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Nr. 181 

1 e KAMER- 10 april1997 

1 o BESTENDIGE DEPUTATIE- MET EI
GENLIJKE RECHTSPRAAK BELAST RECHTSCOL
LEGE - BEVOEGDHEID- GEMEENTEBELAS
TINGEN- BEZWAAR 

2° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART. 100 
TOT EINDE) -ART. 159- WETTIGHEIDSTOET
SING- BESTENDIGE DEPUTATIE- MET EI
GENLIJKE RECHTSPRAAK BELAST RECHTSCOL
LEGE - BEVOEGDHEID - PLIGHT 
GEMEENTEBELASTINGEN- BEZW AAR. 

3° GEMEENTE-, PROVINCIE- EN 
PLAATSELIJKE BELASTINGEN -
RECHTSPLEGING - GEMEENTEBELASTINGEN 
- BEZWAAR - BESTENDIGE DEPUTATIE -
MET EIGENLIJKE RECHTSPRAAK BELAST 
RECHTSCOLLEGE- BEVOEGDHEID. 

4o GEMEENTE-, PROVINCIE- EN 
PLAATSELIJKE BELASTINGEN- GE
MEENTEBELASTINGEN- BEZWAAR~ BESTEN
DIGE DEPUTATIE- MET EIGENLIJKE RECHT
SPRAAK BELAST RECHTSCOLLEGE - BE
VOEGDHEID. 

so BESTENDIGE DEPUTATIE- MET EI
GENLIJKE RECHTSPRAAK BELAST RECHTSCOL
LEGE - BEVOEGDHEID- GEMEENTEBELAS
TING- HUISVUILOPHALING- PRINCIPE -
BEDRAG- BEZWAAR 

6° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART. 100 
TOT EINDE)- ARTIKEL 159- BESTENDIGE DE
PUT A TIE -MET EIGENLIJKE RECHTSPRAAK 
BELAST RECHTSCOLLEGE- BEVOEGDHEID
GEMEENTEBELASTING- HUISVUILOPHALING 
-PRINCIPE- BEDRAG- BEZWAAR 

7o GEMEENTE-, PROVINCIE- EN 
PLAATSELIJKE BELASTINGEN -
RECHTSPLEGING- BESTENDIGE DEPUTATIE
MET EIGENLIJKE RECHTSPRAAK BELAST 
RECHTSCOLLEGE - BEVOEGDHEID - GE
MEENTEBELASTING- HUISVUILOPHALING
PRINCIPE- BEDRAG- BEZWAAR 

so GEMEENTE-, PROVINCIE- EN 
PLAATSELIJKE BELASTINGEN- GE
MEENTEBELASTINGEN- HUISVUILOPHALING 
- BESTENDIGE DEPUTATIE - MET EIGEN
LIJKE RECHTSPRAAK BE LAST RECHTSCOL
LEGE- BEVOEGDHEID- BELASTING- PRIN
CIPE- BEDRAG- BEZWAAR. 

P, 2°, 3° en 4° De bestendige deputatie van 
een provincieraad waarbij een bezwaar te
gen een directe gemeentebelasting aan
hangig is gemaakt, oefent eigenlijke recht
spraak uit en heeft, in die hoedanigheid, 
het recht en de plicht na te gaan of de be
sluiten of verordeningen die zij moet toe
pas sen, met de wet overeenstemmen (1). 
[Art. 1S9 Gw. (1994).] 

so, 6°, 7o en so De bestendige deputatie van 
een provincieraad die als een met eigen
lijke rechtspraak belast rechtscollege uit
spraak doet over het bezwaar van een be
lastingplichtige tegen de te zijnen name 
ingekohierde aanslag, is bevoegd om ken
nis te nemen van de grieven tegen het 
principe van een belastingsverordening 
inzake de huisvuilophaling en tegen het 
bedrag van de vastgestelde gemeentebe
lasting (2). [Art. 1S9 Gw. (1994).] 

(MINSIER 
T. GEMEENTE LA ROCHE-EN-ARDENNE) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. F.96.0112.F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 9 mei 1996 gewe
zen door de bestendige deputatie van 
de provincieraad van Luxemburg; 

Over het middel, gesteld als volgt : scherr
ding van de artikelen 1S9 van de Grand
wet en 6 van de wet van 23 december 19S6 
betreffende de invordering en de geschil
len ter zake van provinciale en plaatse
lijke heffingen, 

doordat de bestendige deputatie van de 
provincieraad van Luxemburg het door ei
ser ingediende bezwaarschrift niet ge
grond verklaart op grand dat "verzoeker het 
principe en het bedrag van de heffing op 
huisvuilophaling betwist veeleer dan de 
wijze waarop de verordening op hem werd 
toegepast" en dat zij "niet bevoegd is om 
uitspraak te doen over de argumenten ter
zake, nu deze hadden moeten worden aan
gevoerd bij het onderzoek commodo et in
commodo dat van 1 tot 17 maart in de ge
meente La Roche-en-Ardenne is gehou
den, en, in elk geval v66r de goedkeuring op 

(1) Cass., 19 juni 1975 (A. C., 1975, 1114). 

(2) Zie noot p. 434. 
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27 april 1995 van de gemeenteverorde
ning van 27 februari 1995", 

terwijl artikel 159 van de Grondwet be
paalt : "de hoven en rechtbanken passen de 
algemene, provincials en plaatselijke be
sluiten en verordeningen aileen toe in zo
ver zij met de wetten overeenstemmen" en 
artikel 6 van de wet van 23 december 1986 
bepaalt: "de bestendige deputatie gaat na 
of de betwiste belasting verschuldigd is en 
beveelt de vermindering van het ingeko
hierd bedrag dat ten onrechte is geheven 
(. .. )"; uit die bepalingen volgt dat de be
stendige deputatie van de provincieraad 
moet nagaan of de verordening die zij moet 
toepassen, overeenstemt met de wet; de be
stendige deputatie van de provincieraad 
van Luxemburg, nadat zij had vastgesteld 
dat "verzoeker het principe en het bedrag 
van de heffing betwist", de in het tweede 
middel aangeven bepalingen heeft geschon
den door te verklaren dat zij "niet bevoegd 
is om uitspraak te doen over de argumen
ten terzake" : 

Overwegende dat eiser zijn bezwaar
schrift grondt op de onwettigheid van 
de op 27 februari 1995 door ver
weerster vastgestelde belastingver
ordening op de ophaling van huisvuil 
en daarmee gelijkgesteld afVal; 

Overwegende dat de beslissing, nu 
zij vaststelt dat eiser ''het principe en 
het bedrag van de hefting betwist", het 
bezwaarschrift afWijst op grond van de 
overweging dat de bestendige depu
tatie ~'niet bevoegd is om uitspraak te 
doen over de argumenten terzake, nu 
deze hadden moeten worden aange
voerd bij het onderzoek commodo et in
commodo dat van 1 tot 17 maart in de 
gemeente La Roche-en-Ardenne is ge
houden, en, in elk geval v66r de goed
keuring op 27 april 1995 van de ge
meenteverordening van 27 februari 
1995", 

Overwegende dat, wanneer de be
stendige deputatie, zoals te dezen, ken
nis neemt van een bezwaarschrift te
gen gemeentebelastingen, zij werkelijk 
optreedt als een met eigenlijke recht
spraak belast orgaan en net als elk or
gaan van die aard het recht en de 
plicht heeft om, luidens artikel 159 
van de Grondwet, na te gaan of de be-

sluiten of verordeningen die zij moet 
toepassen, met de wet overeenstem
men; 

Dat de beshssing derhalve, nu zij de 
bestendige deputatie niet bevoegd 
verklaart om kennis te nemen van de 
grieven tegen de op 27 februari 1995 
door de gemeente La-Roche-en-Ar
denne vastgestelde belastingveror
dening, artikel 159 van de Grondwet 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden beslissing; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerster in de kos
ten; verwijst de zaak naar de besten
dige deputatie van de provincieraad 
van Namen. 

10 april 1997 - 1 e kamer - Voorzit
ter : de h. Sace, waarnemend voorzitter -
Verslaggever: de h. Verheyden -Anders
luidende conclusie (3) van de h. Leclercq, 

(3) Ret O.M. had tot verwerping besloten. Ret 
was van om·deel dat het (tweede) middel faalde 
naar recht. Ret middel voerde aan dat de be
streden beslissing van de bestendige deputatie de 
in het middel aangewezen wetsbepalingen had ge
schonden door te zeggen dat de bestendige de
putatie niet bevoegd was om uitspraak te doen 
over de argumenten terzake, nadat zij had vast
gesteld dat eiser het principe en het bedrag van 
de heffing op de huisvuilophaling betwistte. Ret 
O.M. is van oordeel dat de bestendige deputa
tie, die als een met eigenlijke rechtspraak be
last orgaan uitspraak doet over het bezwaar van 
een belastingplichtige tegen de te zijnen name in
gekohierde aanslag, haar bevoegdheid te bui
ten gaat, wanneer zij als dusdanig oordee]t over 
het principe van een belastingverordening be
treffende de huisvuilophaling, d.w.z. over de op
portuniteit ervan (wat zou het anders kunnen 
zijn?) of over het bedrag van de vastgestelde ge
meentebelasting als dusdanig [art. 33, tweede lid, 
en 159 Gw. (1994); art. 6 wet 23 dec. 1986; al
gemeen rechtsbeginsel van de scheiding der 
machten]. De reden hiervoor is, aldus het O.M., 
dat de bestendige deputatie, die uitspraak doet 
als een met eigenlijke rechtspraak belast or
gaan, vanzelfsprekend de vereisten van het al
gemeen belang of van het gemeentelijk belang 
niet hoort te beoordelen; de bestendige deputa
tie, uitspraak doende als een met eigenlijke recht
spraak be last orgaan, mag dus nooit nagaan of 
een belastingverordening nuttig is noch onder
zoeken of, in se, het door de gemeente goedge-
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advocaat-generaal-Advocaat: mr. L. Der
enne, Marche-en-Famenne. 

Nr. 182 

1 e KAMER - 11 april 1997 

1 o BE SLAG- BEWAREND BESLAG- REWA
REND BESLAG ONDER DERDEN - DERDE
BESLAGENE - VERKLARING VAN DERDE
BESLAGENE - TOEPASSING SANCTIE -
ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE 
BESLAGRECHTER 

2° ONAANTASTBARE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER -
BESLAGRECHTER- BEWAREND BESLAG ON
DER DERDEN- VERKLARING VAN DERDE
BESLAGENE- TOEPASSING SANCTIE- ON
AANTASTBARE BEOORDELING. 

1 o en 2° De beslagrechter oordeelt in feite, 
en derhalve op onaantastbare wijze, of de 

keurde bedrag binnen gematigde per ken blijft. 
M.b.t. die kwestie, raadplege men Cass., 22 dec. 
1977 (A. C., 1978, 505, met cone!. adv.-gen. Col
lard, in Rev. prat. des soci<des, 1978, biz. 191 e.v.; 
Y DELACROIX, Les taxes communales au point de 
vue de la pratique judiciaire, Brussel, 1941, nr. 
159. Zie oak, meer algemeen, Cass., 10 juli 1953 
(Bull. en Pas., 1953, I, 914) met concl. W.J. Gans
hofvan der Meersch, toen adv.-gen.; 29 okt. 1968 
(A. C., 1969, 235); 28 mei 1971 (ibid., 1971, 970); 
22 mei 1987, A.R. nr. F.1376.N (ibid., 1986-87, nr. 
577); 30 april1992, A.R. nr. F.1138.F (ibid., 1991-
92, nr. 455); 10 juni 1996, A.R. nr. S.95.0114.F 
(ibid., 1996, nr. 227), met cone!. O.M. in Bull. en 
Pas., 1996, I, nr. 227. M.b.t. de rechtsprekende be
voegdheid van de bestendige deputatie van een 
provincieraad, raadplege men Cass., 19 juni 1975 
(A.C., 1975, 1114); 28 nov. 1986,A.R. nr. F.1328.N 
(ibid., 1986-87, nr. 196). Ret O.M. wees er even
eens op dat de wet 23 dec. 1986 betreffende de in
vordering en de geschillen terzake van provin
ciale en plaatselijke belastingen werd opgeheven 
bij art. 14, 6°, wet 24 dec. 1996 betreffende de ves
tiging en de invordering van de provincie- en ge
meentebelastingen die, krachtens art. 15 ervan 
toepasselijk is op de provincie- en gemeentebe
lastingen die contant worden ge!nd vanaf 1 jan. 
1997 of die in kohieren zijn opgenomen welke 
vanaf deze datum uitvoerbaar worden verklaard 
(B.S., 31 dec. 1996, 3e uitg., biz. 32473 e.v.). M.b.t. 
de procedure die in de nieuwe wet 24 dec. 1996 
wordt bepaald, raadplege men inzonderheid de 
artt. 9, 10, 11, 13 en 14, 5°. In casu was uiter
aard de oude procedure van toepassing. 

sanctie bepaald in art. 1456 GerW. dient 
te worden toegepast (1). 

(BROEiERIJ MOONEN N.V. T. GOELEVEN) 

ARREST 

(A.R. nr. C.94.0178.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 april 1993 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel; 

Over het middel, gesteld als volgt: 
schending van de artikelen 149 van de 

gecoi.irdineerde Grondwet van 17 februari 
1994, voor zoveel als nodig 97 der Grond
wet v66r deze coi.irdinatie, 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 1452, 
tweede lid, en 1456, eerste lid, van het Ge
rechtelijk Wetboek, 

doordat het hof van beroep eiseres' te
genvordering ongegrond verklaart, o.m. op 
grond : " ... dat (eiseres) voorhoudt dat de 
verklaring van derde-beslagene gedaan 
door (verweerder) op 18 januari 1990 niet 
met de werkelijkheid overeenstemt, zo
dat hij overeenkomstig artikel1456 Ger.W 
schuldenaar dient verklaard van de oor
zaken en de kosten van het beslag; ... ( .. .) 
dat door het enkele feit dat de verzeke
ringsmaatschappij de voornoemde vergoe
dingen heeft uitbetaald aan (verweerder), 
niet zonder meer meebrengt dat deze laat
ste de schuldenaar is geworden van zijn 
ouders ten belope van een bedrag van 
1.225.000 Fr.; dat immers in beginsel de 
verzekeringsmaatschappij een onverschul
digde betaling heeft gedaan aan (verweer
der), die derhalve haar schuldenaar is ge
worden ten belope van de uitbetaalde 
bedragen, terwijl zij kan gehouden wor
den een tweede maal te betalen aan de 
ouders van (verweerder); ( ... ) dat in casu 
echter (eiseres), daarin gevolgd door de eer
ste rechter, stelt dat (verweerder) de ver
goedingen ontvangen heeft in hoedanig
heid van lasthebber van zijn ouders; dat het 
aan (eiseres) behoort het bewijs te leve
ren van dergelijk mandaat; dat dit bewijs 
door alle middelen van recht mag bewe
zen worden nu (eiseres) een derde is t.a.v. 
de lastgeving; dat zij evenwel geen enkel 
element aanvoert waaruit het bestaan van 

(1) Cass., 3 dec. 1990,A.R. nr. 8820 (A.C., 1990-
91, nr. 174); zie E. Dmrx, De aard van de 
schuldenaarsverklaring bij derdenbeslag, R. W., 
1989-90, 1020 (nr. 3). 
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een lastgeving kan afgeleid worden; ( ... ) dat 
uit hetgeen voorafgaat blijkt dat het niet 
bewezen is dat (verweerder) de schulde
naar is van zijn ouders ten belope van het 
bedrag van de vergoedingen hoofdens het 
verlies van de slachtkippen en de gele
den bedrijfsschade uitbetaald door de maat
schappij Norwich Union Fire Insurance So
ciety Ltd.; dat derhalve niet blijkt dat de 
verklaring van derde-beslagene van (ver
weerder) dd. 18 januari 1990 onjuist ofniet 
oprecht is; dat de tegenvordering van (ei
seres) dan ook ongegrond is en het hoger 
beroep gegrond", (p. 4) 

terwijl eiseres in haar conclusie in ho
ger beroep dd. 12 januari 1993, na uitdruk
kelijk te hebben verwezen naar de duide
lijke tekst van artikel 1452 van het 
Gerechtelijk Wetboek : "De verklaring moet 
nauwkeurig alle dienstige gegevens voor 
vaststelling van de rechten van partijen 
vermelden" (p. 3), o.m. aanvoerde wat 
volgt: "dat tweede en derde aanlegger de 
effektieve uitbaters van het bedrijf zijn 
wordt uiteraard eveneens bevestigd door 
het feit dat het pluimvee waarvan conclu
ante betaling vraagt, geleverd werd aan een 
mevrouw Goeleven Beelen. Uit het proces
verbaal van schatting de dato 30.8.1989 is 
geweten dat de brandverzekeraar een be
drag van 600.000,-fr. uitkeerde voor de in
houd van artikel 3 der bijzondere voor
waarden, zijnde de slachtkippen geleverd 
door konkluante. Uit genoemd proces
verbaal van schatting is eveneens gewe
ten dat een bedrag van 625.000,-fr. be
drijfsschade werd toegekend. Nu is het 
uiteraard aan eerste aanlegger om een zin
volle verklaring te geven aangaande het feit 
dat hij circa 1.225.000,- fr. zou optrekken 
naar aanleiding van schade dewelke tweede 
en derde aanleggers oplopen en dat er des
betreffend geen enkele verrekening of wat 
dan ook zou gebeuren tussen aanleggers 
onderling. De situatie dewelke aanleggers 
voorhouden komt er immers op neer dat 
tweede en derde aanlegger geld en arbeid 
zouden leveren en dat eerste aanlegger de 
enige begunstigde ervan zou zijn. Het is ui
teraard ongeloofwaardig dat tweede en 
derde aanlegger volstrekt belangeloos en 
ten voordele van eerste aanlegger allerlei 
prestaties en dies meer zouden leveren zon
der dat hier iets tegenover zou staan. A for
tiori geldt zulks uiteraard voor het gege
ven dat het gewoon bizar zou zijn mocht 
eerste aanlegger zonder meer de 
brandschadevergoeding optrekken van de 
kippen dewelke concluante aan tweede en 
derde aanleggers leverde en waarvoor be
taling wordt gevraagd. Dergelijke mecha-

nismen zijn gewoon absurd. Dat boven
dien de uitleg welke door de heer Daniel 
Goeleven verstrekt werd geenszins een ade
quaat antwoord inhield op de argumenta
tie van konkluante. De heer Daniel Goe
leven beweert belangrijke sommen betaald 
te hebben ten voordele van tweede eisers, 
zodat hij aan deze laatste niets meer zou 
verschuldigd zijn. Er kan enkel vastge
steld dat door eisers geen enkele adequate 
afrekening of globaal overzicht wordt bij
gebracht betreffende hun financiele con
structies. Uit de medegedeelde stukken zou 
kunnen blijken dat vanaf 1981 tot 1986 de 
heer Daniel Goeleven plusminus 2.402.000,
Fr. betaalde aan tweede eisers. De oor
zaak dezer betaling wordt niet bijgebracht 
of verduidelijkt. Evenmin wordt een blik ge
gund op de evolutie van deze financiele ver
houdingen." (p. 4) en eiseres uit het voor
gaande niet enkel afleidde dat de 
verklaring van derde-beslagene van ver
weerder onjuist, maar vooral "volstrekt on
voldoende is ... zodat de door de wet voor
ziene sancties, namelijk de schuldenaar
verklaring van (verweerder) volstrekt op 
zijn plaats is" (p. 6, derde alinea; onder
lijnd door eiseres), 

zodat, ... 
derde onderdeel, uit de samenlezing van 

de artikelen 1452, tweede lid, en 1456, eer
ste lid, van het Gerechtelijk Wetboek volgt 
dat de derde-beslagene geheel often dele 
schuldenaar kan worden verklaard van de 
oorzaken en de kosten van het beslag in
dien hij zijn verklaring niet met nauwkeu
righeid heeft gedaan, d.w.z. niet met nauw
keurige vermelding van alle dienstige 
gegevens voor de vaststelling van de rech
ten van partijen, en het hof van beroep der
halve, door te dezen niet te onderzoeken of 
verweerders verklaring aldan niet vol
doet aan de wettelijk vereiste nauwkeu
righeid, zijn beslissing niet naar recht ver
antwoordt (schending van artikelen 1452, 
tweede lid, en 1456, eerste lid, van het Ge
rechtelijk Wetboek) : 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat de beslagrechter 

in feite, en derhalve op onaantast
bare wijze oordeelt of de sanctie be
paald in artikel 1456 van het Gerech
telijk Wetboek dient te worden 
toegepast; 

Overwegende dat het arrest op 
grond van de feitelijke gegevens ver
meld in het antwoord op het tweede 
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onderdeel vermocht te oordelen dat 
verweerder geen schuldenaar van de 
oorzaken van het beslag diende ver
klaard te worden, zonder nader in te 
gaan op het verweer van eiseres met 
betrekking tot de onnauwkeurigheid 
van de verklaring van verweerder van 
derde beslagene en aldus zijn beslis
sing naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

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

11 april 1997 - 1 e kamer - Voorzit
ter : de h. Verougstraete, waarnemend voor
zitter - Verslaggever : mevr. Bourgeois -
Gelijkluidende conclusie van de h. De 
Swaef, adv.-gen. - Advocaten : mrs. 
Biitzler en Gerard. 

