14 juli 1987 houdende 
goedkeuring van het Verdrag inzake het 
recht dat van toepassing is op verbintenis
sen uit overeenkomst, opgemaakt te Rome 
op 19 juni 1980, de artikelen 1, 2, lit. d, 3 
meer bepaald 3• en 6 van genoemd Ver
drag inzake het recht dat van toepassing is 
op verbintenissen uit overeenkomst, opge
maakt te Rome op 19 juni 1980, 3, eerste 
lid, 6, 15 en 1134 van het Burgerlijk Wet
hoek, 578, 1·, 627, 9·, 630 van het Gerech
telijk Wetboek, 1, 2, 3, 10 van het Decreet 
van 19 juli 1973 tot regeling van het ge
bruik van de talen voor de sociale betrek
kingen tussen de werkgevers en de werk
nemers, alsmede van de door de wet en de 
verordeningen voorgeschreven akten en be
scheiden van de ondernemingen, artikel 
149 van de gecoordineerde Grondwet, en 
van het algemeen rechtsbeginselluidens 
hetwelk het nationale recht, ook al raakt 
het de openbare orde moet wijken voor de 
toepassing van de wettelijk gesloten inter
nationale verdragen, 

doordat het bestreden arrest de Ar
beidsrechtbank te Antwerpen onbevoegd 
verklaarde om kennis te nemen van het ar
beidsgeschil met internationale dimen
sies dat door eiser bij deze rechtbank aan
hangig was gemaakt, op volgende gronden : 
"4.10 De Arbeidsrechtbank te Antwerpen 
was gezien het bepaalde in artikel 3 vail de 
wet van 14 juli 1987 houdende goedkeu
ring van het verdrag inzake het recht dat 
van toepassing is op verbintenissen uit 
overeenkomst, van het protocol en van twee 
gemeenschappelijke verklaringen, opge
maakt te Rome op 17 juni 1980 - dat de 
partijen in een (internationale) arbeids
overeenkomst toelaat zelf te bepalen niet 
aileen welk recht de arbeidsovereenkomst 
zal beheersen maar ook welke rechter be
voegd is bij conflicten - niet de bevoegde 
rechter om kennis te nemen van het ge
schil aangezien de partijen op 10 februari 
1989 overeenkwamen dat aldus de over
eenkomst (artikel12 - zie stuk nr. 2 van het 
dossier van de heer Lefevre) - 'seuls les 
tribunaux de Kinshasa seront competents 
pour connaitre des litiges de I' execution du 
present contrat' (vertaald : 'aileen de recht
banken van Kinshasa zuilen bevoegd zijn 
om kennis te nemen van de betwistingen 
die uit de uitvoering van onderhavig con
tract voo:r:tspruiten') en de overeenkomst 
tussen de partijen een overeenkomst was 
waaruit verbintenissen ontstonden waarop 
artikel 3 van toepassing was of met 
andere woorden een overeenkomst die 
aanknopingspunten bevatte met de 
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rechtssystemen van verschillende 
landen, namelijk Belgie en Zai:re, vermits 
het een overeenkomst betrof tussen een in 
Belgie gevestigde werkgever de N.V. Com
pagnie Maritime Beige, waarvan de zetel 
gevestigd is te Antwerpen) en een in Bel
gie wonende Belgische werknemer (de heer 
Claude Lefevre, van Belgische nationali
teit, toen wonende te 1050 Brussel) voor de 
indienstneming van de werknemer in de 
hoedanigheid van Algemeen Vertegenwoor
diger van CMB voor Centraal-Afrika en die 
zou uitgevoerd worden in Zai:re en die een 
bezoldiging waarborgde in Zai:rese en in 
Belgische munt en die een aansluiting vast
stelde bij de Belgische Overzeese sociale ze
kerheid. 4.11 De overeenkomst van 10 fe
bruari 1989 werd in de Franse taal 
opgesteld. Dat wil evenwel niet zeggen dat 
de overeenkomst daarom wat de aanwij
zing van de buitenlandse rechter betreft 
nietig zou zijn bij toepassing van de bepa
lingen van het Taaldecreet (Decreet van de 
Cultuurraad van de Nederlandse Taalge
meenschap van 19 juli 1973 tot regeling 
van het gebruik van talen voor de sociale 
betrekkingen tussen de werkgevers en de 
werknemers), volgens hetwelk de te ge
bruiken taal voor de sociale betrekkingen 
tussen de werkgevers en de werknemers 
alsmede voor de wettelijk voorgeschreven 
akten en bescheiden van onderneming het 
Nederlands is (artikel2 en artikel5) en vol
gens hetwelk de stukken of handelingen die 
in strijd zijn met de bepalingen ervan nie
tig zijn (artikel10). 4.12 Het feit dat de ge
bruikte taal van de overeenkomst een an
dere taal is dan die welke door de 
wetgeving is opgelegd kan immers geen in
vloed hebben op het beding dat de aanwij
zing van de rechter regelt, zo niet zou de 
keuzevrijheid, gewaarborgd door artikel 3 
van de wet 14 juli 1987, niet worden geeer
biedigd (vergelijk Executieverdrag en 
bevoegdheidsbeding : H.V.J., 24 juni 1981, 
zaak 150/80, Elefanten Schuh GmbH t. P. 
Jacqmain,R.W, 1982-83,491: 'artikel17 
Executieverdrag moet aldus worden uit
gelegd dat de wetgeving van een verdrag
sluitende staat niet in de weg kan staan 
aan de geldigheid van een bevoegdheids
beding op de enkele grond dat de gebe
zigde taal een andere is dan die welke door 
dit (lees :die) wetgeving wordt voorgeschre
ven'). 4.13 De heer Lefevre betoogde voorts 
- maar zonder expliciet te verwijzen naar 
het recht van Zai:re (zie artikel 8 van de wet 
van 14 juli 1987) - dat de overeenkomst 
van 10 februari 1989 een fictieve overeen
komst was (zie zijn conclusie op blz. '8: 'dit 
contract van 10 februari is een fictief con-

tract omdat de inhoud ervan niet de wer
kelijke rechten en verplichtingen van par
tijen bevat, en het alleen tot doel had 
dienstig te zijn tot voorlegging ervan aan de 
Zai:rese autoriteiten voor het bekomen van 
een arbeids- en verblijfsvergunning') en dat 
wat werkelijk werd overeengekomen vast
gesteld werd in een brief van CMB aan 
hem van 1 februari 1989. 4.14 De brief van 
CMB aan de heer Lefevre van 1 februari 
1989 (stuk nr. 2bis van het dossier van de 
heer Lefevre) bevatte inderdaad een uit
voerige opgave van de arbeids- en bezol
digingsvoorwaarden voor de tewerkstel
ling van de heer Lefevre als algemeen 
vertegenwoordiger (representant general) 
van CMB in Kinshasa. 4.15 De briefbe
vatte evenwel geen beding, dat de bevoegde 
rechter aanwees. Men kan dus niet staande 
houden dat het beding in de overeenkomst 
van 10 februari 1989, welke de rechter aan
wees, geveinsd was, t.t.z. zonder voorwerp 
was. 4.16 De andere bedingen van de over
eenkomst van 10 februari 1989 mochten 
dan al geveinsd zijn; dat wil daarom niet 
zeggen dat de ganse overeenkomst met in
begrip van het bevoegdheidsbeding onbe
staande zou zijn. 4.17 Het hoger beroep van 
de heer Lefevre is derhalve in de hierna be
paalde mate gegrond", 

terwijl, uit de vaststellingen van het be
streden arrest blijkt dat de tussen par
tijen gesloten arbeidsovereenkomst aan
knopingspunten bevatte met de rechts
systemen van Belgie en Zai:re (zie arrest 
p. 8); het geschil dat naar aanleiding van 
de eenzijdige beeindiging van deze over
eenkomst door verweerster was ontstaan, 
bijgevolg zijn oorsprong vond in een inter
nationale arbeidsovereenkomst; verweerster 
in limine litis de bevoegdheid van de Ant
werpse Arbeidsrechtbank om uitspraak te 
doen over het internationaal geschil be
twistte; verweerster liet gelden dat op 12 fe
bruari 1989 te Antwerpen tussen partijen 
een arbeidsovereenkomst werd gesloten 
waarin werd overeengekomen de geschil
len die uit de uitvoering van deze overeen
komst zouden ontstaan, uitsluitend aan de 
rechtbanken van Kinshasa voor te leg
gen; de internationale rechtsmacht van de 
geadieerde rechter door zijn nationaal recht 
(lex fori) bepaald wordt; het voorwerp van 
de op 12 februari 1989 gesloten bevoegd
heidsovereenkomst de internationale 
rechtsmacht betrof; de rechtsgeldigheid van 
deze overeenkomst in beginsel eveneens be
paald wordt door het nationaal recht van de 
geadieerde rechter; de door verweerster 
ingeroepen exceptie van onbevoegdheid 
derhalve beslecht moet worden vanuit het 
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Belgisch internationaal privaatrechtelijk 
procesrecht; tot deze lex fori niet aileen 
het intern nationaal recht, doch tevens 
het verdragsrecht behoort; bij conflict 
tussen een norm van internationaal 
recht die rechtstreekse gevolgen in de 
interne rechtsorde heeft, en een norm van 
nationaal recht, het verdragsrecht pri
meert; 

en terwijl, eerste onderdeel, het bestre
den arrest de toelaatbaarheid van de in de 
overeenkomst van 10 februari 1989 opge
nomen bevoegdheidsclausule getoetst heeft 
aan de bepaling van artikel 3 van de wet 
van 14 juli 1987 houdende goedkeuring van 
het verdrag inzake het recht dat van toe
passing is op verbintenissen uit overeen
komst, van het protocol en van twee ge
meenschappelijke verklaringen, opgemaakt 
te Rome op 19 juni 1980; artikel3, meer be
paald het derde lid, van de wet van 14 juli 
1987 bepaalt dat wanneer op het ogen
blik van de rechtskeuze, al dan niet ge
paard gaande met de aanwijzing van een 
buitenlandse rechter, alle overige elemen
ten van het geval wijzen op de toepasse
lijkheid van het recht van een ander land, 
de bepalingen waarvan volgens het recht 
van dit land niet bij overeenkomst mag 
worden afgeweken, de zgn. "dwingende" be
palingen, toch toepasselijk zijn; een voile
dig identieke bepaling opgenomen werd in 
het verdrag inzake het recht dat van toe
passing is op verbintenissen uit overeen
komst, opgemaakt te Rome op 19 juni 1980 
(artikel3, 3e lid); voormelde bepalingen niet 
de toelaatbaarheid als zodanig van de in
ternationale bevoegdheidsclausules rege
len; de clausules tot aanwijzing van de be
voegde rechter integendeel uitdrukkelijk uit 
het toepassingsgebied van de wet van 14 
juli 1987 en het Verdrag inzake het recht 
dat van toepassing is op verbintenissen uit 
overeenkomst, opgemaakt te Rome 19 juni 
1980, gesloten zijn (artikel 2, § 2, lit. d Wet 
14juli 1987 en artikel2, lit. d Verdrag); het 
bestreden arrest derhalve de toelaatbaar
heid van de litigieuze clausule ten onrechte 
getoetst heeft aan de bepaling van art. 3 
van de wet van 14 juli 1987; zodat, de be
slissing dat de rechtsmachtclausule in de 
arbeidsovereenkomst van 10 februari 1989 
toelaatbaar is niet wettelijk gerechtvaar
digd is (schending van de artikelen 1, 2, 
§ 2, lit d., 3, in het bijzonder § 3 van de wet 
van 14 juli 1987 houdende goedkeuring van 
het Verdrag inzake het recht dat van toe
passing is op verbintenissen uit overeen
komst, opgemaakt te Rome op 19 juni 1980, 
1, 2, lit. d, 3 meer bepaald 3·, 6 van ge
noemd Verdrag inzake het recht dat van 

toepassing is op verbintenissen uit over
eenkomst); 

Wat het eerste onderdeel be
treft: 

Over de grond van niet-ontvan
kelijkheid : het onderdeel vertoont 
geen belang, nu het dictum naar recht 
verantwoord blijft, vermits het recht 
van de partijen om de rechtbanken 
van Kinshasa als de bevoegde rech
ter aan te wijzen, bij ontstentenis van 
andersluidende wetsbepalingen voort
vloeit uit het algemeen rechtsbegin
sel van de autonomie der procespar
tijen, welke rechtsgrond ambtshalve 
door het Hof kan worden ingevuld : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat het geschil een arbeids
overeenkomst betreft die gesloten werd 
tussen een vennootschap naar Bel
gisch recht, werkgever wiens zetel in 
Belgie gevestigd is, en een Belgische 
wer~emer die in Belgie woont, welke 
overeenkomst in Zai:re moest worden 
uitgevoerd tegen een loon in Za'irese en 
in Belgische munt, en aansluiting 
meebrengt bij de Belgische overzeese 
sociale zekerheid; dat het arrest vast
stelt dat in die arbeidsovereenkomst 
bedongen werd dat de rechtbanken 
van Kinshasa uitsluitend bevoegd zou
den zijn, om kennis te nemen van de 
geschillen met betrekking tot de uit
voering van de overeenkomst; 

Dat het arrest oordeelt dat de over
eenkomst aanknopingspunten bevat 
met de rechtssystemen van verschil
lende landen, met name Belgie en 
Zai:re; 

Dat die gegevens niet tot noodza
kelijk gevolg hebben dat de arbeids
overeenkomst gesloten tussen de par
tijen niet onderworpen is aan het 
Belgische recht met inbegrip van de 
bepalingen die de autonomie van de 
partijen beperken in verband met de 
keuze van de bevoegde rechter; 

Dat de grond van niet-ontvan
kelijkheid moet worden verworpen; 
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Wat het onderdeel zelf betreft : 

Overwegende dat het arrest beslist 
dat het beding waarbij uitsluitend be
voegdheid wordt verleend aan de 
rechtbanken van Kinshasa geldig is, 
op grond dat ''het bepaalde in artikel 
3 van de wet van 14 juli 1987 hou
dende goedkeuring van het verdrag in
zake het recht dat van toepassing is op 
verbintenissen uit overeenkomst, van 
het protocol en van twee gezamen
lijke verklaringen, opgemaakt te Rome 
op 19 juni 1980, dat de partijen in een 
internationale arbeidsovereenkomst 
toelaat zelf te bepalen, niet aileen welk 
recht de arbeidsovereenkomst zal be
heersen, maar ook welke rechter be
voegd is bij conflicten"; 

Overwegende dat de voormelde wet 
van 14 juli 1987, krachtens haar ar
tikel 2, § 2, d, niet bepaalt welke wet 
toepasselijk is op de overeenkomst tot 
aanwijzing van de bevoegde rechter en 
mitsdien artikel 3 van de wet geen 
verband houdt met de mogelijkheid 
voor de partijen te bepalen welke rech
ter bevoegd is om kennis te nemen van 
hun geschillen; 

Dat het arrest de beslissing niet 
naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

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

24 februari 1997- 3e kamer- Voor
zitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Verougstraete - Ge
lijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, 
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. Si
mont en Verbist. 
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3e KAMER~ 24 februari 1997 

1 o ARBEID - SOCIALE DOCUMENTEN ~SO
CIALE WETTEN ~ INBREUK ~ BURGERLIJKE 
VEROORDELING ~ BIJKOMENDE SANCTIE ~ 
BETALING RSZ ~ DRIEVOUD VAN SOCIALE
ZEKERHEIDSBIJDRAGEN BENEVENS ADMINI
STRATIEVE GELDBOETE ~ MAATREGEL -
AARD. 

2° ARBEID - SOCIALE DOCUMENTEN- SO
CIALE WETTEN- INBREUK- BURGERLIJKE 
VEROORDELING - VERGOEDING AAN RSZ -
DRIEVOUD VAN SOCIALE-ZEKERHEIDS
BIJDRAGEN BENEVENS ADMINISTRATIEVE 
GELDBOETE- OPEENVOLGING VAN WETTEN 
NA PLEGEN VAN FEITEN- GEVOLG. 

3o WETTEN. DECRETEN. ORDONNAN
TIES. BESLUITEN- WERKING IN DE TIJD 
EN IN DE RUIMTE- SOCIALE WETTEN- IN
BREUK- BURGERLIJKE VEROORDELING
BIJKOMENDE SANCTIE - VERGOEDING AAN 
RSZ- BENEVENS ADMINISTRATIEVE SANG
TIE- OPEENVOLGING VAN WETTEN NA PLE
GEN VAN FEITEN. 

1 o De maatregel, die benevens de veroor
deling tot een administratieve geldboete, 
aan een werkgever wordt opgelegd door 
de bevoegde ambtenaar, tot betaling ten 
gunste van de sociale zekerheid tot het 
drievoud van de sociale bijdragen, heeft 
een vergoedend karakter (1). [Art. 12bis 
(2) Wet Administratieve Geldboete.] 

2° en 3° De maatregel tot het opleggen van 
een vergoeding aan de Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid, gelijk aan het drie
voud van de bijdragen, moet worden toe
gepast ongeacht de datum van de bewe
zen verklaarde feiten tot aan de opheffing 
van de wet die deze maatregel voorschrijft 
(3). [Art. 12bis (4) WetAdministratieve 
Geldboete.] 

(1) Raadpl. Cass., 4 jan. 1994, A.R. nr. 7183 
(A.C., 1994, nr. 2). 

(2) Art. 12bis van de wet 30 juni 1971 werd in
gevoegd bij art. 103 wet 20 juni 1991 en vervan
gen bij art. 116 wet 26 juni 1992 en opgeheven bij 
art. 21 wet 23 maart 1994. 

(3) Zie noot 1. 

(4) Zie noot 2. 
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(DIRECTEUR-GENERAAL VAN DE STUDIEDIENST 
VAN HET MINISTERlE VAN TEWERKSTELLING EN 

ARBEID T. BYBLOS I B.VB.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. S.96.0072.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 februari 1996 door het 
Arbeidshof te Antwerpen gewezen; 

Over het eerste onderdeel van het mid
del, gesteld als volgt : 

schending van artikelen 15bis (en 15ter) 
en voor zoveel als nodig llbis van het Ko
ninklijk besluit nummer 5 van 23 okto
ber 1978 betreffende het bijhouden van so
dale documenten (artikel llbis zoals 
ingevoegd bij artikel30 van de Programma
wet van 6 juli 1989, doch ook zoals ver
vangen bij artikel112 van de Wet van 2~ 
juni 1992, en v66r het werd opgeheven biJ 
artikel 5 van de Wet van 23 maart 1994; 
artikel 15bis zoals het werd ingevoegd bij 
artikel 32 van de Programmawet van 6 juli 
1989 en v66r het werd opgeheven bij arti
kel 98 van de Wet van 20 juli 1991; arti
kel 15ter zoals het werd ingevoegd bij ar
tikel 33 ~an de Programmawet van 6 juli 
1989, werd vervangen bij artikel 99 van de 
Wet van 20 juli 1991 en v66r het werd op
geheven bij artikel 7 van de Wet van 23 
maart 1994) artikel 12bis van de Wet van 
30 juni 197i betreffende de administra
tieve geldboeten toepasselijk in geval van 
inbreuk op sommige sociale wetten (zoals 
ingevoegd bij artikel103 van de Wet van 20 
juli 1991 en vervangen bij artikel116 van 
de Wet van 26 juni 1992, en v66r het werd 
opgeheven bij artikel21 van de Wet van 23 
maart 1994), artikel 774, inzonderheid het 
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
het algemeen rechtsbeginsel van het recJ:It 
van verdediging, en voor zoveel als nod1g 
van artikel1, enig lid, 9° van de Wet van 30 
juni 1971 betreffende de administratieve 
geldboeten toepasselijk in geval van in
breuk op sommige sodale wetten (zoals ge
wijzigd bij Koninklijk besluit nummer 5 
van 23 oktober 1978, artikel14, r van de 
Wet van 2 juli 1981 en artikel 82 van de 
Programmawet van 30 december 1988), 

doordat het arbeidshof in de bestreden 
beslissing de vordering strekkend tot. de 
veroordeling van verweerster tot betalmg 
van een vergoeding, aan de Rijksdienst voor 
sodale zekerheid, gelijk aan het drievoud 
van sociale zekerheidsbijdragen berekend 
op basis van het gemiddeld minimum 
maandinkomen vastgesteld bij een in de 

Nationale Arbeidsraad geslote'n collec
tieve arbeidsovereenkomst, afWijst op grond 
van volgende motieven : "De overtreding 
werd vastgesteld in datum van 22 januari 
1991. Bij de opgelegde sanctie genomen op 
8 juli 1993 werd evenwel een wettekst aan
gehaald om de R.S.Z.-vergoeding op te leg
gen dewelke niet bestond op het ogenblik 
van de beweerde overtreding. Artikel 12bis 
werd immers slechts ingevoerd bij artikel 
103 van de Wet van 20 juli 1991 (Belgisch 
Staatsblad d.d. 1.8.1991), zodanig dat de 
opgelegde sanctie dewelke een ware straf 
inhoudt niet van toepassing kan zijn. Dit 
deel van de vordering is bijgevolg onge
grond". (arrest pp. 3-4, punt V.l.), 

terwijl, zoals uit eisers administratieve 
beslissing van 8 juli 1993 moge blijken, ei
ser aan verweerster de betaling oplegde 
(ten gunste van de Rijksdienst voor so
dale zekerheid) van een vergoeding "ge
lijk aan het drievoud van de bijdragen be
doeld bij artikel 38, §§ 2 en 3 van de wet 
van 29 juni 1981 houdende de algemene be
ginselen van de sociale zekerheid voor 
werknemers, ongeacht de duur van de te
werkstelling waarop de feiten betrekking 
hebben" om volgende reden : "Gelet op het 
feit dat ik U een administratieve geld
boete inzake het bijhouden van sociale do
cum en ten opleg, in toepassing van arti
kel1, 9°, fvan (de) wet van 30 juni 1971" 
(administratieve beslissing p. 3, laatste ali
nea); en terwijl, (. .. ) de wettigheid va~ de 
beslissing tot het opleggen van de verphch
ting tot betaling van een vergoeding ten 
gunste van de Rijksdienst voor sodale ze
kerheid, derhalve beoordeeld dient te wor
den aan de hand van de wetsbepalingen die 
toepasselijk wa!e~ op het ogenblik waaro~ 
eiser deze beshss1ng nam te weten 8 JUh 
1993; op laatstgenoemde datum artikel 
12bis van de Wet van 30 juni 1971 betref
fende de administratieve geldboeten toe
passelijk in geval van inb~euk op so~: 
mige sodale wetten, zoals mgevoegd hiJ 
artikel103 van de Wet van 20 juli 1991 en 
vervangen bij artikel 116 van de Wet van 
26 juni 1992, en v66r het werd opgehe
ven bij artikel 21 van de Wet van 23 maart 
1994, van kracht was; luidens het eerste lid 
van de eerste paragraaf van laatstge
noemde bepaling "de ambtenaar die de ad
ministratieve geldboete oplegt, eveneens, 
wanneer de feiten de ontwijking van de 
juiste aangifte van de prestaties toegela
ten hebben, een vergoeding op(legt) ge
lijk aan het drievoud van de bijdragen be
doeld in artikel 38, §§ 2 en 3, van de wet 
van 29 juni 1981 houdende de algemene be
ginselen van de sociale zekerheid voor 
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werknemers (. .. ) 1" wanneer hij een admi
nistratieve geldboete oplegt aan de werk
gever en aan de personen bepaald door de 
Koning in uitvoering van artikel4, § 2, van 
het Koninklijk Besluit nr. 5 van 23 okto
ber 1978 betreffende het bijhouden van so
ciale documenten met toepassing van ar
tikel1, 9" (. .. )f) (. .. ) (van de wet van 30 juni 
1971)"; luidens het tweede lid van deze eer
ste paragraaf van artikel 12bis, deze ver
goeding rechtstreeks aan de Rijksdienst 
voor sociale zekerheid wordt betaald; lui
dens het derde lid van deze eerste para
graaf deze bijdragen berekend worden op 
basis van het maandelijks bedrag van het 
gemiddeld minimum maandinkomen vast
gesteld bij een in de Nationale Arbeids
raad gesloten collectieve arbeidsovereen
komst, ongeacht de duur van de 
tewerkstelling waarop de feiten betrek
king hebben; luidens de derde paragraaf 
van dezelfde bepaling de vergoedingen be
doeld bij de eerste paragraaf worden ver
menigvuldigd met het aantal werknemers 
waarvoor een inbreuk is vastgesteld; ei
ser derhalve volkomen wettig op 8 juli 1993 
in toepassing van artikel 12bis van de Wet 
van 30 juni 1971 betreffende de admini
stratieve geldboeten toepasselijk in geval 
van inbreuk op sommige sociale wetten (zo
als ingevoegd bij artikel 103 van de Wet 
van 20 juli 1991 en vervangen bij artikel 
116 van de Wet van 26 juni 1992, en v66r 
het werd opgeheven bij artikel 21 van de 
Wet van 23 maart 1994), de betaling kon 
opleggen van een vergoeding ten gunste 
van de Rijksdienst voor sociale zekerheid, 
gelijk aan het drievoud van de betreffende 
sociale zekerheidsbijdragen, ongeacht de 
datum waarop het proces-verbaal tot vast
stelling van de aan de boete en de vergoe
ding ten grondslag liggende feiten, werd op
gesteld, zodat het arbeidshof niet wettig dit 
deel van de vordering als ongegrond kon af
wijzen om reden dat op de datum van het 
proces-verbaal tot vaststelling van de fei
ten, artikel 12bis van de genoemde wet van 
30 juni 1971 nog niet van toepassing was 
(schending van artikel 12bis van de Wet 
van 30 juni 1971 betreffende de admini
stratieve geldboeten toepasselijk in geval 
van inbreuk op sommige sociale wetten -
zoals ingevoegd bij artikel103 van de Wet 
van 20 juli 1991 en vervangen bij artikel 
116 van de Wet van 26 juni 1992, en v66r 
het werd opgeheven bij artikel21 van de 
Wet van 23 maart 1994- en voor zoveel 
als nodig van artikel 1, enig lid, 9" van de 
Wet van 30 juni 1971 betreffende de ad
ministratieve geldboeten toepasselijk in ge
val van inbreuk op sommige sociale wet-

ten- zoals gewijzigd bij Koninklijk besluit 
nummer 5 van 23 oktober 1978, artikel14, 
1" van de Wet van 2 juli 1981 en artikel 82 
van de Programmawet van 30 december 
1988 -): 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 12bis van de wet van 30 juni 1971 
betreffende de administratieve geld
boetes toepasselijk in geval van in
breuk op sommige sociale wetten, in
gevoegd bij artikel103 van de wet van 
20 juli 1991, de ambtenaar die de ad
ministratieve geldboete oplegt, in be
paalde gevallen eveneens de beta
ling van een vergoeding oplegt, gelijk 
aan het drievoud van de bijdragen, be
doeld in artikel 38, §§ 2 en 3, van de 
wet van 29 juni 1981 houdende de al
gemene beginselen van de sociale ze
kerheid voor de werknemers; dat, 
krachtens de bepaling van artikel 
12bis zoals zij werd vervangen bij ar
tikel 116 van de wet van 26 juni 1992, 
de voormelde ambtenaar de vergoe
ding oplegt wanneer de feiten de ont
wijking van de juiste aangifte van de 
prestaties hebben toegelaten; 

Overwegende dat de in artikel 12bis 
bedoelde maatregel een vergoedend 
karakter heeft; dat zij v66r de ophef
fing van artikel12bis bij artikel21 van 
de wet van 23 maart 1994, diende te 
worden toegepast, ongeacht de da
tum van de bewezen verklaarde fei
ten; 

Overwegende dat het arrest beslist 
dat er voor het opleggen van de be
doelde vergoeding te dezen geen 
rechtsgrond is, hoewel artikel 12bis 
van kracht was toen eiser op 8 juli 
1993 een administratieve geldboete 
aan verweerster oplegde; dat het ar
rest zulks beslist op grand dat die be
paling een ware straf inhoudt en der
halve niet kan worden toegepast op 
feiten die, zoals te dezen, v66r haar in
werkingtreding zijn gepleegd; 

Dat het arrest aldus artikel 12bis 
schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
Overwegende dat de overige grie

ven niet tot ruimere cassatie kun
nen leiden; 
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Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uitspraak 
doet over het opleggen van de vergoe
ding, bepaald in artikel 12bis van de 
wet van 30 juni 1971; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde arrest; houdt de kosten aan 
en laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst deal
dus beperkte zaak naar het Arbeids
hof te Brussel. 

24 februari 1997 - 3e kamer - Voor
zitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Biitzler. 

Nr. 106 

3e KAMER- 24 februari 1997 

VREEMDELINGEN - TEWERKSTELLING 
VAN VREEMDE ARBEIDSKRACHTEN- REGLE
MENTERING - VOORLOPIGE TEWERKSTEL
LING -ADMINISTRATIEVE MAATREGEL- GE
VOLG. 

De reglementering betreffende de tewerk
stelling van werknemers van vreemde na
tionaliteit voorziet onder de voorwaar
den die zij vaststelt in de aflevering van 
een arbeidskaart en in de voorlopige te
werkstelling v66r het verkrijgen van een 
arbeidskaart; ze voorziet daarentegen niet 
in de mogelijkheid om aan een vreemde 
of staatloze werknemer een voorlopige toe
lating tot tewerkstelling te verlenen op 
grand van een feitelijke maatregel (1) ge
nomen door de bevoegde gewestminister 

(1) Het uitreiken van de voorlopige toelating 
was gestoeld op de dienstnota nr. 7 van 29 juni 
1981 opgesteld door een adviseur van de Direc
tie van de Werkgelegenheidspolitiek van het Mi
nisterie van Tewerkstelling en Arbeid en werd 
niet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. 

(2). (Artt. 7 en 8 K.B. nr. 34 van 20 juli 
1967; art. 20 K.B. 19 dec. 1967.) 

(OLAWOLU T. R.V.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. S.96.0099.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 15 maart 1996 door het 
Arbeidshof te Antwerpen gewezen, 
(A.R. 595/94); 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van artikelen 43, inzonder
heid § 1, eerste en tweede lid van het Ko
ninklijk besluit van 25 november 1991 hou
dende de wer~oosheidsreglementering, 50, 
51, 52 en 52bis van de Wet van 15 decem
ber 1980 betre:ffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen (artikel 50 
zoals vervangen bij wet van 14juli 1987 en 
gewijzigd en aangevuld bij wet van 6 mei 
1993; artikel51 zoals vervangen door de 
wet van 14 juli 1987 en gewijzigd bij Ko
ninklijk besluit van 13 juli 1992 en wet van 
6 mei 1993; artikel 52 zoals vervangen bij 
wetten van 14 juli 1987 en 18 juli 1991 en 
gewijzigd bij Koninklijke besluiten van 7 
mei 1992 en 13 juli 1992 en bij wet van 6 
mei 1993, en zoals deels vernietigd bij ar
rest van het Arbitragehof nr. 20/93 van 4 
~~art 1993; arti~el52bis zoals ingevoegd 
biJ wet van 6 me1 1993), 72bis van het Ko
ninklijk besluit van 8 oktober 1981 betref
fende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen (zoals ingevoegd bij arti
kel 3 van het Koninklijk besluit van 28 ja
nuari 1988), 4, 7 van het Koninklijk be
sluit nummer 34 van 20 juli 1967 
betre:ffende de tewerkstelling van werkne
mers van vreemde nationaliteit, 1 van het 
Koninklijk besluit van 6 november 1967 be
tre:ffende de voorwaarden van toekenning 
en intrekking van de arbeidsvergunnin
gen en arbeidskaarten voor werknemers 
van vreemde nationaliteit, en van de be
palingen van de Ministeriele circulaire van 
26 april 1994 betre:ffende de voorlopige 
toelatingen tot tewerkstelling voor 

(2) Zie Cass., 17 juni 1996, A.R. nr. S.95.0147.N 
(niet gepubliceerd) enA.R. nr. S.95.0145.N (A.C., 
1996, nr. 240); Cass., 16 sept. 1996, A.R. nr. 
S.95.0121.F (ibid., nr. 312). 
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kandidaat-vluchtelingen (asielzoekers), ge
publiceerd in het Belgisch staatsblad van 
30 april 1994 (11.569 e.v.), 

doordat het arbeidshof in de bestreden 
beslissing het hoger beroep ontvangt en ge
grond verklaart en onder vernietiging van 
het bestreden vonnis van 24 juni 1994 van 
de Arbeidsrechtbank te Turnhout (A.R. 
17 .625) - behalve wat de ontvan
kelijkheid en de kosten van het geding be
treft - oordeelt dat de oorspronkelijke vor
dering ongegrond was en de administra
tieve beslissing terecht getroffen werd, en 
eiser derhalve terecht niet Ianger toegela
ten werd tot het recht op werkloosheids
uitkeringen, op volgende gronden : "De be
twisting betreft dat de arbeidsdagen die 
(eiser) heeft verricht v66r het bekomen van 
de arbeidskaart, niet in aanmerking kun
nen worden genomen, aangezien deze 
slechts werden verricht onder een 'voorlo
pige toelating tot tewerkstelling', zodat (ei
ser) niet voldeed aan de wetgeving betref
fende de tewerkstelling van vreemde 
arbeidskrachten. Krachtens artikel43, § 1, 
van het Werkloosheidsbesluit van 25 no
vember 1991, onverminderd de voorgaande 
bepalingen van dit besluit, wordt de 
vreemde of staatloze werknemer slechts tot 
het recht op werkloosheidsuitkeringen toe
gelaten indien hij voldoet aan de wetge
ving die betrekking heeft op de vreemde
lingen en op deze die betrekking heeft op 
de tewerkstelling van vreemde arbeids
krachten. Krachtens artikel24, 1, b) van 
het Verdrag van 28 juli 1951 betreffende de 
status van vluchteling, opgemaakt te 
Geneve, goedgekeurd bij wet van 26 juni 
1953, moeten de verdragsluitende staten de 
regelmatig op hun grondgebied verblij
vende vluchtelingen op dezelfde wijze be
handelen als de onderdanen voor wat be
treft de wettelijke voorschriften betreffende 
de werkloosheid. Krachtens artikel 48 van 
de wet van 15 december 1980 betreffende 
de toegang tot het grondgebied, het ver
blijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen, kan als vluchteling wor
den erkend de vreemdeling die voldoet aan 
de voorwaarden die te dien einde gesteld 
worden door de internationale overeen
komsten die Belgie binden; dat, krach
tens artikel 49, lid 1, 2° en 3° van die wet 
als vluchteling worden beschouwd en tot 
verblijf of vestiging in het Rijk worden toe
gel a ten : de vreemdeling die als vluchte
ling is erkend door de Minister van Bui
tenlandse Zaken of door de internationale 
overheid waaraan de Minister zijn bevoegd
heid heeft overgedragen en de vreemde
ling die als vluchteling wordt erkend door 

de Commissaris-genera4~ voor de vluchte
lingen en de staatlozen• Dat uit de voor
melde verdrags- en wetsbepalingen volgt 
dat de in voormeld artikei 24, 1, b) van het 
verdrag van 28 juli 195il bedoelde gelijk
schakeling slechts geldt,: eventueel met te
rugwerkende kracht, vqor de persoon die 
krachtens de toepasselijke wetgeving de 
hoedanigheid van vluchteling bezit en als 
dusdanig erkend is. (Cass., 25 september 
1995, Nr. S.95.0043.N., R.V.A./M.M., J.T.T. 
1996, 46.) Een voorlopige toelating tot te
werkstelling kan slechts beschouwd wor
den als een feitelijke maatregel genomen 
door de bevoegde Gewestminister ten aan
zien van personen die pretenderen, doch 
niet aangetoond hebben, vluchteling te zijn. 
Dergelijke maatregel kan niet gelijkge
steld worden met het voldoen aan de wet
geving betreffende de tewerkstelling van 
vreemde arbeidskrachten zoals vereist is in 
artikel43 van het koninklijk besluit van 25 
november 1991. De kandidaat politieke 
vluchteling in afwachting van zijn erken
ning, kan dan voorlopig geen werkloos
heidsuitkeringen genieten, vermits hij niet 
voldoet aan de in artikel 43 van het ko
ninklijk besluit van 25 november 1991 ge
stelde toelatingsvoorwaarden, omdat hij 
niet voldoet aan de wetgeving betreffende 
de tewerkstelling van vreemde arbeids
krachten. ''De kandidaat-vluchteling heeft 
slechts recht op werkloosheidsuitkerin
gen wanneer de arbeid die hij verricht 
heeft, gedekt is door een arbeidsvergun
ning" (Arbrb. Brussel, 28 september 1987, 
Rechtspr. Arb. Br., 1987, 385). "Hoewel de 
kandidaat politiek vluchteling in het be
zit is van een voorlopige toelating tot te
werkstelling, toch voldoet hij niet aan de in 
artikel43 van het werkloosheidsbesluit be
paalde voorwaarde in orde te zijn met de 
wetgeving betreffende de tewerkstelling van 
vreemdelingen" (Arbh. Luik, 8 juni 1994, 
R.G. N" 2518/94). Nu (eiser) slechts vanaf 
6 september 1993 een arbeidskaart heeft 
bekomen, en hij derhalve de arbeidsdagen 
gepresteerd v66r deze datum onder het re
gime van de voorlopige toelating, niet gel
dig kan inroepen, bewijst hij geen arbeids
dagen en is hij, zoals de directeur van het 
werkloosheidsbureau heeft beslist, niet toe
laatbaar" (arrest pp. 4-5), 

terwijl overeenkomstig artikel 43, § 1, 
eerste lid van het Koninklijk besluit van 25 
november 1991 houdende de werkloosheids
reglementering, de vreemde of staatloze 
werknemer slechts toegelaten wordt tot het 
recht op uitkeringen indien hij voldoet aan 
de wetgeving die betrekking heeft op de 
vreemdelingen en op deze die betrekking 
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heeft op de tewerkstelling van vreemde ar
beidskrachten; overeenkomstig het tweede 
lid van dezelfde wetsbepaling, de in Bel
gie verrichte arbeid slechts in aanmer
king komt indien hij verricht werd over
eenkomstig de wetgeving die betrekking 
heeft op de tewerkstelling van vreemde ar
beidskrachten; De vreemde werknemer der
halve slechts zal kunnen toegelaten wor
den tot het recht op uitkeringen indien, 
enerzijds, zijn verblijf in het licht van de 
wet van 15 december 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreem
delingen, niet illegaal is, en, anderzijds, zijn 
overeenkomstig artikelen 30 en volgende 
van genoemd Koninklijk besluit van 25 no
vember 1991 in aanmerking te nemen 
arbeidsdagen, niet onregelmatig zijn; 

en terwijl de vreemdeling die zich aan de 
grens aanmeldt, de erkenning van de hoe
danigheid van vluchteling kan vragen over
eenkomstig artikelen 50 of 51 van de ge
noemde wet van 15 december 1980, en zijn 
toegang, verblijf ofvestiging in hetland kan 
geweigerd worden overeenkomstig artike
len 52 of 52bis van dezelfde wet; overeen
komstig artikel 72bis van het Koninklijk 
besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreem
delingen, zoals ingevoegd bij Koninklijk be
sluit van 28 januari 1988, de vreemde
ling die zich aan de grens aanmeldt zonder 
in het bezit te zijn van de vereiste docu
menten, die zich bij de met grenscontrole 
belaste overheden vluchteling verklaart en 
aan wie de toegang tot het grondgebied niet 
geweigerd is, wordt gemachtigd het Rijk 
binnen te komen en er te verblijven tot over 
zijn aanvraag tot erkenning van de hoe
danigheid van vluchteling is beslist; 

De vreemdeling die aldus gemachtigd 
werd het land binnen te komen en er te 
verblijven tot over zijn aanvraag tot er
kenning van de hoedanigheid van vluch
teling is beslist, zich op regelmatige wijze 
in het land bevindt, en aldus voldoet aan de 
wetgeving die betrekking heeft op (het ver
blijf van) de vreemdelingen; te de zen door 
het arbeidshof werd vastgesteld, minstens 
niet betwist werd tussen partijen, dat ei
ser als vreemdeling in Belgie een regelma
tige aanvraag tot erkenning van zijn hoe
danigheid van vluchteling had ingediend, 
ten aanzien waarvan nog geen weigerings
beslissing was tussengekomen; eiser al
dus voldeed aan de wetgeving die betrek
king heeft op het verblijf der vreemdelin
gen; 

en terwijl overeenkomstig artikel 4 van 
het Koninklijk besluit nummer 34 van 20 
juli 1967 betreffende de tewerkstelling van 
werknemers van vreemde nationaliteit geen 
werkgever een werknemer die de Belgische 
nationaliteit niet bezit mag tewerkstel
len zonder daartoe vooraf vergunning tot 
tewerkstelling te hebben verkregen van de 
Minister tot wiens bevoegdheid de tewerk
stelling behoort en overeenkomstig arti
kel 7 van hetzelfde besluit geen werkne
mer die de Belgische nationaliteit niet bezit 
in Belgie arbeid mag verrichten zonder 
vooraf een arbeidskaart te hebben verkre
gen van de Minister tot wiens bevoegd
heid de tewerkstelling behoort; overeen
komstig artikel 9 van hetzelfde Koninklijk 
besluit, onverminderd de inzake het bin
nenkomen, het verblijf en de vestiging van 
de vreemdelingen in Belgie geldende be
palingen, de personen die de Belgische na
tionaliteit niet bezitten niet in het Rijk mo
gen komen om er tewerkgesteld te worden 
zonder een arbeidskaart te hebben verkre
gen, doch in de bij besluit van de Minis
ter tot wiens bevoegdheid de tewerkstel
ling behoort bepaalde gevallen, hiervan kan 
worden afgeweken; overeenkomstig arti
kel 1 van het Koninklijk besluit van 6 no
vember 1967 betreffende de voorwaarden 
van toekenning en in trekking van de ar
beidsvergunningen en arbeidskaarten voor 
werknemers van vreemde nationaliteit, de 
toekenning aan de werkgever van de in ar
tikel 4 van het bovengenoemd Koninklijk 
besluit nr. 34 bedoelde arbeidsvergun
ning, de toekenning van ambtswege van de 
in artikel 7 van hetzelfde besluit bedoelde 
arbeidskaart aan de betrokken werkne
mer tot gevolg heeft; overeenkomstig een 
administratieve praktijk, bevestigd in de 
omzendbriefvan 26 april1994 van de Mi
nister van Tewerkstelling en Arbeid be
treffende de voorlopige toelatingen tot te
werkstelling voor kandidaat-vluchtelingen 
(asielzoekers), een voorlopige toelating tot 
tewerkstelling kan worden afgeleverd aan 
de werkgever wanneer de asielaanvraag 
werd ingediend v66r 1 oktober 1993 en geen 
uitvoerbaar bevel om het grondgebied te 
verlaten werd betekend; te dezen door het 
arbeidshof vastgesteld werd, minstens tus
sen partijen niet betwist werd dat eisers te
werkstelling plaats had gevonden, na een 
asielaanvraag die ingediend werd v66r 1 ok
tober 1993, waarop een voorlopige toela
ting tot tewerkstelling werd afgeleverd, en 
zonder dat een bevel om het grondgebied te 
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verlaten werd betekend; de omstandig
heid dat de voorlopige toelating tot tewerk
stelling slechts een maatregel vormt geno
men door de bevoegde gewestminister ten 
aanzien van personen die pretenderen doch 
niet aangetoond hebben vluchteling te zijn, 
geen afbre~k doet aan de rechtmatigheid 
van de overeenkomstig deze voorlopige toe
lating tot tewerkstelling gepresteerde 
arbeidsprestaties; eiser aldus tevens vol
deed aan de wetgeving betreffende de te
werkstelling van vreemde arbeidskrach
ten; eiser bijgevolg, nu hij regelmatig in het 
land verbleef en op regelmatige wijze 
arbeidsprestaties had geleverd, in begin
sel voldeed aan de voorwaarden om toege
laten te worden tot het recht op werkloos
heidsuitkeringen, 

zodat het arbeidshof niet wettig kon oor
delen dat verweerder terecht had beslist ei
ser niet toe te laten tot het recht op werk
loosheidsuitkeringen en dat de eerste 
rechter terecht deze beslissing had beves
tigd, en dienvolgens niet wettig het hoger 
beroep ongegrond kon verklaren (schen
ding van alle in de aanhef van het mid
del aangehaalde wetsbepalingen) : 

Overwegende dat het middel aan 
het arrest verwijt te beslissen dat ei
ser, die een kandidaat-vluchteling van 
Nigeriaanse nationaliteit is, niet ge
rechtigd is op werkloosheidsuitkerin
gen op grond dat hij niet voldoet aan 
de wetgeving betreffende de tewerk
stelling van vreemde arbeidskrach
ten; 

Dat het middel aanvoert dat eiser, 
overeenkomstig artikel 43, § 1, van het 
Werkloosheidsbesluit (1991), aan die 
wetgeving voldoet, nu hem een voor
lopige toelating om arbeid in Belgie te 
verrichten werd afgeleverd, krach
tens een administratieve praktijk die 
bevestigd werd in een ministeriele om
zendbrief van 26 april 1994 betref
fende de voorlopige toelatingen tot te
werkstelling voor kandidaat-vluch
telingen (asielzoekers), gepubliceerd in 
het Belgisch Staatsblad van 30 april 
1994; 

Overwegende evenwel dat, blijkens 
het arrest, eisers tewerkstelling plaats
vond v66r 6 september 1993 en de be
slissing van de directeur van het 
werkloosheidsbureau, die hem het 
recht op uitkeringen ontzegt, dagte-

kent van 30 november 1993, dit is v66r 
de inwerkingtreding op 30 april 1994 
van de voormelde omzendbrief; 

Dat de toelating om arbeid in Bel
gie te verrichten, waarop het middel 
zich beroept, derhalve niet op grond 
van die omzendbrief werd afgeleverd; 

Overwegende dat een werknemer 
die de Belgische nationaliteit niet be
zit, overeenkomstig de artikelen 7 en 
8 van het koninklijk besluit nr. 34 van 
20 juli 1967, in Belgie geen arbeid mag 
verrichten zonder vooraf een ar
beidskaart te hebben gekregen, dan 
wel te worden toegelaten tot het voor
lopig verrichten van arbeid onder de 
voorwaarden en modaliteiten, vast te 
stellen door de minister tot wiens be
voegdheid de tewerkstelling behoort; 

Overwegende dat de te dezen toe
passelijke regeling inzake de tewerk
stelling van vreemde werknemers 
slechts in de mogelijkheid voorziet, 
voorlopig te worden toegelaten tot het 
verrichten van arbeid alvorens een 
arbeidskaart te hebben gekregen, in de 
gevallen bepaald in artikel 20 van het 
ministerieel besluit van 19 december 
1967; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat de voorlopige toelating om ar
beid in Belgie te verrichten, die aan ei
ser werd verleend, "slechts kan be
schouwd worden als een feitelijke 
maatregel genomen door de bevoegde 
Gewestminister"; 

Dat het arrest aldus beslist dat ei
ser zich niet in een geval bevindt, als 
bedoeld in voormeld artikel 20; 

Dat het arrest de beslissing naar 
recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; gelet op artikel1017, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, ver
oordeelt verweerder in de kosten. 

24 februari 1997- 3e kamer- Voor
zitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende 
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conclusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal-Advocaten: mrs. Hutzler en Si
mont. 

Nr. 107 

2e KAMER- 25 februari 1997 

1 o BEWIJS- BURGERLLJKE ZAKEN- GETUI
GEN- GESCHRIFT- BEGIN VAN BEWIJS- TE
GENSTRIJDIGE VERKLARINGEN - WAAR
SCHIJNLIJKHEID - DRAAGWIJDTE. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAF
ZAKEN- ALGEMEEN- INTERPRET A TIE- BE
GRIPPEN- ANDERE RECHTSTAK. 

3° MISBRUIK VAN VERTROUWEN
BESTANDDELEN- PRE CAIRE OVERDRACHT
INPANDGEVING. 

4° MISDRIJF-ALGEMEEN. BEGRIP. MATE
RIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. EENHEID 
VAN OPZET- MISBRUIK VAN VERTROUWEN
PRECAIRE OVERDRACHT- INPANDGEVING. 

1 o De rechter die, met het oog op de toe
laatbaarheid van de bewijslevering door 
getuigen, uit de tegenstrijdigheid van door 
de schuldenaar ondertekende verklarin
gen een feit als waarschijnlijk afleidt, 
miskent het begrip "waarschijnlijkheid" 
niet en vermag zodoende te oordelen dat 
deze verklaringen een begin van bewijs 
door geschrift opleveren. (Art. 1347 B.W.) 
(1) 

2° De strafrechter vermag- ook op civiel
rechtelijk gebied - te oordelen aan de 
hand van begrippen die aan andere 
rechtstakken zijn ontleend zonder gehou
den te zijn aan deze begrippen de speci
fieke betekenis toe te kennen die zij in die 
andere rechtstakken hebben en zonder 
deze begrippen te hanteren zoals ze in die 
andere rechtstakken worden geregeld. 
(Art. 16 V.T.Sv.) (2) 

(1) Zie Cass., 23 jan. 1981, A.R. nr. 2886 (A. C., 
1980-81, p. 565); 30 april1982, A.R. nr. 3403 (ibi
dem., 1981-82), p. 1065; H. DE PAGE, "Traite de 
Droit civil belge", III, nr. 895, p. 921. 

(2) Zie Cass., 27 maart 1995, A.R. nr. 
P.94.0135.N (A. C., 1995, nr. 170). 

3° en 4° De strafrechter is er- ook op ci
vielrechtelijk gebied - niet toe gehou
den aan de begrippen, die hij aan an
dere rechtstakken ontleent, de specifieke 
betekenis toe te kennen die zij in die an
dere rechtstakken hebben en vermag uit 
de concrete omstandigheden eigen aan de 
zaak af te leiden dat, hoewel de goede
ren door het slachtoffer werden overhan
digd met het oog op inpandgeving aan 
een derde, met de beklaagde niettemin 
overeengekomen was dat deze overhan
diging geschiedde onder de verplichting 
ze terug te geven. Gelet op deze plicht tot 
teruggave kon het arrest derhalve wet
tig het misdrijf van misbruik van ver
trouwen vaststellen. (Art. 16 V.T.Sv. en 
491 Sw.) 

(VAN QUICKELBERGHE T. DE CLERCQ) 

ARREST 

(A.R. nr. P.95.1308.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 oktober 1995 op ver
wijzing gewezen door het Hofvan Be
roep te Brussel; Gelet op het arrest 
van het Hofvan 21 november 1989; 

Overwegende dat het bestreden ar
rest aileen beslist op civielrechtelijk ge
bied; 

Over het middel : 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat naar luid van ar
tikel1347 Burgerlijk Wetboek de door 
de artikelen 1341 en volgende van dit 
wetboek bepaalde bewijsregels uitzon
dering lijden wanneer er een begin van 
bewijs door geschrift aanwezig is, dit 
is elke geschreven akte die uitgegaan 
is van degene tegen wie de vordering 
wordt ingesteld, of van de persoon door 
hem vertegenwoordigd, en waardoor 
het beweerde feit waarschijnlijk wordt 
gemaakt; 

Overwegende dat de appelrechters 
met de op de vierde bladzijde van het 
bestreden arrest vermelde conside
ransen, eensdeels, vaststellen dat ei
seres in de door haar op 7 maart 1986 
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afgelegde en ondertekende verkla
ring "erkent de kasbons vanwege (ver
weerder) te hebben ontvangen en deze 
als pand te hebben aangewend voor 
het bekomen van een kaskrediet voor 
de "PVBA Quick Auto's", anderdeels, 
oordelen dat uit de verklaring van ei
seres van 24 maart 1986 dat "(eise
res) enkel 'meende' dat (verweerder) de 
kasbons niet moest terug hebben" 
wanneer "zij in haar verklaring van 6 
maart 1986 formeel betwist kasbons 
van (verweerder) te hebben ontvan
gen", volgt dat het verweer van eise
res "dat deze kasbons door (verweer
der) werden geschonken als dank voor 
bewezen diensten en dit 'zonder dat 
(eiseres) (verweerder) hierom (had) ge
vraagd' ( ... ), gezien de tegenstrijdige 
verklaringen (van eiseres) dienaan
gaande, totaal ongeloofwaardig is"; 

Dat de rechters aldus aan de ver
klaringen van eiseres geen bevesti
ging toeschrijven die daarin niet voor
komt of met de bewoordingen ervan 
onverenigbaar is, maar met feitelijke, 
mitsdien onaantastbare beoordeling 
van de bewijswaarde, vaststellen dat 
het door eiseres gevoerde verweer ten 
betoge dat zij de kasbons ten titel van 
schenking heeft ontvangen - mits
dien deze niet terug diende te geven
ongeloofwaardig is; 

Dat voorts de rechters wettig ver
mogen te oordelen dat, met het oog op 
de toelaatbaarheid van de bewijs
levering door getuigen, de tegenstrij
digheid van de vermelde verklarin
gen van eiseres het beweerde feit dat 
verweerder de kasbons aan eiseres ten 
precaire titel heeft overhandigd, waar
schijnlijk maakt, zodoende het be
grip "waarschijnlijkheid" in de zin van 
artikel1347 Burgerlijk Wetboek niet 
miskennen en de beslissing dat "de 
door (eiseres) ondertekende verklarin
gen van 6 maart 1986 en 24 maart 
1986 alsmede haar schrijven van 7 
maart 1986", een begin van bewijs 
door geschrift opleveren, regelmatig 
met redenen omkleden en naar recht 
verantwoorden; 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat de strafrechter -
ook op civielrechtelijk gebied - ver
mag te oordelen aan de hand van be
grippen die aan andere rechtstakken 
zijn ontleend zonder gehouden te zijn 
aan deze begrippen de specifieke be
tekenis toe te kennen die zij in die an
dere rechtstakken hebben en zonder 
deze begrippen te hanteren zoals ze in 
die andere rechtstakken worden ge
regeld; 

Overwegende dat de appelrechters 
in hun onderzoek naar het bestaan 
van een civielrechtelijke fout, te de
zen het strafrechtelijk gesanctioneerd 
"misbruik van vertrouwen" zoals be
doeld in artikel 491 Strafwetboek, ge
wag maken van een precaire over
dracht van roerende goederen in de 
betekenis dat kasbons door verweer
der aan eiseres werden overhandigd 
"voor tijdelijk gebruik ten einde haar 
toe te laten ze aan te wenden bij wijze 
van pand bij de Bank Brussel Lam
bert ten voordele van de PVBA Quick 
Auto's waarvan (eiseres) zaakvoer
ster was" en onder de verplichting ze 
terug te geven, nu verweerder "de kas
bons overhandigde enkel om (eise
res) tijdelijk te helpen en niet met de 
bedoeling ze definitief af te geven"; 

Dat de aldus begrepen "pandover
eenkomst" tussen eiseres en een derde
schuldeiser, niet afdoet aan de beslis
sing van de appelrechters dat, wat de 
rechtsverhouding tussen eiseres en 
verweerder betreft, "(eiseres) in strijd 
met het precair contract, zich weder
rechtelijk de opbrengst van de uitbe
talingen van de kasbons heeft toe
geeigend en dat (eiseres) de bedoeling 
had deze opbrengst aan de werkelijke 
eigenaar, zijnde (verweerder), te ont
nemen"; 

Dat de rechters aldus het bestaan 
van het misdrijf wettig vaststellen en 
hun beslissing over de burgerlijke 
rechtsvordering' van verweerder re
gelmatig met redenen, omkleden en 
naar recht verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 



276 HOF VAN CASSATIE Nr. 108 

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

25 februari 1997 - ze kamer - Voor
zitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Frere - Gelijklui
dende conclusie van de h. D'Halleweyn, 
advocaat-generaal met opdracht - Advo
caat : mr. B-iitzler. 

Nr. 108 

ze KAMER- 25 februari 1997 

1° DWANGSOM- VORDERING- INITIA

TIEF- PARTIJ- DRAAGWIJDTE. 

zo DWANGSOM - VORDERING - INITIA
TIEF- PARTIJ- GEMACHTIGDE AMBTENAAR 
- GEEN BURGERLIJKE PARTIJ- GELDIGHEID. 

3° STEDEBOUW- HERSTEL VAN PLAATS IN 
DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN MEER
WAARDE- DWANGSOM- GEMACHTIGDE AMB
TENAAR- GEEN BURGERLIJKE PARTIJ- GEL
DIG REID. 

1 o Aan de voorwaarde dat een dwangsom 
slechts opgelegd kan worden 'op vorde
ring van een der partijen' komt geen ver
dere betekenis toe dan dat de rechter van 
de hem gegeven bevoegdheid geen ge
bruik kan maken als dat niet regelma
tig is gevorderd. (Art. 1385bis Ger.W.) 

zo en 3° De gemachtigde ambtenaar die in 
een geding het herstel van de plaats in de 
vorige staat vordert, moet worden aan
ge_merkt als een der partijen op wier vor
dering de wederpartij tot betaling van een 
dwangsom kan worden veroordeeld, ook 
al treedt hi} in dat geding niet op in de 
hoedanigheid van burgerlijke partij. (Art. 
65, § 1, Stedebouwwet; art. 1, lid 1, Een
vormige wet betreffende de dwangsom.) 
(1) 

(1) Ben.GH., zaakA9414, O.M. t. VanDerHae
gen en Rouan, 12 feb. 1996, Ben. Jur. 1966, blz. 
16, concl. adv.-gen. ~- Janssens .de Bisthoven. 

(VAN LAERE, BOONEE 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.0125.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 december 1995 door 
het Hof van Beroep te Gent gewezen; 

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

Over het middel : 
Overwegende dat het middel slechts 

opkomt tegen de beslissing "dat door 
elk van de (eisers) op vordering van de 
gemachtigde ambtenaar een dwang
som (zal) worden verbeurd van 2.500 
fr. per dag verwijl in de nakoming van 
het bevel tot herstel in de vorige 
staat"; 

Overwegende dat artikel 1385bis 
Gerechtelijk Wetboek niet bepaalt dat 
de rechter slechts een dwangsom kan 
opleggen "ten voordele en op vorde
ring van de burgerlijke partij"; 

Overwegende dat artikel1, § 1, van 
de eenvormige wet betreffende de 
dwangsom toelaat dat een dwangsom 
wordt opgelegd ten einde de tenuit
voerlegging te verzekeren van een 
maatregel die, ofschoon van burger
rechtelijke aard, behoort tot de straf
vordering en die meer in het bijzon
der is bedoeld om de tenuitvoerlegging 
te verzekeren van een bevel tot her
stel van de plaats in de vorige staat, 
welke burgerrechtelijke maatregel 
krachtens de nationale wet door het 
strafgerecht moet worden uitgespro
ken als verplichte aanvulling van de 
strafrechtelijke veroordeling; 

Overwegende dat aan de woorden 
"op vorderingvan een der partijen" die 
in de vermelde bepaling zijn vervat, 
geen verdere betekenis toekomt dan 
dat de rechter van de hem in ge
noemde bepaling gegeven bevoegd
heid geen gebruik mag maken als dat 
niet regelmatig is gevorderd; 

Dat het Benelux-Gerechtshofin zijn 
arrest van 12 februari 1996 (zaak 9414) 
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verklaarde voor recht: "de gemach
tigde ambtenaar die, krachtens arti
kel65, § 1, van de Stedebouwwet, in 
een geding voor de nationale straf
rechter, het herstel van de plaats in de 
vorige staat vordert, moet worden aan
gemerkt als een der partijen bedoeld 
in artikel 1, lid 1, van de eenvormige 
wet, op wier vordering de wederpar
tij tot betaling van een dwangsom kan 
worden veroordeeld, ook al treedt hij 
in dat geding niet op in de hoedanig
heid van burgerlijke partij; derhalve 
kan op zijn vordering tot herstel van 
de plaats in de vorige staat een 
dwangsom worden uitgesproken"; 

Dat het middel faalt naar recht; 
En overwegende dat de substan

Wile of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissingen overeen
komstig de wet zijn gewezen; 

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

25 februari 1997 - 2e kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Holsters, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. D'Halleweyn, advocaat
generaal met opdracht - Advocaat : mr. 
Ch. Rasschaert, Dendermonde. 

Nr. 109 

2e KAMER - 25 februari 1997 

1 o REGELING VAN RECHTSGEBIED
STRAFZAKEN - TUSSEN ONDERZOEKS
GERECHT EN VONNISGERECHT -ALLERLEI
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN- TOE
LAATBAARHEID- WERKING IN DE TIJD. 

2° WETTEN. DECRETEN. ORDONNAN
TIES. BESLUITEN- WERKING IN DE TIJD 
EN IN DE RUIMTE -WERKING IN DE TIJD -
MISDRIJF- VERZACHTENDE OMSTANDIGHE
DEN- 'IDELAATBAARHEID- BEVOEGDHEID
REGELING VAN RECHTSGEBIED. 

3° STRAF- VERZACHTENDE OMSTANDIGHE
DEN. VERSCHONINGSGRONDEN- TOELAAT
BAARHEID - WERKING IN DE TIJD -
BEVOEGDHEID- REGELING VAN RECHTSGE
BIED. 

4 o REGELING VAN RECHTSGEBIED -
STRAFZAKEN - TUSSEN ONDERZOEKS
GERECHT EN VONNISGERECHT -ALLERLEI
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - VER
KRACHTING- BUITENVERVOLGINGSTELLING 
- POGING TOT VERKRACHTING - HER
KWALIFICATIE- VOLTROKKEN VERKRACH
TING- GEVOLG. 

1", 2° en 3° Zo de rechter in hager beroep, 
wanneer hi} de feiten van de tenlasteleg
ging, waarover de eerste rechter ten 
grande uitspraak heeft gedaan en waar
omtrent deze derhalve, minstens impli
ciet, zijn bevoegdheid om uitspraak te 
doen heeft vastgesteld, herkwalificeert en 
oordeelt dat de eerste rechter, deze he'r
kwalificatie in acht genomen, zich ten on
rechte heeft onbevoegd verklaard en het 
beroepen vonnis vernietigt, vervalt door 
deze vernietiging eveneens de vaststel
ling van de eerste rechter omtrent zijn be
voegdheid, zodat de rechter in hager be
roep zijn eigen bevoegdheid moet 
onderzoeken in het licht van de her
omschreven tenlastelegging en met in
achtneming van de wetten betreffende de 
bevoegdheid die van kracht zijn op het 
tijdstip waarop hij uitspraak doet (1). 

4 o Nu de raadkamer, op de vervolging voor 
de misdrijven, gepleegd op de persoon van 
een kind dat geen valle tien jaar oud is, 
onder tenlasteleggingen (A) paging tot ver
krachting, (B) aanranding van de eer
baarheid en (C) verkrachting, de be
klaagde buiten vervolging stelde voor 
tenlastelegging (C) en hem met aanvaar
ding van verzachtende omstandigheden 
voor de tenlasteleggingen (A) en (B) ver
wees naar de correctionele rechtbank en 
de rechters in hager beroep, gevat met het 
beroep tegen het tussengekomen vonnis 
van de correctionele rechtbank, de ten
lastelegging (A) heromschrijven tot een 
voltrokken verkrachting en vaststellen dat 
de raadkamer verzachtende omstandig
heden heeft uitgesloten voor de tenlaste
legging (C), indien zij zou hebben aan
genomen dat de onder (A) bedoelde feiten 

(1) Zie Cass., 16 okt. 1985, A.R. nr. 4380 (A. C., 
1985-86, nr. 100), p. 207, met noot E.L., ook ge
pub. in Rev.dr.pen., 1986, p. 410, met noot J. Le
clercq. 
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hadden moeten worden omschreven als 
verkrachting en niet alleen als paging 
daartoe, beslissen zij wettig niet bevoegd 
te zijn om te oordelen over het voltooide 
misdrijf van verkrachting. 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF VAN BE
ROEP TE BRUSSEL IN ZAKE VAN OOST) 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.1507.N) 

HET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift van de procureur-generaal bij 
het Hofvan Beroep te Brussel, gedag
tekend 26 november 1996, ter griffie 
van het Hof ontvangen op 28 novem
ber 1996; 

Overwegende dat, blijkens de vor
dering van de procureur des Konings, 
het gerechtelijk onderzoek werd inge
steld wegens verkrachting op de per
soon van een kind dat geen volle tien 
jaar oud is, misdaad bestraft met le
venslange dwangarbeid krachtens ar
tikel 375, zevende lid, Strafwetboek 
(thans 20 tot 30 jaar opsluiting krach
tens artikel 3, vierde lid, wet 10 juli 
1996); 

Overwegende dat de procureur des 
Konings in zijn schriftelijke vorde
ring van 12 januari 1995 tot regeling 
van de rechtspleging de raadkamer 
vorderde, enerzijds, Marc Van Oost, 
met aanneming van verzachtende om
standigheden, naar de correctionele 
rechtbank te verwijzen wegens : AI po
ging tot verkrachting op de persoon 
van een kind dat geen volle tien jaar 
oud is, en B/ aanranding van de eer
baarheid, met geweld of bedreiging, 
gepleegd op de persoon van een min
de:rjarige beneden de leeftijd van volle 
zestien jaar, de schuldige bloedver
want zijnde in de opgaande lijn, an
derzijds, hem buiten vervolging te stel
len wegens C/ verkrachting op de 
persoon van een kind dat geen volle 
tien jaar oud is; 

Overwegende dat de raadkamer in
ging op deze vordering en zodoende 
vaststelde dat de feiten bedoeld on
der de telastlegging C op grond waar-

van het gerechtelijk onderzoek was in
gesteld, geen verkrachting opleverden, 
maar slechts een poging daartoe, zo
als omschreven onder de telastleg
ging A, misdaad die krachtens arti
kel 2, wet 4 oktober 1867 op de 
verzachtende omstandigheden, zoals 
van toepassing ten tijde van de be
schikking, correctionaliseerbaar was; 

Dat de raadkamer, door de buiten
vervolgingstelling te bevelen voor de 
feiten zoals gekwalificeerd onder C als 
verkrachting (voltooid misdrijf), de be
zwaren omtrent deze feiten in het licht 
van deze kwalificatie heeft onderzocht, 
en beslist heeft dat deze kwalificatie 
niet kon worden aangehouden; dat zij, 
door de verwijzing te bevelen voor deze 
feiten zoals gekwalificeerd onder A als 
poging tot verkrachting, de feiten her
kwalificeert; 

Dat hieruit alsmede uit de vermel
ding in de verwijzingsbeschikking 
voortvloeit dat verzachtende omstan
digheden in aanmerking werden ge
nomen wat de telastleggingen A en B 
betreft, en dat geen verzachtende om
standigheden in aanmerking worden 
genomen, indien deze feiten hadden 
moeten worden omschreven zoals on
der C, hetgeen overigens krachtens ar
tikel 2, wet 4 oktober 1867, zoals toe
passelijk ten tijde van de beschikking, 
wettelijk niet mogelijk was; 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank bij vonnis van 28 april 1995 
Marc Van Oost vrijsprak wegens de te
lastlegging A en hem tot straf veroor
deelde wegens de telastlegging B; 

Overwegende dat de zaak, door de 
rechtsgeldige hoger beroepen van de 
burgerlijke partij en van het open
baar ministerie, op regelmatige wijze 
bij het hofvan beroep aanhangig werd 
gemaakt; 

Overwegende dat de rechter in straf
zaken - ook de rechter in hoger be
roep, wanneer hij kennis neemt van 
een tegen een beklaagde ingestelde 
strafvordering die op regelmatige wijze 
bij hem aanhangig is gemaakt - de 
verplichting heeft aan de feiten van de 
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telastlegging hun wettelijke kwalifi
catie te geven en in het licht daar
van zijn bevoegdheid te onderzoeken; 

Overwegende dat de rechter in ho
ger beroep, wanneer hij de feiten van 
de telastlegging, waarover de eerste 
rechter ten gronde uitspraak heeft ge
daan en waaromtrent deze derhalve, 
minstens impliciet, zijn bevoegdheid 
om uitspraak te doen heeft vastge
steld, herkwalificeert en oordeelt dat 
de eerste rechter, in acht genomen 
deze herkwalificatie, zich ten onrechte 
bevoegd had verklaard, het beroepen 
vonnis vernietigt; dat door deze ver
nietiging van het beroepen vonnis ook 
de vaststelling van de eerste rechter 
omtrent zijn bevoegdheid vervalt; 

Dat in dat geval de rechter in ho
ger beroep zijn eigen bevoegdheid moet 
onderzoeken in het licht van de te
lastlegging zoals ze door hem werd 
heromschreven en met inachtneming 
van de wetten betreffende de bevoegd
heid die van kracht zijn op het tijd
stip waarop hij uitspraak doet; 

Overwegende dat het hof van be
roep bij het arrest van 6 november 
1996 oordeelt dat de feiten, welke in 
de beschikking van de raadkamer on
der de telastlegging A werden om
schreven als poging tot verkrachting 
op de persoon van een kind dat geen 
voile tien jaar oud is, dienen te wor
den heromschreven als verkrachting 
en niet als poging daartoe; 

Dat de appelrechters vervolgens con
sidereren dat "ingevolge artikel 5 van 
de wet van 13 april 1995 betreffende 
seksueel misbruik ten aanzien van 
minde:rjarigen ( ... in voege vanaf 5 mei 
1995) de misdaad omschreven in ar
tikel375, laatste lid, Sw., na aanvaar
ding van verzachtende omstandighe
den correctionaliseerbaar is;( ... ) zulks 
niet mogelijk was ten tijde van de 
verwij zingsbeslissing"; 

Dat zij aldus vaststellen dat de 
raadkamer die, met aanneming van 
verzachtende omstandigheden, Marc 
Van Oost naar de correctionele recht
bank had verwezen wegens de feiten, 
welke ze omschreven had als een po-

ging tot verkrachting op de persoon 
van een kind dat geen voile tien jaar 
oud is, verzachtende omstandighe
den heeft uitgesloten voor de telast
legging C, indien zij zou hebben aan
genomen dat deze feiten hadden 
moeten worden omschreven als ver
krachting en niet aileen als poging 
daartoe; 

Overwegende dat de misdaad be
paald bij artikel 375, zevende lid, 
StrafWetboek bestraft wordt met le
venslange dwangarbeid, thans twin
tig tot dertig jaar opsluiting krach
tens artikel 3, vierde lid, wet 10 juli 
1996; 

Dat weliswaar ten tijde van de uit
spraak door het hof van beroep deze 
misdaad correctionaliseerbaar was in
gevolge artikel 2, 7°, wet 4 oktober 
1867 op de verzachtende omstandig
heden, toegevoegd bij artikel 5, wet 13 
april 1995 betreffende seksueel mis
bruik ten aanzien van minderjari
gen; 

Dat evenwel de appelrechters, nu zij 
vaststellen dat de raadkamer het be
staan van verzachtende omstandig
heden had uitgesloten voor de telast
legging C, wettig beslissen dat het hof 
van beroep niet bevoegd is om te oor
delen over het voltooide misdrijfvan 
verkrachting; 

Overwegende dat tegen de beschik
king van de raadkamer alsnog geen 
rechtsmiddel kan worden aangewend 
en het arrest van het hof van beroep 
in kracht van gewijsde is gegaan; dat 
hun onderlinge tegenstrijdigheid een 
geschil van rechtsmacht doet ontstaan 
dat de rechtsgang belemmert; 

Overwegende dat, in zoverre deze 
zouden bewezen zijn, de feiten van de 
telastlegging A de misdaad lijken op te 
leveren bepaald bij artikel 375, ze
vende lid, StrafWetboek en strafbaar 
gesteld met twintig tot dertig jaar op
sluiting; dat wegens die misdaad door 
de raadkamer geen verzachtende om
standigheden werden in aanmerking 
genomen en er samenhang lijkt te be
staan met de feiten van de telastleg
ging B; 
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Dat het hofvan beroep mitsdien on
bevoegd was om over het geheel van 
de feiten van deze telastleggingen te 
oordelen; 

Om die redenen, beslissende tot re
geling van rechtsgebied, vernietigt de 
beschikking van 19 januari 1995 van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel, behalve in zoverre ze beslist 
dat, wegens de verzachtende omstan
digheden die ze vermeldt met betrek
king tot de telastlegging B, deze te
lastlegging aileen met correctionele 
straf kan worden bestraft; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de gedeelte
lijk vernietigde beschikking; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel, kamer van in
beschuldigingstelling. 

25 februari 1997 - 2e kamer - Voor
zitter : de h. D'Haenens, voorzitter- Ver
slaggever : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende 
conclusie van de h. D'Halleweyn, advocaat
generaal met opdracht. 

Nr. 110 

2e KAMER- 25 februari 1997 

1 o CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- BELANG- INTERNERING- ONDERSCHEI
DEN MISDRIJVEN- MIDDEL BETREFFENDE 
SOMMIGE MISDRIJVEN- WETTELIJKVERANT
WOORDE MAATREGEL- ONTVANKELIJKHEID 
VAN RET MIDDEL. 

2° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - INTERNERING - ONDER
SCHEIDEN MISDRIJVEN- CASSATIEMIDDEL 
BETREFFENDE SOMMIGE MISDRIJVEN- WET
TELIJK VERANTWOORDE MAATREGEL. 

3° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) 
- VERBOD OP IEMAND DWANG UIT TE OEFE
NEN- STRAFZAKEN- DESKUNDIGENONDER
ZOEK- BLOEDSTAAL MET TOESTEMMING
DRAAGWIJDTE. 

4o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS- ART. 8- RECHT OP 
EERBIEDIGING VAN RET PRIVE-LEVEN- ON
DERZOEK IN STRAFZAKEN- BLOEDSTAAL
'IOESTEMMING VAN DE BETROKKENE. 

5o DESKUNDIGENONDERZOEK 
STRAFZAKEN- BWEDSTAAL- 'IOESTEMMING 
VAN DE BETROKKENE- REGELMATIGHEID. 

6° BEWIJS- STRAFZAKEN- BEWIJSVOE
RING- DESKUNDIGENONDERZOEK- BLOED
STAAL- 'IOESTEMMING VAN DE BETROKKENE 
- DRAAGWIJDTE. 

7o DESKUNDIGENONDERZOEK 
STRAFZAKEN- 'IEGENEXPERTISE- ONMOGE
LIJKHEID INGEVOLGE RET DESKUNDIGENON
DERZOEK- GEVOLG. 

go RECHT VAN VERDEDIGING- STRAF
ZAKEN- DESKUNDIGENONDERZOEK- 'IEGE
NEXPERTISE- ONMOGELIJKHEID- GEVOLG. 

go RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS- ART. 6-ARTIKEL 
6.1- STRAFZAKEN- RECHT OP EEN EERL1JKE 
BEHANDELING VAN DE ZAAK- DESKUNDI
GENONDERZOEK- TEGENEXPERTISE -ON
MOGELIJKHEID INGEVOLGE RET DESKUNDI
GENONDERZOEK- GEVOLG. 

1 o en 2° Niet ontvankelijk is het cassatie
middel dat enkel opkomt tegen het bewe
zen verklaren van bepaalde misdrijven, 
wanneer de internering naar recht ver
antwoord is wegens de overige bewezen 
verklaarde misdrijven (1). (Artt. 411 en 
414 Sv.) 

3° en 4° Noch het algemeen rechtsbegin
sel dat verbiedt om op iemand dwang uit 
te oefenen, noch het door artikel 8 
E. V.R.M. gewaarborgde recht op eerbie
diging van het prive-leven, waartoe het 
recht op eerbiediging van de lichame- · 
lijke integriteit behoort, staan eraan in de 
weg dat voor de noodwendigheden van 
het strafonderzoek van een persoon met 
diens toestemming een bloedstaal wordt 
genomen (2). (Art. 8 E.V.R.M.) 

5° en 6° Voor de regelmatigheid van de toe
stemming van de persoon tot het nemen 

(1) Cass., 28 maart 1995, A.R. nr. P.95.0198.N 
(A.C., 1995, nr. 173). 

(2) Zie Cass., 7 maart 1975 (A. C., 1975, 764, 
met noot E.K.). 
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van een bloedstaal voor de noodwendig
heden van het strafonderzoek, is de voor
afgaande kennisgeving van de op het 
bloedstaal te verrichten onderzoeksdaad 
niet vereist. 

7o, so en go Wanneer de partijen de moge
lijkheid hadden de bevindingen van het 
deskundigenonderzoek te betwisten, kan 
geen schending van artikel 6.1. E. V.R.M. 
noch een miskenning van het recht van 
verdediging worden afgeleid uit de om
standigheid dat, door het teloorgaan van 
het onderzochte overtuigingsstuk tenge
volge van het deskundigenonderzoek, de 
partijen in de onmogelijkheid verkeer
den een tegenexpertise uit te voeren (3). 

(HEIJENS T. WEYNS E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.97.000l.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 november 1996 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

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

Overwegende dat de appelrechters, 
op het hoger beroep van onder meer de 
procureur des Konings, met bevesti
ging van de beroepen beschikking, de 
in de vordering omschreven misdrij
ven A en B onder de zaak I, notitie
nummer LE 30.08.6476-93 en de mis
drijven A, B, C (1 tot 49), D (1 tot 16), 
E (1 tot 4) en F (1 tot 2) in de zaak II, 
notitienummer LE 1750.104125-93 be
wezen verklaren, en de internering 
van eiser bevelen; 

Dat de middelen aileen opkomen te
gen het bewezen verklaren van de te
lastleggingen A en B in de zaak I, 
notitienummer LE 30.08.64 76-93; 

Dat de middelen, nu de door de 
appelrechters bevolen maatregel we-

(3) Zie Cass. 7 feb. 1995, A.R. nr. P.95.0002.N 
(A. C., 1995, nr. 75), met betrekking tot het niet 
tegensprekelijk karakter van het deskundigen
onderzoek in strafzaken. 

gens de overige bewezen verklaarde 
misdrijven naar recht verantwoord is, 
niet tot cassatie kunnen leiden, mits
dien niet ontvankelijk zijn; 

En overwegende dat de substan
tii:ile of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht ge
nomen zijn en de beslissing overeen
komstig de wet is gewezen; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de burger
lijke rechtsvorderingen van de ver
weerders tegen eiser : 

Over het tweede middel, gesteld als volgt: 
schen<ling van de artikelen 6.1 en 8 van het 
Europees Verdrag van de Rechten van de 
Mens, ondertekend te Rome op 4 novem
ber 1950, goedgekeurd bij Wet dd. 15 mei 
1955 en van de artikelen 14.1 en 17 van het 
Intemationaal Verdrag inzake Burgerrech
ten en Politieke Rechten, opgemaakt te 
New York op 19 december 1966, goedge
keurd bij Wet dd. 15 mei 1981 en van het 
algemeen rechtsbeginsel houdende het 
recht van verdediging en het algemeen 
rechtsbeginsel van de wapengelijkheid, 

doordat, eerste onderdeel, in het arrest a 
quo geoordeeld wordt dat vertoger ten on
rechte voorhoudt dat het uitgevoerde 
D.N.A.-onderzoek nietig zou zijn bij ge
breke aan zijn toestemming; dat vertoger 
regelmatig en onder meer vrijwillig en met 
voldoende kennis van zaken zijn toestem
ming tot de bloedafuame "in het kader van 
het gerechtelijk onderzoek" heeft gege
ven; dat dergelijke toelating inuners een on
beperkt onderzoek in voormeld kader op 
dat bloedstaal toelaat nu dergelijk onder
zoek zelf geen aantasting van de mense
lijke integriteit inhoudt, 

terwijl de toestemming van de verdachte 
met betrekking tot de aanwending van het 
door hem verleende bloedstaal een condi
tio sine qua non is voor de rechtmatig
heid van het op dit bloedstaal gebaseerde 
bewijsmateriaal; dat deze toestemming een 
"gewogen" toestemming moet zijn en met 
name dient gegeven met kennis van za
ken, d.w.z. met kennis van het doel (in casu 
een vergelijkend D.N.A.-onderzoek) waar
voor het bloedstaal wordt afgenomen; dat 
voomoemde toestemming derhalve niet ai
leen moet slaan op de aantasting van de fy
sische integriteit doch eveneens op de pre
cieze forensische aanwending van het 
lichaamseigen materiaal; dat de zeggen
schap over afgescheiden lichaamsmateriaal 
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gebaseerd is op het fundamenteel recht op 
lichamelijke integriteit en op privacy m.b.t. 
de persoonsgebonden gegevens die een der
gelijk D.N.A.-onderzoek aan het licht bren
gen; dat wanneer een bloedstaal afgeno
men wordt op vraag van de gerechtelijke 
autoriteiten, dit bloedstaal evidenterwijze 
afgestaan wordt "in het kader van het ge
rechtelijk onderzoek" (P.V. nr. 100971 dd. 
14.03.1994); dat zulks evenwel niet weg
neemt dat, bij gebreke aan wettelijke re
geling terzake, de toestemming van de be
trokkene moet bekomen worden over de 
precieze aanwending van het bloedstaal
in casu de aanwending ervan voor het uit
voeren van een D.N.A.-test; dat bij ge
breke aan dergelijke toestemming het 
bewijsmateriaal dat de test opleverde op 
onrechtmatige wijze is verkregen en der
halve uit de debatten dient geweerd; 

en doordat, tweede onderdeel, in het ar
rest a quo geoordeeld wordt dat voor het 
uitvoeren van voorvermeld onderzoek geen 
(beperkende) wettelijke bepalingen met be
trekking tot de (analyse)methode voorhan
den zijn; dat geen recht van verdediging is 
geschonden doordat, ten gevolge van het 
door de deskundige uitgevoerde genetisch 
onderzoek, bepaalde haren volledig zijn op
gebruikt; dat vertoger geenszins in de on
mogelijkheid heeft verkeerd de bevindin
gen van het deskundigenonderzoek te 
betwisten; dat de onmogelijkheid van te
genexpertise omwille van het voormeld, 
klaarblijkelijk onvermijdelijke opgebrui
ken van het haar daaraan geen afbreuk 
doet; 

terwijl het wezenlijk aspect is van het 
recht van verdediging en van het recht op 
een eerlijk proces, dat alle bewijselementen 
aan de tegenspraak van partijen onder
worpen zijn; dat de D.N.A.-expertise op niet 
tegensprekelijke wijze plaatsvond; dat ver
toger op het ogenblik dat hij kennis kreeg 
van het feit dater een D.N.A.-onderzoek 
uitgevoerd was, onmiddellijk een tegen
expertise vroeg (P.V. nr. 102977/94 dd. 
8.08.1994, nr. 12) doch daaraan geen ge
volg gegeven werd; dat vertoger voor de 
vonnisgerechten niet meer in de mogelijk
heid was het deskundigenonderzoek naar 
behoren te betwisten nu het onderzoeks
materiaal waarop de deskundige zijn be
vindingen grondde, zich niet meer in het 
dossier bevonden; dat het best mogelijk is 
dat het "opbruiken" van het haar bij het 
deskundig onderzoek onvermijdelijk is, doch 
dat het recht van verdediging en meer be
paald het recht van tegenspraak in dat ge
val ten gepasten tijde - d.i. in casu tij
dens het deskundigenonderzoek zelf-

moet gewaarborgd worden door vertoger 
dan wel een door hem gemandateerd 
"tegen" expert de mogelijkheid te bieden de 
expertise bij te wonen en desgevallend te
zelfdertijd een tegenexpertise te doen (cf. 
artikel44bis Sv., artikel 63 van de Weg
verkeerswet van 16 maart 1968 en arti
kel 8 van het K.B. van 10 juni 1959); dat in 
casu het recht van verdediging van verto
ger geschonden is, nu het arrest zich aan
sluit bij de bevindingen van het deskun
digenonderzoek van professor Cassiman 
zonder dat vertoger de vaststellingen en be
vindingen van de deskundige terdege heeft 
kunnen betwisten, laat staan met gelijke 
wapens: 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het algemeen 

rechtsbeginsel dat verbiedt om op ie
mand dwang uit te oefenen, noch het 
door artikel 8 E.V.R.M. gewaarborgde 
recht op eerbiediging van het prive
leven, waartoe het recht op eerbiedi
ging van de lichamelijke integriteit be
hoort, eraan in de weg staan dat van 
een persoon met diens toestemming 
voor de noodwendigheden van het 
strafonderzoek een bloedstaal wordt 
genomen; 

Dat de rechter in feite, mitsdien, on
aantastbaar vaststelt of deze toestem
ming bestaat; dat een voorafgaande 
kennisgeving van de aard van de op 
het bloedstaal te verrichten onder
zoeksdaad voor de regelmatigheid 
van deze toestemming niet noodzake
lijk is; 

Overwegende dat de appelrechters, 
door te considereren "dat (eiser) ten 
onrechte voorhoudt dat het uitge
voerde D.N.A.-onderzoek nietig zou 
zijn bij gebreke aan zijn toestemming; 
(. .. ) (eiser) regelmatig en onder meer 
vrijwillig en met voldoende kennis van 
zaken zijn toestemming tot de bloed
afname 'in het kader van het gerech
telijk onderzoek' heeft gegeven; (. .. ) 
dergelijke toelating immers een onbe
perkt onderzoek in voormeld kader op 
dat bloedstaal toelaat nu dergelijk on
derzoek zelf geen aantasting van de 
menselijke integriteit inhoudt; voor het 
uitvoeren van vermeld onderzoek geen 
(beperkende) wettelijke bepalingen 
met betrekking tot (analyse)methode 
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voorhanden zijn", hun beslissing re
gelmatig met redenen omkleden en 
naar recht verantwoorden; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hofvermag acht te slaan, 
niet blijkt dat eiser voor de appel
rechters heeft aangevoerd dat aan hem 
noch aan een door hem gemandateerd 
"tegenexpert" de mogelijkheid werd ge
boden de expertise bij te wonen en 
desgevallend tezelfdertijd een tegen
expertise te doen noch dat zijn rech
ten van verdediging hierdoor werden 
miskend; dat eiser dit niet voor het 
eerst voor het Hof vermag aan te voe
ren; 

Overwegende dat de bewijsvoering 
in strafzaken geregeld wordt door de 
bepalingen van het Wetboek van Straf
vordering en de beginselen van de 
strafrechtspleging; dat in strafzaken 
een deskundigenonderzoekin begin
sel niet op tegenspraak wordt gevoerd; 

Dat het eventueel bij dit onderzoek 
noodzakelijk teloorgaan van het 
overtuigingsstuk en de hieruit voort
spruitende onmogelijkheid tot het uit
voeren van een tegenexpertise op zich
zelf geen schending van artikel 6.1 
E.V.R.M. noch een miskenning van het 
recht van verdediging inhoudt; 

Dat in voorkomend geval het aan de 
partijen vrijstaat om hun verweer des
betreffend aan te voeren, en het aan 
de strafrechter staat bij de bewijs
waardering hiermee rekening te hou
den; 

Overwegende dat de appelrechters 
door te considereren onder meer "dat 
geen recht van verdediging is geschon
den doordat, ten gevolge van het door 
de deskundige uitgevoerde genetisch 
onderzoek, bepaalde haren volledig 
zijn opgebruikt; ( ... ) (eiser) geenszins 
in de onmogelijkheid heeft verkeerd de 
bevindingenyan het deskundigenon
derzoek te betwisten; ( ... )de onmoge
lijkheid van tegenexpertise omwille 
van het voormeld, klaarblijkelijk on
vermijdelijke, opbruiken van het haar 
daaraan geen afbreuk doet", hun be-

' 

slissing regelmatig met redenen om
kleden en naar recht verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

25 februari 1997 - 2e kamer - Voor
zitter : de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Goethals - Gelijklui
dende conclusie van de h. Goeminne, 
advocaat-generaal- Advocaat : mr. E.J. 
Vergauwen, Leuven. 

Nr. 111 

2e KAMER- 26 februari 1997 

1 o VOORLOPIGE HECHTENIS- ONMID
DELLIJKE AANHOUDING- BEGRIP. 

2° CASSATIEBEROEP - STRAFZAKEN -
PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIE
BEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD
STRAFVORDERING - BEKLAAGDE EN VER
DACHTE- VEROORDELEND ARREST- BEVEL 
TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING- ONT
VANKELIJKHEID- VOORWAARDE. 

1 o Het bevel tot onmiddellijke aanhou
ding dat samengaat met een strafrech
telijke veroordeling, is geen beslissing die 
losstaat van de veroordelende beslis
sing zelf, doch vormt daarmee een ge
heel en maakt een titel van voorlopige 
hechtenis uit die de uitvoering van de ver
oordeling, vooraleer zij definitief is, moet 
waarborgen (1). 

2° Het cassatieberoep van de beklaagde te
gen het veroordelend arrest waarbij zijn 
onmiddellijke aanhouding wordt bevo
len, is niet ontvankelijk wat de strafvor
dering betreft, als niet blijkt dat de be
klaagde zich werkelijk in hechtenis 

(1) Cass., 8 dec. 1992,A.R. nr. 6639 (A C., 1991-
92, nr. 776). 
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bevond op het ogenblik dat hij die voor
ziening instelde (2). (Art. 421 Sv.; art. 2 
wet 10 feb. 1866; art. 33, § 2, Wet Voor
lopige Hechtenis.) 

(WARNY) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.97.0105.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 december 1996 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Brussel; 

Overwegende dat het arrest, na ei
ser te hebben veroordeeld tot twee jaar 
gevangenisstraf wegens, onder meer, 
met diefstal met geweld of bedrei
ging gelijkgestelde diefstal, valsheid in 
geschriften en oplichting, diens on
middellijke aanhouding beveelt; 

Overwegende dat het bevel tot on
middellijke aanhouding dat samen
gaat met een strafrechtelijke veroor
deling, geen beslissing is die losstaat 
van de veroordelende beslissing zelf, 
doch daarmee een geheel vormt; dat 
genoemd bevel een titel van voorlo
pige hechtenis uitmaakt die de uit
voering van de veroordeling, vooral
eer zij definitief is, moet waarborgen; 

Overwegende dat het cassatieberoep 
dat de beklaagde tegen het veroorde
lend arrest instelt op het ogenblik 
waarop hij zich in staat van voorlo
pige hechtenis bevindt, krachtens de 
artikelen 421 van het Wetboek van 
StrafVordering en 2 van de wet van 10 
februari 1866, enkel ontvankelijk is in
dien degene die cassatieberoep in
stelt, zich werkelijk in hechtenis be
vindt; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat eiser, tegen wie een be
vel tot onmiddellijke aanhouding was 
uitgevaardigd, werkelijk werd aange
houden ingevolge dat bevel; 

(2) Cass., 9 jan. 1990,A.R. nr. 4017 (A. C., 1989-
90, nr. 285), en zie Cass., 11 april1995, A.R. nr. 
P.94.1074.N (ibid., 1995, nr. 197). 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

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

26 februari 1997 - 2e kamer - Voor
zitter : de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter - Verslaggever : de h. Willems - Ge
lijkluidende conclusie van de h. De 
Riemaecker, advocaat-generaal. 

Nr. 112 

1 e KAMER - 27 februari 1997 

1° HOGER BEROEP - BURGERLIJKE ZA
KEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN IN
BEGREPENJ- PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TER
MIJN. ONSPLITSBAAR GESCHIL - TERMIJN -
VONNIS TER ZAKE VAN FAILLISSEMENT- BE
GRIP. 

2° FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTS
AKKOORD EN GERECHTELIJK AK
KOORD- RECHTSPLEGING- HOGER BE
ROEP- TERMIJN- VONNIS TER ZAKE VAN 
FAILLISSEMENT- BEGRIP. 

3° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZA
KEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN IN
BEGREPEN)- PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TER
MIJN. ONSPLITSBAAR GESCHIL- TERMIJN
BEGIN- BETEKENING AAN EEN IN VERSCHJL. 
LENDE HOEDANIGHEDEN TUSSENGEKOMEN 
PARTIJ. 

1 o en 2° De termijn van vijftien dagen voor 
het instellen van hager beroep tegen ie
der vonnis dat ter zake van faillissement 
wordt gewezen, is van toepassing op ie
der vonnis dat uitspraak doet over vor
deringen en geschillen rechtstreeks ont
staan uit faillissementen en waarvan de 
gegevens voor de oplossing zich bevin
den in het bijzonder recht dat het stel
sel van het faillissement beheerst, maar 
niet op vonnissen die, al was het gedeel
telijk, uitspraak doen over betwistingen 
die hoofdzakelijk gegrond zijn op een an
dere oorzaak dan het faillissement, zo
dat het geen enkel juridisch gevolg heeft 



Nr. 112 HOF VAN CASSATIE 285 

op de oplossing van het geschil (1). (Art. 
465, eerste lid, Faillissementswet.) 

3° Wanneer de partij aan wie een vonnis be
tekend wordt, in eerste aanleg in ver
schillende hoedanigheden is tussen
gekomen, begint de termijn van hager 
beroep te lopen vanaf de dag van de be
tekening van het vonnis aan die partij, in 
eender welke van die hoedanigheden (2). 
(Art. 1051 Ger.W.) 

(CAVARZERE PRODUZIONI INDUSTRIAL! S.P.A. E.A. 
T. SOCIETE GENERALE DE SUCRERIES N.V.; SO
CIETE GENERALE DE SUCRERIES N.V T. FINAN-

ZIARIA INDUSTRIALE VENETA S.P.A. E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nrs. C.96.0057 .F en C.96.0175.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 november 1990 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Brussel; 

Overwegende dat de voorzienin
gen tegen hetzelfde arrest zijn inge
steld; dat er grond bestaat tot voe
ging; 

I. Op de op de algemene rol onder 
nummer C.96.0057.F ingeschreven 
voorziening : 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1051, eerste lid, van het Gerechte
lijk Wetboek en 465, eerste lid, van de 
Faillissementswet van 18 april1851 die 
hoek III van het Wetboek van Koophan
del vormt, 

doordat het arrest vaststelt dat ''het door 
de commissarissen ingestelde hoger be
roep ertoe strekt het bestreden vonnis te 
wijzigen in zoverre de eerste rechter ge
weigerd heeft (verweerster) failliet te ver
klaren en voor recht zegt dat de schuld
vorderingen die Mr. Marangoni aanvoert 
om die faillietverklaring te vorderen, met 
toepassing van de artikelen 1394 en 1395 
van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek be-

(1) Cass., 14 nov. 1958 (Bull. en Pas., 1959, 
271); 25 mei 1978 (A.C., 1978, 1130), met concl. 
J. Velu, toen adv.-gen., in Bull. en Pas., 1978, I, 
1090; 18 juni 1992, A.R. nr. 9248 (ibid., 1991-
92, nr. 548). 