Nr. 183 

1 e KAMER - 11 april 1997 

1 o BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - VER
MOEDENS - FEITELIJKE VERMOEDENS -
TOETSING VAN RET ROF. 

2° WEGVERKEER- WEGVERKEERSREGLE
MENT VAN 01-12-1975- ARTIKEL 40- ARTI
KEL 40TER- GEDRAG TEGENOVER FIETSER
BEJAARD WEGGEBRUIKER- RIJGEDRAG FIET
SER- BEWIJSVOERING- VERMOEDENS -
TOETSING VAN RET ROF. 

1° en 2° In de gevallen waarin het bewijs 
door vermoedens wettelijk is toegelaten, 
beoordeelt de rechter de bewijswaarde van 
de vermoedens waarop hij zijn beslis
sing grondt in feite; het Hof gaat enkel na 
of de rechter het begrip "feitelijk vermoe
den" niet heeft miskend en meer bepaald 
of hij uit de door hem vastgestelde fei
ten geen gevolg trekt dat daarmee geen 
enkel verband houdt (1). (Artt. 1349 en 

(1) Zie Cass., 16 maart 1995, A.R. nr. 
C.94.0333.F (A.C., 1995, nr. 153). 

1353 B.W.; art. 40ter, tweede lid, Weg
verkeersreglement 1975.) 

(VAN DESSEL E.A. T. DE GROOTE E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.95.0405.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 mei 1995 gewezen 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen; 

Over het middel, gesteld als volgt: 

schending van artikelen 149, van de ge
coordineerde Grondwet van 1994 (oud ar
tikel 97, van de Grondwet van 1831), 1349, 
1353, 1382, 1383, van het Burgerlijk Wet
hoek, 10.1.3.', en 40ter, tweede lid, van het 
Koninklijk Besluit van 1 december 1975 
houdende Algemeen reglement op de Po
litie van het Wegverkeer, gewijzigd bij het 
Koninklijk Besluit van 20 juli 1990, 

doordat het bestreden arrest van her
vorming de door eisers tegen verweerder in
gestelde vordering tot betaling van scha
devergoeding verwerpt op volgende 
gronden : dat noch de gegevens van de 
zaak, noch de verklaringen van bestuur
der De Groote erop wijzen dat deze auto
bestuurder kon waarnemen en vaststel
len dat de fietser, waarmede zijn 
autovoertuig in aanrijding kwam, een "be
jaarde fietser" was; dat het louter feit dat 
na het ongeval werd vastgesteld dat het 
slachtoffer Van Dessel Denis, geboren was 
op 20 oktober 1914, en dus 78 jaar oud ge
worden was op de dag van het ongeval, 
hem de hoedanigheid niet toekent van een 
tot het openbaar verkeer toegelaten "be
jaarde", en waarvoor de overige weggebrui
kers bij het opmerken ervan dubbel voor
zichtig moeten zijn; dat integendeel de 
aanwezigheid van een fietser op de rij
baan, die zich uiterlijk als een normale in 
het verkeer zijnde fietser gedraagt, laat ver
moeden dat deze weggebruiker over de ver
eiste lichaamsgesteldheid, kennis en rij
vaardigheid beschikt om niet te worden 
vereenzelvigd als zijnde een "bejaarde" in 
de zin van het wegverkeersreglement, ... 
dat nu niet is aangetoond dat De Groote als 
de bestuurder van het autovoertuig, kon be
mer ken dat de "fietsende" Van Dessel een 
"bejaarde fietser" was, het artikel40 ter lid 
3 geen toepassing vindt, 

terwijl, ... 
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tweede onderdeel, het feit dat eiser ge
zeten was op zijn fiets en stilstond met een 
voet op de grond langs de kant van de weg 
aan een oversteekplaats voor fietsers, en 
zich alzo uiterlijk als een normale in het 
verkeer zijnde fietser gedroeg, geen feite
lijk vermoeden uitmaakt waaruit kan af
geleid worden dat eiser over de vereiste 
lichaamsgeschiktheid, kennis en rijvaar
digheid beschikt om niet te worden ver
eenzelvigd met een bejaarde fietser; dat im
mers het normale rijgedrag van een 
bejaarde fietser niet toelaat te vermoe
den dat hij geeri bejaarde fietser is, zodat 
het bestreden arrest het begrip van feite
lijk vermoeden miskend heeft (schending 
van art. 1349, 1353, B.W 40 ter, tweede lid, 
van het K.B. van 1 december 1975) : 

Wat het tweede onderdeel betreft: 

Overwegende dat het arrest uit de 
omstandigheid dat een fietser die op 
het ogenblik van het ongeval 78 jaar 
oud was, zich uiterlijk als een nor
maal in het verkeer zijnde fietser ge
draagt, afleidt dat de bestuurder De 
Groote niet kon waarnemen of vast
stellen dat de fietser, waarmede zijn 
voertuig in aanraking kwam, een be
jaarde fietser was; 

Dat de appelrechters uit de door hen 
vastgestelde feiten, te dezen het rij
gedrag van de fietser, een gevolg trek
ken dat daarmede geen enkel verband 
houdt; 

Dat zij aldus het begrip feitelijk ver
moeden miskennen; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest behalve in zoverre dit 
het hager beroep en het incidenteel be
roep ontvankelijk verklaart; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest; houdt de 
kosten aan en laat de beslissing daar
omtrent aan de feitenrechter over; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van Beroep te Gent. 

11 april 1997 - 1 e kamer- Voorzit
ter : de h. Verougstraete, waarnemend voor
zitter - Verslaggever : de h. Boes - Ge-

lijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, 
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Houte
kier. 

Nr. 184 

1 e KAMER - 11 april 1997 

1° BESLAG - ALGEMEEN - ROEREND BE
SLAG-AARD. 

2° BESLAG- ALGEMEEN- EVENREDIGE 
VERDELING- DRAAGWIJDTE- TOEPASSINGS
GEBIED. 

3° BESLAG- GEDWONGEN TENUITVOER
LEGGING- illTVOEREND BESLAG ONDER DER
DEN- DERDE-BESLAGENE- AFGIFTE- VER
PLICHTING- UITVOERING- VOORWERP. 

4o BESLAG- GEDWONGEN TENUITVOER
LEGGING- UITVOEREND BESLAG ONDER DER
DEN - VOORWERP - BANKREKENING -
SALDO- GERECHTSDEURWAARDER- VER
PLICHTINGEN. 

5° CASSATIE- VERNIETIGING. OMVANG
BURGERLIJKE ZAKEN- BESLISSING. 

1 o De regel luidens dewelke de overhandi
ging of de verde ling van gelden waarop 
beslag is gelegd of die voortkomen van de 
verkoop van in beslag genomen roerende 
goederen niet kan geschieden dan over
eenkomstig de bepalingen van art. 1627 
GerW. betreffende de evenredige verde
ling, geeft aan de collectieve aard van het 
roerend beslag een concrete uitdrukking 
(1). (Ger.W., art. 1390, zesde lid, en 1627.) 

2° De regelluidens dewelke de overhandi
ging of de verde ling van gelden waarop 
beslag is gelegd of die voortkomen van de 
verkoop van in beslag genomen roerende 
goederen niet kan geschieden dan over
eenkomstig de bepalingen van art. 1627 
GerW. betreffende de evenredige verde
ling, heeft een algemene draagwijdte en 

(1) Zie Cass., 2 mei 1985, A.R. nr. 4031 (A. C., 
1984-85, nr. 526) en de conclusie van advocaat
generaal Janssens de Bisthoven; J. VAN CaMPER
NOLLE, "Le caractere collectif des saisies", in Li
ber amicorum prof Em. E. Krings, Story-Scientica 
1991, (843) 852, nr. 15 e.v. 
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is eveneens toepasselijk bij een uitvoe
rend beslag onder derden (2). (Ger.W., art 
1390, zesde lid, en 1627.) 

3° Nu de derde beslagene wiens schuld 
vaststaande en eisbaar is, ertoe gehou
den is, overeenkomstig zijn verklaring, af 
gifte te doen in handen van de gerechts
deurwaarder, van het bedrag van het 
beslag, is de verplichting tot afgifte uit
voerbaar op het voorwerp van de schuld
vordering van de schuldenaar op de derde 
beslagene (3). (Artt. 1543, eerste lid, en 
1627 Ger.W.) 

4 o Wanneer een uitvoerend be slag onder 
derden wordt gelegd op het saldo van een 
bankrekening van de beslagene, is de ge
rechtsdeurwaarder ertoe verplicht zich te 
gedragen naar het bepaalde in art. 1627 
Ger. W. (Artt. 1543, eerste lid, en 1627 
Ger.W.) 

5o De vernietiging van een arrest leidt tot 
de vernietiging van het later arrest dat 
louter het vervolg is van de vernietigde be
slissing ( 4). 

(2) G. DE LEVAL, Traite des saisies, 1988,318, 
nr. 200; G. DE LEVAL en F. GEORGES, "La voca
tion collective de Ia saisie-arret", in Uituoerings
recht, Brussel, 1996, 161-170; J.L. LEDOUX, "Chro
nique de jurisprudence", J. T., 1989, 663, nr. 253; 
J. VAN CoMPERNOLLE, "Le caractere collectif des 
saisies", in Liber amicorum E. Krings, Brussel, 
1992, (843), 852, nr. 15; Rep. Not., "Distribu
tion par contribution", nr. 12; R.P.D.B., comp. 
VIII, "Distribution par contribution et ordre", nrs. 
8-15, en "La Saissie-arret bancaire", nr. 282 e.v.; 
J. LINSMEAU, Le concours, les saisies multiples et 
leurs solutions, in Les uoies conseruatoires et 
d'execution; M. GREGOIRE, Theorie generale du con
coUI·s des creanciers en droit beige, 1992, p. 365 
e.v., nr. 542. 

Contra: A.P.R., E. DIRIX, K. BROECKX, Beslag, 
378-379, nrs. 738-740; K. BROECKX, "Samenloop 
bij uitvoerend derdenbeslag", R. W, 1993-94, 961-
963; R. DE CoTRE, "Samenloop en preferente aan
spraken", T.P.R., 1983 (213), 222; Id., "Beslag en 
rechtsmisbuik", in Het zakenrecht: absoluut niet 
een rustig bezit, 1992 (187), 210-213, nrs. 65-
69; E. DIRIX, "Verhaalsrechten op schuldvorde
ringen", in Liber amicorum M. Briers", (149), 156-
157). 

(3) M. GREGOIRE, o.c., 373-374, nr. 526; A.M. 
STRANART en BLOCKX, in "La saisie arret ban
caire", R.P.D.B., compl. VIII., nrs. 283 en 285. 

(4) Cass., 31 mei 1990, A.R. nr. 8634 (A. C., 
1989-90, nr. 574). 

(VERHULST T. ANTWERPSE PROFESSIONELE 
INTERBEDRIJFSMEDISCHE DIENST "APRIM" VZ.W) 

ARREST 

(A.R. nr. C.95.0409.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 mei 1995 gewezen 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 1390, zesde 

lid, 1543 en 1627 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 529, 1991, 1992 en 1994, tweede lid 
van het Burgerlijk Wetboek, 7, 8 en 9 van 
de Hypotheekwet van 16 december 1851, 

doordat het hof van beroep het bestaan 
van een fout in hoofde van eiser aanneemt 
waardoor aan verweerster schade is toe
gebracht, op grond : 

"dat op de schuldvordering van de debi
teur bij NV Kredietbank geen andere 
schuldeisers enig beslag hebben gelegd of 
zich desbetreffende hebben doen kennen; 
(. .. ) dat met toepassing van art. 1543 van 
het GerW. de derde-beslagene gehouden is 
(mits naleving van de voorwaarden ge
steld in dit artikel) aan de deurwaarder af
gifte te doen van het bedrag van het be
slag; (. .. ) dat de wetgever een samenloop 
heeft georganiseerd (met evenredige ver
deling) in geval van beslag op roerende goe
deren (na verkoop) en na inbeslagneming 
van gelden (art. 1627 GerW.); dat deze be
paling betrekking heeft op het (evidente) 
geval van het uitvoerend beslag op roe
rende goederen (die verkocht moeten wor
den) en op het geval van beslaglegging op 
gelden (zoals bedoeld in art. 1506, tweede 
lid, GerW.); dat een derdenbeslag op de 
schuldvordering van het kredietsaldo, zo
als in casu, niet een beslag is op gelden 
noch op roerende goederen; (. .. ) dat, in
dien de gelijkheid van de schuldeisers een 
algemene regel is, een actieve samenloop 
(d.i. het organiseren van een samenloop 
door de gerechtsdeurwaarder) slechts is ver
eist en in casu, behoudens akkoord van de 
betrokkenen, slechts toegelaten wanneer 
deze door de wetgever wordt opgelegd; (. .. ) 
dat, wanneer zoals genoemd art. 1543 het 
voorschrijft de derde-beslagene enkel het 
bedrag moet afgeven waarvoor beslag wordt 
gelegd, er niets te delen valt met de an
dere schuldeisers (die op deze schuldvor
dering geen be slag hebben gelegd); (. .. ) dat 
indien de gerechtsdeurwaarder na een be
slag op de bankrekening, zoals in casu, zou 
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moeten overgaan tot het organiseren van 
een samenloop waar deze nog niet aanwe
zig was, dit tot gevolg zou hebben dat bij 
elk zodanig beslag het totale voorhanden 
zijnde credit of schuldvorderingen zou
den moeten gei:mmobiliseerd worden, zo
dat het beslag niet beperkt zou zijn tot het 
bedrag van de uitvoerbare titel, daar in dat 
geval het totaal bedrag van de aanspra
ken van de schuldeisers slechts zal be
kend zijn 15 dagen nadat hij de samen
loop heeft georganiseerd; dat, nu partijen 
het geschil hebben herleid tot de hoger
genoemde vraagstelling, en het antwoord 
hierop is dat (eiser) geen evenredige ver
deling hoefde te doen en de gelden in ont
vangst kon en in uitvoering van zijn op
dracht moest nemen, een fout in hoofde van 
(eiser) wordt aangenomen alsmede dat door 
deze fout aan (verweerster) een schade is 
toegebracht", 

terwijlluidens artikel1390, zesde lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek, overhandiging of 
verdeling van gelden waarop beslag is ge
legd of die voortkomen van de verkoop van 
in beslag genomen roerende goederen, niet 
kan geschieden dan overeenkomstig de be
paling en van artikel 1627 betreffende de 
evenredige verdeling; deze wetsbepaling 
een algemene draagwijdte heeft en daarin 
geen onderscheid wordt gemaakt naar de 
aard van het roerend beslag en dus ook van 
toepassing is op het uitvoerend beslag on
der derden m.b.t. de schuldvordering van 
een kredietsaldo die, krachtens artikel 529 
van het Burgerlijk Wetboek, als roerend 
door wetsbepaling moet worden aange
merkt; de door artikel1543, eerste lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven 
verplichting van de derde-beslagene af
gifte te doen in handen van de gerechts
deurwaarder van het bedrag van het be
slag, in voormeld geval van beslag m.b.t. 
een schuldvordering van een kredietsaldo, 
doelt op het voorwerp van deze vordering 
en bijgevolg wel degelijk de afgifte en in
beslagneming van gelden betreft in de zin 
van de artikelen 1390, zesde lid, en 1627, 
waaruit volgt dat eiser ertoe gehouden was, 
met het oog op de evenredige verdeling, alle 
schuldeisers die be slag of verzet gedaan 
hebben te verzoeken binnen de wettelijke 
termijn de aangifte en het bewijs van hun 
schuldvordering op zijn kantoor te doen toe
komen; de collectieve aard van het uitvoe
rend derdenbeslag, te dezen gelegd op het 
saldo van een bankrekening, bovendien 
volgt uit het fundamenteel beginsel - dat 
elke procedure tot gemeenschappelijke ver
effening beheerst - van de gelijkheid tus
sen de schuldeisers, voortvloeiend uit de ar-

tikelen 7 en 8 van de Hypotheekwet; het 
leggen van een beslag geen wettige reden 
van voorrang is in de zin van artikel 9 van 
deze wet, derwijze dat het enkel feit dat 
door geen enkele andere schuldeiser uit
voerend beslag onder derden bij de N.V. 
Kredietbank werd gelegd op diens schuld 
jegens de beslagen schuldenaar geens
zins volstaat om afbreuk te doen aan voor
melde verplichting van eiser om over te 
gaan tot evenredige verdeling, 

zodat het hof van beroep, door het te
gendeel te beslissen, zijn beslissing niet 
naar recht verantwoordt (schending van de 
artikelen 1390, zesde lid, 1543 en 1627 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 529 van het Bur
gerlijk Wetboek, 7, 8 en 9 van de 
Hypotheekwet) en bijgevolg, op die gran
den evenmin wettig het bestaan van een 
fout in hoofde van eiser in oorzakelijk ver
band met een aan verweerster toegebrachte 
schade aanneemt (schending van de arti
kelen 1991, 1992 en 1994, tweede lid, van 
het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 1390, zesde lid, van het Gerech
telijk Wetboek, overhandiging ofver
deling van gelden waarop is beslag 
gelegd of die voortkomen van de ver
koop van in beslag genomen goede
ren, niet kan geschieden dan overeen
komstig de bepalingen van artikel 
1627 van hetzelfde wetboek; 

Dat artikel 1390 dat aan de collec
tieve aard van het roerend beslag een 
concrete uitdrukking geeft, een alge
mene draagwijdte heeft en in de re
gel ook toepasselijk is bij een uitvoe
rend beslag onder derden; 

Dat hieraan niet in de weg staat dat 
artikel 1627 van het Gerechtelijk Wet
hoek de evenredige verdeling regelt na 
"inbeslagneming van de gelden", nu, 
volgens artikel 1543 van het Gerech
telijk Wetboek, de derde beslagene 
wiens schuld vaststaande en eisbaar 
is, ertoe gehouden is, overeenkom
stig zijn verklaring, afgifte te doen in 
handen van de gerechtsdeurwaar
der, van het bedrag van het beslag en 
de verplichting tot afgifte aldus uit
voerbaar is op het voorwerp van de 
schuldvordering van de schuldenf:lar op 
de derde beslagene; 

Overwegende dat uit die bepalin
gen volgt dat wanneer een uitvoerend 
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beslag onder derden wordt gelegd op 
het saldo van een bankrekening van 
de beslagene, de gerechtsdeurwaar
der ertoe verplicht is zich te gedra
gen naar het bepaalde in artikel 1627 
van het Gerechtelijk Wetboek; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerster door eiser een 
uitvoerend beslag onder derden had la
ten leggen op de rekening van de 
schuldenaar bij de Kredietbank, dat 
aileen verweerster op dit bedrag be
slag had gelegd maar dat andere 
schuldeisers op andere activa van de 
schuldenaar beslag hadden gelegd; dat 
het beslist dat de gerechtsdeurwaar
der geen evenredige verdeling moest 
laten plaatsgrijpen; 

Dat het aldus zijn beslissing niet 
naar recht verantwoordt; 

Overwegende dat de vernietiging 
van het bestreden arrest de vernieti
ging tot gevolg heeft van het arrest 
van 20 december 1995 dat op het be
streden arrest gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest en het arrest van 20 de
cember 1995; beveelt dat van dit ar
rest 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 Hof 
van Beroep te Brussel. 

11 april1997- 1e kamer- Voorzitter en 
verslaggever : de h. Verougstraete, waar
nemend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Biitzler. 

Nr. 185 

2e KAMER- 15 april1997 

ZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN 
ACCIJNZEN INBEGREPEN)- VEROORDELING
AAN TE WIJZEN WETSBEPALINGEN. 

2o INKOMSTENBELASTINGEN 
AANSLAGPROCEDURE- SANCTIES. VERHOGIN
GEN. ADMINISTRATIEVE BOETEN. STRAFFEN
STRAFFEN- FISCALE V ALSHEID EN GEBRUIK 
VAN VALSE STUKKEN- VEROORDELING -AAN 
TE WIJZEN WETSBEPALINGEN. 

1 o Om naar recht met redenen te zijn om
kleed, moet de op de strafvordering ge
wezen veroordelende beslissing opgave 
doen van de wetsbepalingen waarbij de 
straf wordt bepaald alsook van de wets
bepalingen waarbij de bestanddelen van 
het ten laste gelegde misdrijf worden vast
gesteld (1). (Art. 195 Sv.) 

2° Voor het bestaan van het misdrijf vals
heid in geschriften en gebruik van valse 
stukken inzake inkomstenbelastingen is 
a.m. de vermelding vereist van de bepa
ling van het W.I.B. 1992 of van deter uit
voering ervan genomen besluiten welke de 
beklaagde het oogmerk had te overtre
den (2). (Art. 195 Sv. en artt. 449 en 450 
W.I.B. 1992.) 

(VAN MARCKE) 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.1158.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den proces-verbaal van de terechtzit
ting van 9 mei 1996 van het Hof van 
Beroep te Antwerpen en op het be
streden arrest, op 28 juni 1996 door 
het Hofvan Beroep te Antwerpen ge
wezen; 

A ............... . 
B. In zoverre de voorziening gericht 

is tegen het arrest van 28 juni 1996 : 

Over het tweede middel : 
schending van de artikelen 149 van de 

gecotirdineerde Grondwet van 17 februari 
1994, 195, 211 van het Wetboek van Straf
vordering, 339, 340 van het Wetboek van de 

(1) Cass., 10 maart 1993,A.R. nr. 34 (A.C., 
1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 1993, nr. 138). 

ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE- STRAF- (2) Zie noot 1. 
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Inkomstenbelastingen 1964, 449 en 450 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen 1992, 

doordat het Hofvan Beroep te Antwer
pen bij het bestreden arrest, met bevesti
ging van het vonnis van de eerste rech
ter, eiser onder meer schuldig verklaart aan 
valsheid in geschriften en gebruik van valse 
stukken met het oogmerk om, met bedrieg
lijk opzet of met het oogmerk om te scha
den, de bepalingen van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen of van de ter uit
voering ervan genomen besluiten te over
treden (feit A van zaak II) en aan de over
treding, met bedrieglijk opzet of met het 
oogmerk om te schaden, van bepalingen 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen of van deter uitvoering ervan ge
nomen besluiten (feit B van zaak II), en 
hem vervolgens uit hoofde van de tenlas
teleggingen A, B en C van zaak I, A. III, h 
en C.8 uitgezonderd, en A en B van zaak II, 
A.I., h uitgezonderd, veroordeelt tot een 
hoofdgevangenisstrafvan 2 jaar en een fis
cale geldboete van 500.000 frank of een ver
vangende gevangenisstrafvan drie maan
den, met uitstel van tenuitvoerlegging van 
de hoofdgevangenisstraf gedurende een ter
mijn van vijf j aar, uitgezonderd het ge
deelte van de reeds ondergane voor
hechtenis, 

terwijl in strafzaken de veroordelende be
slissing, om naar recht met redenen te zijn 
omkleed, niet aileen opgave moet doen van 
de wetsbepalingen waarbij een strafwordt 
bepaald, doch oak van de bepalingen, waar
bij de bestanddelen van het aan de be
klaagde ten laste gelegde misdrijf wor
den vastgesteld; te dezen eiser schuldig 
wordt bevonden aan de tenlastelegging van 
valsheid in geschriften en gebruik van valse 
stukken, zoals bepaald bij artikel 450 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen 1992, voorheen 340 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen 1964, het
welk verwijst naar de in artikel449 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
1992, voorheen 339 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen 1964, bedoelde mis
drijven en dit met het bedrieglijk opzet om 
de lasten en kosten op te voeren en alzo 
valselijk de belastbare inkomsten te ver
minderen door fictieve en/of overdreven 
facturenlcontracten te hebben opgesteld of 
te hebben doen opstellen; het bestreden ar
rest weliswaar in gebreke blijft enige be
paling van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen of van de uitvoeringsbesluiten 
daarvan aan te wijzen, die eiser met be
drieglijk opzet of met het oogmerk om te 
schaden zou hebben overtreden door be-

doelde valsheid in geschriften te plegen of 
gebruik van valse stukken te maken, en 
meer bepaald de wetsbepalingen, waarbij 
de aftrekbare kosten en belastbaarheid der 
kwestieuze bedragen werden bepaald; zo
dat het bestreden arrest, dat nalaat voor
noemde bepalingen aan te halen, niet naar 
recht is verantwoord (schending van de in 
het middel aangehaalde bepalingen), min
stens niet regelmatig met redenen is om
kleed (schending van artikel149 van de ge
coordineerde Grand wet van 17 februari 
1994): 

Overwegende dat in strafzaken de 
veroordelende beslissingen, om regel
matig met redenen omkleed te zijn, op
gave moeten doen zowel van de wets
bepalingen waarbij de straf wordt 
bepaald als van de bepalingen waar
bij de bestanddelen van het aan de be
klaagde ten laste gelegde misdrijfwor
den vastgesteld; 

Overwegende dat de aanhefvan de 
telastlegging B van zaak II luidt: ''bij 
inbreuk op de artikelen 339, 212 tot 
217 (oud) en 449, 305 tot 310 (nieuw) 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen met bedrieglijk opzet of 
met het oogmerk om te schaden als be
lastingplichtige die aan de personen
belasting, aan de vennootschaps
belasting of aan de rechtspersonen
belasting is onderworpen een aangifte 
te hebben overgelegd middels een for
mulier, dat niet ingevuld was over
eenkomstig de daarin voorkomende 
aanduidingen, namelijk i.v.m. de aan
giftes in de vennootschapsbelasting 
van de hierna vermelde vennootschap
pen"; 

Overwegende dat artikel 212, eer
ste lid, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen 1964, thans arti
kel 305, eerste lid, van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen 1992, be
paalt dat onder meer de belasting
plichtigen die aan de personenbelas
ting, aan de vennootschapsbelasting of 
aan de rechtspersonenbelasting zijn 
onderworpen, zijn gehouden ieder jaar 
aan de administratie der directe be
lastingen een aangifte over te leggen 
in de vormen en binnen de termijnen 
omschreven in de artikelen 214 tot 218 
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van het Wethoek van de Inkomsten
helastingen 1964, thans de artikelen 
307 tot 311 van het Wethoek van de 
Inkomstenhelastingen 1992; 

Dat artikel 214, § 1, van het Wet
hoek van de Inkomstenhelastingen 
1964, thans artikel 307, § 1, van het 
Wethoek van de Inkomstenhelastin
gen 1992, voorschrijft onder meer dat 
het aangifteformulier moet worden in
gevuld overeenkomstig de daarin voor
komende aanduidingen; 

Dat, afgezien van het vereiste hij
zondere opzet, de vermelde hepaling 
materieel is overtreden van zodra de 
aangifte niet is ingevuld overeenkom
stig de daarin voorkomende aandui
dingen, ongeacht de wetshepalingen 
waarop de vereiste aanduidingen stoe
len; dat de telastlegging van overtre
ding van artikel214, § 1, van het Wet
hoek van de Inkomstenhelastingen 
1964, thans artikel 307, § 1, van het 
Wethoek van de Inkomstenhelastin
gen 1992, geen andere wetshepalin
gen moet vermelden; 

Overwegende dat de onderdelen van 
de telastlegging B verwijzen naar over
eenkomstige onderdelen van de telast
legging A; dat door deze verwijzing 
wordt aangegeven welk het oogmerk 
tot het overtreden van welke hepalin
gen van het Wethoek van de Inkom
stenhelastingen eiser wordt ten laste 
gelegd; 

Overwegende dat derhalve de ver
oordeling wegens onder meer de ver
mengde feiten van de telastleggin
gen A en B van de zaak II, met opgave 
van de vermelde wetshepalingen, re
gelmatig met redenen is omkleed en 
naar recht is verantwoord; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de suhstan
W\le of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de heslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

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

15 april 1997 - 2" kamer - Voorzit
ter : de h. D'Haenens, voorzitter- Ver
slaggever : de h. Huybrechts - Gelijklui
dende conclusie van de h. Goeminne, 
advocaat-generaal-Advocaat: mr. Gein
ger. 

Nr. 186 

2" KAMER- 15 april1997 

1 o DOUANE EN ACCIJNZEN - OVER
TREDING- PROCES-VERBAAL OPGEMAAKT 
DOOR DOUANEAMBTENAAR- WETTELIJKE 
BEWIJSWAARDE- GRENZEN. 

2° BEWIJS - STRAFZAKEN- GESCHRIFTEN 
- BEWIJSWAARDE - OVERTREDING OP 
DOUANEWETGEVING- PROCES-VERBAAL OP
GEMAAKT DOOR DOUANEAMBTENAAR- WET
TELIJKE BEWIJSWAARDE- GRENZEN. 

1 o en 2° De processen-verbaal opgemaakt 
door ambtenaren van de administratie 
van douane en accijnzen wegens hun 
handelingen en ambtsverrichtingen, heb
ben wettelijke bewijswaarde tot bewijs 
van het tegendeel voor de door die amb
tenaren persoonlijk gedane materiele vast
stellingen. (Art. 272 A.W.D.A.) 

(BEKTAS T. MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.1399.N) 

HET HOF; - Gelet op het hestre
den arrest, op 2 oktoher 1996 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het eerste middel : 
schending van artikelen 149 van de 

Grondwet, 272 van het koninklijk besluit 
van 18 juli 1977 tot coiirdinatie van de al
gemene bepalingen inzake douane en ac
cijnzen, bekrachtigd bij artikel1 van de wet 
van 6 juli 1978, 17, § 2, eerste lid, sub 6°, 
van het koninklijk besluit van 3 april1953 
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tot samenordening van de wetsbepalin
gen inzake de slijterijen van gegiste dran
ken, en van het algemeen rechtsbeginsel 
m.b.t. de eerbiediging van het recht van 
verdediging, 

doordat de appelrechters in de bestre
den beslissing het beroepen vonnis van 4 
maart 1996 bevestigen en eiser dienvolgens 
wegens het exploiteren van een slijterij van 
gegiste dranken zonder aangifte noch be
taling van de openingsbelasting (tenlaste
legging I) en zonder de over legging van een 
moraliteitsattest (tenlastelegging II) ver
oordelen tot enerzijds een geldboete van 
432.000 frank en de betaling van de ver
schuldigde belasting ten bedrage van 
216.000 frank en anderzijds tot een boete 
van 1.000 frank, voorts de sluiting van de 
slijterij bevelen en eiser veroordelen tot be
taling van de kosten, tweemaal de bijdrage 
van tien frank en de bijzondere vergoe
ding, op grond van de volgende overwegin
gen : "(. .. ) dat de opwerpingen van (eiser) 
dat geen verkoop van gegiste dranken zou 
zijn vastgesteld en dat de huurwaarde op 
slechts 6.000 frank per maand werd ge
schat, irrelevant zijn, nude beedigde fi
nanciebeambten ter plaatse vaststelden dat 
het lokaal vrij toegankelijk was voor het 
publiek en er tevens verbruik van gegiste 
dranken vaststelden; dat het desbetref
fende regelmatig opgestelde proces-verbaal 
tijdig werd aangezegd aan (eiser), zodat 
geen tegenbewijs, behoudens een inschrij
ving wegens valsheid, toegelaten is en het 
proces-verbaal derhalve een volledig ge
loofin rechte verdient; (. .. ) dat (eiser) der
halve als slijter te aanzien is" (vijfde blad 
van het aangevochten arrest); de appel
rechters hierbij tevens de overwegingen van 
het vonnis van de eerste rechter overna
men (medio het vierde blad van het aan
gevochten arrest), die had gesteld : "(. .. ) dat 
de feiten der tenlastelegging bewezen zijn; 
(. .. ) dat de statuten van de jeugdclub de 
VZW Dorsler nooit werden gepubliceerd in 
het Belgisch Staatsblad, zodat de jeugd
club juridisch gezien niet bestaat en dat zij 
bijgevolg niet kan genieten van de uitzon
deringen voorzien in art. 17 par. 2 van de 
gecoordineerde wetsbepalingen inzake de 
slijterijen van gegiste dranken; (. .. ) dat (ei
ser), die op het ogenblik van de vaststel
ling van de feiten de uitbating van de 
drankgelegenheid waarnam, als slijter 
dient te worden aangemerkt; (. .. ) dat uit de 
vaststellingen bovendien voldoende blijkt 
dat de drankgelegenheid voor het publiek 
vrij toegankelijk was en dat er gegiste 
dranken werden verkocht" (derde blad van 
het beroepen vonnis), 

terwijl, eerste onderdeel, de processen
verbaal die de ambtenaren van de Admi
nistratie der Douane en Accijnzen wegens 
hun handelingen en ambtsverrichtingen op
stellen, overeenkomstig artikel 272 van het 
koninklijk besluit van 18 juli 1977 tot coor
dinatie van de algemene bepalingen in
zake douane en accijnzen, bekrachtigd bij 
artikel1 van de wet van 6 juli 1978, volle 
geloofin rechte verdienen totdat de vals
heid daarvan bewezen wordt; de vaststel
lingen van deze processen-verbaal der
halve door de strafrechter als waarachtig 
dienen·te worden beschouwd, behoudens 
wanneer het bewijs van het tegendeel zou 
zijn geleverd; de rechter bijgevolg niet ge
houden is de vaststellingen van deze 
processen-verbaal als waarachtig te be
schouwen totdat een inschrijving wegens 
valsheid zou voorliggen; het tegenbewijs 
van de vaststellingen van het proces
verbaal dat door de ambtenaren van de Ad
ministratie der Douane en Accijnzen we
gens hun handelingen en ambts
verrichtingen werd opgesteld, ook zonder 
een inschrijving wegens valsheid kan wor
den geleverd; eiser in zijn op 4 september 
1996 ingediende appelconclusie aanvoerde 
dat het clublokaal dat hij met zijn vrien
den openhield niet als een slijterij van ge
giste dranken kon worden beschouwd, doch 
slechts als een jeugdtehuis dat niet toe
gankelijk was voor publiek; eiser in dit ver
band d.m.v. bepaalde getuigenverklaringen 
het tegenbewijs van de in het bewuste 
proces-verbaal gedane vaststellingen poogde 
te leveren en hieromtrent meer in het bij
zonder aanvoerde : "(A)angezien in werke
lijkheid het om een Turkse jeugdclub ging 
die enkel toegankelijk was voor de leden; 
( ... ) aangezien de eerste rechter volko
men ten onrechte stelt dat het clubhuis toe
gankelijk was voor het publiek terwijl uit 
de bij huidig(e) conclusie gevoegde stuk
ken blijkt dat het lokaal slechts enkele ke
ren per week gedurende 3 a 4 uren open
ging voor de activiteiten van de 
jeugdvereniging (zie verklaring Dag Se
naay en Zeki Car stukken 1 en 2 gevoegd 
bij huidige conclusie)" (vierde blad van de 
aangehaalde conclusie); de appelrechters 
niet ingaan op het door eiser aangevoerde 
tegenbewijs doch zich beperken tot de vast
s telling dat "de beedigde financiebeamb
ten ter plaatse vaststelden dat het lokaal 
vrij toegankelijk was voor het publiek en er 
tevens verbruik van gegiste dranken vast
stelden" en "dat het desbetreffende regel
matig opgestelde proces-verbaal tijdig werd 
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aangezegd aan (eiser), zodat geen tegen
bewijs, behoudens een inschrijving we
gens valsheid, toegelaten is en het proces
verbaal derhalve een volledig geloof in 
rechte verdient" (vijfde blad van het aan
gevochten arrest, eiser onderstreept); het 
hof van beroep ten onrechte oordeelt dat 
geen tegenbewijs was toegelaten en der
halve ten onrechte niet ingaat op het door 
eiser aangevoerde tegenbewijs; zodat de 
appelrechters, door te stellen dat geen te
genbewijs, behoudens een inschrijving we
gens valsheid, toegelaten is, de wettelijke 
bewijswaarde van het door de ambtena
ren van de Administratie der Douane en 
Accijnzen opgestelde proces-verbaal mis
kennen (schending van artikel 272 van het 
koninklijk besluit van 18 juli 1977 tot cotir
dinatie van de algemene bepalingen in
zake douane en accijnzen, bekrachtigd bij 
artikel 1 van de wet van 6 juli 1978), voorts 
ten onrechte niet ingaan op het door ei
ser aangevoerde tegenbewijs (schending 
van artikel 149 van de Grondwet) en te
vens eisers recht van verdediging scherr
den door het tegenbewijs slechts toe te la
ten bij een inschrijving wegens valsheid 
(schending van het algemeen rechtsbegin
sel m.b.t. de eerbiediging van het recht van 
verdediging); 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de bepaling van 

het te dezen toepasselijke artikel 272 
Douane en Accijnzenwet luidens de
welke de processen-verbaal van de 
ambtenaren, wegens hun handelin
gen en ambtsverrichtingen, valle ge
loof in rechte verdienen, "totdat de 
valsheid ervan is bewezen", niet be
tekent - zoals de appelrechters ze be
grijpen- "dat tegen deze processen
verbaal geen tegenbewijs is toegelaten, 
behoudens inschrijving wegens vals
heid", maar wel dat deze processen
verbaal, beter gezegd de door de be
ambten persoonlijk gedane materiele 
vaststellingen in deze processen
verbaal vermeld, wettelijke bewijs
waarde hebben tot bewijs van het te
gendeel; 

Overwegende dat de appelrechters 
nu ze op grand van de door hen ver
keerd begrepen betekenis van arti
kel 272 Douane en Accijnzenwet wei
geren het door eiser bij conclusie 
aangevoerde tegenbewijs te onderzoe-

ken, diens recht van verdediging mis
kennen en bijaldien zijn schuldigver
klaring niet naar recht verantwoorden; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op het tweede onderdeel van het 
eerste middel en op het tweede mid
del, welke niet tot cassatie zonder ver
wijzing kunnen leiden, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde arrest; 
laat de kosten ten laste van de Staat; 
verwijst de zaak naar het Hofvan Be
roep te Brussel. 