(2) Zie Cass., 10 dec. 1981 (A. C., 1981-82, nr. 
239). 

treffende belangenconflicten en met zich
zelf gesloten overeenkomsten, nietig ver
klaard moesten worden''; dat het vervolgens 
het door de eisers in de zaak A.R. nr. 
1571/88 ingestelde hoger beroep niette
min niet ontvankelijk verklaart en de kos
ten te hunnen laste laat, op de volgende 
gronden : " ( ... ) dat genoemd vonnis ter zake 
van faillissement is gewezen; dat, luidens 
artikel465 van het Wetboek van Koophan
del de gewone termijn om ertegen hoger be
roep in te stellen slechts vijftien dagen be
draagt, te rekenen vanaf de betekening; dat 
in casu het vonnis werd betekend op 5 april 
1988 en het verzoekschrift werd ingediend 
op 3 mei 1988, dus laattijdig; ( ... ) dat ten 
onrechte zou opgeworpen worden dat het 
geschil over de litigieuze schuldvorderin
gen die door de eerste rechter nietig wer
den verklaard, geen verband houdt met de 
regels inzake faillissement en dat de korte 
termijn hier dus niet geldt; dat de ter
mijn om hoger beroep in te stellen tegen 
vonnissen ter zake van faillissement in be
ginsel geldt voor de beslissingen over uit 
het faillissement ontstane geschillen, voor 
de rechtsvorderingen die bij die gelegen
heid zijn ontstaan of worden ingesteld, zo
als de door de Deposito- en Consignatie
kas tegen schuldeiser ingestelde rechts
vordering tot terugbetaling van bij 
vergissing betaalde bedragen ( ... ); dat de 
eerste rechter, toen hij naging of (ver
weerster) had opgehouden te betalen en of 
haar krediet aan het wankelen was ge
bracht, noodzakelijkerwijs ook moest na
gaan welke - schulden die vennootschap 
had bij de schuldeiser die de faillietverkla
ring vorderde; dat (verweerster), door het 
bestaan van die schulden, en derhalve van 
de opeisbaarheid ervan, te betwisten, en 
door de vernietiging ervan te vorderen op 
grond van het toepasselijke recht, een ge
schil heeft doen ontstaan dat rechtstreeks 
in verband staat met de eventuele staat 
van faillissement; dat bijgevolg het ge
schil over de faillietverklaring in casu niet 
kan worden losgekoppeld van het naar aan
leiding van die procedure ontstane ge
schil, zonder dat hierdoor een tegenstrij
digheid ontstaat die het beginsel van de 
algemeenheid van het faillissement ont
kracht; dat de tot staving van het stand
punt van appellant aangehaalde recht
spraak thans niet relevant blijkt te zijn", 

terwijl krachtens artikel 1051 van het 
Gerechtelijk Wetboek de termijn om ho
ger beroep in te stellen een maand bedraagt 
te rekenen vanaf de betekening van het 
vonnis; de appeltermijn van vijftien 
dagen te rekenen vanaf de betekening, 
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bedoeld in artikel 465, eerste lid, van hoek 
III van het Wetboek van Koophandel waar
van het arrest toepassing maakt, slechts 
geldt voor de vonnissen die ter zake van 
faillissement worden gewezen; het von
nis waarbij uitspraak wordt gedaan over 
rechtsvorderingen of betwistingen die niet 
rechtstreeks uit het faillissement zijn ont
staan, of die hoofdzakelijk of uitsluitend ge
grond zijn op oorzaken zonder enig ver
band met de staat van faillissement, en 
waarvan de gegevens voor de oplossing zich 
niet bevinden in het bijzonder recht dat het 
faillissement beheerst, geen vonnis is dat 
ter zake van faillissement is gewezen; voor
noemd artikel 465, dat afwijkt van het ge
mene recht en dus op beperkende wijze 
moet worden toegepast, niet kan worden 
toegepast wanneer het beroepen vonnis ge
wezen is over betwistingen waarvan de ene 
in verband staan met het faillissement en 
de andere niet; het beroepen vonnis in casu 
slechts ten dele ter zake van faillissement 
is gewezen, aangezien het, enerzijds, op de 
hoofdvordering, de vordering tot failliet
verklaring van verweerster heeft afgewe
zen en, anderzijds., op de tegenvordering, 
"de verrichtingen" heeft vernietigd "waar
bij de toenmalige afgevaardigde bestuur
der de artikelen 1394 en 1395 van het Ita
liaanse Burgerlijk Wetboek heeft overtre
den door de schuldenlast jegens de 
Italiaanse vennootschappen van de groep 
Veneto die onder het toezicht van Mr. Ma
rangoni q.q. geplaatst waren, aan ver
weerster over te dragen"; het Belgisch 
faillissementsrecht geen enkel uitsluitsel 
geeft over de geldigheid van de in de te
genvordering bedoelde verrichtingen en, bij
gevolg, geen gegevens leverde voor de op
lossing van een betwisting die evengoed 
buiten elk faillissement had kunnen ont
staan; het arrest derhalve, nu het het ha
ger beroep niet ontvankelijk verklaart op de 
in het middel weergegeven gronden, arti
kel 465 van Boek III van het Wetboek van 
Koophandel niet correct toepast en arti
kel 1051, eerste lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek, waarvan het toepassing had moe
ten maken, schendt: 

Overwegende dat artikel1051, eer
ste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
bepaalt dat de termijn om hoger be
roep aan te tekenen, een maand be
draagt, te rekenen van de betekening 
van het vonnis of de kennisgeving er
van overeenkomstig artikel 792, 
tweede en derde lid; dat evenwel, op 
grond van artikel 465, eerste lid, van 

de Faillissementswet van 18 april 
1851, de termijn om hoger beroep in te 
stellen tegen ieder vonnis dat ter zake 
van faillissement is gewezen, slechts 
vijftien dagen bedraagt, te rekenen 
vanaf de betekening; 

Overwegende dat in de zin van 
laatstgenoemde bepaling, onder von
nis dat ter zake van faillissement 
wordt gewezen, moet worden verstaan 
ieder vonnis dat uitspraak doet over 
rechtsvorderingen en geschillen recht
streeks ontstaan uit faillissementen en 
waarvan de gegevens voor de oplos
sing zich bevinden in het bijzonder 
recht dat het stelsel van het faillisse
ment beheerst; dat voornoemd arti
kel 465, eerste lid, niet van toepas
sing is op de vonnissen die, al was het 
gedeeltelijk, uitspraak doen over be
twistingen die hoofdzakelijk gegrond 
zijn op een andere oorzaak dan het 
faillissement dat aldus de oplossing 
van het geschil in rechte niet bei:n
vloedt; 

Overwegende dat het beroepen von
nis de hoofdvordering tot faillietver
klaring van verweerster heeft afgewe
zen en, op haar tegenvordering, "de 
verrichtingen" heeft vernietigd waar
bij de toenmalige afgevaardigde be
stuurder, in strijd met de artikelen 
1394 en 1395 van het Italiaanse Bur
gerlijk Wetboek, de schuldenlast je
gens Italiaanse vennootschappen van 
de groep Veneto die onder het toezicht 
van mr. Marangoni q.q. geplaatst wa
ren, aan verweerster had overgedra
gen; dat het geschil betreffende die 
verrichtingen derhalve gegrond was op 
een oorzaak zonder enig verband met 
het faillissement; dat artikel 465, eer
ste lid, van de wet van 18 april1851 
derhalve niet van toepassing is; 

Dat het arrest, door het hoger be
roep van de eisers niet ontvankelijk te 
verklaren op grond van laatstge
noemde bepaling, zijn beslissing niet 
naar recht verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

II. Op de voorziening A.R. nr. 
C.96.0175.F : 
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Over het middel : schending van de ar
tikelen 1051 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 1319, 1320 en 1321 van het Burger
lijk Wetboek, 

doordat het arrest de hogere beroepen die 
verweerster heeft ingesteld tegen het von
nis van 15 maart 1988 van de Rechtbank 
van Koophandel te Brussel, niet ontvan
kelijk verklaart wegens laattijdigheid, in zo
verre dat vonnis, enerzijds, de rechtsvor
dering tot tussenkomst en vrijwaring die 
eiseres heeft ingesteld tegen Mr. Luigi Ma
rangoni in diens hoedanigheid van buiten
gewoon commissaris bij het bestuur van de 
vennootschap naar Italiaans recht Finan
ziaria Industriale Veneto SpA, niet ge
grond heeft verklaard, en, anderzijds, de 
rechtbank niet bevoegd heeft verklaard om 
kennis te nemen van de door eiseres te
gen Mr. Luigi Marangoni in eigen naam in
gestelde aansprakelijkheidsvordering op 
grond, hoofdzakelijk, dat, aangezien bet be
roepen vonnis op 5 april 1988 ten verzoeke 
van eiseres werd betekend, de appeltermijn 
voor haar is ingegaan op grond van arti
kel1051, tweede lid, van het Gerecbte
lijk Wetboek, dat bijgevolg het boger be
roep dat zij heeft ingesteld bij de 
respectievelijk op 8 augustus 1988 en 9 au
gustus 1989 neergelegde verzoekscbrif
ten, laattijdig is en "dat het er niet toe doet 
dat (eiseres), betekenende partij, heeft doen 
betekenen aan Mr. Marangoni, in diens in 
het vonnis weergegeven boedanigbeden, en 
zulks onderscheid, nu de akte van beteke
ning betrekking heeft op bet vonnis in zijn 
geheel, met inbegrip van de drie zaken 
waarover de eerste rechter uitspraak heeft 
gedaan; dat de betekening zuiver en een
voudig was en de appeltermijn deed in
gaan in al de hoedanigbeden waarin de be
tekenende en betekende partijen in het 
geding optraden; dat de betekening ertoe 
strekt rechtszekerheid te scheppen, zo
dat iedere uitzondering op de in artikel 
1051 van het Gerechtelijk Wetboek ver
vatte regel op restrictieve wijze moet wor
den gei:nterpreteerd", 

terwijl, eerste onderdeel, enerzijds, lui
dens het beroepen vonnis, Mr. Luigi Ma
rangoni voor de eerste rechter partij in het 
geding was in drie boedanigheden, name
lijk die van buitengewoon commissaris van 
de vennootscbappen naar Italiaans recht 
"Cavarzere Produzioni Industriali SpA", 
"Societa Italiana per l'Industria degli Zuc
cheri SpA" en "Societa Saccarifera del Ren
dina SpA", die van buitengewoon commis
saris van de vennootschap naar Italiaans 
recht "Finanziaria Industriale Veneta SpA" 
en in eigen naam; anderzijds, eiseres, lui-

dens het exploot van 5 april 1988, het be
roepen vonnis heeft doen betekenen "aan de 
beer Luigi Marangoni, advocaat bij de ba
lie van Padova, optredend in de hoedanig
heid van commissaris bij het bestuur van 
de drie, thans in vereffening zijnde, ven
nootscbappen van de groep Veneto, name
lijk Cavarzere Produzioni Industriali SpA, 
Societa Italiana per l'Industria degli Zuc
cheri SpA en Saccarifero del Rendina SpA, 
die samen de Gruppo Saccarifero Veneto 
vormen, gevestigd Piazza Salvemini, 20 te 
35131 Padova (Italie); uit de bewoordin
gen zelf van dat exploot blijkt dat het be
roepen vonnis door eiseres werd betekend 
aan Mr. Luigi Marangoni, in de eerste van 
de drie hoedanigheden waarin hij voor de 
eerste rechter was verschenen; het arrest 
bijgevolg het beroepen vonnis en het ex
ploot van 5 april 1988 waarbij dat vonnis 
wordt betekend, interpreteert op een wijze 
die onverenigbaar is met de bewoordin
gen ervan en derbalve de bewijskracht er
van miskent door te zeggen "dat het er niet 
toe doet dat (eiseres), betekenende partij, 
beeft doen betekenen aan Mr. Marangoni 
in diens in het vonnis weergegeven hoe
danigheden, en zulks zonder onderscheid, 
nu de akte van betekening betrekking heeft 
op bet vonnis in zijn geheel, met inbegrip 
van de drie zaken waarover de eerste rech
ter uitspraak heeft gedaan" en "dat de be
tekening zuiver en eenvoudig was en de 
appeltermijn deed ingaan in al de hoeda
nigheden waarin de betekenende en bete
kende partijen in het geding optraden 
(schending van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, wanneer een en de
zelfde persoon in meer dan een hoedanig
beid voor de rechter verschijnt hij, in elk 
van die hoedanigbeden, een andere partij 
is; wanneer er meer partijen zijn, de bete
kening van het beroepen vonnis aan een 
van hen de appeltermijn slechts doet in
gaan ten aanzien van die partij en niet ten 
aanzien van de andere en, in hetzelfde ge
val, de betekening van het beroepen von
nis, voor de partij die heeft doen beteke
nen, de appeltermijn aileen doet ingaan ten 
aanzien van de partij waaraan zij de be
tekening heeft gedaan en niet ten aan
zien van de andere partijen; in casu uit de 
vaststellingen en vermeldingen van bet be
roepen vonnis blijkt dat Mr. Luigi Ma
rangoni die voor de eerste rechter in drie 
onderscheiden hoedanigheden optrad, na
melijk die van buitengewoon commissa
ris van de drie vennootschappen naar Ita
liaans recht "Cavarzere Produzioni 
Industriali SpA", "Societa Italiana per 
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l'Industria degli Zuccheri SpA" en "So
cieta Saccarifera del Rendina SpA", die van 
buitengewoon commissaris van de vennoot
schap naar Italiaans recht "Finanziaria In
dustriale Veneta SpA" en in eigen naam; 
Mr. Luigi Marangoni voor de eerste rech
ter in elk van zijn hoedanigheden een an
dere partij was; het arrest bijgevolg, nu het 
de hogere beroepen niet ontvankelijk ver
klaart die eiseres tegen Mr. Marangoni 
heeft ingesteld in diens hoedanigheid van 
buitengewoon commissaris van "Finanzia
ria Industriale Veneta SpA" en tegen Mr. 
Marangoni in eigen naam, op grond dat, 
kort samengevat, die hogere beroepen wa
ren ingesteld meer dan een maand nadat 
eiseres het beroepen vonnis aan Mr. Ma
rangoni had doen betekenen, zonder dat het 
evenwel de hoedanigheid naging waarin de 
betekening aan laatstgenoemde was ge
daan, zijn beslissing niet naar recht ver
antwoordt (schending van artikel1051 van 
het Gerechtelijk Wetboek) : 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 1051, 

tweede lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek bepaalt dat de termijn om ha
ger beroep aan te tekenen, voor de 
partij die het beroepen vonnis heeft 
doen betekenen, eveneens begint te lo
pen vanaf de betekening van het von
nis; dat, wanneer de partij aan wie het 
vonnis is betekend, in eerste aanleg in 
verschillende hoedanigheden is opge
treden, het bepaalde in voornoemd ar
tikel 1051, tweede lid, van toepas
sing is op de verhoudingen tussen die 
partijen zonder dat een onderscheid 
dient gemaakt tussen de in de bete
kening vermelde hoedanigheden; 

Overwegende dat het arrest, nu het 
vaststelt dat eiseres op 5 april 1988 
het bestreden vonnis heeft doen 
betekenen aan L. Marangoni en dat 
het verzoekschrift in hoger beroep 
van eiseres werd ingediend op 8 au
gustus 1988, de beslissing waarbij het 
hoger beroep niet ontvankelijk 
wordt verklaard, naar recht verant
woordt; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit het antwoord 

op het tweede onderdeel volgt dat de 

beslissing waarbij het hoger beroep 
van eiseres laattijdig wordt verklaard, 
naar recht wordt verantwoord door de 
vaststelling dat eiseres het bestre
den vonnis op 5 april 1988 heeft 
doen betekenen aan L. Marangoni ter
wijl het verzoekschrift in hoger be
roep pas op 8 augustus 1988 is inge
diend; 

Dat de in het eerste onderdeel be
streden vermeldingen geen weerslag 
hebben op de wettigheid van die be
slissing; dat derhalve de in dat onder
dee! aangevoerde grief, ook al was 
hij gegrond, niet tot cassatie kan lei
den; 

Dat het onderdeel niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, voegt de op deal
gemene rol onder de nummers 
C.96.0057.F en C.96.0175.F ingeschre
ven voorzieningen; 

I. Op de onder nummer C.96.0057.F 
ingeschreven voorziening : vernietigt 
het bestreden arrest, in zoverre het het 
door de eisers tegen het vonnis van 15 
maart 1988 ingestelde hoger beroep 
niet ontvankelijk verklaart en uit
spraak doet over de kosten; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde arrest; houdt de kos
ten aan en laat de uitspraak daar
omtrent aan de feitenrechter over; ver
klaart het arrest bindend voor de tot 
bindendverklaring van het arrest op
geroepen partijen; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van Be
roep te Luik; 

II. Op de onder nummer 
C.96.0175.F ingeschreven voorzie
ning : verwerpt de voorziening; ver
oordeelt eiseres in de kosten. 

27 februari 1997 - 1 e kamer - Voor
zitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - W?r
slaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. Nelissen Grade en 
Gerard. 
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Nr. 113 

1e KAMER- 27 februari 1997 

1 o RECHT VAN VERDEDIGING- BUR
GERLIJKE ZAKEN - CONCLUSIES - LAAT
T1JDIGE MEDEDELING- HEROPENING VAN DE 
DEBA'ITEN. 

2° RECHTBANKEN- BURGERLIJKE ZA
KEN- ALGEMEEN- CONCLUSIES- LAAT
TIJDIGE MEDEDELING- HEROPENING VAN DE 
DEBA'ITEN. 

1 o en 2° Wanneer de rechter de partijen toe
staat hun dossiers ter griffie neer te leg
gen en een van hen daaraan een conclu
sie toevoegt die zij pas daags v66r de 
sluiting van de debatten aan de tegen
partij heeft medegedeeld, mag hi} daarop 
geen acht slaan zonder de heropening van 
de debatten te bevelen. (Art. 769, tweede 
lid, Ger.W.) 

(HANNOT T. DELHAIZE LES JUSMEAUX B.V.B.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.96.0119.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 15 december 1995 in 
laatste aanleg gewezen door de vre
derechter van het tweede kanton Hoei; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 735, 741 tot 748, 755 en 769, in
zonderheid tweede lid, van het Gerechte
lijk Wetboek en miskenning van het 
algemeen rechtsbeginsel van het recht van 
verdediging, 

doordat het bestreden vonnis eiseres ver
oordeelt om aan verweerster de door haar 
gevorderde bedragen te betalen, na "de con
clusie en het dossier van (verweerster)" voor 
gezien te hebben getekend en na erop te 
hebben gewezen "dat op de terechtzitting 
van 20 oktober 1995 de raadsman van (ver
weerster) stukken heeft neergelegd, dat de 
datum voor de neerlegging van het dos
sier alsook voor de sluiting van het debat 
werd vastgesteld op 17 november 1995 en 
de datum voor de uitspraak van het von
nis werd bepaald op 15 december 1995; dat 
de raadsman van (eiseres) op 16 novem
ber 1995 om 16 uur 30 aanvoerde ( ... ) de
zelfde dag per fax zeven bladzijden con
clusie te hebben ontvangen en de wens te 
kennen gaf daarover met zijn cliente te 

spreken; dat hij daarom vroeg de neerleg
ging van het dossier uit te stellen tot 15 de
cember 1995; dat de conclusie (van de 
raadsman van verweerster) werd inge
diend op 17 november 1995, dus de dag 
waarop het debat werd gesloten; dat (de 
raadsman van eiseres) op 22 november 
1995 op de gri:ffie een verzoekschrift tot her
opening van het debat indiende ( ... ); dat ge
noemd verzoekschrift door de griffier bij 
gerechtsbriefter kennis van (verweerster) 
werd gebracht en de raadsman van (ver
weerster) op 24 november 1995 zijn schrif
telijke opmerkingen richtte aan het ge
recht, dat ze ontving op 27 november 1995; 
dat, wanneer krachtens artikel 769 van het 
Gerechtelijk Wetboek de rechter de advo
caten toestaat hun dossiers binnen de ter
mijn die hij vaststelt, ter gri:ffie neer te leg
gen, de neerlegging van het dossier van 
rechtswege de sluiting van het debat bij het 
einde van de vastgestelde termijn tot ge
volg heeft; dat artikel 769 van het Gerech
telijk Wetboek een van de wijzen bepaalt 
waarop het debat wordt gesloten, na neer
legging van de dossiers van de partijen of 
van een van hen, te dezen (eiseres); dat het 
dus juridisch-technisch bekeken onmoge
lijk is de sluiting van het debat uit te stel
len, aangezien ze 'van rechtswege' plaats
vindt; dat bovendien het verzoek tot 
heropening van het de bat, die was gevraagd 
'om conclusies neer te leggen en een dos
sier met inventaris op te maken', de hin
dernissen, misverstanden en het getalm 
van de raadslieden met de onderlinge me
dedeling van de stukken aanvoert, alsook 
de laattijdige neerlegging van de conclu
sie van (verweerster), die pas daags voor de 
voor de sluiting van het debat vastgestelde 
datum werd medegedeeld, aanvoert; dat ge
noemde, door (eiseres) aangevoerde 'scherr
ding van het recht van verdediging' niet 
wegneemt dat de conclusie van (ver
weerster) ter gri:ffie is neergelegd op 17 no
vember 1995, dus de dag van de sluiting 
van het debat; ( ... ) dat wij van oordeel zijn 
dat het verzoek tot heropening van het de
bat niet berust op enig nieuw en belang
rijk feit, dat op de dag van de sluiting van 
het debat niet aan de partijen ter kennis 
had kunnen worden gebracht; dat de recht
bank beslist dat er geen grond is tot her
opening van het debat", 

derde onderdeel, wanneer de rechter op 
grond van artikel 769, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek de partijen toestaat 
hun dossiers na het debat en binnen de ter
mijn die hij vaststelt, ter gri:ffie neer te leg
gen, beslist dat de sluiting van het de bat 
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zal plaatsvinden bij het einde van die ter
mijn en de datum vaststelt voor de uit
spraak van de beslissing, zonder dat een 
nieuwe terechtzitting is vastgesteld voor 
pleidooien, van oordeel is een conclusie in 
aanmerking te moeten nemen, die bij het 
einde van die termijn door een der par
tijen was neergelegd en afwijzend beschikt 
op het door de tegenpartij wegens de laat
tijdige neerlegging van de conclusie ge
dane verzoek om de sluiting van het de
bat uit te stellen, hij ertoe gehouden is de 
heropening van het de bat te bevelen, ten
einde die partij de gelegenheid te geven te 
antwoorden op de neergelegde conclusie; 
het bestreden vonnis bijgevolg, nu het acht 
slaat op de conclusie van verweerster zon
der de heropening van het de bat te beve
len teneinde eiseres de gelegenheid te ge
ven op die conclusie te antwoorden, het in 
het middel vermelde algemeen rechtsbe
ginsel miskent : 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat de vrederechter, 

nu hij acht slaat op de door 
verweerster daags voor de sluiting van 
het debat aan eiseres medegedeelde 
conclusie, zonder de heropening van 
het debat te bevelen teneinde laatst
genoemde de gelegenheid te geven 
erop te antwoorden, het algemeen 
rechtsbeginsel van het recht van ver
dediging miskent; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van het ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde vonnis; 
houdt de kosten aan en laat de uit
spraak daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de zaak naar de 
vrederechter van het eerste kanton 
Hoei. 

27 februari 1997 - 1 e kamer - Voor
zitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Thr
slaggever : mevr. Charlier - Anders
luidende conclusie (1) van de h. Piret, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. T'Kint. 

(1) Het O.M. had geconcludeerd tot verwer
ping van de voorziening. Het was van mening, 
enerzijds, dat het derde onderdeel van het mid
del niet ontvankelijk was omdat het de scherr
ding van de artt. 772 tot 776 Ger.W. m.b.t. de her
opening van de de batten niet aanvoerde. Het 

Nr. 114 

1 e KAMER- 27 februari 1997 

BEVOEGDHEID EN AANLEG- BURGER
LLJKE ZAKEN- BEVOEGDHEID- VOLSTREKTE 
BEVOEGDHEID (MATERIELE. PERSOONL1JKE) -
VERKEERSONGEVAL ~SCHADE- VERGOE
DING. 

De politierechtbank is bij uitsluiting be
voegd om kennis te nemen van geschil
len over de vergoeding van schade ont
staan uit een verkeersongeval (1). (Art. 
601bis Ger.W.) 

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

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.96.0328.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 10 september 1996 ge
wezen door de Arrondissementsrecht
bank te Nijvel; 

Over het middel : schending van arti
kel 601bis van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het vonnis zegt dat de zaak tot 
de bevoegdheid van de Rechtbank van Eer
ste Aanleg te Nijvel behoort op grand dat 
de rechtbank, met toepassing van artikel 
568 van het Gerechtelijk Wetboek, bevoegd 
blijft om kennis te nemen van alle vorde
ringen tot vergoeding van schade ontstaan 
uit een verkeersongeval, 

terwijl uit de tekst van artikel601bis van 
het Gerechtelijk Wetboek en uit de wets
geschiedenis blijkt dat de wetgever de 

wees er anderzijds op dat het te dezen ging om 
korte debatten waarop art. 735 Ger.W. van toe
passing was, dat er derhalve geen conclusies hoef
den te worden neergelegd, dat de rechter genoe
gen kon noemen met de ontvangen conclusie en 
niet ertoe gehouden was de heropening van de de
batten te bevelen, aangezien hij vaststelde dat het 
verzoek om heropening van de debatten op geen 
enkel nieuw en belangrijk feit berustte en het 
middel trouwens niet aanvoerde dat de conclu
sie nieuwe en niet aan tegenspraak onderwor
pen gegevens bevatte (Cass., 19 april1979,A.C., 
1978-79, nr. 988; 4 okt. 1996,A.R. nr. C.95.290.N 
(ibid., 1996, nr. 357). 

(1) F. RIGAUX, noot onder Cass., 5 jan. 1996, 
R.C.J.B., 1996, biz. 387. 
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politierechtbank bevoegd heeft willen rna
ken voor alle vorderingen betreffende de 
vergoeding van schade ontstaan uit een 
verkeersongeval; dat zulks trouwens het 
enige middel was om een van de doelstel
lingen van de wet te bereiken, namelijk de 
hoven van beroep volledig te ontlasten van 
verkeerszaken : 

Overwegende dat artikel601bis van 
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat 
de politierechtbank kennisneemt, on
geacht het bedrag, van aile vorderin
gen tot vergoeding van schade ont
staan uit een verkeersongeval, zelfs 
indien het zich heeft voorgedaan op 
een plaats die niet toegankelijk is voor 
het publiek; 

Dat uit die tekst en de geschiede
nis van de wet van 11 juli 1994, waar
bij die wetsbepaling in het Gerechte
lijk Wetboek werd ingevoegd, blijkt dat 
de wetgever de politierechtbank bij uit
sluiting bevoegd heeft willen maken 
om kennis te nemen van de geschil
len betreffende de vergoeding van 
schade ontstaan uit een verkeerson
geval; 

Dat de arrondissementsrechtbank, 
nu zij beslist dat de rechtbank van eer
ste aanleg op grand van artikel 568 
van het Gerechtelijk Wetboek bevoegd 
blijft om kennis te nemen van een vor
dering tot vergoeding van schade 
ontstaan uit een verkeersongeval, 
artikel 601bis van dat wetboek 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Overwegende dat de zaak, met toe
passing van artikel 660 van het 
Gerechtelijk Wetboek, naar de be
voegde rechter dient te worden ver
wezen; 

Om die redenen,' vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde vonnis; 
laat de kosten ten laste van de Staat; 
verwijst de zaak naar de Politierecht
bank te Nijvel. 

27 februari 1997 - 1 e kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Sace, afdelings
voorzitter - Andersluidende conclusie (2) 
van de h. Piret, advocaat-generaal. 

Nr. 115 

1 e KAMER- 28 februari 1997 

1° CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN HET HOF 
-AMBTSHALVE VOORGEDRAGEN MIDDELEN
VOORZIENING - MIDDEL VAN NIET
ONTVANKELIJKHEID -AMBTSHALVE ONDER
ZOEK- VERDAGING VAN DE ZAAK- KENNIS
GEVING AAN ADVOCATEN VAN PARTIJEN. 

2° CASSATIEBEROEP- BURGERL1JKE ZA
KEN- VORMEN - ALGEMEEN - BEVOEGD
HEID VAN HET HOF- AMBTSHALVE VOORGE
DRAGEN MIDDELEN - VOORZIENING -
MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID -
AMBTSHALVE ONDERZOEK- VERDAGING VAN 
DE ZAAK- KENNISGEVING AAN ADVOCATEN 
VAN PARTIJEN. 

1 o en 2° Indien het Hof een mid del van 
niet-ontvankelijkheid van de voorzie
ning ambtshalve wenst te onderzoeken, 
hieruit afgeleid dat de voorziening ge
richt is tegen arresten die in afzonder
lijke zaken zijn gewezen, beveelt het de 
verdaging van de zaak en wordt hier
van kennis gegeven bij gerechtsbrief aan 
de advocaten van de partijen (1). (Art. 
1097, derde lid, Ger.W.) 

(2) Het O.M. had geconcludeerd tot verwer
ping van de voorziening en overwoog daarbij dat 
noch uit de tekst noch uit de wetsgeschiedenis 
van de wet van 11 juli 1994 bleek dat de wetge
ver wilde afwijken van art. 568 Ger.W., dat aan 
de rechtbank van eerste aanleg een algemene be
voegdheid verleent om kennis te nemen van alle 
vorderingen, behalve die welke rechtstreeks voor 
het hofvan beroep en voor het Hofvan Cassa
tie komen (G. CLOSSET-MARCHAL, Les competen
ces civiles des tribunaux de police, J.J.P., 1995, 
blz. 207; J.F. VAN DROOGHENBROECK, La nature de 
la competence instituee par }'article 601bis du 
Code judiciaire, R.G.A.R., 1996, nr. 12637). 

(1) Cass., 12jan. 1977 (A.C., 1977, 528) en 22 
maart 1982 (ibid., 1981-82, nr. 439). 
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(SOMATI N.V. T. A. G. 1824 N.V. E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.94.0033.N) 

RET HOF;- Gelet op de bestre
den arresten, op 8 juni 1989 en 4 juni 
1993 gewezen door het Hof van Be
roep te Gent; 

Overwegende dat de voorziening ge
richt is tegen twee arresten gewezen 
door het Hof van Beroep te Gent op 8 
juni 1989 en 4 juni 1993; 

Dat die arresten zijn gewezen in af
zonderlijke zaken die door het hof van 
beroep niet werden gevoegd; 

Overwegende dat het Hof wenst een 
middel van niet-ontvankelijkheid van 
de voorziening ambtshalve te onder
zoeken, hieruit afgeleid dat de voor
ziening gericht is tegen arresten die in 
afzonderlijke zaken zijn gewezen, zo
als de verweerster sub 7 opwerpt wat 
haar betreft; 

Om die redenen, beveelt de ver
daging van de zaak tot de terechtzit
ting van 6 juni 1997; zegt dat over
eenkomstig artikel 1097 van het 
Gerechtelijk Wetboek hiervan ken
nis aan de advocaten van de partijen 
zal worden gegeven; houdt de kosten 
aan. 

28 februari 1997- 2e kamer- Voor
zitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Boes -
Gelijkluidende conclusie van de h. De 
Swaef, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Verbist, Simont en Gerard. 

Nr. 116 

3e KAMER- 3 maart 1997 

1° MINDERVALIDEN- 1EGEMOETKOMIN
GEN- INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOET
KOMING- RECHT- HERZIENING- AMBTS
HALVE HERZIENING - VOORWAARDEN -
BEGRIP- BEGUNSTIGDE- WIJZIGING- WIJ-

ZIGING VAN DE WET -1EGEMOETKOMING
AFSCHAFFING- VERMINDERING. 

2° WETTEN. DECRETEN. ORDONNAN
TIES. BESLUITEN- WERKING IN DE TIJD 
EN IN DE RUIMTE -WERKING IN DE TIJD -
DRAAGWIJDTE. 

3° MINDERVALIDEN- 'IEGEMOETKOMIN

GEN- OPENBARE ORDE. 

4° OPENBARE ORDE- MINDERVALIDEN 

- 'IEGEMOETKOMINGEN. 

5° RECHTBANKEN- BURGERLIJKE ZA
KEN- ALGEMEEN- RECHTSCOLLEGE- OM
YANG- BETWISTING- OPENBARE ORDE
MINDERV ALIDEN -1EGEMOETKOMINGEN. 

1 o De wijziging van art. 13, Gehandicapten
wet Tegemoetkomingen, bij art. 50, wet 30 
dec. 1992, die op 1 juli 1993 in werking 
is getreden, kan de afschaffing of ver
mindering van de tegemoetkoming aan de 
mindervalide tot gevolg hebben, inzon
derheid door voor de toekenning van de 
inkomensvervangende tegemoetkoming 
het door laatstgenoemde genoten pen
sioen in aanmerking te nemen; die wij
ziging verantwoordt bijgevolg een ambts
halve herziening van het recht op de 
inkomensvervangende tegemoetkoming. 
(Art. 13, § 1, eerste lid, 1 o, Gehan
dicaptenwet Tegemoetkomingen; artt. 50, 
1°, en 53, wet 30 dec. 1992; art. 1, K.B. 
14 april1993; art. 21, eerste lid, 1°, K.B. 
6 juli 1987.) 

2° In de regel is een nieuwe wet niet en
kel van toepassing op toestanden die na 
haar inwerkingtreding ontstaan, maar 
oak op de gevolgen van de onder de vroe
gere wet ontstane toestanden die zich 
voordoen of die voortduren onder vigeur 
van de nieuwe wet, voor zover die toe
passing geen afbreuk doet aan reeds on
herroepelijk vastgestelde rechten (1). (Art. 
2. B.W.) 

3°, 4° en 5° De wetgeving en reglementen 
inzake de tegemoetkomingen aan minder
validen raken de openbare orde (2) en de 
rechter is verplicht de door art. 50 van de 
wet van 30 dec. 1992, in art. 13 van 

(1) Cass., 25 nov. 1991, A.R. nr. 9224 (AC., 
1991-92, nr. 160); 13 mei 1996, A.R. nr. 
C.94.0210.F (ibid., 1996, nr. 170). 

(2) Cass., 9 jan. 1995, A.R. nr. S.94.0053.F 
(A.C., 1995, nr. 13). 
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Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen 
aangebrachte wijziging toe te passen, zelfs 
als de Belgische Staat, staatssecretaris 
voor Maatschappelijke Integratie, geen 
melding heeft gemaakt van een nieuwe 
wetgeving (3). (Art. 13, § 1, eerste lid, 1°, 
Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen; 
artt. 50, P, en 53 wet 30 dec. 1992; art. 
1 K.B. 14 .april1993; art. 21, eerste lid, 
1°, K.B. 6juli 1987.) 

(BELGISCHE STAAT - STAATSSECRETARIS VOOR 
MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE T. BODART) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.96.0097.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 maart 1996 gewe
zen door het Arbeidshof te Brussel; 

Over het middel, gesteld als volgt : scherr
ding van de artikelen 2 van bet Burger
lijk Wetboek, 13, § 1, van de wet van 27 fe
bruari 1987 betre:ffende de tegemoetko
mingen aan gehandicapten, zoals gewijzigd 
bij artikel 50, 1" van de wet van 30 decem
ber 1992 houdende sociale en diverse be
palingen (op 1 juli 1993 in werking getre
den krachtens artikel 1 van bet koninklijk 
besluit van 14 april1993) en 21, 1", van bet 
koninklijk besluit van 6 juli 1987 betref
fende de inkomensvervangende tegemoet
koming en de integratietegemoetko
ming, 

doordat bet arrest, bij de uitspraak over 
de rechten van verweerster om met in
gang van 1 juli 1993 de tegemoetkoming 
aan gehandicapten te ontvangen, met be
vestiging van bet vonnis van de 
arbeidsrechtbank, beslist dat verweerster 
recht heeft op behoud van de tegemoetko
mingen die haar met ingang van 1 augus
tus 1991 zijn toegekend, op grond dat ei
ser "niet gerechtigd was tot herziening v66r 
1 augustus 1996, daar geen enkel nieuw ge
geven een ambtshalve herziening kon wet
tigen op grond van artikel 21 van bet ko
ninkl:ijk besluit van 6 juli 1987" en dat eiser 
"geen melding heeft gemaakt van een 
nieuwe wetgeving", 

terwijl, eerste onderdeel, bet feit dat de bij 
artikel 13, § 1, 1° van de wet van 27 fe
bruari 1987 gewijzigde tekst op 1 juli 1993 

(3) Zie Cass., 9 nov. 1984, A.R. nr. 4457 (A. C., 
1984-85, nr. 164). 

van kracht is geworden, te beschouwen is 
als een wijziging in de toestand van de ge
rechtigde, die de afschaffing of de vermin
dering van de inkomensvervangende tege
moetkoming tot gevolg kan hebben 
(schending van artikel 21 van bet konink
lijk besluit); 

tweede onderdeel, de omstandigheid dat 
eiser niet uitdrukkelijk melding heeft ge
maakt van een nieuwe wetgeving, bet 
arbeidshof niet ontsloeg van de verplich
ting om de bij wet aangebrachte wijziging 
die in een aangelegenheid van openbare 
orde v66r de datum van de litigieuze ad
ministratieve beslissing in werking was ge
treden, vanaf de inwerkingtreding ervan 
ambtshalve toe te passen op de toekom
stige gevolgen ervan, ja zelfs op een on
der vigeur van de vroegere wet ontstane 
toestand (schending van de overige aan
gevoerde bepalingen) : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser op 22 december 1993, in 
een eerste beslissing, het bedrag van 
verweersters tegemoetkoming aan ge
handicapten vastgesteld heeft op 
82.297 frank met ingang van 1 augus
tus 1991 en eiser, in een tweede be
slissing, aan verweerster "enkel een 
integratietegemoetkoming'' van 46.889 
frank heeft toegekend met ingang van 
1 juli 1993; dat de in het arrest ver
melde datum van 1 juni 1993 te wij
ten is aan een verschrijving, zoals 
blijkt uit het beschikkend gedeelte van 
het door het arrest bevestigde bestre
den vonnis; 

Overwegende dat artikel21 van het 
koninklijk besluit van 6 juli 1987 be
treffende de inkomensvervangende te
gemoetkoming en de integratie
tegemoetkoming bepaalt dat er 
ambtshalve wordt overgegaan tot een 
herziening van het recht op de tege
moetkoming : "1 ° wanneer een wijzi
ging wordt vastgesteld in de toestand 
van de gerechtigde, die de afschaf
fing, de vermindering of de niet
betaling van de tegemoetkoming tot 
gevolg kan hebben (. .. )"; 

Overwegende dat artikel 13 van de 
wet van 27 februari 1987 betreffende 
de tegemoetkomingen aan gehandi-
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capten is gewijzigd bij artikel 50 van 
de wet van 30 december 1992; dat 
die op 1 juli 1993 in werking getre
den wijziging, zoals te dezen, 
de afscha:ffing of vermindering van 
de tegemoetkoming aan de gehandi
capte tot gevolg kan hebben, inzon
derheid doordat voor de toekenning 
van de inkomensvervangende tege
moetkoming het door laatstgenoemde 
genoten pensioen in aanmerking wordt 
genomen; 

Dat het arrest, door te beslissen dat 
"er geen enkel nieuw gegeven een 
ambtshalve herziening kon wettigen 
op grand van artikel 21 van het ko
ninklijk besluit van 6 juli 1987", dat 
artikel schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Wat het tweede onderdeel be
treft: 

Overwegende dat het arbeidshof ver
plicht was de door artikel 50 van de 
wet van 30 december 1992 in artikel 
13 van de wet van 27 februari 1987 
aangebrachte wijziging toe te pas
sen, zelfs als eiser geen melding 
had gemaakt van een nieuwe wetge
ving; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde arrest; ge
let op artikel 1017, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt ei
ser in de kosten; verwijst de zaak naar 
het Arbeidshof te Bergen. 

3 maart 1997 - 3e kamer - Voorzit
ter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclerq, advocaat
generaal - Advocaat : mr. van Heeke. 

Nr. 117 

3e KAMER - 3 maart 1997 

1 o CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE 
ZAKEN - ALGEMEEN - GROND VAN NIET
ONTVANKELIJKHEID- BELANG- GEBREK 
AAN BELANG - GRONDSLAG - NIET
BEKRITISEERDE OVERWEGING- NAAR RECHT 
VERANTWOORDE BESLISSING- MIDDEL DAT 
ZELF KRITIEK UITOEFENT OP DIE OVERWE
GING- GEVOLG. 

2° WETTEN. DECRETEN. ORDONNAN
TIES. BESLUITEN- WERKING IN DE TIJD 
EN IN DE RUIMTE -WERKING IN DE TIJD -
DRAAGWIJDTE- MINDERVALIDEN- TEGE
MOETKOMINGEN- RECHT- HERZIENING
DRAAGWIJDTE. 

3° MINDERVALIDEN - TEGEMOETKOMIN
GEN- WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. 
BESLUITEN- WERKING IN DE TIJD- DRAAG
WIJDTE -RECHT- HERZIENING- DRAAG
WIJDTE. 

4 ° MINDERVALIDEN - TEGEMOETKOMIN
GEN- INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOET
KOMING- RECHT- HERZIENING- AMBTS
HALVE HERZIENING - VOORWAARDEN -
BEGRIP- BEGUNSTIGDE- WIJZIGING- WIJ
ZIGING VAN DE WET- TEGEMOETKOMING
AFSCHAFFING- VERMINDERING. 

5° WETTEN. DECRETEN. ORDONNAN
TIES. BESLUITEN- WERKING IN DE TIJD 
EN IN DE RUIMTE -WERKING IN DE TIJD -
ONMIDDELLIJKE WERKING- MINDERVALIDEN 
- TEGEMOETKOMINGEN- ADMINISTRATIEVE 
BESLISSING- 'IDESTAND WAAROP TWEE WET
GEVINGEN VAN TOEPASSING ZIJN- GEVOLG. 

6° MINDERVALIDEN - TEGEMOETKOMIN
GEN- WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. 
BESLUITEN- WERKING IN DE TIJD- ONMID
DELLIJKE WERKING -ADMINISTRATIEVE BE
SLISSING- 'IDESTAND WAAROP TWEE WET
GEVINGEN VAN TOEPASSING ZIJN- GEVOLG. 

1 o De grand van niet-ontvankelijkheid, die 
tegen een middel is opgeworpen' en afge
leid is uit het gebrek aan belang van dat 
middel omdat de beslissing naar recht is 
verantwoord door een overweging waarop 
eiser in cassatie geen kritiek oefent, kan 
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niet worden aangenomen wanneer het 
middel zelf die overweging bekritiseert (1). 

2° en 3° In de regel is een nieuwe wet niet 
enkel van toepassing op toestanden die na 
haar inwerkingtreding ontstaan, maar 
ook op de gevolgen van de onder de vroe
gere wet ontstane toestanden die zich 
voordoen of die voortduren onder vigeur 
van de nieuwe wet, voor zover die toe
passing geen afbreuk doet aan reeds on
herroepelijk vastgestelde rechten (2); art. 
10, vierde lid, Gehandicaptenwet Tege
moetkomingen, dat bepaalt dat de Ko
ning de regels vaststelt volgens welke de 
beslissingen na aanvraag of van ambts
wege kunnen worden herzien, wijkt niet 
afvan die regel (3). (Art. 2 B.W.; art. 10, 
vierde lid, Gehandicaptenwet Tegemoet
komingen.) 

4° De wijziging van art. 13, Gehandicapten
wet Tegemoetkomingen, bij art. 50 wet 30 
dec. 1992, die op 1 juli 1993 in werking 
is getreden, kan de afschaffing of ver
mindering van de tegenyJetkoming aan de 
mindervalide tot gevolg hebben, inzon
derheid door voor de toekenning van de 
inkomensvervangende tegemoetkoming 
het door laatstgenoemde genoten pen
sioen in aanmerking te nemen (4). (Art. 
13, § 1, eerste lid, 1 o, Gehandicapten
wet Tegemoetkomingen; artt. 50, 1°, en 
53 wet 30 dec. 1992; art. 1 K.B. 14 april 
1993; art. 21, eerste lid, P, K.B. 6 juli 
1987.) 

5° en 6° Het feit dat een administratieve be
slissing moet worden genomen na de in
werkingtreding van nieuwe wettelijke of 
verordenende bepalingen, zoals die in
zake tegemoetkomingen aan gehandicap
ten, heeft in de regel tot gevolg dat die be
slissing toepassing moet maken van de 
nieuwe wettelijke of verordenende bepa
lingen voor de periode die volgt op de in
werkingtreding van die nieuwe bepalin-

(1) Cass., 6 juni 1994, A.R. nr. C.93.0126.F 
(A.C., 1994, nr. 288). 

(2) Cass., 25 nov. 1991, A.R. nr. 9224 (A. C., 
1991-92, nr. 160); 13 mei 1996, A.R. nr. 
C.94. 210.F (ibid., 1996, nr. 170); 3 maart 1997, 
A.R. nr. S.96.0097.F, nr. 116. 

(3) Zie Cass., 3 maart 1997, A.R. nr. 
S.96.0097.F, nr. 116. 

(4) Cass., 3 maart 1997, A.R. nr. S.96.0097.F, 
nr. 116. 

gen en op de opheffing van de oude (5). 
(Art. 2 B.W. (6); art. 13, § 1, eerste lid, 1°, 
Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen; 
artt. 50, P, en 53 wet 30 dec. 1992; art. 
1 K.B. 14 april 1993.) 

(BELGISCHE STAAT - STAATSSECRETARIS VOOR 
MAATSCHAPPELIJKE INTEGRA TIE T. LEPEZ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.96.0110.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 1 april 1996 gewezen 
door het Arbeidshof te Brussel; 

Over het middel, gesteld als volgt: schen
ding van de artikelen 2 van het Burger
lijk Wetboek, 13, § 1, van de wet van 27 fe
bruari 1987 betreffende de tegemoetko
mingen aan gehandicapten, gewijzigd bij 
artikel 50, 1", van de wet van 30 decem
ber 1992 houdende sociale en diverse be
palingen (op 1 juli 1993 in werking getre
den krachtens artikel1 van het koninklijk 
besluit van 14 april 1993) en miskenning 
van de algemene beginselen inzake het 
overgangsrecht, meer bepaald van het al
gemeen beginsel dat de wet onmiddellijk 
uitwerking heeft, 

doordat het arrest, bij de uitspraak over 
de wettigheid van een administratieve be
slissing van 10 november 1993, waarbij het 
bedrag van de aan verweerster vanaf 1 juli 
1993 verschuldigde integratietegemoet
koming wordt vastgesteld, met bevesti
ging van het vonnis van de arbeidsrecht
bank, beslist dat verweerster recht heeft op 
behoud van de bij de beslissing met in
gang van 1 februari 1993 toegekende te
gemoetkoming, op grond dat "de nieuwe 
wetsbepaling die op 1 juli 1993 in wer
king treedt, geen weerslag kan hebben op 
rechten die zijn ingegaan op ... 1 februari 
1993, nu de wet van 30 december 1992, 
waarbij artikel 13 van de wet van 27 juli 
1987 is gewijzigd, geen wijziging aanbrengt 
in artikel21 van het koninklijk besluit van 
6 juli 1987, dat een volledige opsomming 
geeft van de gevallen waarin ambtshalve 

(5) Cass., 25 nov. 1991, A.R. nr. 9224 (A. C., 
1991-92, nr. 160). 

(6) Zie ook het algemeen rechtsbeginsel dat de 
verordenende besluiten geen terugwerkende 
kracht hebben. 
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herziening van de toestand van de gehan
dicapte gewettigd kan zijn, en nu geen en
kele van die gevallen zich te dezen voor
doet; dat, gelet op artikel 10, vierde lid, van 
de wet van 27 februari 1987, artikel21 van 
het koninklijk besluit van 6 juli 1987 gel
dig afwijkt van artikel 2 van het Burger
lijk Wetboek en van de beginselen betref
fende de inwerkingtreding van nieuwe 
wettelijke bepalingen", 

terwijl de wijziging van artikel13 van de 
wet van 27 februari 1987, die op 1juli 1993 
in werking is getreden, van toepassing is op 
de toekomstige gevolgen van de onder de 
ongewijzigde wet ontstane toestanden die 
voortduren onder vigeur van de gewijzigde 
wet, voor zover die toepassing geen af
breuk doet aan reeds onherroepelijk vast
gestelde rechten; artikel10, vierde lid, van 
de wet van 27 februari 1987, waarin en
kel aan de Koning de bevoegdheid wordt 
toegekend om de regels vast te stellen val
gens welke de administratieve beslissin
gen kunnen worden herzien, niet afwijkt 
van artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek 
en van de beginselen van het overgangs
recht; de rechten van verweerster op de met 
ingang van 1 februari 1993 berekende te
gemoetkoming haar zijn toegekend bij een 
administratieve beslissing van 10 novem
ber 1993 en dus niet onherroepelijk wa
ren vastgesteld v66r de inwerkingtreding 
van de wijziging; het arrest bijgevolg, nu 
het de wijziging van artikel 13 van de wet 
van 27 februari 1987 weigert toe te pas
sen vanaf 1 juli 1993, alle aangevoerde be
palingen schendt : 

Over de door verweerster opgewor
pen grond van niet-ontvankelijk
heid, volgens welke het middel geen 
belang heeft : 

Overwegende dat het arrest ver
meldt dat artikel21 van het konink
lijk besluit van 6 juli 1987 een volle
dige opsomming geeft van de gevallen 
waarin ambtshalve herziening gewet
tigd kan zijn en "dat geen van die ge
vallen zich in casu voordoet"; dat het 
arrest hieraan toevoegt : "dat, gelet op 
artikel10, vierde lid, van de wet van 
27 februari 1987 (betre:ffende de tege
moetkomingen aan gehandicapten), ar
tikel21 van het Koninklijk Besluit van 
6 juli 1987 geldig afwijkt van artikel 
2 van het Burgerlijk Wetboek en van 
de beginselen betre:ffende de inwer-

kingtreding van nieuwe wetsbepalin
gen"; 

Overwegende dat het middel be
twist dat artikel10, vierde lid, van de 
wet van 27 februari 1987, waarvan ar
tikel21 van het koninklijk besluit van 
6 juli 1987 een uitvoeringsbepaling is, 
afwijkt van artikel 2 van het Burger
lijk Wetboek en van de algemene be
ginselen inzake overgangsrecht; 

Dat de grond van niet-ontvan
kelijkheid niet kan worden aangeno
men; 

Over het middel : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser op 10 november 1993 
twee beslissingen genomen heeft, te 
we ten : a) een eerste beslissing waar
bij het recht wordt toegekend op de 
inkomensvervangende en integratie
tegemoetkoming die 68.924 frank be
draagt op 1 november 1992 en 131.364 
frank op 1 februari 1993; b) een 
tweede beslissing waarbij, ingevolge de 
ambtshalve herziening, de inkomens- · 
vervangende tegemoetkoming wordt 
afgeschaft op 1 juli 1993, op grond dat 
wegens de bestaansmiddelen van ver
weerster de tegemoetkoming niet kan 
worden toegekend, en waarbij het be
drag van de integratievergoeding op 
59.658 frank wordt vastgesteld; 

Overwegende dat een nieuwe wet in 
de regel niet enkel van toepassing is 
op toestanden die na haar inwerking
treding ontstaan, maar ook op de toe
komstige gevolgen van de onder de 
vroegere wet ontstane toestanden die 
zich voordoen of die voortduren on
der vigeur van de nieuwe wet, voor zo
ver die toepassing geen afbreuk doet 
aan reeds onherroepelijk vastgestelde 
rechten; 

Overwegende dat artikel10, vierde 
lid, van de wet van 27 februari 1987, 
dat bepaalt dat de Koning de regels 
vaststelt volgens welke de beslissin
gen na aanvraag of van ambtswege 
kunnen worden herzien, niet van die 
regel afwijkt; 

Overwegende dat artikel 13 van de 
wet van 27 februari 1987 is gewijzigd 
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bij artikel 50 van de wet van 30 de
cember 1992; dat die wijziging, die op 
1 juli 1993 in werking is getreden, de 
afscha:ffi.ng of vermindering van de te
gemoetkoming aan de gehandicapte tot 
gevolg kan hebben, inzonderheid door
dat voor de toekenning van de 
inkomensvervangende tegemoetko
ming het door laatstgenoemde gena
ten pensioen in aanmerking wordt ge
nomen; 

Overwegende dat het arbeidshof, nu 
het beslist dat de nieuwe wetsbepa
ling van artikel 13, die voortvloeit uit 
de wet van 30 december 1992 en op 1 
juli 1993 in werking is getreden, geen 
weerslag kon hebben op rechten die op 
1 november 1992 en op 1 februari 
1993 zijn ingegaan, ofschoon die rech
ten zijn toegekend in een beslissing 
met dezelfde datum als de beslissing 
waarbij de inkomensvervangende te
gemoetkoming is afgeschaft op 1 juli 
1993, zijn beslissing niet naar recht 
verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde arrest; ge
let op artikel1017, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt ei
ser in de kosten; verwijst de zaak naar 
het Arbeidshof te Bergen. 

3 maart 1997 - 3e kamer- Voorzit
ter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. Van 
Heeke, Van Ommeslaghe. 

Nr. 118 

2e KAMER - 4 maart 1997 

1° HELING- AFLOPEND MISDRIJF- OPEEN
VOLGENDE FElTEN- MEDEDADERS- MEDE
PLICHTIGEN. 

2° HELING- BESTANDDELEN. 

3° BEWIJS - STRAFZAKEN- BEWIJSLAST. 
BEOORDELINGSVRIJHEID - ALGEMEEN. 

4° HELING- BESTANDDELEN- WEDER
RECHTELIJKE OORSPRONG- VOORAFGAANDE 
KENNIS- BEWIJS- LATERE GEDRAGINGEN. 

5o HELING- GEBRUIK VOERTUIG- VER

BEURDVERKLARING. 

6° MISDRIJF - ALGEMEEN. BEGRIP. MATE
RIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. EENHEID 
VAN OPZET- STRAFTOEMETING- MOTIVE
RING- CRIMINELE INGESTELDHEID- DRAAG
WIJDTE. 

1 o De omstandigheid dat heling een aflo
pend misdrijf is, neemt niet weg dat een
zelfde weggenomen, verduisterde of door 
misdaad of wanbedrijf verkregen zaak of 
een gedeelte ervan, het voorwerp kan uit
maken van verschillende misdrijven van 
heling door andere daders en medeplich
tigen gepleegd. (Art. 505, 1 o, Sw.) (1) 

2° Voor heling moeten volgende bestand
delen zijn verenigd : het in bezit of de
tentie nemen van een zaak verkregen door 
een misdaad of een wanbedrijf, alsook de 
aan de in bezit- of detentieneming voor
afgaande of daarmee gelijktijdige ken
nis van de wederrechtelijke oorsprong van 
de zaak. (Art. 505, P, Sw.) (2) 

3° De strafrechter beoordeelt, zo de wet geen 
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, op 
onaantastbare wijze in feite het bestaan 
van de bestanddelen van een misdrijf op 
grond van de hem regelmatig overgelegde 

(1) Aangaande het aflopend karakter : zie 
Cass., 2 aug. 1880, Bull. en Pas., 1880, I, 284; 31 
okt. 1995,A.R. nr. P.95.1014.N, inzake: Kl.S. (on
uitg.); Aangaande mededaderschap en/of mede
plichtigheid aan heling zie : Cass., 17 nov. 1924, 
Bull. en Pas., 1925, I, 22; 21 maart 1979 (A. C., 
1978-79, 851); 16 juni 1981, A.R. nr. 6533 (A. C., 
1980-91, nr. 596); 23 juli 1991 (A. C., 1990-91, nr. 
569). 

(2) Zie: Cass., 3 nov. 1975 (A. C., 1976, 292); 21 
dec. 1976 (A. C., 1977, 477-; 4 juni 1996, A.R. nr. 
P.95.778.N, inzake G. t. I. N.V. (onuitg.); aan
gaande de aard van het bezit of detentie : Cass., 
25 feb. 1929, Bull. en Pas., 1929, I, 102; 12 okt. 
1993, A.R. nr. 6415 (A. C., 1993, nr. 403); J. CoN
STANT, Manuel de Droit penal, dl. II, nr. 1540; 
R.P.D.B., Complement III, v• Recel, nr. 23ter, met 
verwijzing naar Carr. Aix, 20 mei 1948, Rev.sc
.Crim., 1949, 388. 
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gegevens waarover de partijen tegen
spraak hebben kunnen voeren. 

4 o Niets be let de strafrechter bij het beoor
delen van het bestaan van de bestand
delen van heling het bewijs van de aan de 
bezit- of detentieneming voorafgaande of 
daarmee gelijktijdige kennis van de we
derrechtelijke oorsprong van de zaak op 
latere gedragingen van de beklaagde te 
laten steunen. (Art. 505, 1°, Sw.) 

5° Zo de appelrechters in hoofde van een be
klaagde wettig de bestanddelen van de 
heling vaststellen alsmede dat zijn voer
tuig voor het plegen van dit misdrijf heeft 
gediend, kunnen zij er wettig toe beslis
sen dat dit voertuig moet worden ver
beurdverklaard. (Artt. 505; 1 o, 42, 1 o, Sw.) 

6° Zo een arrest de straftoemeting moti
veert door de verwijzing naar de crimi
nele ingesteldheid van de beklaagde erin 
bestaande dat deze het niet nauw neemt 
met de eerlijkheid, nu hi} bij de gering
ste gelegenheid opnieuw hervalt in ver
mogensdelicten, stellen de appelrechters 
met de bekritiseerde considerans het be
staan van dezelfde, tot een strafbare ge
draging herleidende opzet, dit is het doel 
dat de dader nastreeft, niet vast. (Art. 65 
Sw.) 

(VANPOUCKE E.A. T. SLOCK B.V.B.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.0149.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 december 1995 door 
het Hofvan Beroep te Gent gewezen; 

A. In zoverre de voorzieningen be
trekking hebben op de beslissingen 
over de strafvordering : 

I. Wat Wilfried Vanpoucke betreft: 
Gelet op de namens eiser ingediende 

memorie, waarvan een door de grif
fier van dit Hofvoor eensluidend ver
klaarde kopie aan dit arrest is ge
hecht en ervan deel uitmaakt; 

Over de middelen : 
Overwegende dat onverminderd de 

omstandigheid dat de door artikel 505, 
1 o, StrafWetboek bedoelde heling een 
aflopend misdrijf is, eenzelfde wegge
nomen, verduisterde of door misdaad 

of wanbedrijf verkregen zaak of een 
gedeelte ervan, het voorwerp kan uit
maken van verschillende gelijktij
dige of opeenvolgende misdrijven van 
heling door andere daders en mede
plichtigen gepleegd; 

Dat de middelen in zoverre ze uit
gaan van de onderstelling "dat het 
helingsmisdrijf slechts eenmaal kan 
gepleegd worden, zij het door meer
dere daders en/of medeplichtigen", dan 
ook falen naar recht; 

Overwegende dat voor heling vol
gende bestanddelen moeten zijn ver
enigd : het in bezit of detentie nemen 
van een zaak verkregen door een mis
daad of een wanbedrijf, alsook de aan 
de inbezit- of detentieneming vooraf
gaande of daarmee gelijktijdige ken
nis van de wederrechtelijke oorsprong 
van de zaak; 

Overwegende dat de rechter in straf
zaken, wanneer zoals in het geval van 
de heling van artikel 505, 1°, StrafWet
boek de wet geen bijzonder bewijsmid
del voorschrijft, op onaantastbare wijze 
in feite het bestaan van de bestand
delen van dit misdrijf beoordeelt op 
grond van de hem regelmatig over
gelegde gegevens waarover de par
tijen tegenspraak hebben kunnen voe
ren; 

Dat niets de strafrechter belet bij 
het beoordelen van het bestaan van de 
bestanddelen van heling het bewijs 
van de aan de inbezit- of detentie
neming voorafgaande of daarmee ge
lijktijdige kennis van de wederrech
telijke oorsprong van de zaak te laten 
steunen op latere gedragingen van de 
beklaagde; 

Overwegende dat de appelrechters 
in het arrest onder "I. De kwalifica
tie - situering in de tijd", met onaan
tastbare beoordeling van de bewijs
waarde van de feitelijke gegevens 
waarop zij hun oordeel laten steu
nen, vaststellen dat "hij", dit is eiser 
zelf, de goederen in ontvangst nam "op 
een niet nader te bepalen datum tus
sen 21 september 1994 en 21 novem
ber 1994"; 
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Dat ze onder "V. Strafrechtelijk ... 
1.3 Wat (eiser) betreft", met onaan
tastbare beoordeling van de bewijs
waarde van de feitelijke gegevens 
waarop zij hun oordeel laten steu
nen, en zonder hierbij de bewijskracht 
van de verklaringenvan Claude Bil
liet te miskennen, considereren "dat 
(eiser) op het ogenblik dat hij van een 
totaal onbekende het aanbod kreeg om 
een lot whisky te verkopen wist dat 
(de) whisky afkomstig (was) van een 
containerdiefstal" en dat het bewe
zen is "dat van bij de aanvang, via (ei
ser), vrijwel de gehele inhoud van de 
gestolen container te koop werd aan
geboden, mogelijk via meerdere tus
senpersonen"; 

Dat de appelrechters voorts vast
stellen dat "gezien niemand wist waar 
de goederen zich bevonden, en (ei
ser) ook in gebreke blijft de datum van 
de levering aan te tonen, dient aan
genomen dat hij deze pas op zijn vraag 
van de onbekend gebleven 'Jan' in ont
vangst mocht nemen en deze in zijn 
wagen Mercedes 320 CE werden ge
plaatst om deze naar Vande Veire Os
car te brengen of eender waar, om ze 
als staal te overhandigen"; 

Dat de appelrechters uit de zoeven 
aangehaalde vaststellingen, in con
text gelezen, eisers schuldigverkla
ring als dader aan heling wettig ver
mogen af te leiden dat hij op een 
voldoend bepaald ogenblik de inhoud 
van een gestolen container in ont
vangst heeft genomen met kennis van 
de bedrieglijke oorsprong ervan, en dat 
zijn voertuig Mercedes 320 CE voor 
het plegen van dit misdrijf he eft ge
diend en moet worden verbeurdver
klaard; 

Dat zij met hun motivering, die dub
belzinnig noch tegenstrijdig is, de strij
dige of andere feitelijke aanvoerin
gen van eiser verwerpen, zodoende zijn 
conclusie beantwoorden en hun be
slissing regelmatig met redenen om
kleden en naar recht verantwoorden; 

Dat de middelen niet kunnen wor
den aangenomen; 

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

II. Wat Claude Billiet betreft : 
Gelet op de namens eiser ingediende 

memorie waarvan een door de grif
fier van het Hofvoor eensluidend ver
klaarde kopie aan het arrest is ge
hecht en ervan deel uitmaakt; 

Over het middel : 
Overwegende dat de criminele in

gesteldheid erin bestaande dat de be
klaagde het niet nauw neemt met de 
eerlijkheid, nu hij bij de geringste ge
legenheid opnieuw hervalt in ver
mogensrechtelijke delicten, niet rele
vant is met betrekking tot de bij de 
dader bij het plegen van deze misdrij
ven bestaande opzet, dit is het doel dat 
de dader nastreeft; dat de appel
rechters met de bekritiseerde consi
derans het bestaan van dezelfde, tot 
een strafbare gedraging herleidende 
opzet niet vaststellen; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

III. Wat de eisers Oscar Vande Veire 
en Raymond Devroe betreft : 

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

B. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen op de 
burgerlijke rechtsvordering van ver
weerster tegen de eisers : 

Overwegende dat deze beslissin
gen geen eindbeslissingen zijn in de 
zin van artikel416 Wetboek Strafvor
dering en geen uitspraak doen over 
een geschil inzake bevoegdheid; 

Dat de voorzieningen niet ontvan
kelijk zijn; 
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Om die redenen, verwerpt de voor
zieningen; veroordeelt de eisers in de 
kosten van hun respectieve voorzie
ningen. 

4 maart 1997 - 2e kamer - Voorzit
ter : de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Goethals - Gelijklui
dende conclusie van de h. D'Halleweyn, 
advocaat-generaal met opdracht - Advo
caten : mrs. Delahaye; A Lust, Brugge. 

Nr. 119 

2e KAMER- 4 maart 1997 

OPLICHTING- BESTANDDELEN- LEUGEN

ACHTIGE BEWERING. 

Zo enkel leugenachtige beweringen wer
den vastgesteld, die niet gepaard gaan 
met feiten of omstandigheden welke deze 
beweringen kracht bijzetten en ze geloof
waardig maken, kunnen deze bewerin
gen op zichzelf geen listige kunstgrepen 
opleveren die het misbruik van vertrou
wen of van de lichtgelovigheid uitma
ken. (Art. 496 Sw.) (1) 

(DOSSCHE T. ALLEMEERSCH) 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.1072.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 juni 1996 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

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

(1) Zie Cass., 2 okt. 1996, A.R. nr. P.96.807.F 
(A.C., 1996, nr. 346); 15 maart 1977 (A. C., 1977, 
p. 767, en 4 dec. 1979, A. C., 1979-80, nr. 218; 
J.S.G. NYPELS, Commentaire et complement du 
Code Penal bBelge, t. 3, Brussel, Bruylant, 1868, 
p. 550; A. DE NAUW, Inleiding tot het bijzonder 
strafrecht, Story-Scientia, p. 144. 

Over het middel : 

Overwegende dat listige kunstgre
pen in de zin van artikel 496 Strafwet
boek kunnen worden opgeleverd door 
leugenachtige beweringen van de da
der die het misbruik van het vertrou
wen of van de lichtgelovigheid uitma
ken, indien ze gepaard gaan met feiten 
of omstandigheden welke deze bewe
ringen kracht bijzetten en ze geloof
waardig maken; dat echter leugen
achtige beweringen op zichzelf geen 
listige kunstgrepen uitmaken; 

Overwegende dat het arrest slechts 
melding maakt van door eiser gedane 
leugenachtige voorspiegelingen welke 
aan de commercii:He transacties met 
verweerder ten grondslag liggen; 

Dat de appelrechters hieruit niet 
wettig vermochten afte leiden dat ei
ser listige kunstgrepen heeft aange
wend als bedoeld bij artikel 496 
Strafwetboek en derhalve de beslis
singen op de tegen hem ingestelde 
strafvordering en burgerlijke rechts
vordering niet naar recht verantwoor
den; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
1s; 

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 van betekening van de 
voorziening ten laste van eiser; ver
oordeelt verweerder in de helft van de 
overige kosten en laat de overige kos
ten ten laste van de Staat; verwijst de 
zaak naar het Hofvan Beroep te Ant
werpen. 

4 maart 1997- 2e kamer- Voorzitter 
en verslaggever : de h. D'Haenens, voorzit
ter- Gelijkluidende conclusie van de h. 
D'Halleweyn, advocaat-generaal met op
dracht -Advocaten: mrs. I. Vander Vorst, 
L. Boxstaele, Gent. 
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Nr. 120 

2e KAMER - 4 maart 1997 

HOGER BEROEP - STRAFZAKEN (DOUANE 
EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING (BIJZONDERE REGELS)
VRIJSPRAAK - KRACHT VAN GEWIJSDE -
RECHTSMACHT. 

De appelrechter dient, op een ontvanke
lijk hager beroep van een burgerlijke par
tTJ tegen een vonnis waarbij een beklaagde 
werd vrijgesproken, ook al is'de beslis
sing van vrijspraak in kracht van ge
wijsde gegaan, alsnog na te gaan, wat de 
burgerlijke rechtsvordering betreft, of het 
als misdrijf gekwalificeerde feit dat aan 
de burgerlijke rechtsvordering ten grand
slag ligt, bewezen is en of het aan de bur
gerlijke partij schade heeft berokkend. 
(Art. 202, 2°, Sv.) (1) 

(MAHIEUX T. SCHUPPEN) 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.1473.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 24 oktober 1996 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Hasselt; 

Over het middel : 

schending van artikel 202-2° van het 
Wetboek van Strafvordering, 

doordat het bestreden vonnis in hoger be
roep van 24 oktober 1996, na, enerzijds 
vastgesteld te hebben dat eisers hoger be: 
roep instelden tegen het vonnis in eerste 
3:~nleg :ran 20 ~~art 1996 dat op burger
hJk geb1ed de civielrechtelijke eisen ont
vankelijk doch ongegrond verklaarde en ei
sers tot de kosten veroordeelde en na 
anderzijds, vastgesteld te hebben' dat het 
hoger beroep van eisers ontvankelijk was 
oordeelt dat het vonnis in eerste aanleg op 
strafgebied kracht van gewijsde bekomen 
had en de Correctionele Rechtbank om
wille van de definitieve vrijspraak van be
klaagde, verweerder Schuppen, in hoger be-

(1) Zie Cass., 29 okt. 1986, A.R. nr. 5189 (A. C., 
1986-87, nr. 127). 

roep onb~voegd was om uitspraak te doen 
oyer de msen van de burgerlijke partijen, 
e1sers, 

terwijl artikel 202 van het Wetboek van 
Strafvordering bepaalt : "Het recht om ho
ger beroep in te stellen tegen de vonnis
sen gewezen door de politierechtbanken en 
de correctionele rechtbanken behoort : (. .. ) 
2" Aan de burgerlijke partij, alleen wat haar 
burgerlijke belangen betreft"· overeenkom
stig dit artikel de rechter in'hoger beroep 
- op het ontvankelijk hoger beroep van de 
burg~rlijke partij tegen een vrijsprekend 
v_onms en zelfs al is. die vrijspraak defini
tief- met ~etre~kmg tot de burgerlijke 
rechtsvordermg d1ent nate gaan ofhet feit 
dat aan de basis ervan ligt bewezen is en 
of het de schade heeft veroorzaakt waar
voor schad.evergoeding wordt gevraagd; ge
noemd artikel aan de burgerlijke partij im
mers h~t onbeperkt recht verleent hoger 
beroep m te stellen wat haar burgerlijke be
langen betreft en derhalve zelfs indien het 
beroepen vonnis op strafgebied de be
klaagde definitief vrijspreekt; 

en terwijl, het bestreden vonnis dat het 
~?ger beroep v.~n eisers, burgerlijke par
hJen, ontvankeliJk verklaarde, derhalve niet 
wettig kon oordelen dat dit hoger beroep 
ongegrond was op grond van de enkele 
overweging dat de vrijspraak in eerste aan
leg van de verweerder Schuppen 
beklaagde, definitief geworden was en: 
kracht van gewijsde verkregen had· zo
dat het vonnis van 24 oktober 1996 ~rti
kel 202-2° van het Wetboek van Strafvor
dering schendt : 

Overwegende dat de appelrechter 
op een ontvankelijk hoger beroep va~ 
een burgerlijke partij tegen een von
nis waarbij een beklaagde werd vrij
gesproken, ook al is de beslissing van 
vrijspraak in kracht van gewijsde ge
gaan, moet nagaan, wat de burger
lijke rechtsvordering betreft of het als 
misdrijf gekwalificeerde feit dat aan de 
burgerlijke rechtsvordering ten grond
slag ligt, bewezen is en of het aan de 
burgerlijke partij schade heeft berok
kend; 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank, na het door de eisers in
gestelde hoger beroep ontvankelijk te 
hebben verklaard, derhalve niet wet
tig vermocht te beslissen dat zij on
bevoegd is om uitspraak te doen over 
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hun tegen de vrijgesproken verweer
der ingestelde burgerlijke rechts
vorderingen op grond dat de vrij
spraak in kracht van gewijsde was ge
gaan; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde vonnis; 
veroordeelt verweerder in de kosten; 
verwijst de zaak naar de Correctio
nele Rechtbank te Tongeren, zitting 
houdende in boger beroep. 

4 maart 1997 - 2e kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. D'Haenens, voorzit
ter - Gelijkluidende conclusie van de h. 
D'Halleweyn, advocaat-generaal met op
dracht - Advocaat : mr. Simont. 

Nr. 121 

2e KAMER- 4 maart 1997 

HOF VAN ASSISEN- SAMENSTELLING VAN 
DE JURY EN VAN HET HOF- HOOFDMAN
IDENTITEIT- PROCESSTUKKEN- TEGEN
STRIJDIGHEID. 

Zo uit de processtukken blijkt dat een ge
zworene zich definitief uit de jury ver
wijderde om daarna als hoofdman te 
worden aangewezen en op te treden, is het 
Hof niet in de mogelijkheid de regelma
tigheid van de samenstelling van de jury 
te beoordelen en dient het arrest te wor
den vernietigd met verwijzing naar een 
hof van assisen van een andere provin
cie. (Artt. 242 tot 253 Ger.W.) (1) 

(1) Vgl. Cass., 2 feb. 1976 (A.C., 1976, 646). 

(CANT. YILMAZ) 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.1625.N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 25 en 27 (twee arres
ten) november 1996 door het Hof van 
Assisen van de provincie Limburg ge
wezen; 

Over het ambtshalve aangevoerde 
middel : schending van de artikelen 
242 tot en met 253 van het Gerechte
lijk Wetboek betre:ffende de samen
stelling van de rechtsprekende jury : 

Overwegende dat het proces-verbaal 
van de terechtzitting van 25 novem
ber 1996 van het HofvanAssisen van 
de provincie Limburg vermeldt : "In
gevolge de discretionaire macht van de 
Voorzitter mag de gezworene Enge
len Jean-Paul zich definitiefverwij
deren en wordt vervangen door de eer
ste plaatsvervangende gezworene 
Willemans Joseph"; 

Dat na de daaropvolgende voorle
zing van de akte van beschuldiging 
"De hoofdman van de jury dhr. Stee
gen Jean aan het hof (vraagt) kennis 
te willen nemen van het feit dat in on
der ling akkoord het jury lid dhr. En
gelen Jean-Paul voor het verdere de
bat de plaats van hoofdman zal 
innemen. Het hof neemt kennis van 
het feit dat beide juryleden van plaats 
hebben verwisseld"; 

Dat het Hof, nu naar luid van deze 
vermeldingen de gezworene Jean-Paul 
Engelen zich definitief uit de jury ver
wijderde en daarna als hoofdman zou 
zijn aangewezen en hebben opgetre
den, niet in de mogelijkheid is de re
gelmatigheid van de samenstelling van 
de jury te beoordelen; 

Om die redenen, ongeacht de door 
eiser aangevoerde middelen, die niet 
tot cassatie zonder verwijzing kun
nen leiden, vernietigt de drie bestre
den arresten; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde arresten; 
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laat de kosten ten laste van de Staat· 
verwijst de zaak naar het Hofvan As~ 
sisen van de provincie Antwerpen. 

4 maart 1997 - ze kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Holsters, afdelings
voorzitter - Gelijhluidende conclusie van 
de h. D'Halleweyn, advocaat-generaal met 
opdracht - Advocaaten : mrs. P. De Groote, 
Gent; A. Van de Steen, Dendermonde. 

Nr. 122 

ze KAMER - 4 maart 1997 

1° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTENVANDEMENS-ART. 6-ART. 6.1-
0NPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER- HOF 
VAN BEROEP- SAMENSTELLING- MAGIS
TRAAT BELAST MET EEN GERECHTELIJK ON
DERZOEK IN AANVERWANTE ZAAK- REGEL
MATIGHEID. 

zo RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS -ART. 6- ART. 6.1-
WAPENGELIJKHEID - EERLIJK PROCES -
MEERDERE BEKLAAGDEN- VRIJSPRAAK
VERSCHILLENDE BEHANDELING- HOGER BE
ROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE BE
PERKT TOT EEN VRIJSPRAAK- GEVOLG. 

3o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS- ART. 6- ART. 6.1-
MEERDERE BEKLAAGDEN- VRIJSPRAAK
VERSCHILLENDE BEHANDELING- HOGER BE
ROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE BE
PERKT TOT EEN VRIJSPRAAK - HER
KWALIFICATIE- GEVOLG. 

4o OPENBAAR MINISTERIE- ONAFHAN
KELIJKHEID - HOGER BEROEP -
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID - BEOORDE
LING DOOR DE RECHTER 

5° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- GE
VOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER
OPENBAAR MINISTERIE - ONAFHANKELIJK
HEID - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. 

6° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN -
STRAFVORDERING- OPENBAAR MINISTERIE
ONAFHANKELIJKHEID -HOGER BEROEP
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID- BEOORDE
LING DOOR DE RECHTER. 

7o HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- GE
VOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER
VRIJSPRAAK- HOGER BEROEP VAN HET OPEN
BAAR MINISTERIE BEPERKT TOT EEN VRIJ
SPRAAK - GEVOLG - STRAFBAARHEID -
STRAFVORDERING. 

8° MISDRIJF- ALGEMEEN. BEGRIP. MATE
RIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. EENHEID 
VAN OPZET -ALGEMEEN- STRAFBAARHEID 
- MEERDERE BEKLAAGDEN- VRIJSPRAAK
HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINIS
TERIE BEPERKT TOT EEN VRIJSPRAAK- GE
VOLG. 

go STRAFVORDERING- ALGEMEEN
MEERDERE BEKLAAGDEN - VRIJSPRAAK
HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINIS
TERrE BEPERKT TOT EEN VRIJSPRAAK- GE
VOLG. 

1 o Wanneer een magistraat van het hof van 
beroep werd belast met het gerechtelijh 
onderzoeh van de hlacht met burgerlijhe 
partijstelling van een of meerdere be
hlaagden_wegens valsheid in geschrifte, 
gepleegd m het proces-verbaal van de te
rechtzitting bij het behandelen van hun 
zaah voor de correctionele rechtbanh, zon
der dat hij de grand van de zaah zelf 
hoefde te onderzoehen of over deze zaah 
zelf een standpunt hoefde in te nemen, is 
de omstandigheid dat dezelfde magis
traat later zitting neemt in de correctio
nele hamer van het hof van beroep die 
over de zaah zelf uitspraah moet doen, 
niet van aard dat zij bij de behlaagde een 
gewettigde twijfel han doen ontstaan aan 
de geschihtheid van de aldus samenge
stelde hamer om de zaah op onpartij
dige wijze te behandelen (1). (Art. 6.1 
E.V.R.M.) 

zo De verschillende behandeling van de be
hlaagde, doordat de procureur des Ko
nings hager beroep instelde tegen zijn vrij
spraah en niet tegen de vrijspraah van 
een medebehlaagde, ontneemt de be-· 
hlaagde de hans niet om vrij tegenspraah 
te voeren over de door het openbaar mi
nisterie tegen hem ingebrachte gegevens; 
het beginsel van wapengelijhheid en het 
recht van de behlaagde op een eerlijh pro
ces wordt daardoor niet mishend (2). (Art. 
6.1 E.V.R.M.) 

(1) Zie Cass., 23jan. 1991,A.R. nr. 8479 (A.C., 
1990-91, nr. 272). 

(2) Zie Cass., 4 juni 1996, A.R. nr. P.95.1017.N 
(A.C., 1996, nr. 212). 
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3° Door een veroordeling van een beklaagde 
in hager beroep na herkwalificatie van het 
feit, ongeacht de vrijspraak van een mede
beklaagde door de eerste rechter, wordt ar
tikel 6 EVRM niet geschonden. 

4°, 5o en 6° Het staat aan de procureur des 
Konings te oordelen of er grand is tot het 
instellen van hager beroep tegen een be
slissing waarbij een beklaagde wordt vrij
gesproken; wegens de onafhankelijkheid 
van het openbaar ministerie is het de 
strafrechter niet toegelaten de beslis
sing van de procureur des Konings om 
wel of niet hager beroep in te stellen, te be
oordelen of hem ter zake bevel te geven. 

7o, go en 9° De omstandigheid dat de pro
cureur des Konings tegen een vrijspraak 
van een beklaagde hager beroep instelt en 
niet tegen de vrijspraak van een ander 
waarvan wordt beweerd dat hij zich in 
dezelfde toestand zou bevinden, neemt de 
strafbaarheid van het door eerstvermelde 
beklaagde gepleegde misdrijf niet weg, 
noch heeft ze het verval van de strafvor
dering tot gevolg (3). 

(BROSENS) 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.0683.N) 

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

Overwegende dat de bestreden be
slissing wat Marie-Therese Put be
treft, aileen uitspraak doet op civiel
rechtelijk gebied; 

I. Op de voorziening van Francis
cus Brosens : 

Gelet op de namens eiser ingediende 
memorie, waarvan een door de grif
fier van het Hof voor eensluidend ver
klaarde kopie aan dit arrest is ge
hecht en ervan deel uitmaakt; 

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

Over het eerste middel : 

(3) Zie noot 2. 

Overwegende dat de appelrechters 
met de redenen die zij vermelden, de 
beslissing dat te dezen de redelijke ter
mijn niet overschreden is, naar recht 
verantwoorden;Dat het middel niet 
kan worden aangenomen; 

Over het tweede middel : 

Overwegende dat wanneer een ma
gistraat van het hofvan beroep werd 
belast met het gerechtelijk onderzoek 
van de klacht met burgerlijke partij
stelling van een of meerdere beklaag
den wegens valsheid in geschrifte, ge
pleegd in het proces-verbaal van de 
terechtzitting bij het behandelen van 
hun zaak voor de correctionele recht
bank, zonder dat hij de grond van de 
zaak zelfhoefde te onderzoeken of over 
deze zaak zelf een standpunt hoefde in 
te nemen, de omsta:ridigheid dat de
zelfde magistraat later zitting neemt 
in de correctionele kamer van het hof 
van beroep die over de zaak zelf uit
spraak moet doen, niet van aard is dat 
zij bij de beklaagde een gewettigde 
twijfel kan doen ontstaan aan de ge
schiktheid van de aldus samengestelde 
correctionele kamer van het hof van 
beroep om de zaak op onpartijdige 
wijze te behandelen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel : 

Overwegende dat het middel niet 
preciseert op welke wijze de appel
rechters, door te considereren dat door 
de klacht met burgerlijke-partijstelling 
van eiser "de eventuele behandeling 
van de zaak vertraagd werd door deze 
tussentijdse procedures(. .. )", de rede
lijke termijn miskennen; 

Dat het middel in zoverre bij ge
brek aan nauwkeurigheid niet ont
vankelijk is; 

Overwegende dat de appelrechters, 
anders dan het middel aanvoert, ei
sers verweer met betrekking tot de re
delijke termijn niet verwerpen op 
grond van de duur van de door de 
raadsheer Van Fraechem destijds als 
onderzoekend magistraat verrichte 
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onderzoeksdaden - hetgeen in de con
text van de te beoordelen redelijk
heid eisers verweer enkel ten goede 
zou komen - doch op grond van de 
handelwijze van eiser, inzonderheid de 
meerdere door hem gevoerde tussen
tijdse procedures en de hieruit voort
vloeiende vertraging bij de afhande
ling van zijn zaak; 

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

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

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de tegen ei
ser ingestelde burgerllijke rechtsvor-
deringen: · 

1. van verweersters C.V. P & 
V-Verzekeringen en de B.V.B.A. Car
rosserie Huysmans : 

Overwegende dat deze vorderin
gen niet gegrond werden verklaard, 
mitsdien de voorziening bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is; 

2. van de verweerders Viviane Block 
en Franr;ois Van Ovelen : 

Overwegende dat de appelrechters 
zich niet bevoegd achten om over deze 
vorderingen uitspraak te doen; 

Dat de voorziening bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is; 

3. van de verweerders N.V. A. G. van 
1824, gesubrogeerd in de rechten van 
de B.V.B.A. Winslee, Franr;ois Baert en 
Van Boven Guillielmus; 

Overwegende dat deze beslissin
gen geen eindbeslissingen zijn in de 
zin van artikel416 Wetboek Strafvor
dering en geen uitspraak doen over 
een geschil inzake bevoegdheid; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

4. van de overige verweerders : 
Overwegende dat eiser geen bijzon

der middel aanvoert; 
II. Op de voorziening van Patrick 

Jacobs: 

Gelet op de namens eiser ingediende 
memorie waarvan een door de grif
fier van het Hof voor eensluidend ver
klaarde kopie aan dit arrest is ge
hecht en ervan deel uitmaakt; 

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

Over het eerste middel : 

Overwegende dat eiser aanvoert dat 
de appelrechters door hem te veroor
delen ondanks het feit dat een mede
beklaagde door de eerste rechter werd 
vrijgesproken en het openbaar minis
terie tegen deze beslissing geen ho
ger beroep aantekende, de regels van 
het eerlijk proces miskennen; 

Overwegende dat het aan de procu
reur des Konings staat te oordelen of 
er een grond is tot het instellen van 
hoger beroep tegen een beslissing 
waarbij een beklaagde wordt vrijge
sproken; dat het wegens de onafhan
kelijkheid van het openbaar ministe
rie de strafrechter niet toegelaten is de 
beslissing van de procureur des Ko
nings om wel of niet hoger beroep in te 
stellen, te beoordelen of hem ter zake 
bevel te geven; 

Overwegende dat de omstandig
heid dat de procureur des Konings te
gen de vrijspraak van een beklaagde 
hoger beroep instelt en niet tegen de 
vrijspraak van een ander waarvan 
wordt beweerd dat hij zich in dezelfde 
toestand zou bevinden, de strafbaar
heid van het door eerstvermelde be
klaagde gepleegde misdrijf niet weg
neemt, noch het verval van de 
strafvordering tot gevolg heeft; 

Dat vermelde verschillende behan
deling van de beklaagde hem de kans 
niet ontneemt om vrij tegenspraak te 
voeren over de door het openbaar mi
nisterie tegen hem ingebrachte gege
vens; dat het beginsel van wapen
gelijkheid en het recht van de 
beklaagde op een eerlijk proces niet 
worden miskend; 
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Dat de appelrechters door eiser na 
herkwalificatie van het feit te veroor
delen ongeacht de vrijspraak van een 
medebeklaagde, artikel 6 E.V.R.M. niet 
schenden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel : 

Overwegende dat de vrijspraak van 
eiser voor de telastleggingen A.1.d.1 en 
2om de reden dat niet kan worden 
uitgemaakt of eiser zelf als dader of als 
mededader zich schuldig maakte aan 
het vervalsen van de chassisnummers 
van de in deze telastleggingen be
paalde voertuigen, niet onverenig
baar is met de considerans "dat de ver
kopers", waaronder eiser, "die op de 
hoogte zijn van het feit dat het door 
hen verkochte voertuig gestolen en/of 
vervalst is, (. .. ) zich wel degelijk schul
dig kunnen maken aan het misdrijf 
'oplichting"'; 

Dat de appelrechters, die vaststel
len dat eiser vermelde voertuigen aan 
derden verkocht ofschoon hij ervan be
wust was dat zij van een misdrijf af
komstig waren en hij vastgesteld had 
dat het om "omgekatte" voertuigen 
ging, de beslissing dat de telastleg
gingen E.V en E. VI bewezen zijn, naar 
recht verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissingen op de tegen de 
eiser ingestelde burgerlijke rechtsvor
deringen: 

1. van de verweerster de N.V. Volks
verzekering, als gesubrogeerde in de 
rechten van Guillom Nunez-Estevez: 

. Overwegende dat de beslissing geen 
eindbeslisisng is in de zin van arti
kel 416 Wetboek Strafvordering en 
geen uitspraak doet over een geschil 
inzake bevoegdheid; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

2. van de verweerder Marc Degreef; 
Overwegende dat eiser geen bijzon

der middel aanvoert; 
III. Op de voorziening van Willy 

Haelen: 
A In zoverre de voorziening gericht 

is tegen de beslissing op de tegen hem 
ingestelde strafVordering : 

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

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissingen op de tegen 
hem ingestelde burgerlijke rechtsvor
deringen: 

1. van de verweerders Luc D'Haene 
en de N.V. De Vaderlandsche, gesu
brogeerd in de rechten van Luc 
D'Haene: 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat deze, ten aanzien van de 
verweerders bij verstek gewezen be
slissingen, aan hen werden betekend; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

2. van de verweerder Alphonse 
Badisco, Jean Eggermont en Ludovi
cus Perruwe : 

Overwegende dat deze beslissin
gen geen eindbeslissingen zijn in de 
zin van artikel416 Wetboek StrafVor
dering en geen uitspraak doen over 
een geschil inzake bevoegdheid; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

3. van de verweerders OMOB en 
Clement Smet : 

Overwegende dat eiser geen mid
del aanvoert; 

IV. Op de voorziening van Marie
Therese Put tegen de beslissingen op 
de tegen haar ingestelde burgerllijke 
rechtsvorderingen: 

1. van de verweerder Alphonse Ba
disco: 
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Overwegende dat deze beslissing 
geen eindbeslissing is in de zin van ar
tikel416 Wetboek StrafVordering en 
geen uitspraak doet over een geschil 
inzake bevoegdheid; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

2. van de verweerders OMOB en 
Clement Smet : 

Overwegende dat eiseres geen mid
del aanvoert 

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

4 maart 1997- 2e kamer- Voorzit
ter: de h. D'Haenens, voorzitter- Ver
slaggever : de h. Goethals - Gelijklui
dende conclusie van de h. Dubrulle, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. A. 
Desmedt en L. Naudts, Hasselt. 

Nr. 123 

2e KAMER - 4 maart 1997 

1 o JEUGDBESCHERMING - JEUGD
RECHTBANK- MAATREGELEN TEN AANZIEN 
VAN MINDERJARIGEN- VOORBEREIDENDE 
RECHTSPLEGING- DRAAGWIJDTE. 

2° JEUGDBESCHERMING - JEUGD
RECHTBANK- MAATREGELEN TEN AANZIEN 
VAN MINDERJARIGEN- BEHOUD IN HET MI
LIEU- PRESTATIE VAN OPVOEDKUNDIGE OF 
FILANTROPISCHE AARD -AARD- WERKING IN 
DE TIJD. 

3o JEUGDBESCHERMING - JEUGD
RECHTBANK- MAATREGELEN TEN AANZIEN 
VAN MINDERJARIGEN- VOORBEREIDENDE 
RECHTSPLEGING- BEHOUD IN HET MILIEU
PRESTA TIE VAN OPVOEDKUNDIGE OF FILAN
TROPISCHE AARD- AARD- GEVOLG- AAN
WIJZINGEN VAN SCHULD- VERMOEDEN VAN 
ONSCHULD. 

4o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6- ARTI
KEL 6.2 - JEUGDRECHTBANK- MAATREGE-

LEN TEN AANZIEN VAN MINDERJARIGEN
VOORBEREIDENDE RECHTSPLEGING - BE
HOUD IN HET MILIEU- PRESTA TIE VAN OP
VOEDKUNDIGE OF FILANTROPISCHE AARD
AARD - GEVOLG - AANWIJZINGEN VAN 
SCHULD - VERMOEDEN VAN ONSCHULD. 

5o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN
BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIE
BEROEP- STRAFVORDERING- ALLERLEI
JEUGDKAMER VAN HET HOF VAN BEROEP
MAATREGELEN TEN AANZIEN VAN MINDERJA
RIGEN- VOORBEREIDENDE RECHTSPLEGING 
- BEHOUD IN HET MILIEU- PRESTATIE VAN 
OPVOEDKUNDIGE OF FILANTROPISCHE AARD 
- AARD- EINDBESLISSING- GEVOLG- BE
LANG. 

6° CASSATIE - VERNIETIGING. OMVANG
STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- BURGER
LIJK AANSPRAKELIJKE - MINDERJARIGE -
MAATREGEL -ARREST VAN DE JEUGDKAMER 
VAN HET HOF VAN BEROEP- VERNIETIGING
GEVOLG- KOSTEN- OUDERS. 

1 o Tijdens de voorbereidende rechtsple
ging vermag de jeugdrechtbank, ten aan
zien van een minderjarige die ervan ver
dacht wordt een als misdrijf omschreven 
feit te hebben gepleegd, slechts, eens
deels, de maatregelen te treffen en het on
derzoek te doen verrichten om de per
soonlijkheid en het milieu van de 
minderjarige en de voor zijn opvoeding of 
behandeling geschikte middelen te ken
nen, anderdeels, hiertoe voorlopig de no
dige maatregelen van bewaring en be
hoeding te nemen (1). (Artt. 37, § 2, 2°, 50 
en 52, eerste lid, Jeugdbeschermings
wet.) 

2° Het behoud van een minderjarige in zijn 
milieu afhankelijk maken van de voor
waarde een prestatie van opvoedkun
dige of filantropische aard te leveren in 
verhouding tot zijn leeftijd en middelen 
is geen onderzoeks- of bewaringsmaatregel 
maar een maatregel van opvoeding die de 
rechter slechts vermag op te leggen wan
neer hij de schuld van de minderjarige 
aan een als misdrijf omschreven feit heeft 

(1) Zie de concl. O.M. 
Zie ook: R. LooP, noot sub Brussel (Jeugd

kamer), 25jan. 1993, R.D.P., 1993, p. 785-791; C. 
ELIAERTS, "Rechtswaarborgen voor jongeren", in 
Naar eenjeugdsanctierecht, Ed. G. Decock & Ph. 
Vansteenkiste, Mys & Breesch, Gent, 1995, p. 39-
40; J. SMETS, "Jeugdbeschermingsrecht", A.P.R., 
Kluwer Rechtswetenschappen Belgie, 1996, nr. 
939. 
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vastgesteld (2). (Artt. 37, § 2, 2°, tweede 
lid, b, en 52, eerste lid, Jeugd
beschermingswet.) 

3° en 4 o De jeugdrechter die vaststelt dat er 
in het strafdossier in hoofde van een voor 
hem gebrachte minderjarige aanwijzin
gen van schuld zijn, zonder voorafgaande 
beslissing ten grande, diens behoud in 
zijn milieu niettemin afhankelijk stelt van 
de uitvoering van prestatie van opvoed
kundige aard, legt hem aldus een maat
regel op die een sanctionerend karakter 
heeft, wat het oordeel inhoudt dat hij het 
als misdrijf omschreven feit heeft ge
pleegd, en miskent zodoende het vermoe
den dat de minderjarige geacht wordt on
schuldig te zijn (3). (Artt. 37, § 2, 2°, 
tweede lid, b, 50 en 52, eerste lid, Jeugd
beschermingswet, 6.2 E.V.R.M.) 

5° Het cassatieberoep van een voor de 
jeugdrechtbank gebrachte minderjarige 
tegen een beslissing van de jeugdkamer 
van een hof van beroep, die de beschik
king van de jeugdrechtbank bevestigt, 
welke, na vaststelling van aanwijzin
gen van schuld voor een als misdrijf om
schreven feit in zijnen hoofde, tijdens de 
voorbereidende rechtspleging, dus zon
der voorafgaande beslissing ten grande, 
diens behoud in zijn milieu niettemin af
hankelijk stelt van een prestatie van op
voedkundige aard, die een maatregel met 
sanctionerend karakter is, is ontvanke
lijk. (Impliciet.) ( 4) (5) 

6° Ingevolge de vernietiging van het t.a.v. 
een minderjarige uitgesproken arrest van 
de jeugdkamer van het hof van beroep 
heeft de beslissing waarbij zijn ouders 
burgerlijk aansprakelijk worden ver
klaard voor zijn veroordeling in de kos
ten geen bestaansreden meer. (Art. 1384, 
tweede lid, B.W.) 

(B ... ) 

Advocaat-generaal Dubrulle heeft in sub
stantie gezegd : 

I. Feitelijke en procedurele 
voorgaanden 

(2) Zie noot 1. 

(3) Zie noot 1. 

(4) Zie de concl. O.M. 

(5) Zie Cass., 1 feb. 1994, A.R. nr. P.93.1745.N 
(A.C., 1994, nr. 61). 

1. De procureur des Konings te Antwer
pen heeft op 17 september 1996, op grond 
van artikel 36, eerste lid, 4 o, van de wet 
van 8 april 1965 betreffende de jeugd
bescherming en meer bepaald op grond "dat 
de feiten (. .. ) van aard zijn om tegen (ei
ser) de tenlastelegging uit te maken van 
zware diefstal", de jeugdrechter gevor
derd "over te gaan tot het verrichten van 
onderzoekingen bedoeld in artikel 50 (. .. ); 
in voorkomend geval, het nemen van een 
der in artikelen 52, 52quater of 53 van 
voormelde wet bepaalde voorlopige maat
regelen van bewaring". 

In een "kabinetverslag" van dezelfde dag 
vermeldt de jeugdrechter dat hij van oor
deel is dat er in hoofde van de minderja
rige (eiser, waarvan voorafgaandelijk ge
zegd is dat hij de feiten ten stelligste 
ontkent) voldoende aanwijzingen van 
schuld zijn en dat hij hem vraagt "ofhij ak
koord is om als tegenprestatie voor de ge
meenschap een alternatieve sanctie te vol
brengen van 40 uren". Eiser gaat hiermee 
akkoord. Dit verslag wordt als volgt afge
sloten: "Wij beslissen derhalve heden om
streeks 11.20 uur om minderjarige terug toe 
te vertrouwen aan het milieu van zijn 
ouders mits uitvoering van een alterna
tieve sanctie van 40 uren, en stellen hem 
hiervan op dit tijdstip in kennis." 

Dezelfde dag wordt door de jeugdrech
ter volgende beschikking genomen : 

"Overwegende (. .. ) dat de minderjarige 
zijn betrokkenheid ontkent doch dat er in 
het strafdossier voldoende aanwijzingen 
van betrokkenheid aanwezigheid zijn (. .. ); 

Om deze redenen, (. .. ), na de minderja
rige te hebben gehoord, bijgestaan door 
Meester(. .. ), bevelen dat voornoemde min
derjarige wordt toevertrouwd aan het mi
lieu van zijn ouders, (. .. ) en stellen het be
houd in voornoemd milieu afhankelijk van 
een prestatie van opvoedkundige aard ge
durende 40 uren. De taak zal gecontro
leerd worden door het Coordinatiecomite 
Opvoedkundige Maatregelen (. .. ),die ook 
zal aanduiden waar en wanneer ze wordt 
verricht, dit alles onder toezicht van de so
ciale dienst van de Vlaamse Gemeenschap 
bij de jeugdrechtbank alhier; 

Bevelen de onmiddellijke uitvoering van 
huidige beschikking." 

Op 18 september 1996 geeft de jeugd
rechter een schriftelijke opdracht aan 
laatstgenoemde dienst "de navorsingen die 
in deze zaak, overeenkomstig artikel 50 van 
de wet van 8 april1965, dienstig (zijn) om 
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uit te maken wat het belang is van de min
deijarige en welke middelen voor zijn op
voeding ofbehandeling gesehikt zijn, te ver
riehten; en te dien einde een maatsehap
pelijk onderzoek te veriehten over ( ... )". 

Op het hager beroep van de minderja
rige, na hem en zijn advoeaat te hebben ge
hoord, te hebben overwogen "dat ( ... ) aan
wijzingen van sehuld zijn in (zijnen) hoofde" 
en "dat aangezien het opleggen van pres
taties, waarin door de wet uitdrukkelijk 
wordt voorzien, van opvoedkundige aard is, 
(eiser) bezwaarlijk opwerpt dat t.a.v. hem 
een sanctie werd genomen; dat er derhalve 
geen sehending is van art. 6 E.V.R.M.", be
vestigt de appelreehter de bestreden be
sehikking; 

II. Ontvankelijkheid van het 
cassatieberoep 

2. De vraag die onmiddellijk rijst- en 
ook door eiser zelfwordt opgeworpen- is 
of een beslissing (in hager beroep) die een 
maatregel, op grand van artikel52 Jeugd
besehermingswet genomen, d.i. een voor
lopige maatregel, bevestigt, een eindbe
slissing kan zijn ? 

Het Hof heeft, met zijn (niet gepubli
eeerd) arrest van 7 april 1993 de voorzie
ning tegen een beslissing van de jeugd
kamer van het hof van beroep te Brussel 
van 25 januari 1993 (6) op grand van ar
tikel416 Sv. onontvankelijk verklaard om
dat het geen eindbeslissing was. Maar de 
jeugdkamer van het hofvan beroep had de 
tijdens de reehtspleging genomen besehik
king van de jeugdreehter (die het behoud 
van de mindeijarige in zijn milieu bij voor
lopige maatregel had bevolen onder de voor
waarde van prestatie van opvoedkundige of 
filantropisehe aard van 60 uren te leve
ren) vernietigd en hem de zaak terug
gestuurd. 

Bij arrest van 1 februari 1994 (7) heeft 
het Hof, op grand van artikel416 Sv., niet 
ontvankelijk verklaard het eassatieberoep 
dat was ingesteld tegen een arrest van de 
jeugdkamer van het hof van beroep te Ant
werp en dat het hager beroep van de min
derjarige niet ontvankelijk verklaarde op 
grand dat het niet aangetoond was dat de 
jeugdreehter reeds een beslissing gena
men had. Luidens de voetnoot 1 bij die ar
rest braeht de jeugdreehter de minderja-

(6) R.D.P., 1992, 782, met noot R. Loop. 

(7) Zie supra, voetnoot 2. 

rige nl. ter kennis "dat een alternatieve 
sanetie van 112 uur 'zal' worden uitge
werkt". 

Te dezen bevestigt de jeugdkamer van 
het hofvan beroep de beroepen besehik
king die "een prestatie van opvoedkun
dige aard beveelt" en nadat de appelreehter 
overwoog dat ze "bezwaarlijk (als) een sane
tie werd genomen'~. 

Volgens de '1dassieke" redenering zou het 
hier ook volstaan vast te stellen dat art. 52 
sleehts voorlopige maatregelen van bewa
ring voorziet en dat de daarover genomen 
beslissing dus nooit een eindbeslissing kan 
zijn. 

Anderzijds kan men ook, zoals eiser doet, 
de werkelijke draagwijdte van de beslis
sing ontleden. De kwalifieatie "eindbeslis
sing" zal dan eehter in werkelijkheid af
hangen van het antwoord op het middel 
zelf, luidens hetwelk nl. de lastens eiser ge
nomen maatregel wel degelijk een sane
tie is (die met miskenning van het vermoe
den van onsehuld werd opgelegd). 

Eiser kan m.i. evenwel in zijn stelling 
over de ontvankelijkheid van zijn voorzie
ning gevolgd worden, nl. dat de bestre
den beslissing als een geheel van de eind
beslissing onafhankelijke beslissing, die 
hem een definitief nadeel kan toebren
gen, kan aangemerkt worden. Daarbij komt 
nl. dat de onmiddellijke uitvoering van de 
beslissing bevolen werd. 