15 sept. 1997 - 2e kamer - Voorzit
ter : de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggeuer : de h. Huybrechts - Gelijklui
dende conclusie van de h. Goeminne, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Biitzler. 

Nr. 187 

2e KAMER - 15 april1997 

1 o PO LITlE- OFFICIER VAN GERECHTE
LIJKE POLITIE- HOOG CO MITE VAN 'IDEZICHT 
-DIENST ENQUETES- GERECHTELIJKE BE
VOEGDHEID - 'IDELAGEN VERLEEND DOOR DE 
STAAT. 

2° VERJARING- STRAFZAKEN- STRAF
VORDERING - STUITING - MEERDERE BE
KLAAGDEN- SAMENHANGENDE MISDRIJVEN 
- STUITINGSDAAD - GEVOLGEN. 

3° VERJARING- STRAFZAKEN- STRAF
VORDERING- STUITING- SAMENHANGENDE 
MISDRIJVEN- GEVOLGEN. 

4 ° OPLICHTING- BESTANDDELEN- LIS
TIGE KUNSTGREPEN- VOLTREKKING VAN RET 
MISDRIJF. 

5° MISDRIJF - SOORTEN - AFLOPEND. 
VOORTGEZET. VOORTDUREND MISDRIJF- AF
LOPEND MISDRIJF- OPLICHTING- LISTIGE 
KUNSTGREPEN- VOL TREKKING VAN RET MIS
DRIJF. 
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1 o Personeelsleden van de Dienst Enque
tes van het Hoog Comite van Toezicht die 
hoedanigheid hebben van officier van ge
rechtelijke politic, hulpofficier van de pro
cureur des Konings, behouden onvermin
derd deze hoedanigheid bij de uitvoering 
van gerechtelijke opdrachten ter con
trole op de toekenning en op de aanwen
ding van toelagen verleend door de Staat, 
ongeacht of de naar aanleiding van der
gelijke controle vastgestelde inbreuken ge
pleegd zijn door aangestelden van de ad
ministratie of door derden (1) (2). (Art. 1 
wet 26 april 1962; art. 2 K.B. nr. 5 van 
18 april1967, en art. 2 K.B. 26 april 
1968.) 

2° Daden van onderzoek of vervolging ten 
aanzien van een verdachte stuiten de ver
jaring van de strafvordering ten aan
zien van andere verdachten van dezelfde 
feiten of van feiten die nauw verbonden 
zijn door intrinsieke samenhang (3). (Artt. 
22 V.T.Sv. en artt. 226 en 227 Sv.) 

3o De daden waardoor de verjaring van de 
strafvordering voor een misdrijf wordt ge
stuit, hebben uitwerking ten aanzien van 
al de samenhangende misdrijven die sa
men onderzocht worden en waartussen 
een nauwe band van intrinsieke samen
hang bestaat (4). (Art. 22 V.T.Sv. en artt. 
226 en 227 Sv.) 

4° en 5° Kunstgrepen die zijn aangewend 
na de afgifte van de door het misdrijf be
oogde gelden of waarden, kunnen in sa
menhang met andere een bestanddeel vor
men van de oplichting, wanneer zij tot 
doel en tot gevolg hebben gehad dat het 
slachtoffer misleid werd omtrent de eer
lijkheid van de verrichte handelingen, en 
het misdrijf aldus voltrokken werd (5). 
(Art. 496 Sw.) 

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

(2) Zie noot 6. 

(3) Cass., 31 maart 1993, A.R. nr. 402 (A. C., 
1993, nr. 171), en Cass., Ver. Kamers, 5 april 
1996, A.R. nr. A.94.2 (A. C., 1996, nr. 111). 

(4) Cass., 29 sept. 1992,A.R. nr. 5718 (A.C., 
1991-92, nr. 633). 

(5) Cass., 17 feb. 1988, A.R. nr. 6326 (A. C., 
1987-88, nr. 370). 

(DELCROIX) 

ARREST 

(A.R. nr. P.97 .0469.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 april 1997 gewezen 
door het Hof van Beroep te Antwer
p en, kamer van inbeschuldigingstel
ling; 

Overwegende dat de middelen, in 
zoverre het onderzoek ervan het Hof 
zou verplichten tot een onderzoek van 
feiten waarvoor het niet bevoegd is en 
in zoverre ze opkomen tegen de be
oordeling van feiten door de rechter, 
niet ontvankelijk zijn; 

Overwegende dat artikel149 Grand
wet niet van toepassing is op de 
onderzoeksgerechten die uitspraak 
doen inzake voorlopige hechtenis; 

Dat het tweede, het derde, het 
vierde en het vijfde middel, in zoverre 
ze schending van het vermelde arti
kel aanvoeren, falen naar recht; 

· Over het eerste middel : 

schending van artikel1 van de Wet van 
26 april 1962 tot verlening der bevoegd
heden van de gerechtelijke politie aan som
mige personeelsleden van het Hoog Co
mite van Toezicht, zoals gewijzigd bij Wet 
van 8 juli 1969, miskenning van de bewijs
regels in strafzaken, schending van arti
kel16, § 1, eerste lid, van de Wet van 20 
juli 1990 betreffende de Voorlopige Hech
tenis en, voor zoveel als nodig, van arti
kel 8, 9, 52, en 89bis, van het Wetboek van 
Strafvordering, 

doordat het bestreden arrest beslist dat 
de ernstige aanwijzingen van schuld die je
gens huidig eiser in cassatie zouden be
staan, niet - zoals hij had opgeworpen -
het resultaat zijn van onrechtmatig ver
kregen bewijs, aangezien de gerechtelijke 
officieren van de dienst Enquetes van het 
Hoog Comite van Toezicht rechtsgeldig 
processen-verbaal opstelden en gerechte
lijke opdrachten uitvoerden, en meer be
paald binnen de bevoegdheidsomschrijving 
optraden waarvan sprake in artikel 1 van 
de Wet van 26 april 1962, aangezien de op
lichting van de N.V. Kempense Steenkool
mijnen een inbreuk uitmaakt 'begaan door 
derden, bij de werking van openbare dien
sten beheerd door de Staat"; dit op grond 
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van de volgende overwegingen: "overwe
gende dat de processen-verbaal en de uit
gevoerde gerechtelijke opdrachten door de 
gerechtelijke officieren van de dienst en
quetes van het Hoog Comite van Toezicht 
rechtsgeldig zijn en niet met enige nietig
heid zijn behept; dat artikel 1 van de Wet 
van 26 april 1962 tot verlening der be
voegdheden van de gerechtelijke politie aan 
sommige personeelsleden van het Hoog Co
mite van 'Ibezicht bevoegdheid verleent aan 
de dienst enquetes ten aanzien van der
den, bij de werking van openbare dien
sten beheerd door de Staat; dat zulks na
der werd gepreciseerd in het wetskrachtig 
koninklijk besluit nr. 5 van 18 april1967 
betreffende de controle op de toekenning en 
op de aanwending der toelagen, in de zin 
dat door het aanvaarden van toelagen, de 
toelagetrekker meteen aan het Rijk het 
recht verleent om controle uit te oefenen 
over de aanwending van de toegekende gel
den (artikel 2); dat aldus aan het begrip 
derden, betrokken bij de openbare dienst, 
een functionele of inhoudelijke betekenis 
werd verleend en niet het vormelijke be
grip; dat derhalve genoemde gerechte
lijke officieren kunnen optreden in het ka
der van die openbare dienst, inhoudelijk 
beschouwd, onafgezien de formele vorm van 
de instelling of bedrijvigheid", 

terwijl het hof (van beroep) niet wettig 
vermocht te oordelen dat het begrip "wer
king van openbare diensten beheerd door 
de Staat" in artikel 1 van de Wet van 26 
april1962 in die zin zou kunnen worden 
ge'interpreteerd dat de aanwending van toe
gekende rijkstoelagen daaronder begre
pen zou zijn, daardoor de rechtsgeldig
heid aanvaardend van de onderzoeksdaden 
en de vaststellingen gedaan door de ge
rechtelijke officieren van het Hoog Comite 
van Toezicht; 

zodat het hof (van beroep) zijn beslis
sing niet naar recht verantwoordt (scherr
ding van artikel1 van de Wet van 26 april 
1962 tot verlening der bevoegdheden van de 
gerechtelijke politie aan sommige perso
neelsleden van het Hoog Comite van 'Ibe
zicht, zoals gewijzigd bij Wet van 8 juli 
1969, miskenning van de bewijsregels in 
strafzaken, schending van de artikelen 16, 
§ 1, eerste lid, van de Wet van 20 juli 1990 
betreffende de Voorlopige Hechtenis, en, 
voor zoveel als nodig, van de artikelen 8, 9, 
52, en 89bis, van het Wetboek van Straf
vordering) : 

Overwegende dat het middel aan
voert dat de appelrechters niet wet
tig vermogen te oordelen dat het be-

grip "werking van openbare diensten 
beheerd door de Staat" in artikel 1 van 
de wet van 26 april 1962 zou kunnen 
worden gei:nterpreteerd in de zin dat 
de aanwending van toegekende rijks
toelagen daaronder begrepen zou zijn; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt, eensdeels, dat het gerechtelijk 
onderzoek ten laste van onbekenden 
verdacht van misbruik van vertrou
wen, oplichting en valsheid in ge
schrifte en dat geleid heeft tot de voor
lopige hechtenis van onder meer eiser, 
betrekking heeft op de vraag of aan de 
Kempense Steenkolenmijnen NV ter 
beschikking gestelde overheidsmid
delen via de aandelentransacties met 
Maurice De Prins werden aangewend 
om in de geconsolideerde jaarrekenin
gen van de groep rond Superclub NV 
een vertekend beeld van de onderlig
gende economische werkelijkheid te 
kunnen schetsen en of er aanwijzin
gen bestaan dat dit gebeurde in col
lusie met de toenmalige leiding van de 
Kempense Steenkolenmijnen NY, an
derdeels, dat in het kader van dit ge
rechtelijk onderzoek in opdracht van 
de onderzoeksrechter- wiens regel
matige adiering door het middel niet 
wordt bekritiseerd - onderzoeks
verrichtingen werden uitgevoerd door, 
onder meer, personeelsleden van het 
Hoog Comite van Toezicht met hoe
danigheid van officier van gerechte
lijke politie, hulpofficier van de pro
cureur des Konings; 

Overwegende dat naar luid van ar
tikel 1 van de wet van 26 april 1962 
tot verlening der bevoegdheden van de 
gerechtelijke politie aan sommige per
soneelsleden van het Hoog Comite van 
Toezicht, gewijzigd bij de wet van 8 juli 
1969, het personeel van de Dienst "En
quetes" van het Hoog Comite van Toe
zicht, zoals de officieren van gerech
telijke politie, bevoegd is om de 
inbreuken op te zoeken, begaan het
zij door aangestelden van de admini
stratie, hetzij door derden bij de wer
king van de openbare diensten 
beheerd door, onder meer, de Staat en 
om deze inbreuken vast te stellen in 
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processen-verbaal die rechtsgeldig zijn 
tot bewijs van het tegenovergestelde; 
dat voor deze opzoekingen en vast
stellingen de bedoelde personeelsle
den de hoedanigheid hebben van of
ficier van gerechtelijke politie, hulp
officier van de procureur des Konings; 

Overwegende dat naar luid van ar
tikel 2, 4°, koninklijk besluit van 29 
juli 1970, houdende organiek regle
ment van het Hoog Comite van Toe
zicht, de bevoegdheid van het Comite 
zich uitstrekt, binnen de grenzen van 
de artikelen 11 en 35, tot de begun
stigden van toelagen, toegekend het
zij door het Rijk, hetzij door een 
rechtspersoon, die het Rijk recht
streeks of onrechtstreeks subsidieert; 

Dat naar luid van artikel 35, § 2, 3°, 
van dit koninklijk besluit de Dienst 
Enquetes van het bestuur van het Co
mite, onverminderd de wet van 26 
april 1962 tot verlening der bevoegd
heden van de gerechtelijke politie aan 
sommige personeelsleden van het 
Hoog Comite van 'Thezicht, aangevuld 
door de wet van 8 juli 1969, de op
dracht heeft de verificaties uit te voe
ren bepaald bij het koninklijk besluit 
nr. 5 van 18 april 1967 betreffende de 
controle op de toekenning en op de 
aanwending van toelagen en voor het 
vervullen van zijn opdracht over de 
ruimste onderzoekingsbevoegdheid be
schikt; 

Overwegende dat naar luid van ar
tikel 2 van het koninklijk besluit nr. 5 
van 18 april1967 betreffende de con
trole op de toekenning en de aanwen
ding van de toelagen, door het aan
vaarden van de toelage, de toeslag
trekker meteen aan het Rijk het recht 
verleent om ter plaatse controle te 
doen uitoefenen over de aanwending 
van de toegekende gelden; 

Dat het koninklijk besluit van 26 
april 1968 tot inrichting en coordina
tie van de controles op de toekenning 
en op de aanwending van de toela
gen, aan onder meer het Hoog Comite 
van Toezicht bevoegdheid verleent om 
de controle bedoeld bij het konink
lijk besluit nr. 5 van 18 april 1967 uit 
te oefenen; 

Dat uit de context van de vermelde 
artikelen volgt, eensdeels, dat inbreu
ken vastgesteld bij de controle op de 
toekenning en op de aanwending van 
door de Staat verleende toelagen, be
trekking hebben op de werking van de 
openbare diensten beheerd door de 
Staat, ongeacht of deze inbreuken zijn 
gepleegd door aangestelden van de ad
ministratie of door derden, ander
deels, dat de personeelsleden van de 
Dienst Enquetes van het Hoog Co
mite van Toezicht die hoedanigheid 
hebben van officier van gerechtelijke 
politie, hulpofficier van de procureur 
des Konings, deze hoedanigheid on
verminderd behouden bij de uitvoe
ring van gerechtelijke opdrachten ter 
controle op de toekenning en op de 
aanwending van toelagen verleend 
door de Staat; dat deze gerechtelijke 
bevoegdheid, binnen die grenzen, ver
der gaat dan hun bestuurlijke be
voegdheid die in het vermelde konink
lijk besluit van 29 juli 1970 wordt 
omschreven "onverminderd de wet van 
26 april 1962"; 

Overwegende dat de appelrechters 
met verwijzing naar artikel1 van de 
wet van 26 april1962 tot verlening der 
bevoegdheden van de gerechtelijke po
litie aan sommige personeelsleden van 
het Hoog Comite van Toezicht en op 
grand van de considerans "dat zulks 
nader werd gepreciseerd in het wets
krachtig koninklijk besluit nr. 5 van 18 
april 1967 betreffende de controle op 
de toekenning en op de aanwending 
der toelagen" de beslissing "dat de 
processen-verbaal en de uitgevoerde 
gerechtelijke opdrachten door de ge
rechtelijke officieren van de Dienst En
quetes van het Hoog Comite van Toe
zicht rechtsgeldig zijn en niet met 
enige nietigheid zijn behept" naar 
recht verantwoorden; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel : 

schending van de artikelen 66, 67, 496, 
193, 196 en 197 van het Strafwetboek, van 
artikel 21, eerste lid, van de Voorafgaande 
Titel van het Wetboek van Strafvorde
ring en van de artikelen 16, § 5, 21, § 5, en 
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23, 4°, van de Wet van 20 juli 1990 betref
fende de Voor~opige Hechtenis, en, voor zo
veel als nodig, van artikel 149 van de 
Grondwet, 

doordat het bestreden arrest minstens 
iJ.?pliciet, besliste dat de ernstige aanwij
zmgen van schuld jegens huidig eiser in 
cassat~e g~~n betrekking konden hebben op 
een misdnJfwaarvoor de verjaring van de 
strafvordermg noodzakelijkerwijs zou be
r~ikt zijn, aangezien er ernstige aanwij
zmgen zouden voorhanden zijn dat de ten 
laste gelegde feiten zich uitstrekten tot op 
de dag van het laatste ten laste gelegde feit 
nl. 16 april 1992, dit op grand van devol~ 
gende motieven: "dat immers op deze da
tum door medeverdachte De Prins nog ge
bruik zou zijn gemaakt van het van 
valsheid betichte stuk, zoals omschrev'en in 
de tenlastelegging, toen die in uitvoering 
van artikel 8 van zijn overeenkomst met 
K.S. aan De Schutter Marc opdracht zou 
hebben gegeven om een bod te doen voor de 
overname van de aandelen aan niet meer 
dan 80 F 't stuk (65.w, 65.y en 117.b); dat 
tot die dag (aan) de benadeelde werd voor
gehouden dat van de overeenkomst van 28 
november 1989 rechtmatig was en eerlijk 
( ... )was verlopen; dat tevens voor het af
lopend misdrijfvan oplichting als laatste 
dag der tenlastelegging 16 april1992 kan 
bepaald worden aangezien de listige lmnst
grepen, zoals hierna nader omschreven 
aangewend kunnen zijn geworden na d~ 
datum der overeenkomst en de afgifte der 
gelden, en, in samenhang daarmede tot 
doel en gevolg hadden dat de benade~lde 
overtuigd moest worden van de rechtma
tighei~ de~ handelingen, ogenblik waarop 
het misdnJf aldus voltrokken zou zijn ge
worden; overwegende dat de verjaring van 
de strafvordering volgens de huidige gege
vens van het strafonderzoek slechts een 
aanvang neemt vanaf de laatste dag der 
ten laste gelegde feiten zodat die op he
den geenszins werd bereikt", 

terwijl, eerste onderdeel, enerzijds het 
misdr~f oplichting in de regel afloopt met 
de afg1fte der gelden en niet voortduurt in 
de mate en zolang aan het slachtoffer van 
de oplichting de rechtmatigheid en eerlijk
heid van de operatie wordt voorgehou
den, ~ehl!ud~ns bijzondere omstandighe
den die mtWIJzen dat zulke voorspiegeling 
een onderdeel vormt van de oplichting en 
bedoeld was om dit misdrijf te voltooien, 
waar;ran het h.l!f.(van beroep) echter geen 
ernstige aanwiJzmgen verschaft in de zin 
van artikel16, § 5, van de Wet betreffende 
de Vo~r~opige Hechtenis, minstens geen 
aanwiJzmgen betreffende feiten daterend 

van na einde maart 1990, drie jaar voor de 
eerst bekend(e) stuitingsdaad uit de maand 
april1993, zodat bovendien niet blijkt dat 
het hof (van beroep) artikel 496 Sw. cor
rect_hee_ft gei:nterpreteerd, waardoor zijn 
motlvermg door dubbelzinnigheid is aan
getast, en anderzijds wat het vermeende 
misdrijf valsheid in geschrifte of gebruik 
van valse stukken, door gebruik van een 
stuk dd. 16 april1992, betreft aileen ern
stige aanwijzingen van schuld ~erden vast
gesteld in hoofde van medeverdachte De 
Prins, zonder dat er van enige deelneming 
daaraan van huidig eiser in cassatie ge
wag wordt gemaakt, zodanig dat er door 
he~ hof (v_an beroep) niet wordt aange
dmd w~arm de ernstige aanwijzingen van 
schuld m hoofde van huidig eiser in cas
satie .~ouden be~taan die niet noodzakelij
ke_rwiJ.~ betrekki.ng hebben op een verjaard 
misdnJf, wat het geval zou zijn indien er 
slechts sprake zou zijn van betrokken
heid aan misdrijven gepleegd in 1989 of ten 
laatste einde maart 1990, zoals huidig ei
ser in cassatie in conclusie nochtans had 
opgemerkt; 

tweede onderdeel, het hof (van beroep) 
daar~ee ~e conclusie van huidig eiser in 
cassatle met b~ant::roordt, waarin werd ge
steld dat er m ZIJnen hoofde minstens 
sprake moest zijn van deelneming aan mis
drijven begaan na de periode voorafgaand 
aan de drie jaar v66r de eerst bekende 
stuitingsdaad, zijnde in april1993 (con
clusie K.I., pag. 8, inzonderheid nrs. 13-
14); 

zodat, eerste onderdeel, het hof (van be
roep) zijn beslissing niet naar recht ver
antwoordt en niet regelmatig motiveert of 
minste~s een dubbelzinnige redengeving 
bev~t die ~et Hof belet zijn wettigheids
toezicht mt te oefenen (schending van de 
artikelen 66, 67, 193, 196, 197 en 496 van 
het StrafWetboek, van artikel 21, eerste lid, 
van de Voorafgaande Titel van het Wet
hoek van Strafvordering en van de artike
len 16, § 5, 21, § 5, en 23, 4°, van de Wet 
van 20 juli 1990 betreffende de Voorlo
pige Hechtenis, en, voor zoveel als nodig 
van artikel 149 van de Grondwet) en ' 

tweede onderdeel, zijn beslissing niet re
g~lmatig motiveert (schending van de ar
tlkelen 16, § 5, 21, § 5, en 23 4° van de 
Wet van 20 juli 1990 betreffen'de de Voor
lopige Hechtenis, en, voor zoveel als no
dig, van artikel 149 van de Grondwet) : 

Overwegende dat daden van onder
zoek ofvervolging ten aanzien van een 
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verdachte de verjaring van de straf
vordering stuiten ten aanzien van an
dere verdachten van dezelfde feiten of 
van feiten die nauw verbonden zijn 
door intrinsieke samenhang; dat de 
stuiting van de verjaring van de straf
vordering uitwerking heeft ten aan
zien van al de samenhangende mis
drijven die samen onderzocht worden 
en waartussen een nauwe band van 
intrinsieke samenhang bestaat; 

Overwegende dat het onderzoeks
gerecht in feite, mitsdien op onaan
tastbare wijze, vaststelt dat verschil
lende personen verdacht zijn van 
dezelfde fei ten of van fei ten die we
gens hun nauw verband intrinsiek sa
menhangend zijn; 

Overwegende dat, zo het misdrijf op
lichting in de regel afioopt met de af
gifte van de geld en of waarden die er 
het voorwerp van zijn, kunstgrepen die 
zijn aangewend na de afgifte van deze 
gelden of waarden, in samenhang met 
andere een bestanddeel kunnen vor
men van de oplichting, wanneer zij tot 
doel en tot gevolg hebben gehad dat 
het slachtoffer misleid werd omtrent 
de eerlijkheid van de verrichte han
delingen, en het misdrijf aldus vol
trokken werd, zodat de datum van 
deze kunstgrepen in aanmerking kan 
worden genomen als aanvang van de 
verj aringstermijn; 

Overwegende dat eiser met de me
deverdachte De Prins verdacht is van 
oplichting, valsheid in geschrifte en ge
bruik van valse stukken om "sedert 28 
november 1989 tot minstens op 16 
april 1992, als dader of mededader, 
hetzij de misdaad of het wanbedrijf te 
hebben uitgevoerd of aan de uitvoe
ring rechtstreeks te hebben meege
werkt, hetzij door enige daad tot de 
uitvoering zodanige hulp te hebben 
verleend dat de misdaad ofhet wan
bedrijf zonder zijn bijstand niet had 
kunnen worden gepleegd"; 

Overwegende dat de appelrechters 
considereren dat "er thans ernstige re
denen zijn om aan te nemen dat de ten 
laste gelegde feiten de voortdurende 
uiting zijn van hetzelfde opzet en zich 
uitstrekken tot op de dag van het laat-

ste ten laste gelegde feit, namelijk 16 
april 1992; dat immers op deze da
tum door med everdachte De Prins nog 
gebruik zou ~1jn gemaakt van het van 
valsheid betichte stuk, zoals omschre
ven in de tenlastelegging, toen die in 
uitvoering van artikel 8 van zijn over
eenkomst met K.S. NV aan De Schut
ter Marc opdracht zou gegeven heb
ben om een bod te doen voor de 
overname van de aandelen aan niet 
meer dan 80 frank het stuk (65.w, 65.y 
en 117.b)" en voorts dat "tevens voor 
het afiopend misdrijf van oplichting als 
laatste dag der tenlastelegging 16 april 
1992 kan worden bepaald aangezien 
de listige kunstgrepen, zoals hierna 
nader omschreven, aangewend kun
nen zijn geworden na de datum der 
overeenkomst en de afgifte der gel
den, en, in samenhang daarmede, tot 
doel en gevolg hadden dat de bena
deelde overtuigd moest worden van de 
rechtmatigheid der handelingen, ogen
blik waarop het misdrijf aldus vol
trokken zou zijn geworden"; 

Dat de rechters tevens vaststellen 
dat er "verregaande zakelijke verstren
gelingen tussen De Prins en (eiser)" 
bestaan en dat "blijkt dat de belan
gen van (eiser) bij het opzet van De 
Prins aanzienlijk zouden zijn geweest"; 

Dat de rechters uit het geheel van 
de op de vierde tot en met de tiende 
bladzijde van het bestreden arrest ver
melde feitelijke gegevens wettig ver
mogen af te leiden dat er ten laste van 
eiser "ernstige schuldaanwijzingen zijn 
dat zowel de kwestieuze overeenkom
sten als de navolgende constructie om 
de koopsom om te vormen tot een zo
genaamd gerealiseerde winst van de 
vennootschap, als geheel de listige 
kunstgrepen van de oplichting uitma
ken"; 

Dat de rechters aldus met hun mo
tivering die niet voor andere uitleg
ging vatbaar is, vaststellen, eensdeels, 
dat eiser samen met De Prins ver
dacht is van deelneming aan dezelfde 
feiten, anderdeels, dat deze feiten sa
menhangend lijken te zijn, hiermee 
het strijdige of andere feitelijke ver
weer van eiser verwerpen, zodoende 
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zijn conclusie beantwoorden, en de be
slissing dat ten aanzien van eiser "de 
verjaring van de strafvordering val
gens de huidige gegevens van het 
strafonderzoek slechts een aanvang 
neemt vanaf de laatste dag der ten 
laste gelegde feiten zodat die op he
den geenszins werd bereikt" regelma
tig met redenen omkleden en 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; 

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

15 april 1997 - 2e kamer- Voorzit
ter : de h. D'Haenens, voorzitter- Ver
slaggever : de h. Frere - Gedeeltelijk 
andersluidende conclusie (6) van de h. Goe
minne, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. V. Dauginet, B. Coopman, Antwer
pen. 

(6) Ret O.M. was van oordeel dat het middel 
niet kan worden aangenomen daar het een mis
kenning inhoudt van de voor de rechtspleging in
zake voorlopige hechtenis geldende principes. In 
verband met de aanwijzingen van schuld moet de 
kamer van inbeschuldigingstelling in het kader 
van een hager beroep tegen de beschikking van 
de raadkamer inderdaad aileen nagaan of deze 
aanwijzingen bestonden bij het verlenen van het 
bevel tot aanhouding en op het ogenblik van haar 
uitspraak. Ret toezicht van het Rof reikt, bin
nen de per ken van de rechspleging inzake voor
lopige hechtenis, niet verder : binnen deze per
ken is het Rofvan Cassatie derhalve in de regel 
niet gehouden de regelmatigheid van de 
onderzoeksverrichtingen te beoordelen. In dit ver
band verwees het O.M. naar de arresten van het 
Rofvan 22 dec. 1993,A.R. nr. P.93.1659.F (A. C., 
1993, nr. 544, met noot J.F.L.), van 4 dec. 1996, 
A.R. nr. P.96.1497.F (A. C., 1996, nr. 484), en van 
11 feb. 1997, A.R. nr. P.97.0179.N, supra, nr. 79, 
en naar, contra, het arrest van 17 mei 1994, A.R. 
nr. P.94.0658.N (A.C., 1994, nr. 246) op strij
dige conclusie van advocaat-generaal du Jar
din. 

Nr. 188 

2e KAMER - 16 april 1997 

1 o VERJARING- STRAFZAKEN- STRAF
VORDERING- STUITING- DAAD VAN ONDER
ZOEK - BEGRIP. 

2° VERJARING- STRAFZAKEN- STRAF
VORDERING- STUITING- DAAD VAN ONDER
ZOEK- UITTREKSEL UIT HET STRAFREGIS
TER - OPMAAK- BEVOEGDE OVERHEID. 

so VERJARING- STRAFZAKEN- STRAF
VORDERING- STUITING - TOEZICHT DOOR 
HET HOF VAN CASSATIE. 

4 ° EUROPESE UNIE - PREJUDICIELE GE
SCHILLEN- VERPLICHTING VOOR HET HOF 
VAN CASSATIE- VOORWAARDEN. 

5o PREJUDICIEEL GESCHIL- EURO
PESE UNIE - VERPLICHTING VOOR HET HOF 
VAN CASSATIE- VERORDENING- DOUANE
TARIEF- TOELICHTINGEN- GEVOLGEN. 

1 o en 2° Een handeling die ertoe strekt be
wijzen te verzamelen of de zaak in staat 
te brengen, kan de verjaring van de straf 
vordering enkel stuiten indien zij wordt 
verricht door een daartoe bevoegde over
heid; het opmaken, na controle van een 
bevoegde politiecommissaris, van een 
inlichtingenbulletin is, bij gebrek aan een 
bevel uitgaande van een tot onderzoek of 
vervolging bevoegde overheid, geen daad 
van onderzoek of van vervolging die de 
verjaring van de strafvordering stuit (1). 
(Art. 22 V.T.Sv.) 

so Het toezicht van het Hof van Cas sa tie 
m.b.t. de stuiting van de ve1jaring van de 
strafvordering heeft niets uit te staan met 
hetgeen de bestreden beslissing al dan 
niet overweegt. 

4° Het Hofvan Cassatie is in de regel maar 
verplicht om een prejudiciele vraag te stel
len aan het Hof van Justitie van de Eu
ropese Gemeenschappen, wanneer de uit
legging van bepalingen van het 
gemeenschapsrecht noodzakelijk is om een 
uitspraak van het Hofmogelijk te rna
ken (2). (Art. 177 E.E.G.-Verdrag.) 

(1) Zie Cass., 5 nov. 1980, A.R. nr. 1185 (A. C., 
1980-81, nr. 146). 

(2) Cass., 21 sept. 1994, A.R. nr. P.94.0659.F 
(A.C., 1994, nr. 392). 
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5° Wanneer een cassatiemiddel vragen op
werpt omtrent de uitlegging van een ver
ordening van de Europese Economische 
Gemeenschap, is het Hof niet verplicht 
prejudiciele vragen aan het Hofvan Jus
titie van de Europese Gemeenschappen te 
stellen, indien het antwoord op de vra
gen blijkt uit de in het Publicatieblad van 
de Europese Gemeenschappen gepubli
ceerde toelichtingen bij de verordening. 

(ESTENNE, "SWING" N.V. T. BELGISCHE STAAT
MIN. V. FINANCIEN, ADMINISTRATIE DER DOUANE 

EN ACCIJNZEN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.96.1112.F) 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 20 februari 1995 en 
28 juni 1996 gewezen door het Hof van 
Beroep te Brussel; 

A In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen op de 
tegen eiser ingestelde strafvordering 
en op de door het openbaar ministe
rie tegen eiseres ingestelde rechtsvor
dering: 

Over het eerste middel : schending van de 
artikelen 21, 22 en 23 van de wet van 17 
april1878 houdende de voorafgaande ti
tel van het Wetboek van Strafvordering, 

doordat het bestreden arrest van 20 fe
bruari 1995, nate hebben overwogen dat de 
strafbare feiten zijn gepleegd binnen het 
tijdvak "van 23 april 1987 tot 1 februari 
1988", beslist dat de tegen eiser ingestelde 
strafvordering niet ve:rjaard was op de dag 
van de uitspraak, en doordat het bestre
den arrest van 28 juni 1996 beslist dat de 
strafvordering evenmin was veljaard op de 
dag van de uitspraak van dat arrest, op 
grand "dat ... een op verzoek van de ver
volgende partij opgemaakt en van 31 ja
nuari 1991 dagtekenend inlichtingen
bulletin betreffende (eiser) in het dossier 
steekt," (arrest van 20 februari 1995) en 
"dat de loop van de verjaring van de straf
vordering op 31 januari 1991 regelmatig is 
gestuit door een op verzoek van de vervol
gende partij opgemaakt inlichtingenbulletin 
betreffende (eiser)" (arrest van 28 juni 
1996), 

terwijl voornoemd, bij het strafdossier ge
voegd inlichtingenbulletin van 31 januari 
1991 is ondertekend door een zekere Gas-

part, agent wiens identiteit en functie niet 
nader omschreven worden, en daarenbo
ven de vermelding draagt : "1 februari 
1991, opgemaakt te Ukkel", met daaron
der de handtekening van de adjunct
commissaris Mathys, en terwijl (1) het op
maken van een inlichtingenbulletin op zich 
de verjaring niet kan stuiten; de verja
ring van de tegen eiser ingestelde straf
vordering te dezen dus niet is gestuit door 
het opmaken van een inlichtingenbulletin 
dat op 31 januari 1991 is ondertekend door 
de genaamde Gaspart; (2) krachtens arti
kel 23 van de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering, "de dag 
waarop het misdrijf is gepleegd, alsook de 
dag waarop de daad van stuiting heeft 
plaatsgehad, in de termijn begrepen zijn"; 
de feitenrechters vastgesteld hebben dat 
het tijdvak waarbinnen de strafbare fei
ten zijn gepleegd, liep tot 1 februari 1988; 
bij ontstentenis van een rechtsgeldige daad 
van stuiting, de bij artikel21 van de voor
afgaande titel bepaalde verjaringstermijn 
van drie jaar, zoals die ten tijde van de fei
ten van toepassing was, is verstreken op 31 
januari 1991 om 24 uur; de controle van het 
inlichtingenbulletin op 1 februari 1991 door 
de adjunct-commissaris Mathys bijgevolg 
buiten die termijn is geschied; (3) de con
trole van een inlichtingenbulletin door een 
bevoegde politiecommissaris de verjaring 
van de strafvordering bovendien aileen 
stuit wanneer hiertoe opdracht is gege
ven door een magistraat van het open
baar ministerie, of door een persoon die 
wettelijk bevoegd is om daden van vervol
ging of van onderzoek te verrichten; uit de 
processtukken in casu niet blijkt dat de 
adjunct-commissaris Mathys zou hebben 
gehandeld op verzoek van de procureur des 
Konings, of van een bevoegde beambte van 
de Administratie der douane en accijn
zen; (4) de laatste daad van stuiting blij
kens de processtukken waarop het Hofver
mag acht te slaan, een verzoek om een 
uittreksel uit het strafregister was, dat op 
26 oktober 1990 ondertekend werd door een 
beambte van de Administratie der douane 
en accijnzen (het uittreksel uit het straf
register is ingevolge dit verzoek afgele
verd op 5 november 1990); de strafvorde
ring bijgevolg verjaard was op 26 oktober 
1993 om 0 u.: 

Overwegende dat een handeling, die 
ertoe strekt bewijzen te verzamelen of 
de zaak in gereedheid te brengen, de 
verjaring van de strafvordering en
kel stuit, indien zij wordt verricht door 
de hiertoe bevoegde overheid; 
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Overwegende dat het op 28 juni 
1996 gewezen arrest preciseert dat "de 
tussen 23 april 1987 en 1 februari 
1988 gepleegde feiten, gesteld dat zij 
bewezen zouden zijn, de opeenvol
gende en doorlopende uitvoering zijn 
van een en dezelfde misdadige op
zet; dat het laatste feit gepleegd is op 
31 januari 1988; dat de ve:rjaring van 
de strafvordering op 31 januari 1991 
regelmatig is gestuit door een door de 
vervolgende partij gevraagd 
inlichtingenbulletin betreffende (ei
ser)"; 

Overwegende dat uit de vermeldin
gen op het inlichtingenbulletin betref
fende eiser blijkt dat na controle van 
het bevolkingsregister en het strafre
gister op 31 januari 1991 door de po
litieagent Gaspar, onderaan op het 
stuk de vermelding "opgemaakt te Uk
kel, op 1 februari 1991, de adjunct
commissaris Mathys W.", is aange
bracht met een handtekening; 

Overwegende dat het dossier geen 
bevel bevat uitgaande van een tot on
derzoek of vervolging bevoegde over
heid, ter uitvoering waarvan voor
noemd inlichtingenbulletin is opge
maakt; 

Overwegende dat, bij ontstentenis 
van een dergelijk bevel, het opma
ken, na de voornoemde controles, van 
een inlichtingenbulletin geen daad van 
onderzoek of van vervolging oplevert 
die de verjaring van de strafvorde
ring stuit; 