Te dezen lijkt het bestreden arrest -
door bevestiging van de beroepen besehik
king - aan de maatregel, die kraehtens de 
wet sleehts voorlopig kan zijn en als zoda
nig niet voor onmiddellijk eassatieberoep 
vatbaar, wel, minstens gedeeltelijk, een de
finitief karakter te hebben gegeven. Der
halve lijkt me de voorziening ontvanke
lijk te kunnen verklaard worden. 

III. Over het middel 
3. Het middel stelt dat een tijdens de 

reehtspleging door de jeugdrechter als sane
tie genomen maatregel, vooraleer de sehuld 
van de minderjarige vaststaat, een mis
kenning van het vermoeden van onsehuld 
implieeert. 

In de eerste plaats is er in de wet be
treffende de jeugdbeseherming van 8 april 
1965, die ontegensprekelijk een 
besehermingsmodel nastreeft, geen plaats 
voor eigenlijke "saneties", zodat het ant
woord al vrij kart en eenvoudig blijkt te 
kunnen zijn : de jeugdreehter heeft, bij toe
passing van deze wet, gewoon geen sane
tie kunnen opleggen. 
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Overigens maakt artikel 52, tweede lid, 
Jeugdbeschermingswet geen uitzonde
ring voor art. 37, § 2, 2°, tweede lid, b, zo
dat ook een prestatie van opvoedkundige of 
filantropische aard te leveren als voor
waarde aan een voorlopige maatregel blijkt 
te kunnen verbonden worden. 

Bovendien heeft de wet van 2 februari 
1994, tot wijziging van de wet betreffende 
de j eugdbescherming deze vigerende wet
geving in overeenstemming gebracht met 
het E.V.R.M.; ze beoogde in de eerste plaats 
de rechtsgronden te weren die tot arbi
traire vrijheidsberoving aanleiding kon
den geven en de procedurewaarborgen voor 
de jeugdgerechten te versterken en m.n. de 
wet van 8 april 1965 in overeenstemming 
te brengen met art. 5, §§ 1 en 4, van het 
E.V.R.M., na de veroordeling die de Bel
gische Staat voor het E.H.R.M. te Straats
burg opliep op 29 februari 1988 in de zaak 
Bouamar (Serie A, vol. 129) alsook met de 
artt. 37 en 40 van het V.N.-Verdrag in
zake de rechten van het kind, goedgekeurd 
door de wet van 25 november 1991 (8). On
der meer werd, bij artikel 18 van de wet 
van 2 februari 1994, een tweede, tempe
rend, lid toegevoegd aan artikel 53 van de 
basiswet (nog aangevuld met een laatste lid 
door artikel 2 van de wet van 30 juni 1994). 

Toen werd echter de conformiteit van ar
tikel37, § 2, 2°, b, met artikel6.2 E.V.R.M. 
niet in vraag gesteld, hoewel dit misschien 
wel een geschikte gelegenheid daartoe was. 

De bepaling van het oorspronkelijk ar
tikel 37, derde lid, b, is- behalve dat ze 
ingevolge artikel 2 van de wet van 2 fe
bruari 1994, artikel 37, § 2, 2°, b, werd
overigens in essentie niet gewijzigd, spijts 
de opeenvolgende wijzigingen van de wet 
van 8 april 1965. 

Zelfs bij de wijziging van artikel 37, § 2, 
3° (betreffende het onder toezicht plaat
sen) en 4 o (het toevertrouwen aan een 
openbare instelling), op het vlak van de 
diensten of inrichtingen, is aan het doel van 
de hen opgedragen taken, o.m. "opvoe
ding", resp. "opvoeding onder toezicht", niet 
geraakt. 

Ook de beperking van de bevoegdheid 
van de jeugdrechter tot de in aritkel 36, 
eerste lid, 4°, bedoelde vorderingen van het 
openbaar ministerie ten aanzien van per
sonen die vervolgd worden wegens een als 
misdrijf omschreven feit, gepleegd v66r de 
voile leeftijd van 18 jaar, door resp. arti-

(8) Memorie van Toelichting, Gedr. St., Ka
mer, nr. 532/1-91/92 (B.Z.), p. 1-9. 

kel22, 2°, van het decreet van 28 maart 
1990 van de Vlaamse Gemeenschap en ar
tikel 62, § 5, van het decreet van 4 maart 
1991 van de Franse Gemeenschap, bracht 
hierin geen wijziging. 

Men kan dus besluiten dat de wetge
ver nooit is afgeweken van het oorspron
kelijk beschermingsmodel, zoals voorzien in 
de wet van 8 april1965 (9). En dit zou dus 
meteen de deur kunnen sluiten voor argu
menten, als in het middel bevat : de 
jeugdrechter heeft gewoon geen "sane
tie", in de zin van een bestraffing, kun
nen treffen. 

4. Maar men kan het ook inhoudelijk 
zien - en zo moet men het m.i. in deze 
zaak zien ..:_ en dan zelfs tot het besluit ko
men dat de rechter de voormelde geest van 
de Jeugdbeschermingswet heeft miskend: 
ook al heeft hij vooraf overwogen dat de 
door de eerste rechter genomen maatre
gel geen sanctie kon zijn, omdat de wet dit 
niet toelaat en dat art. 6 E.V.R.M. dus niet 
kon miskend zijn, de appelrechter heeft 
niettemin de beroepen beschikking beves
tigd ... die in werkelijkheid wel een, in de 
gegeven omstandigheden, wettelijk niet 
verantwoorde maatregel beveelt. 

In de regel kunnen alle "definitieve" 
maatregelen ook voorlopig opgelegd wor
den. Artikel 52, eerste lid, Jeugd
beschermingswet, laat, gedurende de 
rechtspleging, maatregelen van bewaring 
toe. Het tweede lid laat, door verwijzing, 
zonder beperking, naar artikel 37, § 2, 2°, 
ook dan toe het behoud van de mindetja
rige in zijn milieu afhankelijk te maken 
o.m. van het leveren van een prestatie van 
opvoedkundige of filantropische aard. 

Uit de context van deze bepalingen volgt 
evenwel dat de jeugdrechtbank tijdens de 
voorbereidende rechtspleging ten aan
zien van een minderjarige die ervan ver
dacht wordt een als misdrijf omschreven 
feit te hebben gepleegd, slechts vermag 
enerzijds maatregelen te treffen en het on
derzoek te doen verrichten om de persoon
lijkheid en het milieu van de minderja
rige en de voor zijn opvoeding geschikte 
middelen te kennen, anderzijds hiertoe de 

(9) Memorie van toelichting, Gedr. St., Ka
mer, nr. 637 (1962-1963), nr. 1, p. 8 en 24, waarin 
benadrukt wordt dat bij de voorziene maatrege
len "generlei gradatie naar de zwaarte van de fei
ten die door de minde:rjarige zijn gepleegd, te pas 
komt" en ook gesteld wordt dat "plaatsing in een 
Rijksgesticht ( ... ) op zichzelf beschouwd geen 
strengere maatregel is dan de andere". 
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nodige maatregelen van bewaring (en be
hoeding) te nemen. 

Opvoedende aspekten bij deze voorlo
pige maatregelen worden door de wet niet 
uitgesloten : "artikel 52, tweede lid, ver
wijst nl., o.m., ook naar artikel37, § 2, 3° 
en 4 o, waarbij het uitbesteden, onder toe
zicht van een sociale dienst, aan een be
trouwbaar persoon of een geschikte inrich
ting, resp. het toevertrouwen aan een 
openbare instelling met het oog op, o.m., 
"opvoeding" mogelijk zijn. 

Waar de jeugdrechter de minderjarige 
een prestatie van opvoedkundige aard had 
kunnen opleggen om, bij wijze van proef, na 
te gaan of hij voor een "opvoedende" maat
regel vatbaar was, lijkt me de wet echter 
niet te hebben voorzien in de mogelijk
heid een dergelijke prestatie, die niet als 
bewarings-, behoedings- of onderzoeks
maatregel te verantwoorden is, doch slechts 
een "bestraffende" sanctie kan zijn, zon
der de daartoe vereiste (verdragrechtelijke) 
waarborgen, op te leggen, vooral sedert de 
jeugdrechter hoofdzakelijk een strafrech
ter geworden is. 

Men kan uit het kabinetsverslag en de 
daarop volgende beschikking van dezelfde 
dag, in hun onder ling verband gelezen, nl. 
slechts afleiden dat werkelijk een derge
lijke sanctie genomen werd, die niet meer 
in het wettelijk model kan ingepast wor
den. Enerzijds is het nl. zeer de vraag hoe 
een loutere onderzoeksmaatregel van op
voedkundige aard, tenzij als proef, aan uren 
kan gebonden zijn, terwijl de rechter dan 
uiteraard nog niet weet hoeveel tijd de con
trolerende sociale dienst zal nodig heb
ben om zijn evaluatie van de opvoedings
toestand van de minderjarige te doen. 
Anderzijds was- indien men hem dan 
toch slechts die aard zou kunnen toeme
ten- de op grond van artikel 50 daags na
dien gegeven opdracht (die vanzelfspre
kend geen beperking tot 40 uren inhield) 
dan niet zinvol, omdat hij grotendeels 
slechts een herhaling was van de aange
vochten op grond van artikel 52 genomen 
maatregel. Dat hij dan toch gegeven werd 
is een duidelijke aanwijziging dat de eer
ste beslissing een bestraffend karakter had. 

5. Weliswaar is de bijzondere 
motiveringsplicht ex art. 195, tweede lid, 
Sv., op de door de jeugdrechter genomen 
maatregel niet van toepassing (10), maar 
zijn beslissing moet uiteraard wettig ver
antwoord zijn. Welnu, de voorlopige maat-

(10) Cass., 11 okt. 1995, A. C., 1995, nr. 431. 

regel is te dezen niet als onderzoeks-, 
bewarings- of behoedingsmaatregel ver
antwoord ... en m.i. dus niet wettig verant
woord. 

6. En terwijl artikel6.1 E.V.R.M. door het 
Hof niet toepasselijk geacht werd op de 
jeugdrechtbanken die, overeenkomstig het 
(thans in de gemeenschappen opgeheven) 
art. 36, 2°, J eugdbeschermingswet, met het 
oog op de rechterlijke bescherming van de 
mindmjarigen, maatregelen bevelen van be
waring, behoeding of opvoeding en der
halve niet beslissen over de gegrondheid 
van een ingestelde strafVervolging (11) lijkt 
me dit toch anders te moeten zijn wat de 
toepassing van art. 6.2 E.V.R.M. betreft, 
wanneer het nl. evenmin gaat over de ge
grondheid van de strafVervolging, maar om 
het vermoeden van onschuld tijdens het 
louter bestaan van een vervolging (term die 
door het te dezen toepasselijke art. 36, eer
ste lid, 4°, uitdrukkelijk voorzien is) en in 
elk geval wanneer de jeugdkamer van het 
hof van beroep, met bevestiging van de be
schikking van de jeugdrechtbank zich in 
werkelijkheid toch, zij het slechts impli
ciet, over deze gegrondheid heeft uitge
sproken en daaraan een maatregel, die deze 
door de wet gestelde doeleinden over
schrijdt, heeft verbonden. 

Conclusie : vernietiging. 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.1660.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 november 1996 ge
wezen door het Hof van Beroep te Ant
werpen; 

I. Op de voorziening van 0 ... B ... : 
Gelet op eisers verzoekschrift en op 

de namens hem neergelegde memo
rie, van welk verzoekschrift en me
morie een door de gri:ffier van het Hof 
voor eensluidende verklaarde kopie 
aan dit arrest is gehecht en ervan deel 
uitmaken; 

Over het middel vermeld in het ver
zoekschrift en het tweede onderdeel 
van het middel vermeld in de memo
rie: 

Overwegende dat naar luid van ar
tikel45, 2, Jeugdbeschermingswet, het 

(11) Cass., 17 sept.1986,A.C., 1986-87, nr. 32. 
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openbaar ministerie de zaak in aan
gelegenheden bedoeld in titel II, hoofd
stuk III, van de vermelde wet, bij de 
jeugdrechtbank aanhangig maakt ten
einde de onderzoekingen bedoeld in ar
tikel 50 te verrichten en in voorko-. 
mend geval de in de artikelen 52 en 53 
van deze wet bepaalde voorlopige 
maatregelen van bewaring te beve
len; 

Overwegende dat naar luid van ar
tikel 50 van de vermelde wet de jeugd
rechtbank alle maatregelen treft en 
het onderzoek doet verrichten dat no
dig is om de persoonlijkheid van de be
trokkene en het milieu waarin hij is 
grootgebracht te kennen, om uit te rna
ken wat zijn belang is en welke mid
delen voor zijn opvoeding of behande
ling geschikt zijn; dat zij een 
maatschappelijk onderzoek kan doen 
verrichten en de betrokkene aan een 
medisch-psychologisch onderzoek on
derwerpen, indien zij het meegedeelde 
dossier niet voldoende acht; 

Dat naar luid van artikel 52, eer
ste lid, Jeugdbeschermingswet, gedu
rende een rechtspleging strekkende tot 
de toepassing van een der maatrege
len bedoeld in titel II, hoofdstuk III, 
van de vermelde wet, de jeugd
rechtbank voorlopig ten aanzien van 
de minderjarige de nodige maatrege
len van bewaring neemt; dat het 
tweede lid van dit artikel bepaalt dat 
de jeugdrechtbank, onder meer, de 
minderjarige kan laten bij degenen die 
hem onder hun bewaring hebben en 
hem gebeurlijk onder het in artikel37, 
§ 2, 2°, van de vermelde wet bedoelde 
toezicht kan stellen; 

Dat artikel 37, § 2, 2°, tweede lid, 
bepaalt, onder meer, dat de jeugd
rechtbank het behoud in hun milieu 
van de voor haar gebrachte personen 
afhankelijk kan maken van een of 
meer in dat lid bepaalde voorwaar
den; 

Overwegende dat uit de context van 
de vermelde bepalingen volgt dat de 
jeugdrechtbank tijdens de voorberei
dende rechtspleging ten aanzien van 
een minderjarige die ervan verdacht 
wordt een als misdrijf omschreven feit 

te hebben gepleegd, slechts vermag, 
eensdeels, de maatregelen te treffen en 
het onderzoek te doen verrichten om 
de persoonlijkheid en het milieu van 
de minderjarige en de voor zijn opvoe
ding of behandeling geschikte midde
len te kennen, anderdeels, hiertoe 
voorlopig de nodige maatregelen van 
bewaring en behoeding te nemen; 

Overwegende dat het afhankelijk 
maken van de bij artikel 37, § 2, 2°, 
tweede lid, b, van de vermelde wet be
doelde voorwaarde een prestatie van 
opvoedkundige of filantropische aard 
te leveren in verhouding tot de leef
tijd en de middelen van de minderja
rige, geen onderzoeks- of bewarings
maatregel is maar een maatregel van 
opvoeding die de rechter slechts ver
mag op te leggen wanneer hij de 
schuld van de minderjarige aan een 
als misdrijf omschreven feit heeft vast
gesteld; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hofvermag acht te slaan, 
blijkt dat het openbaar ministerie de 
zaak van eiser, verdacht van zware 
diefstal, op 17 september 1996 bij de 
Jeugdrechtbank te Antwerpen heeft 
aanhangig gemaakt teneinde de on
derzoekingen bedoeld in artikel 50 van 
de Jeugdbeschermingswet te verrich
ten en, in voorkomend geval, "een der 
in de artikelen 52, 52quater of 53 van 
de voormelde wet bepaalde voorlo
pige maatregelen van bewaring'' te ne
men; 

Dat de jeugdrechter te Antwerpen 
naar luid van zijn kabinetsverslag van 
17 september 1996 heeft beslist "om 
(eiser) terug toe te vertrouwen aan het 
milieu van zijn ouders mits uitvoe
ring van een alternatieve sanctie van 
40 uren"; dat de beroepen beschik
king van 17 september 1996 deze 
maatregel bevestigt met de vaststel
ling dat "(eiser) betrokkenheid out
kent doch er in het strafdossier vol
doende aanwijzingen van betrokken
heid aanwezig zijn" en de onmid
dellijke uitvoering ervan beveelt; 

Dat de jeugdrechter op 18 septem
ber 1996, met toepassing van artikel 
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50 J eugdbeschermingswet a an de so
ciale dienst bij de jeugdrechtbank op
dracht geeft een maatschappelijk on
derzoek te verrichten over de persoon
lijkheid van de minderjarige en het 
milieu waarin hij wordt grootgebracht 
ten einde "de aard en de oorzaken van 
en de oplossingen voor de moeilijkhe
den die tot (de) kennisneming aanlei
ding hebben gegeven" te bepalen; 

Overwegende dat de appelrechter 
vaststelt dat "er in het strafdossier 
aanwijzingen van schuld zijn in hoofde 
van ( eiser )" en "dat er nog geen be
slissing ten grande is"; dat de appel
rechter niettemin het behoud van ei
ser in zijn milieu afhankelijk stelt van 
de uitvoering door eiser "van een pres
tatie van opvoedkundige aard gedu
rende 40 uren"; 

Dat hij aldus eiser een opvoedkun
dige maatregel die een sanctionerend 
karakter heeft, oplegt- wat het oor
deel inhoudt dat eiser het als mis
drijf omschreven feit heeft gepleegd -, 
zodoende het in deze stand van de 
rechtspleging bestaande vermoeden 
dat eiser geacht wordt onschuldig te 
zijn, miskent, mitsdien de beslissing 
niet naar recht verantwoordt; 

Dat het middel en het onderdeel ge
grond zijn; 

II. Over de voorzieningen van M ... 
B ... en M ... B ... tegen de beslissing 
waarbij zij civielrechtelijk aansprake
lijk voor de veroordeling in kosten wor
den verklaard : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat de voorziening van de 
eisers, civielrechtelijk aansprake
lijke partijen, aan het openbaar mi
nisterie werd betekend; 

Dat de voorzieningen mitsdien niet 
ontvankelijk zijn; 

Overwegende evenwel dat ingevolge 
de hierna op de voorziening van 0 ... 
B ... uit te spreken vernietiging, de be
slissing waarbij de eisers sub 2 en 3 
'burgerlijk aansprakelijk voor de ver
oordeling in de kosten van hun min
de:rjarige zoon 0 ... " worden verklaard, 
geen bestaansreden meer heeft; 

Om die redenen, ongeacht het eer
ste onderdeel van het middel vermeld 
in de namens eiser sub 1 neergelegde 
memorie dat niet tot cassatie zonder 
verwijzing kan leiden en, wat de ei
sers sub 2 en 3 betreft, zonder acht te 
slaan op de memorie, die zonder de 
ambtelijke tussenkomst van een ad
vocaat bij het Hof van Cassatie is 
neergelegd en, evenmin op het ver
zoekschrift dat geen betrekking heeft 
op de ontvankelijkheid van de voor
ziening bij niet-betekening; vernie
tigt het bestreden arrest; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het vernietigde 
arrest; laat de kosten van de voorzie
ning van 0 ... B ... ten laste van de 
Staat; veroordeelt M ... B ... en M ... B. 
in de kosten van hun voorziening; ver
wijst de zaak naar het Hof van Be
roep te Antwerpen, jeugdkamer, an
ders samengesteld. 

4 maart 1997 - 2e kamer- Voorzit
ter : de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Frere - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Dubrulle, advocaat
generaal-Aduocaat: mr. D. Frejlich, Ant
werpen. 

Nr. 124 

2e KAMER - 5 maart 1997 

1° CASSATIEBEROEP - STRAFZAKEN -
VORMEN- VORM EN TERMIJN VAN BETEKE
NING EN/OF NEERLEGGING- BURGERLIJKE
PARTIJSTELLING - BUITENVERVOLGING
STELLING - ONGEGROND VERZET -
CASSATIEBEROEP VAN DE BURGERLIJKE PAR
TIJ- GEEN BETEKENING AAN HET OPENBAAR 
MINISTERIE - GEVOLG. 

2o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN
VORMEN- VORM EN TERMIJN VAN BETEKE
NING EN/OF NEERLEGGING- BURGERLIJKE 
PARTIJSTELLING - BUITENVERVOLGING
STELLING- ONGEGROND VERZET- VEROOR
DELING IN DE KOSTEN VAN DE STRAFVOR-
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DERING EN VAN HET HOGER BEROEP -
CASSATIEBEROEP IN DE BURGERLIJKE PAR· 
TIJ- GEEN BETEKENING AAN HET OPENBAAR 
MINISTERIE - GEVOLG. 

3° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN
VORMEN- VORM EN TERMIJN VAN BETEKE
NING EN/OF NEERLEGGING- BURGERLIJKE 
PARTIJSTELLING - BUITENVERVOLGING
STELLING- ONGEGROND VERZET- VEROOR
DELING TOT BETALING VAN SCHADEVERGOE
DING- CASSATIEBEROEP VAN DE BURGER
LIJKE PARTIJ- GEEN BETEKENING AAN RET 
OPENBAAR MINISTERIE - GEVOLG. 

1 o en 2° Het cassatieberoep van de burger
lijke partij tegen het arrest van de ka
mer van inbeschuldigingstelling tot 
buitenvervolgingstelling is niet ontvan
kelijk, in zoverre het gericht is tegen de 
beslissing waarbij het verzet ongegrond 
verklaard wordt en tegen de veroorde
ling in de kosten van de strafvordering en 
van het hager beroep, wanneer het niet 
aan het openbaar ministerie is betekend 
(1). (Art. 418 Sv.) 

3° Het cassatieberoep van de burgerlijke 
partij tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling tot buitenver
volgingstelling is niet ontvankelijk, in zo
verre het gericht is tegen de beslissing 
waarbij zij veroordeeld wordt tot beta
ling van schadevergoeding aan de ver
dachte, wanneer het niet aan het open
baar ministerie is betekend (2). (Art. 418 
Sv.) 

(VERVAECK T. LEROY) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.96.1318.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 september 1996 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

I. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissingen, waarbij het 
verzet ongegrond wordt verklaard en 
eiser wordt veroordeeld in de kosten 

(1) Zie Cass., 6 dec. 1989, A.R. nr. 7588 CA. C., 
1989-90, nr. 224). 

(2) Zie noot 1. 

van de strafVordering alsook in de kos
ten van het hoger beroep : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hofvermag acht te slaan, 
niet blijkt dat eiser zijn voorziening 
heeft doen betekenen aan het open
baar ministerie; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij ei
ser wordt veroordeeld tot betaling van 
schadevergoeding : 

Overwegende dat het arrest eiser 
ambtshalve veroordeelt tot betaling 
van schadevergoeding aan ver
weerster; 

Overwegende dat deze veroorde
ling, welke gegrond is op de dwingende 
bepalingen van artikel 136 van het 
Wetboek van StrafVordering, een nood
zakelijk gevolg is van de afwijzing van 
het verzet en ambtshalve moet wor
den uitgesproken in het belang van de 
openbare orde; dat, bijgevolg, de voor
ziening tegen deze beslissing, nu ze 
niet aan het openbaar ministerie is be
tekend, eveneens niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, ongeacht het door 
eiser neergelegde verzoekschrift, dat 
geen betrekking heeft op de ontvan
kelijkheid van de voorziening, ver
werpt de voorziening; veroordeelt ei
ser in de kosten. 

5 maart 1997 - 2" kamer - Voorzit
ter : de h. Ghislain, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Echement - Ge
lijkluidende conclusie van de h. De 
Riemaecker, advocaat-generaal- Advo
caat: mr. J. Goemaere, Brussel. 

Nr. 125 

2e KAMER - 5 maart 1997 

1° CASSATIEBEROEP - STRAFZAKEN -
BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIE-
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BEROEP - STRAFVORDERING -ALLERLEI
HOF VAN ASSISEN- VEROORDELEND ARREST 
- DRAAGWLJDTE VAN BET CASSATIEBEROEP
ARREST OP TUSSENGESCHIL. 

2° HOF VAN ASSISEN- EINDARREST -
VEROORDELING- CASSATIEBEROEP- DRAAG
WIJDTE VAN BET CASSATIEBEROEP -ARREST 
OP TUSSENGESCHIL. 

1 o en 2° De beschuldigde die zich enhel in 
cassatie heeft voorzien tegen het door het 
hof van assisen tegen hem uitgesprohen 
ueroordelend arrest, han zich enhel be
roepen op de onwettigheid van een op 
tussengeschil gewezen arrest, uoor zouer 
die onwettigheid het eindarrest angel
dig han mahen (1). (Art. 408 Sv.) 

(MUTLU E.A.) 

ARREST (uertaling) 

(A.R. nr. P.97.0067.F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 19 december 1996 on
der de nummers 24196 en 25/96 gewe
zen door het Assisenhof van het 
bestuurlijk arrondissement Brussel
Hoofdstad; 

A. Op de voorzieningen die tegen de 
beslissing op de strafvordering zijn in
gesteld: 

1. door de eisers Elyas Mutlu en 
Youssef Hassani Ali Khal : 

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

2. door de eiser Ali El Amrani : 

Overwegende dat eiser zich enkel in 
cassatie heeft voorzien tegen het ver
oordelend arrest dat op 19 december 
1996 tegen hem is uitgesproken; 

Overwegende dat eiser ''het op 2 de
cember 1996 door het hofvan assi
sen op tussengeschil gewezen arrest" 

(1) Cass., 29 jan. 1992, A.R. nr. 9581 (A. C., 
1991-92, nr. 281), en 17 april 1996, A.R. nr. 
P.96.0022.F (ibid., 1996, nr. 16). 

aan het toezicht van het Hof wil on
derwerpen, op grand dat het arrest 
niet gedagtekend zou zijn, niet zou 
vermelden dat het in openbare terecht
zitting is gewezen en slechts onvol
doende en onleesbare handtekenin
gen zou bevatten, zonder opgave van 
de identiteit van de leden van het 
rechtscollege, zodat het onmogelijk is 
de naam te kennen van de magistra
ten die aan de beslissing hebben deel
genomen; 

Overwegende dat het arrest "de vor
dering om akte te verlenen" van de 
door de beschuldigde in conclusie aan
gevoerde schending van het recht van 
verdediging, "ontvankelijk maar niet 
gegrond verklaart"; 

Dat uit genoemd processtuk blijkt 
dat de aangevoerde schending hierin 
zou bestaan dat de onderzoeksrech
ter, die in het hof van assisen onder 
eed als getuige was gehoord, verklaard 
heeft in april1995 een aan de beschul
digde in de gevangenis toegeschre
ven gerucht te hebben opgevangen dat 
bedreigingen aan haar adres waren 
geuit, dat zij dientengevolge de pro
cureur des Konings daarvan op de 
hoogte had gebracht en om eventuele 
beschermingsmaatregelen had ver
zocht, ofschoon die gegevens niet voor
kwamen in het aan het hofvan assi
sen voorgelegde dossier; 

Overwegende dat het arrest beslist 
dat aileen het feit dat een maatregel 
wordt getroffen om de mogelijke 
risico's voor de persoon te beperken, 
geen voldoende reden is om het voor
bereidend onderzoek als partijdig te 
bestempelen; dat het vaststelt dat de 
onthulde feiten, gesteld dat ze waar 
zijn, geen verband houden met die van 
de beschuldiging en evenmin gepaard 
gaan met een bevel of voorwaarde, dat 
er geen begin van uitvoering is ge
weest; 

Overwegende dat uit het proces
verbaal van de terechtzitting blijkt dat 
de voorzitter van het hof van assi
sen, overeenkomstig artikel 318 van 
het Wetboek van Strafvordering, ten 
verzoeke van de verdediging de grif
fier aantekening heeft doen houden 
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van die toevoeging aan de tijdens het 
onderzoek verkregen gegevens, zo
dat de nieuwe gegevens zijn onder
worpen aan de tegenspraak van de 
partijen en aanleiding hadden kun
nen geven tot een vordering tot een 
aanvullend onderzoek; 

Dat het middel wat dat betreft geen 
enkele grief aanvoert en evenmin be
toogt dat die omstandigheid afbreuk 
doet aan het eerlijk karakter van het 
proces; 

Overwegende dat het middel geen 
enkele onwettigheid aanvoert die het 
eindarrest ongeldig maakt; 

Dat het niet ontvankelijk is; 
Overwegende dat de substantiele of 

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

B. Op de voorzieningen van de ei
sers Elyas Mutlu en Ali El Amrani te- . 
gen de beslissingen op de burgerlijke 
rechtsvorderingen die tegen hen zijn 
ingesteld : 1. door de burgerlijke par
tijen Josette Gravet, Yvette Lood en 
Joseph Collin : 

Overwegende dat het bestreden ar
rest vaststelt dat de burgerlijke par
tij Josette Gravet overleden is en dat 
de burgerlijke partijen Yvette Lood en 
Joseph Collin niet zijn verschenen; dat 
het arrest tegen de beschuldigden geen 
enkele veroordeling uitspreekt; 

Dat de voorzieningen niet ontvan
kelijk zijn wegens gebrek aan belang; 
2. door de overige partijen : 

Overwegende dat de eisers geen en
kel middel aanvoeren; 

Om die redenen; verwerpt de voor
zieningen; veroordeelt elke eiser in de 
kosten van zijn voorziening. 

5 maart 1997 - 2° kamer - Voorzit
ter : de h. Ghislain, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Willems - Ge
lijkluidende conclusie van de h. De 
Riemaecker, advocaat-generaal- Advoca 
ten : mrs. I. Wolters van der Wey, Q. Wau
ters, N. Wolters, Brussel. 

Nr. 126 

2° KAMER- 5 maart 1997 

1° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN
VORMEN - VORM EN TERMIJN VOOR MEMO
RIES EN STUKKEN- VOORLOPIGE HECHTE
NIS- HANDHAVING VAN DE HECHTENIS
NEERLEGGING VAN EEN MEMORIE - 'IERMIJN 
- VERZOEK TOT UITSTEL- GEVOLGEN. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS - VER
LENGING VAN DE TERMIJNEN- CASSATIE
BEROEP- NEERLEGGING VAN EEN MEMO
RIE - TERMIJN- VERZOEK TOT UITSTEL -
GEVOLGEN. 

1 o en 2° De termijn van vijf dagen om een 
memorie ter griffie van het Hof te doen 
toekomen, kan niet worden geschorst door 
een verzoek om uitstel van de verdachte 
of van zijn raadsman; de schorsing van 
de termijn tijdens de duur van het op ver
zoek van de verdachte of van zijn raads
man verleende uitstel is uitsluitend van 
toepassing op de door de wet bepaalde ter
mijn om uitspraak te doen (1). (Artt. 31, 
§ 3, en 32 Wet Voorlopige Hechtenis.) 

(HAJI) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.97.0272.F) 

HET HOI<'; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 februari 1997 gewe
zen door de kamer van inbeschuldi
gingstelling van het Hofvan Beroep te 
Bergen; 

Overwegende dat eiser cassatie
beroep heeft ingesteld op 19 februari 
1997; 

Overwegende dat artikel 32 van de 
wet van 20 juli 1990 betreffende de 
voorlopige hechtenis, dat zonder on
derscheid verwijst naar artikel31, § 3, 
enkel van toepassing is op de bij de 

(1) Contra Cass., 18 juni 1991, A.R. nr. 5698 
(A.C., 1990-91, nr. 539); zie Cass., 13 feb. 1991', 
A.R. nrs. 8900-8901 (ibid., 1990-91, nr. 317); R. 
DECLERCQ, "Voorlopige hechtenis en rechtsmid
delen", R.W, 1991-92, p. 206; B. DEJEMEPPE, La 
detention preventive, Larcier, 1992, p. 326; Gedr. 
St., Kamer, nr. 1255/2-89/90, verslag Laurent, 9 
juli 1990, p. 45. 
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wet bepaalde termijn om uitspraak te 
doen; dat die regel geen betrekking 
heeft op de voor de neerlegging van de 
memorie vastgestelde termijn; · 

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

Om die redenen, ongeacht de me
morie die op 27 februari 1997 op de 
griffie van het Hof is ingekomen, dat 
is buiten de bij artikel 31, § 3, eerste 
lid, bepaalde termijn, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

5 maart 1997 - 2" kamer- Voorzitter 
en verslaggever : de h. Ghislain, waarne
mend voorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. De Riemaecker, advocaat
generaal-Advocaat : mr. P. Huet, Brussel. 

Nr. 127 

1 e KAMER - 6 maart 1997 

1 Q WATERS - BESCHERMING VAN DE 
OPPERVLAKTEWATEREN -AANSPRAKELIJK
HEID VAN HET WAALSE GEWEST. 

zo AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST- HERSTELPLICHT
STAAT. OVERHEID- WAALS GEWEST- BE
SCHERMING VAN DE OPPERVLAKTEWATEREN 
TEGEN VERVUILING. 

1 o en 2° Een decreet waarbij de verplich
tingen van het Waalse Gewest inzake de 
handhaving van de kwaliteit van de 
oppervlaktewateren worden beperkt, sluit 
niet uit dat genoemd gewest aansprake
lijk kan worden gesteld op grand van an
dere wettelijke bepalingen. (Artt. 1382 en 
1383 B.W.; art. 19 deer. W. Gew. 7 okt. 
1985 op de bescherming van de 
oppervlaktewateren tegen vervuiling.) 

(GEMEENTE HAM-SUR-HEURE-NALINNES 
T. WAALS GEWEST) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.96.0132.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest op 20 oktober 1995 door het 
Hof van Beroep te Bergen gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 39, 142, 149, 159 van de op 17 fe
bruari 1994 gecoordineerde Grondwet, 26 
van de bijzondere wet op het Arbitrage
hofvan 6 januari 1989, 6, § 1, V, inzonder
heid 2' en 3', van de bijzondere wet tot her
vorming van de instellingen van 8 augustus 
1980, 6,§ 1, V, inzonderheid 2' en 3', van de 
genoemde bijzondere wet van 8 augustus 
1980, als gewijzigd bij de bijzondere wet 
van 8 augustus 1988, 6, § 1, II, van de ge
noemde bijzondere wet van 8 augustus 
1980, als gewijzigd bij de bijzondere wet 
van 16 juli 1993, 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest heeft vastgesteld "dat 
de principale vordering voor de eerste rech
ter (eiseres) wil doen veroordelen tot het be
talen van schadevergoeding aan Yvon Le
fort en tot het uitvoeren van werken om 
een einde te maken aan de schade die hij 
zogezegd lijdt, te weten de vervuiling van 
zijn viskweekvijver ten gevolge van 
rioleringswerken die (eiseres) uitvoert; dat 
zij in tussenkomst en vrijwaring de Bel
gische Staat, Igretec en (verweerder) heeft 
opgeroepen; dat (verweerder) het beroe
pen vonnis verwijt dat het hem niet bui
ten de zaak heeft gesteld nog voor het re
sultaat van het bevolen deskundigenon
derzoek was bekend, dat moest nagaan of 
Yvon Lefort werkelijk schade had gele
den, de oorzaak daarvan moest vaststel
len en hoe daaraan een einde kon wor
den gemaakt; ... dat vaststaat dat de 
litigieuze rioleringswerken in 1977 en 1978 
zijn uitgevoerd, v66r (verweerder) rechts
persoonlijkheid verkreeg", en vervolgens 
''het beroepen vonnis vernietigt, voor zo
ver de zaak bij het hof aanhangig is" en, 
"met wijziging ervan, (verweerder) bui
ten de zaak stelt'', op grond "dat (eiseres) 
(verweerder) blijkbaar verwijt dat, in de on
derstelling dat de resultaten van het door 
de rechtbank bevolen deskundigenonder
zoek haar daartoe de gelegenheid bieden, 
hij na het verkrijgen van rechtspersoon
lijkheid een fout heeft begaan, en met be
trekking tot zijn eventuele verplichting om 
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'de middelen aan te wenden om de vervui
ling stop te zetten' (zie de opdracht van de 
deskundige) zodat (volgens eiseres), het des
kundigenonderzoek aan (verweerder) 
tegenstelbaar moet blijven; ... dat zij dien
aangaande de bepalingen van artikel19 
van het decreet van 7 oktober 1985 aan
voert .. .luidens hetwelk ' de handhaving 
van de hoedanigheid van het oppervlakte
water niet kan worden opgevat alsof dit een 
verplichting ten laste van het Gewest tot 
gevolg zou kunnen hebben, behoudens voor 
wat de gebiedende waarden van de doel
stellingen inzake hoedanigheid in de 
beschermingszones betreft; het Gewest is 
met name niet verplicht kunstwerken voor 
zuiveringsdoeleinden te bouwen'; ... dat (ei
seres) niet betwist dat de in het geding 
zijnde vijver niet behoort tot een 
'beschermingszone' maar overweegt dat dat 
artikel 19 van dat decreet afwijkt van ar
tikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek en 
dat het Gewest niet bevoegd is om ter zake 
wetgevend op te treden; dat (eiseres) geen 
enkel beroep tegen het decreet heeft inge
steld en niet uitdrukkelijk een prejudi
ciele vraagt opwerpt; dat het beperken van 
verplichtingen automatisch leidt tot het 
verminderen van de mogelijkheden om een 
fout te begaan; dat die beperking even
wei geen afbreuk doet aan de algemene ver
plichting om de schade te vergoeden uit 
elke bewezen fout; dat het bekritiseerde de
creet bijgevolg 'duidelijk geen regel of ar
tikel van de Grondwet schendt, als be
doeld in § 1 van artikel 26 van de 
bijzondere wet op hetArbitragehofvan 6 ja
nuari 1989; dat aangezien artikel19 van 
het decreet van het Waalse Gewest wet
tig is, de weigering van het Waalse Ge
west om een kunstwerk voor zuiverings
doeleinden te bouwen om de door Yvon 
Lefort aangeklaagde toestand te verhel
pen die ten gevolge van de door (eiseres) 
uitgevoerdewerken is ontstaan, niet als een 
fout kan worden aangemerkt; dat een der
gelijke beslissing immers uitsluitend be
rust op de beoordeling van haar opportu
niteit door (verweerder) en niet op een 
zogezegde verplichting van zijnentwege", 

terwijl, eerste onderdeel, (1) de wette
lijke bepalingen die ingevolge artikel 39 van 
de Grondwet zijn genomen, en die de ge
westelijke bevoegdheden vaststellen, im
pliceren dat elk Gewest op zijn grondge
bied en binnen de sfeer van zijn volstrekte 
bevoegdheid, aile maatregelen moet ne
men die van een normaal oplettende en 
voorzichtige overheid mogen worden ver
wacht teneinde te vermijden dat haar na
latigheid schade toebrengt aan de bur-

gers of aan andere publiekrechtelijke 
rechtspersonen; het Gewest niet aan al zijn 
verantwoordelijkheden kan onderuit ko
men in een materie die tot zijn volstrekte 
bevoegdheid behoort, door in abstracto, bij 
wege van algemene beschikkingen, te be
slissen dat het ter zake geen enkele ver
plichting heeft; (2) artikel6 van de bijzon
dere wet van 8 augustus 1980, zoals het 
oorspronkelijk van kracht was en in al zijn 
latere wijzigingen, aan de Gewesten be
voegdheid verleent inzake riolering en zui
vering van afvalwater; hoven en rechtban
ken, wanneer zij moeten oordelen over een 
rechtsvordering tot vergoeding van schade 
ten gevolge van waterverontreiniging, 
waarvoor de getroffene- prive-persoon of 
publiekrechtelijke rechtspersoon - een Ge
west aansprakelijk stelt, in concreto die
nen te beoordelen, rekening houdend met 
aile omstandigheden van de zaak, of dat 
Gewest al dan niet een fout heeft begaan 
die een oorzakelijk verband met de aan
gevoerde schade vertoont; het Gewest aan
sprakelijk moet worden gesteld als is aan
getoond dat een normaal oplettende en 
voorzichtige overheid, die beschikt over de 
bevoegdheden die, krachtens de bijzon
dere wet van 8 augustus 1980 aan de Ge
westen zijn toegekend, de noodzakelijke 
maatregelen had kunnen en moeten ne
men om de verontreiniging te vermijden of 
om de gevolgen ervan te beperken; het Ge
west niet eenzijdig aan die aansprakelijk
heid kan ontkomen door middel van een al
gemene en abstracte bepaling, zoals artikel 
19 van het decreet van 7 oktober 1985 van 
het Waalse Gewest inzake de bescherming 
van de oppervlaktewateren tegen vervui
ling, dat bepaalt dat "de handhavingvan de 
hoedanigheid van het oppervlaktewater 
niet kan worden opgevat alsof dit een ver
plichting ten laste van het Gewest tot ge
volg zou kunnen hebben"; (3) het arrest bij
gevolg, nu het beslist dat het door de eerste 
rechter bevolen deskundigenonderzoek om 
de "oorzaken" van de door Yvon Lefort ge
leden schade vast te stellen "en de midde
len om daaraan een einde te maken", ten 
aanzien van verweerder volstrekt nutte
loos was en dat hij terstond buiten de zaak 
moest worden gesteld en nu het die beslis
sing hierop steunt "dat aangezien artikel19 
van het decreet van de Waalse Gewest
raad wettig is, de weigering van het Waalse 
Gewest om een kunstwerk voor zuiverings
doeleinden te bouwen om de door Yvon Le
fort aangeklaagde toestand te verhelpen die 
ten gevolge van de door (eiseres) uitge
voerde werken is ontstaan, niet als een fout 



Nr. 127 HOF VAN CASSATIE 319 

kan worden aangemerkt", het heginsel mis
kent dat de vermelding van de hevoegdhe
den van de Gewesten in artikel 6 van de 
hijzondere wet tot hervorming der instel
lingen van 8 augustus 1980 voor die Ge
westen verantwoordelijkheden impliceert 
waar zij niet eenzijdig onderuit kunnen ko
men (schending van de artikelen 39, 159 
van de op 17 fehruari 1994 gecoiirdineerde 
Grondwet, 6, § 1, V, inzonderheid 2" en 3", 
van de hijzondere wet tot hervorming van 
de instellingen van 8 augustus 1980, 6, § 1, 
V, inzonderheid 2" en 3", van de genoemde 
hijzondere wet van 8 augustus 1980, als ge~ 
wijzigd hij de hijzondere wet van 8 augus
tus 1988, 6, § 1, II, van de genoemde hij
zondere wet van 8 augustus 1980, als 
gewijzigd hij de hijzondere wet van 16 juli 
1993, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek); het arrest hovendien de regel mis
kent dat de aansprakelijkheid van het Ge
west in concreto moet worden heoordeeld, 
in vergelijking met de houding die een nor
maal oplettende en voorzichtige overheid in 
de omstandigheden van de zaak had moe
ten aannemen (schending van de artike
len 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

Wat bet eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat bet arrest vast
stelt dat eiseres "(verweerder) blijk
baar verwijt dat hij, in de onderstel
ling dat de resultaten van bet door de 
rechtbank bevolen deskundigenonder
zoek haar daartoe de mogelijkheid hie
den, na het verkrijgen van recbtsper
soonlijkheid een fout heeft begaan, en 
die betrekking heeft op zijn vermeende 
verplicbting om 'de middelen aan te 
wenden die een einde kunnen maken 
aan de verontreiniging' (zie opdracbt 
van de deskundige) zodat volgens (ei
seres), het deskundigenonderzoek aan 
het Waalse Gewest tegenstelbaar moet 
blijven": 

Overwegende dat het arrest steunt 
op de bepalingen van artikel 19 van 
het decreet van 7 oktober 1985 in
zake de bescherming van bet opper
vlaktewater tegen vervuiling, om te 
oordelen dat verweerder geen enkele 
fout beeft begaan en dat op hem geen 
enkele verplichting rust; 

Dat het inzonderheid zegt dat, aan
gezien artikel19 van dat decreet "wet
tig is, de weigering van het Waalse Ge
west om een kunstwerk voor 
zuiveringsdoeleinden te bouwen om de 
door de (eigenaar van de verontrei
nigde vijver) aangeklaagde toestand te 
verhelpen die ten gevolge van de door 
(eiseres) uitgevoerde werken is ont
staan, niet als een fout kan worden 
aangemerkt"; 

Overwegende dat de bij vonnis van 
de rechtbank van eerste aanleg aan
gestelde deskundige inzonderbeid is 
belast met ''het vaststellen van de oor
zaken van de verontreiniging en bet 
beschrijven van de middelen die thans 
kunnen worden aangewend om (daar
aan) een einde te maken"; 

Overwegende dat verweerder bijge
volg niet buiten de zaak kan worden 
gesteld alvorens de besluiten van het 
deskundigenverslag zijn gekend, nu 
artikel 19 van het decreet van 7 ok
tober 1985 niet uitsluit dat verweer
der op grand van andere wettelijke be
palingen aansprakelijk kan worden 
gesteld; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt bet be
streden arrest, in zoverre het verweer
der buiten de zaak stelt en uitspraak 
doet over de kosten; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van bet gedeeltelijk ver
nietigde arrest; boudt de kosten aan 
en laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst deal
dus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Luik. 

6 maart 1997 - 1" kamer - Voorzit
ter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : mevr. Charlier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advocaat
generaal- Advocaten : mrs. Kirkpatrick, 
T'Kint. 
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Nr. 128 

1 e KAMER - 6 maart 1997 

MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN 
(BEHOUD VAN) - BESCHERMING VAN 
EEN LANDSCHAP- SCHADEVERGOEDING
VOORWAARDEN. 

De eigenaar of huurder van een landschap 
kan slechts schadevergoeding krijgen ten 
gevolge van de bescherming van dat land
schap wanneer zijn schade niet door die 
bescherming is veroorzaakt, maar wel 
door het feit dat hij geen bouwvergun
ning gevraagd of gekregen had, die, reeds 
v66r de bescherming, nodig was om het 
landschap als graverij te exploiteren. (Arl. 
7 wet 7 aug. 1931 op het behoud van de 
monumenten en landschappen.) 

(SOCOGETRA N.V. T. WAALS GEWEST) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.96.0135.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 november 1995 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Brussel; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 6 en 7 van de wet van 7 augustus 
1931 op het behoud van de monumenten en 
landschappen, 

doordat het arrest, na erop te hebben ge
wezen dat de wet van 7 augustus 1931 van 
toepassing was op het geschil, met uitslui
ting van het decreet van de Franse 
Gemeenschapsraad van 17 juli 1987, het 
beroepen vonnis wat dat betreft bevestigt 
en de rechtsvordering van eiseres tot be
taling van de bij artikel 7 van de wet be
paalde vergoeding afwijst, op grond dat ei
seres, "nu zij niet in het bezit is van een 
vergunning om het reliefte wijzigen van de 
bodem van de in de exploitatie
vergunningen opgesomde percelen, bijge
volg onder de vroegere wet niet het recht 
had om op voornoemde percelen graaf
werken te verrichten; ( ... ) dat artikel 7 van 
de wet van 7 augustus 1931 bepaalt dat de 
eigenaars en overige belanghebbenden aan
spraak kunnen maken op een vergoeding 
ten laste van de Staat, voor zover de be
scherming hun recht beperkt; ( ... ) dat het 
recht op vergoeding dus moet voldoen aan 

drie voorwaarden, namelijk het bestaan 
van de bescherming, de geleden schade en 
het oorzakelijk verband tussen de bescher
ming en de schade"; dat eiseres, ofschoon 
zij in casu "het bestaan van schade aan
voert (kosten, winstderving, minderwaarde 
van haar goederen, verliezen in haar hoe
danigheid van aannemer van werken, ... ), 
niet bewijst dat die schade aileen voort
vloeit uit het feit dat haar recht door de be
scherming is beperkt; dat zij immers haar 
recht om de litigieuze percelen te exploi
teren slechts wettig had kunnen uitoefe
nen, indien zij naast de haar toegekende 
exploitatievergunning ook in het bezit was 
geweest van de vergunning om het relief 
van de bodem te wijzigen; dat de bescher
ming van de voormelde percelen niet de be
perking tot gevolg kon hebben van een 
recht dat zij niet eens kon uitoefenen; dat 
(eiseres) derhalve, nu zij geen rechten had 
die het beschermingsbesluit zou beperkt 
hebben, niet op grond van artikel 7 van de 
wet van 7 augustus 1931 de vergoeding kon 
vorderen van de door haar aangevoerde 
schade; ( ... ) dat eiseres zich niet kan be
roepen op een recht" - namelijk het recht 
op exploitatie van de litigieuze percelen -
waarvan de uitoefening "onderworpen was 
aan een wettelijke verplichting die zij niet 
is nagekomen; ( ... ) dat uit het voorgaande 
blijkt dat het besluit van 8 mei 1978 tot be
scherming van het landschap slechts in 
schijn de exploitatie van bepaalde perce
len, waarvan eiseres eigenaar ofpachter is, 
verhinderde; dat de oorzaak van de schade 
waarover (eiseres) klaagt, moet worden ge
zocht in haar eigen nalatigheid, namelijk in 
het feit dat zij de vereiste bouwvergun
ning te laat aangevraagd heeft en, bijge
volg, niet gekregen heeft" en dat eiseres 
"dus geen aanspraak kan maken op de in 
de wet van 7 augustus 1931 bepaalde ver
goeding, aangezien haar rechtsvordering 
niet gegrond is", 

terwijl artikel 6 van de wet van 7 au
gustus 1931 bepaalt dat het koninklijk be
sluit tot bescherming van een landschap 
"de beperkingen opsomt, welke gebracht 
worden aan de rechten der eigenaars en 
welke door behartiging van het nationaal 
belang worden opgelegd"; artikel 7 van de
zelfde wet het recht erkent van "de eige
naars en overige belanghebbenden ( ... ) op 
een vergoeding ten laste van de Staat voor 
het nadeel dat hun wordt berokkend door 
de beperkingen van hun recht"; de regle
mentering die van kracht was v66r het 
Waals decreet van 27 oktober 1988 op de 
groeven, weliswaar bepaalde dat de exploi
tant, teneinde een groeve te exploiteren, in 
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het bezit moest zijn van een op grand van 
het algemeen reglement op de arbeids
bescherming verleende exploitatievergun
ning en van een op grand van de wetge
ving inzake ruimtelijke ordening en 
stedebouw verleende vergunning om het re
lief van de bodem aanzienlijk te wijzigen, 
maar daaruit niet volgt dat de eigenaar of 
pachter van percelen die, wegens de aard 
van de ondergrond, als groeve geexploi
teerd kunnen worden, in zijn vermogen 
geen recht heeft om die percelen te exploi
teren; de afgifte van vergunningen door het 
bestuur, namelijk de exploitatie- en de 
bouwvergunning, enkel vereist is om dat 
recht uit te oefenen; wanneer, zoals het ar
rest in casu vermeldt, een besluit perce
len, waarvan de ondergrond kalksteen be
vat, als landschap beschermt, "met het 
verbod onder meer om, behoudens vergun
ning, groeven te exploiteren", het recht van 
de eigenaar of pachter van die percelen op 
vergoeding voortkomt uit het feit dat de ex
ploitatie van de beschermde percelen 
voortaan verboden is, behoudens vergun
ning, zonder dat de rechter dient na te 
gaan of de eigenaar of pachter op het ogen
blik van de bescherming in het bezit was 
van de voor de uitoefening van zijn 
exploitatierecht vereiste vergunningen; het 
arrest bijgevolg de beslissing waarbij de 
door eiseres op grand van artikel 7 van de 
wet van 7 augustus 1931 ingestelde vor
dering tot toekenning van vergoeding op de 
hierboven weergegeven gronden verwor
pen wordt, niet naar recht verantwoordt : 

Overwegende dat uit het arrest en 
het bestreden vonnis, waarnaar het ar
rest verwijst, blijkt dat eiseres van ver
weerster op grond van artikel 7 van de 
wet van 7 augustus 1931 vergoeding 
vordert voor de schade die zij beweert 
te hebben geleden ten gevolge : 1 °) van 
het koninklijk besluit van 8 mei 1978, 
waarbij de percelen die eiseres als ei
genaar of pachter had bestemd voor de 
exploitatie als groeve op grond van be
sluiten van de bestendige deputatie 
van 10 januari 1952 en 3 oktober 
197 4, als landschap worden beschermd 
en waarbij haar onder meer het ver
bod wordt opgelegd om, behoudens 
vergunning, die percelen als groeve te 
exploiteren; 2°) van het koninklijk be
sluit van 1 februari 1979, waarbij ei
seres de vergunning geweigerd wordt 
om de bij voornoemd koninklijk be-

sluit van 8 mei 1978 verboden wer
ken te verrichten; 

Overwegende dat artikel 7 van de 
wet van 7 augustus 1931 op het be
houd van de monumenten en land
schappen bepaalt dat de eigenaars en 
overige belanghebbenden recht heb
ben op een vergoeding voor de schade 
die hen berokkend wordt door de be
perkingen van hun recht; 

Overwegende dat het arrest, zon
der op dat punt bekritiseerd te wor
den, vaststelt dat eiseres slechts het 
recht zou hebben gehad om groeven te 
exploiteren, indien ze in het bezit was 
geweest van een bouwvergunning die 
haar het recht gaf om het relief van de 
bodem aanzienlijk te wijzigen en dat 
eiseres die vergunning voor de liti
gieuze parcelen nooit had gekregen; 
dat het arrest daaruit besluit dat ei
seres onder de vroegere wet niet het 
recht had graafwerken te verrichten 
op voornoemde percelen; 

Dat het hofvan beroep, zonder de in 
het middel aangevoerde wetsbepalin
gen te schenden, beslist dat de oor
zaak van de door eiseres aangevoerde 
schade niet moet worden gezocht in 
het beschermingsbesluit, maar in het 
feit dat zij de vereiste bouwvergun
ning te laat heeft aangevraagd en ze 
bijgevolg niet gekregen heeft; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

6 maart 1997 - 1 e kamer- Voorzit
ter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal 
-Advocaten: mrs. Gerard en Simont. 
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Nr. 129 

1 e KAMER- 6 maart 1997 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN AR
RESTEN - GEEN CONCLUSIE -BURGER
LLJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZA
KEN INBEGREPEN)- BESLISSING WAARIN 
TOEPASSING WORDT GEMAAKTVANEENWET
TELIJKE BEPALING- GEEN VASTSTELLING 
DAT DE VOORWAARDEN VOOR DE TOEPASSING 
ERVAN VERVULD ZIJN. 

Een wettelijke bepaling wordt niet geschon
den door het feit alleen dat de rechter die 
deze wettelijke bepaling toepasselijk ver
klaart, niet vaststelt dat alle voorwaar
den voor de toepassing ervan vervuld zijn, 
onverminderd de verplichting voor de 
rechter op de conclusie te antwoorden (1). 
(Art. 149 Gw.) 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. VERVOER 
T. COMPAGNIE D'ENTREPRISES C.F.E. N.V.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.96.0170.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 oktober 1995 gewe
zen door het Hof van Beroep te Brus
sel; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 61, § 1, eerste, derde en vijfde lid, 
van de bijzondere wet van 16 januari 1989 
betre:ffende de financiering van de Gemeen
schappen en de Gewesten en 7, § 2, van de 
wet van 28 juni 1963 tot wijziging en aan
vulling van de wetten op de Rijks
comptabiliteit, 

doordat het arrest, met bevestiging van 
het beroepen vonnis, eiser veroordeelt tot 
betaling aan verweerster van het bedrag 
van 757.661 frank plus de rente tegen de 
overeengekomen rentevoeten en de kos
ten, en, met wijziging van het beroepen 
vonnis, de tot bindendverklaring van het 
arrest opgeroepen partij buiten het ge
ding stelt op grond dat: "er op de post van 
het vastleggingskrediet voor de aanne
ming van moderniseringswerken aan de 

(1) Cass., 15 okt. 1992, A.R. nr. 9447 (A. C., 
1992, nr. 667). 

Maas te Andenne, in de begroting van (ei
ser) een krediet van 3.579.174 frank be
schikbaar blijft waarmee het bedrag van de 
schuldvordering en haar toebehoren kan 
worden gedekt" en dat, derhalve "in casu 
beslist moet worden dat de verwijlintrest 
waarvan (verweerster) de betaling vor
dert, een v66r 1 januari 1989 ontstane con
tractuele verplichting (van eiser) is, waar
voor op de begroting een toereikend 
vastleggingskrediet overblijft zodat ze uit
sluitend ten laste valt van de nationale 
overheid", 

terwijl, overeenkomstig artikel 61, § 1, 
eerste lid, van de bijzondere wet van 16 
juni 1989 betre:ffende de financiering van de 
Gemeenschappen en de Gewesten, dezen de 
rechten en verplichtingen van de Staat 
ovememen die betrekking hebben op de be
voegdheden die hen worden toegekend bij 
de wet van 8 augustus 1988 tot wijziging 
van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 
tot hervorming van de instellingen; de 
Staat evenwel, luidens artikel61, § 3, derde 
lid, van de bijzondere wet van 16 januari 
1989, wat zijn contractuele verplichtin
gen in het kader van investeringskredieten 
betreft, gebonden blijft door de contrac
tuele verplichtingen die hij heeft aange
gaan en vastgelegd v66r de inwerkingtre
ding van de bijzondere wet van 16 januari 
1989, dus v66r 1 januari 1989; artikel 61, 
§ 1, vijfde lid, van die bijzondere wet er
aan toevoegt dat de aldus bedoelde con
tractuele verplichtingen betrekking heb
ben op de v66r 1 januari 1989 regelmatig 
aangegane vastleggingen, zoals ze blij
ken uit de boekhouding van de contra
leurs der vastleggingen of uit de boekhou
ding van het Wegenfonds; die boekhoud
kundige vastlegging bestaat in de 
inschrijving van het bedrag van de ten laste 
van de Staat ontstane verplichtingen in het 
register van de controleur der vastleg
gingen; een dergelijke inschrijving tot ge
volg heeft dat het gedeelte van de budget
taire toewijzing dat nodig is voor de 
uitvoering van de financiele clausules van 
de door de Staat aangegane verbintenis, 
wordt geblokkeerd; artikel 7, § 2, van de 
wet van 28 juni 1963 tot wijziging en aan
vulling van de wetten op Rijks
comptabiliteit, die ten tijde van de feiten 
van kracht was, bepaalt dat het 
vastleggingskrediet het bedrag bepaalt van 
de verbintenissen die tijdens het begro
tingsjaar mogen worden aangegaan; het ar
rest bijgevolg, uit de enkele vaststelling dat 
er op de post van het vastleggingskrediet 
voor de betrokken aanneming een kre
diet beschikbaar bleef, niet wettig heeft 
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kunnen afleiden dat het door verweerster 
gevorderde bedrag een verbintenis was die 
bleek uit de boekhouding van de contra
leurs der vastleggingen, aangezien het be
staan van dat voor het vastleggingskrediet 
beschikbare bedrag niet noodzakelijk im
pliceerde dat het v66r 1 januari 1989 was 
ingeschreven in het register van de con
troleur der vastleggingen : 

Overwegende dat het arrest op 
grond van artikel 61, § 1, derde en 
vijfde lid, van de bijzondere wet van 16 
januari 1989 betreffende de financie
ring van de Gemeenschappen en de 
Gewesten beslist dat "de bedoelde con
tractuele verplichtingen betrekking 
hebben op de v66r de inwerkingtre
ding van de wet regelmatig aange
gane vastleggingen, zoals ze blijken uit 
de boekhouding van de controleurs der 
vastleggingen" en dat "de contrac
tuele verplichtingen van de Staat, met 
inbegrip van de overeengekomen in
terest wegens laattijdige betaling, ten 
laste van de Staat blijven ten belope 
van de bedragen die in de begroting 
vastgelegd zijn v66r de inwerking
treding van (bedoelde) bijzondere wet 

"· ... ' 

Overwegende dat het middel aan
voert dat artikel61, § 1, derde lid, van 
de bijzondere wet van 16 januari 1989 
betreffende de financiering van de Ge
meenschappen en de Gewesten, in 
casu niet kan worden toegepast op 
grond dat het arrest niet uitdrukke
lijk heeft vastgesteld dat het vast
leggingskrediet in het register van de 
controleurs der vastleggingen was in
geschreven v66r 1 januari 1989; 

Overwegende dat een wetsbepa
ling niet wordt geschonden alleen door 
het feit dat de rechter, die genoemde 
bepaling van toepassing verklaart, niet 
vaststelt dat alle voorwaarden voor de 
toepassing ervan zijn vervuld, onver
minderd de verplichting van de rech
ter om op de conclusies te antwoor
den; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

6 maart 1997 - 1 e kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever : mevr. Charlier- Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advocaat
generaal-Advocaten: mrs. van.Hecke en 
Simont. 

Nr. 130 

1 e KAMER- 7 maart 1997 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN 
AANSLAGPROCEDURE-AANSLAGTERMITJNEN 
- 'IERMITJN VAN DRIE JAAR- HOG ERE BELAS
TING DAN DEZE BLIJKEND illT DE AANGIFTE
FOUT VAN DE BELASTINGPLICHTIGE. 

2° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) 
- BEGINSEL VAN BEHOORLIJK BESTUUR
INKOMSTENBELASTINGEN - AANSLAG
PROCEDURE- FORFAITAIRE GRONDSLAGEN 
VAN AANSLAG- WIJZIGING IN OVERLEG MET 
BEDRIJFSGROEPERING NA INDIENING VAN 
AANGIFTE - GEVOLG. 

3o INKOMSTENBELASTINGEN 
AANSLAGPROCEDURE - BEWIJSVOERING
VERGELIJKING MET SOORTGELIJKE BELAS
TINGPLICHTIGEN- FORFAITAIRE GRONDSLA
GEN VAN AANSLAG- WIJZIGING IN OVERLEG 
MET BEDRIJFSGROEPERING NA INDIENING 
VAN AANGIFTE- BEGINSEL VAN BEHOORLIJK 
BESTUUR 

1" De aanslagtermijn van drie jaar vast
gesteld bij art. 259, eerste lid, W.I.B. 
(1964), geldt niet alleen bij niet-aangifte 
of bij laattijdige overlegging van aan
gifte, maar ook wanneer de verschul
digde belasting hager is dan de belas
ting met betrekking tot de belastbare 
inkomsten en de andere gegevens ver
meld in de daartoe bestemde rubrieken 
van een aangifteformulier dat voldoet aan 
de vorm- en termijnvereisten, gesteld 
hetzij bij de artt. 214 tot 218, hetzij bij ter 
uitvoering van art. 220 genomen bepa
lingen : hiertoe is niet vereist dat de ho
gere belasting voortvloeit uit een hande
ling of nalatigheid van de belasting
plichtige bij het invullen van het 
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aangifteformulier. (Art. 259, eerste lid, 
W.I.B., thans art. 354, eerste lid, W.I.B. 
1992.) 

2° en 3° Geen schending van het beginsel 
van behoorlijk bestuur kan worden af
geleid uit de enkele omstandigheid dat 
een belastingplichtige wiens belastbare in
komsten bij gebrek aan bewijskrachtige 
gegevens door het bestuur op grand van 
het bepaalde in art. 248, tweede lid, 
W.I.B., worden vastgesteld, uit het feit dat 
zijn aangifte voor het aanslagjaar in 
kwestie reeds was ingediend op het tijd
stip dat de tevoren vastgestelde forfaitaire 
grondslagen van aanslag in overleg met 
de betrokken bedrijfsgroepering zijn ge
wijzigd, niet het recht put om zijn belast
bare bedrijfsinkomsten te zien bepalen op 
basis van eerder vastgestelde forfaitaire 
grondslagen van aanslag (1). (Art. 248, 
tweede lid, W.I.B., thans art. 342, § 1, 
tweede lid, W.I.B. 1992.) 

(D'HONDT E.A. 
T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST 

(A.R. nr. F.94.0010.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 4 november 1993 op ver
wijzing gewezen door het H~fvan Be
roep te Brussel; 

Gelet op het arrest van het Hof van 
3 mei 1991; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 354, 1° van het 

Wetboek der inkomstenbelastingen, zoals 
van toepassing tijdens aanslagjaar 1983 
(oud artikel 259, 1°), 

doordat het arrest beslist dat de verlen
ging van de aanslagtermijn (tot 3 jaar) te 
dezen haar reden niet vindt in het sanc
tioneren van de nalatige belastingplich
tige, maar in de noodzaak voor de admi
nistratie, een wijzigingsprocedure in te 
zetten volgens de regels en met inacht
name van de termijnen in de wet daartoe 
bepaald, met het oog waarop de wetgever 
het opportuun geacht heeft de aanslag
termijn te verlengen zoals voorzien in ar
tikel259, 1° Wetboek der inkomstenbelas-

(1) Zie Cass., 3 mei 1991, A.R. nr. F.1865.N 
(A. C., 1990-91, nr. 456). 

tingen (thans artikel354, 1"); dat daarbij 
uit geen enkele wettekst volgt dat de gel
digheid van een aanslag binnen de bijzon
dere aanslagtermijn van artikel 259, 1° 
Wetboek der inkomstenbelastingen (thans 
artikel 354, 1 °) afhangt van de (mogelijk
heid tot) vaststelling binnen de gewone 
aanslagtermijn van het voorhanden zijn 
van een van de voorwaarden voor het ver
lengen ervan; het arrest dus impliciet maar 
zeker aanneemt dat de reden voor de ver
lenging van de aanslagtermijn tot 3 jaar 
niet noodzakelijk een sanctie is lastens de 
nalatige belastingplichtige, 

terwijl krachtens artikel 354, 1° Wet
hoek der inkomstenbelastingen de aanslag
termijn uitgebreid wordt tot 3 jaar vanaf 1 
januari van het aanslagjaar in geval van 
niet-aangifte, laattijdige over legging van 
aangifte ofwanneer de verschuldigde be
lasting hoger is dan de belasting m.b.t. de 
belastbare inkomsten en de andere gege
vens vermeld in de daartoe bestemde ru
brieken van een aangifteformulier dat vol
doet aan de vorm- en termijnvereisten; dit 
artikel een uitzonderingsbepaling is op de 
normale aanslagtermijn voorzien in de ar
tikelen 353 tot 359 Wetboek der inkom
stenbelastingen, en dus restrictief moet 
worden gei:nterpreteerd; dit artikel der
halve niet anders kan uitgelegd worden dan 
dat de uitbreiding van de aanslagtermijn 
enkel het gevolg kan zijn van een hande
ling of nalatigheid van de belastingplich
tige zelf, nl. het niet-indienen van de aan
gifte, het laattijdig indienen ofhet verkeerd 
aangeven van inkomsten of aftrekbare of 
verrekenbare posten, 

en terwijl uit artikel 354, 1° Wetboek der 
inkomstenbelastingen eveneens volgt dat de 
aldaar vermelde voorwaarden moeten ver
vuld zijn op het ogenblik dat de aangifte 
werd ingediend, of had moeten worden in
gediend, zodat het arrest, dat niet alleen 
aanneemt dat artikel 354, 1° Wetboek der 
inkomstenbelastingen dergelijke vereiste 
niet bevat en aldus impliciet maar zeker 
aanneemt dat de aanslagtermijn tot 3 jaar 
kan uitgebreid worden wanneer het ver
schil tussen de aangegeven en de zgn. ver
schuldigde belasting te wijten is aan het re
troactief toepassen van een achteraf 
gewijzigd forfait, maar bovendien dat uit 
geen enkele wettekst volgt dat de geldig
heid van een aanslag binnen de bijzon
dere aanslagtermijn van artikel 354, 1° 
Wetboek der inkomstenbelastingen af
hangt van de (mogelijkheid tot) vaststel
ling binnen de gewone aanslagtermijn van 
het voorhanden zijn van een van de 
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voorwaarden van dit artikel, artikel 354, 1' 
van het wetboek der inkomstenbelastin
gen schendt : 

Overwegende dat artikel 259, eer
ste lid, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen (1964), zoals te 
dezen van toepassing, niet alleen geldt 
bij niet-aangifte of bij laattijdige over
legging van aangifte, maar ook wan
neer de verschuldigde belasting ho
ger is dan de belasting met betrekking 
tot de belastbare inkomsten en de an
dere gegevens vermeld in de daartoe 
bestemde rubrieken van een aangifte
formulier dat voldoet aan de vorm- en 
termijnvereisten, gesteld hetzij bij de 
artikelen 214 tot 218, hetzij bij ter uit
voering van artikel 220 genomen be
palingen; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 
schending van de algemene beginselen 

van behoorlijk bestuur, meer bepaald het 
beginsel van het opgewekt vertrouwen en/of 
het beginsel van het recht op rechtszeker
heid, 

doordat het arrest beslist dat de admi
nistratie het bewijsmiddel, dat bestaat uit 
de toepassing van een forfaitaire grond
slag van aanslag, bekomen na overleg met 
de betrokken bedrijfsgroepering, mag aan
wenden met toepassing van de op het ogen
blik van de aanwending van het bewijs
middel vastgestelde grondslagen; dat de 
administratie zichzelf niet heeft verbon
den door het toepassen van dit forfait, even
min als bij een individueel akkoord, en het 
haar toegelaten blijft de wijzigings
procedure door te voeren, met het oog op 
het vestigen van de aanslag in overeen
stemming met het forfait zoals het uitein
delijk in overleg met de representatieve 
beroepsvereniging voor het betrokken 
aanslagjaar werd vastgesteld, 

terwijl dit forfait ingegeven is om tege
moet te komen aan moeilijkheden die som
mige beroepscategorieen ondervinden bij 
het bepalen van hun belastbare basis, en 
berust op een wettelijk voorzien overleg tus
sen de administratie en de betrokken 
bedrijfsgroepering, en de betrokken belas
tingplichtige wettelijk gerechtigd is zijn be
lastbare inkomsten te bepalen en aan te ge
ven op grond van deze forfaitaire grondslag; 
de toepassing van deze forfaitaire basis dan 
ook tegenstelbaar is zowel aan de admini
stratie (behoudens een in de commentaar 

voorziene uitzonderlijke situatie, nl. wan
neer zij kan aantonen dat de werkelijke be
lastbare inkomsten aanzienlijk hoger zijn 
dan deze op grond van de forfaitaire grond
slag van aanslag), als aan de belasting
plichtige, en heiden het volledig forfait moe
ten aanvaarden, en niet enkel de voor hen 
gunstige bestanddelen; deze principes ten 
deze moeten toegepast worden op het for
fait, zoals het bestond op het ogenblik van 
de aangifte; zij derhalve impliceren dat ver
zoeker, die gebruik maakt van dit forfait zo
als het bestond op het ogenblik van de aan
gifte, ook terecht mocht aannemen dat hij 
zou belast worden op grond van dit for
fait; de administratie aldus een zeker ver
trouwen heeft gewekt waarop verzoeker 
mocht voortgaan; zij derhalve de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur schendt, 
meer bepaald het vertrouwensprincipe, door 
achteraf deze forfaitaire grondslag van aan
slag te wijzigen en deze gewijzigde (ver
hoogde) grondslag retroactief toe te pas
sen op verzoeker, zodat het arrest, dat 
beslist dat de administratie het bewijsmid
del (de forfaitaire grondslag van aanslag) 
mag aanwenden zoals het zich voordoet 
met toepassing van de op het ogenblik van 
de aanwending (controle) van het bewijs
middel vastgestelde grondslagen, de alge
mene beginselen van behoorlijk bestuur 
schendt, meer bepaald het beginsel van het 
opgewekt vertrouwen, ook genoemd het 
recht op rechtszekerheid : 

Overwegende dat een belastingplich
tige wiens belastbare inkomsten bij ge
brek aan bewijskrachtige gegevens 
door het bestuur op grond van het be
paalde in artikel 248, tweede lid, van 
het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen (1964) worden vastgesteld, uit 
de enkele omstandigheid dat zijn aan
gifte voor het aanslagjaar in kwestie 
reeds was ingediend op het tijdstip dat 
de tevoren vastgestelde forfaitaire 
grondslagen van aanslag in overleg 
met de betrokken bedrijfsgroepering 
zijn gewijzigd, niet het recht put om 
zijn belastbare bedrijfsinkomsten te 
zien bepalen op basis van eerder vast
gestelde forfaitaire grondslagen van 
aanslag; 

Dat het beginsel van behoorlijk be
stuur tot geen andere' oplossing 
dwingt; 

Dat het middel faalt naar recht; 
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Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt de eisers in de 
kosten. 

7 maart 1997 - 1 e kamer - Voorzit
ter : mevr. Baete-Swinnen, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Forrier -
Gelijkluidende conclusie van de h. Goe
minne, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Claeys Bouuaert; J. Speecke, Kort
rijk. 

Nr. 131 

1 e KAMER - 7 maart 1997 

INKOMSTENBELASTINGEN- vooRZIE
NING VOOR HET HOF VAN BEROEP -
BEVOEGDHEID VAN HET HOF VAN BEROEP
AMBTSHALVE MIDDELEN. 

Het hof van beroep, dat in eerste en laat
ste aanleg het beroep van de belasting
plichtige moet behandelen, moet, we
gens het karakter van openbare orde van 
de belastingen, zelf, binnen de perken van 
het aanhangig gemaakte geschil, in feite 
en in rechte uitspraak doen; het mag 
ambtshalve middelen opwerpen en ei
gen redenen aanvoeren, hetzij om te ver
antwoorden dat de juiste hefting is vast
gesteld, hetzij om, integendeel, de 
bestreden beslissing te vernietigen (1). 
(Art. 278 W.I.B., thans art. 377 W.I.B. 
1992.) 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. VANDE MOORTEL) 

ARREST 

(A.R. nr. F.94.0014.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 november 1993 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Gent; 

Over het middel, gesteld ttls volgt : 

(1) Cass., 14 feb. 1986, A.R. nr. F.l227.N (A. C., 
1985-86, nr. 388). 

schending van artikel278 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen zoals 
van toepassing voor de aanslagjaren 1976 
en 1977, 

doordat het hof, na te hehhen vastge
steld dat de vergoedingen die toekomstig 
verweerder samen met zijn hroer ontving 
voor de verkoop van klei aan de N.V. Steen
hakkerijen Vande Moortel, waarin hij sa
men met zijn hroer de helangrijkste aan
deelhouder is, niet helasthaar zijn als 
winsten omdat niet is aangetoond dat toe
komstig verweerder een "bedrijf' uithaatte 
in de zin van artikel 20, 1° van het Wet
hoek van de Inkomstenhelastingen, wei
gert in te gaan op de door de administra
tie in conclusies geformuleerde vraag om na 
te gaan of de inkomsten helasthaar zijn in 
toepassing van artikel 67, 1° W.I.B. om
dat het wel om eigen redenen de aanslag 
mag handhaven op grond van de mate
riele elementen die de taxatieamhtenaar in 
aanmerking heeft genomen, maar de 
helastinggrondslag niet mag wijzigen, 

terwijl het hof van heroep, wanneer het 
kennis neemt van het heroep van een he
lastingplichtige tegen een heslissing van de 
directeur der directe belastingen, wegens 
het feit dat de helastingen de openhare orde 
raken, ter hepaling van de helastingschuld 
verplicht is, hinnen de per ken van het aan
hangig gemaakte geschil, uitspraak te doen 
over de grond van de zaak en inzonder
heid, volgens de gegevens van de zaak, in 
feite en in rechte het hedrag van de 
helastingschuld moet heoordelen en uit deze 
verplichting volgt dat het hofvan heroep, 
op grond van dezelfde materiele elemen
ten, om eigen redenen een aanslag geheel 
of gedeeltelijk kan handhaven zonder de 
grenzen van het geschil te overschrijden, 
zodat het hof (van heroep), door te weige
ren na te gaan of de door toekomstig ver
weerder ontvangen vergoedingen, die ten 
onrechte werden helast als hedrijfsinkom
sten in de zin van artikel 20, 1°, van het 
Wethoek van de Inkomstenhelastingen, be
lasthaar zijn in toepassing van artikel 67, 
1', van voormeld Wethoek, zijn rechts
macht onvoldoende heeft uitgeput en der
halve artikel 278 van het Wethoek van de 
Inkomstenhelastingen heeft geschonden : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 278 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen (1964), het hof 
van beroep, dat in eerste en laatste 
aanleg het beroep van de belasting
plichtige moet behandelen, wegens het 
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karakter van openbare orde van de be
lastingen, zelf, binnen de perken van 
het aanhangig gemaakte geschil, in 
feite en in rechte uitspraak moet doen; 
dat het ambtshalve middelen mag op
werpen en eigen redenen mag aan
voeren, hetzij om te verantwoorden dat 
de juiste heffing is vastgesteld, het
zij om, integendeel, de bestreden be
slissing te vernietigen; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat de betwisting of de bedoelde 
inkomsten diverse inkomsten waren 
dan wel bedrijfsinkomsten, aanhan
gig was voor de directeur; 

Overwegende dat het arrest beslist 
dat het hofvan beroep "slechts kan on
derzoeken of de taxa tie welke voor
ligt gerechtvaardigd is; dat het ech
ter niet kan onderzoeken of de 
bedoelde inkomsten vallen onder deze 
opgesomd in de artikelen 20, 3·, en/of 
67, 1 · van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen daar het wel om ei
gen redenen de aanslag mag handha
ven op grond van de materiele 
elementen die de taxatieambtenaar in 
aanmerking heeft genomen, maar dat 
het de belastinggrondslag niet mag 
wijzigen"; dat het aldus de aangewe
zen wetsbepaling schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre dit de be
streden aanslag teniet doet en de te
ruggave beveelt van het eventueel 
teveel ge'inde met rente; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde arrest; houdt de kos
ten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter over; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Brussel. 

7 maart 1997 - 1 e kamer - Voorzit
ter : mevr. Baete-Swinnen, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Farrier
Gelijkluidende conclusie van de h. Goe
minne, advocaat-generaal. 

Nr. 132 

3e KAMER- 10 maart 1997 

1° RECHTBANKEN - BURGERLlJKE ZA
KEN- ALGEMEEN- FElTEN EN REDENEN
AMBTSHALVE AANVULLING- VOORWAARDEN. 

2° RECHT VAN VERDEDIGING- BUR
GERLIJKE ZAKEN- FElTEN EN REDENEN
AMBTSHALVE AANVULLING- VOORWAARDEN. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN- OP CONCLUSIE -BURGER
LIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZA
KEN lNBEGREPEN)- FElTEN EN REDENEN
AMBTSHALVE AANVULLING- VOORWAARDEN. 

1 o, 2° en 3° De rechter moet de juridische 
aard van de door de partijen aangevoerde 
feiten onderzoeken en, ongeacht de bena
ming die de partijen daaraan hebben ge
geven, de aangevoerde redenen ambts
halve aanvullen op voorwaarde dat hij 
geen betwisting opwerpt waarvan par
tijen bij conclusie het bestaan hebben uit
gesloten, dat hij enkel steunt op elemen
ten die hem regelmatig zijn overgelegd, 
dat hij noch het voorwerp noch de oor
zaak van de vordering wijzigt en dat hij 
daarbij de rechten van de partijen eer
biedigt. (Art. 1138, 2°, Ger.W.) (1) 

(VANDOORNE T. ARTESSUTO N.V) 

ARREST 

(A.R. nr. S.96.0093.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 december 1995 door 
het Arbeidshof te Gent, afdeling 
Brugge, gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikelen 6, § 1, van het 

Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijhe
den, gesloten te Rome op 4 november 1950 
en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, 
149, van de gecotirdineerde Grondwet van 
1994,1134,1142,1144,1319,1320,1322, 
1382, 1383, van het Burgerlijk Wetboek, 1, 

(1) Zie Cass., 9 feb. 1995, A.R. nr. C.93.0468.N 
(A. C., 1995, nr. 81), en in strafzaken: Cass., 30 
mei 1995, A.R. nr. P.94.0473.N (A.C., 1995, nr. 
263). 
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6, 20,1", 3", 37, § 1, van de wet van 3 juli 
1978 betre:ffende de arbeidsovereenkom
sten, 127, van het Besluit van de Vlaamse 
Regering van 21 december 1988 houdende 
de organisatie van de arbeidsbemidde
ling en de beroepsopleiding, en van het al
gemeen rechtsbeginsel van de eerbied voor 
de rechten van de verdediging en van het 
beschikkingsbeginsel, 

doordat het bestreden arrest de door ei
seres tegen verweerster ingestelde vorde
ring tot betaling van 432.000 fr. bruto
loon als ongegrond afwijst op volgende 
gronden : De vordering van eiseres werd in 
de dagvaarding als volgt uiteengezet: Ei
seres heeft op basis van de duidelijke in de 
overeenkomst door verweerster aange
gane verbintenis recht op een vergoeding 
van 6 maanden brutoloon. Bovendien 
diende verweerster indien er na 6 maan
den een opzegging gebeurde, een 
opzeggingsperiode in acht te nemen van 3 
maanden. Eiseres heeft dan ook recht op 
een opzeggingsvergoeding gelijk aan 3 
maanden brutoloon. Deze vordering kan 
niet toegekend worden. Er kan immers 
geen vergoeding van zes maanden bruto
loon, noch een opzeggingsvergoeding toe
gekend worden aan een persoon die geen 
werknemer is. Zowel uit art. 125 van het 
Besluit van de Vlaamse Regering dd. 21 de
cember 1988 houdende de organisatie van 
de arbeidsbemiddeling en de beroepsoplei
ding, als uit de tekst van overeenkomst tus
sen partijen, inzonderheid uit artikel1 van 
deze overeenkomst afgesloten op 12 maart 
1992, blijkt dat het gaat om een overeen
komst voor beroepsopleiding. Waar ver
weerster de .verbintenis aangaat in art. 2f 
van deze overeenkomst : "de cursist vanaf 
de eerste kalenderdag na de opleiding in 
dienst te nemen met een arbeidsovereen
komst voor onbepaalde duur" gaat het om 
een contractbelofte. Een contractbelofte is 
een contract waarbij een van de partijen 
zich definitief jegens de andere partij ver
bindt om met haar in de toekomst, zo zij 
dat wenst, een bepaald contract afte slui
ten waarvan de hoofdclausules reeds vast
staan. Ter zake zijn alle elementen van een 
contractbelofte voorhanden: verweerster 
verbindt zich eenzijdig een arbeidsover
eenkomst af te sluiten vanaf de eerste 
kalenderdag na de opleiding met eiseres als 
deze zulks wenst. Reeds op 12 maart 1992, 
datum van het afsluiten van de contract
belofte staan de hoofdclausules vast : het 
gaat om een arbeidscontract van onbe
paalde duur waaraan ten vroegste een 
einde mag gemaakt worden na verloop van 
een tijd overeenstemmend met de duur van 

de opleiding, onverminderd de wettelijke 
bepalingen betreffende het beeindigen van 
de arbeidsovereenkomsten om een drin
gende reden. Een contractbelofte is reeds 
een overeenkomst met dwingende kracht. 
Het gaat om een contract sui generis, 
voorafgaandelijk aan een ander contract (in 
casu de arbeidsovereenkomst) en waar
van zij gescheiden is en autonoom. Wan
neer de tegenpartij (eiseres) de belofte aan
vaardt, gaat de contractbelofte over in een 
contract en komt het voorziene contract tot 
stand, zonder terugwerkende kracht. Er is 
dus geen sprake van een arbeidsovereen
komst, doch enkel van een contractbelofte. 
Dit wordt bewezen door de feiten in con
creto : er is nog geen arbeidsovereenkomst 
in dat stadium omdat de overeenkomst in 
de loop van de opleiding door de V.D.A.B .. 
kan beeindigd worden (in welk geval de 
verbintenis van de onderneming valt), de 
(toekomstige) werknemer verbindt zich niet 
om een arbeidsovereenkomst af te slui
ten. Loon is de tegenprestatie van arbeid 
die ter uitvoering van een arbeidsovereen
komst wordt verricht. Vermits eiseres zich 
niet kan beroepen op een arbeidsovereen
komst kan de eerste rechter dan ook geen 
vergoeding van zes maanden brutoloon en 
evenmin een "minimale opzegtermijn" van 
drie maanden toekennen. Er is immers 
geen arbeidsovereenkomst tussen par
tijen die zou toelaten tot een dergelijke con
clusie te komen, en de onderneming (ver
weerster) is geen werkgever. Op te merken 
valt nog dat de overeenkomst voor beroeps
opleiding dd. 12 maart 1992, alsook het Be
sluit van de Vlaamse Regering dd. 21 de
cember 1988 hierboven reeds geciteerd, 
geen dergelijke vergoeding voorziet van
wege de ondernemer tegenover de cursist 
en ook geen andere vergoeding. Enkel voor
ziet artikel 127 lid 1, van voormeld be
sluit een sanctie van de V.D.A.B. tegen de 
ondernemer. Tevens dient opgemerkt dat de 
vraag of eiseres een vordering tot schade
vergoeding zou kunnen instellen uit hoofde 
van de (niet) volledige naleving van de over
eenkomst tot beroepsopleiding, hier niet 
aan de orde is. Het Hof mag immers het 
voorwerp van de vordering niet wijzigen, 

terwijl, eerste onderdeel, het bestreden ar
rest de door eiseres ingestelde vordering tot 
betaling van 6 maanden brutoloon en een 
opzeggingsvergoeding van 3 maanden als 
ongegrond heeft afgewezen omdat eiseres 
geen werknemer is daar het enerzijds gaat 
om een overeenkomst voor beroepsoplei
ding en anderzijds deze laatste enkel een 
contractbelofte voorziet om een arbeids
contract af te sluiten maar er geen 
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dergelijk contract afgesloten werd en loon 
tegenprestatie van arbeid is, en omdat geen 
dergelijke of andere vergoeding wordt voor
zien door de overeenkomst voor beroeps
opleiding of door het besluit van 21 decem
ber 1988; dat verweerster dit verweer voor 
de rechters over de grond der zaak niet 
heeft ingeroepen en eiseres zich daarte
genover niet heeft kunnen verdedigen; zo
dat het bestreden arrest. de rechten van 
verdediging van eiseres alzo miskend heeft 
(schending van art. 6, § 1, van het Ver
drag van 4 november 1950, en van het al
gemeen rechtsbeginsel van de eerbied van 
de verdediging), 

tweede onderdeel, eiseres uitdrukkelijk 
staande hield, zowel in haar tweede appel
conclusie (blz. 3, sub no 4, lid 4) als in haar 
in eerste aanleg genomen conclusie (blz. 6, 
sub no 10, lid 2) dat de verbintenis van
wege verweerster, na het einde der be
roepsopleiding met eiseres een arbeidscon
tract van onbepaalde duur te sluiten, een 
wettelijke verplichting is, voorzien bij ar
tikel125 van het Besluit van 21 decem
ber 1988; dat aan de hand van deze wet
telijke verplichting eiseres het bestaan van 
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 
duur bewijst; dat het bestreden arrest op 
dit verweer, gesteund op het karakter van 
wettelijke verplichting in hoofde van ver
weerster om met eiseres een arbeidscon
tract af te sluiten, niet geantwoord heeft 
(schending van art. 149 van de gecoiirdi
neerde Grondwet van 1994), 

derde onderdeel, de bij artikel 127 van 
het Besluit van 21 december 1988 ten laste 
van verweerster voorziene verplichting, on
middellijk na het einde van de opleiding, 
met eiseres een arbeidsovereenkomst te 
sluiten voor onbepaalde duur, van dwin
gend recht is en door verweerster ook con
tractueel werd gesloten; dat de niet
uitvoering van deze verplichting, die in 
hoofde van verweerster een belofte tot con
tracteren uitmaakt, aan eiseres het recht 
geeft ten laste van verweerster herstel in 
natura te vorderen, zodat eiseres gerech
tigd was 6 maanden loon en 3 maanden 
opzegvergoeding, die zij gedorven had, van 
verweerster te vorderen (schending van art. 
127 van het Besluit van 21 december 1988, 
1, 6, 20, 1", 32, 3°, 37, § 1, van de wet van 
3 juli 1978, 1134, 1142, 1144, van het Bur
gerlijk Wetboek); dat eiseres eveneens, 
moest er geoordeeld worden dat de tekort
koming van verweerster in haren hoofde 
een burgerlijke fout is, gerechtigd is op loon 
en opzegvergoeding als herstel in natura 
(schending van art. 127, van het Besluit 
van 21 december 1988, 1, 6, 20, 1", 3°, 32, 

3°, 37, § 1, van de wet van 3 juli 1978, 1382, 
1383, van het Burgerlijk Wetboek); dat het 
bestreden arrest derhalve ten onrechte 
geoordeeld heeft overeenkomstig het 
beschikkingsbeginsel de vordering van ei
seres te moeten afwijzen; dat eiseres im
mers de betaling gevorderd heeft van bru
toloon en vergoeding, waarop zij gerechtigd 
was als schadevergoeding in natura we
gens de niet uitvoering door verweerster 
van haar wettelijke en conventionele ver
plichting een arbeidscontract met haar af 
te sluiten (schending van het beschikkings
beginsel), 

vierde onderdeel, eiseres in haar geding
inleidend exploot de betaling vorderde van 
432.000 fr. brutoloon en opzegvergoeding 
niet wegens gepresteerde arbeid, maar we
gens het feit dat verweerster geweigerd had 
haar tewerk te stellen; dat eiseres zich der
halve niet enkel op een arbeidscontract be
riep, maar eveneens op de niet-uitvoering 
der contractbelofte, zodat het bestreden ar
rest de bewijskracht van het inleidend ex
ploot heeft miskend door te stellen dat geen 
vergoeding werd gevraagd voor de niet uit
voering der verplichting van verweerster 
(schending van art. 1319, 1320, 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek) en het 
beschikkingsbeginsel de rechters niet ver
hinderde de vordering toe te kennen (scherr
ding van het beschikkingsbeginsel), zo
dat het bestreden arrest de in het middel 
aangewezen bepalingen en algemene 
rechtsbeginselen geschonden heeft : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat de rechter de ju
ridische aard van de door de partijen 
aangevoerde feiten moet onderzoe
ken, en ongeacht de benaming die de 
partijen daaraan hebben gegeven, de 
door hen aangevoerde redenen ambts
halve mag aanvullen op voorwaarde 
dat hij geen betwisting opwerpt waar
van de partijen bij conclusie het be
staan hebben uitgesloten, dat hij en
kel steunt op elementen die hem 
regelmatig zijn overgelegd, dat hij 
noch het voorwerp noch de oorzaak 
van de vordering wijzigt en dat hij 
daarbij de rechten van de partijen eer
biedigt; 

Overwegende dat het onderdeel niet 
aanvoert dat het voorwerp of de oor
zaak van de vordering zijn gewijzigd 
noch dat het beschikkingsbeginsel is 
geschonden; 
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Overwegende dat het arrest steunt 
op de tussen de partijen gesloten over
eenkomst van 12 maart 1992; 

Dat het arbeidshof zijn beslissing 
steunt op ambtshalve voorgedragen re
denen die uit regelmatig aan zijn be
oordeling overgelegde feiten zijn af
geleid; dat het arbeidshof aldus het 
recht van verdediging niet miskent; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest, met 

verwijzing naar artikel 125 van het be
sluit van de Vlaamse Executieve van 
21 december 1988 houdende de orga
nisatie van de arbeidsbemiddeling en 
de beroepsopleiding, overweegt dat de 
verbintenis van verweerster onder ar
tikel 2f van de overeenkomst om ei
seres vanaf de eerste kalenderdag na 
de opleiding in dienst te nemen met 
een arbeidsovereenkomst voor onbe
paalde duur een contractbelofte uit
maakt; 

Dat het arrest zodoende de conclu
sies van eiseres beantwoordt; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat het onderdeel 

steunt op de stelling dat de niet
uitvoering door verweerster van haar 
dwingende wettelijke verplichting om 
onmiddellijk na het einde van de op
leiding met eiseres een arbeidsover
eenkomst voor onbepaalde duur te 
sluiten, eiseres het recht geeft 6 maan
den loon en 3 maanden opzeggings
vergoeding te vorderen; 

Overwegende dat artikel 127 van 
het besluit van de Vlaamse Execu
tieve van 21 december 1988, enige be
paling waarvan de schending aan- · 
gaande die grief wordt aangevoerd, 
met die grief geen verband houdt; 

Overwegende dat de aangevoerde 
miskenning van het beschikkings
beginsel geen zelfstandige grief is 
maar geheel is afgeleid uit de tever
geefs aangevoerde schending van ar
tikel 127 van voornoemd besluit; 

Dat het onderdeel niet ontvanke
lijk is; 

Wat het vierde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest niet 
oordeelt dat eiseres geen vergoeding 
vraagt voor de niet-uitvoering van de 
verplichting van verweerster; 

Dat het onderdeel in zoverre feite
lijke grondslag mist; 

Overwegende dat het onderdeel ver
der niet preciseert hoe en waardoor 
het arrest het beschikkingsbeginsel 
miskent; 

Dat het onderdeel in zoverre niet 
ontvankelijk is; 

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

10 maart 1997 - 3" kamer- Voorzit
ter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijk
luidende conclusie van de h. D'Halleweyn, 
advocaat-generaal met opdracht - Advo
caat : mr. Houtekier. 

Nr. 133 

3" KAMER -10 maart 1997 

WERKLOOSHEID -RECHT OP UITKERING 
- WACHTTIJD- OVERGANG VAN STELSEL
ARBEIDSDAGEN- GEUJKSTELLING- ZIEKTE
UITKERING. 

Zo de jonge werknemer werkloosheidsuit
keringen aanvraagt en hij bij de Rijks
dienst voor Arbeidsvoorziening onder het 
"stelsel volgens hetwelk hi} laatst ver
goed werd" geregistreerd staat onder het 
stelsel van de wachtuitkeringen, kun
nen voor de berekening van zijn wacht
tijd de dagen, welke vergoed werden in 
toepassing van de wetgeving op de ziekte
en invaliditeitsverzekering, niet in aan
merking genomen worden. (Artt. 30, 40 
en 42 Werkloosheidsbesluit 1991.) 
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(R.VA. T. VAN KEMMEL) 

ARREST 

(A.R. nr. S.96.0128.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 mei 1996 door het 
Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge, 
gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt: 
schending van de artikelen 30 in het bij

zonder het eerste lid, 40 en 42 § 1 van het 
koninklijk besluit van 25 november 1991 
houdende de werkloosheidsreglementering 
(B.S., 31 december 1991; hierna afgekort: 
het Werkloosheidsbesluit) (artikel 30 zo
als van kracht v66r de vervanging van het 
eerste lid bij artikel 1 van het koninklijk 
besluit van 27 december 1993, B.S., 31 de
cember 1993); 

doordat het bestreden arrest het hoger 
beroep van eiser ongegrond verklaarde en 
het vonnis bevestigde dat de beslissing van 
20 juli 1993, zoals door de gewestelijke 
werkloosheidsdirecteur getroffen, heeft ver
nietigd, en zodoende voor recht heeft ge
zegd dat verweerster wel gerechtigd is op 
werkloosheidsuitkeringen vanaf 10 fe
bruari 1993 voor zover zij aan alle andere 
toelaatbaarheids- en toekennings
voorwaarden voldoet, en zulks op grond van 
de volgende overwegingen : "(. .. ) dat reke
ning houdende met het feit dat in casu (ver
weerster) werkloosheidsuitkeringen heeft 
aangevraagd na een periode van voltijdse 
tewerkstelling, (eiser) deze aanvraag diende 
te onderzoeken op grond van de algemene 
regel van artikel 30 van het K.B. van 25 
november 1991, temeer daar door (ver
weerster) geen vrijstelling van wachttijd 
werd gevraagd; (. .. ) dat de eerste rechter te
recht opmerkt dat het feit dat (verweerster) 
v66r haar voltijdse tewerkstelling wacht
uitkeringen genoot, slechts van belang is in
geval betrokkene onvoldoende arbeids- en/of 
gelijkgestelde dagen kon bewijzen, wat in 
huidige betwisting niet het geval is;(. .. ) dat 
(verweerster) overeenkomstig artikel30 van 
het K.B. van 25 november 1991, als vol
tijds werkneemster bewijst een wachttijd te 
hebben doorlopen met het vereiste aantal 
arbeidsdagen in de referteperiode van 10 
maanden; (. .. ) dat aldus met de eerste rech
ter dient geoordeeld dat, als (verweerster) 
voldoet aan de algemene regel van arti
kel30 van het K.B. van 25 november 1991 
en bewijst een wachtperiode doorlopen te 
hebben met het vereiste aantal arbeids
dagen (in haar geval 156 arbeidsdagen in 

een referteperiode van 10 maanden), (ei
ser) geen toepassing kan maken van arti
kel 42 van het koninklijk besluit, dat een 
uitzonderingssituatie voorziet, namelijk die 
van de werknemer, die opnieuw uitkerin
gen aanvraagt en die vrijgesteld wordt van 
wachttijd en opnieuw toegelaten wordt tot 
het stelsel volgens hetwelk hij laatst ver
goed werd; dat·(verweerster) nooit op ar
tikel 42 beroep heeft gedaan en geen vrij
stelling van wachttijd heeft gevraagd, dat 
(eiser in dit geval toepassing moest ge
maakt hebben van de algemene regel van 
artikel30; dat als (verweerster) voldoet aan 
de voorwaarden van artikel 30 om recht te 
hebben op werkloosheidsuitkeringen, er 
geen reden bestaat om toepassing te rna
ken van artikel 42, dat enkel het recht op 
wachtuitkeringen verleent; dat er geen wet
telijke basis voorhanden die (eiser) op
legt de minst gunstige wettelijke regeling 
op (verweerster) toe te passen, 

terwijl, eerste onderdeel, de jonge werk
nemer die wachtuitkeringen geniet toege
laten wordt tot het recht op werkloosheids
uitkeringen indien hij voldoet aan de 
voorwaarden van de artikelen 30, 31, 32 of 
33 van het Werkloosheidsbesluit (artikel40 
lid 1 Werkloosheidsbesluit); artikel 30 van 
het Werkloosheidsbesluit aldus vereist dat 
de aanvrager van werkloosheidsuitkerin
gen bewijst een wachttijd van een aantal 
arbeidsdagen te hebben doorlopen in een 
referteperiode van 10 maanden; voor de 
jonge werknemer die wachtuitkeringen ge
niet, de dagen waarvoor een uitkering in 
toepassing op de verplichte ziekte- en 
invaliditeitsverzekering werd toegekend, 
niet in aanmerking komen voor de bere
kening van het vereiste aantal arbeids
dagen (artikel 40 lid 2 van het 
Werkloosheidsbesluit); eiser had Iaten gel
den dat verweerster, die aanvankelijk 
wachtuitkeringen had genoten en na een 
periode van voltijdse tewerkstelling wilde 
overgaan naar het financieel gunstiger stel
sel van de werkloosheid, slechts tot dit stel
sel kon toegelaten worden voorzover zij het 
vereiste aantal arbeidsdagen bewees, met 
dien verstande dat overeenkomstig hoger
vermeld artikel 40 lid 2 de dagen waar

. voor een ziekte-uitkering werd toegekend 
niet in aanmerking konden genomen wor-
den; gelet op de vaststelling dat verweerster 
v66r haar voltijds tewerkstelling wacht
uitkeringen genoot, het arbeidshof der
halve had moeten nagaan of haar over
gang naar het stelsel van de werkloosheid 
wel mogelijk was overeenkomstig artikel 40 
van het Werkloosheidsbesluit; het arbeids
hof evenwel oordeelt dat "het feit dat 
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verweerster wachtuitkeringen genoot 
slechts van belang is ingeval betrokkene 
onvoldoende arbeids- en/of gelijkgestelde 
dagen kon bewijzen, wat in huidige betwis
ting niet het geval is" en dat eiser in dit ge
val toepassing moest gemaakt hebben van 
de algemene regel van artikel 30; het 
arbeidshof aldus ten onrechte besluit dat, 
"als (verweerster) voldoet aan de alge
mene regel van artikel 30 van het K.B. van 
25 november 1991 en bewijst een wacht
periode doorlopen te hebben met het ver
eiste aantal arbeidsdagen (in haar geval 
156 arbeidsdagen in een referteperiode van 
10 maanden), (eiser) geen toepassing kan 
maken van artikel 42 van het K.B. ( ... )"; zo
dat het arrest niet wettig verantwoord is, 
nu het de wettelijke bepaling van artikel 40 
lid 1 en lid 2 dat de overgang van het stel
sel van wachtuitkeringen naar werkloos
heidsuitkeringen regelt, miskent door het 
feit dat verweerster voor haar voltijdse te
werkstelling wachtuitkeringen genoot als 
niet pertinent bij de beoordeling af te wij
zen en door aan te nemen dat de aanvraag 
van verweerster op werkloosheidsuitkerin
gen door eiser diende te worden onder
zocht louter op grond van de algemene re
gel van artikel 30 van het Werkloosheids
besluit (schending van de artikelen 30 en 
40 van het Werkloosheidsbesluit); 

en terwijl, tweede onderdeel, eiser wel de
gelijk ertoe gehouden was de overgang van 
verweerster te weigeren nu zij de wette
lijke voorwaarden, zoals vervat in artikel 40 
van het Werkloosheidsbesluit voor toe
gang tot de werkloosheid niet vervulde, 
doch eiser haar anderzijds wel opnieuw tot 
wachtuitkeringen kon toelaten daar aan de 
wettelijke voorwaarden daartoe, zoals ver
vat in artikel 42 van het Werkloosheids
besluit wel was voldaan; eiser bereid was 
in ondergeschikte orde verweerster op
nieuw toe te laten in toepassing van arti
kel 42 van het Werkloosheidsbesluit tot het 
stelsel waaronder zij ressorteerde; het ar
rest evenwel oordeelt dat verweerster toe
gang had tot het werkloosheidsstelsel op 
grond van artikel 30 en dat er derhalve 
"geen wettelijke basis voorhanden is die (ei
ser) oplegt de minst gunstige wettelijke re
geling op (verweerster) toe te passen"; het 
arrest evenwel uit het oog verliest dat ei
ser ertoe gehouden is artikel 40 na te le
ven dat de overgang van het ene naar het 
andere stelsel regelt en dat het op grond 
van die bepaling was dat eiser beslist heeft 
verweerster niet toe te laten tot het 
werkloosheidsstelsel omdat zij de wette
lijke voorwaarde daartoe, in toepassing van 
artikel 40 lid 2 niet vervulde; zodat het ar-

rest door aan te nemen dat er geen reden 
bestaat om toepassing te maken van arti
kel 42 dat enkel wachtuitkeringen ver
leent en dat er geen wettelijke basis voor
handen is die (eiser) oplegt de minst 
gunstige wettelijke regeling op (ver
weerster) toe te passen, de artikelen 40 en 
42 van het Werkloosheidsbesluit heeft mis
kend daar deze artikelen de wettelijke ba
sis vormen voor de beslissing van eiser om 
verweerster toe te laten tot werkloosheids
uitkeringen doch, in ondergeschikte orde, 
wel tot wachtuitkeringen : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel40, tweede 
lid, Werkloosheidsbesluit 1991 be
paalt dat, in afwijking van artikel 38 
van hetzelfde besluit, niet alleen de 
dagen waarvoor een wacht- of 
overbruggingsuitkering werd toege
kend, maar eveneens waarvoor een 
uitkering in toepassing van de wetge
ving op de verplichte ziekte- en 
invaliditeitsverzekering werd toege
kend, niet in aanmerking kunnen ge
nomen worden voor de berekening van 
de in artikel 30 van hetzelfde besluit 
bedoelde wachttijd; 

Overwegende dat deze bepaling van 
toepassing is, in het kader van de 
"overgang naar een andere uitkering'', 
op de jonge werknemer die volgens het 
in artikel 42 van hetzelfde besluit be
doelde "stelsel volgens hetwelk hij 
laatst werd vergoed", bij eiser gere
gistreerd staat onder het stelsel van de 
wachtuitkeringen; 

Overwegende dat het arrest door ten 
aanzien van verweerster de dagen mee 
in aanmerking te nemen, welke ver
goed waren in toepassing van de wet
geving op de verplichte ziekte- en 
invaliditeitsverzekering, voor de be
rekening van de in artikel 30 bedoelde 
wachttijd, de bepalingen van artikel 30 
en 40 schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde arrest; ge
let op artikel1017, tweede lid, van het 
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Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt ei
ser in de kosten; verwijst de zaak naar 
het Arbeidshof te Antwerpen. 