Overwegende dat de laatste daad 
van onderzoek of van vervolging die is 
verricht binnen de termijn van drie 
jaar te rekenen van de dag waarop het 
laatste, aan eiser ten laste gelegde feit 
is gepleegd, een door de directeur van 
douane en accijnzen op 26 oktober 
1990 ingediend verzoek tot afgifte van 
een uittreksel uit het strafregister is; 
dat de strafvordering dus ve:rjaard was 
op het ogenblik van de uitspraak van 
het arrest van 20 februari 1995; 

Dat het middel gegrond is; 

B. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissing op ver-

weerders rechtsvordering tot beta
ling van de ontdoken rechten : 

Over het achtste middel : schending van 
de artikelen 149 en 159 van de Grand
wet, 6.1 van het Europees Verdrag tot be
scherming van de rechten van de mens en 
de fundamentele vrijheden van 4 novem
ber 1950, goedgekeurd bij de Belgische wet 
van 13 mei 1955, 85.15.A.IV en 92.11 B van 
de in de bijlage bij de EEG-verordening van 
de Raad nr. 950/68 van 28 juni 1968 ver
vatte nomenclatuur, 3, c van de algemene 
regels voor de toepassing van de gecombi
neerde nomenclatuur, die opgenomen zijn 
in de bijlage bij de EEG-verordening van de 
Raad nr. 2658/87 van 23 juli 1987, mis
kenning van het door de meeste Lid-Staten 
van de Europese Unie erkende algemeen 
beginsel "in dubio contra fiscum" en het al
gemeen rechtsbeginsel van het recht van 
verdediging, 

doordat het bestreden arrest van 28 juni 
1996, met bevestiging van het beroepen 
vonnis, eiser wegens "aangifte, onder een 
onjuiste benaming, (van) ingevoerde goe
deren van Japanse oorsprong, waarvoor 
invoervergunningen dienen te worden over
gelegd", veroordeelt tot een geldboete van 
66.968.730 F, gelijk aan tienmaal de ont
doken rechten en, bovendien, tot de beta
ling van voornoemde rechten, namelijk 
6.696.873 F, met inbegrip van 12 procent 
verwijlinterest per jaar tot 31 december 
1988 en 9,6 procent vanaf 1 juli 1989 en 
hem wegens de telastlegging ''het overleg
gen van onjuiste invoervergunningen bij de 
invoer" van de vermelde goederen, veroor
deelt tot een gevangenisstraf van vier 
maanden met uitstel, tot een boete van 
140.749.646 F, gelijk aan het dubbele van 
de waarde van de ingevoerde goederen en 
tot verbeurdverklaring van die goederen of, 
bij niet-vertoning ervan, tot de betaling van 
de waarde ervan, namelijk 70.374.873 F, op 
grond dat aan eiser ten laste was gelegd 
dat hij 865 videocamera's Sony Video 8, mo
del CCDV 100 onder een onjuiste tarief
post voor verbruik had aangegeven, en "dat 
het probleem in feite neerkwam op de 
vraag of de videocamera's (van het ver
melde model) al of niet t.v.-programma's 
konden opnemen door gebruik te maken 
van de adapter RFU 85, waarvan de heer 
Vercammen heeft verklaard dat hij deel uit
maakte van het bijgeleverde standaard
toebehoren ... ; dat de door het hof aange
wezen gerechtsdeskundige op die punten 
precieze antwoorden heeft gegeven; ... dat 
niets dus bewijst dat, zoals de beklaagde 
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betoogt, de door hem destijds in Europa in
gevoerde camcorders geen t.v.-programma's 
konden opnemen; dat zij in werkelijkheid, 
zoals het deskundigenverslag aangeeft, die 
t.v.-programma's zeer goed opnemen door 
middel van een t.v. met een 'video'-uitgang, 
en dat zonder gebruik te maken van enige 
adapter", 

en, derde onderdeel : 
terwijl: (1) de postonderverdeling 92.11 

B van het gemeenschappelijk douanetarief, 
vervat in de bijlage bij de EEG-verordening 
van de Raad nr. 950/68 van 28 juni 1968, 
die van kracht was tot 31 december 1987, 
de gecombineerde toestellen omvat waarin, 
in hetzelfde huis, een televisiecamera en 
een video-opnametoesel zijn ingebouwd, 
met inbegrip van de toestellen die slechts 
televisie-uitzendingen kunnen opnemen 
door middel van een toebehoren dat afzon
derlijk moet worden gekocht, voor zover dat 
toebehoren slechts een secundaire func
tie vervult bij het opnemen van televisie
uitzendingen en de prijs ervan te verwaar
lozen is in vergelijking met de prijs van het 
gecombineerde toestel; (2) de toestellen 
daarentegen die televisie-uitzendingen ai
leen kunnen opnemen door middel van een 
systeem dat ingewerkt is in bepaalde, op de 
markt beschikbare televisie-ontvangers, 
niet vallen onder voornoemde post
onderverdeling 92.11 B, maar onder post
onderverdeling 85.15.A.IV, nude televisie
ontvanger niet kan worden beschouwd als 
een toebehoren waarvan de prijs "te ver
waarlozen" is in vergelijking met de prijs 
van de camera; (3) het arrest te dezen niet 
vaststelt dat de litigieuze videocamera's 
televisie-uitzendingen konden opnemen 
door middel van een adapter (ofhet nu om 
de adapter RFU 85 of een ander model 
gaat), waarvan de prijs te verwaarlozen 
was in vergelijking met de prijs van het ge
combineerde toestel, maar vaststelt dat de 
voornoemde videocamera's televisie
uitzendingen konden opnemen "vanaf een 
t.v. met video-uitgang"; het arrest, nu het 
de tenlasteleggingen op grond van die vast
stellingen bewezen verklaart, de artike
len 85.15.A IV en 92.11 B van de in de bij
lage bij de EEG-verordening van de Raad 
nr. 950/68 van 28 juni 1968 vervatte no
menclatuur schendt; 

en, uierde onderdeel : 
terwijl post 85253091 van het gemeen

schappelijk douanetarief, dat sinds 1 ja
nuari 1988 van toepassing is, krachtens de 
EEG-verordening van de Raad nr. 2658/87 
van 23 juli 1987 betrekking heeft op 

"televisiecamera's waarin in dezelfde kast 
een video-opname- en videoweergavetoestel 
is ingebouwd', terwijl post 85211031 van 
het voornoemJe tarief be trekking he eft op 
"video-opname · en videoweergaveapparaten 
waarin in hetzelfde huis een televisieca
mera is ingebouwd"; dat beide tariefPosten 
verschillende invoerrechten opleggen (4,9 
pet. voor de post 85253191 en 14 pet. voor 
de post 85211031) voor gecombineerde toe
stellen die allebei precies dezelfde twee 
functies verv11llen (opname en weergave 
van televisie-uitzendingen, enerzijds, en op
name van beeiden die door middel van een 
televisie-ontvanger kunnen worden beke
ken, anderzijds); post 85253091 (waar
voor een invoerrecht van 4,9 pet. verschul
digd is) bijgevolg moet worden toegepast 
zowel krachtens artikel 3, c, van de alge
mene regels voor de toepassing van de ge
combineerde nomenclatuur, die opgeno
men zijn in de bijlage bij de EEG
verordening van de Raad nr. 2658/87 van 
23 juli 1987, als krachtens het door de 
meeste Lid-Staten van de Europese Unie 
erkende beginsel "in dubio contra fiscum"; 
uit het strafdossier blijkt dat eiser de liti
gieuze videocamera's onder de post 
85253091 aangegeven heeft; het arrest bij
gevolg artikel 3, c, van de algemene re
gels voor de toepassing van de gecombi
neerde nomenclatuur en het voornoemde 
algemeen rechtsbeginsel miskent, nu het 
beslist dat eiser de 865 videocamera's, 
waarop de tenlasteleggingen betrekking 
hebben, onder een onjuiste tariefpost aan
gegeven had : 

Wat het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het Hofvan Jus
titie van de Europese Gemeenschap
pen op 28 februari 1989, in de zaak 
245-87 Blaupunkt-Werke GmbH te
gen Oberfinanzdirektion Berlin, een 
arrest gewezen heeft, waarvan het dic
tum luidt als volgt : "De post
onderverdeling 92-11 B van het ge
meenschappelijk douanetarief moet 
aldus worden uitgelegd, dat daaron
der ook vallen dergelijke toestellen 
waarin, in hetzelfde huis, een televi
siecamera en een video-opnametoestel 
zijn ingebouwd, die televisie
uitzendingen echter enkel kunnen op
nemen door middel van een toebeho
ren dat afzonderlijk moet worden 
gekocht, voor zover dat toebehoren 
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slechts een secundaire functie ver
vult bij het opnemen van televisie
uitzendingen en de prijs ervan te ver
waarlozen is in vergelijking met de 
prijs van het gecombineerde toestel"; 

Overwegende dat uit de toelichtin
gen op het gemeenschappelijk douane
tarief, die gepubliceerd zijn onder het 
nr. C177/3 van het Publicatieblad van 
de Europese Gemeenschappen van 15 
juli 1986, volgt dat de toestellen die 
vallen onder de postonderverdeling 
92.11 B, zich onderscheiden van de ge
lijksoortige toestellen van post 85.15 
IV "door de mogelijkheid televisie
programma's op te nemen door mid
del van een video-ontvanger die al dan 
niet deel kan uitmaken van het ge
heel", terwijl de toestellen die vallen 
onder de postonderverdeling 85.15 A 
IV dergelijke programma's niet kun
nen opnemen; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat blijkens het deskundigen
verslag de door eiser ingevoerde cam
corders televisieprogra:mma's opnemen 
door middel van een tv. met een 
'video'-uitgang, en dat zonder gebruik 
te maken van enige adapter; 

Overwegende dat het hofvan be
roep zijn beslissing aldus naar recht 
verantwoordt; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Wat het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat de EEG-toe

lichtingen preciseren dat tot de post
onderverdeling 8521 1031"de video
camera's genoemde combinaties van 
apparaten behoren, bestaande uit een 
televisiecamera en een video-opname
en video-weergave-apparaat werkend 
met magneetbanden, waardoor niet ai
leen door de camera geregistreerde 
beelden kunnen worden opgenomen, 
maar (met behulp van een externe 
videotuner) ook televisieprogramma's. 
De opgenomen beelden kunnen wor
den weergeven door een extern tele
visie-ontvangtoestel. Videocamera's 
waarmee aileen de door de televisie
camera geregistreerde beelden opge
nomen en door een extern televisie-

ontvangtoestel weergegeven kunnen 
worden, daarentegen tot onderverde
ling 8525.30-91 behoren "; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de door eiser ingevoerde cam
corders televisieprogramma's opne
men door middel van een t.v. met een 
'video'-uitgang, en dat zonder gebruik 
te maken van enige adapter"; 

Overwegende dat het arrest zijn be
slissing aldus naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Overwegende dat uit het antwoord 
op het derde en het vierde onderdeel 
van het middel volgt dat de toepas
sing van de postonderverdelingen 8515 
AN en 92.11 B van het gemeenschap
pelijk douanetarief, die opgenomen zijn 
in de bijlage bij de EEG-verordening 
nr. 950/68 van de Raad van 28 juni 
1968, alsook van de postonderver
delingen 8525 3091 en 85211031 van 
het gemeenschappelijk douanetarief, 
die opgenomen zijn in de EEG
verordening nr. 2658/87 van de Raad 
van 23 juli 1987, geen uitlegging van 
het Gemeenschapsrecht noodzake
lijk maakt; 

Dat het Hof bijgevolg de in de me
marie weergegeven vragen niet hoeft 
te stellen aan het Hofvan Justitie van 
de Europese Gemeenschappen; 

Om die redenen, ongeacht de ove
rige middelen, die niet kunnen lei
den tot ruimere cassatie, vernietigt de 
bestreden arresten, behalve in zo
verre het arrest van 28 juni 1996 ei
ser veroordeelt tot betaling van de ont
doken invoerrechten, verhoogd met de 
verwijlinterest, en eiseres samen met 
eiser hoofdelijk aansprakelijk ver
klaart voor die veroordeling; verwerpt 
de voorzieningen voor het overige; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
arrest van 20 februari 1995 en van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest van 28 
juni 1996; veroordeelt eiser in de helft 
van de kosten en laat de andere helft 
ten laste van de Staat; zegt dat er 
geen grond is tot verwijzing. 
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16 april 1997- ze kamer- Voorzit
ter : de h. Ghislain, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Echement - Ge
lijkluidende conclusie van de h. De 
Riemaecker, advocaat-generaal - Advo
caten : mrs. Kirkpatrick en De Bruyn. 

Nr. 189 

1 e KAMER- 17 april1997 

1 o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTENVANDE MENS-ART. 6-ART. 6.1-
0NPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER- VER
WANTSCHAP. 

zo ADVOCAAT- VERSCHIJNING VOOR DE 
GERECHTEN IN NAAM VAN EEN RECHTSPER
SOON - VERMOEDEN VAN REGELMATIGE 
LASTGEVING. 

3° VENNOOTSCHAPPEN- HANDELSVEN
NOOTSCHAPPEN - ALGEMEEN- AKTE VAN 
RECHTSPLEGING VAN EEN ADVOCAAT- VER
MOEDEN VAN REGELMATIGE LASTGEVING. 

1 o Alleen uit de omstandigheid dater tus
sen een rechter en een advocaat van een 
der partijen verwantschap heeft bestaan, 
kan niet worden afgeleid dat die rech
ter niet in staat is de zaak op onpartij
dige wijze te berechten (1). (Art. 6.1 
E.V.R.M.) 

zo en 3° Behalve indien de wet een bijzon
dere lastgeving vereist, wordt de advo
caat die in een akte van rechtspleging ver
klaart op te treden in naam van een 
rechtspersoon die genoegzaam is geiden
tificeerd, wettelijk vermoed daartoe een re
gelmatige lastgeving van een bevoegd or
gaan van die rechtspersoon te hebben 
gekregen, tenzij de partij die de regelma
tigheid van die lastgeving betwist, het te
gendeel bewijst (2). (Artt. 440, tweede lid, 
en 703, Ger.W.) 

(1) Vgl. Cass., 24 sept. 1986, A.R. nr. 5372 
(A.C., 1986-87, nr. 48). 

(2) Cass., 9 feb. 1978 (A. C., 1978, 688). 

(MADRON T. TIFOU N.V. E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.96.0051.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest op 26 september 1995 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Brussel; 

Over het eerste middel : schending van ar
tikel6.1 van het Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de funda
mentele vrijheden, ondertekend te Rome op 
4 november 1950, en goedgekeurd bij de 
wet van 13 mei 1955, 

doordat het arrest is gewezen door de ne
gende kamer van het Hof van Beroep te 
Brussel, bestaande uit de alleen rechtspre
kende raadsheer ... , 

terwijl de raadsman van de eerste ver
weerster, de n.v. Tifou, mr .... , advocaat te 
Brussel, was en hij de zaak heeft gepleit (en 
die) in de derde graad verwant was met 
raadsheer ... de onpartijdigheid van de 
raadsheer derhalve betwist kon worden; ei
ser in die omstandigheden geen eer lijk pro
ces heeft gekregen : 

Overwegende dat het middel aan
voert dat het arrest is gewezen door 
een magistraat die in de derde graad 
verwant was met de raadsman van de 
eerste verweerster; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat de verwantschap niet meer 
bestond toen de oorspronkelijke vor
dering werd ingesteld; 

Overwegende voor het overige dat 
uit de omstandigheid dat dergelijke 
verwantschap vroeger had bestaan, 
niet kan worden afgeleid dat die ma
gistraat niet in staat was die zaak op 
onpartijdige wijze te berechten of dat 
een gewettigde twijfel bestond over de 
geschiktheid van het aldus samenge
stelde hof van beroep om die zaak op 
onpartijdige wijze te berechten; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 440, tweede lid, 703, derde en 
vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
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doordat het arrest, dat het beroepen von
nis gedeeltelijk bevestigt, de hoofd
vorderingen van de n.v. naar Zwitsers recht 
Tifou ontvankelijk verklaart, de intrek
king van de op 18 november 1991 door de 
beslagrechter gewezen beschikking en de 
ophef!ing van alle erin vervatte maatrege
len beveelt, en eiser veroordeelt tot beta
ling van 105.000 frank aan de n.v. Tifou, 
5.000.000 frank en een symbolische frank 
aan de n.v. Odec Kid Cartoons, 508.800 
frank provisionele schadevergoeding met 
voorbehoud en een symbolische frank aan 
de b.v.b.a. Van de Velde, op grond dat ei
ser de ontvankelijkheid betwist van het 
door de n.v. Tifou gedane derden-verzet, 
met het argument dat haar beslissing niet 
uitgaat van het bevoegde orgaan; dat hij 
erop wijst dat er wellicht een andere be
stuurder is gekomen, met name dat me
vrouw Clarien wellicht door Jean Dorsaz is 
vervangen; dat hij de exceptie opwerpt die 
afgeleid is uit artikel 703, derde lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek luidens hetwelk de 
partij tegen wie een akte van rechtsple
ging wordt ingeroepen door een rechtsper
soon wiens identiteit genoegzaam blijkt uit 
de opgaafvan zijn benaming, zijn rechts
karakter en zijn maatschappelijke zetel, het 
recht heeft om in elke stand van het ge
ding te eisen dat de rechtspersoon hem de 
identiteit meedeelt van de natuurlijke per
sonen die zijn organen zijn; artikel 703, 
vierde lid, eraan toevoegt dat het vonnis 
over de zaak kan worden uitgesteld zo
lang aan die vordering niet is voldaan; dat 
het de aan de rechter staat te oordelen of 
het vonnis over de zaak al dan niet moet 
worden uitgesteld; dat de rechter geens
zins ertoe verplicht is zijn uitspraak uit te 
stellen zoals blijkt uit de tekst 'het von
nis over de zaak kan worden uitgesteld', en 
zulks te meer daar het oorspronkelijke en 
achteraf gewijzigde ontwerp van artikel 
703, vierde lid, bepaalde dat 'het vonnis 
over de zaak wordt uitgesteld'; dat de wet
gever aldus het nodeloos aanslepen van een 

· zaak heeft willen voorkomen; dat eiser geen 
gewag maken van gegevens die ernstige 
twijfels kunnen wekken over de bevoegd
heid van het orgaan van de n.v. Tifou dat 
beslist heeft verzet te doen; dat een ver
andering van bestuurder niets uitzonder
lijks is in het leven van een naamloze ven
nootschap; dat de n.v. Tifou terecht artikel 
440, tweede lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek aanvoert, luidens hetwelk "de advo
caat verschijnt als gevolmachtigde van de 
partij zonder dat hij van enige volmacht 
moet doen blijken, behalve indien de wet 
een bijzondere lastgeving eist"; dat de ad-

vocaat aldus in beginsel vermoed wordt een 
regelmatige lastgeving te hebben gekre
gen van het bevoegde orgaan wanneer hij 
in naam van een rechtspersoon een akte 
van rechtspleging verricht; dat dit vermoe
den niet onweerlegbaar is; dat de bewijs
last rust op eiser die de regelmatigheid van 
de beslissing om derden-verzet te doen, be
twist; dat eiser geenszins aantoont dat zijn 
betwisting gegrond is en dat het uit arti
kel 440, tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek afgeleide vermoeden weerlegd is; 
dat de uit de artikel 703, derde en vierde 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek afge
leide exceptie als niet gegrond moet wor
den verworpen; 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
appelconclusie van 15 mei 1995 uitdruk
kelijk betoogde dat hij tijdens de rechts
pleging, na inzage van stukken van de n.v. 
Tifou, had vastgesteld dat die stukken on
dertekend waren door een persoon die tot 
dan toe niet de hoedanigheid van bestuur
der van de n.v. Tifou had gehad; het gelet 
op die omstandigheid aan de n.v. Tifou 
stond aan te tonen dat haar organen, met 
name ofwel mevrouw Clavien, de bestuur
der die steeds alle stukken waarbij de ven
nootschap werd verbonden, had onderte
kend, ofwel de heer Jean Dorsaz, die 
sindsdien wellicht tot bestuurder was be
noemd, wel degelijk de beslissing hebben 
genomen om derden-verzet te doen; aan
gezien vennootschappen enkel geldig in 
rechte kunnen optreden als ze door hun or
ganen vertegenwoordigd zijn, eiser een wet
tig belang heeft om de juiste identiteit te 
kennen van de persoon die ten tijde van de 
beslissing om de litigieuze rechtsvorde
ring in te stellen, de hoedanigheid had van 
orgaan; dat belang inzonderheid steunde op 
de door verschillende personen onderte
kende stukken die door de n.v. Tifou wa
ren overgelegd; noch het feit dat eiser niet 
precies op de hoogte was van de eventuele 
veranderingen in de vennootschap Tifou, 
noch het feit dat de rechter niet ertoe ver
plicht is het vonnis over de zaak uit te stel
len, afbreuk do en aan het belang of het 
recht van eiser m;n ingelicht te worden over 
de identiteit van het orgaan dat beslist 
heeft om de litigieuze rechtsvordering in te 
stellen; het arrest bijgevolg ten onrechte de 
door eiser' uit dien hoofde opgeworpen ex
ceptie van niet-ontvankelijkheid verwerpt 
(schending van artikel 703, derde en vierde 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek); 

tweede onderdeel, de regel dat de advo
caat verschijnt als gevolmachtigde van de 
partij zonder dat hij van enige volmacht 
moet doen blijken, behalve indien de wet 



458 HOF VAN CASSATIE Nr. 190 

een bijzondere lastgeving vereist, niets te 
maken heeft met de vraag of de vennoot
schap regelmatig vertegenwoordigd is door 
haar organen; die regel niet verhindert dat 
eiser, ondanks het feit dat de n.v. Tifou ver
schijnt in de persoon van haar raadsman, 
de identiteit vraagt van het orgaan van de 
vennootschap die de beslissing heeft gena
men om de litigieuze rechtsvordering in te 
stellen (schending van de artikelen 440, 
tweede lid, en 773, derde en vierde lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek) : 

Over het middel in zijn geheel : 

Overwegende dat luidens artikel 
440, tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek de advocaat verschijnt als ge
volmachtigde van de partij zonder dat 
hij van enige volmacht moet doen blij
ken, behalve indien de wet een bijzon
dere lastgeving eist; dat, met uitzon
dering van dat geval, de advocaat die 
voor een rechtscollege van de rechter
lijke orde een akte van rechtspleging 
verricht en zich ertoe beperkt in die 
akte te verklaren dat hij optreedt in 
naam van een rechtspersoon die ge
noegzaam is gei'dentificeerd door de 
opgaafvan zijn benaming, zijn rechts
karakter en zijn maatschappelijke ze
tel wettelijk vermoed wordt daartoe 
een regelmatige lastgeving van het be
voegde orgaan van die rechtspersoon 
te hebben gekregen; 

Overwegende dat dit vermoeden niet 
onweerlegbaar is; dat een partij ge
rechtigd is te bevestigen dat de be
slissing om een akte van rechtsple
ging te verrichten, niet goedgekeurd is 
door de organen van de rechtsper-

··soon en niet van hem uitgaat, maar 
dat de bewijslast rust op de partij die 
zulks betwist; 

Overwegende dat wat dat betreft, de 
partij tegen wie een akte van rechts
pleging wordt ingeroepen, luidens ar
tikel 703, derde en vierde lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, weliswaar het 
recht heeft om in elke stand van het 
geding te eisen dat de rechtspersoon 
haar de identiteit meedeelt van de na
tuurlijke personen die zijn organen 
zijn, wanneer die identiteit niet ver
meld is in de akte, en dat het vonnis 
over de zaak kan worden uitgesteld zo-

lang aan die vordering niet is voldaan; 
dat de wetgever die regel evenwel 
slechts heeft ingevoerd om die partij de 
inlichtingen te kunnen geven waarop 
zij recht heeft, en dat het ontbreken 
ervan op zich niet voldoende kan aan
tonen dat de akte die aldus is ver
richt in naam van de rechtspersoon, 
door hem niet is toegelaten; 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst dat eiser en de vierde en de vijfde 
verweerder "geen gewag maken van 
gegevens die ernstige twijfels kun
nen wekken over de bevoegdheid van 
het orgaan van de (eerste verweerster) 
dat beslist heeft verzet te doen" en dat 
de bewijslast rust op (deze partijen) die 
de regelmatigheid van de beslissing 
van de (eerste verweerster) om derden
verzet te doen, betwisten; dat (zij) 
geenszins aantonen dat hun betwis
ting gegrond is en dat het uit artikel 
440, tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek afgeleide vermoeden weer
legd is"; 

Dat het arrest aldus de beslissing 
waarbij de door eiser uit artikel 703 
van het Gerechtelijk Wetboek afge
leide exceptie wordt verworpen, naar 
recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

17 april 1997 - 1 e kamer- Voorzit
ter : de h. Sace, waarnemend voorzitter -
Verslaggeuer : de h. Parmentier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Spreutels, 
advocaat-generaal- Aduocaten : mrs. 
Houtekier, De Gryse, Gerard, Simont. 

Nr. 190 

1 e KAMER - 18 april 1997 

1° SCRIP. SCHEEPVAART - ZEEVERVOER 
- COGNOSSEMENT- VERVOERDER- ONT
VANGST DER GOEDEREN- VERMOEDEN-
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TEGENBEWIJS- OVERGEDRAGEN COGNOSSE
MENT- DERDE HOUDER TE GOEDER TROUW 
-BEGRIP. 

2° VERVOER - GOEDERENVERVOER -
RIVIER- EN ZEEVERVOER- ZEEVERVOER
COGNOSSEMENT - VERVOERDER - ONT
VANGST DER GOEDEREN- VERMOEDEN- TE
GENBEWIJS - OVERGEDRAGEN COGNOSSE
MENT- DERDE HOUDER TE GOEDER TROUW 
-BEGRIP. 

3° OVEREENKOMST- RECHTEN EN VER
PLICHTINGEN VAN PARTIJEN- T.A.V DERDEN 
-GEVOLGEN. 

1 o en 2° Het door de zeevervoerder afte le
veren cognossement geldt als vermoe
den, behoudens tegenbewijs, van de ont
vangst door de vervoerder van de 
goederen zoals ze overeenkomstig de be
palingen van de wet in dat stuk beschre
ven zijn (1); dat tegenbewijs wordt niet 
toegelaten indien het cognossement is 
overgedragen geworden aan een derde 
persoon die er te goeder trouw houder van 
is, d. i. de derde persoon die op het ogen
blik dat hij het cognossement ontvangt, 
niet op de hoogte is dat de ingescheepte 
goederen niet overeenstemmen met de be
schrijving ervan in het cognossement (2). 
(Art. 9.1, A,§ 3, 4°, Zeewet, en art. 3, 4°, 
Protocol van Brussel van 23 feb. 1968, 
goedgekeurd bij wet van 28 aug. 1978.) 

3° Overeenkomsten kunnen geen verbinte
nissen ten laste van derden leggen. (Art. 
1165 B.W.) 

(I. C. C. N.V E.A. T. SLOBODNA PLOVIBDA) 

ARREST 

(A.R. nr. C.94.009l.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 november 1993 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Gent; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel91, A§ III, 4° (oor

spronkelijke versie v66r de wetswijziging 
van 11 april1989) van titel I, Boek II van 

(1) Cass., 11 maart 1977 (A.C., 1977, 759). 

(2) Zie J. VANRYN en J. HEENEN, Principes de 
droit commercial, 1988, IV, nr. 777, noot 2. 

het Wetboek van Koophandel houdende de 
Zeewet en van artikel3, 4° van het Proto
col van Brussel van 23 februari 1968 tot 
wijziging van het internationale verdrag 
voor de eenmaking van bepaalde regelen 
inzake cognossementen, ondertekend te 
Brussel op 25 augustus 1924, zoals goed
gekeurd bij wet van 28 augustus 1978 (B.S. 
23 november 1978), van artikel 1165 van 
het Burgerlijk Wetboek, en van artikel 97 
- nu 149- van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest overweegt : 
"De door de kapitein van het ms. Skradin 
te Porto Marghesa op 18 maart 1987 uit
gegeven cognossementen worden beheerst 
door de Haagse Regels zoals bepaald in ar
tikel 91 van de Zeewet : het cognossement 
maakt een autonome en verhandelbare ti
tel uit welke de derde-houder recht geeft op 
de afievering van de daarin vermelde goe
deren conform de opgegeven specificaties. 

I.C.C., (eiseres) die nooit als bevrach
ter van het schip is opgetreden, is derde
houder van het cognossement. Het louter 
feit dat (eiseres) in de persoon van M. Van 
Daele een surveyor ter plaatse had en op de 
hoogte gebracht werd van diens bevindin
gen, ontneemt haar de hoedanigheid niet 
van derde-houder. 

(Eiseressen) bleven ten deze vreemd aan 
de charter-party, bedongen tussen vervoer
der en inlader. (. .. ) 

Het staat vast dat de kapitein op 12 
maart 1987, gelet op de door hem vastge
stelde feiten "de goederen zijn lichtjes ver
schillend na belading in de ruimen in ver
gelijking met de goederen wanneer ze zich 
in de vrachtwagens bevinden en er komt 
oak teveel stof' een protestschrijven heeft 
gericht aan de verschepers/inladers Vig
lienzone Adriatica, handelend voor Cere
almangimi, en een clausulering heeft voor
opgesteld. 

Het staat eveneens vast dat hij verzaakte 
aan de clausulering der cognossementen ge
let op het antwoordschrijven van Viglien
zone de data 13 maart 1987, die verwij
zen naar de bevindingen van S.G.S. 
experten, die echter hun vaststellingen de
den op het ogenblik dat de mars nog niet in 
het ruim gestort was. (zie deskundig ver
slag Y. De Grave) 

Het behoorde aan de kapitein een met 
zijn protestschrijven overeenstemmend en 
expliciet voorbehoud in de door hem uit
gegeven cognossementen aan te tekenen ter 
vrijwaring van de belangen van de derde
houder van het cognossement. Hij had aan 
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niemand instructies te vragen, noch van ie
mand te ontvangen om deze taak naar be
horen uit te voeren. 

Hij mocht niet voortgaan op een los ver
moeden dat het vastgestelde in overeen
stemming was met het contract tussen ko
pers en verkopers. (cfr. zijn latere 
verklaring). De wet vereist van de kapi
tein geen onderzoek naar de contractuele li
mieten. Hij diende enkel, voor wat betreft 
de uiterlijke staat en de uiterlijke gesteld
heid van de goederen, te noteren hetgeen 
hij had vastgesteld (en geschreven) name
lijk een licht verschil tussen de goederen 
aan boord en deze in de vrachtwagen en 
het teveel aan stof. 

Luidens het oud artikel91, §III, 4° van 
de Zeewet (weze voor de wijziging door de 
Wet van 11 april1989 die gezegd artikel te
vens aan de ''Visby Rules" aanpaste) geldt 
het cognossement als vermoeden van de 
ontvangst der koopwaar door de vervoer
der als beschreven overeenkomstig 3°, a, b 
en c. (Van Ryn, III, uitg. 1960, nrs. 2266 in 
fine en 2284). 

De bepaling van het nieuwe artikel 91, § 
III, 4 ° is terug te vinden in het Protocol van 
Brussel van 23 februari 1968 (Visby Ru
les) goedgekeurd door de Wet van 28 au
gustus 1978. Terzake geldt de primauteit 
van de door Belgie goedgekeurde interna
tionale conventies. 

Ingevolge de Visby Rules is tegen de in
lading van de goederen, zoals beschreven in 
het cognossement, het tegenbewijs niet 
meer toegelaten vanaf het ogenblik dat het 
cognossement aan een derde te goeder 
trouw werd overgedragen. 

De derde-houder te goeder trouw is hij 
die de foutieve vermelding op het cognos
sement niet kende op het ogenblik dat het 
werd geendosseerd. (Van Ryn, 1988, D1 4 
nr. 777 (2) (. .. ). 

Ook voor het Hofblijft bewezen dat I.C.C. 
perfect op de hoogte was van het abnor
maal hoog percentage breuk en stof gelet op 
het feit dat de expert Van Daele trouw rap
porteerde (of het nu schriftelijk of monde
ling was, is zonder belang). 

(Eiseressen) stellen dat zij, zelfs met be
weerde kennis omtrent de schade opgelo
pen voor de inscheping, de haar via de bank 
aangeboden voorbehoudloze dokumenten, 
waaronder het cognossement, niet mocht 
weigeren (noch de verkoopprijs van 
172.000.000 frank inhouden) gezien het 
koop-verkoopcontract beheerst wordt door 
de standaardvoorwaarden van de Gafta 61. 
(Green and Feed Trade Association). 

Verweerster is een derde ten aanzien van 
de koop-verkoopovereenkomst, zodat het ar
gument ten deze niet kan worden aange
nomen en niet van aard is rechtens toege
kend tegenbewijs aan verweerster te 
ontzeggen. 

Zoals in het bestreden vonnis vastge
steld, heeft verweerster het bewijs gele
verd dat hij vreemd is aan de breuk en het 
stof', 

en het arrest bijgevolg het eerste von
nis bevestigt, 

terwijl, eerste onderdeel, noch boven
staande hernomen overwegingen noch 
welke andere ook van het bestreden ar
rest een antwoord geven op het omstan
dig middel door eiseressen in hun tweede 
appelconclusies naar voorgebracht waar
bij zij uiteenzetten dat eiseressen even
min over bewijzen beschikten dat het cog
nossement door de kapitein had dienen 
geclausuleerd te worden, dat het slechts na 
het gerechtelijk onderzoek uitgebreid tot in 
Italie was dat aangetoond kon worden dat 
de goederen niet conform waren en dat deze 
vaststellingen aan eiseressen op het ogen
blik van het endossement totaal onbekend 
waren zodat het bestreden arrest niet re
gelmatig met redenen is omkleed (scherr
ding van artikel 97 - nu 149 - van de 
Grondwet); 

tweede onderdeel, niet betwist werd door 
verweerster (haar appelconclusie p. 10), 
noch uitgesloten door het bestreden ar
rest dat de litigieuze koop-verkoopover
eenkomst beheerst werd door de standaard
voorwaarden van Gafta 61, terwijl deze 
voorwaarden niet toelaten dat de koper be
taling zou weigeren van de hem via de 
bank aangeboden zuivere en conforme do
cumenten, 

en terwijl de omstandigheid dat in de re
latie vervoerder- bestemmeling (koper) van 
de vervoerde goederen het feit dat de ko
per wist dat het cognossement voorbe
houd diende te bevatten niet volstaat om te 
besluiten dat de bestemmeling (koper) geen 
derde-houder te goeder trouw is, wanneer 
de aanvaarding van het cognossement zon
der voorbehoud niet met kennis van za
ken en vrijwillig geleverd werd, 

en terwijl het arrest de kwade trouw van 
de koper afleidt uit de enkele omstandig
heid dat eerste eiseres perfect op de hoogte 
was van de problemen hoewel de verkoop 
beheerst werd door de GAFTA 61 
standaardvoorwaarden en hieruit blijkt dat 
eerste eiseres het cognossement niet kon 
weigeren, zodat het bestreden arrest de be
slissing waarbij eiseressen als derde
houders niet te goeder trouw waren en het 
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tegenbewijs tegen de inlading van de goe
deren zoals beschreven in het cognosse
ment aan verweerster dus toegelaten was, 
niet in rechte verantwoordt (schending van 
artikel 91,A §III, 4' van titel I Boek II van 
het Wetboek van Koophandel houdende 
Zeewet (versie voor 1989) en van artikel3, 
4' van het Protocol van Brussel van 23 fe
bruari 1968 houdende wijziging van het In
ternationale verdrag van 25 augustus 1924 
inzake cognossementen dat werd goedge
keurd bij \fet van 25 augustus 1978), min
stens niet regelmatig motiveert (scherr
ding van artikel 97 - nu 149 - van de 
Grondwet); 

derde onderdeel, het bestreden arrest dat 
oordeelt dat verweerster een derde is ten 
aanzien van de aankoop-verkoopover
eenkomst zodat het argument gebaseerd op 
de GAFTA 61 standaardvoorwaarden ten 
deze niet kon worden aangenomen en niet 
van aard was het rechtens toegekend te
genbewijs aan verweerster te ontzeggen, 
daarbij ten onrechte geen rekening houdt 
met het feit dat zo ingevolge artikel1165 
van het Burgerlijk Wetboek overeenkom
sten geen gevolgen teweeg brengen ten op
zichte van derden, dezelfde bepaling niet tot 
gevolg heeft dat overeenkomsten door der
den voor niet-bestaande kunnen gehou
den worden derwijze dat deze de gevol
gen ervan tussen de contracterende partij 
niet zouden moeten erkennen, en terwijl uit 
de vaststellingen van het bestreden ar
rest noodzakelijkerwijze blijkt dat ver
weerster via haar kapitein op de hoogte 
was van de koop-verkoopovereenkomst en 
de voorwaarden ervan, zodat het bestre
den arrest dat het middel verwerpt val
gens welk indien de kapitein het cognos
sement geclausuleerd had zoals het zijn 
wettelijke verplichting was, eiseressen de 
documenten hadden kunnen weigeren en 
bijgevolg ook de betaling van de koopprijs, 
de beslissing niet in rechte kon verant
woorden op de loutere basis van het feit dat 
verweerster derde was bij de overeenkomst 
(schending van art. 1165 van het Burger
lijk Wetboek) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest met de 
in het middel weergegeven redenen 
het bedoelde verweer met opgave van 
redenen verwerpt en beantwoordt; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het onderdeel niet 
preciseert hoe en waardoor het ar
rest artikel 149 van de Grondwet 
schendt; 

Dat het onderdeel in zoverre niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende dat, krachtens het 
toen toepasselijke artikel 91, A, § III, 
4', van de Zeewet en van artikel3, 4', 
van het Protocol van Brussel van 23 
februari 1968, goedgekeurd bij de wet 
van 28 augustus 1978, een afgeleverd 
cognossement als vermoeden geldt, be
houdens tegenbewijs, dat de vervoer
der de goederen ontvangen heeft, zo
als zij, overeenkomstig nr. 3, a, b, en 
c, in dat stuk beschreven zijn; dat 
nochtans het tegenbewijs niet wordt 
toegelaten indien het cognossement is 
overgedragen geworden aan een derde 
persoon die er te goeder trouw hou
der van is; 

Overwegende dat de derde persoon 
die op het ogenblik dat hij het cog
nossement ontvangt, op de hoogte is 
dat de ingescheepte goederen niet 
overeenstemmen met de beschrijving 
ervan in het cognossement, geen hou
der te goeder trouw is; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat het bewezen is dat eiseres sub 
1, derde houder van het cognossement, 
perfect op de hoogte was van het ab
normaal hoog percentage breuk en 
stof; 

Dat het oordeelt dat de derde hou
der te goeder trouw is als hij de fou
tieve vermelding op het cognossement 
niet kent op het ogenblik dat het 
wordt geendosseerd; 

Dat het arrest aldus zonder scherr
ding van artikel 91, A,§ III, 4', van de 
Zeewet beslist dat het rechtens toe
gekend tegenbewijs aan verweerster, 
vervoerder, niet kan ontzegd worden; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Wat het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 1165 van het Burgerlijk Wetboek, 
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overeenkomsten alleen gevolgen te
weegbrengen tussen de contracterende 
partijen en aan derden geen nadeel 
toebrengen; 

Dat overeenkomsten geen verbin
tenissen ten laste van derden kun
nen leggen; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat verweerster een derde is ten 
aanzien van de koop-verkoopover
eenkomst en dat deze overeenkomst 
niet vermocht aan verweerster het 
haar toegekend tegenbewijs te ontzeg
gen; 

Dat het zodoende artikel 1165 van 
het Burgerlijk Wetboek niet schendt; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

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

18 april 1997 - 1 e kamer - Voorzit
ter : mevr. Baete-Swinnen, afdelings
voorzitter - Verslaggever : mevr. Bour
geois - Gelijkluidende conclusie van de h. 
De Swaef, advocaat-generaal- Advoca
ten : mrs. Gerard en Simont. 