10 maart 1997 - 3e kamer - Voorzit
ter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende 
conclusie van de h. D'Halleweyn, advocaat
generaal met opdracht-Advocaat : mr. Si
mont. 

Nr. 134 

3e KAMER- 10 maart 1997 

1 o RECHTERLIJKE ORGANISATIE -
BURGERLIJKE ZAKEN- ARBEIDSHOF - SA
MENSTELLING- RAADSHEER IN SOCIALE ZA
KEN- VROEGERE KENNISNAME - SOCIALE 
RECHTER- NIETIGHEID. 

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE -
BURGERLIJKE ZAKEN- RECHTSCOLLEGE -
SAMENSTELLING- VROEGERE KENNISNAME 
- VERBOD- NIETIGHEID. 

3o OPENBARE ORDE - RECHTERLIJKE OR
GANISATIE- RECHTSCOLLEGE - SAMENSTEL
LING- VROEGERE KENNISNAME - VERBOD. 

4° CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE 
ZAKEN- NIEUW MID DEL- OPENBARE ORDE 
- RECHTSCOLLEGE - SAMENSTELLING -
VROEGERE KENNISNAME - VERBOD - NIE
TIGHEID. 

1 o Het arrest, mede gewezen door een 
raadsheer in sociale zaken die in de hoe
danigheid van sociale rechter reeds deel 
uitmaakte van de zetel die het bestre
den vonnis had geveld, is nietig. (Art. 
292, tweede lid, Ger.W.) 

2°, 3° en 4° De nietigheid van een gerech
telijke uitspraak, volgend uit de omstan
digheid dat deze uitspraak gewezen werd 
door een rechter die vroeger bij het uit
oefenen van een ander rechterlijk ambt 
reeds kennis nam van de zaak, is gegrond 
op objectieve vereisten van rechterlijke or
ganisatie en essentieel voor de rechtsbe
deling, zodat het de openbare orde raakt 
en voor het eerst voor het Hof van Cas-

satie kan worden voorgedragen. (Art. 292, 
tweede lid, Ger.W.) (1) 

(JET BUSINESS AIRLINES N.V. 
T. HENDRICKX-PIRAUX) 

ARREST 

(A.R. nr. S.96.0137.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 mei 1996 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt: 
schending van artikelen 292, tweede lid 

van het Gerechtelijk Wetboek, 6.1 van het 
Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijhe
den, ondertekend te Rome op 4 november 
1950, goedgekeurd bij Wet van 13 mei 
1955, 14.1 van het Internationaal Ver
drag van 19 december 1966 inzake bur
gerrechten en politieke rechten, goedge
keurd bij wet van 15 mei 1981, en van het 
algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de 
rechter onafhankelijk en onpartijdig moet 
zijn, 

doordat het bestreden arrest werd ge
wezen in openbare terechtzitting van de 
derde kamer van het Arbeidshof te Brus
sel op 14 mei 1996, waarbij aanwezig wa
ren "Mevrouw A. Scheere: Plaatsvervan
gend Magistraat", de Heer M. Michiels : 
Raadsheer in Sociale Zaken, Als Werkge
ver, Mevrouw B. "D'Haeze: Raadsheer in 
Sociale Zaken, Als Werknemer-Bediende" 
(arrest, pp. 8-9); dit arrest uitgesproken 
werd op het door verweerster ingestelde ho
ger beroep tegen het vonnis, gewezen in 
openbare terechtzitting van de tweede ka
mer van de Arbeidsrechtbank te Brussel op 
28 juni 1994, waarbij aanwezig waren : 
"Mevrouw M.E. Mauroy, Ondervoorzitter, 
Voorzitter der Kamer; De heer J. Delfosse, 
Rechter in sociale zaken, werkgever; Me
vrouw B. D'Haeze, Rechter in sociale za
ken, bediende" (vonnis, p. 8), 

terwijlluidens artikel 292, tweede lid van 
het Gerechtelijk Wetboek het vonnis, dat 
gewezen wordt door een rechter die vroe
ger bij het uitoefenen van een rechterlijk 
ambt kennis heeft genomen van de zaak, 
nietig is; deze in algemene bewoordingen 
geformuleerde regel de openbare orde raakt 

(1) Zie Cass., 29 nov. 1996, A.R. nr. C.96.0148.N 
(A.C., 1996, nr. 469). 
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en van toepassing is op de magistraat die 
achtereenvolgens in eerste aanleg en ver
volgens als rechter in hoger beroep van de 
zaak kennis neemt; het bestreden arrest, 
dat werd gewezen door o.m. mevrouw B. 
D'Haeze, raadsheer in sociale zaken als 
werknemer-bediende, die vroeger reeds van 
deze zaak had kennis genomen door als 
rechter in sociale zaken als werknemer
bediende, mee het beroepen vonnis van de 
Arbeidsrechtbank te Brussel van 28 juni 
1994 te hebben gewezen, artikel 292, 
tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek 
schendt en derhalve nietig is; aldus te
vens, nu het arrest werd gewezen door een 
rechter die reeds in eerste aanleg van de 
zaak kennis had genomen, het algemeen 
rechtsbeginselluidens hetwelk de rech
ter onpartijdig moet zijn, wordt miskend en 
artikelen 6.1 van het Verdrag tot bescher
ming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden en 14.1 van het In
temationaal Verdrag van 19 december 1966 
inzake burgerrechten en politieke rech
ten, volgens welke bepalingen eenieder 
recht heeft op een eerlijke behandeling van 
zijn zaak door een onafhankelijke en on
partijdige rechterlijke instantie, worden ge
schonden, zodat het bestreden arrest de ar
tikelen 292, tweede lid van het Gerechtelijk 
Wetboek, 6.1 van het Verdrag tot bescher
ming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden, ondertekend te 
Rome op 4 november 1950, goedgekeurd bij 
Wet van 13 mei 1955, en 14.1 van het In
ternationaal Verdrag van 19 december 1966 
inzake burgerrechten en politieke rech
ten, goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981, 
alsook het algemeen rechtsbeginsellui
dens hetwelk de rechter onafhankelijk en 
onpartijdig moet zijn, schendt en derhalve 
nietig is: 

Overwegende dat artikel 292, 
tweede lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek bepaalt dat nietig is het von
nis, gewezen door een rechter die vroe
ger bij het uitoefenen van een ander 
rechterlijk ambt kennis heeft geno
men van de zaak; 

Dat het in dit artikel bepaalde ver
bod voor de rechter gegrond is op ob
jectieve vereisten van rechterlijke or
ganisatie en essentieel is voor de 
rechtsbedeling; dat het aldus de open
bare orde raakt en voor het eerst voor 
het Hof kan worden voorgedragen; 

Overwegende dat blijkens de stuk
ken waarop het Hof vermag acht te 

slaan, de Arbeidsrechtbank te Brus
sel bij vonnis van 28 juni 1994 uit
spraak heeft gedaan over de vorde
ring van verweerster tegen eiseres 
betreffende achterstallig loon, aanvul
lende opzeggingsvergoeding en pa
tronale bijdrage voor maaltijdcheques; 

Dat mevrouw B. D'Haeze deel uit
maakte van de zetel die dit vonnis 
heeft gewezen; 

Overwegende dat het arrest uit
spraak doet over de opzeggings
vergoeding en over de patronale bij
drage voor maaltijdcheques; 

Dat mevrouw B. D'Haeze eveneens 
deel uitmaakte van de zetel die het ar
rest heeft gewezen; 

Dat aldus het arrest werd gewe
zen door een raadsheer in sociale za
ken die vroeger bij het uitoefenen van 
een ander rechterlijk ambt kennis ge
nomen heeft van de zaak; 

Dat het middel gegrond is; 

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

10 maart 1997 - 3e kamer- Voorzit
ter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggeuer : mevr. Bourgeois - Gelijk
luidende conclusie van de h. D'Halleweyn, 
advocaat-generaal met opdracht - Aduo
caat : mr. Geinger. 

Nr. 135 

2e KAMER- 11 maart 1997 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - GEEN CONCLUSIE -
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN 
DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- AAN
RANDING VAN DE EERBAARHEID MET GEWELD 
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OF BEDREIGINGEN- VEROORDELING- AAN 
TE WIJZEN WETSBEPALINGEN. 

2° AANRANDING VAN EERBAARHEID 
EN VERKRACHTING - AANRANDING 
VAN DE EERBAARHEID MET GEWELD OF BE
DREIGINGEN- VEROORDELING -AAN TE WIJ
ZEN WETSBEPALINGEN. 

1 o en 2° Naar recht met redenen omkleed 
is de veroordeling wegens aanranding 
van de eerbaarheid met geweld of bedrei
ging gepleegd op de persoon van een min
derjarige, geen valle zestien jaar oud, die 
met betrekking tot de bestanddelen van 
het misdrijf de artikelen 373, derde lid, 
en 374 Sw. aanwijst, nu voormeld art. 
373, derde lid, verwijst naar het eerste lid 
van hetzelfde artikel dat dit misdrijf om
vat (1). (Art. 149 Gw. en art. 195 Sv.) 

(KERSTENS T. DE MEYER E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.95.0389.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 februari 1995 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen ge
wezen; 
. Gelet op de namens eiser neerge
legde memorie, waarvan een door de 
gri:ffier van het Hof voor eensluidend 
verklaarde kopie aan dit arrest is ge
hecht en ervan deel uitmaakt; 

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

Overwegende dat de appelrechters 
eiser veroordelen wegens aanranding 
van de eerbaarheid met geweld of be
dreiging gepleegd op de persoon van 
een minderjarige, geen voile zestien 
jaar oud; dat zij daarbij, met verwij
zing naar het beroepen vonnis, mel
ding maken van onder meer de arti
kelen 373, derde lid, en 374 
Strafwetboek; 

Overwegende dat luidens dit laat
ste artikel aanranding bestaat zodra er 
begin van uitvoering is; dat luidens het 

(1) Zie Cass., 9 feb. 1982, A.R. nr. 7045 (A. C., 
1981-82, nr. 347). 

derde lid van artikel 373 Strafwet
boek, de straf opsluiting van tien tot 
vijftien jaar is indien de minderja
rige geen voile zestien jaar oud is; 

Dat deze bepaling, door een moda
liteit van de aanranding der eerbaar
heid, gepleegd met geweld of bedrei
ging, te omschrijven, verwijst naar het 
eerste lid van hetzelfde artikel dat dit 
misdrijf omvat; 

Dat de appelrechters hun beslis
sing regelmatig met redenen omkle
den en naar recht verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissingen op de tegen ei
ser ingestelde burgerlijke rechtsvor
deringen van de verweerders : 

Overwegende dat eiser geen bijzon
der middel aanvoert; 

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

11 maart 1997 - 2e kamer - Voorzit
ter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Goethals - Gelijklui
dende conclusie van de h. Goeminne, 
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. De
lahaye en De Gryse. 

Nr. 136 

2e KAMER- 11 maart 1997 

1 o DOUANE EN ACCIJNZEN - OVER

TREDING VAN DOUANE- EN ACCIJNS
WETGEVING- STRAFVORDERING- ONTDO
KEN RECHTEN EN ACCIJNZEN- BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING- INSTELLEN VAN BEIDE 
VORDERINGEN- BEVOEGDHEID. 
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2° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- BELANG- STRAFVORDERING- VERSCHIL
LENDE MISDRLJVEN- EEN ENKELE STRAF
MID DEL DAT OP EEN VAN Dill MISDRIJVEN BE
TREKKING HEEFT- ONTV ANKELIJKHEID. 

1 o Zowel de strafvordering wegens frau
des en misdrijven, waartegen bij de wet
ten inzake douane en accijnzen straffen 
zijn bepaald, als de burgerlijke rechts
vordering strekkende tot betaling van de 
rechten en accijnzen worden voor de straf
rechter door de administratie van douane 
en accijnzen ingesteld. (Artt. 281, 282 en 
283 A.W.D.A.) 

2° Wanneer wegens verschillende telastleg
gingen een enkele straf is uitgesproken, is 
niet ontvankelijk het middel dat slechts 
op een van de in die telastleggingen om
schreven misdrijven betrekking heeft, als 
de uitgesproken straf naar recht verant
woord blijft door de andere bewezen ver
klaarde telastlegging (1). (Artt. 411 en 
414 Sv.) 

(BROODHAERS E.A. T. MIN. V FINANCIEN) 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.0223.N) 

RET HOF; - Gelet op de twee be
streden arresten, respectievelijk op 11 
oktober 1995 en 3 januari 1996 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen ge
wezen; 

I. Op de voorziening van Paul 
Broodhaers : 

A ............... . 
B. tegen het arrest van 3 januari 

1996: 

Over het eerste middel : 

schending van de artikelen 33, 35, 37, 96, 
99 van de op 17 februari 1994 gecoordi
neerde Grondwet, 2, 17, 42, 1", 705, 1042 
van het Gerechtelijk Wetboek, 279, 280, 
281, 283 van het koninklijk besluit dd. 18 
juli 1977 houdende coordinatie van de al
gemene bepalingen betreffende de douane 
en accijnzen, bekrachtigd bij wet van 6 juli 
1978, 

(1) Cass., 29 maart 1994, A.R. nr. P.93.0024.N 
(A.C., 1994, nr. 154). 

doordat het bestreden arrest eiser ver
oordeelt tot betaling van : (1) een boete van 
14.386.061 frank, hetzij een maal de 
waarde van de goederen, (2) de sam van 
238.524 frank, zijnde de ontdoken invoer
rechten, (3) een bijdrage van 10 frank te 
vermeerderen met 1.990 deciemen (4) en de 
aangehaalde goederen verbeurd verklaart 
en dit op vordering "van de Minister van fi
nancien van het Koninkrijk Belgie, wiens 
kantoren gelegen zijn te Brussel, Wet
straat 14, vervolging en benaarstiging van 
de Directeur der Douane en Accijnzen te 
Antwerpen, die voor de gevolgen van deze 
akte domicilie kiest in zijn kantoren gele
gen te Antwerpen, Kattendijkdok- Oost
kaai 22", 

terwijl de vordering tot inning van de in
voerrechten, accijnzen en bijzondere ac
cijnzen evenals de geldboeten enkel toebe
hoort aan de rechtspersoon die de Belgische 
Staat is, vertegenwoordigd in de uitoefe
ning daarvan door de bevoegde minister 
overeenkomstig de artikelen 33, 35, 37, 96, 
99 van de Gecoordineerde Grand wet, 42, 1 • 
en 705 van het Gerechtelijk Wetboek; de 
Minister van Financien, de Directeur der 
Douanen en Accijnzen of de Administra
tie der Douanen en Accijnzen, omdat zij 
zich niet vereenzelvigen met de rechtsper
soon van de Belgische Staat, niet de door 
artikel 17 en 1042 van het Gerechtelijk 
Wetboek vereiste hoedanigheid hebben om 
in hun naam de vordering tot inning van de 
genoemde rechten in te stellen; 

zodat het bestreden arrest eiser niet wet
tig kon veroordelen tot betaling van de ont
doken rechten en de geldboete en de aan
gehaalde goederen niet wettig verbeurd kon 
verklaren, op de vordering van de Minis
ter van Financien, vervolging en benaar
stiging van de Directeur der Douane en Ac
cijnzen, die geen van heiden deBelgische 
Staat zijn en de vereiste hoedanigheid mis
sen (schending van de in de aanhef van het 
middel aangehaalde bepalingen) : 

Overwegende dat, enerzijds, arti
kel 280 Douane en Accijnzenwet be
paalt dat alle louter civiele zaken, 
welke niet gepaard gaan met een vor
dering tot gevangenisstraf, geldboete 
of verbeurdverklaring worden berecht 
volgens de regels van het Gerechte
lijk Wetboek inzake bevoegdheid en 
rechtspleging; dat, anderzijds, arti
kel281, § 1, van de vermelde wet be
paalt dat alle vorderingen wegens 
fraudes en misdrijven, waartegen, bij 
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de wetten inzake douane en accijn
zen, straffen zijn bepaald, in eerste 
aanleg worden gebracht voor de cor
rectionele rechtbank, en, in geval van 
hoger beroep, voor het hofvan beroep 
van het rechtsgebied, ten einde te wor
den ge!nstrueerd en berecht overeen
komstig het Wetboek van Strafvorde
ring; 

Dat uit deze bepaling volgt dat de 
aangevoerde bepalingen van het Ge
rechtelijk Wetboek te dezen geen toe
passing vinden ten aanzien van de be
voegdheid en de rechtspleging; 

Overwegende dat artikel 281, § 2, 
Douane en Accijnzenwet bepaalt dat 
de hierboven vermelde vorderingen, 
welke strekken tot toepassing van hoe
ten, verbeurdverklaringen ofhet slui
ten van fabrieken, voor dezelfde recht
banken zullen worden aangelegd en 
vervolgd, door of in naam van de ad
ministratie; dat artikel 263 de admi
nistratie toelaat om wegens alle over
tredingen van de wet en van de 
bijzondere wetten op de heffing der ac
cijnzen te transigeren, zo er verzach
tende omstandigheden of dergelijke 
kunnen worden aangenomen; 

Dat artikel 283 van de vermelde wet 
bepaalt dat wanneer de overtredin
gen, fraudes en misdrijven in de ar
tikelen 281 en 282 bedoeld, onvermin
derd de strafvordering, tevens tot 
betaling van rechten of accijnzen, en 
alzo tot een civiele aktie aanleiding ge
ven, de kennisneming ervan in beide 
opzichten tot de bevoegde strafrech
ter behoren; 

Dat uit beide bepalingen volgt dat 
zowel de strafvordering als de burger
lijke rechtsvordering voor de straf
rechter worden ingesteld door de ad
ministratie; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 231 par. 2, 236 par. 1 van het 
koninklijk besluit dd. 18 juli 1977 hou
dende coiirdinatie van de algemene bepa
lingen betreffende de douane en accijn
zen, bekrachtigd bij wet dd. 6 juli 1978, 10 
van de Wet dd. 11 september 1962 betref
fende de in-, uit- en doorvoer van goede
ren, 12, 14 en 149 van de Gecoiirdineerde 

Grondwet en 7.1 van het Verdrag tot be
scherming van de rechten van de mens en 
de fundamentele vrijheden, ondertekend op 
4 november 1950 te Rome en goedgekeurd 
door wet dd. 13 mei 1955, 

doordat, na te hebben vastgesteld dat : 
(1) eiser vervolgd was om zich schuldig te 
hebben gemaakt aan het inreiken van de 
aangifte ten verbruik IM 4/80024452 A2K-
7 -5-91 met vermelding onder een verkeerde 
benaming van een gedeelte van de inge
voerde goederen, namelijk "origineel 
beeldhouwwerk ongeacht materiaal 
waarvan vervaardigd" onder tariefpost 
9703000000008 terwijl is vastgesteld dat ze 
dienden aangegeven (te) worden onder de 
tariefposten nader bepaald blz. 2 van het 
arrest; (2) als gevolg daarvan, de beta
ling van de som van 238.524 frank als ont
doken invoerrechten werd gevraagd (3) als
mede de invordering van een geldboete van 
14.386.061 frank, zijnde een maal de 
waarde van de goederen, ( 4) en de ver
beurdverklaring van de aangehaalde goe
deren; het bestreden arrest het feit bewe
zen verklaart en eiser veroordeelt tot 
betaling van (1) 14.386.061 frank, zijnde 
een maal de waarde van de goederen of 2 
maanden vervangende gevangenisstraf (2) 
de som van 238.524 frank, zijnde de ont
doken invoerrechten (3) een bijdrage van 
tien frank te vermeerderen met 1. 990 de
ciemen en (4) de aangehaalde goederen ver
beurd verklaart", om de reden dat "over
eenkomstig artikel 266 A.WD.A." ... 
onverminderd de boeten verbeurdverkla
ringen ten bate van de 8chatkist, zijn de 
overtreders, hun medeplichtigen en de voor 
het misdrijf aansprakelijke personen soli
clair gehouden tot betalen van de rechten 
en taksen welke door de fraude aan de 
8chatkist werden onttrokken, zo mede van 
de eventueel verschuldigde nalatig
heidsintresten; dat (eiser) niet kan ge
volgd worden wanneer hij stelt dat dit ar
tikel niet toepasselijk zou zijn, nu immers : 
- er fraude aangetoond is, het feit een in-· 
breuk uitmakende op artikel 236 A.WD.A., 
bestraft overeenkomstig artikel231 par. 2 
A.W.D.A.;- door deze fraude rechten en 
taksen werden onttrokken aan de 8chat
kist;- (eiser) als overtreder- natuur
lijke persoon - in aanmerking komt, nu de 
rechtspersoon, de N.V. Unicorn, niet straf
rechtelijk kan vervolgd worden, maar wel 
het orgaan, door wie hij handelt, in casu 
(eiser) die in die hoedanigheid vervolgd 
wordt", 

terwijl, eerste onderdeel, het feit ten laste 
gelegd van eiser - d.w.z. de vermelding 
onder een verkeerde benaming van de 



338 HOF VAN CASSATIE Nr. 136 

ingevoerde goederen - een overtreding uit
maakt op artikel 236 par. 1 A.W.D.A.; die 
bepaling voorziet dat de aldus verkeerde
lijk aangegeven goederen zullen worden 
aangehaald en verbeurd verklaard doch 
niet voorziet in een geldboete gelijk aan 
eenmaal de waarde van de goederen ge
steld op een inbreuk op artikel231 par. 2 
A.W.D.A., inbreuk welke verschillend is van 
die voorzien in artikel236 par. 1 A.W.D.A. 
waarvoor eiser niet was vervolgd en waar
naar dit laatste artikel niet verwijst; de 
straffen bepaald door voormeld artikel231 
A.W.D.A. oak krachtens artikel 10 van de 
wet van 11 september 1962 toepassing vin
den in geval van overtredingen en pogin
gen tot overtreding van de krachtens deze 
wet uitgevaardigde bepalingen; artikel 236 
par. 1 A.W.D.A. geen bepaling is krach
tens de wet van 11 september 1962 uitge
vaardigd; 

zodat het bestreden arrest, na een in
breuk te hebben weerhouden enkel op ar
tikel 236 par. 1 A.W.D.A., een straf toe
past voorzien door een wetsbepaling (231 
par. 2A.W.D.A.), die noch rechtstreeks noch 
door toedoen van artikel10 van de wet van 
11 september 1962 op de weerhouden in
breuk wettelijk is gesteld (schending van 
alle bepalingen genoemd in de aanhef be
halve artikel 149 van de Gecotirdineerde 
Grondwet); 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat eiser wordt ver

volgd wegens "het inreiken van de 
aangifte ten verbruik ( ... )met vermel
ding onder een verkeerde benaming 
van een gedeelte van de ingevoerde 
goederen ( ... ) terwijl is vastgesteld dat 
ze dienen aangegeven te worden als 
volgt ( ... )", betreffende goederen die on
derworpen waren aan een invoerrecht 
ad valorem; 

Dat de door verweerder aan eiser 
betekende inleidende dagvaarding ver
meldt dat het genoemde feit, ener
zijds, een overtreding uitmaakt van en 
bestraft wordt door artikel 236 Douane 
en Accijnzenwet, anderzijds, een over
treding uitmaakt en bestraft wordt 
overeenkomstig artikel 231, § 2, 
Douane en Accijnzenwet; 

Dat eisers aanvoering dat hij niet 
werd vervolgd wegens overtreding van 
artikel231, § 2, Douane en Accijnzen-

wet berust op een onjuiste lezing van 
de dagvaarding, mitsdien feitelijke 
grondslag mist; 

Overwegende dat luidens artikel2 
van de Wet van 11 september 1962 be
treffende de in-, uit- en doorvoer van 
goederen, de Koning, bij in minister
raad overlegd besluit, de in-, uit- en 
doorvoer van goederen kan reglemen
teren, onder meer door een stelsel van 
vergunningen, door de hefting van bij
zondere rechten of door de invoering 
van formaliteiten zoals het oorsprongs
certificaat; 

Dat luidens artikel 10, eerste lid, 
van vermelde wet overtreding en pa
ging tot overtreding van krachtens 
deze wet uitgevaardigde bepalingen 
worden gestraft overeenkomstig de ar
tikelen 231, 249 tot 253 en 263 tot 284 
Douane en Accijnzenwet; 

Overwegende dat de aangifte ten 
verbruik van goederen onder een ver
keerde benaming ook strafbaar is door 
artikel231, § 2, Douane en Accijnzen
wet; Overwegende voor het overige dat 
het arrest eiser op strafgebied veroor
deelt tot een boete gelijk aan de 
waarde van de goederen en een ver
vangende gevangenisstraf van twee 
maand en tevens de verbeurdverkla
ring van de aangehaalde goederen uit
spreekt; 

Dat deze straf naar recht is verant
woord door de bewezen verklaarde 
overtreding in de bewoordingen van de 
inleidende dagvaarding en met de ver
wijzing naar de artikelen in deze dag
vaarding aangehaald, onder meer ar
tikel 231, § 2, Algemene Douane en 
Accijnzenwet, zodat het onderdeel, in 
zoverre het betrekking heeft op de 
overtreding van artikel 236, § 1, 
Douane en Accijnzenwet, niet tot cas
sa tie kan leiden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat - wat de be
slissing op de strafvordering betreft -
de substantiele of op straffe van nie
tigheid voorgeschreven rechtsvormen 
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in acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

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

11 maart 1997 - 2e kamer - Voorzit
ter : de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Huybrechts - Gelijklui
dende conclusie van de h. Goeminne, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De
lahaye en Claeys Bmiuaert. 

Nr. 137 

2e KAMER- 11 maart 1997 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN - AL
LERLEI- MISDRIJVEN - AANGIFTE DOOR FIS
CALE AMBTENAREN- NIET AANGEGEVEN FIS
CALE MISDRIJVEN - ADVIES VAN DE 
BEVOEGDE GEWESTELIJKE DIRECTEUR- VER
VOLGINGEN- BEGRIP. 

2° BELASTING OVER DE TOEGE
VOEGDE WAARDE- MISDRIJVEN -AAN
GIFTE DOOR FISCALE AMBTENAREN - NIET 
AANGEGEVEN FISCALE MISDRIJVEN -ADVIES 
VAN DE BEVOEGDE GEWESTELIJKE DIREC
TEUR- VERVOLGINGEN- BEGRIP. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN - AL
LERLEI- MISDRIJVEN- STRAFVORDERING
BEPALING VAN HET W.I.B. 1992 OF VAN EEN BE
SLUIT TER UITVOERING ERVAN- GESCHIL 
AANHANGIG BIJ ANDERE GERECHTELIJKE 
OVERHEID- UITSTEL VAN DE UITSPRAAK
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER 

1 o De procureur des Konings kan slechts 
een vervolging instellen wegens fiscale 
misdrijven inzake directe belastingen 
welke hem niet werden bekendgemaakt 
ingevolge een klacht of een aangifte ge
daan door daartoe behoorlijk gemach
tigde ambtenaren van de belasting
besturen van het Ministerie van 
Financien, voor zover hi} voorafgaande
lijk het advies van de bevoegde geweste
lijke directeur der directe belastingen heeft 

gevraagd; door het woord "vervolging" 
wordt slechts bedoeld het aanhangig ma
ken van de strafzaak bij de strafrechter, 
wat gebeurt hetzij door het vorderen van 
een gerechtelijk onderzoek, hetzij door het 
doen betekenen van een rechtstreekse dag
vaarding om te verschijnen voor de straf
rechter, hetzij, sinds de invoering van art. 
216quater Sv., door een oproeping bij 
proces-verbaal (1). (Art. 350, § 1, W.I.B., 
thans art. 461 W.I.B. 1992 zoals van toe
passing v66r 1 maart 1993.) 

2° De procureur des Konings kan slechts 
een vervolging instellen wegens fiscale 
misdrijven inzake B. T.W welke hem niet 
werden bekendgemaakt ingevolge een 
klacht of een aangifte gedaan door daar
toe behoorlijk gemachtigde ambtenaren 
van de belastingbesturen van het Minis
terie van Financien, voor zover hij 
voorafgaandelijk het advies van de be
voegde gewestelijke directeur van de be
lasting over de toegevoegde waarde, re
gistratie en domeinen heeft gevraagd; 
door het woord "vervolging'' wordt slechts 
bedoeld het aanhangig maken van de 
strafzaak bij de strafrechter, wat gebeurt 
hetzij door het vorderen van een gerech
telijk onderzoek, hetzij door het doen be
tekenen van een rechtstreekse dagvaar
ding om te verschijnen voor de 
strafrechter, hetzij, sinds de invoering van 
art. 216quater Sv., door een oproeping bij 
proces-verbaal (2). (Art. 74, § 3, W.B.T.W., 
zoals van toepassing v66r 1 maart 1993.) 

3° Wanneer v66r het sluiten van de debat
ten voor een strafrechter bij een andere ge
rechtelijke of administratieve overheid een 
geschil aanhangig wordt gemaakt over de 
toepassing van een bepaling van het 
WI.B. (thans WI.B. 1992) of van een ter 
uitvoering ervan genomen besluit, oor
deelt de rechter bij wie de strafvorde
ring voor fiscale misdrijven aanhangig is, 
op onaantastbare wijze in feite, of de op
lossing van het geschil dat bij de an
dere gerechtelijke of administratieve over
heid aanhangig werd gemaakt, hem van 
die aard schijnt te zijn dat ze een in
vloed kan hebben op de strafuordering en 
hi} derhalve de uitspraak over de 
tenlasteleggingen of over een ervan moet 

(1) Zie Cass., 6 juni 1995, A.R. nr. P.94.0167.N 
(A. C., 1995, nr. 276), en de toelichting van de mi
nister van Justitie bij de wet van 4 aug. 1986, Se
naat, zitting 1985-86, 310, nr. 2/2°, p. 6. 

(2) Zie noot 1. 
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uitstellen totdat aan het geschil een einde 
is gemaakt door een in kracht van ge
wijsde gegane beslissing. (Art. 350, § 4, 
W.I.B., thans art. 462 W.I.B. 1992.) 

(DENEYER) 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.0264 .N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 januari 1996 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Gelet op de namens eiser neerge
legde memorie waarvan een do_or de 
griffier van het Hof voor eenslmdend 
verklaarde kopie aan dit arrest is ge
hecht en ervan deel uitmaakt; 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat het artikel 350 

W.I.B., thans de artikelen 460 en 461 
W.I.B. 1992, en het artikel 74 BTW
Wetboek het instellen van strafver
volging wegens fiscale misdrijven re
gelen; dat ingevolge he~ artikel 350, § 
3, W.I.B., thans het art1kel 461 W.I.B. 
1992, en het artikel 74, § 3, BTW
Wetboek, totdat ze werden gewijzigd 
bij de wet van 28 december 1992, de 
procureur des Konings, tenzij hij met 
de feiten bekend was geraakt inge
volge een klacht of een aangifte ge
daan door ambtenaren van de 
belastingbesturen van het Ministe
rie "\l"an Financien die daartoe behoor
lijk gemachtigd zijn, indien hij ver
volgingen wilde instellen wegens 
fiscale misdrijven al naar het geval in
zake directe belastingen of indirecte 
belastingen, het advies moest vra
gen van de bevoegde gewestelijke di
recteur van de administratie der di
recte belastingen respectievelijk van de 
administratie van de belasting over de 
toegevoegde waarde, registratie en do
meinen; dat ingevolge de vermelde 
wetswijziging het vragen van bedoeld 
advies facultatief is geworden; 

Overwegende dat het middel er
van uitgaat dat met het woord "ver
volging" in het artikel 350, § 3, W.I.B., 
thans 461 W.I.B. 1992 en het artik"el 
74, § 3, BTW-Wetboek wordt bedoeld 

onder meer het instellen van een op
sporingsonderzoek door de procureur 
des Konings; 

Dat echter met het woord "vervol
ging" slechts wordt bedoeld het :;t_an
hangig maken van de strafzaak hiJ de 
strafrechter, wat gebeurt hetzij door 
het vorderen van een gerechtelijk on
derzoek, hetzij door het doen beteke
nen van een rechtstreekse dagvaar
ding om te verschijnen voor de 
strafrechter, hetzij - sinds de invoe
ring van artikel 216quater Wetboek 
van Strafvordering - door een oproe
ping bij proces-verbaal; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel : 

Overwegende dat het artikel 462 
W.I.B. 1992 en het artikel 7 4, § 4, 
BTW-wetboek bepalen dat indien v66r 
het sluiten van de debatten voor een 
strafrechter, inzake inkomstenbelas
tingen bij een andere gerechtelijke of 
administratieve overheid, inzake BTW 
bij een andere gerechtelijke overheid, 
een geschil wordt aanhangig gemaakt 
over de toepassing van een bepaling 
van het wetboek of een ter uitvoering 
ervan genomen besluit, de rechter bij 
wie de strafvordering aanhangig is, in
dien de oplossing van het geschil hem 
van die aard schijnt te zijn dat ze een 
invloed kan hebben op de strafvorde
ring, de uitspraak over de ten~aste
leggingen of een ervan moet mtstel
len totdat aan het geschil een einde is 
gemaakt door een in kracht van ge
wijsde gegane beslissing en tijdens dat 
uitstel de verjaring van de strafvor
dering is geschorst; 

Dat de feitenrechter bij wie de straf
vordering a~nhangig is, op onaantast
bare wijze in feite oordeelt of de op
lossing van het geschil dat bij een 
andere gerechtelijke, eventueel an
dere administratieve overheid werd 
aanhangig gemaakt, hem van die aard 
schijnt te zijn dat ze een invloed kan 
hebben op de strafvordering; 

Overwegende dat eiser de appel
rechters bij conclusie heeft verzocht om 
met toepassing van artikel 350, § 4, 
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W.I.B. (oud) de uitspraak uit te stel
len op grand: "dat (eiser) een bezwaar
schrift ingediend heeft tegen de bij
komende aanslagen in de personen
belasting opgesteld te zijnen laste voor 
de aanslagjaren 1988 tot 1991, aan
slagen gevestigd op identieke basis
sen als deze weerhouden in de tenlas
teleggingen"; 

Dat de appelrechters considereren : 
"dat (eiser) ten onrechte voorhoudt dat 
de uitspraak moet worden uitgesteld 
totdat bij in kracht van gewijsde ge
gane beslissing uitspraak is gedaan 
over het bezwaarschrift dat hij heeft 
ingediend tegen de bijkomende aan
slagen in de personenbelastingen en de 
aanvullende belastingen te zijnen laste 
opgesteld voor de aanslagjaren 1988 
tot 1991; dat uit geen voorliggend ele
ment blijkt dat de oplossing van dit ge
schil van die aard is dat ze een in
vloed kan hebben op huidige 
strafvordering en dat (eiser) overi
gens geenszins aangeeft waaruit die 
invloed zou kunnen bestaan; dat on
der meer noch uit het louter indie
nen van een dergelijk bezwaarschrift, 
noch uit de omstandigheid dat de aan
gevochten aanslagen zijn 'gevestigd op 
vergelijkbare basissen als deze weer
houden in de tenlasteleggingen' der
gelijke invloed blijkt"; 

Dat de appelrechters met deze con
sideransen de bewoordingen van ei
sers bezwaarschrift niet uitleggen, 
mitsdien de bewijskracht ervan niet 
miskennen; 

Overwegende dat het niet tegen
strijdig is eiser te veroordelen met be
trekking tot bepaalde belastingaan
giften en te beslissen dat de uitspraak 
over andere geen invloed blijkt te heb
ben op de aanhangig zijnde strafvor
dering; 

Overwegende dat het middel voor 
het overige opkomt tegen de beoorde
ling van feiten door de rechters; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

11 maart 1997 - 2e kamer - Voorzit
ter : de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Huybrechts - Gelijklui
dende conclusie van de h. Goeminne, 
advocaat-generaal- Advocaten : mr. M. 
Van Caekenberghe, Brussel. 

Nr. 138 

2e KAMER - 12 maart 1997 

WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE
MENT VAN 01-12-1975 - REGLEMENTS
BEPALINGEN -ART. 59-ART. 59.10-AUTO
SNELWEG- VASTSTELLINGEN VAN DE POLITIE 
- WETTIGHEID- VOORWAARDEN. 

De met een opdracht van politie belaste 
ambtenaren die op een autosnelweg een 
strafbaar feit, zoals overdreven snel
heid, onmogelijk kunnen vaststellen vanaf 
een toegestane parkeerstrook, stellen dat 
feit regelmatig vast buiten een derge
lijke strook (1). (Art. 59.10 Wegverkeers
reglement.) 

(SILBERSTEIN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.96.1167.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 26 juni 199p in hoger
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Brussel; 

(1) Vgl. Cass., 16 juni 1987, A.R. nr. 1095 (A. C., 
1986-87, nr. 627). 
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Over het eerste middel : schending van de 
artikelen 12, 14, 97 van de Grondwet, 6.2 
van het Europees Verdrag van de Rech
ten van de Mens, 70 van het Strafwetboek 
21.4.4 van het Wegverkeersreglement (KB: 
1.12.75) en van het beginsel van de wet
tigheid van de vervolging, 

doordat het bestreden vonnis eiser ver
oordeelt op de volgende gronden: "dat de 
eerste rechter beslist heeft dat uit geen en
kel gegeven van het dossier bleek dat de 
verbalisanten op de middenberm van de 
autosnelweg stonden; dat de procureur des 
Konings ter zitting zelf toegeeft dat zulks 
heel.waarschijnlijk het geval was; dat de 
prec1eze standplaats van het voertuig van 
de verbalisanten hoe dan ook zonder be
lang is, daar vaststaat dat het voertuig vast 
en zeker niet op een door het verkeers
bord E9A aangewezen parkeerstrook stond 
(de enige plaats waar parkeren krach
tens artikel 21.4.4 toegestaan is) aange
zien statische controle op overdre~en snel
heid vanaf die plaats niet mogelijk was; ... 
dat uit geen enkele van de aangevoerde 
wettelijke bepalingen (artt. 59.10 van het 
Wegverkeersreglement, a. 15 en 16 van de 
wet op het politieambt) werkelijk volgt dat 
de rijkswachters in casu het recht had
den om een overtreding te begaan ten
einde een andere vast te stellen· dat de 
rijkswachters in elk geval de 'behoeften van 
de dienst of van hun opdracht' niet kun
nen inroepen aileen maar om een overtre
ding vast te stellen; dat artikel 59.10 im
mers op restrictieve wijze moet worden 
gei:nterpreteerd, daar het een uitzonde
ring is op een beginsel dat ertoe strekt de 
veiligheid van de weggebruikers te waar
borgen; ... dat niet als beginsel kan wor
den aangenomen dat elke door ofnaar aan
leiding van een onrechtmatige daad gedane 
vaststelling nietig is; dat aileen de omstan
digheid dat politie-agenten zich naar aan
leiding van een vaststelling schuldig heb
ben gemaakt aan een strafbaar feit niet de 
nietigheid van hun vaststellinge~ tot ge
yolg he~ft,. nl!- die wijze van vaststelling niet 
m se metlg IS (cf. Cass, 27 februari 1985, 
J. T. 1985, p. 728 + noot D. Garabedian pp. 
731 tot 739)", 

terwijl de rechtbank, door te erkennen 
dat de verbalisant een overtreding heeft be
gaan teneinde een andere vast te stellen 
een beslissing wijst die onverenigbaar i~ 
met het beschikkende gedeelte ervan en de 
voornoemde bepalingen en beginselen· te 
meer daar het aan eiser ten laste gelegde 
strafbaar feit met andere, volstrekt wet
tige ~iddelen kon worden vastgesteld, -
dat wll zeggen, zonder een overtreding te 

begaan -, (bijvoorbeeld door middel van 
een mobiele of statische controle vanaf een 
toegestane standplaats); de door de verba
lisant be~ane overtreding even emstig is als 
de aan e1ser ten laste gelegde overtreding 
en de openbare orde evenzeer aantast (de 
rechtbank verklaart trouwens dat "arti
kel 59.10 (uitzondering op artikel 21.4.4 
van het Wegverkeersreglement) immers op 
restrictieve w.ijze moet worden gei:nterpre
teerd, all?gez1en het een uitzondering is op 
een begmsel dat ertoe strekt de veilig
heid van de weggebruikers te waarbor
gen; ... ", de snelheidsbeperkingen even
wei door hetzelfde beginsel zijn verant
woord); de rechtbank, om eiser te kunnen 
veroordelen, in haar motivering had moe
ten vaststellen dat de verbalisant zich niet 
schuldig had gemaakt aan een overtre
ding teneinde een andere vast te stellen of 
dat "de behoeften van de dienst of van hun 
opdracht" de overtreding van het Wegver
keersreglement rechtvaardigden quod non· 
de correctionele rechtbank te dezen toe~ 
geeft dat de verbalisant een overtreding 
heeft begaan; het Hofvan Beroep te Brus
sel, in strijd met de door de rechtbank aan
gehaalde beslissing van 27 februari 1985 
van Uw Hof, in zijn arrest van 30 novem
ber 1981. (A.R. nr.J.T. 1985, p. 729) uit
drukkehJk erop wees dat de verbalisan
ten geen overtreding hadden begaan; de 
openbare orde van de verkeersveiligheid in 
deze za~k tot tweemaal toe is aangetast, 
aangez1en de overtreding, zonder dwin
gende noodzaak, is vastgesteld door mid
del van een andere overtreding; het met 
een rechtsstaat onverenigbaar is dat kracht 
van wet wordt toegekend aan vaststellin
gen die door het plegen van strafbare fei
ten, dus op onrec~t~atige wijze, zijn ver
kregen; de verded1gmg van het tegenover
gestelde standpunt de uitvoerende macht 
zou ontslaan van haar plicht om de wet
ten nate leven die zij moet doen eerbiedi
gen: 

Overwegende dat, krachtens arti
kel59.10 van het Wegverkeersregle
ment, de met een opdracht van poli
tie of toezicht van de autosnelweg 
belaste ambtenaren hun voertuig bui
ten de door het verkeersbord E 9a aan
gewezen parkeerstrook kunnen la
ten stilstaan of parkeren, voor zover de 
behoeften van de dienst of van hun op
dracht het rechtvaardigen; 

Overwegende dat het bestreden von
nis vermeldt dat het voertuig van de 
verbalisanten niet "op een door het 
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verkeersbord E 9a aangewezen par
keerstrook kon staan (de enige plaats 
waar dat krachtens artikel21.4.4 (van 
het Wegverkeersreglement) toege
staan is), aangezien statische con
trole op overdreven snelheid vanaf die 
plaats niet mogelijk was"; 

Dat de appelrechters, nu zij aldus 
vaststellen dat de behoeften van de 
dienst of van hun opdracht het par
keren buiten de op de autosnelwe
gen toegestane parkeerstroken recht
vaardigden, niet wettig beslissen dat 
de verbalisanten zich naar aanlei
ding van de vaststelling van de aan ei
ser ten laste gelegde overtreding schul
dig hebben gemaakt aan een strafbaar 
feit; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

12 maart 1997 - 2e kamer- Voorzit
ter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Jeanmart- Gelijk
luidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. M. 
Joachimowicz. 

Nr. 139 

2e KAMER- 12 maart 1997 

1° CASSATIEBEROEP - STRAFZAKEN -

'IERM1JNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETE
KENING- STRAFVORDERING- ALLERLEI
HOF VAN ASSISEN- VERWIJZING NAAR RET 
HOF - VERWIJZINGSARREST - CASSATIE
BEROEP VAN DE VEROORDEELDE - DRAAG
WIJDTE. 

2o CASSATIEBEROEP - STRAFZAKEN -
BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIE
BEROEP - STRAFVORDERING- BESLISSIN
GEN WAARTEGEN REEDS CASSATIEBEROEP IS 
INGESTELD. 

3° HOF VAN ASSISEN - BEHANDELING 
TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLA
RING VAN DE JURY- OPENING VAN DE DE
BATTEN - 'IERMIJN VAN VIJFTIEN DAGEN NA 
ONDERVRAGING DOOR DE VOORZITTER 
NIET-NALEVING VAN DIE TERMIJN -
GEVOLG. 

1 o Op het cassatieberoep van de veroor
deelde tegen het arrest tot verwijzing naar 
het hof van assisen, dat gelijktijdig met 
het cassatieberoep tegen het veroorde
lend arrest is ingesteld binnen vijftien da
gen na de uitspraak van dit arrest, neemt 
het Hof geen kennis van de schending van 
de wetten inzake de bevoegdheid van de 
kamer van inbeschuldigingstelling en van 
het hof van assisen, noch van het 
onderzoek over de in art. 299 Sv. ver
melde nietigheden of over de nietighe
den wegens niet-inachtneming van de 
wetten tot invoering van het de bat op te
genspraak en tot regeling van het taal
gebruik voor de kamer van inbeschuldi
gingstelling (1). 

2° In strafzaken kan een partij, behou
dens het bij artikel 40, vierde lid Taal
wet Gerechtszaken bepaalde geval, het ge
val van regelmatige afstand of het geval 
waarin tegen het arrest tot verwijzing 
naar het hof van assisen nag cassatie
beroep kan worden ingesteld na het ver
oordelend arrest, zich geen tweede maal 
tegen dezelfde beslissing in cassatie voor
zien, zelfs als dat cassatieberoep is inge
steld v66r de verwerping van het eerste 
(2). 

3° Wanneer de beschuldigde ter voorberei
ding van zijn verdediging tijdig inzage 
heeft gekregen van de stukken, kunnen de 
de batten voor het hof van assisen ge
opend worden v66r het verstrijken van de 
termijn van vijftien dagen te rekenen van 
de ondervraging van de beschuldigde 
door de voorzitter van het hof van assi
sen, voor zover de beschuldigde zich nag 
op nuttige wijze in cassatie kan voor
zien tegen het arrest tot verwijzing (3). 
(Art. 296 Sv.) 

(1) Cass., 14 juni 1995, A.R. nr. P.95.0614.F 
(A. C., 1995, nr. 299). 

(2) Cass., 27 sept. 1994, A.R. nr. P.94.1079.N 
(A. C., 1994, nr. 402). 

(3) Vgl. Cass., 15 okt. 1860 (Pas., 1860, I, 380). 
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(DRAOUET) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.97.0169.F) 

RET HOF;- Gelet op de bestre
den arresten, op 21 november 1995 
gewezen door de kamer van inbeschul
digingstelling van het Hof van Be
roep te Luik en op 20 december 1996 
gewezen door het Hof van As sis en van 
de provincie Luik; 

I. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen het arrest tot verwij
zing naar het HofvanAssisen van 21 
november 1995: 

A. Op de eerste voorziening van 3 
januari 1997 : 

Overwegende dat het Hof, op het 
cassatieberoep van de veroordeelde te
gen het arrest tot verwijzing naar het 
hof van assisen, dat gelijktijdig met 
het cassatieberoep tegen het veroor
delend arrest is ingesteld binnen vijf
tien dagen na de uitspraak van dit ar
rest, geen kennis neemt van de 
schending van de wetten inzake de be
voegdheid van de kamer van inbe
schuldigingstelling en van het hofvan 
assisen, noch van het onderzoek over 
de in artikel299 van het Wetboek van 
Strafvordering vermelde nietigheden 
of over de nietigheden wegens niet
inachtneming van de wetten tot in
voering van het debat op tegenspraak 
en tot regeling van het taalgebruik 
voor de kamer van inbeschuldiging
stelling; 

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

B. Op de tweede voorziening van 3 
januari 1997, onder nr. 3 van het re
pertorium: 

Overwegende dat een partij in straf
zaken, behoudens het bij artikel 40, 
vierde lid, van de wet van 15 juni 1935 
betre:ffende het gebruik der talen in 
gerechtszaken bepaalde geval, het ge
val van regelmatige afstand en het ge
val waarin tegen het arrest tot ver-

wijzing naar het hof van assisen nog 
cassatieberoep kan worden ingesteld 
na het veroordelend arrest, zich geen 
tweede maal tegen dezelfde beslis
sing in cassatie kan voorzien, zelfs als 
dat tweede cassatieberoep werd inge
steld v66r de verwerping van het eer
ste; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

II. In zoverre de tweede voomoemde 
voorziening gericht is tegen het ar
rest alvorens recht te doen van 20 de
cember 1996, waarbij beslist wordt 
over de aan de jury te stellen vragen : 

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

III. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen het veroordelend ar
rest van 20 december 1996 : 

A. Op de voorziening van 26 decem
ber 1996: 

Over het middel : miskenn:ing van het al
gemeen rechtsbeginsel van het recht van 
verdediging en schending van artikel 296, 
gewijzigd bij de wet van 15 juni 1981, en 
van de artikelen 301, 302 en 644 van het 
Wetboek van Strafvordering, 

doordat het arrest eiser veroordeelt tot 
levenslange opsluiting en hem voor het le
v en ontzet van de in artikel 31 van het 
Strafwetboek opgesomde rechten, 

terwijl uit het proces-verbaal van ei
sers ondervraging die met toepassing van 
artikel 293 van het Wetboek van Strafvor
dering is geschied door de voorzitter van 
het hof van assisen, blijkt dat die onder
vraging heeft plaatsgevonden op 29 no
vember 1996 om 10u50; bovendien uit het 
proces-verbaal van de openbare terechtzit
ting van 16 december 1996 blijkt dat de 
voorzitter op die datum de openbare te
rechtzitting voor geopend heeft verklaard 
met het oog op het onderzoek en de be
rechting van de zaak ten laste van eiser; de 
bij artikel 296 van het Wetboek van Straf
vordering bepaalde termijn van vijftien da
gen verstreek op zaterdag 14 december 
1996, maar met toepassing van artikel 644 
van genoemd wetboek verlengd werd tot 
maandag 16 december; eiser bijgevolg niet 
over de hem bij de wet toegekende 



Nr. 140 HOF VAN CASSATIE 345 

termijn beschikt heeft om zijn verdedi
ging voor te bereiden en zich in cassatie te 
voorzien tegen het hem op 24 november 
1996 betekende arrest van verwijzing van 
21 november 1995; uit geen enkel stuk 
waarop Uw Hof vermag acht te slaan blijkt 
dat eiser afstand heeft gedaan van de mo
gelijkheid om tegen dat arrest cassatie
beroep in te stellen of zijn uitdrukkelijke 
toestemming heeft gegeven om v66r het 
verstrijken van die termijn terecht te staan; 
de wetsbepalingen en het algemeen rechts
beginsel die in het middel zijn aangege
ven, bijgevolg zijn geschonden; 

Overwegende dat eiser, ondanks de 
opening van de debatten voor het hof 
van assisen op 16 december 1996, de 
mogelijkheid had om zich op dezelfde 
datum van 16 december 1996 op grand 
van de artikelen 296 en 644 van het 
Wetboek van Strafvordering in cassa
tie te voorzien tegen het arrest van 
verwijzing, wat hetzij de opschorting 
van de debatten, hetzij de verdaging 
ervan naar een andere zitting tot ge
volg zou hebben gehad; dat de beschul
digde krachtens de wet betreffende de 
voorlopige hechtenis v66r de onder
vraging door de voorzitter van het hof 
van assisen met zijn raadsman kon 
overleggen; 

Dat eiser in het middel overigens 
niet betoogt dat hij niet tijdig van de 
stukken inzage heeft gekregen voor 
zijn verdediging; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

B. Op de voorziening van 3 januari 
1997: 

Overwegende dat een partij in straf
zaken, behoudens het bij artikel 40, 
vierde lid van de wet van 15 juni 1935 
op het gebruik der talen in gerechts
zaken bepaalde geval, het geval van 
regelmatige afstand of het geval 
waarin tegen het arrest tot verwij
zing naar het hof van assisen nog 
cassatieberoep kan worden ingesteld 
na het veroordelend arrest, zich geen 

tweede maal tegen dezelfde beslis
sing in cassatie kan voorzien, zelfs als 
dat cassatieberoep is ingesteld v66r de 
verwerping van het eerste; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

IV. In zoverre de voorziening ge
richt is "tegen de burgerlijke beschik
kingen van het op 20 december 1996 
gewezen strafrechtelijk arrest" : 

Overwegende dat het bestreden ar
rest geen uitspraak doet over de bur
gerlijke belangen; 

Dat de voorziening geen bestaans
reden heeft en dus niet ontvankelijk is; 

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

12 maart 1997 - 2e kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Ghislain, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Piret, advocaat-generaal
Advocaat : mr. Draps. 

Nr. 140 

2e KAMER- 12 maart 1997 

CASSATIEBEROEP - STRAFZAKEN -BE
SLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP 
- ALGEMEEN - NIET BESTAANDE PROCE
DURE. 

Niet ontvankelijk is het verzoekschrift tot 
cassatie dat erop gericht is een niet be
staande procedure in te leiden, zoals het 
verzoekschrift tot vernietiging van een 
door het openbaar ministerie genomen ad
ministratieve beslissing ( 1). 

(1) Cass., 20 feb. 1987, A.R. nr. 5504 (A. C., 
1986-87, nr. 371). 
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(MOMMAERTS) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.97.0180.F) 

HET HOF;- Gelet op het door ei
ser op 4 februari 1997 ter griffie van 
het Hof neergelegde "verzoekschrift tot 
vernietiging van de door het parket 
van mevrouw de procureur des Ko
nings te Luik en de door het parket
generaal van mevrouw de procureur
generaal te Luik genomen admini
stratieve beschikkingen, die (onder 
meer) in strijd zijn met de wet en de 
Grondwet"; 

Overwegende dat verzoekschrif
ten, die ertoe strekken niet bestaande 
procedures in te leiden, niet ontvan
kelijk zijn; 

Om die redenen; verwerpt het ver
zoekschrift; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

12 maart 1997 - 2e kamer - Voorzit
ter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Willems - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advocaat
generaal. 

Nr. 141 

2e KAMER - 12 maart 1997 

1 o ONDERZOEKSRECHTER- VERVAN

GING- VOORWAARDEN. 

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE -
STRAFZAKEN- ONDERZOEKSRECIITER- VER
VANGING- VOORWAARDEN. 

1 o en 2° Wanneer het mandaat van een on
derzoeksrechter verstreken is, kan de voor
zitter van de rechtbank van eerste aan
leg, bij wijze van uitzondering en indien 
de behoeften van de dienst het rechtvaar
digen, een werkend rechter aanwijzen om 
hem te vervangen, zonder dat de raad
kamer de zaak aan de eerstgenoemde 

moet onttrekken noch laatstgenoemde uit
drukkelijk moet adieren (1). (Art. 80 
Ger.W.) 

(DIONISIO) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.97.0300.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 25 februari 1997 gewe
zen door de kamer van inbeschuldi
gingstelling van het Hof van Beroep te 
Bergen; 

Over het middel : 
Overwegende dat de voorzitter van 

de rechtbank van eerste aanleg krach
tens artikel 80 van het Gerechtelijk 
Wetboek, bij wijze van uitzondering en 
als de behoeften van de dienst het 
rechtvaardigen, een werkend rechter 
kan aanwijzen om, inzonderheid, het 
ambt van onderzoeksrechter te ver
vullen, 

Overwegende dat mevrouw M.C. 
Ost, op grand van die aanwijzing, haar 
collega A Biquet, wiens mandaat ver
streken was, regelmatig vervangen 
heeft; dat geen enkele wetsbepaling de 
raadkamer verplichtte om de zaak aan 
laatstgenoemde te onttrekken; dat 
geen enkele procesregel de verplich
ting oplegde om de zaak in de loop van 
het onderzoek uitdrukkelijk bij haar 
vervangster aanhangig te maken; 

Dat het middel faalt naar recht; 
En overwegende dat de substan

tit\le of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

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

(1) Vgl. Cass., 7 april1978 (A.C., 1978, 907) en 
de noot A.T.; 22 mei 1979 (ibid., 1978-79, 1108). 
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12 maart 1997 - 2• kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Ghislain, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Piret, advocaat-generaal
Advocaat: mr. G. Dufrane, Bergen. 

Nr. 142 

1 • KAMER - 13 maart 1997 

1 o RECHTERLIJK GEWIJSDE - GEZAG 
VAN GEWIJSDE- STRAFZAKEN- AANSPRA
KELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST -
HERSTELPLICHT- ZAKEN- BEWAARDER VAN 
DE ZAAK- GEEN FOUT- RECHTERLIJK GE
WIJSDE DIENAANGAANDE- GEVOLG. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST- HERSTELPLICHT
ZAKEN- BEWAARDER VAN DE ZAAK- GEEN 
FOUT- RECHTERLIJK GEWIJSDE DIENAAN
GAANDE- GEZAG VAN GEWIJSDE IN STRAF
ZAKEN- GEVOLG. 

1 o en 2° De omstandigheid dat de straf
rechter heeft beslist dat een voor hem ge
daagde partij geen enkele nalatigheid had 
begaan, belet de burgerlijke rechter niet 
die partij op grand van art. 1384, eerste 
lid, B. W: te veroordelen tot vergoeding van 
de schade veroorzaakt door de zaak die zij 
onder haar bewaring had (1). (Art. 1384, 
eerste lid, B.W.) 

(GUILLAUME, AG 1824 N.V. 
T. CEMSTOBEL BRUSSEL N.V) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.96.0105.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 september 1995 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Luik; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1319, 1320, 1322, 1384, eerste lid, 
van het Burgerlijk Wetboek, 23, 25 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 4 van de wet van 17 
april1878 houdende de voorafgaande ti-

(1) Zie Cass., 8 sept. 1967 (A.C., 1968, 35). 

tel van het Wetboek van Strafvordering en 
van het algemeen rechtsbeginsel dat de op 
de burgerlijke rechtsvordering gewezen be
slissing in strafzaken kracht van gewijsde 
heeft, neergelegd in artikel 4 van de wet 
van 17 april 1878, 

doordat het arrest vaststelt dat "(de eer
ste eiseres en de compagnie de Bruxelles 
1821, in wier rechten de tweede eiseres is 
gesubrogeerd, hierna 'de eiseressen') ver
goeding vorderen voor de schade ten ge
volge van een verkeersongeval op 30 ja
nuari 1992 waarbij (de eerste eiseres) die 
met haar wagen op de boulevard d'Herbatte 
te N amen reed, de door de heer Vielvoye 
bestuurde bestelwagen, die aan (ver
weerster) toebehoorde, niet kon ontwij
ken; dat uit het opsporingsonderzoek blijkt 
dat de bestelwagen technische problemen 
had, dat 'er een dikke rookwolk uit de uit
laat kwam', en dat de bestuurder daarom 
stopte 'langs de rechterkant van de rij
baan"' waar laatstgenoemd voertuig 'en
kele seconden nadien' werd aangereden 
door het door de eerste (eiseres) bestuurde 
voertuig; dat de Politierechtbank te Na
men, bij het in kracht van gewijsde ge
gane vonnis van 29 oktober 1992, de be
stuurder van de bestelwagen, Pierre 
Vielvoye, aan wie ten laste was gelegd dat 
hij het verkeer had gehinderd (artikel 7.1., 
van het koninklijk besluit van 1 decem
ber 1975) en (de eerste eiseres) aan wie ten 
laste was gelegd dat zij een voertuig had 
bestuurd zonder het voortdurend goed in de 
hand te hebben (artikel 8.3., tweede lid, van 
het koninklijk besluit van 1 december 1975) 
en haar snelheid niet had geregeld (arti
kel10.1.1", van het koninklijk besluit van 
1 december 1975) buiten vervolging stelde; 
dat (verweerster), in haar hoedanigheid van 
burgerrechtelijk aansprakelijke voor Pierre 
Vielvoye, buiten het geding werd gesteld; 
dat de rechtbank zich onbevoegd verklaarde 
om uitspraak te doen over de burgerlijke 
rechtsvorderingen, meer bepaald die welke 
door de (eiseressen) waren ingesteld; dat de 
eiseressen hun rechtsvordering gronden op 
artikel 1384, eerste lid, van het Burger
lijk Wetboek en aanvoeren dat de bestel
wagen van (verweerster) een gebrek ver
toonde; dat laatstgenoemde hoofdzakelijk 
betoogt dat voornoemd strafvonnis op grond 
van het rechtsbeginsel 'non bis idem' en van 
het algemeen rechtsbeginsel dat 'de uit
spraak van de strafrechter volstrekt ge
zag van gewijsde heeft voor de burger
lijke rechter' de (eiseressen) verbiedt een 
rechtsvordering in te stellen"; dat het ar
rest de door de eiseressen ingestelde rechts
vordering tot schadevergoeding verwerpt op 
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grond dat "(verweerster) en de (eiseres
sen) partij waren in het strafproces en dat 
derhalve het recht van verdediging even
eens is gewaarborgd; dat de strafrechter, 
om te beslissen dat de vrijspraak van be
stuurder Vielvoye verantwoord was door 
een toevallig feit, met name erop wees dat 
'de eigenaar (verweerster) van het voer
tuig noch hem zelf nalatigheid kan (kon) 
worden verweten, aangezien het voertuig 
vrij nieuw was (19 december 1988) en de 
verbalisanten geen enkel zichtbaar mecha
nisch gebrek hadden vastgesteld'; dat het 
gezag van gewijsde in strafzaken zich uit
strekt tot al 'wat zeker en noodzakelijk door 
de strafrechter is beslist betreffende het be
staan van de aan de beklaagde ten laste ge
legde feiten, ongeacht de juridische om
schrijving ervan, en met inaanmerking
nernirig van de redenen waarop de 
beslissing noodzakelijk steunt'; bijgevolg in 
casu is beslist dat (verweerster) geen en
kele nalatigheid heeft begaan; hoewel het 
gezag van gewijsde van de door de straf
rechter op de burgerlijke rechtsvordering 
gewezen beslissing onderworpen is aan de 
regels van het gezag van gewijsde in bur
gerlijke zaken en hoewel het gezag van ge
wijsde van de op de burgerlijke rechtsvor
dering gewezen beslissing, ook al is ze 
gewezen door de strafrechter, de open
bare orde niet raakt, zelfs als die beslis
sing in kracht van gewijsde is gegaan, de 
in artikel 23 van het Gerechtelijk Wet
hoek voor het gezag van gewijsde bepaalde 
voorwaarden uitsluiten dat degene die 'par
tij in een geding is geweest' 'een geschil
punt dat door de rechter is beslecht na af
loop van een geding en waarover ieder van 
de pleiters tegenspraak heeft kunnen voe
ren, opnieuw opwerpt'; dat als wordt aan
genomen dat de door de (eiseressen) op 
grond van artikel1384, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek ingestelde rechtsvor
dering, op een andere oorzaak berust dan 
die welke voor de strafrechter is aange
voerd, aan die rechtsvorderingen feiten ten 
grondslag liggen die reeds voordien zijn 
aangevoerd voor de strafrechter, die heeft 
geoordeeld dat (verweerster) geen enkele 
nalatigheid kon worden verweten", 

terwijl, eerste onderdeel, het gezag van 
gewijsde in strafzaken, dat zich uitstrekt 
tot al wat de strafrechter werkelijk en 
noodzakelijk heeft beslist, enkel betrek
king heeft op de aan de beklaagde ten laste 
gelegde rnateriele feiten, met inaanmer
kingneming van de redenen waarop het dic
tum noodzakelijk steunt; de overwegin
gen die niet vereist zijn om de beslissing 
van de strafrechter naar recht te verant-

woorden en dus evengoed konden worden 
weggelaten zonder dat de beslissing daar
door haar wettelijke grondslag zou verlie
zen, geen enkel gezag van gewijsde heb
ben; de politierechtbank kennis had 
genomen van de volgende feiten die aan de 
heer Vielvoye, aangestelde van verweerster, 
burgerrechtelijk aansprakelijke, ten laste 
werden gelegd : "het verkeer hebben ge
hinderd of onveilig gemaakt door voorwer
pen of stoffen op de openbare weg te wer
pen, te plaatsen, achter te laten of te laten 
vallen of door er enige belemmering aan te 
brengen (artikel 7.1., Wegverkeersregle
ment); de politierechtbank, bij het in kracht 
van gewijsde gegane vonnis van 29 okto
ber 1992, de heer Vielvoye op de volgende 
gronden heeft vrijgesproken : "wat de be
klaagde Vielvoye betreft, plotseling en op 
abnormale wijze kwam rook uit de motor 
van het door hem bestuurde voertuig; de ei
genaar van het voertuig dat Vielvoye be
stuurde, noch hem zelf kan nalatigheid 
worden verweten, aangezien voornoemd 
voertuig vrij nieuw was (18 december 1988) 
en de verbalisanten geen enkel zichtbaar 
mechanisch gebrek hadden vastgesteld; de 
heer Vielvoye, die het slachtoffer was van 
een kennelijk niet voorzienbare zelfont
branding van de motor, kon 'de motor stil
leggen door naar een andere versnelling te 
schakelen en de motor te doen afslaan' 
waardoor het voertuig onrniddellijk tot stil
stand kwam; ( ... ) de heer Vielvoye werd dus 
het slachtoffer van een toevallig feit"; de 
overwegingen van het vonnis van de 
politierechtbank betreffende een even
tuele nalatigheid van verweerster in haar 
hoedanigheid van eigenaar van de bestel
wagen, geen noodzakelijke gronden wa
ren om de vrijspraak van de heer Viel
voye, haar aangestelde, naar recht te 
verantwoorden; het arrest beslist dat de 
grond van de beslissing van de strafrech
ter volgens welke verweerster geen en
kele nalatigheid heeft begaan, gezag van 
gewijsde heeft en om die reden aan de ei
seressen kan worden tegengeworpen; het 
arrest aldus het algemeen rechtsbeginsel 
van het gezag van gewijsde in strafzaken 
miskent; 

tweede onderdeel, de burgerlijke rech
ter het gezag van gewijsde in strafzaken 
enkel miskent, als hij uit de door de straf
rechter vastgestelde feiten gevolgen af
leidt die onverenigbaar zijn met wat op 
strafrechtelijk gebied is beslist of als hij in 
tegenspraak komt met de beslissing van de 
strafrechter; er geen enkele tegenstrijdig
heid is tussen de beslissing van de straf
rechter volgens welke een persoon geen 
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enkele fout of nalatigheid heeft begaan en 
de beslissing waarbij de burgerlijke rech
ter achteraf die persoon op grond van ar
tikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk 
Wetboek veroordeelt tot vergoeding van de 
schade die is veroorzaakt door het gebrek 
van een zaak die zij onder haar bewaring 
had; de bewaarder van een gebrekkige zaak 
die schade heeft veroorzaakt immers aan 
zijn aansprakelijkheid op grond van in ar
tikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk 
Wetboek, enkel kan ontkomen, wanneer hij 
bewijst dat de schade te wijten is aan een 
vreemde oorzaak; de zelfs onoverkome
lijke onwetendheid omtrent het gebrek de 
bewaarder niet bevrijdt van zijn aanspra
kelijkheid; de politierechtbank in casu de 
beslissing waarbij de beklaagde Vielvoye is 
vrijgesproken en de burgerlijke rechtsvor
dering van de eiseressen tegen de be
klaagde en tegen verweerster, optredend in 
de hoedanigheid van burgerrechtelijk aan
sprakelijke, dus is verworpen, grondt op het 
feit dat de beklaagde Vielvoye geen fout of 
nalatigheid heeft begaan door een bestel
wagen te besturen waaruit plots en op ab
normale wijze rook ontsnapte, aangezien hij 
het slachto:ffer is geworden van een toe
vallig feit; de politierechtbank tevens, ten 
overvloede, heeft overwogen dat ver
weerster, aan wie de bestelwagen toebe
hoorde, evenmin enige nalatigheid heeft be
gaan; de eiseressen die, op grond van 
artikel 1384, eerste lid, van het Burger
lijk Wetboek voor de burgerlijke rechter een 
rechtsvordering hadden ingesteld tegen ver
weerster, betoogden dat hun schade was 
veroorzaakt door het gebrek van de bestel
wagen die verweerster onder haar bewa
ring had; de omstandigheid dat de 
politierechtbank geen fout of nalatigheid 
had vastgesteld aan de zijde van de be
stuurder van de bestelwagen, en, ten over
vloede, aan de zijde van verweerster, niet 
belette dat verweerster kon worden ver
oordeeld op grond van artikel 1384, eer
ste lid, van het Burgerlijk Wetboek werd, 
zelfs als de politierechtbank impliciet heeft 
beslist dat er aan de zijde van de bestuur
der van de bestelwagen en verweerster on
overkomelijke onwetendheid bestond om
trent het gebrek; het arrest, nu het de 
rechtsvordering van de eiseressen ver
werpt op grond dat de strafrechter heeft 
geoordeeld dat verweerster geen enkele na
latigheid kon worden verweten, en dat de 
beoordeling niet opnieuw kan worden be
twist, het beginsel van het gezag van ge
wijsde in strafzaken niet correct toepast en 
artikel 1384, eerste lid, van het Burger
lijk Wetboek schendt; 

derde onderdeel, het arrest vaststelt dat 
de politierechtbank zich onbevoegd heeft 
verklaard om uitspraak te doen op burger
lijk gebied; het arrest evenwel, nu het de 
rechtsvorderingen van de eiseressen ver
werpt op grond van het beginsel dat de uit
spraak van de politierechtbank op burger
lijk gebied gezag van gewijsde heeft, door 
tegenstrijdigheid is aangetast; de straf
rechter die een beklaagde vrijspreekt bo
vendien, krachtens artikel 4 van de wet van 
17 april1878, geen kennis ka~ nemen van 
de burgerlijke rechtsvorderingen die te
gen die beklaagde en de voor hem 
burgerrechtelijk aansprakelijke aanstel
ler zijn ingesteld; het arrest in casu vast
stelt dat de politierechtbank bij haar von
nis van 29 oktober 1992, de beklaagde 
Vielvoye heeft vrijgesproken en zich onbe
voegd heeft verklaard om uitspraak te doen 
over de door de eiseressen tegen de be
klaagde Vielvoye en de voor hem 
burgerrechtelijk aansprakelijke, ver
weerster, ingestelde burgerlijke rechtsvor
deringen; de politierechtbank dus geen uit
spraak heeft gedaan op burgerlijk gebied, 
maar uitsluitend op strafrechtelijk ge
bied; de artikelen 23 en volgende van het 
Gerechtelijk Wetboek geen betrekking heb
ben op het gezag van gewijsde in strafza
ken; het arrest de rechtsvordering van de 
eiseressen heeft verworpen op grond dat zij 
krachtens artikel 23 van het Gerechtelijk 
Wetboek, datgene wat "op burgerlijk ge
bied" door de politierechtbank is beslist, 
niet opnieuw kunnen betwisten; het ar
rest aldus de artikelen 4 van de wet van 17 
april 1878, 23 en 25 van het Gerechtelijk 
Wetboek schendt; het arrest, nu het impli
ciet beslist dat de politierechtbank uit
spraak heeft gedaan op burgerlijk gebied, 
dat vonnis daarenboven interpreteert op 
een wijze die onverenigbaar is met de be
woordingen ervan en de bewijskracht er
van miskent (schending van de artikelen 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

vierde onderdeel, de politierechtbank het 
bestaan van een gebrek van de bestelwa
gen geenszins heeft uitgesloten; de 
politierechtbank integendeel blijkbaar het 
gebrek als bewezen heeft beschouwd maar 
voor de bestuurder van de bestelwagen, en, 
wellicht ook ten overvloede, voor ver
weerster, aan wie de bestelwagen toebe
hoorde, een toevalligheid opleverde; het ar
rest ingeval het impliciet heeft geoordeeld 
dat de politierechtbank in haar vonnis het 
bestaan van een gebrek van de bestelwa
gen heeft uitgesloten, dat vonnis interpre
teert op een wijze die onverenigbaar is met 
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de bewoordingen ervan en de bewijskracht 
ervan miskent (schending van de artike
len 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek) : 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, enerzijds, de bur
gerlijke rechter, krachtens het alge
meen rechtsbeginsel dat de op de bur
gerlijke rechtsvordering gewezen 
beslissing van de strafrechter gezag 
van gewijsde heeft, de beslissing van 
de strafrechter niet kan tegenspre
ken; 

Overwegende dat, anderzijds, de 
persoon die een gebrekkige zaak on
der zijn bewaring heeft, op grond van 
artikel 1384, eerste lid, van het Bur
gerlijk Wetboek, aansprakelijk kan 
worden gesteld ook al heeft hij geen 
enkele nalatigheid of fout begaan; 

Dat derhalve de omstandigheid dat 
de strafrechter heeft beslist dat ver
weerster geen enkele nalatigheid had 
begaan, de burgerlijke rechter niet be
let die partij op grond van voornoemd 
artikel 1384, eerste lid, te veroorde
len tot vergoeding van de schade ver
oorzaakt door de zaak die zij onder 
haar bewaring had; 

Dat het arrest, nu het hierover an
ders beslist, het algemeen rechtsbe
ginsel en de wetsbepaling die in het 
middel zijn aangegeven, schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde arrest; 
houdt de kosten aan en laat de uit
spraak daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de zaak naar het 
Hof van Beroep te Brussel. 

13 maart 1997 - 1 e kamer - Voorzit
ter : de h. Sace, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
procureur-generaal - Advocaten : mrs. 
Kirkpatrick en Biitzler. 

Nr. 143 

1 e KAMER- 13 maart 1997 

1 o HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZA
KEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN IN
BEGREPEN)- BESLISSINGEN EN PARTIJEN
BESLISSING VAN DE EERSTE RECHTER- BE
SLISSING CONFORM DE CONCLUSIE VAN EEN 
PARTIJ- HOGER BEROEP VAN DIE PARTIJ
BELANG- ONTVANKELIJKHEID. 

2° VORDERING IN RECHTE -BURGER
LIJKE ZAKEN -HOGER BEROEP- BESLISSING 
VAN DE EERSTE RECHTER- BESLISSING CON
FORM DE CONCLUSIE VAN EEN PARTIJ- HO
GER BEROEP VAN DIE PARTIJ- BELANG
ONTVANKELIJKHEID. 

1 o en 2° Het hager beroep van een partij te
gen een beslissing van de eerste rechter 
die conform de conclusie is die zijzelfvoor 
hem had genomen, is zonder belang en 
bijgevolg niet ontvankelijk (1). (Artt. 17, 
18 en 1042 Ger.W.) 

(V: .. T. K. .. ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.96.0176.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 april 1994 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 17, 18, 1040, 1042, 1044 en 1045 
van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest ''het hoger beroep, nu 
het regelmatig is wat de vorm en de ter
mijn betreft, ontvankelijk verklaart; dat de 
bestreden beslissing in strijd met wat (ei
ser) beweert, geenszins voortvloeit uit een 
door de rechter bekrachtigd akkoord tus
sen partijen; dat de bewoordingen van de 
beslissing dienaangaande ondubbelzin
nig zijn" en doordat het vervolgens het ho
ger beroep gedeeltelijk gegrond verklaart en 
de beroepen beschikking wijzigt "in zo
verre (verweerster) daarbij wordt veroor
deeld om (aan eiser) de helft van de kin
derbijslagen die zij van september 1988 tot 

(1) Vgl. Cass., 23 dec. 1992, A.R. nr. 44 (A. C., 
1991-92, nr. 813); zie ook Cass., 14 dec. 1994, A.R. 
nr. P.94.1118.F (ibid., 1994, nr. 556). 
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december 1991 heeft ontvangen te beta
len (. .. )", op grond dat "het hof (van be
roep) uitsluitend kennis kan nemen van het 
geschil betre:ffende de betaling van de kin
derbijslag aan een van de partijen ( ... ); dat 
blijkens de door (eiser) overgelegde stuk
ken op 1 augustus 1986 een overeenkomst 
op erewoord werd gesloten (. .. ) waarin werd 
bedongen dat (eiser) het hoederecht over de 
drie kinderen en de kinderbijslag zou krij
gen; dat bovendien bepaald wordt dat 'de 
heer Vandenbussche zich ertoe verbindt 
binnen dertig dagen na de ondertekening 
de kas voor kinderbijslag op de hoogte te 
brengen, met het oog op de regularisatie 
van de toestand'; (. .. )dater geen enkele 
brief of stuk wordt overgelegd waaruit zou 
blijken dat (eiser) die stap heeft gedaan, zo
dat hij in werkelijkheid niet gerechtigd is 
om de terugbetaling ervan te eisen v66r 1 
juni 1990, dag waarop de voorzitter van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel de 
beschikking heeft gewezen, waarbij trou
wens de regeling van het beurtelings 
hoederecht, die blijkbaar al bijna twintig 
maanden lang werd toegepast, behouden 
bleef (. .. ); dat tegen die beschikking geen 
hoger beroep is ingesteld; (. .. ) dat, nu de re
geling van het beurtelings hoederecht in 
een rechterlijke beslissing is vastgelegd, de 
kinderbijslagen met ingang van die da
tum per definitie worden geacht toe te ko
men aan de persoon aan wie die hoede is 
toevertrouwd en, in casu, bij helften te wor
den verdeeld worden tussen de ouders; (. .. ) 
dat geen van de partijen, aan de hand van 
bewijskrachtige geschriften, bewijst welk 
gedeelte heiden na 1 juni 1990 hebben ont
vangen; dat het dus niet mogelijk is het be
drag van die kinderbijslagen te bereke
nen en de ene partij te veroordelen om aan 
de andere partij de eventueel ontvangen be
dragen te betalen; ( ... ) dat tenslotte de af
rekening tussen partijen behoort tot de pro
cedure van de vere:ffening-verdeling tussen 
ex-echtgenoten, en de rechter in kort ge
ding niet het recht heeft in dat geschil tus
senbeide te komen", 

terwijl de artikelen 17 en 18 van het Ge
rechtelijk Wetboek bepalen dat een reeds 
verkregen en dadelijk belang vereist is om 
in rechte op te treden; het hier een voor
waarde voor de ontvankelijkheid van de 
rechtsvordering betreft; artikel1042 van 
het Gerechtelijk Wetboek de bepalingen be
tre:ffende het geding toepasselijk maakt op 
de rechtsmiddelen en dus ook op het ho
ger beroep; de appellant bijgevolg een reeds 
verkregen en dadelijk belang moet heb
ben om hoger beroep in te stellen, op stra:ffe 
van de niet-ontvankelijkheid ervan; de par-

tij die hoger beroep aantekent tegen een be
slissing die overeenstemt met de door haar 
in eerste aanleg genomen conclusie, dat be
lang om tegen die beslissing hoger beroep 
in te stellen niet heeft; verweerster, appel
lante, in casu, in haar conclusie de eerste 
rechter aangezocht heeft om "(haar) te ver
oordelen (. .. ) om aan eiser (. .. ) de helft van 
de door haar sinds september 1988 ont
vangen kinderbijslagen te betalen (. .. )"; de 
eerste rechter in zijn op 27 december 1991 
gewezen beschikking waartegen ver
weerster hoger beroep heeft ingesteld, haar 
veroordeelt "om (aan eiser) de helft van de 
door haar sinds september 1988 ontvan
gen kinderbijslagen te betalen (. .. )";die be
schikking bijgevolg overeenstemt met de 
door verweerster in eerste aanleg geno
men conclusie; het hoger beroep dat ver
weerster heeft ingesteld tegen het gedeelte 
van de beschikking betre:ffende de vroe
gere verdeling van de kinderbijslagen tus
sen de partijen derhalve van alle belang is 
ontbloot; het arrest dus, bij de uitspraak 
over het geschil betre:ffende die verdeling, 
het hoger beroep van verweerster niet wet
tig ontvankelijk kon verklaren en vervol
gens de door de eerste rechter gewezen be
schilling wijzigen in zoverre zij, 
overeenkomstig de door verweerster in eer
ste aanleg genomen conclusie, de helft van 
de kinderbijslagen aan eiser had toege
kend: 

Overwegende dat een partij, krach
tens de artikelen 17, 18 en 1042 van 
het Gerechtelijk Wetboek, maar ho
ger beroep kan instellen tegen een 
vonnis als zij erdoor benadeeld wordt; 

Overwegende dat verweerster in 
haar conclusie voor de eerste rechter 
betoogde dat zij geen enkele reden zag 
om de helft van de kinderbijslagen die 
zij tijdens de duur van het beurte
lings hoederecht over hun kinderen 
heeft genoten, aan eiser te ontzeg
gen; dat zij in haar conclusie verzocht 
heeft om te worden veroordeeld tot be
taling aan eiser van de helft van de 
door haar sinds september 1988 ont
vangen kinderbijslagen; 

Dat de eerste rechter, in zijn be
schikking van 27 december 1991, ver
weerster heeft veroordeeld om aan ei
ser de helft van de door haar van 
september 1988 tot december 1991 
ontvangen kinderbijslagen te beta
len; 
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Dat verweerster tegen die bescbik
king boger beroep beeft ingesteld 
waarbij zij de eerste recbter verweet 
dat bij baar veroordeeld beeft tot te
rugbetaling aan eiser van de belft van 
de tussen september 1988 en decem
ber 1991 ontvangen kinderbijslagen en 
aanvoerde dat bet begin van die pe
riode samenvalt met bet begin van de 
scbeiding van de partijen; 

Dat bet arrest, door bet boger be
roep van verweerster tegen de beschik
king betreffende de vroegere verde
ling van de kinderbijslagen tussen de 
partijen ontvankelijk te verklaren, de 
in bet middel aangegeven wetsbepa
lingen scbendt; 

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing waarbij bet boger be
roep ontvankelijk wordt verklaard, 
leidt tot de vernietiging van de daar
uit voortvloeiende beslissing waarbij 
de vordering van J. Vandenbusscbe tot 
scbadeloosstelling wordt afgewezen; 

Om die redenen, vernietigt bet be
streden arrest in zoverre bet : 1 ") bet 
boger beroep van verweerster tegen de 
bescbikking van 27 december 1991 
van de voorzitter van de Recbtbank 
van Eerste Aanleg te Brussel ontvan
kelijk verklaart, in zoverre dat bo
ger beroep gericbt was tegen de be
paling betreffende de vroegere verde
ling van de kinderbijslagen tussen de 
partijen; 2") die beschikking wijzigt, in 
zoverre verweerster daarbij was ver
oordeeld om aan eiser de belft van de 
van september 1988 tot december 1991 
ontvangen kinderbijslagen te beta
len; 3") eisers vordering tot scbade
loosstelling niet gegrond verklaart; 4") 
uitspraak doet over de kosten; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van bet ge
deeltelijk vernietigde arrest; boudt de 
kosten aan en laat de uitspraak daar
omtrent aan de feitenrecbter over; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar bet 
Hof van Beroep te Bergen. 

13 maart 1997 - 1 e kamer- Voorzit
ter : de h. Sace, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Rappe - Gelijklui-

dende conclusie van mevr. Liekendael, 
procureur-generaal - Advocaat : mr. 
Gerard. 

Nr. 144 

1e KAMER-14 maart 1997 

INKOMSTENBELASTINGEN - PER
SONENBELASTING- BEDRIJFSINKOMSTEN
BEDRIJFSVERLIEZEN - ZELFSTANDIGE BE
ROEPSWERKZAAMHEID- BELASTBARE INKOM
STEN - VASTSTELLING OP FORFAITAIRE 
GRONDSLAGEN - BEWIJS VAN BEROEPS
KOSTEN- BEWEERD BEROEPSVERLIES - AF
TREK VAN DE INKOMSTEN VAN EEN ANDERE 
BEROEPSWERKZAAMHEID. 

De belastingplichtige die heeft aangeno
men dat de belastbare inkomsten van een 
zelfstandige beroepswerkzaamheid op for
faitaire grondslagen van aanslag wor
den vastgesteld overeenkomstig art. 248, 
§ 1, tweede lid, W.I.B. (1964), mag het 
verlies dat hij uit hoofde van die activi
teit beweert geleden te hebben, niet af
trekken van de inkomsten van een an
dere beroepswerkzaamheid (1). (Artt. 43, 
eerste lid, 2°, 44 en 248, § 1, tweede lid, 
W.I.B. 1964, thans 23, § 2, 49, 50 en 342, 
§ 1, tweede lid, W.I.B. 1992.) 

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

ARREST 

(A.R. nr. F940054N ) 

HET HOF; - Gelet op bet bestre
den arrest, op 14 april1994 gewezen 
door bet Hof van Beroep te Antwer
pen; 

Over het middel, gesteld als volgt: 

schending van de artikelen 43, lid 1, 1" 
en 2", 44 lid 1 en 248, § 1leden 1 en 2 van 

(1) Cass., 4 nov. 1984, A.R. nr. F. 1092.N (A. C., 
1983-84, nr. 129); 7 april 1994, A.R. nr. 
F.93.0093.F (ibid., 1994, nr. 160). 
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het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen (hierna afgekort W.I.B.), zoals die van 
toepassing waren voor het aanslagjaar 
1987, 

doordat het bestreden arrest, na te heb
ben vastgesteld dat niet betwist wordt dat 
ai?pellant zijn aangegeven omzet (bruto
wmst) berekend heeft volgens de forfaitaire 
grondslagen van aanslag van kleinhande
la~rs in voedingsmiddelen, dat de bruto
wmst 24.303 BEF bedraagt, dat van die 
bruto-winst eventueel de bedrijfsuitgaven 
en of -kosten moeten worden afgetrokken 
om tot de belastbare netto-winst te ko
~en, hetgeen volgens de ingediende aan
gifte tot een bedrijfsverlies van 234.553 
BEF leidt en na zowel het arrest van 1 juni 
1982 van het Hofvan Beroep te Antwer
pen (F.J.F. n" 83/82 p 145) als het cassatie
arrest van 4 november 1983 te hebben ont
leed, beslist dat men uit dit cassatiearrest 
zou kunnen afleiden dat het forfait be
paald in artikel 248 par. 1lid 2, W.I.B:, be
doeld werd voor het geval dat er geen 
bewijskrachtige gegevens voorhanden wa
ren, dat de wet niet verbiedt dat een be
lastingplichtige gemakshalve of omdat hij 
dat gunstiger acht, gebruik zou maken van 
het forfait, zodat hij slechts summiere ge
gevens nodig heeft om zijn aangifte op 
grond van het forfait te kunnen aange
ven, dat hij zodoende zijn bruto-winst kan 
bepalen volgens de forfaitaire criteria in 
casu, betreffende de kleinhandelaars in ~oe
dingsmiddelen, maar dit niet uitsluit dat de 
belastingplichtige zijn bedrijfsuitgaven en 
of -lasten wel kan bewijzen aan de hand 
van controleerbare stukken en dat met uit
sluiting van de in de forfaitair~ grand
slag opgesomde lasten en verliezen de 
bedrijfsuitgaven en of las ten mogen afge
trokken worden, ook als dat resulteert op 
een "boekhoudkundig" verlies, zoals te de
zen het geval is, de voorziening en het be
zwaar reeds gedeeltelijk gegrond verklaart 
en de debatten heropent opdat partijen over 
het bedrag, de berekening en het bewijs 
van de bedrijfsuitgaven en of -lasten zou
den concluderen, 

terwijl het bedrag van het tijdens het be
lastbaar tijdi?erk in een bepaalde beroeps
werkzaamheid geleden bedrijfsverlies, dat 
ontstaat door het brutobedrag van de in
komsten van die werkzaamheid te vermin
deren met de bedrijfsuitgaven of -lasten die 
op deze inkomsten drukken en dat over
eenkomstig art. 43, lid 1, 2" W.I.B.,'wordt 
aangerekend op de netto-inkomsten 
van een gedurende datzelfde tijdperk 

ui~geoefende andere beroepswerkzaam
hmd, door de belastingplichtige slechts kan 
worden bewezen aan de hand van een ge
heel van bewijskrachtige gegevens die de 
administratie moeten toelaten, zonder in
zage van stukken buiten de boekhouding en 
zonder haar toevlucht te moeten nemen tot 
de bewijsmiddelen beoogd in de artikelen 
246 tot en met 248 W.I.B., het juiste be
drag van zowel de bruto-inkomsten als van 
de ~edrijfsuitgaven met betrekking tot die 
verlieslatende werkzaamheid te bepalen dit 
verlies geenszins kan worden aangeto~nd 
door eensdeels, voor wat betreft de bruto
winst, gebruik te maken van na overleg 
met de beroepsvereniging vastgestelde for
f~itaire grondslag:en. van aanslag (wette
hJ~ vermoed~n) d1e 1~ rechte de afurezig
heid van beWIJskrachtige gegevens vereisen 
e~ door anderdeels, voor wat de bedrijfs
mtgaven betreft, te steunen op door die
zelfde belastingplichtige voorgebrachte 
bewijskrachtige gegevens waaruit de wer
kelijkheid, het bedrag en het bedrijfska
rakter van die uitgaven zou moeten blij
ken, zodat het arrest dat beslist dat van de 
op grond van de forfaitaire grondslag be
paalde bruto-winsten de bedrijfsuitgaven of 
-lasten mogen worden afgetrokken ook als 
~et resulteer.t o:p een boekhoudkundig ver
lies, de voorz1enmg en het bezwaar reeds in 
die mate gegrond verklaart en aldus im
pliciet aanneemt dat een bedrijfsverlies kan 
word.en.bew~~en uitgaande van de op een 
forfmtmre WIJze bepaalde bruto-winst ver
minderd met de bedrijfslasten waarover in 
een volgende zitting nog moet worden ge
debatteerd, ten onrechte de kwalificatie "be
wijskrachtig gegeven" verleent aan een 
bruto-winstcijfer dat slechts tot stand kan 
komen bij gebreke van bewijskrachtige ge
gevens en dienvolgens de artikelen 43 lid 
1, 1" en 2", 44lid 1 en 248, § 1, leden i en 
2 W.I.B. schendt : 

Overwegende dat het stelsel van ar
tikel248 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen (1964), blijkens de 
tekst, slechts van toepassing kan zijn 
''bij gebreke van bewijskrachtige ge
gevens geleverd, hetzij door de belang
hebbenden, hetzij door de administra
tie" en dat het bestuur te dien einde 
in overleg met de betrokke~ 
bedrijfsgroeperingen, forfaitaire grond
slagen van aanslag kan vaststellen; 

Dat met "forfaitaire grondslagen van 
aanslag'' evenwel wordt bedoeld de 
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elementen voor een belastbaar be
drijfsresultaat; 

Overwegende dat het absoluut 
bedrijfsverlies, in de zin van artikel 
43, eerste lid, 2", van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen (1964) 
door de belastingplichtige, ingevolge 
artikel 44 van hetzelfde wetboek, 
moet worden verantwoord overeen
komstig de in dat artikel bepaalde 
wijze, uitgaande van als reeel beves
tigde en niet van forfaitaire inkom
sten; 

Dat hieruit volgt dat een belasting
plichtige niet tegelijkertijd een be
roep kan doen, voor zijn bedrijfsresul
taat, op een stelsel dat de afWezigheid 
van bewijskrachtige gegevens veron
derstelt en, voor zijn lasten en het 
daaruit voortvloeiende bedrijfsverlies, 
op een stelsel dat het leveren van be
wijs vereist; 

Overwegende dat de appelrechters 
vaststellen dat de verweerders, over
eenkomstig artikel 248, § 1, tweede lid, 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen (1964), hun brutowinst 
van hun kleinhandel in voedingsmid
delen forfaitair hebben berekend en 
dat zij daarvan hun reele bedrijfs
uitgaven en -lasten hebben afgetrok
ken; 

Dat zij oordelen dat het bedrijfs
verlies dat hiervan het gevolg is, 
mag worden aangerekend op de in
komsten van andere werkzaamhe
den; 

Dat zij aldus de aangewezen wets
bepalingen schenden; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre dit 
de voorziening ontvankelijk verklaart; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt 
de kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter over; 

verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Brussel. 

14 maart 1997- 1e kamer- Voorzit
ter : mevr. Baete-Swinnen, afdelings
voorzitter- Verslaggever : de h. Farrier
Gelijkluidende conclusie van de h. Bresse
leers, advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Delahaye. 

Nr. 145 

3e KAMER - 17 maart 1997 

1° BEROEPSZIEKTE - OVERHEIDSSECTOR 
- BLIJVENDE INV ALIDITEIT- VERGOEDING
CRITERIUM. 

2° BEROEPSZIEKTE - OVERHEIDSSECTOR 
- BLIJVENDE INVALIDITEIT- VASTSTELLING 
- GENEESKUNDIGE DIENST- DRAAGWIJDTE 
-OVERHEID. 

1 o Bij de vaststelling van de blijvende in
validiteit die het gevolg is van een be
roepsziekte en die krachtens de 
Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel 
recht geeft op een rente, houdt de genees
kundige dienst o.m. rekening met de ver
mindering van de waarde van de getrof
fene op de algemene arbeidsmarkt (1). 
(Art. 3, eerste lid, 1 o, B, Arbeids
ongevallenwet Overheidspersoneel; artt. 
10 en 11 K.B. 5 jan. 1971.) 

2° De geneeskundige dienst maakt zijn met 
redenen omklede beslissing omtrent de 
vaststelling van het percentage blijvende 
invaliditeit die het gevolg is van een be
roepsziekte bekend aan de overheid; de 
overheid is gebonden door die beslis
sing welke ertoe strekt de omvang van 
haar verplichtingen vast te stellen (2). 
(Art. 3, eerste lid, 1 o, b, Arbeidsonge
vallenwet Overheidsperson:eel; artt. 10 en 
11 K.B. 5 jan. 1971.) 

(1) Zie Cass., 12 dec. 1988,A.R. nr. 8421 (A.C., 
1988-89, nr. 220). 

(2) Zie Cass., 20 maart 1981, A.R. nr. 2955 
(A. C., 1980-81, nr. 418). 
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(SOCIETE REGIONALE WALLONNE DU TRANSPORT 
T. PEETERS) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.95.0144.F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 23 juni 1993 en 14 
juni 1995 gewezen door het Arbeids
hof te Bergen; 

Over het middel, gesteld als volgt : scherr
ding van de artikelen 10 en 11 van het ko
ninklijk besluit van 5 januari 1971 betref
fende de schadevergoeding voor beroeps
ziekten in de overheidssector, dat op het 
personeel van de Nationale Maatschappij 
van Buurtspoorwegen toepasselijk is ver
klaard ingevolge de artikelen 2, 3°, van het 
koninklijk besluit van 12 juni 1970, gewij
zigd bij het koninklijk besluit van 13 au
gustus 1990 en 2, 2° van voornoemd ko
ninklijk besluit van 5 januari 1971 dat is 
genomen ter uitvoering van artikel 1 van 
de wet van 3 juli 1967 betreffende de scha
devergoeding voor arbeidsongevallen, 
voor ongevallen op de weg naar en van het 
werk en voor beroepsziekten in de over
heidssector, zoals die wet van kracht was 
voor de wijziging ervan bij de wet van 31 
juli 1991, welk koninklijk besluit van 5 ja
nuari 1971 op eiseres van toepassing is ge
worden krachtens het koninklijk besluit 
van 27 maart 1991 betreffende de ontbin
ding van de Nationale Maatschappij van 
Buurtspoorwegen en de overdracht van 
haar taken, goederen, rechten en verplich
tingen, 

doordat de arresten hebben beslist dat ei
seres de graad van "lichamelijke onge
schiktheid" die door de administratieve 
gezondheidsdienst die onder de medisch
sociale Dienst van de Staat ressorteert, op 
30 pet. was vastgesteld, niet kon betwis
ten, op grond (arrest van 23 juni 1993) dat 
"de eerste rechters terecht hebben geoor
deeld dat de instellingen van openbaar nut, 
ofschoon zij gehouden zijn tot betaling van 
de vergoedingen (in geval van beroeps
ziekte), niet het recht hebben het genees
kundig element van de schade, zoals dit 
door de administratieve gezondheidsdienst 
wordt vastgesteld, te betwisten"; (arrest van 
14 juni 1995) "dat de administratieve 
gezondheidsdienst op grond van de boven
staande beginselen, meer bepaald van voor
noemd koninklijk besluit van 5 januari 
1971 en zoals de eerste rechters trouwens 
hebben gezegd, de lasthebber (van eise
res) is en beslist over de vaststelling van de 

graad van arbeidsongeschiktheid; dat de ge
neeskundige dienst vervolgens zijn met re
denen omklede beslissing bekendmaakt aan 
de overheid die enkel nagaat of de voor
waarden inzake toekenning van de vergoe
dingen vervuld zijn (administratieve taak), 
de elementen van de opgelopen schade on
derzoekt en aan de getroffene of aan zijn 
rechtverkrijgenden de betaling van een 
rente voorstelt (artikelen 10 en 11), wat ook 
is gebeurd; dat (eiseres) dus niet gerech
tigd was de beslissing van de gezondheids
dienst aan te vechten, daar die beslissing 
voor haar bindend is in zoverre ze betrek
king heeft op de vaststelling van de graad 
van ongeschiktheid; (. .. ) dat, afgezien van 
de tijdvakken van tijdelijke ongeschikt
heid, de beslissingen van de administra
tieve gezondheidsdienst enkel kunnen wor
den betwist door de getroffene, de 
aansprakelijke derde en diens verzeke
raar (Cass., 20.03.81, Pas., I, 782); dat de 
administratieve gezondheidsdienst zijn be
slissing omtrent de vaststelling van de 
graad van blijvende arbeidsongeschikt
heid voldoende met redenen heeft omkleed; 
dat die beslissing trouwens uitdrukkelijk 
verwijst naar het advies van het Fonds voor 
de beroepsziekten en het daarbij horende 
onderzoek; dat overigens de op 30 pet. vast
gestelde graad van ongeschiktheid wel de
gelijk betrekking heeft op de raming van 
een voor vergoeding in aanmerking ko
mende blijvende arbeidsongeschiktheid, zo
als het Fonds voor de beroepsziekten in zijn 
advies van 26 januari 1982 zegt; dat bo
vendien geenszins bewezen is dat bij de 
vaststelling van de graad van ongeschikt
heid geen rekening gehouden is met deal
gemene arbeidsmarkt", 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 10 van 
voornoemd koninklijk besluit van 5 ja
nuari 1971 vermeldt dat de geneeskun
dige dienst "het percentage van de blij
vende invaliditeit die het gevolg is van de 
beroepsziekte vaststelt"; artikelllluidt als 
volgt : "de geneeskundige dienst maakt aan 
de overheid zijn met redenen omklede be
slissing bekend omtrent de vaststelling van 
het invaliditeitspercentage. De overheid 
gaat na of de voorwaarden inzake toeken
ning van de vergoedingen vervuld zijn; zij 
onderzoekt de elementen van de opgelo
pen schade en stelt aan de getroffene of aan 
zijn rechtverkrijgenden de betaling van een 
rente voor. Wordt een akkoord bereikt, dan 
wordt het voorstel verwerkt in een beslis
sing van de overheid welke vaststelt dat 
een akkoord tot stand gekomen is en 
waarin worden vermeld de bezoldiging 
waarop de rente wordt berekend, de aard 
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van de ziekte, de verminderde ge
schiktheid en de datum waarop de onge
schiktheid een blijvend karakter ver
toont''; de blijvende arbeidsongeschikt
heid dient te worden onderscheiden van de 
blijvende invaliditeit en de graad van de 
ene niet noodzakelijk overeenkomt met de 
graad van de andere; uit de bovenaan
gehaalde bepalingen volgt dat de genees
kundige dienst weliswaar het percentage 
van de "blijvende invaliditeit" vaststelt, 
maar niet bevoegd is om de verminderde 
geschiktheid te berekenen; de overheid, te 
dezen eiseres, daartoe een voorstel moet 
doen aan de getroffene of aan zijn recht
verkrijgenden en, in geval van een ak
koord, een beslissing moet nemen; de ad
ministratieve gezondheidsdienst bijgevolg 
de graad van de blijvende arbeidsonge
schiktheid van verweerder niet kon vast
stellen; hij zich diende te beperken tot de 
vaststelling van diens graad van blijvende 
invaliditeit; de bovenaangehaalde arres
ten derhalve, door te beslissen dat de ad
ministratieve gezondheidsdienst bevoegd 
was om de graad van arbeidsongeschikt
heid van verweerder te ramen en dat zijn 
beslissing bindend is voor eiseres, in zo
verre zij die graad had geraamd, de in de 
aanhefvan het middel aangegeven bepa
lingen, meer bepaald de artikelen 10 en 11 
van het koninklijk besluit van 5 januari 
1971 schenden; 

tweede onderdeel, ook al zou worden aan
genomen dat de administratieve gezond
heidsdienst zijn bevoegdheid niet te bui
ten is gegaan door de graad van blijvende 
arbeidsongeschiktheid van verweerder vast 
te stellen (op 30 pet.), dan nog kan alleen 
het geneeskundig element van zijn beslis
sing krachtens de artikelen 10 en 11 niet 
worden betwist door de overheid, werkge
ver; zijn beslissing daarentegen door de 
overheid wel degelijk kan worden aange
vochten, in zoverre de administratieve 
gezondheidsdienst, zoals te dezen, de graad 
van de blijvende arbeidsongeschiktheid van 
de getroffene heeft vastgesteld op grond on
der meer van zijn ongeschiktheid op de al
gemene arbeidsmarkt; volgens de artike
len 10 en 11 van het koninklijk besluit van 
5 januari 1971 immers, zoals gezegd, de 
vaststelling van het invaliditeitspercentage 
(geneeskundig element) geschiedt door de 
geneeskundige dienst; de overheid van haar 
kant "de elementen van de schade onder
zoekt en aan de getroffene een schadeloos
stelling voorstelt op basis van zijn "ver
minderde geschiktheid" (economisch ele
ment); de arresten bijgevolg, nu zij 
beslissen dat eiseres de raming van de 

graad van arbeidsongeschiktheid (30 pet.) 
door de administratieve gezondheidsdienst 
niet meer kan betwisten, de in de aanhef 
van het middel aangegeven bepalingen, 
meer bepaald de artikelen 10 en 11 van het 
koninklijk besluit van 5 januari 1971 
schenden: 

Overwegende dat artikel10 van het 
koninklijk besluit van 5 januari 1971 
betreffende de schadevergoeding voor 
beroepsziekten in de overheidssector 
bepaalt dat de geneeskundige dienst 
het percentage van de blijvende inva
liditeit die het gevolg is van de be
roepsziekte, vaststelt en dat die dienst 
voor de uitvoering van zijn opdracht 
een beroep moet doen op de genees
kundige medewerking van het Fonds 
voor de beroepsziekten; 

Dat de geneeskundige dienst bij de 
vaststelling van de blijvende invalidi
teit die, krachtens artikel3, eerste lid, 
r, b, van de wet van 3 juli 1967, recht 
geeft op een rente, onder meer reke
ning houdt met de vermindering van 
de waarde van de getroffene op deal
gemene arbeidsmarkt; 

Dat artikelll van genoemd konink
lijk besluit bepaalt dat de geneeskun
dige dienst zijn met redenen omklede 
beslissing omtrent de vaststelling van 
het invaliditeitspercentage bekend
maakt aan de overheid; dat de over
heid gebonden is door die beslissing 
welke ertoe strekt de omvang van haar 
verplichtingen vast te stellen; 

Overwegende dat het arrest van 14 
juni 1995 vaststelt "dat het Fonds voor 
de beroepsziekten op grond van voor
noemd artikel 10 op 26 januari 1982 
tot de volgende bevindingen is geko
men: de getroffene lijdt aan een be
roepsziekte. Die beroepsziekte komt in 
Belgie in aanmerking voor vergoe
ding. (. .. ) Blijvende lichamelijke onge
schiktheid : 30 pet. met ingang van 1 
juni 1981" en dat de geneeskundige 
dienst "uitdrukkelijk verwezen heeft 
naar het advies van het Fonds voor de 
beroepsziekten"; dat het arrest ver
meldt dat "de op 30 pet. vastgestelde 
ongeschiktheidsgraad wei degelijk be
trekking heeft op de raming van een 
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voor vergoeding in aanmerking ko
mende blijvende ongeschiktheid, zo
als het Fonds voor de beroepsziekten 
in zijn advies van 26 januari 1982 
zegt"; dat het arrest toegeeft dat bij de 
vaststelling van die ongeschiktheids
graad "rekening gehouden is met de 
algemene arbeidsmarkt"; 

Dat uit die vermeldingen volgt dat 
de geneeskundige dienst, naar het oor
deel van het arbeidshof, bij de vast
stelling van het percentage van blij
vende invaliditeit de hem bij het 
koninklijk besluit van 5 januari 1971 
toegekende bevoegdheden niet te bui
ten is gegaan; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

17 maart 1997 - 3• kamer - Voorzit
ter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Parmentier - Gedeel
telijk eensluidende conclusie (3) van de h. 
Leclercq, advoaat-generaal - Advoca
ten : mrs. De Bruyn en Van Ommeslaghe. 

Nr. 146 

3• KAMER - 17 maart 1997 

1° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZA
KEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN IN
BEGREPEN)- PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TER
MIJN. ONSPLITSBAAR GESCHIL- TERMIJN
VERTREKPUNT- VONNIS ALVOR.ENS RECHT TE 
DOEN- GETUIGENVERHOOR 

2° CASSATIE - VERNIETIGING. OMVANG
BURGERLIJKE ZAKEN- PRINCIPAAL BEROEP 
- NIET-ONTV ANKELIJKHEID - BESLISSING
VERNIETIGING- GEVOLG- INCIDENTEEL BE
ROEP- NIET-ONTVANKELIJKHEID- BESLIS
SING- GEVOLG- VERNIETIGING. 

(3) Het O.M. concludeerde tot de verwerping, 
maar was van oordeel dat het middel feitelijke 
grondslag miste. 

1 o De kennisgeving van het vonnis dat het 
getuigenverhoor heeft toegestaan of be
volen, doet de appeltermijn tegen dat von
nis niet lopen (1). (Art. 919 Ger.W.) 

2° De vernietiging van de beslissing waar
bij het principaal beroep niet ontvanke
lijk wordt verklaard, leidt tot vernieti
ging van de beslissing waarbij het 
incidenteel beroep niet ontvankelijk wordt 
verklaard, nu die beslissing uit de eer
ste volgt (2). 

(SOFT-SHARP B.VB.A. T. MARTIN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.96.0044.F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 25 januari 1995 en 25 
oktober 1995 door het Arbeidshof te 
Luik gewezen; 

Over het eerste middel : schending van de 
artikelen 57, 919, 920, 1051, 1055 en 1496 
van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest van 25 januari 1995 
de rechtspraak van het arrest van 9 maart 
1993 van het Hof van Beroep te Bergen 
overneemt luidens welke "uit de samen
lezing van de artikelen 919 en 920 van het 
Gerechtelijk Wetboek volgt dat de kennis
geving van het vonnis dat het getuigen
verhoor beveelt of toestaat - die door de 
griffier met toepassing van voormeld arti
kel 919 moet worden gedaan- eveneens 
beoogt de appeltermijn te doen lopen" en, 
na erop te hebben gewezen dat die beslis
sing enkel uitspraak deed over een hoger 
beroep dat beperkt was tot de beschikkin
gen van een vonnis die een getuigenver
hoor toestonden, de heropening van het de
bat beveelt om de partijen de mogelijkheid 
te bieden hun standpunt uiteen te zetten 
nopens de mogelijkheid om het in die be
slissing vervatte beginsel op een gemengd 
vonnis toe te passen; 

(1) Vgl. Cass., 23 maart 1990, A.R. nr. 6694 
(A.C., 1989-90, nr. 443) met cone!. proc.-gen. 
Krings; zie ook noot 3 infra. 

(2) Zie Cass., lljan. 1974 (A.C)1974, 523); A. 
Meeus, lJetendue de Ia cassation en matiere ci
vile, noot onder Cass., 18 maart 1983, R.C.J.B., 
1986, p. 276, nr. 23; zie ook art. 1054, tweede lid, 
Ger.W. 
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en doordat het arrest van 25 oktober 
1995 het principaal hoger beroep van ei
seres niet ontvankelijk verklaart op grond 
"dater blijkbaar geen argumenten zijn om 
bij een gemengd vonnis af te wijken van de 
rechtsleer en rechtspraak inzake de ontvan
kelijkheid van het hoger beroep tegen een 
beslissing waarvan met toepassing van ar
tikel 919, tweede lid, van het Gerechte
lijk Wetboek kennis is gegeven (Cass. 12 fe
bruari 1990, A. C. 1989-90, nr. 362; Bergen 
9 maart 1993, J.L.MB 1993, 975; A. Fett
weis, Manuel de procedure civile, 1985, nr. 
489)", 

terwijl, eerste onderdeel, in de regel, in
gevolge de artikelen 57 en 1051 van het Ge
rechtelijk Wetboek, de betekening het ver
trekpunt is van de termijn om hoger beroep 
in te stellen tegen een vonnis; daarvan en
kel kan worden afgeweken als uit de wet
telijke bepalingen die op de bewuste rechts
pleging van toepassing zijn, volgt dat de 
kennisgeving het doen lopen van de appel
termijn beoogt; uit geen enkele wettelijke 
bepaling, en inzonderheid niet uit de ar
tikelen 919 en 920 van het Gerechtelijk 
Wetboek, volgt dat de wetgever zou heb
ben gewild dat door de kennisgeving van 
het vonnis dat getuigenverhoren toestaat, 
de appeltermijn begint te lopen; die afwij
king van de regel integendeel nutteloos zou 
zijn nu, ingevolge artikel 1496 van het
zelfde wetboek, de beslissing die het ge
tuigenverhoor toestaat, van rechtswege uit
voerbaar is niettegenstaande hoger beroep 
en nu, ingevolge artikel1055 van hetzelfde 
wetboek, de partijen de beslissing alvo
rens recht te doen steeds samen met het 
eindvonnis aan de appelrechter kunnen 
voorleggen; de arresten die beslissen dat de 
kennisgeving die overeenkomstig artikel 
919 van het Gerechtelijk Wetboek is ge
daan, de appeltermijn doet lopen, bijge
volg de artikelen 57, 919, 920, 1051, 1055 
en 1496 van het Gerechtelijk Wetboek 
schenden; 

tweede onderdeel, ook al zou de kennis
geving die overeenkomstig artikel 919 van 
het Gerechtelijk Wetboek is gedaan, de 
appeltermijn doen lopen tegen de beschik
king die getuigenverhoren toestaat, toch uit 
geen enkele wettelijke bepaling volgt, en in
zonderheid niet uit de artikelen 919 en 920 
van dat wetboek, dat bij een gemengd von
nis de kennisgeving eveneens het vertrek
punt zou zijn van de appeltermijn tegen de 
eindbeslissingen in de zin van artikel19 
van het Gerechtelijk Wetboek; het tweede 
arrest dat zegt dat het hoger beroep van ei
seres tegen de eindbeslissingen van het be
roepen vonnis, waarin is beslist, enerzijds, 

dat de partijen sedert 26 februari 1988 tot 
het einde van hun contractuele betrekkin
gen door een arbeidsovereenkomst waren 
verbonden en, anderzijds, dat de vorde
ring tot schadevergoeding van eiseres we
gens vernietiging van het informatica
materiaal moet worden afgewezen, niet 
ontvankelijk is op grond dat dat hoger be
roep niet is ingesteld binnen de maand na 
de kennisgeving van het vonnis, bijge
volg de artikelen 57, 919, 920 en 1051 van 
het Gerechtelijk Wetboek schendt : 

Wat betreft het eerste onderdeel: 
Overwegende dat artikel57 van het 

Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de 
termijn voor hoger beroep begint bij de 
betekening, tenzij de wet anders be
paalt; 

Dat artikel1051, eerste lid, van dat 
wetboek dat de duur van de appel
termijn bepaalt, een toepassing van ar
tikel 57 uitmaakt; 

Dat het in artikel 57 gemaakte voor
behoud geen uitdrukkelijke afwijkende 
beschikking vereist; dat het volstaat 
dat de afwijking uit de op de betrok
ken rechtspleging toepasselijke wet
telijke bepalingen kan worden afge
leid; 

Overwegende dat artikel 919 van 
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat 
het vonnis waarbij het getuigenver
hoor wordt toegestaan of bevolen, niet 
vatbaar is voor verzet en dat de grif
fier er aan de partijen kennis van gee:ft 
bij gerechtsbrief; dat die kennisge
ving met zich meebrengt dat de par
tijen worden opgeroepen; 

Dat artikel 920 de rechtspleging 
vastlegt die moet worden gevolgd in
dien het vonnis in hoger beroep wordt 
bevestigd en er voor het hof geen re
d en is om de zaak aan zich te trek
ken; 

Overwegende dat de bepalingen van 
de artikelen 919 en 920 een snelle en 
weinig kostelijke rechtspleging be
ogen zonder dat daaruit kan worden 
afgeleid dat daartoe van het in arti
kel 57 vermelde beginsel wordt afge
weken; 

Dat immers, enerzijds, ingevolge ar
tikel1496 van het Gerechtelijk Wet
hoek, de voorlopige tenuitvoerlegging 
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van het vonnis dat het getuigenver
hoor heeft toegestaan of bevolen, van 
rechtswege geschiedt wat die 
onderzoeksmaatregel betreft; dat te
gen het vonnis, in zoverre het alvo
rens recht te doen is gewezen, inge
volge artikel 1055 van hetzelfde 
wetboek, hoger beroep kan worden in
gesteld tegelijkertijd als tegen het 
eindvonnis, zelfs als de termijn van ho
ger beroep tegen de beslissing alvo
rens recht te doen, is verstreken; 

Dat, anderzijds, wanneer het von
nis dat het getuigenverhoor heeft toe
gestaan of bevolen, andere beslissin
gen omvat, inzonderheid eindbeslis
singen in de zin van artikel19, eerste 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, het 
belangrijk is dat het door de partijen 
ingestelde hoger beroep de eenheid 
van het geschil niet schaadt en dat te
gen het geheel van die beslissingen die 
al dan niet betrekking hebben op de 
beschikking inzake de onderzoeks
maatregel, bijgevolg hoger beroep kan 
worden ingesteld binnen dezelfde ter
mijn, te weten de in artikel1051 van 
het Gerechtelijk Wetboek bepaalde ter
mijn; 

Overwegende dat daaruit volgt dat, 
in tegenstelling tot hetgeen de arres
ten beslissen, de kennisgeving van het 
vonnis dat het getuigenverhoor heeft 
toegestaan of bevolen, die met toepas
sing van artikel 919, tweede lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek is gedaan, de 
appeltermijn tegen dat vonnis niet 
doet lopen; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
Overwegende dat de vernietiging 

van de beslissing waarbij het princi
paal beroep van eiseres niet ontvan
kelijk wordt verklaard leidt tot ver
nietiging van de beslissing waarbij het 
incidenteel beroep van verweerster 
niet ontvankelijk wordt verklaard, nu 
die beslissing uit de eerste volgt; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden arresten; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde arresten; 
houdt de kosten aan en laat de beslis-

sing daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de zaak naar het 
Arbeidshof te Brussel. 

17 maart 1997 - 3e kamer - Voorzit
ter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Parmentier - Gedeel
telijk andersluidende conclusie (3) van de 
h. Lerclercq, advocaat-generaal- Advo
caten: mrs. Draps en Geinger. 

Nr. 147 

3e KAMER - 17 maart 1997 

1 o BETEKENINGEN EN KENNISGE
VINGEN- GERECHTSBRIEF- RECHTER
LIJKE BESLISSING- KENNISGEVING- DA
TUM - '!DEZENDING. 

2° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERK
NEMERS - RECHTERLIJKE BESLISSING -
GERECHTSBRIEF- KENNISGEVING- DATUM 
- '!DEZENDING. 

(3) Het O.M. concludeerde tot gedeelteijke ver
nietiging en tot verwerping voor het overige. Het 
O.M. deed inzonderheid opmerken dat, volgens 
hem: 

1 o de kennisgeving de termijn doet lopen om 
principaal beroep in te stellen tegen het vonnis 
voor zover dat het getuigenverhoor heeft toege
staan ofbevolen; die regel doet evenwel geen af
breuk aan de toepassing van art. 1055 Ger.W. dat 
zegt dat tegen ieder vonnis alvorens recht te doen 
hoger beroep kan worden ingesteld tegelijker
tijd als tegen het eindvonniss (artt. 57, 919 en 
1055 Ger.W.); 

2o de gevolgen van art. 919 Ger.W. inzake het 
vertrekpunt van de ternrijn van het principaal be
roep aileen het dictum betreffen van het ge
mengd vonnis dat het getuigenverhoor toestaat 
of beveelt en niet een eindbeslissing van het ge
mengd vonnis (artt. 19, 57 en 919 Ger.W.) 

Daarover, zie Cass., 6 dec. 1974 (A.C., 1975, 
408); 12 feb. 1990, A.R. nrs. 6866 en 6974 (ibid., 
1989-90, nr. 362); 23 maart 1990, A.R. nr. 6694 
(ibid., 1989-90, nr. 443, met concl. proc.-gen. 
Krings, inz. p. 965 en 966; Cass., 2 april 1990, 
A.R. nrs. 8545 en 86~0 (ibid., 1989-90, nr. 462, 
met concl. O.M. in Bull. en Pas., 1990, I, nr. 462, 
inz. p. 898 tot 902; A FETTWEIS, Manuel de pro
cedure civile, 2e uitg., Luik, 1987, nr. 489. 
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1 o en 2° De kennisgeving van een vonnis of 
arrest geschiedt op de datum van toezen
ding van die rechterlijke beslissing en niet 
op de datum van de ontvangst ervan (1); 
die regel is toepasselijk op de kennisge
vingen van vonnissen en arresten be
paald bij de wet van 19 maart 1991 hou
dende bijzondere ontslagregeling voor de 
personeelsafgevaardigden in de onder
nemingsraden en in de comites voor vei
ligheid, gezondheid en verfraaiing van de 
werkplaatsen alsmede voor de kandidaat
personeelsafgevaardigden. (Artt. 2 en 32, 
2°, Ger.W.; artt. 10 en 11 wet 19 maart 
1991.) 

(JOBCHEN E.A. T. OMNICHEM N.V) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.96.0056.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 januari 1996 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 2, 32, enig lid, 2°, 46, § 2, 1056, enig 
lid, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, 10, 
laatste lid en 11, § 1, eerste lid, van de wet 
van 19 maart 1991 houdende bijzondere 
ontslagregeling voor de personeels
afgevaardigden in de ondernemingsraden 
en in de comites voor veiligheid, gezond
heid en verfraaiing van de werkplaatsen 
alsmede voor de kandidaat-perso
neelsafgevaardigden, 

doordat het arbeidshof in het arrest het 
hager beroep ontvankelijk verklaart, het be
roepen vonnis vernietigt en in een nieuwe 
uitspraak verweerder toestaat eiser we
gens de aangevoerde dringende reden te 
ontslaan, op grand: "dat het hager be
roep moet worden ingesteld binnen tien 
werkdagen vanaf de kennisgeving (arti
kelll van de wet van 19 maart 1991); dat 
onder kennisgeving wordt verstaan de toe
zending van een akte van rechtspleging ... 
dat zij geschiedt langs de post (artikelen 32 
en 1056, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek); 
dat het hager beroep in de regel wordt in
gesteld binnen een termijn die vanaf de be
tekening begint te lopen (artikel 1056 van 

(1) Cass., 20 mei 1996, A.R. nr. S.95.0087.F, en 
9 dec. 1996, volt. zitting, A.R. nr. S.96.0098.N 
(A. C., 1996, nrs. 182 en 494), en de noot 1 on
der het eerste arrest; 17 maart 1997, A.R. nr. 
S.96.0133.F, infra, nr. 150. 

het Gerechtelijk Wetboek); dat te dezen het 
hager beroep evenwel bij verzoekschrift 
wordt ingesteld binnen tien dagen vanaf de 
kennisgeving; dat in beide gevallen de 
appeltermijn loopt zodra het vonnis met ze
kerheid is ontvangen, dat wil zeggen op de 
datum van de betekening door een ge
rechtsdeurwaarder of op de datum van ont
vangst van de kennisgeving door de post; 
dat in algemene zin 'de datum van ken
nisgeving door de post ten aanzien van de
gene die de kennisgeving doet de datum 
van de verzending is, en ten aanzien van 
degene aan wie ze wordt gedaan, de da
tum van ontvangst van de brief ( ... ); dat die 
rechtspraak zinvol is en moet worden aan
genomen; dat het vonnis te dezen op 23 ok
tober 1995 in ontvangst is genomen en dat 
het verzoekschrift van hager beroep op 2 
november 1995 ter post is neergelegd, nu 
1 november 1995 (Allerheiligen) een feest
dag was; dat zelfs als men rekening houdt 
met zaterdag 28 oktober 1995, een werk
dag die niet op de laatste dag van de ter
mijn valt, het hager beroep ontvankelijk is 
(artikel 53 van het Gerechtelijk Wetboek) : 

nazicht: 

23 tot 28/10 : 6 dagen, 

29/10 : zondag, 

30 en 31/10 : 2 dagen, 

1/11 : feestdag, 

2/11: 1 dag 

9 dagen (arrest p. 2-3, punt I)", 

terwijl, volgens artikel10 van de wet van 
19 maart 1991 houdende bijzondere 
ontslagregeling voor de personeels
afgevaardigden in de ondernemingsraden 
en in de comites voor veiligheid, gezond
heid en verfraaiing van de werkplaatsen 
alsmede voor de kandidaat-perso
neelsafgevaardigden, het eindvonnis van de 
arbeidsrechtbank, op de rechtsvordering tot 
erkenning van een dringende reden voor 
het ontslag van een beschermde werkne
mer, aan de partijen ter kennis moet wor
den gebracht bij gerechtsbrief uiterlijk de 
derde werkdag na de uitspraak; volgens ar
tikel32, enig lid, 2°, van het Gerechtelijk 
Wetboek, waarvan de bepalingen, volgens 
zijn artikel 2, in beginsel van toepassing 
zijn op alle rechtsplegingen, onder kennis
geving moet worden verstaan de toezen
ding van een akte van rechtspleging in ori
gineel of in afschrift; zij in beginsellangs 
de post geschiedt; de datum van de ken
nisgeving de datum is waarop de brief ter 
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post is neergelegd; het vonnis te dezen, zo
als het arbeidshofvaststelt, nu het ter ken
nis moest worden gebracht, door de grif
fie op 19 oktober 1995 ter post werd 
neergelegd; volgens artikelll, § 1, van de 
genoemde wet van 19 maart 1991, tegen 
het eindvonnis van de arbeidsrechtbank 
met een verzoekschrift boger beroep kan 
worden aangetekend binnen tien werkda
gen vanaf de kennisgeving; dat verzoek
schrift, als toegestaan bij artikel1056, enig 
lid, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, wordt 
ingediend bij een ter post aangetekende 
brief en vervolgens door de griffie aan alle 
partijen wordt toegezonden; de zaak wordt 
geacht aanhangig te zijn gemaakt bij het 
arbeidshof de dag dat de brief ter post werd 
neergelegd; het verzoekschrift te dezen, zo
als het arbeidshofvaststelt, op 2 novem
ber 1995 ter post werd neergelegd om als 
aangetekende brief te worden verstuurd; 
het aantekenen van het boger beroep bij
gevolg niet is gedaan "binnen tien werk
dagen vanaf de kennisgeving" en het bo
ger beroep bijgevolg niet kon ontvankelijk 
worden verklaard, zoals de eisers in hun 
appelconclusie (p. 2 tot 4) en hun aanvul
lende appelconclusie (p. 2-3) betoogden 
(schending van alle in limine van het mid
del vermelde wetsbepalingen) : 

Overwegende dat, ingevolge arti
kel 11, § 1, van de wet van 19 maart 
1991 houdende bijzondere ontslag
regeling voor de personeels
afgevaardigden in de ondernemings
raden en in de comites voor veiligheid, 
gezondheid en verfraaiing van de 
werkplaatsen alsmede voor de kandi
daat-personeelsafgevaardigden, het ho
ger beroep wordt aangetekend bin
nen tien werkdagen vanaf de kennis
geving van het eindvonnis van de 
arbeidsrechtbank, waarbij de zaak ge
acht wordt aanhangig te zijn gemaakt 
bij het arbeidshof op de dag dat de 
aangetekende brief met het verzoek
schrift van hoger beroep ter post werd 
neergelegd; dat volgens artikel 10, 
laatste lid, van die wet, het vonnis aan 
de partijen ter kennis wordt gebracht 
bij gerechtsbrief; 

Overwegende dat, naar luid van ar
tikel 32, 2°, van het Gerechtelijk Wet
hoek, onder kennisgeving wordt ver
staan de toezending van een akte van 
rechtspleging in origineel of in af
schrift langs de post of, in de geval-

len die de wet bepaalt, in de vormen 
die deze voorschrijft; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat het beroepen vonnis op 19 ok
tober 1991 ter kennis van verweerster 
is gebracht door toezending langs de 
post, dit overeenkomstig de wet van 19 
maart 1991, en dat verweerster het 
verzoekschrift van hoger beroep op 2 
november 1995 ter post heeft neerge
legd; 

Dat het arrest, nu het hoger beroep 
buiten de termijn van tien werkda
gen vanaf de kennisgeving is inge
steld, niet wettig beslist dat ver
weersters hoger beroep ontvankelijk is; 

Dat het middel gegrond is; 

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

17 maart 1997 - 3e kamer - Voorzit
ter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
B-litzler en Draps. 

Nr. 148 

3e KAMER- 17 maart 1997 

1 o ADMINISTRATIEVE GELDBOETEN 
(IN SOCIALE ZAKEN) - ZIEKTE- EN 
INVALIDITEITSVERZEKERING- ADMINISTRA
TIEVE CONTROLE- TERUGVORDERING VAN 
HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE- NIET TE-
RUGGEVORDERDE PRESTATIES 
VERZEKERINGSINSTELLING- BOEKING -AD
MINISTRATIEKOSTEN - NALATIGHEID -MIS
DRIJF - TIJDSTIP. 
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2° ZIEKTE- EN INVALIDITEITS
VERZEKERING- ALGEMEEN- ADMINI
STRATIEVE CONTROLE - ONVERSCHULDIGD 
BETAALDE - TERUGVORDERING- NIET TE-
RUGGEVORDERDE PRESTATIES 
VERZEKERINGSINSTELLING- BOEKING- AD
MINISTRATIEKOSTEN- NALATIGHEID- MIS
DRIJF - TIJDSTIP. 

3° ZIEKTE- EN INVALIDITEITS
VERZEKERING- ALGEMEEN- VERJA
RING- TERMIJNEN (AARD. DUUR. AANVANG. 
EINDE) -AANVANG -ADMINISTRATIEVE CON
TROLE- ONVERSCHULDIGD BETAALDE- TE
RUGVORDERING- NIET TERUGGEVORDERDE 
PRESTATIES - VERZEKERINGSINSTELLING -
BOEKING-ADMINISTRATIEKOSTEN- NALA
TIGHEID - MISDRIJF - TIJDSTIP. 

4o VERJARING- BURGERLIJKE ZAKEN
TERMIJNEN (AARD. DUUR. AANVANG. EINDE)
AANVANG - ZIEKTE- EN INVALIDITEITS
VERZEKERING-ADMINISTRATIEVE CONTROLE 
- TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHUL
DIGD BETAALDE- NIET TERUGGEVORDERDE 
PRESTATIES - VERZEKERINGSINSTELLING -
BOEKING- ADMINISTRATIEKOSTEN- NALA
TIGHEID - MISDRIJF- TIJDSTIP. 

5o TERUGVORDERING VAN HET ON
VERSCHULDIGD BETAALDE 
ZIEKTE- EN INV ALIDITEITSVERZEKERING- AD
MINISTRATIEVE CONTROLE - NIET TERUGGE
VORDERDE PRESTA TIES- VERZEKERINGSIN
STELLING - BOEKING - ADMINISTRATIE
KOSTEN - NALATIGHEID - MISDRIJF -
TIJDSTIP .. 

1°, 2°, 3°,4° en 5° Art. 262, eerste lid, KB. 
4 nov. 1963 ter uitvoering van Z.I. V
wet bepaalt dat bij afloop van de termij
nen bepaald in art. 261 van hetzelfde KB. 
de ten onrechte betaalde prestaties, die 
nog niet teruggevorderd zijn, afgeschre
ven worden door ze te doen boeken als ad
ministratiekosten door de verzeke
ringsinstelling; de overtreding van die 
bepaling, in de zin van de wetgeving en 
van de reglementering inzake ziekte- en 
invaliditeitsverzekering, is voltrokken al
leen door het niet boeken als administra
tiekosten op het tijdstip waarop die hoe
king diende te gebeuren, te dezen bij het 
verstrijken van de in voornoemd artikel 
261 bedoelde termijn van twee jaar (1). 

(1) Over de boeking als administratiekosten 
door de verzekeringsinstelling zie Cass., 13 jan. 
1992, A.R. nr. 9263, en 27 april 1992, A.R. nr. 

[Artt. 99 (2) en 106, § 1, eerste lid, so (3), 
Z.I.V.-wet; artt. 254, 18°, 260, b, 261, eer
ste lid, b, en 262, eerste lid (4), K.B. 4 
nov. 1963.) 

(RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVA
LIDITEITSVERZEKERING T. NATIONAAL VERBOND 

VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.96.0075.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 januari 1995 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 99, 106, § 1, 8', van de wet van 9 
augustus 1963 tot instelling en organisa
tie van een regeling voor verplichte ziekte
en invaliditeitsverzekering, dat artikel als 
gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 408 
van 18 april 1986, 254, 18', 260b, 261b, 
262, eerste lid, van het koninklijk besluit 
van 4 november 1963 tot uitvoering van de 
wet van 9 augustus 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering, dat ar
tikel254, 18', als gewijzigd bij het konink
lijk besluit van 14 mei 1986, en de artike
len 260b, 261b en 262 in de bewoordingen 
die bij het koninklijk besluit van 30 sep
tember 1976 opnieuw zijn ingevoerd en, 
voor zoveel als nodig, van de artikelen 166, 
17 4, 8', van de wet betreffende de ver
plichte verzekering voor geneeskundige ver
zorging en uitkeringen gecoiirdineerd op 14 
juli 1994, 254, 18', 260b, 261b en 262, eer
ste lid, van het koninklijk besluit van 4 no
vember 1963 tot uitvoering van de wet van 
9 augustus 1963 tot instelling en organi
satie van een regeling voor verplichte ver
zekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen, 

9040 (A. C., 1991-92, nrs. 241 en 449); 1 maart 
1993, A.R. nr. 9595 (ibid., 1993, nr. 121), en de 
concl. O.M. in Bull. en Pas., 1993, I, nr. 121. 

(2) Art. 99 na zijn wijziging bij K.B. nr. 408 van 
18 april 1986; zie art. 166 Z.I.V.-wet 1994. 

(3) Zie art. 174, eerste lid, so, Z.I.V.-wet 1994. 

(4) K.B. 4 nov. 1963 in zijn eerste versie na de 
wijziging bij K.B. 14 mei 1986; zie artt. 318, eer
ste lid, 18°, 325, b, 326, eerste lid, b, en 327, eer
ste lid, K.B. 3 juli 1996 (B.S., 31 juli 1996, p. 
20285). 
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doordat het arrest, nu eiser aan verweer
der bij beslissing die hem op 13 juli 1993 
ter kennis is gebracht, de bij artikel 254, 
18° van voornoemd koninklijk besluit van 
4 november 1963 bepaalde administra
tieve geldboete heeft opgelegd, die toepas
selijk is op de verzekeringsinstelling die 
niet binnen de bij artikel 262 van hetzelfde 
koninklijk besluit bepaalde termijn van 
twee jaar, de ten onrechte betaalde pres
taties, die nog niet teruggevorderd zijn, 
heeft afgeschreven door ze te boeken als ad
ministratiekosten, met bevestiging van het 
beroepen vonnis, de beslissing waarvan op 
13 juli 1990 is kennisgegeven, vernietigt nu 
het vermelde misdrijf"reeds was verjaard 
toen het door (eiser) werd vastgesteld", 

doordat het arrest om aldus te beslis
sen, - erop wijst : dat eiser op 25 februari 
1977 aan verweerder heeft gemeld dat hij 
aan een van zijn leden ten onrechte een 
prestatie had betaald; dat hij op 24 novem
ber 1987 heeft vastgesteld dat hij niet was 
ingegaan op de aanmaning om het nog niet 
teruggevorderde bedrag als administratie
kosten te boeken; dat hij op 30 november 
1987 het bedrag op de passende rekening 
heeft geboekt, en vervolgens hierop steunt 
dat het arbeidshof ''heeft vastgesteld dat ar
tikel 254 (van het koninklijk besluit van 4 
november 1963) einde februari 1981 geen 
enkele geldstrafbepaalde ( ... ),en zich houdt 
aan de tekst, waardoor het meteen het on
derscheid heeft verworpen tussen een voort
durend en een aflopend misdrijf, nu die 
tekst een precies tijdstip vastlegt" en dat 
"nu artikel 262, eerste lid, bepaalt dat bij 
a:floop van de termijnen bepaald in arti
kel261 (twee jaar met ingang van de da
tum van de kennisgeving door de Dienst 
voor administratieve controle) de ten on
rechte betaalde prestaties, die nog niet te
ruggevorderd zijn, dienen afgeschreven te 
worden door ze te boeken als administra
tiekosten, de eventuele tekortkoming die 
wordt vastgesteld op het einde van die eer
ste termijn een precies tijdstip uitmaakt dat 
het vertrekpunt vormt van de verja
ringstermijn, hetzij te dezen, einde fe
bruari 1979", 

terwijl, volgens artikel 261b van het ko
ninklijk besluit van 4 november 1963, wan
neer de Dienst voor administratieve con
trole die bij eiser is ingesteld, zoals te 
dezen, aan de verzekeringsinstelling ken
nis heeft gegeven van zijn (niet betwiste) 
vaststelling van door haar ten onrechte be
taalde prestaties, de terugvordering van die 
prestaties door de verzekeringsinstelling 
wordt gedaan binnen een termijn van twee 
jaar, met ingang van de datum van die ken-

nisgeving; naar luid van artikel 262 van 
hetzelfde koninklijk besluit bij afloop van 
die termijn de ten onrechte betaalde pres
taties, die nog niet teruggevorderd zijn, af
geschreven worden door ze te boeken als 
administratiekosten; artikel 254, 18°, van 
het koninklijk besluit bepaalt dat ten laste 
van de verzekeringsinstelling een straf 
wordt toegepast van 5000 frank per in
brenk op de bepalingen van artikel 262; uit 
de bepalingen van dat artikel 262 blijkt dat 
zij weliswaar precies het tijdstip bepalen 
vanaf wanneer de verzekeringsinstelling 
het bedrag van prestaties die zij ten on
rechte heeft betaald maar niet teruggevor
derd, als administratiekosten dient te hoe
ken om ze ten haren laste te nemen, 
waarbij haar misdrijf dat erin bestaat dat 
zij die boeking verzuimt, voortduurt zo
lang zij ze niet uitvoert en bijgevolg een 
voortdurend misdrijfis waarvan de verja
ring pas begint te lopen op het ogenblik 
waarop het eindigt; verweerder, zoals het 
arrest vaststelt, op 30 november 1987 de 
ten onrechte betaalde prestatie die hij nog 
niet heeft teruggevorderd binnen de ge
stelde termijn op een passende rekening 
heeft geboekt; de datum van 30 novem
ber 1987 het vertrekpunt vormt van de ver
jaring van twee jaar, die ingevolge arti
kel106, § 1, 8°; van de wet van 9 augustus 
1963 op zijn overtreding toepasselijk is; die 
verjaring, nu zij nadien op regelmatige 
wijze was gestuit, niet was ingetreden toen 
aan verweerder, bij beslissing waarvan op 
13 juli 1990 kennis werd gegeven, de bij ar
tikel 254, 18° van het koninklijk besluit van 
4 november 1963 bepaalde sanctie werd op
gelegd; daaruit volgt dat het arrest door in
tegendeel te beslissen dat de verjaring die 
geldt voor de door verweerder begane over
treding, reeds einde februari 1979 zou zijn 
beginnen lopen en volledig zou zijn inge
treden voor elke stuitende daad, het ge
heel van de in de aanhef van het middel be
doelde wettelijke bepalingen schendt en 
inzonderheid artikel 262, eerste lid, van het 
koninklijk besluit van 4 november 1963 : 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt : a) dat verweerder over een ter
mijn van twee jaar beschikte als be
paald bij artikel 261, b, van het ko
ninklijk besluit van 4 november 1963 
tot uitvoering van de wet van 9 au
gustus 1963 tot instelling en organi
satie van een regeling voor verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering, om 
de prestaties terug te vorderen die hij 
ten onrechte had betaald, en dat hij bij 
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het verstrijken van die termijn, op 25 
februari 1979, die terugvordering niet 
had uitgevoerd; b) dat verweerder het 
bedrag van die prestaties pas op 30 
november 1987 als administratiekos
ten heeft geboekt terwijl hij, inge
volge artikel 262 van voormeld be
sluit, die boeking had moeten doen bij 
het verstrijken, op 25 februari 1979, 
van de in artikel261, b, van hetzelfde 
besluit bepaalde termijn; c) dat eiser 
op 13 juli 1990 de beslissing ter ken
nis van verweerder heeft gebracht 
waarbij te zijnen laste met toepas
sing van artikel 254, 18., van voor
meld besluit een sanctie van 5000 
frank werd uitgesproken; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 99 van de wet van 9 augustus 1963 
tot instelling en organisatie van een 
regeling voor verplichte ziekte- en 
invaliditeitsverzekering, zoals het te 
dezen van toepassing is, het Comite 
van de Dienst voor administratieve 
controle ten laste van onder meer de 
verzekeringsinstellingen administra
tieve geldboeten kan uitspreken in ge
val van overtreding van de bepalin
gen van deze wet, haar uitvoerings
besluiten of -verordeningen; dat 
ingevolge artikel106, 8°' van die wet, 
de in dat artikel 99 bedoelde overtre
dingen verjaard zijn na verloop van 
tweejaar, te rekenen vanafhet einde 
van de maand waarin zij zijn begaan; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat de verjaringstermijn van 
twee jaar vanaf einde februari 1979 is 
beginnen lopen en dat de overtreding 
van artikel 262 verjaard was op het 
tijdstip waarop eiser aan verweerder 
een sanctie heeft opgelegd, nu de door 
eiser aangevoerde verjaringstuitende 
daden van na februari 1981 dateren; 

Overwegende dat ingevolge artikel 
262, eerste lid, van het koninklijk be
sluit van 4 november 1963, bij afloop 
van de termijn bepaald bij artikel261, 
de ten onrechte betaalde prestaties, die 
nog niet teruggevorderd zijn, afge
schreven worden door ze te boeken als 
administratiekosten; dat uit die tekst 
blijkt dat het misdrijfis voltrokken ai
leen door het niet boeken als admini-

stratiekosten op het tijdstip waarop die 
boeking diende te gebeuren, te de
zen bij het verstrijken op 25 februari 
1979, van de in voomoemd artikel261, 
b, bedoelde termijn van twee jaar; 

Dat de beslissing van het arbeids
hof dat te dezen de verjaringstermijn 
einde februari 1979 was beginnen lo
pen, naar recht is verantwoord; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

17 maart 1997 - 3e kamer - Voorzit
ter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggeuer : de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal-Aduocaten :mrs. Si
mont en Draps. 

Nr. 149 

3e KAMER- 17 maart 1997 

1 o ADMINISTRATIEVE GELDBOETEN 
(IN SOCIALE ZAKEN) - ZIEKTE- EN 
INVALIDITEITSVERZEKERING- ZIEKTEKOS
TENVERZEKERING- ZORGVERSTREKKERS
PARAMEDISCHE MEDEWERKERS- KINESITHE. 
RAPEUTEN - VERPLEEGKUNDIGEN - VER
PLICHTINGEN -ADMINISTRATIEVE CONTROLE 
- INBREUKEN - ADMINISTRATIEVE SANC
TIES - ADMINISTRATIEVE GELDBOETEN -
AARD. 

2° ZIEKTE- EN INVALIDITEITS
VERZEKERING- ZIEKTEKOSTENVERZE
KERING- ZORGVERSTREKKERS- PARAME
DISCHE MEDEWERKERS- KINESITHERAPEU-
TEN VERPLEEGKUNDIGEN 
VERPLICHTINGEN -ADMINISTRATIEVE CON
TROLE - INBREUKEN - ADMINISTRATIEVE 
SANCTIES- ADMINISTRATIEVE GELDBOETEN 
-AARD. 
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3o ADMINISTRATIEVE GELDBOETEN 
(IN SOCIALE ZAKEN) - ZIEKTE- EN 
INVALIDITEITSVERZEKERING- ZIEKTEKOS
TENVERZEKERING- ZORGVERSTREKKERS
PARAMEDISCHE MEDEWERKERS- KINESITHE
RAPEUTEN - VERPLEEGKUNDIGEN - VER
PLICHTINGEN -ADMINISTRATIEVE CONTROLE 
- INBREUKEN -ADMINISTRATIEVE SANC
TIES - ADMINISTRATIEVE GELDBOETEN -
WET- OVEREENSTEMMING. 

4o ZIEKTE- EN INVALIDITEITS
VERZEKERING - ZIEKTEKOSTENVERZE
KERING- ZORGVERSTREKKERS- PARAME
DISCHE MEDEWERKERS - KINESITHERAPEU-
TEN VERPLEEGKUNDIGEN 
VERPLICHTINGEN -ADMINISTRATIEVE CON
TROLE - INBREUKEN- ADMINISTRATIEVE 
SANCTIES -ADMINISTRATIEVE GELDBOETEN 
-WET- OVEREENSTEMMING. 

so GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART. 100 
TOT EINDE) -ART. 159-WETTIGHEID- 'IDET
SING - ZIEKTE- EN INVALIDITEITS
VERZEKERING- ZIEKTEKOSTENVERZEKE
RING- ZORGVERSTREKKERS- PARAMEDI
SCHE MEDEWERKERS- KINESITHERAPEUTEN 
- VERPLEEGKUNDIGEN- VERPLICHTINGEN
ADMINISTRATIEVE CONTROLE- INBREUKEN 
- ADMINISTRATIEVE SANCTIES - ADMINI
STRATIEVE GELDBOETEN- WET- OVEREEN
STEMMING. 

6° WETTEN. DECRETEN. ORDONNAN
TIES. BESLUITEN- WETTIGHEID VAN 
BESLillTEN ENVERORDENINGEN- ZIEKTE- EN 
INV ALIDITEITSVERZEKERING- ZIEKTEKOS
TENVERZEKERING- ZORGVERSTREKKERS
PARAMEDISCHE MEDEWERKERS- KINESITHE
RAPEUTEN - VERPLEEGKUNDIGEN - VER
PLICHTINGEN -ADMINISTRATIEVE CONTROLE 
- INBREUKEN- ADMINISTRATIEVE SANC
TIES - ADMINISTRATIEVE GELDBOETEN -
WET- OVEREENSTEMMING. 

7° MACHTEN - RECHTERLIJKE MACHT
GRONDWET (1994), ART. 159- WETTIGHEID
'IDETSING - ZIEKTE- EN INV ALIDITEITS
VERZEKERING- ZIEKTEKOSTENVERZEKE
RING- ZORGVERSTREKKERS- PARAMEDI
SCHE MEDEWERKERS- KINESITHERAPEUTEN 
- VERPLEEGKUNDIGEN-VERPLICHTINGEN
ADMINISTRATIEVE CONTROLE- INBREUKEN 
- ADMINISTRATIEVE SANCTIES - ADMINI
STRATIEVE GELDBOETEN- WET- OVEREEN
STEMMING. 

1 o en 2° De administratieve geldboeten be
paald bij de artt. 6 en 7 KB. 4 juni 1987 
tot vaststelling van de regelen inzake het 

bijhouden van een verstrekkingenregister 
door de kinesitherapeuten en de verpleeg
kundigen en tot bepaling van de admi
nistratieve geldboetes in geval van in
breuk op deze voorschriften zijn 
administratieve sancties in de zin van art. 
101 Z.I.V.-wet (1). [Artt. 37ter en 101 
Z.I.V.-wet (2); artt. 6 en 7 K.B. 4 juni 
1987 (3).] 

3°, 4°, so, 6° en 7o De artt. 6 en 7 K.B. 4 
juni 1987 tot vaststelling van de rege
len inzake het bijhouden van een 
verstrekkingenregister door de kinesithe
rapeuten en de verpleegkundigen en tot 
bepaling van de administratieve geld
boeten in geval van inbreuk op deze voor
schriften voeren, volgens de regels die zij 
bepalen, administratieve geldboeten in ten 
last~ van de zorgverstrekkers, in casu, ki
ne.s~therapeuten en verpleegkundigen, in 
ww: hoofde een overtreding van de be
palmgen van dat koninklijk besluit werd 
vastgesteld; beide verordenende bepalin
gen zijn conform de artt. 37ter en 101 
Z.I. V. -wet en kunnen derhalve door de ho
ven en rechtbanken worden toegepast (4). 
[Art. 1S9 Gw. (1994); artt. 37ter en 101 
Z.I.V.-wet (S); artt. 1, 3°, § 4, 4, § 2, en 6 
wet 27 maart 1986; art. 10, P, wet 1S 
dec. 1986; artt. 6 en 7 K.B. 4 juni 1987 
(6).] 

R.I.Z.I.V. T. DRAYE) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.96.0119.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 23 april 1996 gewezen 
door het Arbeidshof te Luik; 

(1) Zie Cass., 21 feb. 1975 (A. C., 1975, 705); A 
MAsT, A Ar.EN en J. DUJARDIN, Precis de droit ad
ministratif belge, Brussel, 1989, nr. 15; A MAsT, 
J. DuJ~IN, M. VANDAMME en J. VANDE LANOTTE, 
Ouerzzcht van het Belgisch administratief recht 
B;russel, 12e uitg., 1992, nr. 15; Antwerpen, 14~ 
mtg., 1996, nr. 15. 

(2) Z.I.V.-wet na de wijziging ervan bij KB. nr. 
408 van 18 april 1986 en bij wet 29 dec. 1990; zie 
ook artt. 76 en 168, inzonderheid vierde lid, Z.I.V.
wet 1994; art. 21 wet 20 dec. 1995. 

(3) K.B. 4 juni 1987 v66r de wijziging ervan bij 
K.B. 12 aug. 1984 (B.S., 27 sept. 1994, biz. 24428.) 

( 4) Zie noot 1. 

(5) Zie noot 2. 

(6) Zie noot 3. 
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Over het middel gesteld als volgt : schen
ding van artikel6.1.7, van het Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden, onderte
kend te Rome op 4 november 1950 en goed
gekeurd bij de wet van 13 augustus 1955, 
10, 11, 14, 33, 105, 159 van de gecoordi
neerde Grondwet van 1994, 583 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 76, 166, 167, 168 van 
de bij koninklijk besluit van 14 juli 1994 ge
coordineerde wet betreffende de verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzor
ging en uitkeringen, (voorheen de artike
len 37ter, 99, 100, 101 van de wet van 9 au
gustus 1963 tot instelling en organisatie 
van een regeling voor verplichte ziekte- en 
invaliditeitsverzekering, gewijzigd bij ko
ninklijk besluit nr. 408 van 18 april1986) 
en v66r de wijzigingen ingevoegd bij de ar
tikelen 72 en 7 4 van de wet van 15 februari 
1993 tot hervorming van de wet van 9 au
gustus 1963 tot instelling en organisatie 
van een regeling voor verplichte ziekte- en 
invaliditeitsverzekering, 1, Ibis, 5, 7 van de 
wet van 30 juni 1971 betreffende de admi
nistratieve geldboeten toepasselijk in ge
val van inbreuk op sommige sociale wet
ten, 1, 3", 3, § 4, 4, § 2, 6 van de wet van 27 
maart 1986 tot toekenning van bepaalde 
bijzondere machten aan de Koning, 10, 1", 
van de wet van 15 december 1986 tot be
krachtiging van de koninklijke besluiten 
vastgesteld ter uitvoering van artikell van 
de wet van 27 maart 1986 tot toekenning 
van bepaalde bijzondere machten aan de 
Koning, 1, 2, 3, 5, 6, 7 van het koninklijk 
besluit van 4 juni 1987 tot vaststelling van 
de regelen inzake het bijhouden van een 
verstrekkingenregister door de kinesithe
rapeuten en de verpleegkundigen en tot be
paling van de administratieve geldboetes in 
geval van inbreuk op deze voorschriften, 

doordat het arrest, met gedeeltelijke be
vestiging van het beroepen vonnis, de be
slissing van eiser van 4 juli 1991 vernie
tigt en de door eiser tegen verweerster 
ingestelde tegenvordering tot betaling van 
het bedrag van 354.284 frank verwerpt op 
de volgende gronden : er moet worden na
gegaan of de Koning op grond van de hem 
toegekende machten, de regelen inzake bet 
bouden van een verstrekkingenregister kan 
vaststellen, een nieuwe sanctie kan invoe
ren in de vorm van een bijzonder zware ad
ministratieve geldboete om een feit dat 
geen misdrijf is te straffen. Wat de admi
nistratieve sancties betreft - Het vroe
gere artikellOl van de wet van 9 augus
tus 1963 verleende de Koning de 
bevoegdheid om de administratieve sane
ties vast te stellen die toepasselijk zijn in 

geval van overtreding van de bepalingen 
van deze wet en van haar uitvoerings
besluiten en -verordeningen, de bewoor
dingen "op de rechtbebbenden" die oor
spronkelijk erin voorkwamen, werden bij 
het koninklijk besluit nr. 408 van 14 april 
1986 geschrapt. Met toepassing van arti
kel 101 van de wet van 9 augustus 1963 
beeft de Koning het koninklijk besluit van 
10 januari 1969 genomen tot vaststelling 
van de administratieve sancties die toe
passelijk zijn op de rechthebbenden van de 
regeling voor verplichte ziekte- en 
invaliditeitsverzekering. Nocb de admini
stratieve geldboete noch, vanzelfsprekend, 
de strafrechtelijke sancties maken deel uit 
van de administratieve sancties die de Ko
ning in voornoemd besluit van 10 juni 1969 
had vastgesteld ... In la Revue du travail 
van april, mei enjuni 1991, omscbrijft me
vrouw Godelieve Ponnet de administra
tieve sanctie als "une sanction qui est pro
noncee par une autorite administrative, 
qu'il y ait une sanction penale ou non, et 
par laquelle un certain droit est denie a un 
sujet de l'autorite parce qu'il ne respecte 
plus un certain nombre de dispositions le
gales. Elle est infligee par !'administration 
elle-meme et un recours au juge n'est pos
sible qu'a posteriori. Elle a essentielle
ment pour but de proteger le fonctionne
ment du service public. Des exemples 
classiques en sont la suspension du droit 
aux allocations de chomage ou le retrait 
d'un permis d'exploitation". De admini
stratieve sancties waarin het koninklijk be
sluit van 10 januari 1969 voorziet, beant
woorden aan die omschrijving. Volgens H. 
Bosly onderscheidt de administratieve sane
tie zich hoofdzakelijk van de strafrechte
lijke sanctie door de inhoud ervan (ver
lies van een sociaal voordeel) en door bet 
orgaan dat die sanctie uitspreekt ofken
nis neemt van de geschillen daaromtrent 
(H. D. Bosly, Les sanctions en droit penal 
social belge, hfdst. II). Wat de administra
tieve geldboeten betreft.- Artikell van de 
wet van 30 juni 1971 betreffende de admi
nistratieve geldboeten toepasselijk in ge
val van inbreuk op sommige sociale wet
ten bepaalt dat die administratieve 
geldboeten enkel toepasselijk zijn op fei
ten die ook voor strafvervolging vatbaar zijn 
en die in extenso worden opgesomd in ar
tikel 1 en voor zover het openbaar minis
terie ofwel niet strafrechtelijk heeft ver
volgd ofwel van zijn beslissing geen kennis 
heeft gegeven binnen de termijn van zes 
maanden (artikelen 5 en 7). In verband met 
de administratieve geldboeten schreef R. 
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Legros dat het om een werkelijke straf
rechtelijke sanctie gaat aangezien zij fei
ten straft die een misdrijf uitmaken en zij 
derhalve de oorspronkelijke strafrechte
lijke sanctie vervangt (R. Legros, A pro
pos du projet de loi sur les amendes admi
nistratives, J.T.T., 1971, p. 97 tot 100) ... Uit 
het geheel van de bovenstaande citaten en 
overwegingen blijkt dat de administra
tieve geldboeten die bij de wet van 30 juni 
1971 zijn ingevoerd, erg omstreden wa
ren en blijven maar dat ze geenszins als ad
ministratieve sancties kunnen worden aan
gemerkt aangezien ze niet leiden tot een 
verlies van sociale voordelen en ze enkel fei
ten kunnen straffen die door een vroegere 
wet als misdrijf zijn omschreven. Wat de bij 
het koninklijk besluit van 12 juni 1987 in
gevoerde administratieve geldboeten be
treft. - Het wetskrachtige koninklijk be
sluit nr. 408 van 18 april1986 heeft, in de 
bepalingen waarbij aan de Koning de be
voegdheid wordt toegekend om de rege
len vast te stellen inzake het houden van 
een verstrekkingenregister, de sancties die 
toepasselijk zijn bij inbreuk op die admi
nistratieve bepaling niet nader bepaald. 
Het Verslag aan de Koning voorafgaand 
aan het advies van de Raad van State ver
meldde evenwel bij artikel 11 : "deze sane
ties zullen, bij koninklijk besluit dat in Mi
nisterraad wordt overlegd, worden vast
gesteld naar rato van een percentage van 
het bedrag der geneeskundige verstrek
kingen die niet in het verstrekkingen
register werden ingeschreven". Ondanks de 
erg korte termijn die de Raad van State 
had om zijn advies uit te brengen, had de 
Raad in dat verband erop gewezen dat die 
diverse intenties niet in de tekst van het 
antwerp terug te vinden zijn en ook niet 
zijn begrepen in de huidige tekst van het 
tweede lid van het bedoelde artikel 101. In 
het nieuwe verslag aan de Koning vooraf
gaand aan het koninklijk besluit nr. 408, 
vermeldt de minister van Sociale Zaken bij 
de commentaar op artikel 11 dat "overtre
ding van deze bepaling voortaan aanlei
ding zal geven tot het toepassen van ad
ministratieve sancties. Daarom wordt in 
artikel 11 voorgesteld de wettelijke basis 
voor het opleggen van administratieve sane
ties, die in de huidige omschrijving enkel 
toelaat overtredingen van rechthebben
den te beteugelen, uit te breiden. Er werd 
rekening gehouden met de opmerkingen 
van de Raad van State". Geen enkele wets
bepaling omschrijft een andere vorm van 
administratieve geldboete dan die waar
van sprake in de wet van 30 juni 1971. Ver
geefs houdt eiser in zijn aanvullende con-

clusie p. 3, onder de titel 'wat de aard van 
de administratieve sanctie (soms admini
stratieve geldboete genoemd) betreft' 
staande dat de administratieve sanctie in 
casu kennelijk van burgerlijke aard is. De 
burgerlijke sanctie wordt door de burger
lijke rechter uitgesproken naar aanlei
ding van een burgerlijk geschil (dus geen 
misdrijf) waarin een der partijen in haar 
belangen is geschaad. In casu is zulks ken
nelijk niet het geval, aangezien de sane
tie niet door een onafhankelijke rechter 
maar door een ambtenaar van de betrok
ken dienst wordt uitgesproken om de niet
nakoming van een administratieve ver
plichting te straffen, zonder dat bewezen is 
dat die niet-nakoming aan zijn bestuur 
enige schade heeft berokkend, die door de 
administratieve geldboete wordt vergoed. 
Die administratieve geldboete kan even
min beschouwd worden als een voorwaarde 
voor de tegemoetkoming van de verzeke
ring voor geneeskundige verzorging in de 
verstrekkingen van de betrokken parame
dische medewerkers. Lagasse haalt (J.T.T. 
1993, p. 182, noot 12) weliswaar het voor
beeld aan van een autonome administra
tieve geldboete in het koninklijk besluit nr. 
230 van 21 december 1983 betreffende de 
stage en de inschakeling van jongeren in 
het arbeidsproces. Artikel 26 van dat ge
nummerd wetskrachtig besluit bepaalt dat 
de administratieve geldboeten kunnen wor
den opgelegd volgens dezelfde voorwaar
den en toepassingsregels als die welke zijn 
vastgesteld bij de wet van 30 juni 1971, en 
straft bovendien de in artikel 25, 1° en 2° 
omschreven feiten die een misdrijfuitma
ken. Wat het arrest nr. 70/95 van het 
Arbitragehofvan 17 oktober 1995 betreft. 
-In dat arrest, tijdens het beraad gewe
zen als antwoord op de prejudiciele vraag 
die door het Arbeidshof te Gent is gesteld 
in zijn arrest van 14 november 1994 en als 
volgt luidt : "Schenden de artikelen 37 en 
101 van de wet van 9 augustus 1963 voor 
instelling en organisatie van een verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzor
ging en uitkering, dewelke enkel aan de 
verpleegkundigen en kinesitherapeuten ad
ministratieve geldboeten opleggen we
gens het niet of het niet volledig bijhou
den van een verstrekkingenregister, de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zo
verre aan andere zorgenverstrekkers geen 
verstrekkingenregister wordt opgelegd en 
nog aan andere zorgenverstrekkers wel het 
bijhouden van dergelijk register wordt op
gelegd, doch zonder enige sanctie daar
aan verbonden, laat staan een dergelijk 
hoge administratieve geldboete, zoals aan 
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de verpleegkundige opgelegd?" In bet on
derhavige geschil gaat bet precies om die 
vraag. In de memorie van antwoord van de 
Ministerraad en van bet R.I.Z.I.V., geeft de 
Ministerraad weliswaar toe dat bet niet bij
houden van een verstrekkingenregister 
door de logopedisten en orthopedisten niet 
wordt gestraft, maar schrijft hij dat de wet
gever ertoe kan worden aangezet op een be
paald ogenblik ook voor de laatste catego
rie in een sanctie te voorzien. Het 
Arbitragehof beantwoordt weliswaar de 
vraag over de grondwettigheid van arti
kel 37ter, maar neemt niet openlijk een 
standpunt in betreffende de administra
tieve geldboete, aangezien zij vastgesteld is 
bij een koninklijk besluit dat niet valt on
der de toetsingsbevoegdheid van het Hof. 
Bij de toetsing van de grondwettigheid van 
artikel101, eerste lid, van de wet van 9 au
gustus 1963, zoals het bestond v66r de wij
ziging ervan bij de wet van 15 februari 
1993, in zoverre bet de Koning de bevoegd
heid verleende om de administratieve sane
ties vast te stellen die toepasselijk zijn in 
geval van overtreding van de bepalingen 
van deze wet of van haar uitvoerings
besluiten of -verordeningen, wijst bet 
Arbitragehof evenwel erop dat de ruime de
legatie die aan de Koning is verleend om de 
administratieve sancties te bepalen die van 
toepassing zijn bij overtreding van de wet 
van augustus 1963 of van haar uitvoerings
besluiten en -verordeningen, niet inhoudt 
dat de wetgever aan de Koning zou heb
ben toegestaan de beginselen van gelijk
heid en niet-discriminatie te miskennen. 
Vervolgens verklaart het Arbitragehof zich 
niet bevoegd om uitspraak te doen over de 
vraag of de Koning in de uitoefening van de 
bevoegdheid die hij ontleent aan artikel 
101, eerste lid, van de wet van 9 augus
tus 1963, de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet al dan niet heeft geschonden. 
Wat de eventuele machtsoverschrijding door 
de Koning betreft - Kon de Koning, op 
grond van artikel101 van de wet van 9 au
gustus 1963, zoals ze is gewijzigd, bij wijze 
van administratieve sanctie een admini
stratieve geldboete opleggen die gelijk was 
aan een hoog percentage van de 
verzekeringstegemoetkoming voor de ver
strekkingen die niet werden ingeschre
ven in het verstrekkingenregister, en zon
der daarenboven aan de rechter die 
daarvan kennis neemt op bet bij hem in
gestelde beroep, een ruime beoordelings
vrijheid over de omvang van de sanctie te 
laten? Aangezien de niet-nakoming van de 
administratieve verplichting die bij arti
kel 37ter aan de kinesitherapeuten en de 

verpleegkundigen is opgelegd, geen mis
drijf is, vormt die bijzonder zware admi
nistratieve geldboete een nieuwe geld
straf die niet als een administratieve 
sanctie kan worden aangemerkt. De wet
gever heeft, toen hij de Koning de bevoegd
heid verleende om de regelen inzake bet 
bijhouden van een verstrekkingenregister 
vast te stellen, de Koning niet opgedra
gen om bij niet-nakoming van de verplich
ting andere sancties te bepalen dan die 
waartoe hij gemachtigd was bij artikel101 
van de wet van 9 augustus 1963 betref
fende de administratieve en de strafrech
telijke sancties. De Koning was derhalve 
niet bevoegd om een administratieve geld
boete in te voeren voor een feit dat geen 
misdrijf opleverde en waarop bet geschil be
trekking had. Artikel 74 van de wet van 15 
februari 1993 heeft artikel101 aangevuld 
met een derde lid, het heeft de Koning die 
ontbrekende bevoegdheid verleend en de 
administratieve geldboeten een wette
lijke grondslag gegeven door te bepalen 
dat : "in geval van overtreding van de be
palingen van artikel37ter, de administra
tieve geldboete wordt opgelegd aan de ki
nesitherapeut of de verpleegkundige ten 
laste van wie de overtreding is vastge
steld. De persoon die overeenkomstig ar
tikel 1384 van bet Burgerlijk Wetboek ter 
zake burgerrechtelijk aansprakelijk is, is er 
echter toe gehouden de geldboete te beta
len die aan zijn aangestelde is opgelegd". 
Die bepaling welke een wettelijke grand
slag geeft aan de administratieve geld
boete, was evenwel niet van toepassing ten 
tijde van de beroepen beslissing. Terecht 
voert verweerster aan dat de administra
tieve geldboete, die bij de artikelen 6 en 7 
van bet koninklijk besluit van 14juni 1987 
wordt vastgesteld, buiten de bevoegdheid 
valt die het koninklijk besluit nr. 408 aan 
de Koning heeft verleend. Overeenkom
stig artikel 159 van de Grondwet dient de 
toepassing ervan te worden geweigerd, 

terwijl, eerste onderdeel, bet arrest ten 
onrechte beslist dat de litigieuze boete die 
aan de kinesitherapeuten en de verpleeg
kundigen is opgelegd, een nieuwe sanctie 
is die niet als een administratieve sane
tie kan worden aangemerkt en die aan ver
weerster niet kan worden opgelegd op 
grond van de artikelen 76 en 168 van de 
gecoiirdineerde wet van 14 juli 1994 (voor
heen de artikelen 37ter en 101 van de wet 
van 9 augustus 1963 gewijzigd bij het ko
ninklijk besluit nr. 408 van 18 april1986); 
die boete immers wordt opgelegd door een 
bestuurslichaam, namelijk de leidend amb
tenaar van de dienst voor administratieve 
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controle en niet door een rechtbank (scherr
ding van artikel 7 van het koninklijk be
sluit van 4 juni 1987); enerzijds het feit dat 
de litigieuze administratieve geldboete over
eenstemt met een percentage van de tege
moetkomingen van de verzekering voor de 
verstrekkingen die niet in het 
verstrekkingenregister werden ingeschre
ven en bijzonder zwaar is, niet tot gevolg 
heeft dat die boete niet kan worden aan
gemerkt als een administratieve sanctie in 
de zin van artikel 168 van de gecoi:irdi
neerde wet van 14 juli 1994 (voorheen ar
tikel101 van de wet van 9 augustus 1963, 
gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 408 
van 18 april 1986); die geldboete immers 
niet beoogt feiten te stra:ffen die onder de 
strafwet vallen; die boete niet van toepas
sing is op alle burgers maar enkel op een 
welbepaalde groep personen, die zoals ki
nesitherapeuten of verpleegkundigen hun 
medewerking verlenen aan de openbare 
dienst van de sociale verzekering; het hoge 
en proportionele bedrag van de boete be
doeld is als tegemoetkoming van de ver
zekering voor de verstrekkingen die door 
verweerster niet regelmatig werden inge
schreven; de litigieuze boete, gelet op die 
kenmerken een administratieve sanctie 
blijft in de zin van artikel 168 van de ge
coi:irdineerde wet van 14 juli 1994 en noch 
een strafrechtelijke sanctie noch een an
dere nieuwe geldstraf wordt' (schending van 
de artikelen 6, § 1, 7 van het Verdrag van 
4 november 1950, 76, 166, 168 van de ge
coiirdineerde wet van 14 juli 1994, voor
heen de artikelen 37ter, 99, 101 van de wet 
van 9 augustus 1963, gewijzigd bij het ko
ninklijk besluit nr. 408 van 18 april 1986, 
1, 2, 3, 6, 7 van het koninklijk besluit van 
4 juni 1987); anderzijds het feit dat de rech
ter die van geschillen kennis neemt op een 
eventueel bij hem aanhangig gemaakt be
roep, geen ruime beoordelingsvrijheid be
zit wat de omvang van de sanctie betreft, 
niet tot gevolg heeft dat de litigieuze ad
ministratieve geldboete onwettig wordt of 
niet onder de toepassing valt van artikel 
168 van de gecoiirdineerde wet van 14 juli 
1994 (voorheen artikel101 van de wet van 
9 augustus 1963, gewijzigd bij het konink
lijk besluit nr. 408 van 18 april 1986); de 
administratieve beslissing waarbij de ad
ministratieve geldboete wordt opgelegd im
mers onderworpen aan de wettigheidstoet
sing door de arbeidsrechtbanken; die 
rechtbanken inzonderheid nagaan of de op
gelegde boete regelmatig en wettig is, of de 
grenzen van de sanctie in acht genomen 
zijn, of het recht van verdediging niet is 
miskend; uit de omstandigheid dat de rech-

ter niet de volle rechtsmacht heeft wat het 
bedrag van de opgelegde boete betreft niet 
kan worden afgeleid dat die boete geen ad
ministratieve sanctie meer zou zijn in de 
zin van artikel 168 van de gecoiirdineerde 
wet van 14 juli 1994 (schending van de ar
tikelen 76, 166, 167, 168 van de gecoi:irdi
neerde wet van 14 juli 1994, voorheen ar
tikelen 37ter, 99, 100, 101 van de wet van 
9 april1963, gewijzigd bij het koninklijk be
sluit nr. 408 van 18 april1986, 583 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 5, 6, 7 van het ko
ninklijk besluit van 4 juni 1987); het feit 
tenslotte dat de litigieuze administratieve 
geldboete bestaat in een geldsom niet be
schouwd kan worden als een voorwaarde 
voor de tegemoetkoming van de verzeke
ring voor geneeskundige verzorging in de 
verstrekkingen van de kinesitherapeuten 
of de verpleegkundigen, en evenmin het 
verlies van een sociaal voordeel meebrengt, 
aan die boete haar karakter van admini
stratieve sanctie in de zin van artikel 168 
van de gecoiirdineerde wet van 14juli 1994 
(voorheen artikel101 van de wet van 9 au
gustus 1963, gewijzigd bij het koninklijk be
sluit nr. 408 van 18 april 1986) niet ont
neemt; er immers vele soorten admini
stratieve sancties bestaan waaronder onder 
meer de geldboeten (schending van de ar
tikelen 76, 166, 168 van de gecoiirdineerde 
wet van 14 juli 1994, voorheen de artike
len 37ter, 99, 101 van de wet van 9 augus
tus 1963, gewijzigd bij het koninklijk be
sluit nr. 408 van 18 april 1986); de Koning 
bovendien, door bijzonder zware, propor
tionele administratieve geldboeten op te 
leggen aan de kinesitherapeuten en de ver
pleegkundigen die de administratieve ver
plichting niet nakomen welke hun bij ar
tikel 76 van de gecoiirdineerde wet van 14 
juli 1994 is opgelegd, het grondwettelijk be
ginsel van de gelijkheid van de Belgen voor 
de wet niet heeft miskend; die geldboeten 
immers zijn ingevoerd voor een bepaalde 
groep burgers, de kinesitherapeuten en ver
pleegkundigen, die als medewerkers aan de 
openbare dienst van de sociale verzeke
ring, hun verplichtingen niet nakomen 
(schending van de artikelen 10, 11 van de 
gecoiirdineerde Grondwet, 168 van de ge
coiirdineerde wet van 14 juli 1994, voor
heen artikel 101 van de wet van 9 augus-. 
tus 1963, gewijzigd bij het koninklijk 
besluit nr. 408 van 18 april1986); de bij het 
koninklijk besluit van 4 juni 1987 inge
voerde administratieve geldboete bijge
volg niet strijdig is met de wetten en de Ko
ning, door ze op te leggen, zijn 
bevoegdheden niet te buiten is gegaan 
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(schending van de artikelen 159 van de ge
coordineerde Grondwet, 76, 166, 168 van de 
gecoiirdineerde wet van 14 juli 1994, voor
heen de artikelen 37ter, 99, 101 van de wet 
van 9 augustus 1963, gewijzigd bij het ko
ninklijk besluit nr. 408 van 18 april 1986, 
6, 7 van het koninklijk besluit van 4 juni 
1987); 

tweede onderdeel, het feit dat de niet
nakoming van de administratieve verplich
ting die bij artikel 76 van de gecoordineerde 
wet van 14juli 1994 (voorheen artikel37ter 
van de wet van 9 augustus 1963, gewij
zigd bij het koninklijk besluit nr. 408 van 
18 april1986) aan de kinesitherapeuten en 
de verpleegkundigen is opgelegd, geen mis
drijf is, niet tot gevolg heeft dat de we
gens niet-nakoming van die verplichting op
gelegde administratieve geldboete een 
nieuwe geldstraf zou zijn die niet als een 
administratieve sanctie zou kunnen wor
den aangemerkt; immers, enerzijds de wet 
van 30 juni 1971 betreffende de admini
stratieve geldboeten toepasselijk in geval 
van inbreuk op sommige sociale wetten, die 
administratieve geldboeten invoert, voor zo
ver de feiten ook voor strafvervolging vat
baar zijn, de Koning niet verbiedt om op 
grand van andere wetsbepalingen admini
stratieve geldboeten op te leggen wegens de 
niet-nakoming van administratieve ver
plichtingen die niet voor strafvervolging 
vatbaar zijn (schending van de artikelen 
105 van de gecoiirdineerde Grondwet, 1, 
Ibis, 5, 7 van de wet van 30 juni 1971, 76, 
166, 168 van de gecoiirdineerde wet van 14 
juli 1994, voorheen de artikelen 37ter, 99, 
101 van de wet van 9 augustus 1963, ge
wijzigd bij het koninklijk besluit nr. 408 van 
18 aprill986, 1, 2, 3, 6, 7 van het konink
lijk besluit van 4 juni 1987); anderzijds, de 
administratieve sancties, bepaald bij arti
kel168 van de gecoiirdineerde wet van 14 
juli 1994, talrijke varianten kennen en 
geenszins administratieve sancties van gel
delijke aard uitsluiten (schending van de 
artikelen 76, 166, 168 van de gecoiirdi
neerde wet van 14 juli 1994, voorheen de 
artikelen 37ter, 99, 101 van de wet van 9 
augustus 1963, gewijzigd bij het konink
lijk besluit nr. 408 van 18 april 1986); die 
administratieve geldboeten niet krach
tens een wet ingevoerd of toegepast hoe
ven te worden, aangezien ze niet van straf
rechtelijke aard zijn (schending van artikel 
14 van de gecoiirdineerde Grondwet); de bij 
het koninklijk besluit van 4 juni 1987 in
gevoerde administratieve geldboete niet in 
strijd is met de wet en de Koning, door die 
boeten op te leggen, zijn bevoegdheden niet 
te buiten is gegaan (schending van de ar-

tikelen 159 van de gecoiirdineerde Grand
wet, 76, 166, 168 van de gecoordineerde wet 
van 14 juli 1994, voorheen de artikelen 
37ter, 99, 101 van de wet van 9 augustus 
1963, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 
408 van 18 aprill986, 6, 7 van het konink
lijk besluit van 4 juni 1987); 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat de wet van 9 au

gustus 1963 tot instelling en organi
satie van een regeling voor verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering, zo
als ze in casu van toepassing is, be
paalt : a) in artikel 37ter dat de kine
sitherapeuten en de verpleegkundigen 
ertoe gehouden zijn, overeenkomstig 
de door de Koning nader te bepalen re
gels, aile verstrekkingen die zij ver
lenen, op te tekenen in een verstrek
kingenregister, b) in artikel101, dat de 
Koning op voorstel van de Dienst voor 
Administratieve Controle de admini
stratieve sancties vaststelt die toepas
selijk zijn in geval van overtreding van 
de bepalingen van deze wet of van 
haar uitvoeringsbesluiten en 
-verordeningen en dat de Koning te
vens de nadere regelen tot toepas
sing van die sanctie bepaalt; 

Overwegende dat het koninklijk 
besluit van 4 juni 1987, ter uitvoe
ring van de voornoemde artikelen, 
de regelen vaststelt inzake het bijhou
den van een verstrekkingenregister 
door de kinesitherapeuten en de ver
pleegkundigen en de administratieve 
geldboetes bepaalt in geval van in
breuk op deze voorschriften; dat 
krachtens de artikelen 6 en 7 van dat 
koninklijk besluit de leidend ambte
naar van de Dienst voor Administra
tieve Controle van eiser ten laste van 
de zorgverstrekker in wiens hoofde een 
overtreding van de bepalingen van dat 
koninklijk besluit werd vastgesteld, 
een administratieve geldboete uit 
spreekt : a) van minimum 33 pet. en 
maximum 50 pet. van de verzekerings
tegemoetkoming voor de verstrek
kingen die niet overeenkomstig de be
palingen van artikel 1 werden inge
schreven of waarvoor het verstrek
kingenregister niet overeenkomstig de 
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bepalingen van de artikelen 1, 2 of 4 
werden bijgehouden ofbewaard; b) van 
minimum 5 pet. en maximum 20 pet. 
van de verzekeringstegemoetkoming 
voor de verstrekkingen die niet over
eenkomstig de bepalingen van arti
kel 3 werden ingesehreven; 

Overwegende dat het arbeidshof de 
volgende kenmerken van de boeten 
heeft opgesomd : 1) zij brengen geen 
verlies van soeiale voordelen mee; 2) zij 
kunnen niet besehouwd worden als 
een voorwaarde voor de tegemoetko
ming van de verzekering in de ver
strekkingen van de kinesitherapeu
ten en de verpleegkundigen; 3) het zijn 
geldstra:ffen; 4) zij zijn bijzonder 
zwaar; 5) de reehter heeft op het bij 
hem ingestelde beroep sleehts een be
perkte beoordelingsvrijheid wat de 
sanetie betreft, gelet op de bij het ko
ninklijk besluit van 4 juni 1987 vast
gestelde minima; 6) die boeten zijn 
geen vergoeding voor aan het bestuur 
berokkende sehade; 

Overwegende dat de aldus door 
het arbeidshof opgesomde kenmer
ken de door het hof gemaakte gevolg
trekking niet verantwoorden, name
lijk dat die boeten geen administra
tieve sancties zijn in de zin van artikel 
101 van de wet van .9 augustus 1963 
en dat de Koning zijn bevoegdheden is 
te buiten gegaan door ze in te voe
ren; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het feit, waarop 
het arbeidshof wijst, dat de niet
nakoming van de administratieve ver
pliehting die bij artikel 37ter van de 
wet van 9 augustus 1963 aan de ki
nesitherapeuten en de verpleegkun
digen wordt opgelegd, geen misdrijf is, 
niet tot gevolg heeft dat de wegens de 
niet-nakoming van die verpliehting op
gelegde administratieve geldboete niet 
zou kunnen worden aangemerkt als 
een administratie sanetie die door de 
Koning kraehtens artikel 101 van de 
wet van 9 augustus 1963 kan wor
den vastgesteld; 

Dat het arbeidshof, nu het hierover 
anders beslist, het voornoemde arti
kel101 en de artikelen 6 en 7 van het 
koninklijk besluit van 4 juni 1987 
sehendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

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

17 maart 1997 - 3e kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Houte
kier. 

Nr. 150 

3e KAMER- 17 maart 1997 

1 o BETEKENINGEN EN KENNISGE
VINGEN- GERECHTSBRIEF- RECHTER· 
LIJKE BESLISSING - KENNISGEVING - DA
TUM -1DEZENDING. 

2° CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZA
KEN- TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN 
BETEKENING- DUUR, BEGIN EN EINDE- BE
GIN- MINDERVALIDEN- RECHTERLIJKE BE
SLISSING - KENNISGEVING. 

3o CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZA
KEN- TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN 
BETEKENING- DUUR, BEGIN EN EINDE- BE
GIN - BESTREDEN BESLISSING - ElSER TOT 
CASSATIE- BESLISSING OP TEGENSPRAAK
VERWEERDER IN CASSATIE- BESLISSING BIJ 
VERSTEK - TERMIJN VOOR VERZET -
CASSATIEBEROEP VAN ElSER- ONTVANKE
LIJKHEID. 

1 o De kennisgeving van een vonnis of 
arrest geschiedt op de datum van de toe
zending eruan en niet op de datum van 
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ontvangst (1). (Artt. 32, 2°, en 792, 
tweede en derde lid, Ger.W.) 

2° Laattijdig en derhalve niet ontvanke
lijk is het cassatieberoep dat tegen een ar
rest inzake uitkeringen aan minder
validen wordt ingesteld, meer dan drie 
maanden na de kennisgeving van de be
slissing door de griffier overeenkomstig 
art. 792, tweede en derde lid, Ger. W. (2) 
(Artt. 32, 2°, 582, 1 o, 704, eerste lid, 792, 
tweede en derde lid, 1073, eerste lid, 
1078 en 1079, eerste lid, Ger.W.) 

3° Ten aanzien van de partij die geen ver
stek laat gaan, loopt de termijn om 
cassatieberoep in te stellen vanaf de dag 
van de betekening van de bestreden be
slissing of van de dag van de kennisge
ving ervan overeenkomstig artikel 792, 
tweede en derde lid, Ger. W. (3) (Artt. 1073 
en 1076 Ger.W.) 

(BELGISCHE STAAT - STAATSSECRETARIS VOOR 
MAATSCHAPPELIJKE INTEGRA TIE T. CAMBRON) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.96.0133.F) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 17 april 1996 gewezen 
door het Arbeidshof te Bergen; 

Over het door het openbaar minis
terie tegen de voorziening aangevoerde 

(1) Cass., 20 mei 1996, A.R. nr. 8.95.0087 .F, en 
9 dec. 1996, voltallige zitting, AR nr. 8.96.0098.N 
CA. C., 1996, nrs. 182 en 494), en noot 1 onder het 
eerste van die arresten, blz. 473; Cass., 17 maart 
1997, A.R nr. 8.96.0056.F, supra nr. 147. 

(2) Zie Cass., 20 mei 1996, A.R nr. 8.95.0087 .F 
(A.C., 1996, nr. 182). , 

(3) Zie Cass., 16 maart 1950 (Bull. en Pas., 
1950, I, 505) en de door R.H. ondertekende noot 
1, blz. 505 en 506; 6 sept. 1990, A.R. nr. 7062 
(A. C., 1990-91, nr. 9); E. Gurr en A.M. 8TRANARD
THILLY, Examen de jurisprudence de 1965 a 1970 
sur le droitjudiciaire prive, R.C.J.B., 1974, blz. 
617 en 618. Uit de in het onderhavige arrest uit
gedrukte en in de samenvatting opgenomen 
rechtsregel volgt dat de termijn waarover de ei
ser tot cassatie beschikt om cassatieberoep in te 
stellen tegen een beslissing die in laatste aan
leg te zijnen aanzien op tegenspraak, en bij ver
stek ten anzien van de verweerder in cassatie, is 
gewezen, dus niet loopt vanaf de dag waarop het 
verzet van de niet verschenen partij tegen die be
slissing niet meer toelaatbaar is. (Artt. 608, 1073, 
1076 en 1077 Ger.W.) 

middel van niet-ontvankelijkheid, 
waarvan conform artikel 1097 van het 
Gerechtelijk Wetboek kennis is gege
ven en volgens hetwelk de voorzie
ning laattijdig is : 

Overwegende dat uit het onderling 
verband tussen de artikelen 1073, eer
ste lid, en 1076 van het Gerechtelijk 
Wetboek blijkt dat ten aanzien van de 
partij die geen verstek laat gaan de 
termijn om cassatieberoep in te stel
len, begint te lopen vanaf de dag 
waarop de bestreden beslissing is be
tekend of ter kennis gebracht over
eenkomstig artikel 792, tweede en 
derde lid, van genoemd wetboek; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hofvermag acht te slaan, 
blijkt dat de bestreden beslissing, die 
ten aanzien van verweerder bij ver
stek maar ten aanzien van eiser op te
genspraak gewezen is, aan laatstge
noemde op 18 april 1996 ter kennis is 
gebracht, conform artikel 792, tweede 
en derde lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek; 

Dat het cassatieberoep, nu het werd 
ingesteld op 13 augustus 1996, dus 
buiten de bij artikel1073, eerste lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde 
termijn, laattijdig is; 

Dat het middel van niet-ontvan
kelijkheid gegrond is; 

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

17 maart 1997- 3e kamer- Voorzit
ter en verslaggever : de h. Marchal, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Marchal, advocaat-generaal 
- Advocaat : mr. Van Heeke. 
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Nr. 151 

3e KAMER- 17 maart 1997 

1° CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZA
KEN - AFSTAND - ADVOCAAT BIJ HET HOF 
VAN CASSATIE - AKTEVERLENING. 

2° ARBEIDSONGEVAL- RECHTSPLEGING 
-KOSTEN- CASSATIEBEROEP- GETROF
FENE -AFSTAND. 

3° GERECHTSKOSTEN- BURGERLIJKE 
ZAKEN- PROCEDURE IN CASSATIE- AR
BEIDSONGEVAL- GETROFFENE- CASSATIE
BEROEP- AFSTAND. 

4 o GERECHTSKOSTEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN- SOCIAAL PROCESRECHT (BIJZON
DERE REGELS) -ARBEIDSONGEVAL- PROCE
DURE IN CASSATIE - GETROFFENE 
CASSATIEBEROEP -AFSTAND. 

1 o In burgerlijke zaken verleent het Hof akte 
van de door een advocaat bij het Hof 
van cassatie gedane afstand van het 
cassatieberoep (1). (Artt. 824 en 1112 
Ger.W.) 

2°, 3° en 4° Wanneer het Hof, inzake ar
beidsongevallen, akte verleent van de door 
een advocaat bij het Hofvan Cassatie ge
dane afstand van het cassatieberoep, ver
oordeelt het in de regel de arbeids
ongevallenverzekeraar in de kosten 
van het cassatiegeding (2). [Artt. 824 en 
1112 Ger.W.; art. 68 Arbeidsongevallen
wet (3).] 

(1) Cass., 14 dec. 1978 (A. C., 1978-79, 443), en 
de noot E.K.; 11 sept. 1980 (ibid., 1980-81, nr. 28); 
14 sept. 1981 (ibid., 1981-82, nr. 33) met concl. 
eerste adv.-gen. Duchatelet, toen adv.-gen., in 
Bull. en Pas., 1982, I, 62. 

(2) Cass., 14 sept. 1981 (A. C., 1981-82, nr. 33) 
met concl. eerste adv.-gen. Duchatelet, toen adv.
gen., in Bull. en Pas., 1982, I, inzonderheid blz. 
62; zie Cass., 24 mei 1982 (ibid., 1981-82, nr. 567); 
zie oak noot 3 infra. 

(3) Vgl. art. 827 Ger.W. Art. 68 Arbeidsonge
vallenwet is evenwel een bepaling die de open
bare orde raakt en het is in algemene bewoor
dingen gesteld. 

(DEDIER T. COMMERCIAL UNION BELGIUM N.V.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.96.0166.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 december 1995 
gewezen door het Arbeidshof te Brus
sel; 

Overwegende dat eiser afstand doet 
van zijn voorziening; 

Om die redenen, verleent akte van 
de afstand van de voorziening; gelet op 
artikel 68 van de wet van 10 april 
1971, veroordeelt verweerster in de 
kosten. 

17 maart 1997 - 3e kamer - Voorzit
ter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : mevr. Charlier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Biitzler en Simont. 

Nr. 152 

2e KAMER -18 maart 1997 

STRAF -ANDERE STRAFFEN - VERBEURD
VERKLARING- BIJZONDERE VERBEURDVER
KLARING- VERMOGENSVOORDELEN- MIS
DRIJF GEPLEEGD DOOR RECHTSPERSOON -
VERMOGENSVOORDELEN RECHTSTREEKS 
DOOR DE RECHTSPERSOON VERKREGEN. 

Naar recht verantwoord is de beslissing van 
de strafrechter dat het wettelijk niet mo
gelijk is de verbeurdverklaring uit te spre
ken van het uit geldsommen bestaand 
vermogensvoordeel dat de rechtspersoon 
rechtstreeks heeft verkregen uit het mis
drijf dat hij, door toedoen van de be
klaagde, heeft gepleegd (1) (impliciet). 
(Artt. 42, 3°, en 43, eerste lid, Sw.) 

(1) Zie de conclusie van het openbaar minis
terie. 
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(PROC.-GEN. BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT 
T. DE VELDER E.A.) 

Advocaat-generaal Bresseleers heeft in 
substantie gezegd : 

De procureur-generaal bij het Hof van 
Beroep te Gent geeft in deze zaak niet aan 
welke middelen hij meent te kunnen aan
voeren tegen het op 20 juni 1996 gewe
zen arrest. 

Dit ontslaat het Hof niet van de ver
plichting om de wettigheid van het bestre
den arrest te onderzoeken en het even
tueel op een ambtshalve middel geheel of 
gedeeltelijk te vernietigen. 

Uit de feitelijke vaststellingen van het 
bestreden arrest blijkt dat DB Invest N.V. 
van maart 1987 tot juli 1994 vier zonder 
vergunning opgerichte reclamepanelen in 
stand heeft gehouden, en van januari 1993 
tot juli 1994 geweigerd heeft die panelen 
weg te nemen. 

De eerste rechter (2) raamde het 
vermogensvoordeel dat de vennootschap uit 
deze misdrijven heeft verkregen in de pe
riode tussen 25 augustus 1990, datum dat 
het nieuwe artikel 42, 3°, Sw. is in wer
king getreden, en 29 juli 1994 op 3.760.000 
frank. 

Maurice De Velder werd wegens de ver
melde tenlasteleggingen veroordeeld tot ge
vangenisstraf met uitstel, en een geld
boete, gedeeltelijk eveneens met uitstel. 

Alhoewel zij vaststellen dat DB Invest 
terzake handelde door het persoonlijk toe
do en van De Velder, weigeren de appel
rechters gemotiveerd de vermogens
voordelen te verbeurdverklaren die 
rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkre
gen; vermits die verbeurdverklaring facul
tatief is, zal de beslissing van de appel
rechters slechts kunnen worden vernietigd 
indien zij op een onjuiste rechtsopvatting 
berust. 

De appelrechters gaan ervan uit dat de 
illegale vermogensvoordelen, de gelden ont
vangen voor de verhuring van de reclame
panelen, rechtstreeks verkregen zijn door 
DB Invest N.V. 

Om tot het besluit te komen dat die 
vermogensvoordelen niet kunnen worden 
verbeurdverklaard, stellen zij vooreerst vast 
dat deze niet in het vermogen van de be
klaagde De Velder zijn terechtgekomen, 
niet rechtstreeks en oak niet onrecht
streeks. 

(2) Correctionele Rechtbank Gent, 13 juni 1995. 

Daarnaast onderzoeken zij de beslis
sing van de eerste rechter die de 
vermogensvoordelen t.b.v. 3.760.000 frank 
had verbeurdverklaard "lastens de ge
daagde, de N.V. DB Invest". 

Zij oordelen dat het niet vereist is dat de 
vermogensvoordelen eigendom van de ver
oordeelde zijn om te kunnen worden ver
beurdverklaard, dat in geval van verbeurd
verklaring van een sam geld evenwaardig 
aan de als vermogensvoordelen ontvan
gen gelden, vermeld dient te worden wie de 
sam geld verbeurt, en dat de bijzondere ver
beurdverklaring van vermogensvoordelen 
geen veiligheidsmaatregel is maar een bij
komende straf. 

En zij vervolgen: "N och uit de tekst van 
de wet, noch uit de voorbereidende wer
ken blijkt dat de wetgever heeft willen af
wijken van het persoonlijk karakter van de 
straf. Dit brengt mede dat deze verbeurd
verklaring in de huidige stand van de wet
geving enkel aan de zysieke persoon die als 
dader of medeplichtige wordt veroordeeld 
kan worden opgelegd. 

Uit art. 43bis, 2° al. Strafwetboek dient 
a contrario te worden afgeleid dat deze ver
beurdverklaring van een geldsom even
waardig aan het vermogensvoordeel en
kel aan de veroordeelde wordt opgelegd ( ... ). 

De bijzondere verbeurdverklaring van het 
vermogensvoordeel genoten door de ven
nootschap, weze het door toedoen van de 
veroordeelde, was ten dezen derhalve niet 
wettelijk mogelijk." 

Naar mijn mening hechten de appiH
rechters ten onrechte belang aan de vraag 
in wiens vermogen de illegale vermogens
voordelen zich bevinden, en vindt hun re
denering geen steun in het recht, zeker niet 
in de ter zake toepasselijke wetsbepalin
gen. 

Dat vermogensvoordelen die geen eigen
dom zijn van de veroordeelde, met toepas
sing van art. 42, 3", Sw. kunnen worden 
verbeurdverklaard, wordt immers bijna al
gemeen aanvaard, oak door de appel
rechters. Dezelfde opvatting blijkt oak uit 
het arrest van het Hofvan 31 juli 1995 (3), 
dat genoemd wetsartikel kwalificeert als 
een wetsbepaling die de rechter bij uitzon
dering rechtsmacht verleent om de ver
beurdverklaring uit te spreken tegen een 
derde. 

(3) A.R. nr. P.95.0807.F, A. C., 1995, nr. 352. 
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De opwerping dat uit het tweede lid van 
artikel 4abis Sw. ( 4) moet worden afge
leid dat de verbeurdverklaring op basis van 
artikel 42, a·, Sw. slechts mogelijk is in
dien de illegale primaire vermogens
voordelen in het vermogen zijn van de ver
oordeelde, is een onrechtsreekse en m.i. 
ondoordachte deductie. 

Uit de voorbereidende werken blijkt dat 
die bepaling niet de betekenis heeft, en ook 
niet berust op de grondgedachte dat een il
legaal verkregen vermogensvoordeel slechts 
kan worden verbeurdverklaard voor zo
ver het in het vermogen van de veroor
deelde is. 

De memorie van toelichting vermeldt 
desaangaande dat artikel4abis, tweede lid, 
Sw. een aanvullende voorziening is, "nood
zakelijk om de gevallen op te lossen waarin 
geweten is dat een bepaalde persoon een 
misdrijf heeft gepleegd waaruit hij 
vermogensvoordelen heeft verkregen, zon
der dat evenwel kan worden bepaald wat 
er van die voordelen is geworden" (5). 

Die toelichting, die tijdens de parlemen
taire bespreking nooit werd bekritiseerd, 
toont aan dat het doel van deze bepaling 
niet is als bijkomende voorwaarde voor de 
verbeurdverklaring op te leggen dat de 
vermogensvoordelen in het vermogen van 
de veroordeelde moeten te vinden zijn. 

Het tweede lid van artikel 4abis Sw. geeft 
integendeel meer armslag aan de straf
rechter die, wanneer het onderzoek er niet 
is in geslaagd om de verkregen vermogens
voordelen terug te vinden, om alsdan een 
daarmee overeenstemmend geldbedrag ver
beurd te verklaren, uiteraard ten laste van 
de veroordeelde. 

De opvatting dat het vermogensvoordeel 
slechts kan worden verbeurdverklaard in
dien het in het vermogen van de veroor
deelde is terechtgekomen, mag dan wel 
haar oorsprong vinden in het tweede lid 
van art. 4abis Sw., zij is er niet minder on
juist om. 

(4) Het eerste en tweede lid van artikel43bis 
luiden als volgt: 

"Bijzondere verbeurdverklaring toepasselijk op 
de zaken bedoeld in artikel42, 3·, kan door de 
rechter in elk geval worden uitgesproken. 

Indien de zaken niet kunnen worden terugge
vonden in het vermogen van de veroordeelde, 
raamt de rechter de geldwaarde ervan en heeft 
de verbeurdverklaring betrekking op een daar
mee overeenstemmend bedrag. 

(. .. )" 

(5) Gedr. St., Kamer, 1989-90, nr. 987/1, p. 5. 

De letterlijke lezing van artikel 42 Sw. 
leidt tot de conclusie dat artikel42, a·, Sw. 
niet eraan in de weg staat dat de straf
rechter als vermogensvoordelen die recht
streeks uit het misdrijf zijn verkregen, ver
beurd verklaart de geldbedragen die te 
vinden zijn in het vermogen van de rechts
persoon die het misdrijf heeft gepleegd, en 
niet in het vermogen van de natuurlijke 
persoon door wiens toedoen de rechtsper
soon heeft gehandeld en die de strafrech
telijke verantwoordelijkheid ervoor draagt. 

Vermogensvoordelen die rechtstreeks uit 
het misdrijf zijn verkregen kunnen wor
den verbeurdverklaard zonder dat zij ei
gendom van de veroordeelde hoeven te zijn; 
artikel 4abis, eerste lid, Sw. voegt daar
aan toe dat die verbeurdverklaring in elk 
geval door de rechter kan worden uitge
sproken. De ruime, algemene bevoegd
heid om die vermogensvoordelen verbeurd 
te verklaren, lijkt maar te kunnen wor
den beperkt door een ondubbelzinnige wet
tekst. 

Wanneer na de inwerkingtreding van de 
wet van 9 juli 1975 het Hof op 4 juli 1986 
(6), met wat genoemd is een "subtiele uit
legging" (7), vaststelde dat de verbeurd
verklaring op grond van artikel4, § 6 van 
de Drugwet mogelijk is voor de geldsom
men die het voorwerp van het misdrijf uit
maken ook als ze geen eigendom van de 
veroordeelde zijn, heeft het Hof zich ook 
niet bekommerd om de vraag of die gel
den wel tot het vermogen van de veroor
deelde behoorden. 

Zo is er evenmin reden om voor de toe
passing van artikel42, a·, Sw. bijkomende 
voorwaarden op te leggen die berusten op 
een oppervlakkige lezing van een zelfs niet 
toepasselijke wetsbepaling. 

In dit verband verdient een op til zijnde 
wijziging van artikel a5 Sv. de aandacht. 
Volgens het reeds door de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers en de Senaat 
goedgekeurde artikel 16 van het wetsont
werp betreffende de internationale samen
werking inzake de tenuitvoerleggging van 
inbeslagnemingen en verbeurdverklarin
gen (8), neemt de procureur des Konings in 

(6) A.R. nr. 5169,A.C., 1985-86, nr. 685, en de 
voetnoot. 

(7) Gedr. St., Kamer, 1989-90, nr. 987/1, p. 2. 

(8) Wetsontwerp betreffende de internatio
nale samenwerking inzake de tenuitvoerleg
ging van inbeslagnemingen en verbeurdverkla
ringen, Gedr. St., Kamer, 1995-96, nr. 427/10. 
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beslag de voorwerpen bedoeld in artikel 42 
Sw., de wapens en tevens alles wat een uit 
het misdrijfverkregen vermogensvoordeel 
schijnt te vormen. 

Vermits ook deze wetswijziging een al
gemene draagwijdte heeft in de zin dat niet 
wordt vereist dat het vermogensvoordeel ei
gendom is of gevonden wordt in het ver
mogen van de veroordeelde, zal de toepas
sing van het gewijzigde artikel35 Sv. ertoe 
leiden dat de procureur des Konings het uit 
het misdrijfverkregen vermogensvoordeel 
in beslag neemt in wiens vermogen het zich 
ook bevindt; de rechter die uitspraak doet 
over de strafVordering kan, als bijkomende 
straf bij een hoofdstraf, het in beslag ge
nomene verbeurdverklaren zonder dat hij 
zich uit eigen beweging hoeft te bekomme
ren om eigendom of patrimonium; de derde 
te goeder trouw kan overeenkomstig het 
derde dan wel het vierde lid van artikel 
43bis Sw. zijn rechten doen gelden. 

In strijd met het oordeel van de appel
rechters ben ik dus van mening dat zij met 
toepassing van de artikelen 42, 3°, en 43bis, 
eerste lid, Sw. het uit geldsommen be
staande vermogensvoordeel dat recht
streeks uit een misdrijf is verkregen, had
den kunnen verbeurdverklaren alhoewel 
het niet in het vermogen van de veroor-
deelde is. " 

* 
* * 

Maar ook indien het Hof van mening zou 
zijn dat het vermogensvoordeel waarvan 
sprake slechts kan worden verbeurdver
klaard wanneer het in het vermogen van de 
veroordeelde is, dan nog lijkt de beslis
sing van de appelrechters dat geen ver
beurdverklaring mogelijk is van het 
vermogensvoordeel dat de vennootschap 
door toedoen van de veroordeelde recht
streeks uit het misdrijfheeft verkregen, te 
berusten op een onjuiste rechtsopvatting. 

Indien al niet ge!nspireerd door het 
woordgebruik (vermogensvoordeel), lijkt die 
opvatting te stoelen op het tweede lid van 
artikel 43bis Sw. waarin het vermogen van 
de veroordeelde ter sprake komt. 

De reeds aangehaalde memorie van toe
lichting bij het wetsontwerp dat geleid heeft 
tot de invoering van de artikelen 42, 3", en 
43bis Sw., toont aan dat met "veroordeelde" 
in het tweede lid van artikel 43bis Sw. be
doeld is de misdrijfpleger (9). 

(9) Gedr. St., Kamer, 1989-90, nr. 987/1, p. 3 tot 
en met 6. 

Gewoonlijk vallen die beide begrippen sa
men, maar er is een onderscheid in het ge
val dat de misdrijfpleger een rechtsper
soon is, die wel misdrijven kan plegen maar 
niet vermag gestraft te worden. 

Nu kan worden aangenomen dat de wet
gever geen aandacht heeft besteed aan het 
specifieke geval dat de vermogensvoordelen 
van een door een rechtspersoon gepleegd 
misdrijfrechtstreeks in het vermogen van 
die rechtspersoon terechtkomen. Uit het 
consequente verwijzen in de memorie van 
toelichting naar "de misdrijfpleger" dient te 
worden besloten dat het gelijkstellen, voor 
de toepassing van artikel 43bis Sw., van 
"veroordeelde" en "misdrijfpleger" zeker 
niet strijdig is met de wil van de wetge
ver. 

Wanneer men dan ervan uitgaat dat door 
die lezing van "veroordeelde" artikel 43bis 
Sw. in beginsel de verbeurdverklaring toe
laat van het vermogensvoordeel dat de 
rechtspersoon rechtstreeks heeft verkre
gen, blijft nog de hindernis van het per
soonlijk karakter van de straf. 

In beginsel kan naar Belgisch recht ten 
laste van een rechtspersoon geen straf wor
den uitgesproken (10). Ret lijdt geen twij
fel dat de bijzondere verbeurdverklaring 
van vermogensvoordelen principieel een 
straf is (11). 

Er zijn echter uitzonderingen waardoor 
de rechtspersoon via de omweg van de 
strafrechtelijke vervolging van de natuur
lijke persoon toch zelf aangesproken wordt 
voor de door hem gepleegde misdrijven 
(12) : ik denk in de eerste plaats aan de ci
vielrechtelijke aansprakelijkheid, in de ge
vallen die de wet bepaalt, voor de beta
ling van de vermogensstraffen die zijn 
uitgesproken ten laste van de natuurlijke 
persoon door wiens toedoen de rechtsper
soon heeft gehandeld. 

Waar deze civielrechtelijke aansprake
lijkheid van burgerlijke aard is, is het an
ders met de straffen waarvan de uitwer
king zich uitstrekt tot de rechtspersoon, 
zoals de sluiting van de inrichting en de 
aanplakking en/of de bekendmaking van de 
rechterlijke beslissing. 

(10) F. Deruyck, De rechtspersoon in het straf 
recht, Mys en Breesch, 1996, p. 4, nr. 6 e.v. 

(11) E. Van Muylem, (Bijzondere) Verbeurd
verklaring, Comm. Straf, p. 3 nr. 5.-

(12) F. Deruyck, o.c., p. 44, nr. 58 e.v. 
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Een belangwekkend voorbeeld lijkt mij te 
vinden in artikel 9, § 5a, van de wet van 22 
januari 1945 betreffende de economische re
glementering en de prijzen, dat bepaalt : 
'1ndien de inbreuk door een invoerder, een 
voortbrenger, een fabrikant, een verdeler of 
een handelaar is gepleegd, kunnen de ho
ven en rechtbanken de sluiting van de in
richting uitspreken voor een tijdsbestek dat 
een jaar niet te boven gaat." 

Deze sluiting is een straf (13). Alhoe
wel die straf geen reeel karakter heeft en 
de wet niets expliciet bepaalt over de slui
ting van een inrichting die eigendom is van 
een rechtspersoon, wordt niet betwist dat 
de sluiting kan worden uitgesproken ook 
als de inrichting niet aan de veroordeelde 
toebehoort maar aan een rechtspersoon 
waarvan de veroordeelde als orgaan ofwet
telijk vertegenwoordiger gehandeld heeft. 

In zijn arrest van 12 mei 1947 (14) oor
deelde het Hof dat "opdat de sluiting moge 
bevolen worden, de inrichting moet toebe
horen aan een dader van of een medeplich
tige aan de inbreuk, ofwel, zo het over een 
zedelijk wezen gaat, het orgaan of de wet
telijke vertegenwoordiger ervan, dader of 
medeplichtige aan de overtreding moet 
zijn". 

Het Hofheeft aldus in het persoonlijk ka
rakter van de straf geen beletsel gezien om 
te beslissen dat de inrichting die niet aan 
de veroordeelde maar aan de rechtsper
soon toebehoort, toch kan worden geslo
ten, en dit, het weze herhaald, ondanks het 
ontbreken van een wettekst die de slui
ting toelaat van een inrichting die niet aan 
de veroordeelde toebehoort. 

Ik zie niet in waarom het Hof thans een 
grotere terughoudendheid aan de dag zou 
moeten leggen dan in 1947; het is een ver
gelijkbare beslissing om thans aan te ne
men dat de bijkomende straf, die de ver
beurdverklaring is, de rechtspersoon kan 
treffen in het geval dat het illegale 
vermogensvoordeel rechtstreeks verkre
gen is door die rechtspersoon. 

Een dergelijke beslissing brengt beslist 
geen grote omwenteling teweeg in het straf
recht; het zou een bescheiden maar 
betekenisvolle stap zijn om de misdrijf
plegers te ontmoedigen die denken de 

(13) R. Screvens, £'interdiction profession
neUe en droit penal, Brussel1957, 316, nr. 284. 

(14) Arr. Verbr., 1947, 155, met de conclusie 
van eerste advocaat-generaal Hayoit de Termi
court in Bull. en Pas., 1947, I, 199. 

profijtontneming te kunnen ontlopen door 
de illegale vermogensvoordelen rechtstreeks 
aan de rechtspersoon te laten toekomen. 

Ik hoefhet Hofniet uit te leggen welke 
voordelen het moderne instrument van de 
verbeurdverklaring van vermogens
voordelen heeft, hoe groot het ontradend ef
fect kan zijn, met name in het geval van 
misdrijven gepleegd uit winstbejag. 

lndien het Hof zou beslissen dat de 
appelrechters terecht hebben geoordeeld 
dat in dit geval wettelijk geen verbeurd
verklaring van de illegaal verkregen 
vermogensvoordelen mogelijk is, wordt des 
te prangender de vraag welke afschrik
wekkende of preventieve werking het straf
recht nog heeft op rechtspersonen (15), en 
in hoeverre het Belgisch grondgebied aan
trekkelijk wordt voor rechtspersonen van 
verdacht allooi die een doortastende pluk
ze-wetgeving in het buitenland ontvluch
ten (16). 

Het rechtsgevoel wordt geschokt indien 
degene van wie vaststaat dat hij een mis
drijf he eft gepleegd, niet zelf kan worden 
gestraft, wat het geval is bij een misdrijf ge
pleegd door een rechtspersoon, en meer nog, 
indien hij ongestoord in het bezit kan blij
ven van de rechtstreeks uit dat misdrijf 
verkregen vermogensvoordelen. 

Als een onbevangen lezing van de arti
kelen 42, 3', en 43bis, eerste lid, Sw. een 
maatschappelijk zinvolle oplossing toe
laat van een specifieke situatie waaraan de 
wetgever niet heeft gedacht, lijkt het mij 
moeilijk te verantwoorden dat de voor
keur zou worden gegeven aan een beslis
sing die een lacune in de wetgeving in het 
licht wil stellen. 

Mijn conclusie strekt tot gedeeltelijke 
vernietiging (17) van het bestreden ar
rest. 

(15) F. Deruyck, F., o.c., p. 42, nr. 52. 

(16) Voor een beknopt overzicht van de toe
stand in Nederland, waar de nieuwe wetgeving 
op het gebied van de voordeelsontneming "de 
strafrechtspleging in een klap een ander aan
zien heeft gegeven", zie M.S. Groenhuijsen, Het 
juridisch tekort in het strafrecht, NJB, 1996 
(1527) 1528, nr. 3.2. 

(17) De vernietiging wordt slechts uitgespro
ken in zoverre het bestreden arrest beslist over 
de vordering tot verbeurdverklaring van de 
vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het mis
drijf zijn verkregen (Cass., 21 mei 1986, A.R. nr. 
5022,A.C., 1985-86, nr. 581). Dit arrest in nog in
teressant omdat het een arrest van het hof van 
beroep vernietigt dat, bij ontstentenis van een on
dubbelzinnige afwijkende wetsbepaling, gewei-
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ARREST 

(A.R. nr. P.96.104l.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 juni 1996 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

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; 

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

18 maart 1997 - 2e kamer- Voorzit
ter en verslaggever : de h. Holsters, 
afdelingsvoorzitter - Andersluidende con
clusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal. 

Nr. 153 

2e KAMER - 18 maart 1997 

UITLEVERING OVERMAKEN VAN 
OVERTUIGINGSSTUKKEN- EUROPEES VER
DRAG AANGAANDE DE WEDERZIJDSE RECHTS
HULP IN STRAFZAKEN- VERZOEK AAN BEL
GTE - RECHT OM DE GEVRAAGDE RECHTS
HULP TE WEIGEREN - ONDERZOEK 
BETREFFENDE FEITEN WAARVOOR DEVER
DACHTE IN BELGIE WORDT VERVOLGD -BE
TEKENIS VAN HET VOORBEHOUD. 

Het voorbehoud dat Belgie bij het Euro
pees Verdrag aangaande de wederzijdse 
rechtshulp in strafzaken heeft gemaakt 
om geen gevolg te geven aan een verzoek 
dat betrekking heeft op een onderzoek be
treffende feiten waarvoor de verdachte in 
Belgie wordt vervolgd, houdt geen ver
plichting in om in dat geval rechtshulp te 
weigeren. (Art. 23.1 Europees Verdrag 
van 20 april 1959 aangaande de weder
zijdse rechtshulp in strafzaken.) 

gerd had de verbeurdverklaring uit te spreken 
van zendapparatuur die a an een rechtspersoon en 
niet aan de veroordeelde toebehoorde. 

(VANDEWEYER E.A.) 

ARREST 

(A.R. nrs. P.97.0148.N en P.97.0149.N) 

HET HOF;- Gelet op de bestre
den arresten nr. 2370 en nr. 2371, op 
19 december 1996 gewezen door het 
Hof van Beroep te Antwerpen, kamer 
van inbeschuldigingstelling; 

Overwegende dat er reden is om de 
beide voorzieningen samen te voe
gen; 

Over het eerste middel : 
schending van artikel 2 en 23 van het 

Europees Verdrag van 20 april 1959 aan
gaande de wederzijdse rechtshulp in straf
zaken, goedgekeurd bij wet van 19 juli 
1975, artikelll van de Wet van 15 maart 
1874 op de uitleveringen, het algemeen 
rechtsbeginsel houdende het recht op te
genspraak, en van de wetten van 25 okto
ber 1919, enig artikel, § XV en 19 augus
tus 1920 van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, en van de 
artikelen 61 en 64 van het Wetboek van 
Strafvordering, 

doordat het bestreden arrest de beschik
king van de Raadkamer te Antwerpen dd. 
23 februari 1995 bevestigt, waarin bevo
len werd dat de voorwerpen ter correctio
nele gri:ffie neergelegd onder de staat der 
overtuigingsstukken met nummer 9.845/95 
en 9.846/95 van het jaar 1995 zullen wor
den overgedragen aan de verzoekende 
Duitse overheid; het bestreden arrest ter
zake overweegt "dat geen rechten van ver
dediging worden geschonden doordat ver
dachte niet op andere dan door de geldende 
wet voorziene tijdstippen op regelmatige 
wijze op de hoogte werd gebracht van het 
verzoek tot rechtshulp en de hierdoor ge
viseerde onderzoekshandelingen, het is te 
zeggen de inbeslagname van papieren zo
als in casu; dat ook door het overdragen 
van die stukken de rechten van verdedi
ging en deze van derden niet worden ge
schonden; dat een in Belgie ingestelde in
forma tie of onderzoek dat tot vervolging 
aanleiding kan geven met betrekking tot al
hier eventueel gepleegde misdrijven welke 
mogelijk in de toekomst kunnen worden be
oordeeld, als in verband met in het Duitse 
dossier aangewezen feiten, gegeven waar
aan eventueel in de toekomst de gepaste 
rechtsgevolgen dienen verbonden te wor
den, thans de overmaking van de in be
slag genomen stukken zoals beperkend 
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aangewezen in de rechtsvordering, en waar
van het hof (van beroep), de kamer van in
beschuldigingstelling, is gevat, niet in de 
weg staat; dat het de Belgische gerechte
lijke overheid zal behoren ten gepaste tijde 
al dan niet vervolgingen in te stellen bin
nen de grenzen van de wetgeving en zon
der dat alsdan de heersende rechtsbegin
selen worden geschonden; dat niets in de 
weg staat dat zo vervolgingen in Belgie zou
den moeten worden ingesteld met betrek
king tot feiten waarnaar de ondertussen 
aan Duitsland overgemaakte papieren ver
wijzen, ter vrijwaring van welk recht dan 
ook, indien noodzakelijk, tijdig de terug
zending, eventueel in afschrift, van voor
dien naar de Duitse gerechtelijke overhe
den gezonden stukken wordt bewerkstel
ligd; dat de Belgische overheid bij het 
instellen van vervolgingen zoals bedoeld in 
de beroepsconclusies van verdachte zo no
dig de gepaste beslissingen zal treffen met 
betrekking tot de bepalingen van het ver
drag van 20.9.1959 artikel23 oak ter vrij
waring van de rechten van verdediging en 
zulks opdat welke bewijsvoering dan ook 
niet worden gehinderd en verdachte in de 
gelegenheid wordt gesteld zijn verdedi
ging alhier te organiseren en bij het in
stellen van vervolging in Belgie; dat thans 
geen enkel rechtsbeginsel noch rechtma
tig belang de overmaking van de betrok
ken stukken in de weg staat en daardoor 
het belang van derden geenszins blijkt ge
schaad te zijn"; 

terwijl, eerste onderdeel, de eisers in hun 
voor het hofvan beroep, kamer van inbe
schuldigingstelling, neergelegde beslui
ten, gesteld hadden dat, blijkens inlichtin
gen verstrekt door onderzoeksrechter 
Moyersoen en door de heer Procureur des 
Konings te Antwerpen, er op dat ogen
blik reeds een gerechtelijk onderzoek, en 
dus een strafvordering, tegen eerste eiser 
liep; de eisers meer bepaald preciseerden 
dat de onderzoeksrechter had te kennen ge
geven dat bij de boekhouder een huiszoe
king werd uitgevoerd, die kaderde in het 
gerechtelijk onderzoek lastens eerste ei
ser; de eisers hieruit afleidden dat, zowel 
vanuit de zorg van de rechten van de ver
dediging als om het de Belgische rege
ring mogelijk te maken - op grond van de 
door Belgie bij het verdrag van 20 april 
1959 gemaakte voorbehouden -, geen ge
volg te geven aan het verzoek tot rechts
hulp, niet kon worden ingegaan op de vraag 
tot overmaking van de stukken zolang het 
hof van beroep niet kon nagaan of het ge
rechtelijk onderzoek in Belgie dezelfde fei
ten betreft als het verzoek tot rechtshulp; 

de eisers het hof (van beroep), in het be
schikkend gedeelte van de beroepsbesluiten, 
in ondergeschikte orde verzochten vast te 
stellen dat de zaak niet in staat was, zo
lang niet uitgemaakt was ofhet verzoek tot 
rechtshulp van de Duitse overheid betrek
king heeft op feiten waarvoor in Belgie een 
gerechtelijk onderzoek gevoerd werd; de ei
sers, tot staving van dit verzoek, meer be
paald lieten gelden dat "Blijkens inlichtin
gen verstrekt door de heer onderzoeks
rechter Moyersoen en door de heer 
Procureur des Konings, concluant ver
nam dat hij thans het voorwerp uitmaakt 
van een gerechtelijk onderzoek in Belgie in 
het kader waarvan een huiszoeking met 
mandaat plaatsvond bij de boekhouder; dat 
concluant niet weet welke de tenlasteleg
gingen in deze zaak zijn, doch duidelijk is 
dat het gaat om een onderzoek in verband 
met boekhoudkundig relevante feiten; dat, 
in de mate dit onderzoek betrekking heeft 
op dezelfde feiten als diegene waarvoor de 
Duitse overheid het verzoek tot rechts
hulp richtte aan de Belgische autoritei
ten, concluant wijst op het uitdrukkelijke 
voorbehoud dat Belgie maakte bij het Ver
drag van 20 april 1959 inzake de Euro
pese rechtshulp in strafzaken, op grand van 
artikel 23 van dit verdrag; aangezien, 
krachtens dit artikel 23, de Belgische re
gering zich het recht heeft voorbehouden 
geen gevolg te geven aan een verzoek tot 
rechtshulp, in de mate waarin dit verzoek 
betrekking heeft op een onderzoek betref
fende feiten waarvoor de verdachte in Bel
gie wordt vervolgd; dat dit voorbehoud door 
Belgie werd toegevoegd aan het verdrag, in 
artikel2 (c.); aangezien dit voorbehoud dui
delijk mede ge'inspireerd werd door de zorg 
voor de rechten van de verdediging; dat im
mers, op het ogenblik waarop het gerech
telijk onderzoek in Belgie wordt afgeslo
ten door de raadkamer, en bij de 
behandeling van de zaak voor de vonnis
gerechten, de verdachte in de mogelijk
heid moet zijn de in beslag genomen stuk
ken in te zien; dat in het geval de stukken 
zouden worden overgemaakt, het risico be
staat dat het recht van verdediging wordt 
geschonden omdat de bewijsvoering wordt 
verhinderd (zie voor een vergelijkbare toe
passing: Carr. Gent, 7 maart 1990. T.G.R., 
1990, 73); dat reeds eerder, met name in 
verband met bepaalde boekhoudkundige 
stukken van een firma, werd beslist dat de 
neerlegging van deze stukken verplicht is, 
opdat de verdachte deze stukken nog kon 
zien (Carr. Gent, 6 september 1989, T.G.R., 
1990, 674); (. .. ) dat aldus een overmaking 
in dit stadium, zonder verder nagaan van 
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de identiteit van feiten of de relevantie van 
de in beslag genomen stukken, waarvan de 
overmaking wordt gevraagd, een schen
ding zou inhouden van de rechten van de 
verdediging en zou indruisen tegen de door 
Belgie gemaakte voorbehouden; (. .. ) aan
gezien er, op het ogenblik waarop het ver
zoek tot rechtshulp aan de Belgische au
toriteiten werd gericht, nog geen 
gerechtelijk onderzoek gevoerd werd las
tens concluant; dat dit thans klaarblijke
lijk dus wel het geval is; dat dit o.m. is ge
bleken uit het feit dat een huiszoeking met 
mandaat werd uitgevoerd bij het 
accountantsbureau Vercammen; dat hier
uit volgt dat de Belgische regering thans in 
de mogelijkheid moet worden gesteld ge
bruik te maken van haar recht om, ver
mits het verzoek tot overmaking betrek
king heeft op feiten waarvoor de verdachte 
thans in Belgie wordt vervolgd, aan dit ver
zoek geen gevolg te verlenen; dat bijge
volg, het Hofthans niet kan ingaan op de 
vraag tot overmaking van stukken; dat 
vooreerst teneinde de geldigheid en devol
ledigheid van de procedure te waarbor
gen is nate gaan ofhet onderzoek betrek
king heeft op dezelfde feiten"; de 
appelrechters hun antwoord op dit regel
matig bij conclusies voorgedragen ver
weer beperken tot de loutere overweging 
dat het de Belgische gerechtelijke over
heid zal behoren ten gepaste tijde aldan 
niet vervolgingen in te stellen binnen de 
grenzen van de wetgeving en dat, zo ver
volgingen in Belgie zouden moeten wor
den ingesteld met betrekking tot feiten 
waarnaar de ondertussen aan Duitsland 
overgemaakte papieren verwijzen, niets in 
de weg staat dat tijdig de terugzending, 
eventueel in afschrift, van de stukken 
wordt bewerkstelligd; het arrest bijge
volg, hoewel de eisers in hun conclusies 
hadden gesteld dat er reeds een gerechte
lijk onderzoek tegen hen liep in Belgie, 
slechts uitgaat van de hypothese dat der
gelijk onderzoek in de toekomst zou wor
den gevoerd; het arrest dan ook het ver
weer van de eisers, dat het hof (van 
beroep), vooraleer over het verzoek tot over
making kon beslist worden, diende na te 
gaan welke de feiten waren waarop dit ge
rechtelijk onderzoek betrekking had, niet 
beantwoordt; zodat het arrest, dat het door 
de eisers in hun besluiten geformuleerde 
verzoek om nate gaan ofhet gerechtelijk 
onderzoek dat in Belgie tegen hen wordt ge
voerd, betrekking heeft op dezelfde feiten 
als die waarvoor rechtshulp gevraagd wordt 
door de Duitse overheid, en de tot staving 
van dit verzoek ingeroepen middelen, niet 

beantwoordt, niet naar recht gemotiveerd 
is (schending van artikel 11 van de 
Uitleveringswet van 15 maart 1874, van 
het algemeen rechtsbeginsel houdende het 
recht op tegenspraak, en van de wetten van 
25 oktober 1919, enig artikel, § XV en 19 
augustus 1920); 

terwijl, tweede onderdeel, eiser in zijn 
beroepsbesluiten gesteld had dat de stuk
ken niet konden worden overgemaakt om
dat het verzoek tot overmaking betrek
king had op een vervolging of een procedure 
die onverenigbaar is met het beginsel "Non 
his in idem"; eiser meer bepaald had la
ten gelden "Dat Belgie, krachtens art. 23 
van voornoemd Verdrag, zich het recht 
heeft voorbehouden geen gevolg te geven 
aan een verzoek tot rechtshulp, in de mate 
waarin dit verzoek betrekking heeft op een 
vervolging of een procedure die onverenig
baar is met het beginsel 'Non his in idem'" 
(zie artikel2 b); het arrest dit regelmatig 
bij conclusie voorgedragen verweer niet be
antwoordt, en bijgevolg niet naar recht ge
motiveerd is (schending van het algemeen 
rechtsbeginsel houdende het recht op te
genspraak, van artikel 11 van de 
Uitleveringswet van 15 maart 1874 en van 
de wetten van 25 oktober 1919, enig arti
kel, § XV en 19 augustus 1920); 

terwijl, derde onderdeel, art. 23 van het 
Europees verdrag van 20 april 1959 aan
gaande de wederzijdse rechtshulp in straf
zaken, goedgekeurd bij wet van 19 juli 
1975, bepaalt dat iedere verdragsluitende 
partij bij de ondertekening van hetzelfde 
verdrag of bij de neerlegging van haar akte 
van bekrachtiging of van toetreding een 
voorbehoud kan maken met betrekking tot 
een of meer daarbij aangegeven bepalin
gen van het verdrag; de Belgische Rege
ring, krachtens het geciteerde artikel 23 
van het verdrag, zich bij art. 2 van het ver
drag het recht heeft voorbehouden om geen 
gevolg te verlenen aan een verzoek tot 
rechtshulp in de mate waarin dit verzoek 
betrekking heeft op een onderzoek betref
fende feiten waarvoor de verdachte in Bel
gie wordt vervolgd; het bestreden arrest 
niet de vaststelling inhoudt dat geen ge
rechtelijk onderzoek in Belgie aanhangig is, 
of dat de feiten die het voorwerp uitma
ken van het verzoek tot rechtshulp ver
schillend zijn van de feiten die het voor
werp uitmaken van het in Belgie 
aanhangige gerechtelijk onderzoek; het be
streden arrest, in het licht van het ge
staafde verweer van de eisers, diende nate 
gaan of aanleiding bestond tot afwijzing 
van het verzoek tot rechtshulp op grond 
van het door Belgie bij artikel 2 van het 
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Verdrag van 20 april 1959 geformuleerde 
voorbehoud; het bestreden arrest aldus niet 
wettelijk kon beslissen tot afwijzing van het 
verzoek van de eisers om vast te stellen dat 
de zaak niet in staat is, zolang niet is uit
gemaakt ofhet verzoek tot rechtshulp van 
de Duitse overheid betrekking heeft op fei
ten waarvoor in Belgie lastens hen een ge
rechtelijk onderzoek wordt gevoerd (scherr
ding van artikel 2, en van het hierbij 
gemaakte voorbehoud, en 23 van het Ver
drag van 20 april 1959 inzake de Euro
pese Rechtshulp in Strafzaken); 

terwijl, vierde onderdeel, in de mate het 
bestreden arrest oordeelt dat het verweer 
van de eisers steunt op de mogelijkheid van 
een eventuele latere vervolging, de rech
ters de conclusie van de eisers interprete
ren op een wijze die onverenigbaar is met 
de inhoud en de bewoordingen ervan; de ei
sers in conclusie lieten gelden, op grond van 
een uitgevoerde huiszoeking, dat lastens 
hen een gerechtelijk onderzoek bestond 
(conclusie, blz. 2 e.v.); het bestreden ar
rest aldus de bewijskracht van de conclu
sie van de eisers schendt (schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek); 

terwijl, uijfde onderdeel, overeenkom
stig de artikelen 61 en 64 van het Wet
hoek van Strafvordering, de strafvervol
ging kan worden ingesteld via een door het 
Openbaar Ministerie aan de Onderzoeks
rechter gerichte vordering tot gerechte
lijk onderzoek; aldus, in de mate het be
streden arrest oordeelt dat bij een 
gerechtelijk onderzoek er geen aanhan
gige strafvervolging is, er schending is van 
de artikelen 61 en 64 van het Wetboek van 
Strafvordering : 

Overwegende dat de appelrechters 
in beide arresten considereren : "dat 
een in Belgie ingestelde informatie of 
onderzoek dat tot vervolging aanlei
ding kan geven met betrekking total
hier eventueel gepleegde misdrijven 
welke mogelijk in de toekomst kun
nen worden beoordeeld, als in ver
band met in het Duitse dossier aan
gewezen feiten, gegeven waaraan 
eventueel in de toekomst de gepaste 
rechtsgevolgen dienen verbonden te 
worden, thans de overmaking van de 
in beslag genomen stukken zoals be
perkend aangewezen in de rechtsvor
dering, en waarvan het hof (van be
roep), de kamer van inbeschuldiging
stelling, is gevat, niet in de weg staat"; 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat de appelrechters 

met de aangehaalde considerans re
kening houden met de hypothese dat 
in Belgie reeds een gerechtelijk on
derzoek is ingesteld, wat het instel
len van strafvervolgingen impliceert; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat de appelrechters 

met de aangehaalde considerans de 
conclusie van de eisers ten betoge dat 
het beginsel "non his in idem" een 
overmaking van de in beslag gena
men overtuigingsstukken in de weg 
staat, beantwoorden, hierdoor de be
slissing regelmatig met redenen om
kleden; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat Belgie bij het Eu

ropees Verdrag van 20 april1959 aan
gaande de wederzijdse rechtshulp in 
strafzaken volgend voorbehoud heeft 
gemaakt: "I. Voorbehouden (krach
tens het artikel 23). a) Artikel 2. De 
Regering van het Koninkrijk Belgie be
houdt zich het recht voor geen gevolg 
te geven aan een verzoek om rechts
hulp, ... c. in de mate waarin dit ver
zoek betrekking heeft op een onder
zoek betreffende feiten waarvoor de 
verdachte in Belgie wordt vervolgd ... "; 

Overwegende dat het gemaakte 
voorbehoud geen verplichting inhoudt 
om rechtshulp te weigeren in het ver
melde geval; dat de appelrechters der
halve niet wettelijk verplicht waren 
vast te stellen dat geen gerechtelijk 
onderzoek in Belgie aanhangig is of 
dat de zaak niet in staat is zolang niet 
is uitgemaakt of het verzoek tot 
rechtshulp van de Duitse overheid be
trekking heeft op feiten waarvoor in 
Belgie ten laste van de eisers een ge
rechtelijk onderzoek wordt gevoerd; 

Wat het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat de appelrechters 

met de in het middel aangehaalde con
sideransen en onder meer met deze die 
hierboven werden aangehaald, de con
clusie van de eisers ten betoge dat er 
in Belgie reeds een gerechtelijk on
derzoek bestaat, niet tegenspreken 
maar deze een irrelevante hypothese 
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achten, mitsdien de bewijskracht van 
die conclusie niet miskennen; 

Wat het vijfde onderdeel betreft : 
Overwegende dat de appelrechters 

niet oordelen dat bij een gerechtelijk 
onderzoek er geen aanhangige straf
vervolging is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel : 
schending van artikel 51 van de over

eenkomst ter uitvoering van het Akkoord 
van Schengen van 14 juni 1985 tussen de 
regeringen van de staten van de Benelux 
Economische Unie, de Bondsrepubliek 
Duitsland, betreffende de geleidelijke af
scha:ffing van de con troles aan de gemeen
schappelijke grenzen, ondertekend te 
Schengen op 19 juni 1990 en goedgekeurd 
bij wet van 18 maart 1993, van het alge
meen rechtsbeginsel houdende het recht op 
tegenspraak, van de wetten van 25 okto
ber 1919, enig artikel, § XV en 19 augus
tus 1920 en van artikel149 van de Grond
wet, en van artikel 11 van de 
Uitleveringswet van 15 maart 1874, 

hetzij wat het arrest nr. 2370 betreft, 
doordat het bestreden arrest de beschik

king van de raadkamer te Antwerpen dd. 
23 februari 1996 bevestigt, waarin bevo
len werd dat de vooiwerpen neergelegd ter 
correctionele gri:ffie onder de staat der 
overtuigingsstukken met nummer 9.845/95 
en 9.846/95 van het jaar 1995 zullen wor
den overgedragen aan de verzoekende 
Duitse overheid, ondermeer op grond van 
de motieven, 

hetzij wat het arrest nr. 2371 betreft, 
doordat het bestreden arrest de beschik

king van de raadkamer te Antwerpen dd. 
23 februari 1996 bevestigt, waarin bevo
len werd dat de voorwerpen neergelegd ter 
correctionele gri:ffie onder de staat der 
overtuigingsstukken met nummer 10.284 
van het jaar 1995 zullen worden overge
dragen aan de verzoekende Duitse over
heid, ondermeer op grond van de motie
ven, 

"dat de feiten, waarvoor de overleve
ring van de onder de voormelde staat neer
gelegde overtuigingsstukken wordt ge
vraagd door de verzoekende Duitse 
overheid, naar Belgisch recht de misdrij
ven misbruik van vertrouwen en belas
tingfraude (inkomstenbelastingen) uitma
ken; dat het de rechter in Duitsland zal be
horen op grond van de toegezonden inbe-

slaggenomen stukken welke in hun 
samenhang rechtstreeks blijken in ver
band te staan met de vervolging in Duits
land, de feiten die strafbaar zijn nader in 
rechte en in feite te omschrijven en te oor
delen of onder andere de eventueel weder
rechtelijk toegeeigende gelden provisies dan 
wel al dan niet geheel of ten dele smeer
gelden of gelden voortkomende van ac
tieve corruptie uitmaken welke laatste twee 
feiten eventueel niet strafbaar zouden zijn"; 

terwijl artikel51 van de Overeenkomst 
van 14 juni 1985 ter uitvoering van het Ak
koord van Schengen van 14juni 1985 tus
sen de Regeringen van de Staten van de 
Benelux Economische Unie, de Bondsre
publiek Duitsland en de Franse Republiek, 
betreffende de geleidelijke afscha:ffing van 
de controle aan de gemeenschappelijke 
grenzen, goedgekeurd bij wet van 18 maart 
1993, bepaalt dat de Overeenkomst slui
tende Partijen de inwilligbaarheid van ro
gatoire commissies strekkende tot huis
zoeking en inbeslagneming niet aan 
verdergaande voorwaarden onderwerpt dan 
dat (a) het aan de rogatoire commissie ten 
grondslag liggende feit naar het recht van 
beide Overeenkomst sluitende Partijen 
strafbaar is gesteld met een vrijheidsstraf 
of een tot vrijheidsbeneming strekkende 
maatregel met een maximum van tenmin
ste zes maanden, dan wel naar het recht 
van een van beide Overeenkomst sluitende 
Partijen strafbaar gesteld met een sane
tie met een zelfde maximum en naar het 
recht van de nadere Overeenkomst slui
tende Partij als een vergrijp tegen voor
schriften betreffende de orde door de be
stuurlijke autoriteiten wordt bestraft, mits 
van hun beslissingen beroep openstaat op 
een ook in strafzaken bevoegde rechter en 
(b) de uitvoering van de rogatoire commis
sie overigens verenigbaar is met het recht 
van de aangezochte Overeenkomst slui
tende Partij; 

en terwijl het bestreden arrest ener
zijds vaststelt dat de feiten in Belgie mis
bruik van vertrouwen en belastingfraude 
uitmaken, en anderzijds stelt dat het de 
Duitse rechter toekomt na te gaan of deze 
feiten als corruptie te beschouwen zijn; het 
bestreden arrest in dit verband in aanmer
king neemt dat de feiten alsdan eventueel 
niet strafbaar zouden zijn; het arrest al
dus geen vaststelling inhoudt van de straf
baarheid van de feiten zowel in Duitsland 
als in Belgie (schending van artikel 51 van 
de Overeenkomst van 14 juni 1985 ter uit
voering van het Akkoord van Schengen, 
goedgekeurd bij wet van 18 maart 1993); 
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en terwijl het bestreden arrest boven
dien is aangetast door dubbelzinnigheid in 
de motieven, door enerzijds de feiten als 
misbruik van vertrouwen en als belas
tingfraude te beschouwen en anderzijds er
van uit te gaan dat de feiten als corrup
tie zouden kunnen worden beschouwd; het 
arrest aldus niet toelaat uit te maken ofhet 
hof (van beroep) steunde op het bestaan 
van een belastingfraude of misbruik van 
vertrouwen, in welk geval de overmaking 
wettig verantwoord zou zijn, dan wel op fei
ten van corruptie, in welk geval de over
making niet wettig verantwoord is, gelet op 
voomoemd artikel 51 (schending van dear
tikelen 51 van de Overeenkomst van 14 
juni 1985 ter uitvoering van het Akkoord 
van Schengen, goedgekeurd bij wet van 18 
maart 1993, 149 van de Grondwet, 11 van 
de Uitleveringswet van 15 maart 187 4, van 
het algemeen rechtsbeginsel houdende het 
recht op tegenspraak, en van de wetten van 
25 oktober 1919, enig artikel, § XV en 19 
augustus 1920) : 

Overwegende dat de appelrechters 
in het arrest nr. 2370 eerst conside
reren: "dat uit de processtukken, en 
meer bepaald uit de omschrijving van 
de overtuigingsstukken onder de sta
ten 9.845/95 en 9.846/95, zoals weer
gegeven in het proces-verbaal AN-20/ 
01/16.389/95 van de gerechtelijke 
politie te Antwerpen, aanwijzingen 
blijken dat deze overtuigingsstukken 
wel degelijk verband houden met de 
feiten uiteengezet in de rogatoire op
drachten, en die in hoofde van Fink 
Hans Dieter, (de eiser) Franky Van
deweyer en Mottie Maurice de tenlas
teleggingen mededaderschap, min
stens medeplichtigheid aan misbruik 
van vertrouwen en aan belasting
fraude (inkomstenbelastingen) uitma
ken"; 

Overwegende dat de appelrechters 
in het arrest nr. 2371 eerst conside
reren: "dat uit de processtukken, en 
meer bepaald uit de omschrijving van 
de overtuigingsstukken onder de staat 
10.284/95, zoals weergegeven in het 
proces-verbaal AN 20/01/170344/95 
van de gerechtelijke politie te Antwer
pen, a·anwijzingen blijken dat deze 
overtuigingsstukken wel degelijk ver
band houden met de feiten uiteenge
zet in de rogatoire opdrachten, en die 

in hoofde van Fink Hans Dieter, (de ei
ser) Franky Vandeweyer en Mottie 
Maurice de tenlasteleggingen mede
daderschap, minstens medeplichtig
heid aan misbruik van vertrouwen en 
aan belastingsfraude (inkomstenbe
lastingen) uitmaken"; 

Overwegende dat de appelrechters 
verder in de beide arresten conside
reren : "dat het de rechter inDuits
land zal behoren op grond van de toe
gezonden in beslag genomen stukken, 
welke in hun samenhang rechtstreeks 
blijken in verband te staan met de ver
volging in Duitsland, de feiten die 
strafbaar zijn nader in rechte en in 
feite te omschrijven en te oordelen of 
onder andere de eventueel wederrech
telijk toegeeigende gelden provisies 
dan wel al dan niet geheel of ten dele 
'smeergelden of gelden voortkomende 
van actieve corruptie uitmaken welke 
laatste twee feiten eventueel niet straf
baar zouden zijn; dat mede op grond 
van de overgemaakte papieren de 
bodemrechter in Duitsland de betrok
kenheid van verdachten kan (uitma
ken) met feiten van belastingontdui
king in Duitsland"; 

Dat de appelrechters met deze 
consideransen van de respectieve ar
resten- gelezen in context met on
der meer de vorige aangehaalde con
sideransen waarin ze oordelen 
dat het verzoek om rechtshulp 
stoelt op feiten van misbruik van ver
trouwen en belastingfraude - slechts 
vermelden dat het de Duitse rechter 
behoort uit te maken of de ten laste 
gelegde feiten mededaderschap dan 
wel medeplichtigheid aan misbruik 
van vertrouwen dan wel belasting
ontduiking uitmaken en te oordelen of 
het door de eisers tegen deze telast
leggingen aangevoerde verweer ge
grond is; 

Dat het middel op een onjuiste le
zing van de bestreden arresten 
berust, mitsdien feitelijke grondslag 
mist; 

En overwegende dat de substan
tiele of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht zijn 

- :T _-
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genomen en de beslissingen overeen
komstig de wet zijn gewezen; 

Om die redenen, voegt de beide za
ken samen; verwerpt de voorzienin
gen; veroordeelt de e_isers in ~e 
kosten van hun respectleve voorZie
ningen. 

18 maart 1997 - 2° kamer - Voorzit
ter :. de h. Holsters, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijk
luidende conclusie van de h. Bresseleers, 
advocaat-generaal- Advocaat : mr. R. 
Verstraeten, Brussel. 

Nr. 154 

2° KAMER - 19 maart 1997 

1 o BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ- INTERNERING- VEROOR
DEELDE GEINTERNEERD BIJ BESLISSING VAN 
DE MINISTER VAN JUSTITIE - BESLISSING VAN 
DE COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE 
MAATSCHAPPIJ- GUNSTIG ADVIES OVER DE 
OPHEFFING VAN DE INTERNERING -
CASSATIEBEROEP- ONTVANKELIJKHEID. 

2° CASSATIEBEROEP - STRAFZAKEN -
BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIE
BEROEP- ALGEMEEN- BESCHERMING VAN 
DE MAATSCHAPPIJ - INTERNERING- VER
OORDEELDE GEINTERNEERD BIJ BESLISSING 
VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE- BESLIS
SING VAN DE COMMISSIE TOT BESCHERMING 
VAN DE MAATSCHAPPIJ- GUNSTIG ADVIES 
OVER DE OPHEFFING VAN DE INTERNERING
ONTVANKELIJKHEID. 

1 o en 2° Niet vatbaar voor cassatieberoep is 
de beslissing van de commissie tot be
scherming van de maatschappij die vast
stelt dat de geestestoestand van de ver
oordeelde v66r het verstrijken van de 
straftijd, v~ldoende is verbeterd zodat zijn 
internering niet meer nodig is (1). (Art. 21 
Wet Bescherming Maatschappij.) 

(1) Zie Cass., 6 dec. 1994, A.R. nr. P.94.1258.N 
(A.C., 1994, nr. 538). 

(B ... L ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.97.0218.F) 

HET HOF;- Gelet op de bestre
den beslissing, op 16 januari 1997 ge
wezen door de commissie tot bescher
ming van de maatschappij, ingesteld 
bij de psychiatrische afdeling van de 
gevangenis te Vorst; 

Overwegende dat de voorziening ge
richt is tegen het gunstig advies va~ 
de commissie over de opheffing van et
sers internering, die krachtens arti
kel 21 van de wet van 1 juli 1964 tot 
bescherming van de maatschappij bij 
beslissing van de minister van Justi
tie was bevolen; 

Overwegende dat het derde lid van 
voornoemd artikel bepaalt dat "in
dien de geestestoestand van de ver
oordeelde v66r het verstrijken van de 
straftijd voldoende is verbeterd zo
dat zijn internering niet meer nodig is, 
de commissie dat vaststelt en de mi
nister van Justitie de terugkeer ge
last van de veroordeelde naar de 
strafinrichting waar hij voordien in 
hechtenis was"; 

Overwegende dat de vaststellin
gen die de commissie met toepassing 
van de voornoemde wettelijke bepa
ling heeft gedaan, niet voor cassatie
beroep vatbaar zijn; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, ongeacht de door 
eiser neergelegde memorie, die bui
ten de bij artikel 420bis van het Wet
hoek van Strafvordering bepaalde ter
mijn ter gri:ffie van het ~o\ is 
ingekomen; verwerpt de voorztemng. 

19 maart 1997- 2e kamer- Voorzit
ter : de h. Ghislain, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Echement - Ge
lijkluidende conclusie van de h. De 
Riemaecker, advocaat-generaal. 
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Nr. 155 

2e KAMER- 19 maart 1997 

1 o VOORLOPIGE HECHTENIS- HAND
HAVING- BEVEL TOT AANHOUDING- MOTI
VERING - VERMOEDEN VAN ONSCHULD -
EERBIEDIGING. 

2° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS -ART. 6 -ART. 6.2-
VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHA VING
BEVEL TOT AANHOUDING- MOTIVERING
VERMOEDEN VAN ONSCHULD- EERBIEDI
GING. 

3° RECHTEN VAN DE MENS - INTER
NATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN 
POLITIEKE RECHTEN -ART. 14.2- VOORLO
PIGE HECHTENIS - HANDHAVING- BEVEL 
TOT AANHOUDING- MOTIVERING- VERMOE
DEN VAN ONSCHULD- EERBIEDIGING. 

1°, 2° en 3° Het in de artt. 6.2 E. VR.M. en 
14.2 I. VB.P.R. vastgelegde vermoeden van 
onschuld wordt miskend door het ar
rest van de kamer van inbeschuldiging
stelling waaraan het bevel tot eerste ver
schijning, dat volgt op het bevel tot 
aanhouding, voorgelegd wordt en dat, 
met verwijzing naar de reden van het be
vel tot aanhouding, uitspraak doet over 
de schuld van de beklaagde (1). (Artt. 6.2 
E.V.R.M. en 14.2 I.V.B.P.R.) 

(DAMANET) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.97.0330.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 4 maart 1997 gewe
zen door de kamer van inbeschuldi
gingstelling van het Hof van Beroep te 
Luik; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del : schending van artikel 6.2 van het Ver
drag tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden en 14.2 
van het internationaal Verdrag inzake bur
gerrechten en politieke rechten; 

(1) Zie Cass., 20 sept. 1983,A.R. nr. 8316 (A. C., 
1983-84, nr. 38). 

Overwegende dat het arrest de be
schikking van de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Di
nant bevestigt, door onder meer te 
steunen op de gronden van de schrif
telijke vordering van het openbaar mi
nisterie, "die bij de motive ring van het 
aanhoudingsbevel moeten worden ge
voegd"; 

Overwegende dat het aanhoudings
bevel, waarnaar het arrest verwijst, 
onder meer gegrond is op het feit "dat 
de golfvan verkrachtingen de bevol
king van Ciney in opschudding heeft 
gebracht en zij niet zou begrijpen 
waarom de dader van ten minste een 
ervan in vrijheid wordt gesteld"; 

Overwegende dat de kamer van in
beschuldigingstelling waaraan is voor
gelegd de beschikking van eerste ver
schijning volgend op het bevel tot 
aanhouding, geen uitspraak mag doen 
over de schuld van een verdachte door 
naar de gronden van dat aanhoudings
bevel te verwijzen; dat het arrest door 
de hierboven weergegeven bewoordin
gen het vermoeden van onschuld mis
kent, dat is vastgelegd in de artike
len 6.2 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden 
en 14.2 van het Internationaal Ver
drag inzake burgerrechten en poli
tieke rechten; 

Om die redenen, zonder dat de door 
eiser aangevoerde middelen moeten 
worden onderzocht, 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; 
zegt dater geen grond is tot verwij
zing. 

19 maart 1997 - 2e kamer- Voorzit
ter en verslaggever : de h. Ghislain, waar
nemend voorzitter -Andersluidende con
clusie (2) van de h. De Riemaecker, 

(2) Het O.M. oordeelde dater geen grond tot 
cassatie was. Het meende dat het bestreden ar
rest, dat tevens op de redenen van de vorde-
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advocaat-generaal - Advocaat : mr. Du
jardin, Dinant. 

Nr. 156 

ze KAMER- 19 maart 1997 

1 o VOORLOPIGE HECHTENIS -HAND

HAVING- MOTIVERING. 

zo CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- BELANG- GEWETTIGDE VERDENKING
ONDERZOEKSRECHTER WETTIG VERHINDERD 
EN VERVANGEN- ONTVANKELIJKHEID. 

3° VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE- STRAFZAKEN
GEWETTIGDE VERDENKING- ONDERZOEKS
RECHTER WETTIG VERHINDERD EN VERVAN
GEN- VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHA
VING- CASSATIEBEROEP- CASSATIEMIDDEL 
- ONTVANKELIJKHEID. 

1 o Art. 149 Gw. is niet toepasselijk op de be
slissingen van de onderzoeksgerechten in
zake voorlopige hechtenis (1). 

zo en 3° Niet ontvankelijk, bij gebrek aan 
belang, is het middel ten betoge dat we
gens gewettigde verdenking de verwij
zing kan worden gevraagd van de ten 
laste van eiser in onderzoek genomen 
zaak van de bij vordering van het O.M. 
geadieerde onderzoeksrechter naar een 
andere onderzoeksrechter, wanneer uit de 

ring van het O.M. steunde, overeenkomstig art. 
16, § 1, Wet Voorlopige Hechtenis, het door art. 
365 Sv. gestrafte feit dat aan de verdachte ten last 
is gelegd, verduidelijkte en preciseerde dat de 
hechtenis om redenen van openbare veiliglieid in 
casu nodig was, gelet op het risico dat de in vrij
heid gelaten eiser nieuwe misdaden of wanbe
drijven zou plegen, onder vermelding van de fei~ 
telijke omstandigheden van de zaak en van eisers 
persoonlijkheid die de handhaving van de hech
tenis verder wettigden. De redenen van het be- · 
streden arrest hielden niet noodzakelijk in dat de 
kamer van inbeschuldigingstelling, door de re
denen van het bevel tot aanhouding over te ne
men, het misdrijf bewezen verklaard had. 

Overigens lijkt de beslissing zonder verwij
zing strijdig met de vroegere rechtspraak van het 
Hof(raadpl. Cass., 11 juni 1985, A.R. nr. 9607, 
A. C., 1984-85, nr. 619, en de verwijzingen). 

(1) Cass., 14jan. 1997,A.R. nr. P.97.0005.N, su
pra, nr. 30. 

processtukken blijkt dat de onderzoeks
rechter, die oorspronkelijk van de zaak 
kennis genomen had, melding had ge
maakt van een verhindering die door de 
voorzitter van de rechtbank wettig werd 
geacht en is vervangen door een wer
kend rechter die overeenkomstig art. 80, 
eerste lid, Ger. W. te dien einde is aange
wezen. 

(SIMON) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P .. 97.0336.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 5 maart 1997 gewe
zen door de kamer van inbeschuldi
gingstelling van het Hof van Beroep te 
Luik; 

Over het vijfde middel : 
Overwegende dat artikel149 van de 

Grondwet niet toepasselijk is op de be
slissingen van de onderzoeksgerechten 
inzake voorlopige hechtenis; 

Dat het middel, wat dat betreft, 
faalt naar recht; 

Overwegende dat bovendien, ook al 
zou de omschrijving van verdachtes 
gedrag bij een mogelijke invrijheid
stelling kunnen worden beschouwd als 
een verzoek tot invrijheidstelling on
der door het onderzoeksgerecht opge
legde voorwaarden, het arrest waar
bij de hechtenis wordt gehandhaafd op 
eisers conclusie antwoordt door te be
slissen dat die voorstellen in casu niet 
gepast waren; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat het middel be

toogt dat er wegens het bestaan van 
gewettigde verdenking aanleiding be
stand om de ten laste van eiser in on
derzoek genomen iaak te onttrekken 
aan de bij vordering van het open
baar ministerie geadieerde onderzoeks
rechter en ze te verwijzen naar een an
dere onderzoeksrechter; 
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Dat uit de processtukken blijkt dat 
de aanvankelijk geadieerde onder
zoeksrechter melding had gemaakt 
van een door de voorzitter van de · 
rechtbank wettig geachte verhinde
ring en vervangen werd door een wer
kend rechter die overeenkomstig ar
tikel 80, eerste lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek te dien einde is 
aangewezen; 

Overwegende dat het middel der
halve, ook al zou het als een derge
lijk verzoek kunnen worden opgevat, 
zonder belang is; 

Dat de aangevoerde grieven voor het 
overige geen grond opleveren tot ver
denking van voornoemde onderzoeks
magistraat; 

Dat het middel niet ontvankelijk is; 

Over het tweede en het derde mid
del : 

Overwegende dat de middelen kri
tiek uitoefenen op de op artikel 80, 
eerste lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek gegronde beslissing van de voor
zitter van de rechtbank, waarbij een 
werkend rechter is aangewezen om de 
verhinderde onderzoeksrechter te ver
vangen; 

Dat ze geen verband houden met 
het bestreden arrest en dus niet ont
vankelijk zijn; 

Over het vierde middel : 

Overwegende dat het middel kri
tiek uitoefent op een grond van het ar
rest betreffende de regelmatigheid van 
de opdrachten die de nieuw aangewe
zen onderzoeksrechter zou kunnen be
vel en; 

Dat het middel niets uitstaande 
heeft met de gronden, die de regelma
tigheid van de handhaving van de 
voorlopige hechtenis verantwoorden, 
en bijgevolg niet ontvankelijk is bij ge
brek aan belang; 

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

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

19 maart 1997 - 2e kamer - Voorzit
ter : de h. Ghislain, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Willems - Ge
lijkluidende conclusie van de h. De 
Riemaecker, advocaat-generaal- Advo
caat : mr. Ph. Thirion, Hoei. 

Nr. 157 

1e KAMER- 20 maart 1997 

HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS
WETTELIJK STELSEL - GEMEENSCHAPPE
LIJKE SCHULDEN- MEDISCHE KOSTEN. 

In het wettelijk huwelijksvermogensstelsel 
worden de medische kosten van een van 
de echtgenoten geacht gemeenschappe
lijke schulden te zijn, zelfs als de echt
genoten feitelijk gescheiden zijn (1). (Art. 
1408, achtste lid, B.W.) 

("CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC" V.Z.W. 
T. WEETS) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.96.0189.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 maart 1995 gewe
zen door het Hof van Beroep te Brus
sel; 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 1390, 1391, 1398, 1408 en 
1414, inzonderheid eerste lid, van het Bur
gerlijk Wetboek, 

doordat het arrest de met name op ar
tikel 1408 in fine van het Burgerlijk Wet
hoek gegronde vordering van eiseres die er
toe stnikt verweerster te doen veroordelen 
om haar het bedrag van 95.660 frank te be
talen, zijnde het bedrag van facturen voor 
de door eiseres verstrekte geneeskundige 

(1) L. RAUCENT, Les regimes matrimoniaux, 
Louvain-la-Neuve, Cabay, 1986, p. 185, nr. 227. 
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verzorging en de ziekenhuisopname van 
Antoine Reniers, de op 28 december 1991 
overleden echtgenoot van verweerster, ver
werpt, op grond dat "de partijen het er
over eens zijn dat die bepaling een ver
moeden juris tantum invoert" en dat 
genoemd vermoeden "in casu hierdoor 
wordt weerlegd dat de schulden die wij
len Reniers heeft aangegaan om zijn ei
gen gezondheid te verzorgen, terwijl hij zich 
om die van zijn echtgenote niet bekom
merde vanzelfsprekend, een persoonlijk ka
rakter dragen"; dat het impliciet beslist dat 
de litigieuze schuld eigen was aan de echt
genoot van verweerster, 

terwijl verweerster in conclusie had toe
gegeven dat zij met Antoine Reniers ge
huwd was "zonder contract of overeen
komst", wat eiseres niet betwistte; het dus 
vaststond dat verweerster en haar echtge
noot gehuwd waren onder het wettelijk 
huwelijksvermogensstelsel en dat, in dat 
stelsel, de schuldeiser van de ene echtge
noot de andere echtgenoot kan doen ver
oordelen wanneer het een gemeenschap
pelijke schuld betreft; artikel1408 in fine 
van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat, 
wanneer de echtgenoten gehuwd zijn on
der het wettelijk huwelijksvermogens
stelsel "de schulden waarvan niet bewe
zen is dat zij aan een der echtgenoten eigen 
zijn ingevolge enige wetsbepaling, gemeen
schappelijk zijn"; noch de wet van 14 juli 
1976 betre:ffende de huwelijksvermogens
stelsels, waarbij voomoemd artikel van het 
Burgerlijk Wetboek is gewijzigd, noch enige 
andere wet bepaalt dat de schuld die een 
der echtgenoten aangaat om "zijn eigen ge
zondheid te verzorgen" aan hem eigen is, 
ook al draagt zij "vanzelfsprekend" "een 
persoonlijk karakter", en ook al is die echt
genoot al jaren feitelijk gescheiden van de 
andere echtgenoot en "bekommerde hij zieh 
helemaal niet om hem"; het arrest bijge
volg niet, op de weergegeven gronden, im
pliciet kon beslissen dat de litigieuze schuld 
eigen was aan de echtgenoot van ver
weerster en door eiseres niet op haar kon 
worden verhaald: 

Over het door verweerster aange
voerde middel van niet-ontvan
kelijkheid volgens netwelk het mid
del niet nader aangeeft in welk opzicht 
de erin aangegeven wetsbepalingen ge
schonden zijn : 

Overwegende dat uit de bewoordin
gen van het middel blijkt dat het aan 
het arrest verwijt dat het, enerzijds, in 
strijd met artikel 1408 van het Bur-

gerlijk Wetboek heeft beslist dat de li
tigieuze schuld eigen was aan de echt
genoot van verweerster en, anderzijds, 
dat die schuld door eiseres niet op ver
weerster kon worden verhaald; 

Overwegende dat het middel daar
entegen niet aangeeft in welk opzicht 
de erin vermelde artikelen 1390, 1391 
en 1398 van het Burgerlijk Wetboek 
zijn geschonden; 

Dat het middel van niet-ontvan
kelijkheid, in zoverre het de scherr
ding van laatstgenoemde artikelen 
aanvoert, gegrond is; 

Over het overige gedeelte van het 
middel: 

Overwegende dat, luidens artikel 
1414 van het Burgerlijk Wetboek, "ge
meenschappelijke schulden verhaald 
kunnen worden zowel op het eigen 
vermogen van elk der echtgenoten als 
op het gemeenschappelijk vermogen" 
met uitzondering onder meer van "de 
schulden door een der echtgenoten , 
aangegaan ten behoeve van de huis
houding ... wanneer zij las ten mee
brengen die, gelet op de bestaansmid
delen van het gezin, buitensporig zijn"; 

Dat artikel1408, laatste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek bepaalt dat "de 
schulden waarvan niet bewezen is dat 
zij aan een der echtgenoten eigen zijn 
ingevolge enige wetsbepaling, gemeen
schappelijk zijn"; 

Overwegende dat het arrest, met 
goedkeuring van de gronden van de 
eerste rechter, beslist dat het uit voor
noemd artikel voortvloeiende vermoe
den "juris tantum" "in casu hierdoor 
wordt weerlegd dat de schulden die 
wijlen (de echtgenoot van verweerster) 
heeft aangegaan om zijn eigen gezond
heid te verzorgen, terwijl hij zich he
lemaal niet om zijn echtgenote bekom
merde, vanzelfsprekend een persoon
lijk karakter dragen"; 

Overwegende dat het hof van be
roep, nu het niet aangeeft op grond 
van welke wetsbepaling de litigieuze 
schulden eigen zouden zijn aan de 
echtgenoot van verweerster en nu het 
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niet vaststelt dat de door hem aange
gane schulden, gelet op de bestaans
middelen van het gezin, buitenspo
rig zijn, de beslissing waarbij afwijzend 
wordt beschikt op de vordering van ei
seres die ertoe strekt verweerster te 
doen veroordelen tot betaling van kos
ten voor de geneeskundige verzor
ging en de ziekenhuisopname van de 
echtgenoot van verweerster, door de 
voornoemde considerans niet verant
woordt; 

Dat het middel in dat opzicht 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 uit
spraak daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de zaak naar het 
Hof van Beroep te Bergen. 

20 maart 1997 - 1 e kamer - Voorzit
ter : de h. Sace, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. T'Kint en De
lahaye. 

Nr. 158 

1 e KAMER- 21 maart 1997 

1 o LEVENSONDERHOUD - ECHTSCHEI

DING DOOR ONDERLINGE TOE STEMMING
OVEREENKOMST- KINDEREN- WIJZIGING
VOORWAARDEN. 

2o ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED - ECHT
SCHEIDINGSPROCEDURE- ECHTSCHEIDING 
DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING- VOOR
AFGAANDE OVEREENKOMST- BEPALING VAN 
DE BIJDRAGE IN ONDERHOUD EN OPVOEDING 
VAN DE KINDEREN- WIJZIGING- VOORWAAR
DEN. 

3° OVEREENKOMST - VERBINDENDE 
KRACHT (NIET-UITVOERING)- ECHTSCHEI-

DING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING- BE
PALING VAN DE BIJDRAGE IN ONDERHOUD EN 
OPVOEDING VAN DE KINDEREN- WIJZIGING
VOORWAARDEN. 

4 ° CAS SA TIE- ALLERLEI- VERWEEKDER
DOSSIER- VEREISTE -MEDEWERKING VAN 
EEN ADVOCAAT BIJ HET HOF. 

1 o, 2° en 3° Bij echtscheiding door onder
linge toestemming verbindt de tussen de 
echtgenoten gesloten voorafgaande over
eenkomst over hun respectieve bijdrage in 
het onderhoud en de opvoeding van de 
kinderen de ouders jegens elkaar en kan 
niet worden gewijzigd, tenzij vaststaat dat 
een van de ouders, gelet op zijn vermo
gen en die bijdrage, in de onmogelijk
heid verkeert om te zorgen voor het no
dige levensonderhoud en de vereiste 
opvoeding van het kind dat hij onder zijn 
bewaring heeft; het vonnis dat dit niet 
vaststelt, schendt artikel1134 B. W. (1). 
(Art. 1134 B.W.; artt. 1287 en 1288, 3°, 
Ger.W.) 

4 o Het Hof slaat geen acht op het dossier 
dat door de raadsman van de verweer
der is neergelegd zonder de medewer
king van een advocaat bij het Hof 

(L ... T.D ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. C.96.0406.N) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 4 januari 1996 in ho
ger beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Veurne; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending v.an de artikelen 149 van de 

Grondwet, 203 (zoals van kracht na wijzi
gingen door de Wet van 31 maart 1987 en 
v66r de wijzigingen door de Wet van 13 
april 1995), 208, 303 (zoals van kracht voor 
de ophe:ffing door de Wet van 13 april 
1995), 1134 van het Burgerlijk Wetboek, 
1287 en 1288, 3° van het Gerechtelijk Wet
hoek (beide bepalingen zoals ze van kracht 

(1) Zie Cass., 24 sept. 1993~ A.R. nr. 8230 (A. C., 
1993, nr. 376). Dit arrest koppelt het levenson
derhoud aan het inkomen. Het hieronder afge
druk arrest beoordeelt het, overeenkomstig art. 
208 B.W., in verhouding tot het vermogen. Zie 
ook: Cass., 14 april1994,A.R. nr. 9625 (A.C., 
1994, nr. 177). 



390 HOF VAN CASSATIE Nr. 158 

waren v66r de wijzigingen door de Wet van 
30 juni 1994, doch na de wijzigingen door 
de Wet van 1 juli 1972 en tevens na de wij
zigingen door de Wet van 14 mei 1981), 

doordat de appelrechters vooraf vast
stellen dat de partijen door onderlinge toe
stemming uit de echt zijn gescheiden, dat 
het vonnis waarbij de echtscheiding werd 
toegestaan op 16 maart 1994 werd over
geschreven, en dat bij voorafgaande over
eenkomst op grond van artikel 1288 van 
het Gerechtelijk Wetboek eiser zich ertoe 
verbonden heeft om verweerster een niet 
ge'indexeerde uitkenng te betalen van vijf
duizend frank per kind, en zij vervolgens, 
met bevestiging van de beroepen beslis
sing, de door verweerster ingestelde vor
dering tot verhoging van de onderhoudsbij
drage en tot aanpassing ervan aan de 
evolutie van de index der kleinhandelsprij
zen gedeeltelijk gegrond verklaren, op 
grond dat "er niet (kan) worden betwist dat 
de clausule betreffende het bezoekrecht, en 
vooral de uitdrukkelijke clausule name
lijk dat (eiser) gehouden is om vergoedin
gen te betalen voor de opvang van de kin
deren, de weekends en feestdagen dat 
(verweerster) moet werken, voor zover (ei
ser) zijn bezoekrecht niet kon uitoefenen, 
zijn oorzaak vindt in het feit dat bij het op
stellen van de akte (verweerster) tijdens het 
weekend was tewerkgesteld. Ten gevolge 
van een onvoorziene werkherverdeling moet 
(verweerster) beroep doen op betaald 
kinderonthaal tijdens de werkdagen die 
door de eerste rechter op 6. 754 frank per 
maand wordt begroot en door partijen niet 
wordt betwist. Deze maandelijkse kost zou, 
indien de werkverdeling van (verweerster) 
niet was gewijzigd, voor het grootste deel 
gedragen zijn geweest door (eiser). De 
rechtbank neemt aan dat, indien de nieuwe 
werkverdeling van (verweerster) was ge
kend geweest op het ogenblik van het ont
staan der overeenkomst of tijdens de pe
riode, voorafgaand aan de echtscheiding, de 
clausule niet op deze wijze zou zijn opge
steld of zeker zou gewijzigd zijn gewor
den. Ook het belang van de kinderen dient 
niet uit het oog te worden verloren. De kin
derbijslag (in november ten belope van 
8.138 frank, zie stuk 23 verweerster), dient 
bijna volledig besteed aan onthaal in plaats 
van ten goede te komen aan de kinderen. 
Ret is dan ook in het belang van de kin
deren, dat de eerste rechter, die er terecht 
op wijst dat iedere ouder ook bij een echt
scheiding door onderlinge toestemming ge
houden blijven bij te dragen tot het onder
houd en de opvoeding van de kinderen, 
naar evenredigheid van zijn middelen, de 

door (eiser) verschuldigde onderhoudsbij
drage verhoogd heeft van 5.000 frank naar 
7.000 frank per maand en per kind en aan
gepast aan de index" (blz. 3, nr. B.3. van 
het bestreden vonnis), 

terwijl, eerste onderdeel, hoewel de tus
sen de echtgenoten in het kader van de pro
cedure tot echtscheiding door onderlinge 
toestemming gesloten overeenkomst de ver
plichtingen jegens hun kinderen, welke 
voor beide ouders uit de bepalingen van de 
artikelen 203 en 303 (oud) van het Bur
gerlijk Wetboek voortvloeien, niet kan wij
zigen of beperken, die overeenkomst ech
ter beide ouders overeenkomstig artikel 
1134 van het Burgerlijk Wetboekjegens el
kaar verbindt; daaruit volgt dat de bij die 
overeenkomst ten laste van een van de 
ouders bepaalde bijdrage slechts dan kan 
worden verhoogd wanneer vaststaat dat de 
andere, gelet op zijn vermogen en op be
doelde bijdrage, niet in de mogelijkheid ver
keert aan de kinderen het nodige levens
onderhoud en de nodige opvoeding te 
verschaffen; 

hieruit volgt dat de vermindering van de 
inkomsten van de schuldenaar, of een ver
hoging van de lasten van de ouder aan wie 
de bewaring van het kind is toevertrouwd, 
ook als ze de omvang zou kunnen be!n
vloeden van de bij de wet jegens de kinde
ren opgelegde verplichting tot onderhoud en 
tot opvoeding, op zichzelf geen rechtvaar
diging is voor de wijziging door de rech
ter van de bijdrage die zonder voorbehoud 
ten laste van een van de ouders is vastge
steld in de overeenkomst die de partijen 
hebben opgemaakt; 

gezien de overeengekomen onder
houdsbijdrage enkel gewijzigd kan wor
den ingeval de ouder aan wie de bewa
ring van het kind is toevertrouwd, gelet op 
zijn vermogen en op bedoelde bijdrage, niet 
in de mogelijkheid verkeert aan de kinde
ren het nodige levensonderhoud en de no
dige opvoeding te verschaffen, de rechter de 
overeengekomen onderhoudsbijdrage en
kel kan wijzigen na onderzoekvan het ver
mogen van de ouder aan wie de bewaring 
van het kind is toevertrouwd; 

de appelrechters in het bestreden von
nis evenwel enkel vaststellen dat de ver
hoging van de onderhoudsbijdrage in het 
belang is van de kinderen, doch geen on
derzoek instellen naar het vermogen van 
verweerster en evenmin vaststellen dat ver
weerster niet in de mogelijkheid verkeert 
aan de kinderen het nodige levensonder
houd en de nodige opvoeding te verschaf
fen; 
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de appelrechters derhalve, door zonder 
een onderzoek in te stellen naar het ver
mogen van verweerster en zonder vast te 
stellen dat verweerster niet in de moge
lijkheid verkeert aan de kinderen het no
dige levensonderhoud en de nodige opvoe
ding te verschaffen, de door partijen 
overeengekomen onderhoudsl;:>ijdrage te ver
hogen, de verbindende kracht van de over
eenkomst van 6 november 1992 die de echt
scheiding door onderlinge toestemming 
voorafging miskennen (schending van de 
artikelen 203, 208, 1134 van het Burger
lijk Wetboek, 1287 en 1288, inzonderheid 
3' van het Gerechtelijk Wetboek, ( ... ) : 

Overwegende dat, bij echtscheiding 
door onderlinge toestemming, de tus
sen de echtgenoten gesloten vooraf
gaande overeenkomst over hun res
pectieve bijdrage in het onderhoud en 
de opvoeding van de kinderen, de 
ouders jegens elkaar verbindt en niet 
kan worden gewijzigd, tenzij vast
staat dat een van de ouders, gelet op 
zijn vermogen en die bijdrage, in de 
onmogelijkheid verkeert om te zor
gen voor het nodige levensonderhoud 
en de vereiste opvoeding van het kind 
dat hij onder zijn bewaring heeft; 

Overwegende dat het bestreden von
nis vaststelt dat de partijen uit de echt 
zijn gescheiden bij onderlinge toestem
ming en dat in de aan die echtschei
ding voorafgaandelijke overeenkomst 
een maandelijkse niet-ge!ndexeerde 
bijdrage van eiser was bepaald van 
5.000 frank per kind; 

Overwegende dat het bestreden von
nis, zonder vast te stellen dat ver
weerster, gelet op haar vermogen en 
haar bijdrage in het onderhoud van de 
kinderen van de partijen, in de onmo
gelijkheid verkeert om te zorgen voor 
het nodige levensonderhoud en de ver
eiste opvoeding van die kinderen, de 
bijdrage van eiser in het onderhoud 
van die kinderen wijzigt; 

Dat het aldus artikel 1134 van het 
Burgerlijk Wetboek schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op het dossier dat door de raads
man van verweerster ter griffie werd 

neergelegd op 15 november 1996, zon
der de medewerking van een advo
caat bij het Hofvan Cassatie, vernie
tigt het bestreden vonnis; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het vernietigde 
vonnis; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de zaak naar de
Rechtbank van Eerste Aanleg te le
per, zitting houdende in hoger beroep. 

21 maart 1997- 1e kamer- Voorzit
ter : de h. Verougstraete, waarnemend voor
zitter - Verslaggever : de h. Wauters - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Ver
bist. 

Nr. 159 

3e KAMER- 24 maart 1997 

1 o BEVOEGDHEID EN AANLEG- BUR
GERLIJKE ZAKEN -SOCIAAL PROCESRECHT 
(BIJZONDERE REGELS)- MINDERVALIDEN
WET- INTEGRATIETEGEMOETKOMING- MI
NISTERIELE BESLISSING - BEROEP -
ARBEIDSRECHTBANK- BEVOEGDHEID- BE
PERKING. 

2° MINDERVALIDEN INTEGRA TIE-
TEGEMOETKOMING - MINISTERIELE BESLIS
SING- BEROEP -ARBEIDSRECHTBANK- BE
VOEGDHEID - BEPERKING. 

1 o en 2° Het arbeidsgerecht dat kennis 
neemt van het beroep tegen de beslis
sing van de minister ten aanzien van 
rechten die ontstaan uit de Minder
validenwet Tegemoetkomingen kan al
leen oordelen of de minister overeenkom
stig de wettelijke voorschriften over het 
recht op tegemoetkoming heeft beslist en 
kan derhalve geen kennis nemen van aan
spraken die buiten de ministeriele beslis
sing vallen of die aan het bestuur niet zijn 
voorgelegd (1). (Art. 19 Mindervaliden
wet Tegemoetkomingen; art. 582, 1°, 
Ger.W.) 

(1) Zie Cass., 14 dec. 1992, A.R. nr. 8017 (A. C., 
1991-92, nr. 790) met concl. proc.-gen. Le
naerts; Cass., 9 okt. 1995, A.R. nr. S.95.0025.N 
(A.C., 1995, nr. 421). 
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(BELGISCHE STAAT - STAATSSECRETARIS 
VOOR MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE 

T. DESPLENTER) 

ARREST 

(A.R. nr. 8.96.0117 .N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 april 1996 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt: 
schending van de artikelen 582-1° van 

het Gerechtelijk Wetboek, 8 en 19 van de 
wet van 27 februari 1987 betreffende de te
gemoetkomingen aan gehandicapten, 26 tot 
28 en 33 van het koninklijk besluit van 5 
maart 1990 betreffende de tegemoetkomin
gen voor hulp aan bejaarden, 

doordat het bestreden arrest, recht spre
kend over een beroep tegen de administra
tieve beslissing die het recht van ver
weerster op een tegemoetkoming met 
uitwerking op 1 oktober 1992 betrof, be
slist dat verweerster met ingang van 1 
maart 1994 aanspraak heeft op de tege
moetkoming, zulks op grond van de over
wegingen dat "de bevoegdheid van de 
arbeidsrechtbank niet beperkt is tot de toet
sing van de wettigheid van die bedoelde be
slissing maar dat zij ook dient te statu
eren over de gegrondheid van de 
aanspraken van de gehandicapte, geput uit 
de gehandicaptenwet en dat niets dus be
let dat met eventuele verslechtering van de 
gezondheidstoestand, die zich voordoet in 
de loop van het geding, rekening zou wor
den gehouden" en dat "de mogelijkheid tot 
het indienen van een nieuwe aanvraag 
slechts werd gecreeerd ten voordele van ge
handicapten die beschikken over een de
finitieve beslissing betreffende hun eer
dere aanvraag om tegemoetkoming", 

terwijl de rechter die kennis neemt van 
het beroep tegen een beslissing van de Mi
nister ten aanzien van tegemoetkomin
gen voor minder-validen alleen die gege
vens in aanmerking kan nemen op grond 
waarvan de minister heeft beslist of had 
moeten beslissen zodat de gehandicapte zijn 
vordering voor de rechter niet kan uitbrei
den tot aanspraken die buiten de ministe
riele beslissing vallen ofwijzigen in aan
spraken die aan het bestuur niet zijn 
overgelegd, 

en terwijl een verslechtering van de ge
zondheidstoestand van verweerster op 1 
maart 1994, nadat bij beslissing van 23 juli 
1993 de graad van zelfredzaamheid op 1 

oktober 1992 was bepaald, het voorwerp 
moet zijn van een nieuwe aanvraag over
eenkomstig de gehandicaptenwetgeving 
met het oog op een medisch onderzoek, zo
dat het bestreden arrest, door zich uit te 
spreken over de graad van zelfredzaam
heid van verweerster op 1 maart 1994 zon
der dat verweerster daartoe eerst een 
nieuwe administratieve aanvraag had in
gediend, alle ingeroepen bepalingen heeft 
geschonden : 

Overwegende dat uit de samenhang 
van de artikelen 19 van de wet van 27 
februari 1987 betreffende de tegemoet
komingen aan gehandicapten en 582, 
1°, van het Gerechtelijk Wetboek blijkt 
dat, zo de geschillen over de rechten, 
ontstaan uit de wet van 27 februari 
1987, tot de bevoegdheid van de 
arbeidsgerechten behoren, die gerech
ten hun bevoegdheid terzake uitoefe
nen door kennis te nemen van de be
roepen tegen beslissingen van de 
minister ten aanzien van de hiervoren 
bedoelde rechten; 

Dat het arbeidsgerecht derhalve ai
leen kan oordelen of de minister over
eenkomstig de wettelijke voorschrif
ten over het recht op tegemoetkoming 
heeft beslist; dat dit inhoudt dat het 
arbeidsgerecht alleen maar die gege
vens in aanmerking kan nemen op 
grond waarvan de minister heeft be
slist of had moeten beslissen; 

Dat hieruit volgt dat het arbeids
gerecht geen kennis kan nemen van 
aanspraken die buiten de ministe
riele beslissing vallen of die het be
stuur niet zijn voorgelegd; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser bij beslissing van 23 juli 
1993 de aanvraag van verweerster tot 
tegemoetkoming voor hulp aan bejaar
den met ingang van 1 oktober 1992 
heeft verworpen omdat de graad van 
zelfredzaamheid van verweerster het 
vereiste minimum van 9 punten op 18 
niet bereikte; dat het arrest, op grond 
van een deskundigenverslag waarin 
gesteld is dat de graad van zelfred
zaamheid van verweerster vanaf 3 fe
bruari 1994 10 punten beliep, beslist 
dat verweerster met ingang van 1 
maart 1994 aanspraak heeft op de 
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tegemoetkoming voor hulp aan bejaar
den, categorie 1, op voorwaarde dat 
het in aanmerking te nemen inko
men het bedrag van de tegemoetko
ming niet overtreft; 

Dat het arrest aldus een aanspraak 
toekent die niet voor het bestuur werd 
aangebracht, mitsdien de voormelde 
wetsbepalingen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het "voor 
recht zegt dat (verweerster) met in
gang van 1 maart 1994 aanspraak 
heeft op de tegemoetkoming voor hulp 
aan bejaarden, categorie 1, op voor
waarde dat het in aanmerking te ne
men inkomen het bedrag van de te
gemoetkoming niet overtreft"; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest; gelet op 
artikel1017, tweede lid, van het Ge
rechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in 
de kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Arbeidshof te Brussel. 

24 maart 1997 - 3e kamer - Voorzit
ter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal - Advocaat : mr. van Heeke. 

Nr. 160 

3e KAMER - 24 maart 1997 

1 o ARBEIDSOVEREENKOMST- SCHOR
SING VAN DE OVEREENKOMST- WERKNEMER 
-ARBEIDSONGESCHIKTHEID- VERGOEDING 
- CARENSDAG- SECTORIELE COLLECTIEVE 
ARBEIDSOVEREENKOMST- CARENTIEVER
GOEDING- AARD - GEVOLG. 

2o SOCIALE ZEKERHEID - WERKNE
MERS- SCHORSING ARBEIDSOVEREENKOMST 
-ARBEIDSONGESCHIKTHEID- VERGOEDING 
- CARENSDAG- SECTORIELE COLLECTIEVE 
ARBEIDSOVEREENKOMST- CARENTIEVER· 
GOEDING- AARD - GEVOLG. 

3° LOON- ALLERLEI- SCHORSING ARBEIDS
OVEREENKOMST -ARBEIDSONGESCHIKTHEID 
- VERGOEDING- CARENSDAG- SECTORIELE 
COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST- CA
RENTIEVERGOEDING- AARD - GEVOLG. 

4o ZIEKTE- EN INVALIDITEITS
VERZEKERING - ARBEIDSONGESCHIKT· 
HEIDSVERZEKERING- ARBEIDSONGESCHIKT
HEID - VERGOEDING - ARBEIDSOVEREEN
KOMST - SCHORSING - CARENSDAG -
SECTORIELE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN
KOMST- CARENTIEVERGOEDING -AARD
GEVOLG. 

1°, 2°, 3° en 4° De carentievergoeding die de 
werkgever krachtens een collectieve ar
beidsovereenkomst betaalt aan zijn werk
nemer, bij ontstentenis van enige wette
lijke vergoeding voor het inkomstenverlies 
op de eerste werkdag van een primaire ar
beidsongeschiktheid, zijnde de carens
dag, moet beschouwd worden als een aan
vulling van het gewaarborgd loon dat na 
de eerste dag van werkongeschiktheid 
moet worden uitgekeerd en niet als een 
aanvulling van een voordeel toegekend 
door een der takken van de sociale zeker
heid; op de carentievergoeding moeten so
ciale zekerheidsbijdragen worden be
taald. (Art. 52, § 1, eerste en tweede lid, 
Arbeidsovereenkomstenwet; art. 49 Z.I.V.
wet van 9 aug. 1963; art. 1 K.B. 31 dec. 
1963; art. 2, eerste lid, 3°, Loon
beschermingswet; art. 14, § 2, Sociale
Zekerheidswet Werknemers 1969.) 

(BEKAERT N.V. T. R.S.Z.) 

ARREST 

(A.R. nr. S.96.0135.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 november 1995 door 
het Arbeidshof te Gent, afdeling 
Brugge, gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van artikelen 14, §§ 1 en 2, 
van de Wet van 27 juni 1969 tot herzie
ning van de Besluitwet van 28 december 
1944 betreffende de maatschappelijke ze
kerheid der arbeiders, 23, inzonderheid eer
ste en tweede lid, van de Wet van 29 juni 
1981 houdende de algemene beginselen van 
de sociale zekerheid voor werknemers, 2, 
inzonderheid derde lid, 3° van de Wet van 
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12 april1965 betre:ffende de bescherming 
van het loon der werknemers, en voor zo
veel als nodig van artikelen 46, eerste lid, 
49, 56 en 57 van de wet van 9 augustus 
1963 tot instelling en organisatie van een 
regeling voor verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen 
(thans artikelen 87, respektievelijk 92, 100 
en 103 van het koninklijk besluit van 14 
juli 1994 houdende coordinatie van de wet 
van 9 augustus 1963 tot instelling en or
ganisatie van een regeling voor verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzor
ging en uitkeringen), 1 van het konink
lijk besluit van 31 december 1963 hou
dende verordening op de uitkeringen inzake 
verplichte verzekering voor geneeskun
dige verzorging en uitkeringen, 52, § 1 van 
de wet van 3 juli 1978 betre:ffende de ar
beidsovereenkomsten, 3 van de collectieve 
arbeidsovereenkomst nummer 12bis van 26 
februari 1979 tot aanpassing van de col
lectieve arbeidsovereenkomst nummer 12 
van 28 juni 1973 betre:ffende het toeken
nen van een gewaarborgd maandloon aan 
de werklieden in geval van arbeidsonge
schiktheid ingevolge ziekte, ongeval van ge
meen recht, arbeidsongeval of beroeps
ziekte, aan de· wet van 3 juli 1978 
betre:ffende de arbeidsovereenkomst, deze 
artikelen aldus gewijzigd : - artikel 23 van 
de wet van 29 juni 1981, zoals van kracht 
v66r zijn wijziging bij wetten van 30 maart 
1994 en 21 december 1994;- artikel 46, 
eerste lid van de wet van 9 augustus 1963 
zoals gewijzigd bij wetten van 27 juni 1969 
en 5 januari 1976, bij koninklijk besluit 
nummer 22 van 23 maart 1982, konink
lijk besluit nummer 176 van 30 decem
ber 1982 en koninklijk besluit nummer 422 
van 23 juli 1986; - artikel 56 van de wet 
van 9 augustus 1963 zoals gewijzigd bij 
wetten van 27 december 1967 en 27 juni 
1969, bij koninklijk besluit nummer 22 van 
23 maart 1982 en bij wet van 22 decem
ber 1989;- artikel57, § 1, 1" van de wet 
van 9 augustus 1963 zoals vervangen bij 
wet van 27 juni 1969; - artikel 52, § 1 van 
de wet van 3 juli 1978 zoals gewijzigd bij 
wetten van 23 juni 1981 en 17 juli 1985 en 
bij koninklijk besluit nummer 465 van 1 ok
tober 1986, - artikel 3 van de collectieve 
arbeidsovereenkomst nummer 12 his van 
26 februari 1979, zoals vervangen bij col
lectieve arbeidsovereenkomst nummer 
12quinquies van 16 december 1986; 

doordat het arbeidshof in de bestreden 
beslissing, door afwijzing van eiseres' ha
ger beroep en bevestiging van het vonnis 
van de eerste rechter, eiseres veroordeelt tot 
betaling van : - 2.398.923,- frank met 

verwijlrente tegen 8 % vanaf 7 oktober 1992 
op het bedrag van 1.821.860,- frank tot 20 
oktober 1992 en van dan af de gerechte
lijke intrest, - 1.690.876,- frank vermeer
derd met de verwijlrente tegen 8 % vanaf 
2 april1993 op het bedrag van 1.279.529,
frank tot 14 april 1993 en van dan af de ge
rechtelijke intrest,- 3.246.051,- frank ver
meerderd met de verwijlrente tegen 8 % 
vanaf 1 Juli 1993 op het bedrag van 
2.480,939,- frank tot 22 juli 1993 en van 
dan af de gerechtelijke intrest, op volgende 
gronden: (. .. ) dat de hamvraag in hui
dige betwisting is of de zogenaamde ca
rentievergoeding die door (eiseres) aan haar 
arbeiders wordt uitbetaald in uitvoering 
van een sectoriele collectieve arbeidsover
eenkomst al dan niet te kwalificeren valt 
als "een aanvulling van de voordelen toe
gekend voor de verschillende takken van de 
sociale zekerheid" en derhalve al dan niet 
als loon dient te worden beschouwd con
form artikel 2, derde lid, 3" van de wet van 
12 april1965; dat dit laatstgenoemd arti
kel van de loonbeschermingswet letter
lijk bepaalt dat voor de toepassing van deze 
wet niet als loon worden beschouwd de ver
goedingen door de werkgever rechtstreeks 
of onrechtstreeks betaald ... : 3" welke moe
ten worden beschouwd als een aanvul
ling van de voordelen toegekend voor de 
verschillende takken van de sociale zeker
heid (bijvoorbeeld aanvullend ziekengeld, 
aanvullende kinderbijslag); (. .. ) dat uit de 
in dit artikel2, derde lid, 3" gebruikte be
woordingen blijkt dat er duidelijk sprake is 
van vergoedingen welke moeten worden be
schouwd als een aanvulling van de ver
schillende takken van de sociale zeker
heid en de rechter derhalve niet moet 
onderzoeken of de vergoedingen werden be
taald aan werknemers die reeds gelijk
aardige sociale zekerheidsvergoedingen 
hebben genoten (Cass. 10 september 1990, 
R. W. 1990-91, 960) en aangehaalde voor
beelden onder verwijzing naar rechtspraak 
(. .. )van aanvullingen betaald door de werk
gever welke geen loon zijn in de zin van de 
loonbeschermingswet; (. .. ) dat de eerste 
rechter terecht opmerkt dat in geval van 
schorsing van de arbeidsovereenkomst we
gens onmogelijkheid van de werknemer zijn 
werk te verrichten tengevolge van ziekte of 
ongeval, de Arbeidsovereenkomstenwet en 
de C.A.O. nr. 12bis gesloten in de Natio
nale Arbeidsraad aan de werklieden ten 
laste van de werkgever een maandloon 
waarborgen in geval van arbeidsongeschikt
heid; dat dit betekent dat voor wat be
treft het loon (in de ruime zin van het 
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woord) waarop een werkman recht heeft in
geval van schorsing van de uitvoering van 
de arbeidsovereenkomst ingevolge arbeids
ongeschiktheid wegens ziekte of ongeval 
van gemeen recht, bijgevolg de reeds ver
melde bronnen dienen te worden geraad
pleegd nl. : a) de Arbeidsovereenkomsten
wet inzonderheid de artikelen 52, 53, 56 en 
57 van deze wet van 3 juli 1978, en b) de 
C.A.O. nr. 12bis gesloten in de Nationale 
Arbeidsraad op 26 februari 1979 tot aan
passing van de C.A.O. nr. 12 van 23 juni 
1973 betreffende het toekennen van een ge
waarborgd maandloon aan werklieden in 
geval van arbeidsongeschiktheid inge
volge ziekte, ongeval van gemeen recht, ar
beidsongeval ofberoepsziekte, aan de wet 
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsover
eenkomsten, algemeen verbindend ver
klaard bij koninklijk besluit van 23 maart 
1979; ( ... ) dat overeenkomstig artikel 57 
§ 2 van de ziekte- en invaliditeitsver
zekeringswet van 9 augustus 1963, de 
werknemer geen aanspraak op uitkerin
gen heeft voor de periode waarop hij recht 
heeft op loon; dat het begrip loon bepaald 
wordt bij artikel 2 van de wet van 12 april 
1965 betreffende de bescherming van het 
loon der werknemers; dat de Koning het al
dus bepaalde begrip kan uitbreiden ofbe
perken, of met andere woorden, dat uitke
ringen wegens arbeidsongeschiktheid 
slechts worden toegekend nadat de pe
riode waarover de werknemer zijn loon be
houdt ( ... ) verstreken is; dat zoals hierbo
ven reeds vermeld, de Arbeidsovereen
komstenwet en de C.A.O. nr. 12bis aan de 
werknemer ten laste van zijn werkgever 
een gewaarborgd loon waarborgen gedu
rende een periode van een maand; ( ... ) dat 
krachtens artikel 52, § 1, eerste lid van de 
Arbeidsovereenkomstenwet, de werkman 
die arbeidsongeschikt is wegens ziekte, an
dere dan beroepsziekte of wegens onge
val, andere dan een arbeidsongeval of een 
ongeval op de weg naar of van het werk, 
ten laste van de werkgever recht heeft op 
zijn normaalloon gedurende een periode 
van zeven dagen; dat wanneer echter de ar
beidsongeschiktheid geen "veertien" da
gen duurt, de eerste werkdag van een pe
riode van arbeidsongeschiktheid een 
carensdag is, en de periode van gewaar
borgd loon de volgende dag begint (cfr. ar
tikel 52, § 1, tweede lid van de 
Arbeidsovereenkomstenwet) ( ... ) dat de be
doeling van de carensdag is korte afwezig
heden wegens arbeidsongeschiktheid te ont
moedigen; dat in een aantal bedrijfstakken 
echter krachtens een C.A.O. in afwijking 
van de wettelijke regeling toch gewaar-

borgd loon wordt toegekend voor de eer
ste werkdag van de arbeidsongeschikt
heid ( ... ); dat dit laatste blijkbaar het geval 
is in de bedrijfstak waartoe (eiseres) be
hoort, daar zijzelf erkent dat, op grond van 
een sectoriele collectieve arbeidsovereen
komst een zogenaamde carentievergoe
ding aan haar werklieden wordt uitbe
taald voor de carensdag die zij bij een 
arbeidsongeschiktheid van minder dan 
veertien dagen ondergaan en dit reeds se
dert 1977; ( ... ) dat de verwijzing van (ei
seres) naar de ziekte- en invaliditeits
verzekeringswet, zijnde de wet op instelling 
en organisatie van een regeling voor ver
plichte verzekering voor geneeskundige ver
zorging en uitkeringen, dan ook niet op
ga[l.t; dat immers, wanneer de werklieden 
voldoen aan de vereisten-voorwaarden om 
recht te hebben op het gewaarborgd loon en 
op de aanvullende vergoeding toegekend 
door de C.A.O. nr. 12bis, nl. o.m. een an
cienniteit van tenminste een maand (cfr. ar
tikel 52 § 1, 5e en 6e lid van de Arbeids
overeenkomstenwet), zij normaliter ook 
voor de eerste arbeidsongeschiktheidsdag 
loon dienen te ontvangen (zo er door de 
Arbeidsovereenkomstenwet geen carens
dag was voorzien) en geen arbeids
ongeschiktheidsuitkering zoals (eiseres) in 
haar verzoekschrift tot hoger beroep voor
houdt; ( ... ) dat uit de schematische voor
stelling, zoals in dit verzoekschrift tot ho
ger beroep uiteengezet, duidelijk kan 
worden afgeleid dat er enkel sprake is van 
de uitbetaling van een carentievergoe
ding aan minder dan veertien dagen ar
beidsongeschikte werklieden die recht heb
ben op het behoud van wettelijk 
gewaarborgd loon en bijgevolg voldoen aan 
de wettelijke vereisten om hierop recht te 
hebben; ( ... ) dat de werkman aldus recht 
heeft op zijn normaalloon gedurende ze
ven kalenderdagen (waarvan de eerste 
werkdag een carensdag is welke in casu 
toch door de werkgever wordt uitbetaald en 
dit in afwijking op de wettelijke regeling) 
en dat dit gewaarborgd loon, in geval van 
schorsing van uitvoering van de arbeids
overeenkomst, ongetwijfeld ook loon is in de 
zin van (de wet van) 12 april 1965 betref
fende de bescherming van het loon der 
werknemers, of met andere woorden dat 
het volledig wordt gelijkgeschakeld met het 
loon dat verschuldigd is ingeval van nor
male uitvoering van de arbeidsovereen
komst; ( ... ) dat wat betreft de R.S.Z.
bijdragen van de werkgever en de 
werknemer, deze aileen verschuldigd zijn op 
het gewaarborgd weekloon, dus op het loon 
van de eerste zeven kalenderdagen, en dat 
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op de nadien door de werkgever uitge
keerde vergoedingen geen sociale 
zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn om
dat deze vergoedingen een supplement zijn 
bij een voordeel van sociale zekerheid en 
daarom geen loon in de zin van de wet van 
12 april 1965 betreffende de bescherming 
van het loon der werknemers (cfr. artikel2, 
3e lid, 3" van de loonbeschermingswet); dat 
ook op het loon dat door de werkgever 
wordt betaald na de periode van het ei
genlijk gewaarborgd weekloon geen R.S.Z.
bijdragen verschuldigd zijn om de rede
nen zoals hierboven reeds uiteengezet ( ... ); 
(. .. ) dat volledigheidshalve dient weerhou
den dat (verweerder) terecht laat gelden dat 
onder verwijzing naar de uitzonderings
bepaling van artikel 2, lid 3, 3" van de loon
beschermingswet, dat stelt dat niet als loon 
worden beschouwd, de "vergoedingen door 
de werkgever rechtstreeks of onrechtstreeks 
betaald (. .. ), welke moeten beschouwd wor
den als een aanvulling van de voordelen 
toegekend voor de verschillende takken van 
de sociale zekerheid" geen loon in de zin 
van de loonbeschermingswet zijn : (. .. ) dat 
het hier inderdaad telkens vergoedingen be
treft die door de werkgever werden uitbe
taald en een tak van de sociale zekerheid 
aanvullen, respectievelijk de pensioen
regeling, de ziekte- en invaliditeitsregeling 
en de werkloosheidsregeling; (. .. ) dat (ei
seres) volhardt dat ook de door haar aan 
haar werklieden betaalde carentievergoe
ding onder deze bepaling valt, en met name 
een aanvulling vormt van de ziekte- en 
invaliditeitsregeling, d.i. van de primaire 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor
zien in de ziekte- en invaliditeits
verzekeringswet; ( ... ) dat aldus geen twij
fel kan bestaan omtrent het feit dat de 
arbeidsongeschiktheidsvergoedingen door 
de werkgever betaald, zoals het gewaar
borgd maandloon, loon is in de zin van ar
tikel 2 van de loonbeschermingswet; (. .. ) dat 
nopens de vraag of de carentievergoeding 
te beschouwen is als een aanvulling op de 
primaire arbeidsongeschiktheidsuitke
ringen, met (verweerder) dient benadrukt 
dat de woorden "in afwijking op" in schril 
contrast staan met de woorden "ter aan
vulling van"; dat waar de wettelijke rege
ling er inderdaad in voorziet dat gedu
rende de eerste dag van arbeidsonge
schiktheid (van minder dan veertien dagen) 
geen gewaarborgd loon wordt toegekend, dit 
teneinde de korte afwezigheden wegens ar
beidsongeschiktheid te ontmoedigen, (ei
seres) op grond van een C.A.O. toch een ge
waarborgd loon toekent voor de eerste dag 
van de arbeidsongeschiktheid; dat dit 

vervangingsinkomen dan ook, net als het 
gewaarborgd maandloon zelf, als loon dient 
gekwalificeerd te worden; dat het feit dat 
op de aanvullingen, bedoeld in de C.A.O. nr. 
12bis geen sociale zekerheidsbijdragen ver
schuldigd zijn, niets ter zake doet; (. .. ) dat 
de carensdag volledig buiten het domein 
van de sociale zekerheid valt; dat de wet 
voor deze carensdag geen enkele vergoe
ding voorziet, onder geen enkele tak van de 
sociale zekerheid en dat er dan ook van 
enige aanvulling geen sprake kan zijn; (. .. ) 
dat, waar (eiseres) voorhoudt dat "geen en
kele wettelijke of reglementaire bepaling 
eist dat een aanvulling, hoven op een so
ciale zekerheidsuitkering voor dezelfde pe
riode moet komen, om uit het loonbegrip 
voor de sociale zekerheid te worden geslo
ten" met (verweerder) dient aanvaard dat 
deze opmerking van (eiseres) niets veran
dert aan het feit dat de vergoeding, wil zij 
onder de uitzonderingsbepaling ressorte
ren, als een aanvulling van de verschil
lende takken van de sociale zekerheid moet 
beschouwd worden( ... ): dat (verweerder) 
terecht laat gelden dat de uitbetaling van 
de carentievergoeding enkel kan beschouwd 
worden als de toekenning, in afwijking van 
de wettelijke regeling, van een gewaar
borgd loon voor de eerste werkdag van de 
arbeidsongeschiktheid, die net als de an
dere ongeschiktheidsvergoedingen door de 
werkgever betaald, zoals het gewaarborgd 
loon, loon is in de zin van artikel 2 van de 
loonbeschermingswet; (. .. ) dat de door (ei
seres) aan haar werklieden betaalde ca
rentievergoedingen geen aanvulling vor
men van de ziekte- en invaliditeitsregeling, 
dit is een aanvulling van de primaire ar
beidsongeschiktheidsuitkeringen van de 
ziekte- en invaliditeitsverzekeringswet; dat 
de ziekte- en invaliditeitsverzekeringswet 
wel voorziet in een carensdag, maar dat zij 
geenszins voorziet in een vergoeding voor 
deze dag; dat de wet voor deze carensdag 
geen enkele vergoeding, onder geen en
kele tak van de sociale zekerheid voor
ziet; dat deze dag integendeel expliciet uit 
alle wettelijke vergoedingen is uitgeslo
ten; dat er geen tussenkomst is van een of 
andere sociale zekerheidsorganisatie, en dat 
door de wetgever voor de carensdag geen 
voordeel ten laste van een van de takken 
van de sociale zekerheid voorzien is; dat de 
ziekte- en invaliditeitsverzekering pas 
tussenkomt na het verstrijken van deze ca
rensdag, zodat de betaling van een vergoe
ding voor deze carensdag, ter compensa
tie van het loonverlies, geen aanvulling van 
enig sociaal zekerheidsvoordeel, dat er trou
wens niet is, kan vormen; dat (eiseres) ten 
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onrechte verwijst naar het arrest van het 
Hofvan Cassatie van 16 januari 1989, 
(R. W. 1988-89,1129) uit hetwelk zou moe
ten blijken dat aanvullingen van een so
ciaal zekerheidsvoordeel wel kunnen in de 
tijd en niet uitsluitend in de hoogte; dat 
(verweerder) niet betwist dat aanvullin
gen inderdaad mogelijk zijn in de tijd; dat 
(verweerder) terecht laat gelden dat dit uit
sluitend kan binnen dezelfde omstandig
heden als waarin er wel tussenkomst is van 
de sociale zekerheid; dat in casu er even
wei op de carensdag geen enkele tussen
komst van de sociale zekerheid is, zodat er 
geen uitbreiding of aanvulling naar die ca
rensdag mogelijk is; dat het in het voor
meld cassatiearrest gaat over een vrijwil
lige aanvulling door de werkgever, terwijl 
in casu een vergoeding voor de carensdag 
door de werknemers afdwingbaar is, en dit 
krachtens een collectieve arbeidsovereen
komst; ( ... ) dat de eerste rechter op oor
deelkundige wijze heeft gestatueerd dat de 
invoering van de carensdag die in begin
sel het gewaarborgd loon voorafgaat, in con
creto inhoudt dat de werkman geen loon 
ontvangt voor de eerste dag waarop zijn ar
beidsovereenkomst wordt geschorst tenge
volge van zijn arbeidsongeschiktheid min
der dan veertien dagen durend, of met 
andere woorden dat de werkgever slechts 
het loon dient te betalen van zes in plaats 
van zeven kalenderdagen, en dat, in ge
val de werkgever loonverlies voor die dag 
compenseert en zich onvoorwaardelijk ver
bindt via een collectieve arbeidsovereen
komst, hij beoogt dit loonverlies, dat de 
werkman tengevolge van een wettelijke be
paling lijdt, op te heffen of te neutralise
ren door dit loon voor de carensdag zelf te 
betalen; dat de zogenaamde carentiever
goeding derhalve als loon dient te wor
den gekwalificeerd;" (arrest p.p., 6 tot en 
met 16), 

terwijl overeenkomstig artikel14 van de 
wet van 27 juni 1969 tot herziening van de 
Besluitwet van 28 december 1944 betref
fende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders, de bijdragen voor sociale zeker
heid worden berekend op grond van het 
loon van de werknemer (§ 1) en het be
grip loon bepaald wordt bij artikel 2 van de 
wet van 12 april 1965 betreffende de be
scherming van het loon der werknemers (§ 
2, eerste zin); ook overeenkomstig artikel 
23 van de wet van 29 juni 1981 houdende 
de algemene beginselen van de sociale ze
kerheid voor werknemers, de sociale 
zekerheidsbijdragen berekend worden op 
basis van het loon (eerste lid) en het be
grip loon bepaald wordt bij artikel 2 van de 

genoemde wet van 12 april1965 (tweede 
lid, eerste zin); overeenkomstig artikel 2 
van de genoemde wet van 12 april1965 on
der loon wordt verstaan 1° het loon in geld 
waarop de werknemer ingevolge zijn dienst
betrekking recht heeft ten laste van de 
werkgever, 2° de fooien of het bedienings
geld waarop de werknemer recht heeft in
gevolge zijn dienstbetrekking of krach
tens het gebruik en 3° de in geld 
waardeerbare voordelen waarop de werk
nemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht 
heeft ten laste van de werkgever; luidens 
het derde lid van genoemd artikel2, niet 
als loon worden beschouwd de vergoedin
gen door de werkgever rechtstreeks of on
rechtstreeks betaald 1° als vakantiegeld, 2° 
welke moeten worden beschouwd als een 
aanvulling van de vergoedingen verschul
digd ten gevolge van een arbeidsongeval of 
een beroepsziekte, 3° welke moeten wor
den beschouwd als een aanvulling van de 
voordelen toegekend voor de verschillende 
takken van de sociale zekerheid; de in ar
tikel2, derde lid, 3° vermelde regel niet de 
vergoedingen bedoelt die een aanvulling 
zijn van de voordelen toegekend voor de 
verschillende takken van de sociale zeker
heid, maar wel de vergoedingen "welke als 
dusdanig moeten worden beschouwd"; een 
voordeel van een sociale-zekerheids
uitkering kan aangevuld worden door een 
toeslag bovenop dit bedrag of door een ver
goeding te betalen voor een periode waar
voor de wettelijke sociale-zekerheids
regeling nog niet of niet meer in een ver
goeding voorziet; overeenkomstig artikel46, 
eerste lid van de wet van 9 augustus 1963 
tot instelling en organisatie van een rege
ling voor verplichte verzekering voor ge
neeskundige verzorging en uitkeringen 
(thans artikel87 van het koninklijk be
sluit van 14 juli 1994 houdende coiirdina
tie van de wet van 9 augustus 1963 tot in
stelling en organisatie van een regeling 
voor verplichte verzekering voor genees
kundige verzorging en uitkeringen) deal
daar bedoelde gerechtigde die arbeidson
geschikt is als omschreven in artikel 56 
(thans artikellOO van de gecoiirdineerde 
wetgeving) over elke werkdag van een een
jarig tijdvak, ingaande de aanvangsdag van 
zijn arbeidsongeschiktheid ( ... ), een "pri
maire ongeschiktheidsuitkering" ontvangt; 
de wetgeving op de verzekering tegen ziekte 
en invaliditeit (thans geneeskundige ver
zorging en uitkeringen) derhalve in een uit
kering voorziet voor de door de wet om
schreven arbeidsongeschikte werknemer, en 
dit vanaf de aanvangsdag van zijn arbeids
ongeschiktheid; de overeenkomstig de wet 
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arbeidsongeschikte werknemer derhalve in 
beginsel van bij de aanvang van zijn ar
beidsongeschiktheid recht heeft op een pri
maire ongeschiktheidsuitkering; overeen
komstig artikelen 49 van de genoemde wet 
van 9 augustus 1963 (thans 92 van de ge
coiirdineerde wetgeving) en 1 van het ko
ninklijk besluit van 31 december 1963 hou
dende verordening op de uitkeringen inzake 
verplichte verzekering voor geneeskun
dige verzorging en uitkeringen, de eerste 
werkdag van een primaire arbeidsonge
schiktheid nochtans een carensdag vormt, 
waardoor de arbeidsongeschikte werkne
mer van de uitkering van enige vergoe
ding verstoken blijft; de vergoeding die er
toe strekt de ontstentenis van enige 
uitkering voor de eerste dag arbeidsonge
schiktheid op te vangen, derhalve dient be
schouwd te worden als een aanvulling van 
de voordelen toegekend voor de verschil
lende takken van de sociale zekerheid· de 
omstandigheid dat voor de tweede e;_ de 
daaropvolgende dagen van arbeidsonge
schiktheid tijdens dewelke een gewaar
borgd loon wordt uitbetaald, geen uitke
ring van de verzekeringsinstelling voor 
ziekte en invaliditeit kan genoten wor
den, geen afbreuk doet aan de aard van de 
vergoeding die de werkgever betaalt voor de 
eerste carensdag, te weten een aanvul
ling van de voordelen toegekend door een 
tak van de sociale zekerheid; aldus im
mers slechts ingevolge een door dezelfde 
wetgeving op de verzekering tegen ziekte 
en invaliditeit ingevoerd cumulatieverbod, 
voorzien in artikel 57 van de genoemde wet 
van 9 augustus 1963 (thans 103 van de ge
coii~dineerde wetgeving), de arbeidsonge
schikte werknemer het genot van deze pri
maire ongeschiktheidsvergoeding, waarop 
hij principieel gerechtigd is, niet kan heb
ben voor de periode tijdens dewelke hij 
recht heeft op loon; overeenkomstig arti
kel 52, § 1 van de Wet van 3 juli 1978 be
treffende de arbeidsovereenkomsten, in ge
val van arbeidsongeschiktheid wegens 
ziekte, andere dan een beroepsziekte, of we
gens een ongeval, ander dan een arbeids
ongeval of een ongeval op de weg naar of 
van het werk, de werkman immers ten 
laste van zijn werkgever recht heeft op zijn 
normaalloon gedurende een periode van 
zeven dagen en op 60 %van het gedeelte 
van dat loon dat een bepaalde loongrens 
niet overschrijdt, gedurende de zeven daar
opvolgende dagen; de eerste werkdag van 
de periode van arbeidsongeschiktheid noch
tans een carensdag is, wanneer de arbeids
ongeschiktheid geen veertien dagen duurt; 
overeenkomstig inzonderheid artikel 3 van 

de collectieve arbeidsovereenkomst num
mer 12bis van 26 februari 1979 tot aan
passing van de collectieve arbeidsovereen
komst nummer 12 van 28 juni 1973 
betreffende het toekennen van een gewaar
borgd maandloon aan de werklieden in ge
v!l-1 van arbeidsongeschiktheid ingevolge 
z1ekte, ongeval van gemeen recht, arbeids
ongeval ofberoepsziekte, aan de wet van 3 
juli 1978 betreffende de arbeidsovereen
komst, de wegens ziekte (andere dan be
roepsziekte) of ongeval (ander dan arbeids
ongeval of arbeidswegongeval) arbeidson
geschikte werknemer recht heeft lastens de 
w:erkgever op een aanvullende vergoe
dmg voor de arbeidsongeschiktheid gedu
rende 23 dagen, volgend op de uitbeta
ling van het gewaarborgd weekloon in 
uitvoering van genoemd artikel 42 (lees : 
52) van de Arbeidsovereenkomstenwet· 
slechts ingevolge het bovengenoemd~ 
cumulatieverbod, voorzien in artikel 57 van 
de genoemde wet van 9 augustus 1963 
(thans 103 van de gecoiirdineerde wetge
ving), de arbeidsongeschikte werknemer 
niet het genot van primaire 
ongeschiktheidsvergoedingen, waarop hij 
principieel gerechtigd is, kan hebben voor 
deze periode, tijdens dewelke h:ij recht heeft 
op loon; de uitkering van een vergoeding 
voor de eerste dag arbeidsongeschiktheid 
derhalve niet als een aanvulling van het 
loon, dat krachtens de wet gedurende een 
bepaalde periode gewaarborgd blijft, dient 
te worden beschouwd, doch als een aan
vulling van een voordeel toegekend door 
een tak van de sociale zekerheid· deze ver
goeding derhalve overeenkomstig artikel 2 
derde lid, 3• van de genoemde wet van 12 
april 1965 uit het loonbegrip wordt geslo
ten en dienvolgens geen grondslag kan op
leveren voor sociale zekerheidsbijdragen, 

zodat het arbeidshof derhalve niet wet
tig eiseres kon veroordelen tot de gevor
derde sociale zekerheidsbijdragen (scherr
ding van alle in de aarihef van het middel 
aangehaalde wetsbepalingen) : 

Overwegende dat artikel 2 van de 
Loonbeschermingswet van 12 april 
1965, waarnaar wordt verwezen door 
de artikelen 23 van de wet van 29 juni 
1981 houdende de algemene beginse
len van de sociale zekerheid voor de 
werknemers, en 14 van de wet van 27 
juni 1969 tot herziening van de 
besluitwet van 28 december 1944 be
treffende de maatschappelijke zeker
heid der arbeiders, in zijn eerste lid, 3·, 
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bepaalt dat in de zin van die wet on
der loon wordt verstaan de in geld 
waardeerbare voordelen waarop de 
werknemer ingevolge zijn dienstbe
trekking recht heeft ten laste van de 
werkgever; 

0\Jerwegende dat het gewaarborgd 
loon, als bedoeld in artikel 52, § 1, eer
ste lid, van de Arbeidsovereenkomsten
wet van 3 juli 1978, zulk voordeel uit
maakt, derhalve loon is in de zin van 
de Loonbeschermingswet, mitsdien, in 
zoverre niet uitdrukkelijk uitgeslo
ten als bedoeld in artikel14, § 2, van 
de wet van 27 juni 1969, ook loon is 
voor de berekening van de sociale
zekerheidsbijdragen; dat artikel 19, § 
2, 10°, van het koninklijk besluit van 
28 november 1969 tot uitvoering van 
de wet van 27 juni 1969 het in dit ar
tikel bedoeld gewaarborgd loon ai
leen met betrekking tot de periode van 
zeven dagen volgend op het gewaar
borgd weekloon en uitsluitend voor de 
sociale zekerheid als loon uitsluit; 

Overwegende dat bijkomende ver
goedingen die de werkgever hoven of 
na het gewaarborgd loon betaalt, niet 
als loon in de zin van de Loonbe
schermingswet worden aangemerkt, 
wanneer zij te beschouwen zijn als een 
aanvulling van de voordelen toege
kend door de verschillende takken van 
de sociale zekerheid, zoals bedoeld in 
artikel 2, derde lid, 3°, van de Loon
beschermingswet; 

Overwegende dat, wanneer de in ar
tikel 52, § 1, eerste lid, van de 
Arbeidsovereenkomstenwet bedoelde 
arbeidsongeschiktheid van de werk
nemer geen veertien dagen duurt, de 
eerste dag van de periode van arbeids
ongeschiktheid of bij toepassing van 
artikel 27 van deze wet de eerstvol
gende werkdag een carensdag is; dat 
ook, overeenkomstig artikel 49 van de 
Z.I.V.-wet van 9 augustus 1963 en ar
tikel 1 van het koninklijk besluit van 
31 december 1963 houdende verorde
ning op de uitkeringen inzake ver
plichte verzekering voor geneeskun
dige verzorging en uitkering, de 
hiervoren bedoelde dag een carens
dag is; 

Overwegende dat de vergoeding die 
de werkgever, krachtens een collec
tieve arbeidsovereenkomst, in afwij
king van de wettelijke regeling aan 
zijn arbeiders voor deze carensdag als 
vervangingsinkomen uitbetaalt, niet, te 
beschouwen is als een aanvulling van 
de voordelen toegekend door de ver
schillende takken van de sociale ze
kerheid, maar een conventioneel ge
waarborgd loon, derhalve loon in de 
zin van de Loonbeschermingswet uit
maakt; 

Dat dit voordeel, bij ontstentenis 
van uitdrukkelijke uitsluiting als be
doeld in artikel14, § 2, van de wet van 
27 juni 1969, ook loon is voor de so
ciale zekerheid en derhalve onderwor
pen aan de he:ffing van de sociale
zekerheidsbijdragen; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

24 maart 1997 - 3e kamer - Voorzit
ter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal-Advocaten: mrs. Butzler en De 
Bruyn. 

Nr. 161 

28 KAMER- 25 maart 1997 

1 o ONAANTASTBARE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER - AAN
SPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST
OORZAAK- BEOORDELING DOOR DE RECH
TER- OORZAKELIJKYERBAND- WETTIGREID 
- TOETSING VAN RET HOF. 

2° CASSATIE- BEVOEGDREID VAN RET HOF 
-ALGEMEEN -AANSPRAKELIJKHEID BUI
TEN OVEREENKOMST- OORZAAK- BEOOR
DELING DOOR DE RECHTER- OORZAKELIJK 
VERBAND- WETTIGHEID- TOETSING VAN 
HETHOF. 
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3o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST- OORZAAK- BEGRIP. 
BEOORDELING DOOR DE RECHTER- BEOOR
DELING DOOR DE RECHTER- OORZAKELIJK 
VERBAND- WETTIGHEID- TOETSING VAN 
HETHOF. 

4o ONAANTASTBARE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER- AAN
SPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST
OORZAAK- VERKEERSONGEVAL- ONREGEL
MATIG GEPARKEERD VOERTUIG- STILSTAAN 
GEOORLOOFD OP DE PLAATS WAAR HET VOER
TUIG ONREGELMATIG GEPARKEERD STOND
OORZAKELIJK VERBAND - BEOORDELING 
DOOR DE RECHTER- GRENZEN. 

5o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST- OORZAAK- BEGRIP. 
BEOORDELING DOOR DE RECHTER - VER
KEERSONGEVAL- ONREGELMATIG GEPAR
KEERD VOERTUIG- STILSTAAN GEOORLOOFD 
OP DE PLAATS WAAR HET VOERTUIG ONRE
GELMATIG GEPARKEERD STOND- OORZAKE
LIJK VERBAND - BEOORDELING DOOR DE 
RECHTER- GRENZEN. 

1", 2° en 3° De rechter stelt op onaantast
bare wijze de feiten vast waaruit hij het 
al dan niet bestaan van een oorzakelijk 
verband tussen schuld en schade afleidt; 
het Hof toetst evenwel of de rechter die be
slissing wettig heeft kunnen gronden op 
zijn vaststellingen (1). (Artt. 1382 en 1383 
B.W.) 

4° en 5° De rechter verantwoordt naar recht 
zijn beslissing dat er geen oorzakelijk ver
band bestaat tussen de verkeersovertre
ding van een bestuurder die zijn voer
tuig onregelmatig geparkeerd had op een 
plaats waar stilstaan geoorloofd was en 
een verkeersongeval, als hij vaststelt dat 
de schade, zoals zij is ontstaan, zich op 
dezelfde wijze zou hebben voorgedaan in
dien de aanwezigheid van het voertuig re
gelmatig zou zijn geweest; de rechter be
slist aldus, zonder de omstandigheden 
van het ongeval te wijzigen, dat de aan
wezigheid van dat voertuig die, op zich, 
geen {out oplevert, in geen noodzakelijk 
oorzakelijk verband stand met het onge
val en de daardoor veroorzaakte schade 
(2). (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

(1) Cass., 29 nov. 1995, A.R. nr. P.95.0802.F 
(A.C., 1995, nr. 516). 

(2) Zie de verwijzingen in concl. O.M., in Bull. 
en Pas., 1997, I, nr. 161. 

(ALIBERTO E.A. T. VAN WEERT E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.96.1075.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 17 juni 1996 gewezen 
door de Correctionele Rechtbank te 
Luik, zitting houdende in hager be
roep; 

I. Op de voorziening van de eiser 
Angelo Aliberto, beklaagde : 

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

Over het middel ( ... ) : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat het bestreden von
nis vaststelt dat eiser niet betwist dat 
zijn voertuig onregelmatig geparkeerd 
stand op de plaats van het ongeval 
maar betoogt dat hij niet de bestuur
der ervan was, aangezien hij het aan 
een derde had geleend; 

Dat de appelrechtbank dat betoog 
van de hand gewezen heeft op grand 
dat eiser geen gevolg had gegeven aan 
de oproeping van de politie om over de 
feiten gehoord te worden, dat genoemd 
verweermiddel, nu het niet was opge
worpen voor de eerste rechter en ge
grond is op een niet gedagtekend at
test waarvan hij tot in hager beroep 
geen melding had gemaakt, laattij
dig is; 

Dat de appelrechters aldus, zon
der het vermoeden van onschuld of het 
algemeen rechtsbeginsel van het per
soonlijk karakter van de straf te mis
kennen, hun overtuiging hebben uit
gesproken dat eiser het hem ten laste 
gelegde feit had gepleegd; 

Wat het tweede onderdeel betreft; 

Overwegende dat het bestreden von
nis de beslissing, zonder in tegenstrij
digheid te vervallen, op de in het mid
del weergegeven gronden, naar recht 
verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 
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En overwegende dat de substan
tii:ile of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeenk.om
stig de wet is gewezen; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissingen op de tegen 
hem ingestelde burgerlijke rechtsvor
deringen: 

Overwegende dat eiser afstand doet 
van zijn voorziening; 

C. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing waarbij het von
nis bindend wordt verklaard voor de 
naamloze vennootschap N ationale 
Suisse d' Assurances : 

Overwegende dat eiser geen enkel 
middel aanvoert; 

II. Op, de voorziening van het Ge
meenschappelijk Motorwaarborgfonds : 

Overwegende dat eiser afstand doet 
van zijn voorziening; 

III. Op de voorziening van eiseres, 
het Nationaal Verbond van Socialis
tische Mutualiteiten : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat eiseres haar voorzie
ning heeft doen betekenen aan de par
tijen tegen wij zij die heeft gericht; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

IV. Op de voorzieningen van de ei
sers litisconsoorten Van Weert, bur
gerlijke partijen; 

A. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen op de 
door hen tegen Oscar Rodriguez
Vazquez, beklaagde, ingestelde bur
gerlijke rechtsvorderingen : 

Overwegende dat de eisers geen en
kel middel aanvoeren; 

B. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen op de 
door hen tegen German Alonso
Gonzalez, beklaagde, ingestelde bur
gerlijke rechtsvorderingen : 

Over het mid del in zijn geheel (. .. ) : 
Overwegende dat de feitenrechter in 

feite oordeelt of er al dan niet een oor
zakelijk verband bestaat tussen een 

fout en de schade; dat het evenwel aan 
het Hof staat na te gaan of hij uit de 
door hem vastgestelde feiten het ge
brek aan oorzakelijk verband tussen 
de fout en de schade wettig heeft af
geleid; 

Overwegende dat de feitenrechters 
in casu hebben vastgesteld dat stil
staan toegelaten was op de plaats 
waar het voertuig van Alonso-Gonzalez 
geparkeerd stand; dat zij hebben 
geoordeeld dat de schade, zoals ze ont
staan is, zich op dezelfde wijze zou 
hebben voorgedaan indien die aanwe
zigheid van het voertuig van Alonso
Gonzalez regelmatig was geweest; dat 
de appelrechters aldus, zonder de om
standigheden van het ongeval te wij
zigen, beslist hebben dat de aanwe
zigheid van dat voertuig die, op zich, 
geen fout opleverde, in geen noodza
kelijk oorzakelijk verband stand met 
het ongeval en de daardoor veroor
zaakte schade; dat de appelrechters 
met die overwegingen hun beslissing 
naar recht hebben verantwoord; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

V. Op de voorziening van Tibor Raf
fay: 

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

En overwegende dat de substan
Wile of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeenk.om
stig de wetis gewezen; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissingen op de burger
lijke rechtsvorderingen die door de 
burgerlijke partijen, 1itisconsoorten 
Van Weert, Nationaal Verbond van So
cialistische Mutualiteiten en naam
loze vennootschap Zurich, tegen hem 
zijn ingesteld : 

Overwegende dat eiser afstand doet 
van zijn voorziening; 

C. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing waarbij de rech
ter zich onbevoegd verklaart om ken
nis te nemen van de burgerlijke 
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rechtsvorderingen tegen de verweer
der Rodriguez-Vazquez, mede
beklaagde: 

Overwegende dat tussen eiser en die 
medebeklaagde geen geding aanhan
gig is en dat het vonnis tegen hem 
geen veroordeling uitspreekt die de 
medebeklaagde ten goede komt; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

D. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissingwaarbij de rech
ter zich onbevoegd verklaard om ken
nis te nemen van de burgerlijke 
rechtsvorderingen tegen de verweer
der German Alonso-Gonzalez, mede
beklaagde: 

Gelet op het uittreksel dat het mid
del bevat (. .. ); 

Overwegende dat tussen eiser en die 
medebeklaagde geen geding aanhan
gig is en dat het vonnis tegen hem 
geen veroordeling uitspreekt die de 
medebeklaagde ten goede komt; 

Dat het middel niet ontvankelijk is; 
E. In zoverre de voorziening gericht 

is tegen de beslissing op de burger
lijke rechtsvordering die door ver
weerster, naamloze vennootschap Zu
rich, burgerlijke partij, tegen eiser is 
ingesteld: 

Overwegende dat eiser afstand doet 
van zijn voorziening; 

F. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing waarbij het von
nis bindend wordt verklaard voor de 
naamloze vennootschap Nationale 
Suisse d'Assurances : 

Overwegende dat eiser afstand doet 
van zijn voorziening; 

Om die redenen, verleent akte van 
de afstand van de voorzieningen van 
de eisers Angelo Aliberto, Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds en Ti
bor Raffay in zoverre zij gericht zijn te
gen de beslissingen op de burgerlijke 
rechtsvorderingen die tegen hen in
gesteld zijn door de burgerlijke par
tijen litisconsoorten Van Weert, Na
tionaal Verbond van Socialistische 

Mutualiteiten en naamloze vennoot
schap Zurich, en wat de eiser Tibor 
Raffay betreft, bovendien, tegen de be
slissing waarbij het vonnis bindend 
wordt verklaard voor de naamloze ven
nootschap N ationale Suisse 
d'Assurances; verwerpt de voorzienin
gen voor het overige; veroordeelt de ei
sers ieder in de kosten van hun voor
ziening. 

25 maart 1997- 2e kamer- Voorzit
ter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Willems - Tegenstrij
dige conclusie van de h. De Riemaecker, 
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. 
Gerard; P. Loix, Luik. 

Nr. 162 

2e KAMER- 26 maart 1997 

STRAF- ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. 
WETTIGHEID - MOTIVERING- FElTEN GE
PLEEGD NA DE IN DE DAGVAARDING 
BEDOELDE PERIODE. 

Ter verantwoording van de keuze en de 
lengte van de straf kan de rechter acht 
slaan op feiten die de beklaagde gepleegd 
heeft na het verstrijken van de in de dag
vaarding bedoelde periode, op voorwaarde 
dat hij geen uitspraak doet over het straf 
baar karakter ervan (1). (Art. 195 Sv.) 

(SIMONS) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.96.0439.F ) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 21 februari 1996 gewe
zen door het Hof van Beroep te Brus
sel; 

A. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing waarbij eiser, in 

(1) Vgl. Cass., 25 juni 1996, A.R. nr. 
P.95.0756.N (A.C., 1996, nr. 258). 
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de zaak I, vrijgesproken wordt van de 
tenlastelegging B IV en de tenlaste
legging C beperkt wordt : 

Overwegende dat de voorziening, bij 
gebrek aan belang, niet ontvankelijk 
is; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing van veroorde
ling: 

Overwegende dat, enerzijds, het hof 
van beroep uitspraak heeft gedaan op 
grand van feiten waarvan het op re
gelmatige wijze kennis heeft gena
men en eiser veroordeelt wegens een 
aantal van die tenlasteleggingen, zon
der er andere aan toe te voegen en 
zonder de tijdvakken waarbinnen de 
bewezen verklaarde feiten zijn ge
pleegd, te verlengen; dat de appel
rechters aldus uitspraak hebben ge
daan binnen de perken van hun 
saisine; 

Overwegende dat, anderzijds, de 
rechter ter verantwoording van de 
keuze van de straf en van de straf
maat overeenkomstig artikel 195 van 
het Wetboek van Strafvordering acht 
kan slaan op aanvullende inlichtin
gen die aan de tegenspraak van de 
partijen onderworpen werden en die 
volgens hem licht werpen op de per
soonlijkheid van de beklaagde, zon
der daarom uitspraak te doen over het 
strafbaar karakter van feiten waar
van hij geen kennis heeft genomen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

26 maart 1997 - 2• kamer- Voorzit
ter en verslaggever : de h. Ghislain, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Piret, advocaat-generaal
Advocaat : mr. D. Tison, Nijvel. 

Nr. 163 

2• KAMER- 26 maart 1997 

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
BURGERLIJKE-PARTIJSTELLING- ONTVANKE
LIJKHEID- VOORWAARDEN- BENADEELDE
BE GRIP. 

De burgerlijke rechtsvordering kan wor
den ingesteld voor de strafrechter door 
eenieder die beweert zelf benadeeld te zijn 
door het misdrijf waarvoor de strafvor
dering is ingesteld, dat wil zeggen door 
eenieder die bewijst dat hij door dat mis
drijf in zijn persoon, zijn goederen of zijn 
eer kon zijn geschaad (1). (Artt. 3 en 4 
VT.Sv.) 

(H.G.C. ANTWERPEN N.V. T. DIDION) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.96.1662.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 25 november 1996 in 
hager beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Dinant; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat de artikelen 3 en 

4 van de wet van 17 april 1878 en ar
tikel 63 van het Wetboek van Straf
vordering bepalen dat een burger
lijke rechtsvordering voor de straf
rechter kan worden ingesteld door 
eenieder die beweert zelf benadeeld te 
zijn door het misdrijf waarvoor de 
strafvordering is ingesteld, dat wil zeg
gen door eenieder die bewijst dat hij 
door dat misdrijf in zijn persoon, zijn 
goederen of zijn eer kon zijn geschaad; 

Overwegende dat de appelrechters, 
nu zij beslissen dat de burgerlijke 
rechtsvordering van eiseres, die be
weert te zijn benadeeld door de aan 
een goed toegebrachte schade, slechts 
ontvankelijk is indien zij eigenaar van 

(1) Cass., 9 nov. 1983, A.R. nr. 3107 (A C., 1983-
84, nr. 139). 
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dat goed is, hun beslissing niet naar 
recht verantwoorden; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt bet be
streden vonnis; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde vonnis; 
veroordeelt verweerster in de kos
ten; verwijst de zaak naar de Correc
tionele Recht bank te N amen, zitting 
boudende in boger beroep. 

26 maart 1997 - 2e kamer - Voorzit
ter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Willems - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advocaat
generaal- Advocaten : mrs. De Bruyn en 
Kirkpatrick. 

Nr. 164 

2e KAMER- 26 maart 1997 

1 o MACHTSOVERSCHRIJDING- AAN
GIFTE - VORDERING TOT VERNIETIGING
ONTV ANKELIJKHEID- VOORW AARDEN. 

2° CASSATIE- VORDERINGEN TOT VERNIE
TIGING. CASSATIEBEROEP IN HET BELANG VAN 
DE WET- MACHTSOVERSCHRIJDING- VOR
DERING TOT VERNIETIGING- ONTV ANKELIJK
HEID- VOORWAARDEN. 

so CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN HET HOF 
- ALLERLEI - MACHTSOVERSCHRIJDING
VORDERING TOT VERNIETIGING- INCIDEN
TELE AANGIFTE- ONTVANKELIJKHEID
VOORWAARDEN. 

1 o en 2° Niet ontvankelijk is de vordering 
tot vernietiging, wegens machts
overschrijding, van een beslissing van het 
openbaar ministerie waarbij de medede
ling van een dossier geweigerd wordt, 
wanneer de voornoemde vordering niet is 
ingesteld door de procureur-generaal bij 
het Hof van Cassatie (1). (Art. 1088 
Ger.W.) 

(1) Vgl. Cass., 23jan. 1991,A.R. nr. 8479 (A.C., 
1990-91, nr. 272). 

so Niet ontvankelijk is de incidentele aan
gifte bij een vordering tot vernietiging, we
gens machtsoverschrijding, van een han
deling van het openbaar ministerie, 
wanneer de voornoemde vordering zelf 
niet ontvankelijk is (2). (Art. 486 Sv.) 

(JEHASSE) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.97.0249.F) 

HET HOF; - Gelet op bet aan on
derhavig arrest gebecht en eenslui
dend verklaard afscbrift van het niet 
gedagtekende verzoekschrift, dat door 
eiser op 17 februari 1997 ter griffie 
van het Hof is neergelegd en dat er
toe strekt: 

1. in hoofdorde, op grond van, on
der meer, artikel610 van het Gerech
telijk Wetboek de beslissing van me
vrouw de procureur-generaal bij bet 
Hof van Beroep te Luik te doen ver
nietigen, waarbij een afscbrift gewei
gerd wordt van het tegen eiser aan
gelegde dossier, dat ter griffie van bet 
met de vervolging belaste rechtscol
lege te zijner bescbikking is gesteld; 

2. subsidiair, op grond van de arti
kelen 483 en volgende van het Wet
hoek van Strafvordering, de vervol
ging te doen bevelen van die 
procureur-generaal of van de 
substituut-procureur-generaal met op
dracht, Alain Czaplicki, die bet be
richt van weigering ondertekend heeft; 

Overwegende dat bet Hof van Cas
sa tie krachtens artikel 610 van het 
Gerecbtelijk Wetboek kennisneemt van 
vorderingen tot nietigverklaring van 
de handelingen waardoor rechters en 
ambtenaren van bet openbaar minis
terie, alsook tucbtrecbtelijke overhe
den van ministeriele ambtenaren en 
van de balie, hun bevoegdheden mach
ten bebben overscbreden; 

(2) Vgl. Cass., 7 jan. 1987, A.R. nr. 5386bis 
(A. C., 1986-87, nr. 269). 
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Overwegende dat, krachtens arti
kel 1088 van het voornoemde Wet
hoek, de handelingen waarbij de rech
ters en de ambtenaren van het 
openbaar ministerie, alsmede de tucht
overheid van de ministeriele ambte
naren of van de balie hun bevoegd
heid mochten hebben overschreden 
door de procureur-generaal bij het Hof 
van Cassatie bij dit hof worden aan
gebracht op voorschrift van de minis
ter van Justitie, zelfs wanneer de wet
telijke termijn voor de voorziening in 
cassatie verstreken is en geen enkele 
partij in voorziening is gekomen; 

Dat het verzoekschrift bijgevolg niet 
ontvankelijk is; 

En overwegende dat de tussen
vordering, gelet op de niet-ontvan
kelijkheid van het verzoekschrift, 
eveneens niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, gelet op de artike
len 610 en 1088 van het Gerechtelijk 
Wetboek, wijst het verzoek af; veroor
deelt eiser in de kosten. 

26 maart 1997 - 2e kamer - Voorzit
ter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Willems - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advocaat
generaal. 

Nr. 165 

2e KAMER- 26 maart 1997 

VONNISSEN EN ARRESTEN - ALGE
MEEN- OPENBAARHEID VAN DE TERECHT
ZITTING - VASTSTELLING. 

Wanneer het proces-verbaal van de terecht
zitting vaststelt dat die terechtzitting 
openbaar is, heeft die vermelding, in de 
regel, betrekking op de gehele terechtzit
ting, zelfs als zij gedeeltelijk heeft plaats-

gevonden in een ander lokaal dan in de 
zittingzaal (1). (Art. 190 Sv.) 

(RAYMOND T. CLOOS E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.97.0270.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 januari 1997 gewe
zen door het Hof van Beroep te Brus
sel; 

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

Over het eerste middel : 
Overwegende dat uit het proces

verbaal van de openbare terechtzit
ting van 12 december 1996 blijkt dat 
het hof van beroep, na ondervraging 
van de beklaagde, "alle partijen in het 
geding verzoekt om zich te begeven 
naar lokaal A 52 van de gerechtelijke 
politie, Bijgebouw van het Paleis van 
Justitie, teneinde er de videocassette 
betreffende het verhoor van het slacht
offer door de onderzoekers te bekij
ken. N a het bekijken van de videocas
sette keren de partijen terug naar het 
Paleis, 12de kamer, waar de terecht
zitting wordt voortgezet"; 

Dat uit die authentieke, niet van 
valsheid betichte vaststellingen niet 
volgt dat de plaats van de terechtzit
ting op enig ogenblik ontoegankelijk 
was voor het publiek; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

26 maart 1997 - 2e kamer - Voorzit
ter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Willems - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advocaat
generaal- Advocaten : mrs. N. Daem, 
Brussel; M. Preumont, Namen. 

(1) V gl. Cass., 29 nov. 1988, A.R. nr. 2287 CA. C., 
1988-89, nr. 184); 8 aug. 1994, A.R. nr. 
P.94.1066.F (ibid., 1994, nr. 349). 



406 HOF VAN CASSATIE Nr. 166 

Nr. 166 

2e KAMER - 26 maart 1997 

1 o VOORLOPIGE HECHTENIS- ALLER
LEI- BESLISSING VAN HET ONDERZOEKS· 
GERECHT- MIDDEL AFGELEID IDT DE SCHEN
DING VAN ART. 149 GW. 

2° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- VEREISTE VERMELDINGEN- VOORLOPIGE 
HECHTENIS - BESLISSING VAN HET 
ONDERZOEKSGERECHT- MID DEL AFGELEID 
UIT DE SCHENDING VAN ARTIKEL 149 GW. 

3o VOORLOPIGE HECHTENIS - BE
VEL TOT AANHOUDING- MOTIVERING- ERN
STIGE AANWLJZINGEN VAN SClillLD- BEWIJS
KRACHT VAN DE AKTE. 

4° VOORLOPIGE HECHTENIS- HAND
HAVING - EERSTE HANDHAVING -
ONDERZOEKSGERECHT- OPDRACHT- TOET
SING- REGELMATIGHEID VAN HET BEVEL TOT 
AANHOUDING- MOTIVERING VAN DAT BE
VEL- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTE. 

5° BEWIJS- STRAFZAKEN- GESCHRIFTEN 
- BEWIJSKRACHT - VOORLOPIGE HECHTE
NIS -BEVEL TOT AANHOUDING. 

6° VOORLOPIGE HECHTENIS -HAND
HAVING- EERSTE HANDHAVING- KAMER 
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - OP
DRACHT- TOETSING- REGELMATIGHEID VAN 
HET BEVEL TOT AANHOUDING- CASSATIE
MIDDEL- MIDDEL DAT NIETS UITSTAANDE 
HEEFT MET HET BEVEL TOT AANHOUDING. 

7o CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- VERBAND MET BESTREDEN BESLISSING
VOORLOPIGE HECHTENIS- EERSTE HANDHA
VING- REGELMATIGHEID VAN HET BEVEL 
TOT AANHOUDING- MIDDEL DAT NIETS UIT
STAANDE HEEFT MET HET BEVEL TOT AAN
HOUDING. 

1 o en 2° Art. 149 Gw. is niet van toepas
sing op de beslissingen van de 
onderzoeksgerechten inzake voorlopige 
hechtenis (1). (Art. 149 Gw.) 

3°, 4 o en 5° De bewijskracht van een be
vel tot aanhouding, waarin vermeld 
wordt dat de verdachte de hem ten laste 
gelegde feiten "heeft gepleegd", wordt niet 

(1) Cass., 9 okt. 1996, A.R. nr. P.96.1270.F 
(A.C., 1996, nr. 371). 

miskend door het onderzoeksgerecht dat, 
na te hebben geoordeeld dat "het gebruik 
van de tegenwoordige tijd in plaats van 
de voorwaardelijke wijs" voortvloeit uit 
"een verschrijving" en na de draagwijdte 
van de bewoordingen "heeft begaan" te 
hebben beoordeeld door ze in de alge
mene context van de zaak terug te plaat
sen, op grand van de door het onderzoeks
gerecht op onaantastbare wijze beoor
deelde extrinsieke gegevens, impliciet doch 
zeker beslist dat de door de onderzoeks
magistraat gebruikte bewoordingen fou
tief zijn en dat daaronder moet worden 
verstaan dat het bestaan van ernstige 
aanwijzingen van schuld vastgesteld is 
(2). (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.; artt. 
16, § 5, en 21, § 4, Wet Voorlopige Hech
tenis.) 

6° en 7o Niet ontvankelijk is het middel tot 
staving van een cassatieberoep tegen een 
arrest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling dat, binnen vijf dagen na het 
uitvaardigen van het bevel tot aanhou
ding, uitspraak doet over de handha
ving van de voorlopige hechtenis, waarin 
kritiek wordt uitgeoefend op de overwe
gingen van het arrest betreffende een han
deling van de onderzoeksrechter, die niets 
uitstaande heeft met de uitvaardiging van 
dat bevel (3). (Artt. 16, § 5, en 21, § 4, 
Wet Voorlopige Hechtenis.) 

(DE LA BRASSINE) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.97.0378.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 maart 1997 gewe
zen door het Hof van Beroep te Brus
sel, kamer van inbeschuldigingstelling; 

Over het eerste middel in zijn geheel : 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, van de artikelen 1317 tot 1320 van het 

(2) Raadpl. Cass., 1 feb. 1980 (A. C., 1979-80, 
nr. 336), en 24 sept. 1992, A.R. nr. 9399 (ibid., 
1991-92, nr. 627), alsook de in noot 3 van laatst
genoemd arrest vermelde verwijzingen. 

(3) Vgl. Cass., 7 mei 1934 (Bull. en Pas., 1934, 
I, 271); 15 april1992, A.R. nr. 9879 (ibid., 1991-
92, nr. 442); 22 dec. 1993, A.R. nr. P.93 . .1488.F 
(ibid., 1993, nr. 543); 17 mei 1994, A.R. nr. 
P.94.0658.N (ibid., 1994, nr. 246), en 26 juni 1996, 
A.R. nr. P.96.0842.F (ibid., 1996, nr. 263). 
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Burgerlijk Wetboek en van de artikelen 5, 
meer bepaald 5.1 en inzonderheid 5.l.c en 
6, inzonderheid 6.1, 6.2 en 6.3.d van het 
Europees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden en alle andere middelen van 
openbare orde, 

doordat het hof van beroep beslist, ener, 
zijds, "dat de overweging dat de betrok
kene de feiten 'gepleegd heeft', die aange
geven zijn in het door verdachte in zijn 
conclusie aangehaald uittreksel berust op 
een verschrijving, die erin bestaat dat de te
genwoordige tijd is gebruikt in plaats van 
de voorwaardelijke wijs", anderzijds, "dat 
die overweging trouwens bovendien is over
genomen onder de uiteenzetting van de fei
ten van het aanhoudingsbevel betreffende 
het bestaan van ernstige aanwijzingen van 
schuld", 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest van 
het hof van beroep, door aldus te beslis
sen, de bewijskracht van dat aanhoudings
bevel miskent en er een interpretatie aan 
geeft die onverenigbaar is met de bewoor
dingen ervan, zonder dat er enige aanwij
zing van een dergelijke verschrijving be
staat, nu de onderzoeksmagistraat, door de 
tegenwoordige tijd te gebruiken in plaats 
van de voorwaardelijke wijs, wat hem door 
de verdachte uitdrukkelijk verweten wordt, 
verdachte schuldig verklaart in klare en 
duidelijke bewoordingen die geen ruimte la
ten voor interpretatie; 

tweede onderdeel, de verklaring dat ver
dachte de hem ten laste gelegde feiten "ge
pleegd heeft", in de tekst van het aanhou
dingsbevel staat en niet in de considerans 
"betreffende de aanwijzingen, maar na de" 
volgende "considerans", die als volgt ge
steld is : "Overwegende dat het, gelet op de 
hierna gepreciseerde omstandigheden die 
eigen zijn aan de zaak en aan de persoon
lijkheid van de verdachte, voor de open
bare veiligheid volstrekt noodzakelijk is dat 
het onderhavige aanhoudingsbevel tegen de 
verdachte wordt verleend ( ... )"; het arrest 
van het hof van beroep bijgevolg niet pas
send antwoordt op verdachtes conclusie, zo
dat het artikel 97 van de Grondwet 
schendt, de bewijskracht van de uitdruk
kelijke bewoordingen van het aanhoudings
bevel miskent, waardoor de algemene 
rechtsbeginselen, met inbegrip van het 
recht van verdediging, werden miskend, de 
artikelen 1317 tot 1320 van het Burger
lijk Wetboek schendt, en geen einde maakt 
aan de schending van de artikelen 5 en 6 
van het Europees Verdrag van de rechten 
van de mens, wat een schending van die ar-

tikelen inhoudt, inzonderheid van artikel 
5.4 van het voornoemd Verdrag : 

Overwegende dat artikel 97, thans 
149 van de Grondwet, niet toepasse
lijk is op de beslissingen van de 
onderzoeksgerechten inzake voorlo
pige hechtenis; 

Overwegende dat bovendien, ener
zijds, het arrest niet beslist dat het 
aanhoudingsbevel zou vermelden dat 
eiser de feiten "zou hebben" gepleegd, 
maar wel dat de gronden van het voor
noemde bevel in die zin moeten wor
den gei:nterpreteerd, wegens de "ver
schrijving" die het bevat; 

Dat, anderzijds, het arrest vermeldt 
dat de bewoordingen ''heeft gepleegd" 
zijn overgenomen onder de uiteenzet
ting van de feiten van het aanhou
dingsbevel betreffende het bestaan van 
ernstige aanwijzingen van schuld, dat 
wil zeggen, na die gronden en niet 
erin; 

Overwegende dat voor het overige 
het hofvan beroep de draagwijdte van 
de in het middel bekritiseerde bewoor
dingen beoordeeld heeft door ze in de 
algemene context van de zaak terug te 
plaatsen en door inzonderheid acht te 
slaan op artikel16 van de wet van 20 
juli 1990 betreffende de voorlopige 
hechtenis, waarnaar zowel het aan
houdingsbevel als het arrest uitdruk
kelijk verwijzen; 

Dat de kamer van inbeschuldiging
stelling, nu zij beslist dat de uitdruk
king "de feiten heeft gepleegd" be
rust op een "verschrijving, doordat de 
tegenwoordige tijd in plaats van de 
voorwaardelijke wijs is gebruikt", op 
grond van door haar op onaantast
bare wijze beoordeelde extrinsieke ge
gevens impliciet doch zeker beslist 
heeft dat de door de onderzoeks
magistraat gebruikte bewoordingen 
foutief waren en dat daaronder moest 
worden verstaan dat het bestaan van 
de aanwijzingen vastgesteld is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel in zijn geheel, ge
steld als volgt : 
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doordat het hofvan beroep beslist "dat de 
getuigenverklaring van mevrouw Thily be
trekking heeft op algemene en precieze fei
ten die geen rechtstreeks verband hou
den met haar brief van 21 oktober 1996 aan 
de minister van Justitie die, voor zover no
dig, geldt als een daad van vervolging; dat 
de mogelijke nietigheid van de na die brief 
op 28 november 1996 afgelegde verkla
ring de daad van vervolging niet ongeldig 
maakt", 

terwijl, eerste onderdeel, de inhoud van 
een getuigenis op zich zonder belang is om 
wettig te oordelen dat de getuige die in zijn 
hoedanigheid van lid van het openbaar mi
nisterie een daad van vervolging heeft ge
steld, ratione personae, onbekwaam was om 
te getuigen, daar hij niet over de vereiste 
onafhankelijkheid beschikt; 

tweede onderdeel, het arrest niet preci
seert waarom de feiten waarover de ge
tuige gehoord werd, "geen rechtstreeks ver
band houden" met de inhoud van haar brief 
van 21 oktober 1996, en dus hoe dan ook de 
beoordeling van die motivering onmoge
lijk maakt; 

derde onderdeel, het arrest dubbelzin
nig is, nu het aanvoert dat de litigieuze ge
tuigenverklaring is toegelaten omdat zij be
trekking heeft op "algemene en precieze" 
feiten; 

vierde onderdeel, het arrest voorbijgaat 
aan het wettelijke vereiste dat de 
onderzoeksmagistraat de getuigen onder
vraagt over de bij hem aanhangig gemaakte 
zaak en elke getuigenverklaring hierbij van 
belang is; 

vijfde onderdeel, de overweging van het 
hofvan beroep dat de "mogelijke" nietig
heid van de getuigenis van 28 november 
1996 de door de getuige op 21 oktober 1996 
gestelde daad van vervolging niet angel
dig kan maken, niet terzake dienend is, nu 
de verdachte nooit gevraagd heeft dat de 
nietigheid van de daad van 21 oktober 1996 
zou worden vastgesteld; 

zesde onderdeel, het hofvan beroep niet 
bevoegd was om de inhoud van een getui
genis in feite te beoordelen en daaruit af te 
leiden of de getuige aldan niet kon getui
gen; het arrest van het hofvan beroep bij
gevolg zowel artikel 97 van de Grondwet 
als de artikelen 5 en 6 van het Europees 
Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens schendt : 

Overwegende dat het middel kri
tiek uitoefent op de overwegingen van 
het arrest betreffende een handeling 
van een onderzoeksrechter, die niets 

uitstaande heeft met het verlenen van 
een aanhoudingsbevel; 

Dat het middel niet ontvankelijk is; 

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

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

26 maart 1997 - 2e kamer- Voorzit
ter : de h. Stranard, eerste voorzitter - Thr
slaggever: mevr. Jeanmart- Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
procureur-generaal - Advocaat : mr. X. 
Magnee, Brussel. 

Nr. 167 

1 e KAMER - 27 maart 1997 

TAALGEBRUIK - BESTUURSZAKEN -
PLAATSELIJKE DIENSTEN - BRUSSEL
HOOFDSTAD - DOOR DE BETROKKENE GE
BRUIKTE TAAL- BEGRIP. 

Iedere plaatselijke dienst van Brussel
Hoofdstad gebruikt in zijn betrekkin
gen met een particulier de door deze ge
bruikte taal, voor zover die taal het 
Nederlands of het Frans is; de door de be
trokkene gebruikte taal is, in de zin van 
die bepaling, in de regel de taal waarin 
hij zich tot die plaatselijke dienst richt, en 
niet de taal waarin die dienst hem ant
woordt (1). (Art. 19 Taalwet Bestuurs
zaken.) 

(1) Zie Jaarverslag van de vaste commissie 
voor taaltoezicht over het jaar 1995, blz. 89 (ad
vies 26.106 van 4 mei 1995), 90 (advies 26.189 
van 26 jan. 1995), 91 (advies 27.001 van 16 feb. 
1995), en 92 (advies 27.132 van 26 okt. 1995); R. 
RENARD, "Talen in bestuurszaken, in de bedrij
ven en in de sociale betrekkingen", A.P.R., Gent, 
1983, blz. 87, nr. 133; zie ook Cass., 30 april1980 
(A. C., 1979-80, nr. 556). 
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(FINACOR ET ASSOCIES N.V. 
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST (uertaling) 

(A.R. nr. F.96.0068.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 maart 1996 gewe
zen door het Hofvan Beroep te Brus
sel; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 19, 32, 35 en 58 van de op 18 juli 
1966 gecoordineerde wetten op het ge
bruik van de talen in bestuurszaken, 1319, 
1320 en 1322 van bet Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest op de conclusie van ei
seres ten betoge dat het wijzigingsbericht 
van 14 januari 1992 en derhalve de liti
gieuze aanslag nietig zijn wegens de schen
ding van de gecoordineerde wetten op het 
gebruik van de talen in bestuurszaken op 
grand dat genoemd bericht in het Neder
lands was gesteld in plaats van in het 
Frans, beslist dat "(eiseres) terecht staande 
houdt dat het wijzigingsbericht van 14 ja
nuari 1992, conform de artikelen 19, 32 en 
35, § 1, van de op 18 juli 1966 gecoordi
neerde wetten op het gebruik van de ta
len in bestuurszaken, gesteld diende te zijn 
in de taal die (eiseres) gebruikte in haar be
trekkingen met het bestuur", maar dat zij 
"de aangevoerde nietigheid (. .. ) niet aan
toont", op grand dat "(eiseres) een vennoot
schap is die op het hele nationale grond
gebied actief is en met het bestuur talrijke 
betrekkingen in de landstalen onderhoudt; 
( ... ); dat zij niet aantoont dat de taal die zij 
gebruikte in haar betrekkingen met het be
stuur het Frans was veeleer dan een van de 
andere landstalen; dat dit feit blijkt uit de 
houding van (eiseres) zelf die niet heeft ge
protesteerd tegen bet gebruik van het Ne
derlands in het wijzigingsbericht maar op 
6 februari 1992 bij monde van haar raads
man in die taal heeft geantwoord en de de
batten in het Nederlands heeft aanvaard 
zonder enig voorbehoud te maken wat het 
gebruik van de talen betreft", 

terwijl, eerste onderdeel, uit de artike
len 19, 32 en 35, § 1, van de gecoordineerde 
wetten op het gebruik van de talen in be
stuurszaken blijkt dat het bestuur in zijn 
betrekkingen met een particulier de door de 
betrokkene gebruikte taal moet gebrui
ken, voor zover die taal het N ederlands of 
het Frans is; de door betrokkene gebruikte 
taal niet die is waarin hij antwoordt op een 
administratieve handeling die in de door 

die gecoordineerde wetten opgelegde taal 
moet gesteld zijn, maar de taal die hij ge
bruikt v66r de goedkeuring van die admi
nistratieve handeling; de taal waarin een 
bestuur een handeling moet stellen blij
kens de artikelen 19, 32, 35 en 58 van de 
wetten op het gebruik van de talen in be
stuurszaken, die is welke de betrokkene 
heeft gebruikt in zijn betrekkingen met het 
bestuur, steller van de handeling, en niet 
die welke hij gebruikt in zijn betrekkin
gen met gelijk welk ander bestuur; wat 
meer bepaald de betrekkingen van een be
lastingplichtige met bet belastingbestuur 
naar aanleiding van een bepaalde belas
ting betreft, het bestuur dat die belasting 
heft achteraf de taal moet gebruiken die 
met dat bestuur voor die belasting is ge
bruikt, en niet de taal die deze belasting
plichtige in zijn betrekkingen met andere 
besturen of voor andere belastingen he eft 
gebruikt; het arrest bijgevolg, nu het be
slist dat eiseres niet aantoont dat de taal 
die zij gebruikte in haar betrekkingen met 
het bestuur het Frans was, aangezien zij op 
het wijzigingsbericht heeft geantwoord 
"door de debatten in het Nederlands te aan
vaarden", de artikelen 19, 32, 35 en 58 van 
de op 18 juli 1996 gecoordineerde wetten op 
het gebruik van de talen in bestuursza
ken schendt; 

tweede onderdeel, de op 18 juli 1966 ge
coordineerde wetten op het gebruik van de 
talen in bestuurszaken de openbare orde 
raken; de nietigheid van een in strijd met 
die wetten gestelde administratieve han
deling ambtshalve door de rechter dient te 
worden vastgesteld en niet kan worden ge
dekt; de omstandigheid dat een partij, door 
haar houding, verzuimd heeft de nietig
heid aan te voeren, niet tot gevolg kan heb
ben dat die nietigheid wordt gedekt; het ar
rest bijgevolg, nu het vaststelt dat eiseres 
"niet heeft geprotesteerd tegen het ge
bruik van het Nederlands in het wijzigings
bericht maar op 6 februari 1992 bij monde 
van haar raadsman in die taal heeft ge
antwoord en de debatten in het Neder
lands heeft aanvaard zonder enig voorbe
houd te maken wat het gebruik van de 
talen betreft", de beslissing volgens welke 
de nietigheid van de aanslag niet is aan
getoond, niet naar recht verantwoordt 
(schending van de artikelen 19, 32, 35 en 
58 van de op 18 juli 1966 gecoordineerde 
wetten op het gebruik van de talen in be
stuurszaken); 

derde onderdeel, de belastingaangifte d.d. 
8 augustus 1991 van eiseres alsook de 
bijlagen en de jaarrekeningen, en de aan
slagbiljetten van 10 februari en 4 mei 1992 
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blijkens het administratief dossier in het 
Frans zijn gesteld; het arrest bijgevolg, nu 
het niettemin beslist dat eiseres "niet aan
toont dat de taal die zij had gebruikt in 
haar betrekkingen met het bestuur het 
Frans was veeleer dan een van de andere 
landstalen," de bewijskracht miskent van 
de belastingaangifte van 8 augustus 1991, 
de bijlagen, de jaarrekeningen van eise
res en de aanslagbiljetten van 10 februari 
en 4 mei 1992 (schending van de artike
len 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek); 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat artikel 32, eer

ste lid, van de op 18 juli 1996 gecoor
dineerde wetten op het gebruik van de 
talen in bestuurszaken bepaalt dat, 
voor de toepassing van deze wetten, 
onder gewestelijke diensten worden 
verstaan de diensten in de zin van ar
tikel 1, § 2, waarvan de werkkring 
meer dan een gemeente, maar niet het 
hele land bestrijkt; 

Dat krachtens artikel 35, § 1, ie
dere gewestelijke dienst waarvan de 
werkkring uitsluitend gemeenten uit 
Brussel-Hoofdstad bestrijkt, onder de
zelfde regeling valt als de plaatse
lijke diensten die in Brussel-Hoofdstad 
gevestigd zijn; 

Dat, luidens artikel 19 van die wet
ten, iedere plaatselijke dienst van 
Brussel-Hoofdstad in zijn betrekkin
gen met een particulier de door deze 
gebruikte taal gebruikt, voor zover die 
taal het Nederlands ofhet Frans is; 
dat de door de betrokkene gebruikte 
taal, in de zin van die bepaling, in de 
regel de taal is waarin hij zich tot die 
plaatselijke dienst richt, en niet de taal 
waarin die dienst hem antwoordt; 

Dat, tenslotte, volgens artikel 58, 
alle administratieve handelingen en 
verordeningen die, naar vorm of in
houd, strijdig zijn met de bepalingen 
van deze gecoordineerde wetten, nie
tig zijn en dat de nietigheid van die 
handelingen of verordeningen wordt 
vastgesteld op verzoek van iedere be
langhebbende partij; 

Overwegende dat het arrest nu het, 
enerzijds beslist dat eiseres "niet aan
toont dat de taal die zij had gebruikt 

in haar betrekkingen met het bestuur 
het Frans was veeleer dan een van de 
andere landstalen", op grond dat zij 
"niet heeft geprotesteerd tegen het ge
bruik van het Nederlands in het 
wijzigingsbericht (van de belas
tingaangifte), maar(. .. ) bij monde van 
haar raadsman in die taal heeft ge
antwoord en de debatten in het Ne
derlands heeft aanvaard" en nu het, 
anderzijds, daaruit afleidt dat eise
res derhalve "de aangevoerde nietig
heid niet aantoont", zijn beslissing niet 
naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde arrest; 
houdt de kosten aan en laat de uit
spraak daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de zaak naar het 
Hof van Beroep te Bergen. 

27 maart 1997 - 1 e kamer - Voorzit· 
ter : de h. Sace, waamemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. De 
Bruyn; Th. Mschrift, Brussel. 

Nr. 168 

1e KAMER- 27 maart 1997 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN 
AANSLAGPROCEDURE- WIJZIGING DOOR DE 
ADMINISTRATIE VAN EEN AANGIFTE - BELAS
TINGPLICHTIGE - INLICHTING - DRAAG· 
WIJDTE - GEVOLG. 

2° ONAANTASTBARE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER -
BELASTINGZAKEN- INKOMSTENBELASTIN
GEN - AANSLAGPROCEDURE - WIJZIGING 
DOOR DE ADMINISTRATIE VAN EEN AANGIFTE 
- BELASTINGPLICH'fiGE - INLICHTING -
DRAAGWIJDTE - GEVOLG. 
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3° RECHT VAN VERDEDIGING- BE- Nr. 169 
LASTINGZAKEN- INKOMSTENBELASTINGEN
BESLISSING - GRONDSLAG - GEGEVEN -
RECHT VAN VERDEDIGING-MISKENNING- 1• KAMER- 27 maart 1997 
VOORWAARDEN. 

1 o en 2° Wanneer het bestuur art. 251 
W.I.B. (1964) toepast, moet het alleen de 
redenen vermelden die naar zijn mening, 
de wijziging van het aangegeven 
inkomstencijfer wettigen; in dat stadium 
wil de administratieve procedure de be
lastingplichtige enkel inlichten over de 
wijziging die het bestuur wil aanbren
gen in de aangifte, zodat hi} die wijzi
ging kan aannemen of betwisten (1); de 
feitenrechter beoordeelt zulks in feite en 
derhalve op onaantastbare wijze (2). [Art. 
251 W.I.B. (1964]; art. 346 W.I.B. (1992).] 

3° Het recht van verdediging van de belas
tingplichtige wordt miskend door het ar
rest van het hof van beroep om te beslis
sen dat het beroep niet ontvankelijk is, 
steunt op een gegeven dat de Belgische 
Staat, minister van Financien, niet heeft 
aangevoerd en waarover de partijen geen 
tegenspraak hebben kunnen voeren (3). 
(Algemeen rechtsbeginsel van het recht 
van verdediging.) 

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

(A.R. nr. F.96.0094.F) 

27 maart 1997 - 1 • kamer- Voorzit
ter : de h. Sace, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De 
Bruyn; Garabedian, Brussel. 

(1) Cass., 25 maart 1982 (A. C., 1981-82, nr. 
449); 12 mei 1989, A.R. nr. F. 1551.N (ibid., 1988-
89, nr. 522). 

(2) Cass., 12 mei 1989, A.R. nr. F. 1551.N (A C., 
1988-89, nr. 522), redenen; 28 jan. 1994, A.R. nr. 
F.1981.N (ibid., 1994, nr. 55), redenen. 

(3) Zie Cass., 16 maart 1989, A.R. nr. F.912.F 
(A. C., 1988-89, nr. 406); 30 mei 1991, A.R. nr. 
F.1068.F (ibid., 1990-91, nr. 505); 8 maart 1993, 
A.R. nr. 9503 (ibid., 1993, nr. 131); 26 juni 1995, 
A.R. nr. C.94.0255.N (ibid., 1995, nr. 326). 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN 
PERSONENBELASTING- VAN HET TOTAAL BE
LASTBAAR NETTO-INKOMEN AFTREKBARE LAS
TEN- INKOMEN- ONROERENDE INKOMSTEN 
- ROERENDE INKOMSTEN- VERKRIJGING
BEHOUD -AANGEGANE SCHULDEN- BEGRIP 
- INTERESTEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN 
PERSONENBELASTING- VAN HET TOTAAL BE
LASTBAAR NETTO-INKOMEN AFTREKBARE LAS
TEN- INKOMEN- ONROERENDE INKOMSTEN 
- ROERENDE INKOMSTEN- VERKRIJGING
BEHOUD - AANGEGANE SCHULD EN- INTE
RESTEN- NALATENSCHAP- GESCIDL -AAN
GIFTE- INDIENING- BESTANDDEEL VAN DE 
ACTIVA- ONJUIST BEDRAG- GEVOLG. 

1 o De schulden waarvan, krachtens art. 71, 
§ 1, 2", W.I.B. (1964), de interesten kun
nen worden afgetrokken, zijn niet enkel de 
schulden die hun oorsprong vinden in een 
overeenkomst, maar oak alle andere 
schulden, zelfs die welke betrekking heb
ben op een wettelijke verplichting, op voor
waarde dat zij vrijwillig zijn aangegaan 
om onroerende of roerende inkomsten te 
verkrijgen of te behouden die in aanmer
king komen bij het bepalen van het be
lastbare inkomen, d.w.z. dat de belas
tingplichtige ze uit vrije wil voor zijn 
rekening heeft genomen (1). [Art. 71, § 1, 
2°, W.I.B. (1964) (2).] 

2° Naar recht verantwoord is de beslis
sing van het hof van beroep dat een be
lastingplichtige van zijn belastbaar netto
inkomen de interesten van de aangegane 
schulden niet mag aftrekken, wanneer het 
zijn beoordeling grondt op de gegevens 
van de zaak en oordeelt dat de belasting
plichtige niet heeft beslist een uitgestelde 
of gedeeltelijke betaling van de succes
sierechten te aanvaarden of te vragen, en 
er dus niet voor gekozen heeft de interes
ten te dragen, maar dat hi} enkel een aan
gifte van nalatenschap heeft ingediend 
waarin de waarde van een bestanddeel 
van de activa wegens een geschil niet voor 

(1) Cass., 5 jan. 1978 (A. C., 1978, 539) en 
noot 1. 

(2) Art. 71, § 1, 2°, v66r de opheffing ervan bij 
wet 7 dec. 1988 (art. 35, § 1, 13°) die van toe
passing is vanafhet aanslagjaar 1990. 
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het exacte bedrag is opgenomen en dat hij 
de waarde van de aangegeven post van de 
activa wilde beperken (3). [Art. 71, § 1, 2°, 
W.I.B. (1964) (4).] 

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

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. F.96.0107.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 mei 1996 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 71, § 1, 2°, van het Wethoek van de 
Inkomstenhelastingen (1964) (zoals het van 
toepassing was op het aanslagjaar 1987 -
inkomsten van 1986) en 149 van de Grand
wet, 

doordat het arrest, om het heroep te ver
werpen dat eiseres heeft ingesteld tegen de 
heslissing van de directeur d. d. 11 fehruari 
1993 volgens welke de nalatigheidsinte
rest die verweerster verschuldigd is op aan
vullende successierechten die werden vast
gesteld na de indiening van een 
aanvullende aangifte van nalatenschap 
vastgesteld zijn, niet mogen worden afge
trokken van de helasthare inkomsten van 
eiseres, heslist dat "de controleur erop ge
wezen heeft dat de nalatigheidsintere
sten waarvan de aftrek wordt gevorderd 
geen hetrekking hehhen op een vastge
stelde helasting op de nalatenschap waar
voor de helastingplichtige regelmatig een 
verlenging van de termijn heeft gevraagd 
met het oog op de hetaling ervan, maar het 
gevolg zijn van het feit dat de aangifte van 
nalatenschap te laat is ingediend wegens 
een tussen de erfgenamen hestaand ge
schil over de hepaling van de waarde van 
een post van de activa van de nalaten
schap"; dat "artikel 71, § 1, 2°, van het Wet
hoek van de Inkomstenhelastingen (1964) 
het hegrip aftrekhare aangegane schul
den niet hepaalt maar uit de rechtspraak 
van het Hof van cassatie wel degelijk hlijkt 
(. .. ) dat de interesten waarvan de aftrek 

(3) Zie A. BAILLEUX, "La deduction des in
terets dus en raison du paiement de droits de suc
cession; reflexions sur !'application de l'article 71, 
§ 1, 2°, C.I.R., J.D.F., 1982, blz. 219 e.v., inzon
derheid blz. 222 en 223. 

(4) Zie noot 2. 

moet worden toegestaan en die eventueel 
hetaald konden zijn krachtens een 
helastingwet, vrijwillig moeten aange
gaan zijn om roerende of onroerende in
komsten te verkrijgen die in aanmerking 
kunnen komen hij het hepalen van het he
lasthaar inkomen"; dat "de ratio legis van 
artikel 71, zoals ze door het Hof werd ge'in
terpreteerd in zijn rechtspraak inzake de 
aftrekhaarheid van de successierechten, in 
feite erin hestaat te voorkomen dat de erf
genaam zich gedwongen ziet de activa van 
de nalatenschap in ongunstige omstandig
heden te gelde te maken om de successie
rechten te hetalen en hem dus in staat te 
stellen de interesten waartoe hij zich vrij
willig verhonden heeft, ongeacht ze wette
lijk dan wellouter contractueel zijn, af te 
trekken van zijn helasthare inkomsten die 
hij hehouden heeft"; dat "de helastingplich
tige, om de interesten te kunnen aftrek
ken, moet heslissen een uitgestelde of ge
deeltelijke hetaling (hijvoorheeld inzake 
successierechten, zoals hij daartoe het recht 
heeft op grand van artikel 77 van het Wet
hoek van de Successierechten) te aanvaar
den ofte vragen"; dat de toegekende ofver
kregen termijnen immers ertoe kunnen 
strekken een normale tegeldemaking van 
de goederen ter aanzuivering van de schuld 
mogelijk te maken en aldus andere goede
ren te hehouden, die soms zelf helasthare 
inkomsten opleveren, die in geval van on
middellijke hetaling van de gehele 
helastingschuld, waarschijnlijk zouden ver
loren gaan door een overhaaste tegelde
making aan een te lage prijs"; dat "die he
talingstermijnen en de interesten die ten 
gevolge hiervan verschuldigd zijn, aldus er
toe kunnen hijdragen dat inkomsten wor
den hehouden, ongeacht of deze voortko
men uit de erfgoederen dan wel uit andere 
goederen van het vermogen van de erfge
naam"; dat "de erfgenaam, in de veronder
stelling dat de wettelijke interesten mo
gen worden afgetrokken, ervoor kiest de 
successierechten verschuldigd te hlijven te
gen hetaling van de wettelijke interest, en 
hij door die keuze roerende of onroerende 
inkomsten kan verkrijgen, zodat de inte
rest verder kan worden afgetrokken van 
zijn inkomsten"; dat "zulks niet geldt wan
neer de erfgenaam er niet voor kiest in tee 
resten te hetalen maar uitsluitend een aan
gifte van nalatenschap indient waarin de 
waarde van een hestanddeel van de ac
tiva ten gevolge van een geschil niet voor 
het exacte hedrag is opgenomen" : dat "wel 
degelijk in dat geval uit het geschil de wil 
van de erfgenaam hlijkt om de waarde van 
de aangegeven post te heperken en de 
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schuld haar oorsprong niet vindt in de wil 
van de erfgenaam om de interest op de 
schuld te betalen om belastbare roerende 
of onroerende inkomsten te verkrijgen", 

terwijl ( .. .) 
tweede onderdeel, artikel 71, § 1, 2°, van 

het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen, zoals het te dezen geldt, bepaalt dat 
"van de gezamenlijke netto-inkomsten ( ... ) 
worden afgetrokken de interesten van 
schulden aangegaan om onroerende of roe
rende inkomsten te verkrijgen of te behou
den die in aanmerking komen bij het be
palen van het belastbare inkomen;" de 
enige voorwaarde voor de toepassing van 
die bepaling erin bestaat dat de belasting
plichtige, bij het aangaan van die schuld, 
het oogmerk heeft gehad belastbare in
komsten te verkrijgen of te behouden; de 
bewoordingen "aangegane schulden" niet 
beperkt zijn tot de schulden die hun oor
sprong vinden in een overeenkomst; het 
doel "belastbare inkomsten te verkrijgen of 
te behouden" eveneens kan bestaan wan
neer de schuld uit de wet ontstaat, zoals 
bijvoorbeeld, de betaling van successie
rechten; dat doel niet enkel hieruit kan blij
ken dat de belastingplichtige zich bij over
eenkomst ertoe verbindt een schuld die 
interest opbrengt te betalen, maar ook hier
uit dat hij de schuld moet betalen krach
tens de wet; zulks meer bepaald het ge
val is wanneer de belastingplichtige 
faciliteiten voor de betaling van de succes
sierechten heeft gevraagd, aangezien hij in 
dat geval de wil te kennen heeft gegeven 
schuldenaar van die rechten te blijven ten
einde de belastbare inkomsten te behou
den uit onroerende of roerende goederen 
die, ingeval die termijnen niet waren toe
gestaan, verkocht hadden moeten wor
den om de door hem verschuldigde succes
sierechten te betalen; het evenwel niet het 
enige geval is waarin artikel 71, § 1, 2°, 
wordt toegepast; de belastingplichtige in 
alle gevallen waarin hij het oogmerk heeft 
om belastbare inkomsten te verkrijgen of te 
behouden, de interesten op de door hem 
met dat doel "aangegane" schulden, een 
vrijwillig karakter dragen en dus aftrek
baar zijn; zulks eveneens het geval is wan
neer, zoals te dezen, eiseres een voorlo
pige minimale aangifte van nalatenschap 
heeft ingediend in afwachting van de uit
spraak over een geschil over de waarde van 
een schuldvordering in het erfvermogen van 
haar rechtverkrijgende; aangezien de erf
goederen "geblokkeerd" zijn in afwach
ting van die uitspraak, eiseres onmoge
lijk de successierechten die berekend zijn 
op de hoogst geschatte waarde van die 

schuldvordering had kunnen betalen, zon
der gedwongen te zijn roerende of onroe
rende goederen die belastbare inkomsten 
opbrengen van de hand te doen; eiseres, nu 
ze een minimale voorlopige aangifte heeft 
ingediend wel degelijk het oogmerk heeft 
gehad "om onroerende ofroerende inkom
sten te verkrijgen of te behouden die in 
aanmerking komen bij het bepalen van het 
belastbare inkomen"; de interesten die ver
schuldigd zijn op de successierechten die 
vastgesteld zijn na de definitieve schat
ting van de schuldvordering en na de aan
vullende aangifte van nalatenschap, wel de
gelijk voldoen aan de bij artikel 71, § 1, 2°, 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen bepaalde voorwaarden voor de af
trek; het arrest bijgevolg niet wettig kon be
slissen dat de interesten die eiseres was 
verschuldigd op de successierechten die uit 
de aanvullende aangifte voortkomen, niet 
aftrekbaar waren in de zin van artikel 71, 
§ 1, 2°, van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen; het arrest, nu het het 
toepassingsgebied van die bepaling be
perkt tot de gevallen waarin de belasting
plichtige zich vrijwillig verbonden heeft om 
de interest te betalen, "namelijk op ver
zoek van de belastingplichtige", die bepa
ling schendt; het arrest, nu het beslist dat 
de interesten te dezen niet aftrekbaar zijn 
aangezien eiseres "er niet voor gekozen 
heeft de interesten te dragen", bovendien 
een toepassingsvoorwaarde toevoegt aan ar
tikel 71, § 1, 2°, uit welk artikel geens
zins volgt dat de keuze van de belasting
plichtige rechtstreeks betrekking moest 
hebben op de interest (schending van ar
tikel 71, § 1, 2°, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen (1964)): 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het te dezen toe

passelijke artikel 71, § 1, 2•, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen (1964) bepaalt dat van de geza
menlijke netto-inkomsten ( ... ) wor
den afgetrokken de interesten van 
schulden aangegaan om onroerende of 
roerende inkomsten te verkrijgen of te 
behouden die in aanmerking komen bij 
het bepalen van het belastbare inko
men; 

Dat de schulden waarvan de inte
resten op grond van die wetsbepa
ling aftrekbaar zijn, aangegaan moe
ten zijn met het door die bepaling 
omschreven oogmerk, en derhalve, 
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vrijwillig aangegaan moeten zijn; dat 
de feitenrechter moet nagaan of de be
lastingplichtige dat vrijwillig oog
merk heeft gehad; 

Overwegende dat het arrest beslist 
dat eiseres niet heeft beslist een uit
gestelde of gedeeltelijke betaling van 
de successierechten te aanvaarden of 
te vragen, en er dus niet voor geko
zen heeft de interesten te dragen, 
maar dat zij uitsluitend een aangifte 
van nalatenschap heeft ingediend 
waarin de waarde van een hestand
dee! van de activa wegens een geschil 
niet voor het exacte bedrag is opge
nomen" en dat zij "de waarde van de 
aangegeven post wilde beperken"; 

Dat het hof van beroep met die over
wegingen zijn beslissing volgens welke 
de interesten niet aftrekbaar zijn op 
grond van artikel 71, § 1, 2", van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen (1964), naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

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

27 maart 1997 - 1 e kamer- Voorzit
ter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Parmentier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De 
Bruyn; Th. Mschrift, Brussel. 

Nr. 170 

2e KAMER - 1 april1997 

1 o VOORLOPIGE HECHTENIS- HAND
HAVING - ERNSTIGE AANWIJZINGEN VAN 
SCHULD - ANONIEME GETUIGE. 

2° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAF
ZAKEN- VOORLOPIGE HECHTENIS- BEVEL 
TOT AANHOUDING- HANDHAVING- ERN
STIGE AANWIJZINGEN VAN SCHULD - ANO
NIEME GETUIGE. 

1 o en 2° Wettig is de beslissing waarbij de 
handhaving van de voorlopige hechte
nis bevolen wordt op grand van mate
riele gegevens die de onthullingen van een 
anonieme getuige bevestigen, zodat die 
onthullin.gen niet de enige aanwijzing vor
men die in aanmerking is genomen (1). 
(Artt. 16 en 21 Wet Voorlopige Hechte
nis.) 

(TAXQUET) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.97.0414.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 maart 1997 gewe
zen door de kamer van inbeschuldi
gingstelling van het Hof van Beroep te 
Luik; 

Over het tweede middel : 

Dat het arrest preciseert dat de 
handhaving van de voorlopige hech
tenis geenszins gegrond is op de ver
klaringen zelf van een anonieme ge
tuige, maar op materii:He gegevens die 
ze bevestigen of die andere, reeds ver
zamelde gegevens bevestigen, zodat 
die onthullingen zeker niet de enige 
aanwijzing zijn waarmee in casu re
kening moet worden gehouden; 

Dat, bijgevolg, de zogenaamde grief 
als zou door het bewaren van die ano
nimiteit het recht van verdediging zijn 
geschonden, ook al was zij gegrond, 
geen weerslag kan hebben op de wet
tigheid van de bestreden beslissing; 

Dat het middel niet kan leiden tot 
vernietiging en niet ontvankelijk is bij 
gebrek aan belang; 

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

(1) Cass., 7 jan. 1986,A.R. nr. 82 (A.C., 1985-
86, nr. 295). 
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Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

1 april1997 - 2e kamer - Voorzitter : de 
h. D'Haenens, voorzitter - Verslaggever : 
de h. Willems - Gelijkluidende conclusie 
van de h. du Jardin, eerste advocaat
generaal-Advocaat: mr. M. Hoven, Luik. 

Nr. 171 

3e KAMER- 7 april 1997 

RECHT VAN VERDEDIGING- BURGER
LIJKE ZAKEN- OPDRACHT VAN DE RECHTER 
- BESLISSING- RECHTSGROND- GEEN AAN
VOERING DOOR PARTIJEN - PARTIJEN -
GEEN GELEGENHEID TOT TEGENSPRAAK- GE
VOLG. 

De rechter die zijn beslissing grondt op een 
middel dat door de partijen niet is aan
gevoerd, zonder hun de gelegenheid te ge
ven daarover verweer te voeren, miskent 
het recht van verdediging (1). (Algemeen 
beginsel van het recht van verde
diging.) 

CSOGEMAIRE N.V. T. L.B.C.M.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.96.0162.F) 

HET HOF; - Gelet op het be
streden arrest, op 2 februari 1997 
gewezen door het Arbeidshof te Ber
gen; 

Over het eerste middel : 
Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat noch voor de eer

ste rechter noch voor het arbeidshof is 
betwist dat eiseres, nog na het von-

(1) Cass., 10 sept. 1990, A.R. nr. 8888 (A. C., 
1990-91, nr. 14); zie Cass., 21 okt. 1996, A.R. nr. 
S.96.0022.N (ibid., 1996, nr. 391). 

nis van 17 november 1986 waarbij de 
overlegging van bepaalde stukken en 
de heropening van de debatten wa
ren bevolen, gerechtigd was om voor 
de eerste rechter de niet-ontvan
kelijkheid van de vordering aan te voe
ren; dat evenmin is betwist dat het 
arbeidshof diende na te gaan of de oor
spronkelijke vordering ontvankelijk 
was; 

Overwegende dat het arrest de ex
ceptie van niet-ontvankelijkheid ver
werpt op grand dat, enerzijds, de par
tijen, na de heropening van de 
debatten voor de arbeidsrechtbank, 
niet gerechtigd waren om een geschil 
op te werpen betreffende de niet
ontvankelijkheid van de oorspronke
lijke vordering, en, anderzijds, dat ei
seres, bij ontstentenis van hager 
beroep tegen de beslissing tot herope
ning van de debatten, het bestreden 
vonnis waarbij de exceptie van niet
ontvankelijkheid was verworpen, niet 
op goede gronden kon bekritiseren 
voor het arbeidshof; 

Dat het arrest, nu het op de voor
noemde gronden die exceptie verwerpt, 
zonder de partijen vooraf te hebben 
verzocht om hun middelen dienaan
gaande voor te dragen, het recht van 
verdediging van eiseres miskent; 

Dat het onderdeel in dat opzicht 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 uit
spraak daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de zaak naar het 
Arbeidshof te Brussel. 

7 april 1997 - 3e kamer - Voorzitter en 
verslaggever : mevr. Charlier, waarne
mend voorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Leclercq, advocaat-generaal
Advocaat : mr. Geinger. 
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Nr. 172 

3e KAMER- 7 april1997 

ZIEKTE- EN INVALIDITEITS-
VERZEKERING - ZIEKTEKOSTENVERZE
KERING- INSTELLINGEN- DIENST VOOR GE
NEESKUNDIGE VERZO~GING - BEHEERS
COMITE- BEVOEGDHEID- VERSTREKKINGEN 
- GENEESKUNDIGE VERSTREKKINGEN- VER
GOEDING- VOORWAARDEN- VASTSTELLING 
- TECHNISCHE RAAD- VOORSTEL- ADVIES 
- KINESITHERAPEUTEN- VERPLEEGKUNDI-
GEN - NIET-BESTAAN ~ GEVOLG. 

De omstandigheid dat·er geen technische 
raad voor kinesitherapeuten en verpleeg
kundigen bestaat en dat die bij KB. kan 
worden ingesteld, op voorstel van het 
beheerscomite van de Dienst voor genees
kundige verzorging van het R.I.Z.I. V., 
heeft niet tot gevolg dat het comite de be
voegdheid verliest om de voorwaarden 
vast te stellen waaronder de geneeskun
dige verstrekkingen worden vergoed (1)_ 
(Artt. 12, 4•, 16, 18 en 24bis Z.I.V.-wet 
(2); art. 7ter K.B. 24 dec. 1963 (3).] 

(SOGEMAIRE N.V T. N.VS.M.) 

ARREST (vertaling) 

(AR. nr. S.9p.0163.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 februari 1996 door het 
Arbeidshof te Bergen gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 159 van de op 17 februari 1994 ge
coordineerde Grondwet, 12, 4•, 16, 18, 
24bis, van de wet van 9 augustus 1963 tot 

(1) Zie R.v.St. (7e kamer), 20 okt. 1983, Na
tionale Federatie der Doctors en Licentiaten in de 
Kinesitherapie, nr. 23.604,Arr.R.v.St., blz. 1976; 
zie ook Cass., 28 sept. 1971 (AC., 1972, 105); E. 
NAUDTS "Chronique de jurisprudence. Commen
taire des arrets relatifs aux kinesitherapeu
tes", Rev. b. sec. soc., 1988, blz. 737 e.v., inzon
derheid blz. 739 tot 743. 

(2) Z.I.V:-wet na de wijziging ervan bij de wet 
van 8 april 1965 en de wet van 8 aug. 1980; zie 
ook artt. 22, u•, 27, 29 en 35 Z.I.V.-wet 1994.) 

(3) Art. 7ter K.B. 24 dec. 1963 na de wijzi
ging ervan bij de verord. 17 sept. 1979 en de ver
ord. van 26 april 1982. 

instelling en organisatie van een regeling 
voor verplichte ziekte- en invaliditeits
verzekering, v66r de inwerkingtreding van 
de wet van 15 februari 1993, en 7ter van 
het koninklijk besluit van 24 december 
1963 houdende verordening op de genees
kundige verstrekkingen inzake verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering, als in
gevoegd bij artikel 1 van de verordening 
van 23 april1979 en vervangen bij arti
kel 1 van de verordening van 17 septem
ber 1979, 

doordat het Arbeidshof te Bergen, bij de 
uitspraak over het hoger beroep van eise
res, dat beroep aanneemt, zegt dat het ge
deeltelijk gegrond is en, met gedeeltelijke 
wijziging van het beroepen vonnis, eise
res veroordeelt om aan verweerder een be
drag van 1.029.245 frank vermeerderd met 
de gerechtelijke interest te betalen, met 
verwerping van het middel van hoger be
roep afgeleid uit machtsoverschrijding met 
betrekking tot artikel 7ter van het konink
lijk besluit van 24 december 1963 hou
dende verordening op de geneeskundige 
verstrekkingen inzake verplichte ziekte- en 
invaliditeitsverzekering, op grond dat "voor
meld artikel 7ter bepaalt dat voor de ver
strekkingen die door een kinesitherapeut of 
een verpleegkundige zijn verleend, dete
gemoetkoming van de verzekering voor ge
neeskundige verzorging aileen mag wor
den toegekend als de bedoelde verstrek
kingen door de verzorgingsverstrekkers zijn 
vermeld in een persoonlijk boek met de 
verzorgingsverstrekkingen; dat uit die norm 
dan ook volgt dat de terugbetaling van ge
neeskundige verzorging die door verpleeg
kundigen is verleend, niet verschuldigd is 
voor elke verstrekking die niet aan de ad
ministratieve vereiste voldoet, te weten ver
meld zijn in het persoonlijk hoek met de 
verzorgingsverstrekkingen van de verpleeg
kundigen die ze hebben verstrekt; dat die 
vereiste van de vermelding in een persoon
lijk boek met de verzorgingsverstrekkingen, 
die oorspronkelijk werd opgelegd door de 
verordening van het beheerscomite van de 
Dienst voor geneeskundige verzorging van 
het RIZIV van 23 april1979, blijft behou
den in de verordening van 17 september 
1979 (artikel 1) die op 1 oktober 1979 in 
werking is getreden (artikel 2) en te de
zen van toepassing is; dat artikel12, 4·, van 
de wet van 9 augustus 1963 tot instelling 
en organisatie van een regeling voor ver
plichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, 
bepaalt dat het beheerscomite van de 
Dienst voor geneeskundige verzorging van 
het RIZIV bevoegd is om de in deze wet 
bedoelde verordeningen uit te werken, 
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onder meer betreffende voorwaarden voor 
het verkrijgen van recht op de verstrek
kingen van de verzekering van geneeskun
dige verzorging en om op voorstel of ad
vies van de bevoegde technische raden, de 
voorwaarden vast te stellen waaronder de 
in artikel 23 van de genoemde wet bedoelde 
verstrekkingen, onder meer door verpleeg
sters, verzorgsters en ziekenoppassers ver
strekte hulp (eerste lid, 1', littera b), wor
den vergoed; dat het voornoemd beheers
comite v66r het uitwerken van de litigieuze 
verordening weliswaar niet het voorstel of 
advies van de bevoegde technische raad 
heeft ingewonnen; dat er evenwel geen 
technische raad voor verpleegkundigen be
staat (wet 9.8.1963, artikel16, eerste lid); 
dat de Koning weliswaar bevoegd is om op 
voorstel van het genoemde beheerscomite 
andere technische raden in te stellen (wet 
van 9.8.1963, artikel18); dat hij daartoe 
niet verplicht is; dat uit de samenhang van 
de artikelen 12, 4" en 18 van de wet van 9 
augustus 1963 volgt dat het in de eerste be
paling bedoelde voorstel of advies niet geldt 
voor de sectoren waarvoor geen techni
sche raad werd ingesteld; dat het arbeids
hof, in overeenstemming met het zeer om
standig advies van het openbaar ministerie 
oordeelt dat die uitlegging wordt gestaafd 
door artikel 24bis van de wet van 9 augus
tus 1963 dat aan de Koning een verorde
nende bevoegdheid verleent die gelijk
loopt met die van het beheerscomite, nu het 
uitdrukkelijk bepaalt dat hij bevoegd is om 
wijzigingen aan te brengen in de voorwaar
den waarvan de terugbetaling van de in ar
tikel 23 bedoelde geneeskundige verstrek
kingen afhangt, nadat het advies van de 
technische raden, zo er voorhanden zijn, is 
ingewonnen (. .. );dater dus ten onrechte 
wordt getwijfeld aan de wettelijkheid van 
voormeld artikel 7ter (. .. ); dat het middel 
van hoger beroep afgeleid uit de onwette
lijkheid van artikel 7ter bijgevolg niet ge
grond is", 

terwijl naar luid van artikel12, 4", van 
de wet van 9 augustus 1963 tot instelling 
en organisatie van een regeling voor ver
plichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, 
het beheerscomite van de Dienst voor ge
neeskundige verzorging van het RIZIV be
voegd is om de in deze wet bedoelde ver
ordeningen uit te werken, onder meer 
betreffende de voorwaarden voor het ver
krijgen van recht op de verstrekkingen van 
de verzekering van geneeskundige verzor
ging en om op voorstel of advies van de be
voegde technische raden, de voorwaarden 
vast te stellen waaronder de in artikel 23 
van de genoemde wet bedoelde verstrek-

kingen worden vergoed; uit die bepaling 
blijkt dat het beheerscomite alleen op voor
stel of ad vies van de technische raden kan 
optreden, met betrekking tot het vaststel
len van de voorwaarden waaronder de voor
noemde verstrekkingen worden vergoed; ar
tikel 16 van de voormelde wet de 
technische raden opsomt die worden inge
steld bij de dienst voor geneeskundige ver
zorging en die de voorstellen doen en de ad
viezen geven bedoeld in artikel 12, 4"; 
artikel 18 van de wet preciseert dat de Ko
ning op voorstel van het beheerscomite, an
dere technische raden kan instellen; uit de 
samenhang van de voornoemde artikelen 
volgt dat het beheerscomite, als het voor
waarden voor de vergoeding wil vaststel
len voor sectoren waarvoor geen techni
sche raad bestaat, eerst aan de Koning 
moet voorstellen een technische raad in te 
stellen, nu artikel 12, 4", van de wet van 9 
augustus 1963 het comite geenszins toe
staat verordeningen uit te werken zonder 
het advies van een technische raad; zo
dat het Arbeidshof te Bergen niet naar 
recht heeft kunnen beslissen dat het 
beheerscomite van de Dienst voor genees
kundige verzorging, bij ontstentenis van 
een bevoegde technische raad, ingesteld bij 
artikel16 van de wet van 9 augustus 1963 
of door de Koning, verordeningen mocht 
uitwerken zonder enige tussenkomst van 
een technische raad (schending van de in 
het middel aangevoerde artikelen) : 

Overwegende dat bij de verorde
ning van 23 april 1979 van het 
beheerscomite van de Dienst voor Ge
neeskundige Verzorging van het Rijks
instituut voor Ziekte- en Invaliditeits
verzekering een artikel 7ter is 
ingevoegd in het koninklijk besluit van 
24 december 1963 houdende verorde
ning op de geneeskundige verstrek
kingen inzake verplichte ziekte- en 
invaliditeitsverzekering; dat dat arti
kel 7ter, § 1, gewijzigd bij een veror
dening van 17 september 1979, be
paalt dat, voor de verstrekkingen die 
door een kinesitherapeut of een ver
pleegkundige zijn verleend, de tege
moetkoming van de verzekering voor 
geneeskundige verzorging aileen mag 
worden toegekend als de bedoelde 
verstrekkingen door de verzorgings
verstrekkers zijn vermeld in een per
soonlijk hoek met de verzorgings
verstrekkingen; 
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Overwegende dat de wet van 9 au
gustus 1963 tot instelling en organi
satie van een regeling voor verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering,'zo
als zij te dezen van toepassing is, be
paalt: 

a) in haar artikel 12, 4 °, dat het 
beheerscomite van de Dienst voor Ge
neeskundige Verzorging bevoegd is om 
de in deze wet bedoelde verordenin
gen uit te werken, onder meer betref
fende de voorwaarden voor het ver
krijgen van recht op de verstrekkingen 
van de verzekering van geneeskun
dige verzorging, en om, op voorstel of 
advies van de bevoegde technische ra
den, de voorwaarden vast te stellen 
waaronder de in artikel 23 bedoelde 
verstrekkingen worden vergoed; 

b) in haar artikel 16, eerste en 
tweede lid, dat bij de Dienst voor Ge
neeskundige Verzorging een techni
sche geneeskundige raad, een techni
sche farmaceutische raad, een tech
nische tandheelkundige raad, een 
technische raad voor ziekenhuis
verpleging en een technische raad voor 
farmaceutische specialiteiten wor
den ingesteld en .dat die raden de voor
stellen doen en de adviezen geven be
doeld in artikel 12, 4° en 6°; 

c) in haar artikel18 dat de Koning, 
op voorstel van het beheerscomite, an
dere technische raden kan instellen; 

d) in haar artikel 24bis, § 1, dat de 
Koning, in afwijking van de artike
len 12, 4 °, en 16, tweede lid, nadat het 
advies van de technische raden, zo er 
voorhanden zijn, en van het beheers
comite van de Dienst voor Geneeskun
dige Verzorging werd ingewonnen, wij
zigingen kan aanbrengen in de 
voorwaarden waarvan de terugbeta
ling van de in artikel 23 bedoelde ge
neeskundige verstrekkingen afhangt; 

Overwegende dat de omstandig
heid dat er geen technische raad voor 
kinesitherapeuten en verpleegkundi
gen bestaat en dat die bij koninklijk 
besluit kan worden ingesteld, op voor
stel van het beheerscomite van de 
Dienst voor Geneeskundige Verzor
ging, niet tot gevolg heeft dat dat co-

mite de bevoegdheid verliest die het 
krachtens artikel12, 4°, van de wet 
van 9 augustus 1963 bezit om de voor
waarden vast te stellen waaronder de 
in artikel 23 bedoelde verstrekkin
gen worden vergoed, nu het voorbe
houd "zo er voorhanden", dat in arti
kel 24bis, § 1, van die wet uitdruk
kelijk wordt gemaakt, stilzwijgend 
moet worden verstaan in artikel 12, 4 °, 
van die wet; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

7 april 1997 - 3e kamer - Voorzitter en 
verslaggever : mevr. Charlier, waarne
mend voorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Leclercq, advocaat-generaal
Advocaat : mr. Geinger. 

Nr. 173 

3e KAMER - 7 april1997 

1 o CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZA
KEN- VORMEN- VORM EN TERMIJN VAN BE
TEKENING EN/OF NEERLEGGING- CASSATIE
VERZOEKSCHRIFT- INDIENEN TER GRIFFIE -
VOORAFGAANDE BETEKENING- OPENBARE 
ORDE - SUBSTANTIELE VORMVEREISTE. 

2° CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZA
KEN - BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP- BESLISSINGEN WAARTE
GEN REEDS CASSATIEBEROEP IS INGESTELD
CASSATIEBEROEP NA CASSATIEBEROEP UIT
GESLOTEN- REGEL- UITZONDERINGEN. 

1 o In burgerlijke zaken moet het verzoek
schrift tot cassatie noodzakelijk aan ver
weerder worden betekend voordat het ter 
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griffie van het Hofwordt ingediend (1). 
(Art. 1079 Ger.W.) 

2° Buiten het toepassingsgeval van art. 40, 
vierde lid, Taalwet Gerechtszaken en het 
geval van regelmatige afstand kan, in 
burgerlijke zaken, een partij zich geen 
tweede maal in cassatie voorzien tegen 
een en dezelfde beslissing, ook al is het 
tweede cassatieberoep ingesteld voordat 
het eerste was verworpen (2). (Art. 1082, 
tweede lid, Ger.W.) 

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

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.96.0183.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 oktober 1996 gewe
zen door het Arbeidshof te Luik; 

Overwegende dat eiser, respectie
velijk op 29 november 1996 en 27 de
cember 1996, ter griffie van het Hof 
twee verzoekschri:ften tot cassatie heeft 
ingediend tegen hetzelfde arrest; dat 
er grond bestaat tot voeging; 

I. Op de voorziening ingesteld door 
de indiening op 29 november 1996 ter 
griffie van een verzoekschrift tot cas
satie: 

Overwegende dat artikel1079, eer
ste lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
bepaalt dat de voorziening wordt in
gesteld door de indiening ter griffie 
van het Hofvan Cassatie van een ver
zoekschrift dat vooraf wordt betekend 
aan de partij tegen wie de voorzie
ning is gericht; 

Overwegende dat het verzoekschrift 
op 29 november 1996 ter griffie van 
het Hof werd ingediend; dat het op 3 
december 1996 aan de verweerders 
werd betekend; 

Overwegende dat de voorafgaande 
betekening een substantieel vorm
vereiste is; 

(1) Cass., 28 nov. 1996, A.R. nr. S.96.0057.F 
(A.C., 1996, nr. 465) en noot 1, biz. 1114. 

(2) Cass., 16 mei 1980 (A. C., 1979-80, nr. 586). 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

II. Op de voorziening ingesteld door 
de indiening op 27 december 1996 ter 
griffie van een verzoekschrift tot cas
satie: 

Overwegende dat een partij, behou
dens het geval bepaald bij artikel 40, 
vierde lid, van de wet van 15 juni 1935 
betreffende het gebruik der talen in 
gerechtszaken en het geval van de re
gelmatige afstand, zich in burgerlijke 
zaken geen tweede maal in cassatie 
kan voorzien tegen dezelfde beslis
sing, zelfs als de tweede voorziening is 
ingesteld v66r de verwerping van de 
eerste; 

Dat de voorziening niet ontvm)ke
lijk is; 

Om die redenen, voegt de voorzie
ningen; verwerpt ze; laat de kosten ten 
laste van de Staat. 

7 april1997 - 3e kamer- Voorzitter en 
verslaggever : mevr. Charlier, waarne
mend voorzitter- Gelijkluidende conclu
sie van de h. Leclercq, advocaat-generaal. 

Nr. 174 

28 KAMER- 8 april1997 

CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- VOR
MEN- VORM EN TERMIJN VAN BETEKENING 
EN/OF NEERLEGGING- ROGATOIRE COMMIS
SIE - OVERTUIGINGSSTUKKEN- BESCHIK
KING TOT OVERMAKING- OPENBAAR MINIS
TERIE- BETEKENING- ONTVANKELIJKHEID. 

De voorziening van eim verzetdoende par
tijtegen een beschikking tot overmaking 
van overtuigingsstukken aan het buiten
land, waarvan uit de stukken waarop het 
Hofvermag acht te slaan, niet blijkt dat 
deze voorziening betekend werd aan het 
openbaar ministerie, is niet ontvanke
lijk. (Art. 418 Sv.) 
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(DIJKMANS) 

ARREST 

(A.R. nr. P.97.0308.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 februari 1997 gewe
zen door het Hof van Beroep te Ant
werpen, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat de voorziening van ei
seres, verzetdoende partij tegen een 
beschikking tot overmaking van 
overtuigingsstukken a an het bui ten
land, werd betekend aan het open
baar ministerie; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

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

8 april1997 - ze kamer- Voorzitter : de 
h. Holsters, afdelingsvoorzitter- Verslag
gever : de h. Huybrechts- Gelijkluidende 
conclusie van de h. D'Halleweyn, advocaat
generaal met opdracht. 

Nr. 175 

ze KAMER - 9 april 1997 

1 o STRAF- ANDERE STRAFFEN- ARTIKEL 31 
SW.- ONTZETTING VAN DE UITOEFENING VAN 
RECHTEN - AARD - WETTIGHEID - VOOR
WAARDE. 

zo STRAF- ANDERE STRAFFEN- ARTIKEL 31 
SW.- ONTZETTING VAN DE UITOEFENING VAN 
RECHTEN- OPSCHORTING VAN DE VEROOR
DELING- ONTZETTING- WETTIGHEID. • 

3° VEROORDELING MET UITSTEL EN 
OPSCHORTING VAN DE VEROORDE
LING- ALLERLEI- OPSCHORTING- ONT
ZETTING VAN DE UITOEFENING VAN RECH
TEN- WETTIGHEID. 

4° CASSATIE- VERNIETIGING. OMVANG
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BE
KLAAGDE EN VERDACHTE - OPSCHORTING 
VAN DE VEROORDELING- ONTZETTING VAN 
DE UITOEFENING VAN RECHTEN- ONWET
TIGHEID- GEVOLG. 

5o VERWIJZING NA CASSATIE - STRAF
ZAKEN- ONTZETTING VAN DE UITOEFENING 
VAN RECHTEN- ONWETTIGHEID- CASSA
TIE. 

1 o De ontzetting van de uitoefening van de 
in art. 31 Sw. opgesomde rechten vormt 
een bijkomende straf bij de hoofdstrat zij 
kan enkel worden uitgesproken indien de 
wet zulks toestaat (1). (Artt. 31 en 33 Sw.) 

zo en 3° Wanneer de opschorting van de 
veroordeling bevolen wordt, wordt de ver
dachte veroordeeld in de kosten, tot de bij
zondere verbeurdverklaring en, in voor
komend geval, tot teruggave; daaruit volgt 
dat de ontzetting van de uitoefening van 
rechten onwettig is. (Artt. 31 en 33 Sw.; 
art. 6, tweede lid, Probatiewet.) 

4° De vernietiging die wordt uitgespro
ken wegens het feit dat de rechter de ont
zetting van de in art. 31 Sw. opgesomde 
rechten heeft opgelegd buiten de in de wet 
bepaalde gevallen, is beperkt tot dat dic
tum (2). 

5° De vernietiging die wordt uitgespro
ken wegens het feit dat de rechter de ont
zetting van de in art. 31 Sw. opgesomde 
rechten heeft opgelegd buiten de in de wet 
bepaalde gevallen, geschiedt zonder ver
wijzing (3). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BE
ROEP TE LUIK T. NOEL) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.96.1562.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 november 1996 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Luik; 

(1) Zie Cass., 26 mei 1975 (A C., 1975, 1015) en 
9 april1997,A.R. nr. P.97.0292.F, infra, nr. 177. 

(2) Zie noot 1. 

(3) Zie noot 1. 
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Over het middel : schending van arti
kel 6, tweede lid, van de wet van 29 juni 
1964, 

doordat het bestreden arrest, waarbij de 
gewone opschorting van de uitspraak van 
het vonnis wordt bevolen voor de duur van 
vijfjaar, de strafwaarbij eiser voor de duur 
van vijfjaar ontzet wordt van de onder de 
in artikel 31, 1", 3", 4" en 5" van het 
Strafwetboek opgesomde rechten beves
tigt, 

terwijl, luidens de in het middel ver
melde bepaling, enkel de strafrechtelijke 
verbeurdverklaring kan worden uitgespro
ken wanneer de opschorting bevolen wordt; 
artikel 378 van het Strafwetboek enkel er
toe strekt de rechter ertoe te verplichten om 
in de in hoofdstuk V van titel VII van hoek 
II bedoelde gevallen de ontzetting uit te 
spreken van de onder de in artikel31, 1", 
3", 4" en 5" van het Strafwetboek opge
somde rechten (Cass. 5.4.76, Pas. 857, 
R.D.P. 75-76, 914 en noot R.S.); die ontzet
ting zelfs moet worden uitgesproken bij cor
rectionalisering wegens verzachtende om
standigheden (Cass. 29.9.92,A.C. 1149 en 
in de noot vermelde verwijzingen); die ont
zetting bedoeld in de artikelen 31 en vol
gende van het Strafwetboek evenwel een 
bijkomende strafvormt bovenop de hoofd
veroordeling tot een criminele of correctio
nele straf en overeenkomstig artikel 34, 
eerste lid van het Strafwetboek, overi
gens ingaat op de dag dat de veroordeelde 
zijn hoofdstraf heeft ondergaan of dat zijn 
hoofdstrafvm:jaard is; zo de bij de wet van 
1964 ingevoerde maatregel van opschor
ting ertoe strekt geen "veroordeling" uit te 
spreken, daaronder moet worden v~rstaan 
dat het gerecht waarbij de zaak is aanhan
gig gemaakt, in werkelijkheid de "uitspra,ak 
van de straf' opschort (zie P. Van Droog
henbroeck, la loi du 29.6.1964 concernant 
la suspension, le sursis et la probation, J. T. 
1964, p. 698, nr. 2.1.d), metals enige uit
zondering de verbeurdverklaring (artikel 6, 
tweede lid, W 29.6.64); de tegen eiser uit
gesproken ontzetting, bij ontstentenis van 
een bijzondere wetsbepaling die ze toe
staat, onwettig is; de vernietiging die wordt 
uitgesproken wegens het feit dat de rech
ter de ontzetting van de in artikel31 van 
het Strafwetboek opgesomde rechten heeft 
uitgesproken buiten de in de wet bepaalde 
gevallen, beperkt is tot dat dictum en zon
der verwijzing geschiedt : 

Overwegende dat het arrest, op ei
gen gronden, de gewone opschorting 

voor de duur van vijf jaar beveelt 
van de uitspraak van verweerders 
veroordeling en hem in de kosten ver
oordeelt; dat het arrest, met bevesti
ging van de uitspraak, hem voor 
dezelfde duur van vijf jaar ontzet 
van de in artikel 31, r, 3", 4" en 5", 
van het StrafWetboek opgesomde rech
ten; 

Overwegende dat de ontzetting van 
de rechten een bijkomende strafbij de 
hoofdstraf vormt en enkel kan wor
den uitgesproken indien de wet zulks 
toestaat; 

Overwegende dat wanneer, krach
tens artikel 6 van de wet van 29 juni 
1964, de opschorting wordt gelast, 
de verdachte veroordeeld wordt in 
de kosten, tot de bijzondere verbeurd
verklaring, en, zo daartoe aanleiding 
bestaat, tot teruggave; dat de uitge
sproken ontzetting bijgevolg onwet
tig is; 

Overwegende dat die onwettigheid 
de gedeeltelijke vernietiging, zonder 
verwijzing, van de bestreden beslis
sing tot gevolg kan hebben; 

En overwegende dat de substan
W:\le of op stra:ffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het verweer
der ontzet van de in artikel31, 1", 3", 
4" en 5", van het Strafwetboek opge
somde rechten; verwerpt de voorzie
ning voor het overige; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde arrest; laat de kosten ten laste 
van de Staat; zegt dat er geen grond is 
tot verwijzi_ng. 

9 april 1997 - 2e kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Ghislain, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van mevr. Liekendael, procureur-generaal. 
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Nr. 176 

2e KAMER - 9 april 1997 

1 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE - INTE
REST- COMPENSATOIRE INTERESTEN- VER
TREKPUNT. 

2° INTERESTEN - COMPENSATOIRE INTE

RESTEN- BEGRIP. 

1 o en 2° De rechter die, met ingang van de 
consolidatiedatum, compensatoire inte
rest toekent op het geheel van de bedra
gen die betrekking hebben op een uit blij
vende arbeidsongeschiktheid voort
vloeiende morele schade en op een 
esthetische schade, en die strekken tot ver
goeding van een schade waarvan hij, op 
grand van een feitelijke beoordeling, im
pliciet geoordeeld heeft dat zij zich vanaf 
die datum geleidelijk voordoet, kent die 
interest toe voor een periode die aan de 
schade voorafgaat en kent dus een ver
goeding toe voor niet geleden schade (1). 
(Art. 1382 B.W.) 

(AMELINCKX, THE GOOD CAR B.V.B.A. 
T. VAN DEN BROECK, ASSUBEL) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.96.1588.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 30 oktober 1996 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Brussel; 

A. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissing op de 
door de Belgische Nationale 
Assurantiekas tegen Arbeidsongeval
len - Assubel ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering : 

Over het eerste middel : 
Over de door verweerster tegen het 

middel opgeworpen grond van niet-

(1) Zie Cass., 29 okt. 1986,A.R. nr. 5060 (A.C., 
1986-87, nr. 126), en 11 sept. 1991, A.R. nr. 9001 
(ibid., 1991-92, nr. 14); vgl. Cass., 20 jan. 1988, 
A.R. nr. 6198 (ibid., 1987-88, nr. 306), redenen, 
inz. p. 632, eerste kolom. 

ontvankelijkheid, in zoverre dit mid
del de schending aanvoert van arti
kel 149 van de Grondwet, en hieruit is 
afgeleid dat de eisers niet preciseren 
op welk gedeelte van hun conclusie het 
vonnis niet antwoordt : 

Overwegende dat de rechtbank vol
gens de eisers niet antwoordt op de re
gelmatig aangevoerde kritiek betref
fende de vergoeding waarop de 
getroffene naar gemeen recht aan
spraak had kunnen maken, het loon 
dat hij werkelijk heeft ontvangen voor 
de periode vanaf de consolidatiedatum 
tot de uitspraak van het vonnis en het 
nettoloon dat in aanmerking moet 
worden genomen om de kapitalisatie 
te berekenen voor de periode vanaf de 
uitspraak van het vonnis tot de leef
tijd van 60 jaar; 

Dat de grond van niet-ontvan
kelijkheid niet kan worden aangeno
men; 

Over het middel : 

Overwegende dat niet de minste 
overweging van het bestreden von
nis het in het middel aangegeven ver
weer beantwoordt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

B. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissing op de 
door Patricia Van Den Broeck inge
stelde burgerlijke rechtsvordering: 
Wat het tweede middel betreft : 

Overwegende dat het vonnis, nu het 
met ingang van 27 februari 1988, 
zijnde de consolidatiedatum, vergoe
dende interest toekent op het volle
dige bedrag van 1.000.000 frank, dat 
betrekking heeft op de uit de blijvende 
arbeidsongeschiktheid voortvloeiende 
morele schade, en op het volledige be
drag van 500.000 frank, tot vergoe
ding van de esthetische schade, welke 
bedragen strekken tot vergoeding van 
een schade waaromtrent de app€d
rechters, op grond van een feitelijke 
beoordeling, impliciet geoordeeld heb
ben dat zij zich vanaf die datum ge
leidelijk voordoet, interest toekent voor 
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een periode die aan de schade vooraf
gaat; dat het vonnis aldus een vergoe
ding toekent voor niet geleden schade 
en artikel 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek schendt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, in zoverre het de ei
sers veroordeelt om 5.248.84 7 frank te 
betalen aan de arbeidsongevallen
verzekeraar Assubel en om, met in
gang van 27 februari 1988, vergoe
dende interest op 1.000.000 frank en 
op 500.000 frank te betalen aan Pa
tricia Van Den Broeck; verwerpt de 
voorzieningen voor het overige; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde vonnis; ver
oordeelt elke eiser en elke verweerster 
in een vierde van de kosten; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar de Cor
rectionele Rechtbank te Nijvel, zit
ting houdende in hoger beroep. 

9 april 1997 - 2e kamer - Voorzitter : de 
h. Ghislain, afdelingsvoorzitter- Verslag
gever : de h. Echement - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, procureur
generaal- Advocaten : mrs. Biitzler en 
Van Ommeslaghe. 

Nr. 177 

2e KAMER- 9 april1997 

REGELING VAN RECHTSGEBIED -
STRAFZAKEN- TUSSEN VONNISGERECHTEN
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING -
POLITIERECHTBANK - BESLISSING -
ONDERZOEKSMAATREGEL- HOGER BEROEP
CORRECTIONELE RECHTBANK- VONNIS -
VERWIJZING NAAR DE POLITIERECHTBANK
BESLISSING VAN DIE RECHTBANK- ONBE
VOEGDHEID- GEEN RECHTSMIDDEL. 

Er is grand tot regeling van rechtsgebied, 
wanneer de politierechtbank zich onbe
voegd verklaart nadat de correctionele 

rechtbank, die in hager beroep over de 
burgerlijke rechtsvordering uitspraak 
doet, een door de voornoemde politierecht
bank bevolen onderzoeksmaatregel be
vestigd heeft en de zaak voor verdere be
handeling naar die rechtbank verwezen 
heeft, en wanneer tegen de beslissing van 
de politierechtbank geen enkel rechtsmid
del is aangewend (1). 

(SCHEREN T. RENWART) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.97 .0223.F) 

HET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van rechtsgebied, 
op 13 februari 1997 ingediend door 
Christophe Scheren : 

Overwegende dat de procedures die 
tot het verzoekschrift hebben geleid, 
als volgt kunnen worden samenge
vat: 

A) Bernard Renwart en Christophe 
Scheren zijn gedagvaard voor de 
Politierechtbank te Hoei 

1. eerstgenoemde, wegens overtre
ding van de artikelen 418, 420 van het 
Strafwetboek, 9.3 en 12.2 van het 
Wegverkeersreglement 

2. laatstgenoemde, wegens overtre
ding van artikel 8.2.3° van het Weg
verkeersreglement en, bij wege van 
rechtstreekse dagvaarding, wegens 
overtreding van artikelen 12.3.1 en 
10.1 van voornoemd reglement; 

B) bij vonnis van 8 december 1987 
heeft de politierechter, na beide be
klaagden op de strafvordering te heb
ben veroordeeld, bij de uitspraak over 
de burgerlijke belangen, Renwart als 
enige aansprakelijke voor het onge
val veroordeeld tot het betalen van een 
provisie aan het echtpaar Scheren
Roos, handelend als wettelijke beheer
ders van de goederen van hun min
de:rjarige zoon Christophe, en voor het 
overige heeft hij een geneesheer
deskundige aangewezen; dat hij zich 

(1) Vgl. Cass. 23 okt. 1990, A.R. nr. 4733 (A. C., 
1990-91, nr. 102), en zie de noot p. 223-225. 
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onbevoegd heeft verklaard om ken
nis te nemen van de burgerlijke 
rechtsvordering van Bernard Ren
wart; 

C) op de hogere beroepen van Ber
nard Renwart en van het openbaar 
ministerie heeft de Correctionele 
Rechtbank te Hoei, bij vonnis van 4 
maart 1988, het beroepen vonnis ge
deeltelijk gewijzigd, zowel wat de straf
vordering als wat de burgerlijke 
rechtsvordering betreft, door aan Ren
wart de helft van zijn schade en aan 
het echtpaar Scheren-Roos de helft 
van de hun toegekende provisionele 
schadevergoeding toe te wijzen, doch 
ze heeft de beslissing inzake het ge
neeskundig deskundigenonderzoek be
vestigd; dat zij de zaak voor verdere 
behandeling naar de eerste rechter 
verwezen heeft; 

D) de politierechter te Hoei heeft 
zich bij vonnis van 26 maart 1996 on
bevoegd verklaard om nog kennis te 
nemen van de burgerlijke rechtsvor
dering van Christophe Scheren, die het 
geding ondertussen had hervat; dat te
gen die beslissing geen enkele voor
ziening is ingesteld; 

Overwegende dat tegen het vonnis 
van 4 maart 1988 van de correctio
nele rechtbank, enerzijds, en tegen het 
vonnis van 26 maart 1996 van de 
politierechtbank, anderzijds, voorals
nog geen voorziening openstaat; dat 
uit de strijdigheid tussen beide beslis
singen een geschil over rechtsmacht is 
ontstaan dat de procesgang belem
mert; dater grand bestaat tot rege
ling van rechtsgebied; 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank op 4 maart 1988, wegens de 
devolutieve kracht van de hogere be
roepen, van de gehele zaak diende 
kennis te nemen en dater bijgevolg 
voor haar geen gronden waren om de 
zaak aan zich te trekken; 

Om die redenen, beslissende tot re
geling van rechtsgebied; vernietigt het 
door de Politierechtbank te Hoei op 26 
maart 1996 gewezen vonnis; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor-

den gemaakt op de kant van het ver
nietigde vonnis; verwijst de zaak naar 
de anders samengestelde Politierecht
bank te Hoei. 

9 april 1997 - 2e kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Ghislain, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
mevr. Liekendael, procureur-generaal. -
Advocaat : mr. Draps. 

Nr. 178 

2e KAMER - 9 april1997 

1 o STRAF- ANDERE STRAFFEN-ART. 31 SW. 
- ONTZETTING VAN DE UITOEFENING VAN 
RECHTEN - AARD - WETTIGHEID - VOOR
WAARDE. 

2° STRAF- ANDERE STRAFFEN- ART. 31 SW. 
- ONTZETTING VAN DE UITOEFENING VAN 
RECHTEN- OPZETTELLJK TOEBRENGEN VAN 
SLAG EN - VERSCHOONBARE DOODSLAG
HERHALING- ONTZETTING- WETTIGHEID. 

3° SLAGEN EN VERWONDINGEN, DO
DEN- OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VER
WONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN- OP
ZETTELLJK TOEBRENGEN VAN SLAGEN -
VERSCHOONBARE DOODSLAG- HERHALING
ONTZETTING VAN DE UITOEFENING VAN RECH
TEN - WETTIGHEID. 

4 ° CAS SA TIE - VERNIETIGING. OMVANG
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BE
KLAAGDE EN VERDACHTE - OPZETTELIJK 
TOEBRENGEN VAN SLAGEN- VERSCHOON
BARE DOODSLAG- VEROORDELING- ONT
ZETTING VAN DE UITOEFENING VAN RECH
TEN- ONWETTIGHEID - GEVOLG. 

5o VERWIJZING NA CASSATIE - STRAF
ZAKEN- ONTZETTING VAN DE UITOEFENING 
VAN RECHTEN- ONWETTIGHEID- CASSA
TIE. 

1 o De ontzetting van de uitoefening van de 
in art. 31 Sw. opgesomde rechten vormt 
een bijkomende straf bij de hoofdstraf; zij 
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kan enkel worden uitgesproken indien de 
wet zulks toestaat (1). (Artt. 31 en 33 Sw.) 

2° en 3° De rechter kan, op grand van de 
artikelen van het Sw. die het opzettelijk 
toebrengen van slagen en de verschoon
bare doodslag in staat van herhaling 
strafbaar stellen, niet de ontzetting van de 
in art. 31 van dat wetboek bedoelde reck
ten opleggen. (Artt. 31, 33, 56, 398 en 414 
Sw.) 

4 o De vernietiging die wordt uitgespro
ken wegens het feit dat de rechter de ont
zetting van de in art. 31 Sw. opgesomde 
rechten heeft opgelegd buiten de in de wet 
bepaalde gevallen, is beperkt tot dat dic
tum (2). 

5° De vernietiging die wordt uitgespro
ken wegens het feit dat de rechter de ont
zetting van de in art. 31 Sw. opgesomde 
rechten heeft opgelegd buiten de in de wet 
bepaalde gevallen, geschiedt zonder ver
wijzing (3). 

(TALEB T. BISTROUI E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. P.97.0292.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 januari 1997 gewe
zen door het Hof van Beroep te Brus
sel; 

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

Over het middel : schending van de ar
tikelen 31, 33, 79, 84, 393, 398, 411 en 414 
van het Strafwetboek, 

doordat het hof van beroep in het be
streden arrest, na de aan eiser ten laste ge
legde feiten bewezen te hebben verklaard, 
namelijk het feit dat hij opzettelijk, met het 
oogmerk om te doden, M'hammed Bistrioui 
gedood heeft, met de omstandigheid dat de 
doodslag hierdoor verschoond wordt dat hij 
onmiddellijk uitgelokt werd door zware ge-

(1) Zie Cass., 26 mei 1975 (A. C., 1975, 1015), 
en 9 april1997, A.R. nr. P.96.1562.F, supra, nr. 
175. 

(2) Zie noot 1. 

(3) Zie noot 1. 

welddaden tegen personen (IliA), en het feit 
dat hij opzettelijk verwondingen of sla
gen heeft toegebracht aan Youssef Bistrioui 
(II/B), en na eiser tot een gevangenisstraf 
van tienjaar en een geldboete van vijfhon
derd frank te hebben veroordeeld, eiser voor 
een termijn van 10 jaar ontzet van de in ar
tikel31 van het Strafwetboek opgesomde 
rechten, 

terwijl (levenslange) ontzetting van de 
rechten die zijn opgesomd in artikel31 van 
het Strafwetboek, zoals het onlangs is ge
wijzigd bij de wet van 10 juli 1996, slechts 
kan worden uitgesproken in geval van ver
oordeling tot levenslange opsluiting of le
venslange hechtenis of tot opsluiting voor 
een termijn van tien tot vijftien jaar of een 
langere termijn; eiser niet tot een derge
lijke straf is veroordeeld; artikel 33 van het 
Strafwetboek bepaalt dat de hoven en 
rechtbanken de tot correctionele stra:ffen 
veroordeelden voor een termijn van vijf tot 
tien jaar, geheel of ten dele kunnen ont
zetten van de in artikel31 opgesomde rech
ten, doch enkel in de bij de wet bepaalde 
gevallen; eiser is veroordeeld wegens ver
schoonbare doodslag en het opzettelijk toe
brengen van slagen en verwondingen, 
waarvoor de artikelen 393, 398, 411 en 414 
van het StrafWetboek de ontzetting van de 
in artikel 31 van hetzelfde Wetboek be
paalde rechten niet voorschrijven; .artikel 
84, tweede lid, van het Strafwetboek be
paalt dat de schuldigen wier criminele straf 
tot gevangenisstrafwordt verminderd, kun
nen worden veroordeeld, voor ten minste 
vijf jaar en ten hoogste tien jaar, tot ont
zetting van aile of een deel van de in ar
tikel31 van hetzelfde Wetboek bepaalde 
rechten; die bepaling opgenomen is in het 
negende hoofdstuk van het eerste hoek van 
het Strafwetboek betre:ffende de verzach
tende omstandigheden, waarvan artikel 79 
bepaalt dat, indien verzachtende omstan
digheden aanwezig zijn, de criminele straf
fen verminderd of gewijzigd worden over
eenkomstig de volgende bepalingen; artikel 
84, tweede lid bijgevolg enkel toepass~
lijk is indien de vermindering van de cn
minele straf tot een gevangenisstraf ge
grond is op verzachtende omstandigheden 
in de zin van artikel 79; de vermindering 
van de criminele straf voor doodslag met 
het oogmerk om te doden als bedoeld in ar
tikel 393 van het StrafWetboek, in casu niet 
was toegepast wegens het bestaan van ver
zachtende omstandigheden; de strafvoor 
verschoonbare doodslag in de zin van ar
tikel 411 van het StrafWetboek, in casu be
paald wordt in artikel 414 van hetzelfde 
wetboek, zodat het hofvan beroep eiser niet 
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wettig voor een termijn van tien jaar heeft 
kunnen ontzetten van de in artikel31 van 
het Strafwetboek opgesomde rechten 
(schending van de aangegeven wetsbepa
lingen): 

Overwegende dat het arrest eiser 
wegens verschoonbare doodslag en het 
opzettelijk toebrengen van slagen of 
verwondingen, met de omstandigheid 
van herhaling, veroordeelt tot een ge
vangenisstrafvan 10 jaar en een geld
boete van vijfhonderd frank en hem 
voor een termijn van tien jaar ontzet 
van de in artikel 31 van het Strafwet
boek bepaalde rechten; 

Overwegende dat artikel 33 van het 
Strafwetboek bepaalt dat de hoven en 
rechtbanken de tot correctionele straf
fen veroordeelden in de bij de wet be
paalde gevallen voor een termijn van 
vijf tot tien jaar, geheel of ten dele 
kunnen ontzetten van de in artikel31 
van het Strafwetboek opgesomde rech
ten; 

Overwegende dat de artikelen 56, 
398 en 414 van het Strafwetboek die 
het opzettelijk toebrengen van sla
gen en de verschoonbare doodslag in 
staat van herhaling strafbaar stel
len, de rechter niet de mogelijkheid ge
ven om de ontzetting uit te spreken 
van de in artikel31 van dat wetboek 
bedoelde rechten; 

Overwegende dat, bij aanneming 
van verzachtende omstandigheden, het 
in het arrest vermelde artikel 84 van 
voornoemd wetboek weliswaar be
paalt dat de schuldigen wier crimi
nele straf tot gevangenisstraf wordt 
verminderd, kunnen worden veroor
deeld, voor ten minste vijfjaar en ten 
hoogste tien jaar, tot ontzetting van 
alle of een deel van de in artikel 31 
van hetzelfde Wetboek genoemde rech
ten; dat die wetsbepaling in casu niet 
toepasselijk is, aangezien de aan ei
ser ten laste gelegde feiten wanbedrij
ven opleveren; 

Dat het middel gegrond is; 

En overwegende dat de substan
tii:ile of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht zijn 

genomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissingen op de burger
lijke rechtsvorderingen : 

Overwegende dat eiser geen enkel 
middel aanvoert; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het eiser ont
zet van de in artikel 31 van het 
Strafwetboek opgesomde rechten; ver
werpt de voorziening voor het ove
rige; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; veroordeelt eiser in twee derde 
van de kosten en laat het overige 
derde ten laste van de Staat; zegt dat 
er geen grond is tot verwijzing. 

9 april 1997 - 2• kamer - Thorzitter : de 
h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Verslag
gever: mevr. Jeanmart- Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, procureur
generaal - Advocaat : mr. Hutzler. 

Nr. 179 

1 e KAMER- 10 aprill997 

1° OVEREENKOMST- EINDE - GERECH
TELIJKE ONTBINDING- DUURCONTRACT
ONTBINDING- GEVOLGEN- DATUM- UIT
ZONDERING. 

2° HUUR VAN GOEDEREN- ALGEMEEN 
- HUUROVEREENKOMSTEN - GERECHTE
LIJKE ONTBINDING- GEVOLGEN- DATUM
UITZONDERING. 

3° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZA
KEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN IN
BEGREPEN)- GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN 
DE RECHTER- GEVOLGEN- OVEREENKOMST 
- HUUROVEREENKOMST- GERECHTELIJKE 
ONTBINDING - HOGER BEROEP - SCHOR
SENDE WERKING- GEVOLG. 

4o OVEREENKOMST EINDE 
HUUROVEREENKOMST - GERECHTELIJKE 
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ONTBINDING - HOGER BEROEP - SCHOR
SENDE WERKING- GEVOLG. 

so HUUR VAN GOEDEREN- ALGEMEEN 
- HUUROVEREENKOMSTEN - GERECHTE
LIJKE ONTBINDING - HOGER BEROEP -
SCHORSENDE WERKING- GEVOLG. 

1 o en 2° De gerechtelijke ontbinding van een 
duurcontract, zoals een huurovereen
komst, werkt, wat de gevolgen betreft, in 
de regel, terug tot de vordering in rechte, 
tenzij hetgeen ingevolge de overeenkomst 
na die vordering is uitgevoerd, niet han 
worden teruggegeven (1). (Artt. 1184 en 
1741 B.W.) 

3°, 4° en so De schorsende werking van het 
hager beroep tegen een vonnis dat de ge
rechtelijke ontbinding van een huurover
eenkomst uitspreekt, heeft niets uitstaande 
met de datum waarop die ontbinding uit
werking heeft. (Artt. 1184 en 1741 B.W.; 
art. 1397 Ger.W.) 

(JACK GOHY N.V. T. CHANDRAINE N.V.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.9S.0468.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 11 januari 1995 in ho
ger beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Verviers; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1184 van het Burgerlijk Wetboek en 
1397 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis, na op ei
gen gronden en met verwijzing naar de 
gronden van de eerste rechter te hebben 
vastgesteld dat eiseres het op 31 maart 
1993 gehuurde pand heeft verlaten, de be
taling van de huur heeft stopgezet vanaf 
april1993, op 18 augustus 1993 is gedag
vaard tot gerechtelijke ontbinding van de 
huurovereenkomst en dat de eerste rech
ter de huur in haar nadeel heeft anthon
den en haar heeft veroordeeld tot beta
ling van een wederverhuringsvergoeding 
en de huur tot eind juni 1994, en zonder 
erop te wijzen dat de partijen na de dag
vaarding krachtens de huurovereenkomst 

(1) Cass., 28 juni 1990, A.R. nr. 8654 (A. C., 
1989-90, nr. 635); zie Cass., 31 jan. 1991, A.R. nr. 
8803 (ibid., 1990-91, nr. 288). 

prestaties hebben verricht die niet voor te
ruggave vatbaar zijn, aile beschikkingen 
van het beroepen vonnis bevestigt met in
begrip van de beschikking waarbij eise
res werd veroordeeld tot betaling van de 
huur van april1993 tot juni 1994, met als 
enige verbetering dat het de ontbinding van 
de huur ten nadele van eiseres doet in
gaan vanaf 31 januari 199S, op grond dat 
"de gerechtelijke ontbinding van de 
handelshuur ingevolge de schorsende wer
king van het hoger beroep van (eiseres) pas 
uitwerking diende te krijgen vanaf dit von
nis; dat, zoals (verweerster) in haar con
clusie vroeg, de afrekening van de huur ook 
de huur van juli 1994 tot en met januari 
199S, tijdstip waarop de gerechtelijke ant
binding is uitgesproken, had kunnen om
vatten; dat nochtans uit het proces-verbaal 
van de terechtzitting van 30 november 1994 
blijkt dat (verweerster) verklaard heeft af
stand te doen van het door haar dienaan
gaande ingestelde incidenteel hoger be
roep; dat (eiseres) met die afstand heeft 
ingestemd; dat de rechtbank dus niet ul
tra petita uitspraak kan doen, en dat (ver
weerster) bijgevolg slechts huur zal ont
vangen tot de in het beroepen vonnis 
vermelde datum (eind juni 1994)", 

terwijl de gerechtelijke ontbinding van 
een wederkerig duurcontract, zoals een 
huurovereenkomst, enkel uitwerking heeft 
voor de toekomst, wanneer hetgeen inge
volge de overeenkomst is uitgevoerd niet 
kan worden teruggegeven, en in de regel 
uitwerking heeft vanaf het instellen van de 
vordering in rechte; de gerechtelijke out
binding niet op een later tijdstip kan in
gaan, tenzij wanneer hetgeen na die vor
dering ingevolge de overeenkomst is 
uitgevoerd niet kan worden teruggege
ven; de schorsende werking van het ho
ger beroep enkel betekent dat het vonnis 
waartegen hoger beroep is ingesteld niet tij
dens de rechtspleging in hoger beroep kan 
worden tenuitvoergelegd en niets uit
staande heeft met de datum waarop de ge
rechtelijke ontbinding uitwerking heeft; het 
bestreden vonnis derhalve, nu het niet vast
stelt dat de partijen na 18 augustus 1993 
prestaties hebben verricht die niet kun
nen worden teruggegeven, de ontbinding 
van de huur enkel kon doen ingaan vanaf 
18 augustus 1993 en eiseres enkel kon ver
oordelen om bovenop de wederverhurings
vergoeding de huur voor april 1993 tot au
gustus 1993 te betalen; het bestreden 
vonnis, nu het de gerechtelijke ontbin
ding van de huurovereenkomst doet in
gaan op 31 januari 199S en het beroepen 
vonnis bevestigt in zoverre het eiseres 
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veroordeelde om bovenop de wederverhu
ringsvergoeding, de huur voor de maan
den april 1993 tot juni 1994 te betalen, ar
tikel1184 van het Burgerlijk Wetboek heeft 
geschonden; het bestreden vonnis, nu het 
de beslissing dat de gerechtelijke ontbin
ding pas ingaat op 31 januari 1995 grondt 
op de "schorsende werking van het hoger 
beroep", artikel 1397 van het Gerechte
lijk Wetboek schendt : 

Overwegende dat de gerechtelijke 
ontbinding van een duurcontract, wat 
de gevolgen betreft, in de regel, terug
werkt tot de vordering in rechte, ten
zij hetgeen ingevolge de overeenkomst 
na die vordering is uitgevoerd, niet 
kan worden teruggegeven; 

Overwegende dat te dezen uit de 
vaststellingen van de eerste rechter 
waarnaar het bestreden vonnis ver
wijst, blijkt dat eiseres het pand heeft 
verlaten op 30 maart 1993; dat, an
derzijds, voornoemd vonnis niet vast
stelt dat de partijen na de datum van 
de dagvaarding, namelijk 18 augus
tus 1993, krachtens de huurovereen
komst prestaties hebben verricht die 
niet kunnen worden teruggegeven; 

Overwegende dat het arrest, nu het 
eiseres veroordeelt tot betaling van de 
huur tot juni 1994 en nu het de ge
rechtelijke ontbinding van de huur 
doet ingaan op 31 januari 1995, arti
kel1184 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt; 

Overwegende voor het overige dat 
de schorsende werking van het ho
ger beroep niets uitstaande heeft met 
de datum waarop de gerechtelijke out
binding uitwerking heeft; dat het be
streden vonnis derhalve, nu het be
slist dat "de gerechtelijke ontbinding 
van de handelshuur ingevolge de 
schorsende werking van het hoger be
roep ( ... )pas uitwerking dient te krij
gen vanaf dit vonnis", de beslissing 
niet naar recht verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde vonnis; 

houdt de kosten aan en laat de uit
spraak daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de zaak naar de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Hoei, 
zitting houdende in hoger beroep. 

10 april 1997 - 1 e kamer - Voorzit
ter : de h. Sace, waarnemend voorzitter
Verslaggever : de h. Verheyden - Gelijk
luidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal-Advocaat: mr. Kirk
patrick. 

Nr. 180 

1 e KAMER- 10 april1997 

1° OVEREENKOMST - VERBINDENDE 
KRACHT (NIET-illTVOERING)- VERTRAGING IN 
DE UITVOERING- STRAFBEDING- WETTE· 
LIJKHEID. 

2° OVEREENKOMST - VERBINDENDE 
KRACHT (NIET-illTVOERING)- VERTRAGING IN 
DE UITVOERING- GEDEELTELIJKE UITVOE
RING- STRAFBEDING- BEVOEGDHEID VAN 
DE RECHTER 

1 o Een strafbeding kan zowel bij vertra
ging in de uitvoering van een verbinte
nis als bij het niet nakomen worden be
paald. (Art. 1229 B.W.) 

2° De rechter mag de toepassing milde
ren van een strafbeding dat wegens ver
traging in de uitvoering is bepaald, in ge
val van gedeeltelijke uitvoering van de 
verbintenis. (Artt. 1134, 1152, 1229 en 
1231 B.W.) 

(GEMEENTE LA ROCHE-EN-ARDENNE T. ASSO
CIATION INTERCOMMUNALE D'EQUIPEMENT 
ECONOMIQUE DE LUXEMBOURG IN 'T KORT : 

I.D.E.L.U.X. T.A.V. IMMOLUX N.V) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.96.0102.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 maart 1995 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 



---------= =-- _ ___:___=-:__ ------ --

Nr. 180 HOF VAN CASSATIE 429 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1134, 1152, 1229, tweede lid, en 
1231 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest, dat uitspraak moet 
doen over de rechtsvordering van eiseres 
strekkende tot betaling door verweerster 
van het bedrag van 2.500.000 frank als ver
goeding voor de schade ten gevolge van tien 
maanden vertraging bij het voltooien van 
haar werkzaamheden, met toepassing van 
artikel 5 van de overeenkomst van 25 mei 
1987 tussen de partijen dat bepaalt dat de 
werkzaamheden uiterlijk op 31 december 
1989 moeten zijn beeindigd en dat "bij ont
stentenis (verweerster) een bedrag van 
250.000 frank per maand vertraging aan 
(eiseres) moet betalen, waarbij een begon
nen maand als verlopen wordt beschouwd", 
en in hoofdzaak heeft geoordeeld, op grond 
van eigen motieven en van die van de eer
ste rechter die het overneemt, "dat eise
res op 27 mei 1987 het volste recht had om 
het litigieuze beding aan verweerster op te 
leggen, aangezien haar belang, zowel gel
delijk als uit hoofde van haar hoedanig
heid van overheid verantwoordelijk voor de 
goede werking van de stad, vereist dat de 
werkzaamheden waartoe haar koper zich 
had verbonden, binnen dwingende maar re
delijke termijnen worden uitgevoerd"; "dat 
geen enkel extrinsiek onvoorzienbaar ele
ment (de draagwijdte van verweersters ver
bintenissen) heeft gewijzigd" en "dat eise
res, die schuldeiser van een verbintenis om 
iets te doen is, door de gedeeltelijke uit
voering van de werkzaamheden niet heeft 
gekregen waar zij recht op had"; dat het 
vanzelfsprekend is "gelet op de aard en de 
omvang van de werkzaamheden, de bedoe
ling ervan en de hinder van allerlei aard 
die zij zowel aan de omwonenden als aan 
de inwoners van La Roche in het algemeen 
kunnen berokkenen, dat een straf van 
250.000 frank per maand vertraging in de 
voltooiing van de werkzaamheden hele
maal in verhouding staat tot het bedrag 
van de schade dat (eiseres) moest vrezen 
als de overeenkomst op de overeengeko
men datum, 31 december 1989, niet defi
nitief zou zijn uitgevoerd"; dat "de moda
liteiten van het sluiten van de overeen
komst ( ... ), het feit dat de partijen daarbij 
vrij en met kennis van zaken zijn overeen
gekomen het litigieuze strafbeding in te las
sen, de omvang van de werkzaamheden en 
de termijn waarbinnen zij dienden te wor
den uitgevoerd, evenals het aangepast en 
redelijk bedrag van de straf in verhou
ding tot de voorzienbare schade voor eise
res ten gevolge van elke vertraging in de 
uitvoering van de werkzaamheden, bewij-

zen dat er een billijk evenwicht bestond 
tussen de verbintenissen die verweerster op 
zich had genomen en de vergoeding waarop 
eiseres aanspraak kon maken bij volledig 
of gedeeltelijk niet nakomen van die ver
bintenissen", en heeft vastgesteld dat "uit 
het proces-verbaal van 3 juli 1990 van de 
gerechtsdeurwaarder Edmond Paul, wiens 
vaststellingen als dusdanig door (ver
weerster en door de tot bindendverklaring 
van het arrest opgeroepen partij) hele
maal niet worden betwist, volgt dat op die 
datum heel wat werkzaamheden- die niet 
de loutere afwerking betre:ffen - nog niet 
waren voltooid, zodat de jegens (eiseres) 
aangegane verbintenissen nog niet voile
dig waren nagekomen", om daaruit af te 
leiden dat ''het strafbeding uit artikel 5, B, 
tweede lid, van de overeenkomst van 25 
mei 1987 moet worden toegepast", en het 
arrest vervolgens alle beschikkingen van 
het beroepen vonnis bevestigt, dat had be
slist dat de rechtsvordering van eiseres 
slechts ten belope van 250.000 frank, ver
meerderd met de gerechtelijke interest 
vanaf de uitspraak en de kosten, gegrond 
was en de appelkosten compenseert, om de 
redenen van de eerste rechter "dat de recht
bank krachtens artikel1231 van het Bur
gerlijk Wetboek waarnaar (verweerster en 
de tot bindendverklaring van het arrest op
geroepen partij) verwijzen, de overeenge
komen straf mag verminderen; dat gelet op 
de staat van de werkzaamheden op 31 de
cember 1989 en op hun verder verloop tot 
einde oktober 1990, tijdstip waarop eise
res erkent dat verweerster ( ... ) haar aan
gegane verbintenissen is nagekomen, het li
tigieuze beding tot het forfaitaire bedrag 
van 250.000 frank moet worden beperkt", 
en op grond van zijn eigen redenen dat : 
"- op het in artikel1152 vastgelegde be
ginsel dat strafbedingen absoluut niet mo
gen worden gewijzigd, een uitzondering be
staat die gegrond is op artikel1231 van dat 
wetboek; - die uitzondering maakt het de 
rechter mogelijk de forfaitair vastgelegde 
schadevergoeding te verminderen in zo
verre de schuldeiser door de gedeeltelijke 
uitvoering genoegdoening heeft verkre
gen en zij geldt zowel voor de strafbedingen 
die voor de enkele vertraging zijn bedon
gen als voor die welke het niet nakomen be
stra:ffen ( ... ); - het onderscheid en de ar
gumenten die (eiseres) aanvoert om zich te 
verzetten tegen de toepassing in dit ge
val van artikel 1231 van het Burgerlijk 
Wetboek leiden tot ontaarding van de zin 
en de draagwijdte van uitermate duide
lijke en ondubbelzinnige wetteksten; - de 
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redenen waarom de rechtbank de vergoe
ding van (eiseres) tot 250.000 heeft be
perkt zijn gegrond op een oordeelkundige 
beoordeling van de gegevens van het dos
sier en moeten worden bijgetreden", 

terwijl ingevolge de artikelen 1134 en 
1152 van het Burgerlijk Wetboek alle over
eenkomsten die wettig zijn aangegaan, de
genen die ze hebben aangegaan tot wet 
strekken en, wanneer bij de overeenkomst 
bedongen is dat hij die in gebreke blijft deze 
uit te voeren, als schadevergoeding een be
paalde som zal betalen, aan de andere par
tij geen grotere noch kleinere som kan wor
den toegekend; artikel 1231 van het 
Burgerlijk Wetboek, dat bepaalt dat "de 
straf door de rechter kan worden vermin
derd, wanneer de hoofdverbintenis gedeel
telijk is uitgevoerd" aileen toepasselijk is op 
de strafbedingen die zijn overeengeko
men bij het niet nakomen van de verbin
tenis waarvan zij een accessorium vor
men en niet bij gewone vertraging in die 
uitvoering; het artikel het verlengstuk uit
maakt van artikel1229, tweede lid, van het 
Burgerlijk Wetboek, dat bepaalt dat "(de 
schuldeiser) niet tegelijk het nakomen van 
de hoofdverbintenis en de straf kan vor
deren, tenzij deze voor de enkele vertra
ging bedongen is"; de rechter weliswaar een 
overeengekomen regeling, door een straf
beding, van de vergoedende interest mag 
wijzigen, wegens het verbod tegelijkertijd 
toepassing te maken van een gedeelte
lijke uitvoering en van een beding bedoeld 
om de schade te dekken die voortvloeit uit 
het helemaal niet nakomen van een ver
bintenis, daarentegen de strafbedingen die 
aileen betrekking hebben op de vertra
ging in het volledig nakomen van een ver
bintenis een overeengekomen aanpassing 
van de moratoire interest uitmaken, die de 
schade betreft die aileen aan de vertra
ging is te wijten en dus verschilt van de 
schade ten gevolge van het niet nakomen, 
zelfs gedeeltelijk : dat daaruit volgt dat het 
arrest, dat oordeelt dat de overeengeko
men strafvan 250.000 frank per maand 
vertraging in de voltooiing van de werk
zaamheden volstrekt evenredig was met 
het bedrag van de schade die eiseres kon 
vrezen in geval de overeenkomst op de 
overeengekomen datum niet helemaal zou 
zijn nagekomen, hetzij op 31 december 
1989, en dat vaststelt dat er ten minste zes 
maanden vertraging is, dat bedrag, met be
vestiging van het bestreden vonnis, niet 
mocht beperken tot het forfaitair bedrag 
van 250.000 frank "gelet op de staat van de 
werkzaamheden op 31 december 1989 en 

op hun verder verloop tot einde oktober 
1990" zonder artikel 1231 van het Burger
lijk Wetboek te schenden, in samenlezing 
met de artikelen 1152 en 1229, tweede lid, 
van hetzelfde wetboek; het arrest boven
dien, door de toepassing te weigeren van ar
tikel 5 van de overeenkomst van 25 mei 
1987, zoals het dat uitlegt, de verbindende 
kracht daarvan miskent (schending van ar
tikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat het arrest, met 
verwijzing naar de redenen van de eer
ste rechter, vaststelt dat in de over
eenkomst tussen eiseres en ver
weerster het volgende is bepaald : "de 
werkzaamheden ( ... ) moeten uiter
lijk op 1 mei 1988 begonnen zijn en op 
31 december 1989 zijn beeindigd ( ... ). 
Bij ontstentenis daarvan moet de In
tercommunale per maand achterstand 
een bedrag van tweehonderdvijftig
duizend frank (250.000 frank) aan de 
gemeente betalen, waarbij een begon
nen maand als verlopen wordt be
schouwd"; 

Overwegende dat artikel1229, eer
ste lid, van het Burgerlijk Wetboek be
paalt dat het strafbeding de schade 
vergoedt die de schuldeiser lijdt ten ge
volge van het niet nakomen van de 
hoofdverbintenis; 

Overwegende dat een strafbeding 
zowel bij vertraging in de uitvoering 
van een verbintenis als bij het niet na
komen kan worden bepaald; 

Dat de rechter bijgevolg krachtens 
artikel1231 van het Burgerlijk Wet
hoek de toepassing mag milderen van 
een strafbeding dat wegens vertra
ging in de uitvoering is bepaald, in ge
val van gedeeltelijke uitvoering van de 
verbintenis; · 

Overwegende dat het arrest naar 
recht beslist het strafbeding in de over
eenkomst te beperken, gelet op de 
mate waarin de werkzaamheden op 31 
december 1989 waren gevorderd en op 
hun verder verloop, en aldus de ver
bindende kracht van de overeenkomst 
niet miskent; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 
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En overwegende dat de vordering 
tot bindendverklaring van het arrest 
wegens de verwerping van het 
cassatieberoep doelloos is geworden; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening en de vordering tot bindend-

verklaring van het arrest; veroordeelt 
eiseres in de kosten. 

10 april 1997 - 1" kamer- Voorzit
ter : de h. Sace, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Parmentier- Gelijk
luidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. 
Draps, Gerard en Van Ommeslaghe. 

D/1998/0196/6 
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ARRESTEN VAN HET HOP VAN CASSATIE 

Bijlage bij DEEL 3 van JAARGANG 1997 

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE 

A 

Aanranding wn eerbaarheid en verkrach
ting 
Aanranding van de eerbaarheid met geweld of 
bedreigingen- Veroordeling-Aan tewijzen 
wetsbepalingen. 334 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Oorzaak - Begrip. Beoordeling door de rech
ter - Beoordeling door de rechter - Oorza
kelijk verband- Wettigheid- Toetsing van 
het Hof. 399 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Oorzaak - Begrip. Beoordeling door de rech
ter- Verkeersongeval- Onregelmatig gepar
keerd voertuig - Stilstaan geoorloofd op de 
plaats waar het voertuig onregelmatig gepar
keerd stand - Oorzakelijk verband - Beoor
deling door de rechter - Grenzen. 399 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Herstelplicht - Staat. Overheid - Waals 
Gewest - Bescherming van de oppervlakte
wateren tegen vervuiling. 317 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Herstelplicht - Zaken - Bewaarder van de 
zaak - Geen fout - Rechterlijk gewijsde 
dienaangaande- Gezag van gewijsde in straf
zaken - Gevolg. 34 7 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade - Interest - Compensatoire interes
ten- Vertrekpunt. 422 

Administratieve geldboeten (in sociale 
zaken) 
Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Admi
nistratieve controle - Terugvordering van 
het onverschuldigd betaalde - Niet terugge
vorderde prestaties- Verzekeringsinstelling 
- Boeking- Administratiekosten- Nala
tigheid - Misdrijf- Tijdstip. 361 

Administratieve geldboeten (in sociale 
zaken) 
Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Ziekte
kostenverzekering- Zorgverstrekkers- Para
medische medewerkers - Kinesitherapeuten 
- Verpleegkundigen-Verplichtingen-Admi
nistratieve controle - lnbreuken - Admini-

stratieve sancties-Administratieve geldboeten 
-Aard. 364 

Administratieve geldboeten (in sociale 
zaken) 
Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Ziekte
kostenverzekering- Zorgverstrekkers- Para
medische medewerkers - Kinesitherapeuten 
- Verpleegkundigen-Verplichtingen-Admi
nistratieve controle- Inbreuken- Admini
stratieve sancties-Administratieve geldboeten 
-Wet- Overeenstemming. 364 

Arbeid 
Sociale documenten- Sociale wetten- Inbreuk 
- Burgerlijke veroordeling - Bijkomende 
sanctie - Betaling R.S.Z. - Drievoud van 
sociale- zekerheidsbijdragen benevens admi
nistratieve geldboete - Maatregel - Aard. 

267 

Arbeid 
Sociale documenten- Sociale wetten- lnbreuk 
- Burgerlijke veroordeling- Vergoeding aan 
R.S.Z. - Drievoud van sociale-zekerheids
bijdragen benevens administratieve geld
boete - Opeenvolging van wetten na plegen 
van feiten - Gevolg. 267 

Arbeidsongewl 
Rechtspleging- Kosten- Cassatieberoep
Getroffene - Mstand. 373 

Arbeidsovereenkomst 
Algemeen- Goedkeuringswet Europees Ver
drag 1980 - Verbintenissen uit overeen
komst- Bevoegdheidsclausule- Aanwijzing 
buitenlands rechter- Uitsluiting toepassings
gebied wet - Toetsingsrecht Belgische rech
te~ 2~ 

Arbeidsovereenkomst 
Schorsing van de overeenkomst- Werkne
mer- Arbeidsongeschiktheid- Vergoeding 
- Carensdag- Sectoriele collectieve arbeids
overeenkomst - Carentievergoeding - Aard 
- Gevolg. 393 



B 

Belasting over de toegevoegde waarde 
Misdrijv{m - Aangifte door fiscale ambtena
ren - Niet aangegeven fiscale misdrijven -
Advies van de bevoegde gewestelijke direc
teur- Vervolgingen- Begrip. 339 

Beroepsziekte 
Overheidssector - Blijvende invaliditeit -
Vergoeding- Criterium. 354 

Beroepsziekte 
Overheidssector - Blijvende invaliditeit -
Vaststelling- Geneeskundige dienst- Draag
wijdte - Overheid. 354 

Bescherming van de maatschappij 
Internering - Onderscheiden misdrijven -
Cassatiemiddel betreffende sommige misdrij
ven - Wettelijk verantwoorde maatregel. 

280 

Bescherming van de maatschappij 
Internering- Veroordeelde gei:nterneerd bij 
beslissing van de minister van Justitie -
Beslissing van de commissie tot bescherming 
van de maatschappij - Gunstig advies over 
de opheffing van de internering - Cassatie
beroep - Ontvankelijkheid. 384 

Betekeningen en kennisgevingen 
Gerechtsbrief - Rechterlijke beslissing 
Kennisgeving - Datum - Toezending. 359 

Betekeningen en kennisgevingen 
Gerechtsbrief ·_ Rechterlijke beslissing 
Kennisgeving - Datum - Toezending. 371 

Bevoegdheid en aanleg 
Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Vol
strekte bevoegdheid (materiele, persoonlijke) 
- Verkeersongeval- Schade- Vergoeding. 

290 

Bevoegdheid en aanleg 
Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bij
zondere regels) - Mindervalidenwet - Inte
gratietegemoetkoming - Ministeriele beslis
sing-Beroep-Arbeidsrechtbank- Bevoegd
heid - Beperking. 391 

Bewijs 
Burgerlijke zaken - Getuigen- Geschrift -
Begin van bewijs - Tegenstrijdige verklarin
gen - Waarschijnlijkheid - Draagwijdte. 

274 

Bewijs 
Strafzaken - Bewijslast. Beoordelings
vrijheid - Algemeen. 297 

Bewijs 
Strafzaken- Geschriften - Bewijskracht
Voorlopige hechtenis - Bevel tot aanhou
ding. 406 
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Bewijs 
Strafzaken- Bewijsvoering- Deskundigen
onderzoek - Bloedstaal - Toestemming van 
de betrokkene - Draagwijdte. 280 

Burgerlijke rechtsvordering 
Burgerlijke-partijstelling - Ontvankelijk
heid-Voorwaarden- Benadeelde- Begrip. 

403 

c 
Cassatie 

Bevoegdheid van het Hof - Algemeen -
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst -
Oorzaak - Beoordeling door de rechter -
Oorzakelijk verband - Wettigheid - Toet
sing van het Hof. 399 

Cassatie 
Bevoegdheid van het Hof- Ambtshalve voor
gedragen middelen- Voorziening- Middel 
van niet-ontvankelijk11eid - Ambtshalve on
derzoek- Verdaging van de zaak- Kennis
geving aan advocafen van partijen. 291 

Cassatie 
Bevoegdbeid van het Hof-Aller lei- Machts
overschrijding - Vordering tot vernietiging 
- Incidentele aangifte - Ontvankelijkheid 
- Voorwaarden. 404 

Cassatie 
Vorderingen tot vernietiging. Cassatieberoep 
in het belang van de wet - Machts
overschrijding- Vordering tot vernietiging 
- Ontvankelijkheid- Voorwaarden. 404 

Cassatie 
Vernietiging. Omvang- Burgerlijke zaken
Principaal beroep- Niet-ontvankelijkheid
Beslissing- Vernietiging- Gevolg- lnci
denteel beroep - Niet-ontvankelijkheid -
Beslissing- Gevolg- Vernietiging. 357 

Cassatie 
Vernietiging. Omvang- Stra:!Zaken- Straf
vordering-Beklaagde en verdachte- Opschor
ting van de veroordeling - Ontzetting van de 
uitoefening van rechten - Onwettigheid -
Gevolg. 420 

Cassatie 
Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Straf
vordering- Beklaagde en verdachte- Opzet
telijk toebrengen van slagen-Verschoonbare 
doodslag - Veroordeling - Ontzetting van 
de uitoefening van rechten - Onwettigheid 
- Gevolg. 424 

Cassatie 
Vernietiging. Omvang- Strafzaken- Straf
vordering- Burgerlijk aansprakelijke- Min
de:rjarige- Maatregel- Arrest van de jeugd
kamer van het hofvan beroep- Vernietiging 
- Gevolg- Kosten- Ouders. 307 

Cassatie 
Allerlei - Verweerder - Dossier - Vereiste 
- Medewerking van een advocaat bij het 
Hof. 389 
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Cassatieberoep 
Burgerlijke zaken - Termijnen van cassatie
beroep en betekening - Duur, begin en einde 
- Begin - Mindervaliden Rechterlijke 
beslissing- Kennisgeving. 371 

Cassatieberoep 
Burgerlijke zaken- Termijnen van cassatie
beroep en betekening - Duur, begin en einde 
- Begin - Bestreden beslissing - Eiser tot 
cassatie- Beslissing op tegenspraak- Ver
weerder in cassatie - Beslissing bij verstek 
- Termijn voor verzet - Cassatieberoep van 
eiser - Ontvankelijkbeid. 371 

Cassatieberoep 
Burgerlijke zaken- Vormen- Algemeen
Bevoegdheid van het Hof- Ambtshalve voor
gedragen middelen- Voorziening- Middel 
van niet-ontvankelijkbeid-Ambtshalve onder
zoek- Verdaging van de zaak- Kennisge
ving aan advocaten van partijen. 291 

Cassatieberoep 
Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm en 
termijn van betekening en/of neerlegging -
Cassatieverzoekschrift - Indienen ter griffie 
- Voorafgaande betekening- Openbare orde 
- Substantiele vormvereiste. 418 

Cassatieberoep 
Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar 
voor cassatieberoep - Beslissingen waarte
gen reeds cassatieberoep is ingesteld- Cassatie
beroep na cassatieberoep uitgesloten- Regel 
- Uitzonderingen. 418 

Cassatieberoep 
Burgerlijke zaken - Mstand - Advocaat bij 
het Hofvan Cassatie- Akteverlening. 373 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Personen door of tegen wie 
cassatieberoep kan of moet worden ingesteld 
- Strafvordering - Beklaagde en verdachte 
- Veroordelend arrest- Bevel tot onmiddel-
lijke aanhouding- Ontvankelijkbeid- Voor
waarde. 283 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep 
en betekening - Strafvordering -Aller lei -
Hofvan assisen- Verwijzing naar het Hof
Verwijzingsarrest - Cassatieberoep van de 
veroordeelde - Draagwijdte. 343 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn 
van betekening en/of neerlegging-Burgerlijke
partijstelling - Buitenvervolgingstelling -
Ongegrond verzet - Cassatieberoep van de 
burgerlijke partij - Geen betekening aan het 
openbaar ministerie- Gevolg. 313 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Vormen- Vorm en termijn 
van betekening en/of neerlegging - Burger
lijke partijstelling - Buitenvervolging
stelling- Ongegrond verzet- Veroordeling 
in de kosten van de strafvordering en van 

het hoger beroep - Cassatieberoep in de 
burgerlijke partij - Geen betekening aan het 
openbaar ministerie - Gevolg. 313 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn 
van betekening en/of neerlegging - Burger
lijke partijstelling - Buitenvervolging
stelling- Ongegrond verzet- Veroordeling 
tot betaling van schadevergoeding- Cassatie
beroep van de burgerlijke partij - Geen bete
kening aan het openbaar ministerie- Gevolg. 

313 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn 
van betekening en/ofneerlegging- Rogatoire 
commissie- Overtuigingsstukken- Beschik
king tot overmaking - Openbaar ministerie 
- Betekening - Ontvankelijkbeid. 419 

Cassatieberoep 
Strafzaken- Vormen - Vorm en termijn 
voor memories en stukken-Voorlopige hech
tenis - Handhaving van de hechtenis -
Neerlegging van een memorie- Termijn
Verzoek tot uitstel- Gevolgen. · 316 

Cassatieberoep 
Strafzaken-Beslissingen vatbaarvoor cassatie
beroep- Algemeen- Niet bestaande proce
dure. 345 

Cassatieberoep 
Strafzaken-Beslissingen vatbaarvoor cassatie
beroep - Algemeen - Bescherming van de 
maatschappij- Internering- Veroordeelde 
ge1nterneerd bij beslissing van de minister 
van Justitie - Beslissing van de commissie 
tot bescherming van de maatschappij -Gun
stig advies over de opheffing van de interne
ring- Ontvankelijkbeid. 384 

Cassatieberoep 
Strafzaken-Beslissingen vatbaar voor cassatie
beroep- Strafvordering- Beslissingen waar
tegen reeds cassatieberoep is ingesteld. 343 

Cassatieberoep 
Strafzaken-Beslissingen vatbaarvoor cassatie
beroep- Strafvordering- Allerlei- Jeugd
kamer van het hof van beroep - Maatregelen 
ten aanzien van minderjarigen- Voorberei
dende rechtspleging- Behoud in het milieu 
- Prestatie van opvoedkundige offilantropi
sche aard- Aard- Eindbeslissing- Gevolg 
- Belang. 307 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep - Strafvordering - Allerlei 

- Hofvan assisen- Veroordelend arrest
Draagwijdte van het cassatieberoep -Arrest 
op tussengeschil. 314 

Cassatieberoep 
Belastingzaken - Vormen ,.-- Algemeen -
Inkomstenbelastingen - Opimbaar ministe
rie - Grond van niet-ontvankelijkbeid -
Kennisgeving. 261 



Cassatieberoep 
Belastingzaken- Vormen- Vorm van het 
cassatieberoep en vermeldingen- Inkomsten
belastingen - Verzoekschrift - Handteke
ning- ldentificatie - Onleesbare handteke
ning - Gevolg. 261 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Algemeen - Grand van 
niet-ontvankelijkheid - Belang - Gebrek 
aan belang- Grondslag- Niet-bekritiseerde 
overweging- N aar recht verantwoorde beslis
sing- Middel dat zelfkritiek uitoefent op die 
overweging- Gevolg. 294 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Belang - Grand van 
niet-ontvankelijkheid- Gemis aan belang
Dictum blijft naar recht verantwoord- lnter
nationale bevoegdheidsclausule - Toelaat
baarheid - Algemeen rechtsbeginsel autono
mie der procespartijen- Beperkingvan rechts
keuze - N ationale wetgeving - Toepassing 
- Gevolg. 263 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Open
bare orde - Rechtscollege - Samenstelling 
- Vroegere kennisname- Verbod- Nietig
heid. 333 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken- Belang- Internering- Onder
scheiden misdrijven - Middel betreffende 
sommige misdrijven - Wettelijk verant
woorde maatregel - Ontvankelijkheid van 
het middel. 280 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Belang - StrafVordering -
Verschillende misdrijven- Een enkele straf 
- Middel dat op een van die misdrijven 
betrekking heeft - Ontvankelijkheid. 336 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Belang - Gewettigde verden
king- Onderzoeksrechter wettig verhinderd 
en vervangen - Ontvankelijkheid. 386 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken- Verband met bestreden beslis
sing- Voorlopige hechtenis- Eerste hand
having - Regelmatigheid van het bevel tot 
aanhouding - Middel dat niets uitstaande 
heeft met het bevel tot aanhouding. 406 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken- Vereiste vermeldingen- Voor
lopige hechtenis - Beslissing van het onder
zoeksgerecht - Middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel149 Gw. 406 

D 

Deskundigenonderzoek 
Strafzaken- Bloedstaal- Toestemming van 
de betrokkene - Regelmatigheid. 280 
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Deskundigenonderzoek 
Strafzaken - Tegenexpertise - Onmogelijk
heid ingevolge het deskundigenonderzoek -
Gevolg. 280 

Douane en accijnzen 
Overtreding van douane- en accijnswetgeving 
- StrafVordering - Ontdoken rechten en 
accijnzen - Burgerlijke rechtsvordering -
Instellen van beide vorderingen - Bevoegd
heid. 335 

Dwangsom 
Vordering - Initiatief - Partij - Draag
wijdte. 276 

Dwangsom 
Vordering - Initiatief - Partij - Gemach
tigde ambtenaar- Geen burgerlijke partij -
Geldigheid. 276 

E 

Echtscheiding en scheiding van tafel en 
bed 
Echtscheidingsprocedure- Echtscheiding door 
onderlinge toestemming- Voorafgaande over
eenkomst - Bepaling van de bijdrage in 
onderhoud en opvoeding van de kinderen -
Wijziging- Voorwaarden. 389 

Europese Unie 
Prejudiciele geschillen- Hofvan Cassatie
Artikel 177 E.E.G.-Verdrag- Handelingen 
van de instellingen- Bepaling- Uitlegging 
- Noodzakelijke uitlegging- H.v.J.- Ver
zoek - Uitzondering. 250 

Europese Unie 
Verdragsbepalingen - Beleid - Mededin
ging- Bedrijven- Overeenkomsten- Com
missie - Beschikking- Draagwijdte. 250 

Europese Unie 
Verdragsbepalingen - Instellingen - Com
missie- Beschikking- Draagwijdte- Mede
dinging - Bedrijven - Overeenkomsten. 

250 

F 

Faillissement, faillissementsakkoord en ge· 
rechtelijk akkoord 
Rechtspleging - Hoger beroep - Termijn -
Vonnis ter zake van faillissement- Begrip. 

284 

G 

Gerechtskosten 
Burgerlijke zaken- Procedure in cassatie
Arbeidsongeval - Getroffene - Cassatie
beroep - Afstand. 373 



Gerechtskosten 
Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bij
zondere regels) - Arbeidsongeval - Proce
dure in cassatie - Getroffene - Cassatie
beroep - Mstand. 373 

Grondwet 
Grondwet 1994 (art. 100 tot einde)- Art. 159 
- Wettigheid - Toetsing- Ziekte- en invali
diteitsverzekering - Ziektekostenver
zekering - Zorgverstrekkers - Paramedi
sche medewerkers - Kinesitherapeuten -
Verpleegkundigen- Verplichtingen - Admi
nistratieve controle- Inbreuken- Admini
stratieve sancties-Administratieve geldboeten 
-Wet- Overeenstemming. 364 

H 

Handelspraktijken 
Mededinging - Bedrijven - Overeenkom
sten - Europese Unie - Commissie - Be
schikking - Draagwijdte. 250 

Heling 
Afiopend misdrijf- Opeenvolgende feiten -
Mededaders - Medeplichtigen. 297 

Heling 
Bestanddelen. 

Heling 

297 

Bestanddelen- Wederrechtelijke oorsprong 
- Voorafgaande kennis- Bewijs- Latere 
gedragingen. 297 

Heling 
Gebruik voertuig- Verbeurdverklaring. 297 

Hof van assisen 
Samenstelling van de jury en van het hof -
Hoofdman - Identiteit - Processtukken -
Tegenstrijdigheid. 302 

Hof van assisen 
Behandeling ter zitting en tussenarresten. 
Verklaring van de jury - Opening van de 
debatten - Termijn van vijftien dagen na 
ondervraging door de voorzitter - Niet
nalevingvan die termijn - Gevolg. 343 

Hof van assisen 
Eindarrest- Veroordeling- Cassatieberoep 
- Draagwijdte van het cassatieberoep- Arrest 
op tussengeschil. 314 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale 
zaken inbegrepen)- Beslissingen en partijen 
- Beslissing van de eerste rechter - Beslis
sing conform de conclusie van een partij -
Hoger beroep van die partij - Belang -
Ontvankelijkheid. 350 
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Hoger beroep 
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale 
zaken inbegrepen) - Principaal beroep. Vorm. 
t.ermijn. Onsplitsbaar geschil - Termijn -
Vonnis ter zake van faillissement- Begrip. 

284 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale 
zaken inbegrepen)- Principaal beroep. Vorm. 
Termijn. onsplitsbaar Geschil - Termijn -
Begin - Betekening aan een in verschillende 
hoedanigheden tussengekomen partij. 284 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale 
zaken inbegrepen)- Principaal beroep. Vorm. 
Termijn. Onsplitsbaar geschil - Termijn -
Vertrekpunt- Vonnis alvorens recht te doen 
- Getuigenverhoor. 357 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale 
zaken inbegrepen) - Gevolgen. Bevoegdheid 
van de rechter - Deskundigenonderzoek -
Bevestiging - Gevolg - Devolutieve kracht 
- Beslissing. 262 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale 
zaken inbegrepen) - Gevolgen. Bevoegdheid 
van de rechter - Gevolgen - Overeenkomst 
- Huurovereenkomst- Gerechtelijke on thin
ding - Hoger beroep - Schorsende werking 
- Gevolg. 426 

Hoger beroep 
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) 
- Gevolgen. Bevoegdheid van de rechter -
Openbaar ministerie - Onafhankelijkheid -
Beoordelingsbevoegdheid. 303 

Hoger beroep 
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) 
- Gevolgen. Bevoegdheid van de rechter -
Vrijspraak- Hoger beroep van het openbaar 
ministerie beperkt tot een vrijspraak- Gevolg 
- Strafbaarheid - Strafvordering. 303 

Hoger beroep 
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) 
- Burgerlijke rechtsvordering (bijzondere regels) 
- Vrijspraak- Kracht van gewijsde- Rechts-
macht. 301 

Huur van goederen 
Algemeen- Huurovereenkomsten- Gerech
telijke ontbinding - Gevolgen - datum -
Uitzondering. 426 

Huur van goederen 
Algemeen- Huurovereenkomsten- Gerech
telijke ontbinding - Hoger beroep - Schor
sende werking - Gevolg. 426 

Huwelijksvermogensstelsels 
Wettelijk stelsel- Gemeenschappelijke schul
den - Medische kosten. 387 
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Inkomstenbelastingen 
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten 
Bedrijfsverliezen- Zelfstandige beroepswerk
zaamheid- Belastbare inkomsten- Vast
stelling op forfaitaire grondslagen - Bewijs 
van beroepskosten- Beweerd beroepsverlies 
- Mtrek van de inkomsten van een andere 
beroepswerkzaamheid. 352 

Inkomstenbelastingen 
Personenbelasting - Van het totaal belast
baar net to-inkomen aftrekbare lasten- Inko
m en - Onroerende inkomsten - Roerende 
inkomsten-Verkrijging-Behoud-Aangegane 
schulden - Begrip - Interesten. 411 

Inkomstenbelastingen 
Personenbelasting - Van het totaal belast
baar netto-inkomen aftrekbare lasten- Inko
men - Onroerende inkomsten - Roerende 
inkomsten-Verkrijging-Behoud-Aangegane 
schulden - Interesten - Nalatenschap -
Geschil - Aangifte - Indiening- Bestand
deel van de activa- Onjuist bedrag- Gevolg. 

411 

Inkomstenbelastingen 
Vennootschapsbelasting - Vaststelling van 
het belastbaar netto-inkomen - Winsten -
Vaststelling- Kalenderjaar - Boekjaar
Onderscheid - Boekhouding - Regels van 
boekhoudrecht. 253 

Inkomstenbelastingen 
Vennootschapsbelasting - Belastbaar netto
inkomen van personenvennootschappen onder
worpen aan vennootschapsbelasting- Winsten 
- Vaststelling- Kalenderjaar- Boekjaar 
- Onderscheid- Boekhouding- Regels van 
boekhoudrecht. 253 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure- Aanslagtermijnen- Ter
mijn van drie jaar - Hogere belasting dan 
deze blijkend uit de aangifte - Fout van de 
belastingplichtige. 323 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure- Wijziging door de admi
nistratie van een aangifte- Belastingplichtige 
- Inlichting - Draagwijdte - Gevolg. 410 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure- Bewijsvoering- Verge
lijking met soortgelijke belastingplichtigen
Forfaitaire grondslagen van aanslag- Wijzi
ging in over leg met bedrijfsgroepering na indie
ning van aangifte - Beginsel van behoorlijk 
bestuur. 323 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Sancties. Verhogingen. 
Administratieve boeten. Straffen - Admini
stratieve boete - Inkohiering - Termijn -
Verval - Niet geregistreerde aannemer -
Opdrachtgever - Betalingen - Verplichte 
inhoudingen- Verzuim. 256 
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Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Sancties. Verhogingen. 
Administratieve boeten. Straffen - Admini
stratieve boete - Niet geregistreerde aanne
mer- Opdrachtgever- Betalingen- Ver
plichte inhoudingen - Verzuim - Eigen 
geldmiddelen - Belastingschulden - Aan
wending - Saldo - Teruggave. 256 

Inkomstenbelast}" ngen 
Voorziening voor et hof van beroep- Bevoegd
heid van het ho van beroep - Ambtshalve 
middelen. 326 

Inkomstenbelastingen 
Voorziening in cassatie - Openbaar ministe
rie - Grand van niet-ontvankelijkheid -
Kennisgeving. 261 

Inkomstenbelastingen 
Voorziening in cassatie - Verzoekschrift -
Handtekening - Identificatie - Onleesbare 
handtekening- Gevolg. 261 

Inkomstenbelastingen 
Rechten. Tenuitvoerlegging en voorrechten van 
de Schatkist - Niet geregistreerde aannemer 
- Opdrachtgever- Betalingen- Verplichte 
inhoudingen- Verzuim- Administratieve 
boete - Inkohiering - Termijn - Verval. 

256 

Inkomstenbelastingen 
Rechten. Tenuitvoerlegging en voorrechten van 
de Schatkist- Niet geregistreerde aannemer 
- Opdrachtgever- Betalingen - Verplichte 
inhoudingen- Verzuim- Eigen geldmidde
len - Administratieve boete - Belasting
schulden-Aanwending- Saldo-Teruggave. 

256 

Inkomstenbelastingen 
Rechten. Tenuitvoerlegging en voorrechten van 
de Schatkist- Niet geregistreerde aannemer 
- Opdrachtgever- Betalingen- Verplichte 
inhoudingen- Verzuim- Eigen geldmidde
len- Verval- Teruggave. 256 

Inkomstenbelastingen 
Rechten. Tenuitvoerlegging en voorrechten van 
de Schatkist- Niet geregistreerde aannemer 
- Opdrachtgever- Betalingen- Verplichte 
inhoudingen- Belastingschulden- Aanwen
ding - Saldo - Teruggave. 256 

Inkomstenbelastingen 
Allerlei - Misdrijven - Aangifte door fiscale 
ambtenaren - Niet aangegeven fiscale mis
drijven - Advies van de bevoegde geweste
lijke directeur - Vervolgingen - Begrip. 

339 

Inkomstenbelastingen 
Allerlei - Misdrijven - StrafVordering -
Bepaling van het W.I.B. 1992 of van een 
besluit ter uitvoering ervan - Geschil aan
hangig bij andere gerechtelijke overheid -
Uitstel van de uitspraak - Beoordeling door 
de feitenrechter. 339 
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lnteresten 
Compensatoire interesten - Begrip. 422 

lnternationale verdragen 
Burgerlijke zaken - Europees Verdrag 19 
juni 1980- Verhintenissen uit overeenkomst 
- Arheidsovereenkomst - Bevoegdheids- . 
clausule- Aanwijzing huitenlands rechter-
Uitsluiting toepassingsgehied Toetsings-
recht van rechter- Gevolg. 263 

J 

Jeugdbescherming 
Jeugdrechthank- Maatregelen ten aanzien 
van minderjarigen- Voorhereidende rechts
pleging - Draagwijdte. 307 

Jeugdbescherming 
Jeugdrechthank - Maatregelen ten aanzien 
van minderjarigen- Behoud in het milieu
Prestatie van opvoedkundige offilantropische 
aard- Aard- Werking in de tijd. 307 

Jeugdbescherming 
Jeugdrechthank - Maatregelen ten aanzien 
van minderjarigen- Voorhereidende rechts
pleging - Behoud in het milieu - Prestatie 
van opvoedkundige of filantropische aard -
Aard - Gevolg - Aanwijzingen van schuld 
- Vermoeden van onschuld. 307 

L 

Levensonderhoud 
Echtscheiding door onderlinge toestemming 
- Overeenkomst- Kinderen- Wijziging
Voorwaarden. 389 

Loon 
Allerlei - Schorsing arheidsovereenkomst -
Arheidsongeschiktheid-Vergoeding- Carens
dag - Sectoriele collectieve arheidsovereen
komst- Carentievergoeding-Aard- Gevolg. 

393 

M 

Mach ten 
Rechterlijke Macht - Grondwet (1994), art. 
159- Wettigheid- Toetsing- Ziekte- en 
invaliditeitsverzekering- Ziektekostenverze
kering - Zorgverstrekkers - Paramedische 
medewerkets - Kinesitherapeuten - Ver
pleegkundigen- Verplichtingen- Admini
stratieve controle-Inhreuken -Administratieve 
sancties-Administratieve geldhoeten- Wet 
- Overeenstemming. 364 

Machtsoverschrijding 
Aangifte- Vordering tot vernietiging- Ont
vankelijkheid- Voorwaarden. 404 

Mindervaliden 
Tegemoetkomingen - Inkomensvervangende 
tegemoetkoming - Recht - Herziening -
Amhtshalve herziening - Voorwaarden -
Begrip - Begunstigde - Wijziging - Wijzi
ging van de wet-Tegemoetkoming- Mschaf
fing- Vermindering. 292 

Mindervaliden 
Tegemoetkomingen - Openhare orde. 292 

Mindervaliden 
Tegemoetkomingen- Wetten. Decreten. Ordon
nanties. Besluiten - Werking in de tijd -
Draagwijdte- Recht- Herziening- Draag
wijdte. 294 

Mindervaliden 
Tegemoetkomingen - Inkomensvervangende 
tegemoetkoming - Recht - Herziening -
Amhtshalve herziening - Voorwaarden -
Begrip - Begunstigde- Wijziging- Wijzi
ging van de wet- Tegemoetkoming-Mschaf
fing- Vermindering. 294 

Mindervaliden 
Tegemoetkomingen-Wetten. Decreten. Ordon
nanties. Besluiten - Werking in de tijd -
Onmiddellijke werking-Administratieve heslis
sing - Toestand waarop twee wetgevingen 
van toepassing zijn - Gevolg. 294 

Mindervaliden 
Integratietegemoetkoming - Ministeriele 
heslissing - Beroep - Arheidsrechthank -
Bevoegdheid - Beperking. 391 

Misbruik van vertrouwen 
Bestanddelen- Precaire overdracht- Inpand
geving. 274 

Misdrijf 
Algemeen. Begrip. Materieel en moreel hestand
dee!. Eenheid van opzet - Mishruik van 
vertrouwen- Precaire overdracht- lnpand
geving. 274 

Misdrijf 
Algemeen. Begrip. Materieel en :moreel hestand
dee!. Eenheid van opzet - Straftoemeting -
Motivering- Criminele ingesteldheid- Draag
wijdte. 297 

Misdrijf 
Algemeen. Begrip. Materieel en moreel hestand
dee!. Eenheid van opzet- Algemeen- Straf
haarheid- Meerdere heklaagden-Vrijspraak 
- Hoger heroep van het openhaar ministerie 
heperkt tot een vrijspraak- Gevolg. 303 

Misdrijf 
Toerekenhaarheid- Natuurlijke personen
Algemeen reglement op de technische eisen
Openhare weg - Bezigen van voertuig -
Strafrechtelijk verantwoordelijke persoon. 

241 

Misdrijf 
Toerekenhaarheid- Rechtspersonen- Straf
rechtelijke verantwoordelijkheid. 243 



Monumenten en landschappen (Behoud van) 
Bescherming van een landschap - Schade
vergoeding- Voorwaarden. 320 

0 
Onaantastbare beoordeling door de feiten

rechter 
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst- Oor
zaak - Beoordeling door de rechter - Oorza
kelijk verband- Wettigheid- Toetsing van 
het Hof. 399 

Onaantastbare beoordeling door de feiten
rechter 
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst- Oor
zaak-Verkeersongeval- Onregelmatig gepar
keerd voertuig - Stilstaan geoorloofd op de 
plaats waar het voertuig onregelmatig gepar
keerd stond - Oorzakelijk verband - Beoor
deling door de rechter - Grenzen. 399 

Onaantastbare beoordeFng door de feiten-
rechter · 
Belastingzaken - Inkomstenbelastingen -
Aanslagprocedure - Wijziging door de admi
nistratie van een aangifte- Belastingplichtige 
- Inlichting - Draagwijdte - Gevolg. 410 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
Beschermde werknemers- Rechterlijke beslis
sing- Gerechtsbrief- Kennisgeving- Datum 
- Toezending. 359 

Onderzoek in strafzaken 
Opsporingsonderzoek- Verhoor van de ver
dachte- Vereiste. 245 

Onderzoek in strafzaken 
Onderzoeksrechter - Verhindering- Ver
vanging- Voorwaarde. 248 

Onderzoeksrechter 
Vervanging - Voorwaarden. 

Openbaar ministerie 

346 

Onafhankelijkheid- Hoger beroep- Beoorde
lingsbevoegdheid- Beoordeling door de rech
ter. 303 

Openbare orde 
Mindervaliden - Tegemoetkomingen. 292 

Openbare orde 
Rechterlijke organisatie - Rechtscollege -
Samenstelling - Vroegere kennisname -
Verbod. 333 

Oplichting 
Bestanddelen 

Overeenkomst 

Leugenachtige bewering. 
300 

Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Echt
scheiding door onderlinge toestemming- Bepa
ling van de bijdrage in onderhoud en opvoeding 
van de kinderen- Wijziging- Voorwaar
den. 389 
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Overeenkomst 
Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Ver
traging in de uitvoering - Strafbeding -
Wettelijkheid. 428 

Overeenkomst 
Verbindende kracht (niet-uitvoering)- Ver
traging in de uitvoering - Gedeeltelijke uit
voering - Strafbeding- Bevoegdheid van de 
rechter. 428 

Overeenkomst 
Einde - Gerechtelijke ontbinding - Duur-
contract - Ontbinding Gevolgen -
Datum - Uitzondering. 426 

Overeenkomst 
Einde- Huurovereenkomst- Gerechtelijke 
ontbinding - Hoger beroep - Schorsende 
werking - Gevolg. 426 

R 

· Rechtbanken 
Burgerlijke zaken - Algemeen- Conclusies 
- Laattijdige mededeling- Heropening van 
de debatten. 289 

Rechtbanken 
Burgerlijke zaken - Algemeen - Rechtscol
lege - Omvang - Betwisting - Openbare 
or de - Mindervaliden- Tegemoetkomingen. 

292 

Rechtbanken 
Burgerlijke zaken - Algemeen - Feiten en 
redenen- Ambtshalve aanvulling- Voor
waarden. 327 

Rechtbanken 
Strafzaken - Stra:!Vordering - Openbaar 
ministerie- Onafhankelijkheid- Hoger beroep 
- Beoordelingsbevoegdheid Beoordeling 
door de rechter. 303 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Art. 6 -
Artikel 6.1 - Strafzaken - Recht op een 
eerlijke behandeling van de zaak - Deskun
digenonderzoek - Tegenexpertise - Onmo
gelijkheid ingevolge het deskundigenonderzoek 
- Gevolg. 280 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens- Art. 6-Art. 
6.1- Onpartijdigheid van de rechter- Hof 
van beroep - Samenstelling - Magistraat 
belast met een gerechtelijk onderzoek in aan
verwante zaak - Regelmatigheid. 303 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens- Art. 6-Art. 
6.1- Wapengelijkheid- Eerlijk proces
Meerdere beklaagden- Vrijspraak- Ver
schillende behandeling - Hoger beroep van 
het openbaar ministerie beperkt tot een vrij
spraak - Gevolg. 303 



Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens- Art. 6 -Art. 
6.1 - Meerdere beklaagden- Vrijspraak
Verschillende behandeling - Hoger beroep 
van het openbaar ministerie beperkt tot een 
vrijspraak - Herkwalificatie - Gevolg. 303 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 -
Artikel 6.2 - Jeugdrechtbank - Maatrege
len ten aanzien van minderjarigen- Voorbe
reidende rechtspleging- Behoud in het milieu 
- Prestatie van opvoedkundige of filantropi
sche aard - Aard- Gevolg- Aanwijzingen 
van schuld- Vermoeden van onschuld. 307 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens -Art. 6 -Art. 
6.2- Voorlopige hechtenis- Handhaving
Bevel tot aanhouding- Motivering- Ver
moeden van onschuld - Eerbiediging. 385 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Art. 8 -
Recht op eerbiediging van het prive-leven
Onderzoek in strafzaken - Bloedstaal -
Toestemming van de betrokkene. 280 

Rechten van de Mens 
Internationaal Verdrag Burgerrechten en Poli
tieke Rechten- Art. 14.2- Voorlopige hech
tenis - Handhaving - Bevel tot aanhouding 
- Motivering- Vermoeden van onschuld
Eerbiediging. 385 

Rechterlijke organisatie 
Burgerlijke zaken - Arbeidshof - Samen
stelling - Raadsheer in sociale zaken -
Vroegere kennisname - Sociale rechter -
Nietigheid. 333 

Rechterlijke organisatie 
Burgerlijke zaken- Rechtscollege - Samen
stelling- Vroegere kennisname - Verbod -
Nietigheid. 333 

Rechterlijke organisatie 
Strafzaken- Onderzoeksrechter- Vervan
ging- Voorwaarden. 346 

Rechterlijk gewijsde 
Gezag van gewijsde- Strafzaken- Aanspra
kelijkheid buiten overeenkomst -.- Herstel
plicht - Zaken - Bewaarder van de zaak
Geen fout - Rechterlijk gewijsde dienaan
gaande - Gevolg. 34 7 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Verbod op iemand dwang uit te oefenen -
Strafzaken- Deskundigenonderzoek- Bloed
staal met toestemming - Draagwijdte. 280 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Beginsel van behoorlijk bestuur- Inkomsten
belastingen - Aanslagprocedure - For
faitaire grondslagen van aanslag - Wijziging 
in overleg met bedrijfsgroepering na indie
ning van aangifte - Gevolg. 323 
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Recht van verdediging 
Burgerlijke zaken - Conclusies - Laat
tijdige mededeling- Heropening van de de bat
ten. 289 

Recht van verdediging 
Burgerlijke zaken - Feiten en redenen -
Ambtshalve aanvulling- Voorwaarden. 327 

Recht van verdediging 
Burgerlijke zaken- Opdracht van de rechter 
- Beslissing- Rechtsgrond- Geen aanvoe
ring door partijen - Partijen -
geen gelegenheid tot tegenspraak - Gevolg. 

415 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Deskundigenonderzoek - Te
genexpertise - Onmogelijkheid Gevolg. 

280 

Recht van verdediging 
Strafzaken- Voorlopige hechtenis- Bevel 
tot aanhouding - Handhaving - Ernstige 
aanwijzingen van schuld-Anonieme getuige. 

414 

Recht van verdediging 
Belastingzaken - Inkomstenbelastingen -
Beslissing - Grondslag - Gegeven - Recht 
van verdediging- Miskenning- Voorwaar
den. 410 

Redenen van de vonnissen en arresten · 
Geen conclusie- Burgerlijke zaken (handels
zaken en sociale zaken inbegrepen) - Beslis
sing waarin toepassing wordt gemaakt van 
een wettelijke bepaling - Geen vaststelling 
dat de voorwaarden voor de toepassing ervan 
vervuld zijn. 322 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Geen conclusie- Strafzaken (geestrijke dran
ken en douane en accijnzen inbegrepen) -
Aanranding van de eerbaarheid met geweld of 
bedreigingen- Veroordeling- Aan te wijzen 
wetsbepalingen. 334 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Op conclusie - Burgerlijke zaken (handels
zaken en sociale zaken inbegrepen) - Feiten 
en redenen- Ambtshalve aanvulling- Voor
waarden. 327 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken- Tussen vonnisgerechten- Bur
gerlijke rechtsvordering - Politierechtbank 
- Beslissing- Onderzoeksmaatregel- Hoger 
beroep- Correctionele rechtbank- Vonnis 
- Verwijzing naar de politierechtbank -
Beslissing van die rechtbank - Onbevoegd
heid - Geen rechtsmiddel. 423 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en 
vonnisgerecht-Allerlei-Verzachtende omstan
digheden- Toelaatbaarheid- Werking in 
detijd. 277 



Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en 
vonnisgerecht-Allerlei-Verzachtende omstan
digheden- Verkrachting- Buitenvervolging
stelling-Pogingtotverkrachting-Herkwalificatie 
- Voltrokken verkrachting- Gevolg. 277 

s 
Slagen en verwondingen, doden 

Opzettelijk toebrengen van verwondingen en 
opzettelijk doden - Opzettelijk toebrengen 
van slagen- Verschoonbare doodslag- Her
haling - Ontzetting van de uitoefening van 
rechten- Wettigheid. 424 

Sociale zekerheid 
Werknemers - Schorsing arbeidsovereen
komst - Arbeidsongeschiktheid - Vergoe
ding - Carensdag - SectoriiHe collectieve 
arbeidsovereenkomst Carentievergoeding 
- Aard - Gevolg. 393 

Stedebouw 
Hers tel van plaats in de vorige staat. Betaling 
van een meerwaarde- Dwangsom- Gemach
tigde ambtenaar- Geen burgerlijke partij
Geldigheid. 276 

Straf 
Algemeen. Straf en Maatregel. Wettigheid
Motivering - Feiten gepleegd na de in de 
dagvaarding bedoelde periode. 402 

Straf 
Andere straffen- Bijzondere verbeurdverkla
ring- Vordering openbaar ministerie. 242 

Straf 
Andere straffen- Bij zondere verbeurdverkla
ring :.._ Vermogensvoordelen uit het misdrijf 
-Kosten verbonden a an het misdrijf- Begro
ting der vermogensvoordelen - Bevoegdheid 
van de rechter. 242 

Straf 
Andere straffen- Verbeurdverklaring- Bij
zondere verbeurdverklaring - Vermogens
voordelen- Misdrijf gepleegd doorrechtspersoon 
- Vermogensvoordelen rechtstreeks door de 
rechtspersoon verkregen. 373 

Straf 
Andere straffen - Artikel 31 Sw. - Ontzet
ting van de uitoefening van rechten - Aard 
- Wettigheid- Voorwaarde. 420 

Straf 
Andere straffen - Artikel 31 Sw. - Ontzet
ting van de uitoefeningvan rechten- Opschor
ting van de veroordeling - Ontzetting -
Wettigheid. 420 

Straf 
Andere straffen- Art. 31 Sw.- Ontzetting 
van de uitoefening van rechten - Aard -
Wettigheid- Voorwaarde. 424 
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Straf 
Andere straffen - Art. 31 Sw. - Ontzetting 
van de uitoefening van rechten- Opzettelijk 
toebrengen van slagen-Verschoonbare dood
slag- Herhaling- Ontzetting- Wettig
heid. 424 

Straf 
Verzachtende omstandigheden. Verschonings
gronden- Toelaatbaarheid- Werking in de 
tijd- Bevoegdheid- Regeling van rechtsge
bied. 277 

Strafvordering 
Algemeen - Meerdere beklaagden - Vrij
spraak - Hoger beroep van het openbaar 
ministerie beperkt tot een vrijspraak- Gevolg. 

303 

T 
Taalgebruik 

Bestuurszaken - Plaatselijke diensten -
Brussel-Hoofdstad- Door de betrokkene ge
bruikte taal - Begrip. 408 

Terugvordering van het onverschuldigd be
taalde 
Inkomstenbelastingen- Rechten. tenuitvoer
legging en voorrechten van de ·schatkist -
Niet geregistreerde aannemer- Opdrachtge
ver- Betalingen- Verplichte inhoudingen 
- Verzuim- Eigen geldmiddelen- Verval 
- Teruggave. 256 

Terugvordering van het onverschuldigd be
taalde 
Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Admi
nistratieve controle - Niet teruggevorderde 
prestaties - Verzekeringsinstelling - Boe
king - Administratiekosten - Nalatigheid 
- Misdrijf- Tijdstip. 362 

u 
Uitlevering 

Overmaken van overtuigingsstukken - Euro
pees Verdrag aangaande de wederzijdse rechts
hulp in strafzaken- Verzoek aan Belgie
Recht om de gevraagde rechtshulp te weige
ren - Onderzoek betreffende feiten waarvoor 
de verdachte in Belgie wordt vervolgd -
B~;Jtekenis van het voorbehoud. 378 

v 
Verjaring 

Burgerlijke zaken - Termijnen (Aard. Duur. 
Aanvang. Einde) - Aanvang - Ziekte- en 
invaliditeitsverzekering - Administratieve 
controle - Terugvordering van het onver
schuldigd betaalde - Niet teruggevorderde 
prestaties - Verzekeringsinstelling - Boe
king - Administratiekosten - Nalatigheid 
- Misdrijf- Tijdstip. 362 
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Veroordeling met uitstel en opschorting 
van de veroordeling 
Aller lei - Opschorting - Ontzetting van de 
uitoefening van rechten- Wettigheid. 420 

Verwijzing na cassatie 
Strafzaken - Ontzetting van de uitoefening 
van rechten - Onwettigheid Cassatie. 

420 

Verwijzing na cassatie 
Strafzaken - Ontzetting van de uitoefening 
van rechten - Onwettigheid ~ Cassatie. 

424 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Strafzaken- Gewettigde verdenking- Onder
zoeksrechter wettig verhinderd en vervangen 
- Voorlopige hechtenis - Handhaving -
Cassatieberoep - Cassatiemiddel- Ontvan
kelijkbeid. 386 

Vonnissen en arresten 
Algemeen - Openbaarheid van de terechtzit
ting- Vaststelling. 405 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Algemeen - Interpretatie -
Begrippen- Andere rechtstak. 274 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Allerlei - Datum van uit
spraak - Proces-verbaal terechtzitting van 
verdaging voor uitspraak - Proces-verbaal 
terechtzitting van uitspraak- Voor eenslui
dend verklaard afschrift der uitspraak- Ver
schrijving. · 243 

Voorlopige hechtenis 
Bevel tot aanhouding - Motivering - Ern
stige aanwijzingen van schuld - Bewijs
kracht van de akte. 406 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving - Ernstige aanwrJzmgen van 
schuld - Toezicht van het Hof- Grenzen. 

247 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving- Bevel tot aanhouding- Moti
vering- Vermoeden van onschuld- Eerbie
diging. 385 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving - Motivering. 

Voorlopige hechtenis 

386 

Handhaving - Eerste handhaving - Onder
zoeksgerecht- Opdracht- Toetsing- Regel
matigheid van het bevel tot aanhouding -
Motivering van dat bevel- Bewijskracht van 
de akte. 406 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving - Eerste handhaving - Kamer 
van inbeschuldigingstelling - Opdracht -
Toetsing - Regelmatigheid van het bevel tot 
aanhouding - Cassatiemiddel - Middel dat 

niets uitstaande heeft met het bevel tot aan
houding. 406 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving - Ernstige aanwljzmgen van 
schuld - Anonieme getuige. 414 

Voorlopige hechtenis 
Verlenging van de termijnen - Cassatie
beroep- Neerlegging van een memorie -
Termijn - Verzoek tot uitstel - Gevolgen. 

316 

Voorlopige hechtenis 
Onmiddellijke aanhouding - Begrip. 283 

Voorlopige hechtenis 
Allerlei - Samenhang- Toepassing. 248 

Voorlopige hechtenis 
Allerlei - Beslissing van het onderzoeks
gerecht - Middel afgeleid uit de schending 
van art. 149 Gw. 406 

Vordering in rechte 
Burgerlijke zaken - Hoger beroep - Beslis
sing van de eerste rechter - Beslissing con
form de conclusie van een partij - Hoger 
beroep van die partij - Belang - Ontvanke
lijkbeid. 350 

Vreemdelingen 
Tewerkstelling van vreemde arbeidskrachten 
- Reglementering- Voorlopige tewerkstelling 
- Administratieve maatregel - Gevolg. 270 

w 
Waters 

Bescherming van de oppervlaktewateren -
Aansprakelijkbeid van het Waalse Gewest. 

317 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement van 01-12-1975-Regle
mentsbepalingen - Art. 2 - Art. 2.29 -
Betalend parkeren. 246 

Wegverkeer 
WegverkeeersreglementvanOl-12-1975-Regle
mentsbepalingen - Art. 27 - Art. 27ter -
Betalend parkeren. 246 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement van 01-12-1975- Regle
mentsbepalingen- Art. 59- Art. 59.10-
Autosnelweg - Vaststellingen van de politie 
- Wettigheid- Voorwaarden. 341 

Wegverkeer · 
Allerlei - Algemeen reglement op de techni
sche eisen - Openbare weg - Bezigen van 
voertuig - Strafrechtelijk verantwoordelijke 
persoon. 241 

Werkloosheid 
Recht op uitkering- Wachttijd- Overgang 
van stelsel- Arbeidsdagen- Gelijkstelling 
- Ziekte-uitkering. 330 
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Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten 
Werking in de tijd en in de ruimte- Sociale 
wetten- lnbreuk- Burgerlijke veroordeling 
- Bijkomende sanctie - Vergoeding aan 
R.S.Z.- Benevens administratieve sanctie
Opeenvolging van wetten na plegen van fei
ten. 267 

Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten 
Werking in de tijd en in de ruimte- Werking 
in de tijd- Misdrijf- Verzachtende omstan
digheden - Toelaatbaarheid- Bevoegdheid 
- Regeling van rechtsgebied. 277 

Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten 
Werking in de tijd en in de ruimte- Werking 
in de tijd - Draagwijdte. 292 

Wetten. Decreten, Ordonnanties. Besluiten 
Werking in de tijd en in de ruimte- Werking 
in de tijd - Draagwijdte - Mindervaliden -
Tegemoetkomingen- Recht- Herziening
Draagwijdte. 294 

Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten 
Werking in de tijd en in de ruimte- Werking 
in de tijd- Onmiddellijke werking- Minder
validen- Tegemoetkomingen- Administra
tieve beslissing- Toestand waarop twee wet
gevingen van toepassing zijn - Gevolg. 294 

Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten 
Wettigheid van besluiten en verordeningen
Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Ziekte
kostenverzekering- Zorgverstrekkers- Para
medische medewerkers - Kinesitherapeuten 
- Verpleegkundigen-Verplichtingen- Admi
nistratieve controle - Inbreuken - Admini
stratieve sancties-Administratieve geldboeten 
-Wet- Overeenstemming. 364 

z 
Ziekte· en invaliditeitsverzekering 

Algemeen- Administratieve controle - On
verschuldigd betaalde - Terugvordering -
Niet teruggevorderde prestaties - Verzeke-
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ringsinstelling - Boeking - Administratie
kosten- Nalatigheid- Misdrijf- Tijdstip. 

362 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
Algemeen·- VeJ.jaring- Termijnen (Aard. 
Duur. Aanvang. Einde) - Aanvang- Admi
nistratieve controle- Onverschuldigd betaalde 
- Terugvordering - Niet teruggevorderde 
prestaties - Verzekeringsinstelling - Boe
king - Administratiekosten - Nalatigheid 
- Misdrijf- Tijdstip. 362 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
Arbeidsongeschiktheidsverzekering- Arbeids
ongeschiktheid - Vergoeding- Arbeidsover
eenkomst - Schorsing - Carensdag - Sec
toriele collectieve arbeidsovereenkomst -
Carentievergoeding - Aard - Gevolg. 393 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
Ziektekostenverzekering - Zorgverstrekkers 
- Paramedische medewerkers- Kinesithera
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gen- Administratieve controle- Inbreuken 
- Administratieve sancties - Administra
tieve geldboeten - Aard. 364 
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