Nr. 191 

3" KAMER- 21 april1997 

1° MINDERVALIDEN- TEGEMOETKOMIN
GEN- RECHTBANKEN- BEVOEGDHEID- MI
NISTER- BESLISSING- BEROEP. 

2° RECHTBANKEN - BURGERLIJKE ZA
KEN- SOCIALE ZAKEN (BIJZONDERE REGELS) 
- BEVOEGDHEID- MINDERV ALIDEN- TEGE
MOETKOMINGEN- MINISTER- BESLISSING
BEROEP. 

1 o en 2° De arbeidsgerechten die kennis
nemen van een beroep tegen een beslis
sing van de minister inzake tegemoetko
mingen voor mindervaliden, zijn alleen 
bevoegd om na te gaan of de ministe
riele beslissing beantwoordt aan de des
betreffende wettelijke vereisten, met in-

achtneming van de gegevens die, op de 
datum van die beslissing, de rechten be
palen die voortvloeien uit de Gehan
dicaptenwet Tegemoetkomingen; zij kun
nen bijgevolg enkel acht slaan op de 
gegevens, waarop de minister zijn uit
spraak heeft gegrond of had moeten gran
den (1). (Art. 582, 1°, Ger.W.; art. 8, § 1, 
Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen.) 

(BELGISCHE STAAT - STAATSSECRATARIS VOOR 
MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE T. WALRAVEN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.96.0045.F) 

HET HOF;- Gelet op de bestre
den arresten, op 14 maart 1994 en 11 
december 1995 gewezen door het 
Arbeidshof te Luik; 

Over het middel, gesteld als volgt : scherr
ding van de artikelen 8, § 1, van de wet van 
27 februari 1987 betreffende de tegemoet
komingen aan gehandicapten en 582, 1°, 
van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat de bestreden arresten, die ge
wezen zijn op het beroep tegen de admi
nistratieve beslissing, waarbij de graad van 
vermindering van verweerders zelfred
zaamheid is vastgesteld op 1 februari 1992, 
een deskundige gelast hebben advies uit te 
brengen over de ontwikkeling van de graad 
van verweerders zelfredzaamheid na 1 fe
bruari 1992 (arrest van 14 maart 1994) en, 
op grand van het deskundigenverslag, de 
graad van vermindering van verweerders 
zelfredzaamheid vastgesteld hebben op 1 ja
nuari 1993 en 1 januari 1994 (arrest van 11 
december 1995), en eiser hebben veroor
deeld om aan verweerder de integratie
tegemoetkoming te betalen die overeen
komt met die graden van vermindering van 
zelfredzaamheid; 

terwijl de arbeidsgerechten, op het be
roep tegen een administratieve beslissing 
van eiser, enkel kunnen nagaan of die be
slissing wettig was op de datum waarop zij 
van kracht is geworden en enkel acht kun
nen slaan op de gegevens waarvan eiser op 
het ogenblik van zijn beslissing kennis had 

(1) Zie Cass., 9 jan. 1995, A.R. nr. S.94.0053.F; 
27 feb. 1995, A.R. nr. S.94.0098.N, en 9 okt. 1995, 
A.R. nr. S.95.0025.N (A. C., 1995, nrs. 13, 113 en 
421); 28 okt. 1996, A.R. nr. S.96.0007.F (ibid., 
1996, nr. 405), met noot 2, p. 969; 24 maart 1997, 
A.R. nr. S.96.0117.N, supra, nr. 159. 
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of kennis moest hebben; de gerechten bij
gevolg op het beroep tegen de litigieuze be
slissing van 15 oktober 1992, niet bevoegd 
waren om de graad van vermindering van 
verweerders zelfredzaamheid na 1 februari 
1992 te beoordelen, maar daartoe een 
nieuwe aanvraag en een nieuwe admini
stratieve beslissing vereist waren; de be
streden arresten bijgevolg, nu zij een des
kundige gelast hebben advies uit te 
brengen over de vermindering van de graad 
van verweerders zelfredzaamheid na 1 fe
bruari 1992 en nu zij de bevindingen van 
de deskundige inzake de vermindering van 
de graad van verweerders zelfredzaam
heid op 1 januari 1993 en 1 januari 1994 
hebben bekrachtigd, alle aangevoerde be
palingen schenden : 

Overwegende dat de arbeids
gerechten krachtens artikel 582, 1 ", 
van het Gerechtelijk Wetboek kennis 
nemen van de beroepen tegen de be
slissingen van de minister ten a an
zien van tegemoetkomingen voor 
mindervaliden; dat die gerechten bij
gevolg enkel kunnen nagaan of de be
slissing van de Minister beantwoordt 
aan de wettelijke vereisten inzake te
gemoetkomingen aan gehandicap
ten, met inachtneming van de gege
vens die, op de datum van de 
beslissing, de rechten vaststellen die 
voortvloeien uit de wet van 27 februari 
1987; dat zij bijgevolg enkel acht kun
nen slaan op de gegevens, waarop de 
minister zijn uitspraak heeft gegrond 
of had moeten gronden; 

Overwegende dat eiser te dezen ver
weerders aanvraag van een integratie
tegemoetkoming voor gehandicapten 
heeft afgewezen met ingang op 1 fe
bruari 1992; dat het arbeidshof, in het 
arrest van 14 maart 1994, een des
kundige aangewezen heeft teneinde 
advies uit te brengen over de vermin
dering van verweerders zelfredzaam
heid "op 1 februari 1992 of op een la
tere, nader te bepalen datum" en "te 
melden of de graad van verweerders 
zelfredzaamheid sinds 1 februari 1992 
gewijzigd is"; dat het voornoemde hof, 
in het arrest van 11 december 1995, ei
ser veroordeeld heeft om aan verweer
der met ingang van 1 januari 1993 een 
integratietegemoetkoming van tweede 
categorie en met ingang van 1 januari 

1994 een integratietegemoetkoming 
van derde categorie te betalen; 

Dat het arbeidshof zodoende de in 
het middel aangehaalde wetsbepalin
gen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden arresten; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde arresten; 
Gelet op artikel1017, tweede lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt 
eiser in de kosten; verwijst de zaak 
naar het Arbeidshof te Brussel. 

21 april 1997 - 3e kamer- Voorzit
ter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Verheyden - Gelijk
luidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. van 
Heeke. 

Nr. 192 

3e KAMER- 21 april1997 

1 o MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
(OPENBARE CENTRA VOOR) - OP
DRACHTEN -ALGEMENE OPDRACHT- MAAT
SCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING- WEIGE
RING - ADMINISTRATIEVE BESLISSING -
BEROEP- RECHTBANKEN- DRAAGWIJDTE
GRENS. 

2° RECHTBANKEN - BURGERLIJKE ZA
KEN- SOCIALE ZAKEN (BIJZONDERE REGELS) 
- MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
WEIGERING- ADMINISTRATIEVE BESLISSING 
- BEROEP- DRAAGWIJDTE - GRENS. 

3° CASSATIE- VERNIETIGING. OMVANG
BURGERLIJKE ZAKEN- BESLISSING- VER
NIETIGING- BESLISSING- VERVOLG- GE
VOLG. 

1 o en 2° Eenieder kan bij de arbeidsrecht
bank in beroep gaan tegen een beslis
sing inzake individuele dienstverlening te 
zijnen opzichte genomen door de raad van 
het O.C.M. W. of door een van de orga
nen aan wie de raad bevoegdheden heeft 
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overgedragen; niet ontvankelijk is het be
roep dat gegrond is op die bepaling en 
niet gericht is tegen een daarin bedoelde 
beslissing (1). (Art. 71 O.C.M.W.-wet.) 

3 o De vernietiging van een arrest leidt tot 
de vernietiging van het later arrest dat 
louter het vervolg is van de vernietigde be
slissing. 

(O.C.M.W. VAN NAMEN T. TIGHILT) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.96.011l.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 april 1996 gewezen 
door het Arbeidshof te Luik, afdeling 
Namen; 

Over het middel : 
schending van de artikelen 71, inzon

derheid 71, eerste en derde lid, van de or
ganieke wet van 8 juli 1976 betreffende de 
openbare centra voor maatschappelijk wel
zijn, 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek, 

doordat het arrest het hager beroep van 
eiser, wat de ontvankelijkheid van de oor
spronkelijke door verweerster ingestelde 
rechtsvordering betreft, ongegrond ver
klaart, op de volgende gronden : "1. Arti
kel 71, eerste lid, van de organieke wet van 
8 juli 1976 betreffende de openbare cen
tra voor maatschappelijk welzijn bepaalt 
dat eenieder bij de arbeidsrechtbank in be
roep kan gaan tegen een besl~ssing i~
zake individuele dienstverlenmg te ZIJ
nen opzichte genomen door de raad van het 
openbaar centrum voor maatschappelij_k 
welzijn of door een van de organen aan w1e 
de raad bevoegdheden heeft overgedra
gen. 2. (Verweerster) had met haar be
roep op 4 september 1995 twee zaken op 
het oog : enerzijds, een titel op grand waar
van zij de administratieve beslissing van 5 
juli 1995, waarbij haar een financiele hulp 
tot beloop van 22.350 frank per maand 
werd toegekend voor de periode van 1 juni 
tot 31 augustus 1995, en waaraan, ten ge
volge van de door de maatschappelijke 
werkster op 28 augustus 1995 afgelegde 
verklaringen, geen gevolg was gegeven, kon 
doen uitvoeren, anderzijds, de voortzet
ting van de maatschappelijke hulp voor de 

(1) Cass., 23 jan. 1969 (A C., 1969, 489). 

volgende maanden. 3. Op het ogenblik 
waarop het beroep was ingesteld, name
lijk 4 september 1995, had (verweerster) 
recht op de maatschappelijke hulp die haar 
was toegekend bij de beslissing van 5 juli 
1995 die (eiser) moest uitvoeren krach
tens het beginsel 'Patere legem quam ipse 
fecisti', maar het is tevens bewezen dat de 
belanghebbende, op het ogenblik van het 
instellen van haar beroep, geen financiele 
hulp ontvangen had voor de maand augus
tus; (eiser) geeft trouwens toe .dat de maa~: 
schappelijke werkster de betalmg van de biJ 
de beslissing van 5 juli 1995 toegekende 
hulp had vertraagd. 4. (Verweerster) had 
bijgevolg op 4 september 1995 belang om te 
handelen - het belang dat vereist is om 
een rechtsvordering in te stellen moet wor
den beoordeeld op het ogenblik waarop de 
vordering wordt ingesteld, te meer daar (ei
ser) dezelfde houding heeft aangenomen als 
de maatschappelijke werkster op 28 au
gustus 1995, door op 6 september te be
slissen geen hulp te verlenen, op grand dat 
de belanghebbende met bedrieglijk opzet 
verzuimd heeft haar inkomsten aan te ge
ven. 5. Het hofbeslist bijgevolg, samen met 
het openbaar ministerie, dat het beroep 
ontvankelijk is en het principaal hager be
roep op dat punt ongegrond is; 

terwijl artikel 71, eerste lid, van de wet 
van 8 juli 1976 bepaalt dat "eenieder bij de 
arbeidsrechtbank in beroep kan gaan te
gen een beslissing inzake individuele 
dienstverlening te zijnen opzichte gena
men door de raad van het openbaar cen
trum voor maatschappelijk welzijn of door 
een van de organen aan wie de raad be
voegdheden heeft overgedragen"; luidens 
het derde lid van voornoemd artikel, dat be
roep "moet worden ingesteld binnen de 
maand te rekenen vanaf hetzij de datum 
van afgifte ter post van de aangetekende 
brief waarmee de beslissing wordt meege
deeld hetzij vanaf de datum van het ont
vang;tbewijs van de beslissing (. .. )"; uit die 
bepalingen volgt dat het in artikel 71 be
doelde beroep openstaat tegen een beslis
sing van de raad van het openbaar cen
trum voor maatschappelijk welzijn of van 
een van de organen aan wie de raad be
voegdheden heeft overgedragen, wat im
pliceert dat de beslissing genomen werd 
v66r het instellen van het beroep; het be
roep anders doelloos is; het arrest, ofschoon 
het vaststelt dat verweerster op 4 septem
ber 1995 het in artikel 71, eerste lid, van 
de wet van 8 juli 1976 bedoelde beroep in
gesteld heeft en dat de beslissing waarbij 
de maatschappelijke hulp aan verweerster 
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werd geweigerd dagtekent van 6 septem
ber 1995, vermeldt dat "(verweerster), met 
haar beroep op 4 september 1995, twee za
ken op het oog had : enerzijds, een titel op 
grond waarvan zij de administratieve be
slissing van 5 juli 1995, waarbij haar een 
financiele hulp tot beloop van 22.350 frank 
per maand werd toegekend voor de pe
riode van 1 juni tot 31 augustus 1995, en 
waaraan, ten gevolge van de door de maat
schappelijke werkster op 28 augustus 1995 
afgelegde verhlaringen, geen gevolg was ge
geven, te doen uitvoeren, anderzijds, de 
voortzetting van de maatschappelijke hulp 
voor de volgende maanden"; het arrest, nu 
het aan het door verweerster op 4 septem
ber 1995 ingestelde beroep de twee voor
noemde doelstellingen toeschrijft, aan dat 
beroep een strekking toekent die niet over
eenstemt met de bepalingen van artikel 71 
van de wet van 8 juli 1976 en, bijgevolg, 
niet wettig beslist dat genoemd beroep 
overeenkomt met het in die bepaling be
doelde beroep en dat het om die reden ont
vankelijk is (schending van artikel 71, in
zonderheid 71, eerste lid van de wet van 8 
juli 1976); het arrest, zo het moet worden 
verstaan in de zin dat het op 4 septem
ber 1995 ingestelde beroep gericht was te
gen de op 4 juli 1995 door de raad van het 
openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn te Namen genomen beslissing, die 
op 10 juli 1995 aan verweerster ter ken
nis gebracht is, aan het door verweerster op 
die datum neergelegde verzoekschrift, 
waarin zij de arbeidsrechtbank vroeg "om 
het bestaansminimum te ontvangen, aan
gezien ik geen inkomsten en geen werk 
heb", een interpretatie geeft die onverenig
baar is met de bewoordingen van dat ver
zoekschrift en bijgevolg de bewijskracht er
van miskent (schending van de artikelen 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek); het arrest althans, door het door ver
weerster op 4 september 1995 ingestelde 
beroep aldus te interpreteren, niet wettig 
beslist dat dat beroep, dat meer dan een 
maand na de kennisgeving van de beslis
sing van 5 juli 1995 is ingesteld, ontvan
kelijk is (schending van artikel 71, inzon
derheid 71, derde lid, van de wet van 8 juli 
1976): 

Overwegende dat artikel 71 van de 
organieke wet van 8 juli 1976 betref
fende de openbare centra voor maat
schappelijk welzijn inzonderheid be
paalt dat eenieder bij de arbeids
rechtbank in beroep kan gaan tegen 
een beslissing inzake individuele 
dienstverlening te zijnen opzichte ge-

· nomen door de raad van het openbaar 
centrum voor maatschappelijk wel
zijn of door een van de organen aan 
wie de raad bevoegdheden heeft over
gedragen; 

Overwegende dat het arrest beslist 
dat verweerster, nu zij haar beroep 
van 4 september 1995 grondt op de 
voornoemde bepaling, "twee zaken op 
het oog had : enerzijds, een titel te ver
krijgen om de administratieve beslis
sing van 5 juli 1995, waarbij haar een 
hulp tot beloop van 22.350 frank per 
maand werd toegekend voor de pe
riode van 1 juni tot 31 augustus 1995, 
en waaraan, ten gevolge van de door 
de maatschappelijke werkster op 28 
augustus 1995 afgelegde verklarin
gen, geen gevolg was gegeven, te kun
nen doen uitvoeren, anderzijds, de 
voortzetting van de maatschappelijke 
hulp voor de volgende maanden"; 

Overwegende dat het arrest door die 
overwegingen, waaruit blijkt dat ver
weersters beroep niet gericht was te
gen een in artikel 71 van de wet van 
8 juli 1976 bedoelde beslissing, de 
ontvankelijkverklaring van dat be
roep niet naar recht verantwoordt; 

Dat het middel, wat dat betreft, ge
grond is; 

Overwegende dat de hierna uit te 
spreken vernietiging leidt tot vernie
tiging van het arrest van 26 juni 1996, 
dat het gevolg is van het vernietigde 
arrest; 

Om die redenen, vernietigt zowel 
het bestreden arrest als het arrest van 
26 juni 1996; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde arresten; 
gelet op artikel1017, tweede lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt 
eiser in de kosten; verwijst de zaak 
naar het Arbeidshof te Bergen. 

21 april 1997 - 3e kamer - Voorzit
ter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Gerard. 

------~~ 
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Nr. 193 

3e KAMER - 21 april 1997 

1 o MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
(OPENBARE CENTRA VOOR) - OP
DRACRTEN -ALGEMENE OPDRACRT- MAAT
SCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING- VREEM
DELINGEN- BEVEL OM RET GRONDGEBIED TE 
VERLATEN - DEFINITIEF BEVEL OM RET 
GRONDGEBIED TE VERLATEN- BEGRIP. 

2° VREEMDELINGEN- MAATSCHAPPE
LIJKE DIENSTVERLENING- BEVEL OM RET 
GRONDGEBIED TE VERLA TEN- DEFINITIEF 
BEVEL OM RET GRONDGEBIED TE VERLA TEN
BE GRIP. 

1 o en 2° Het bevel om het grondgebied te 
verlaten is definitief in de zin van art. 57, 
§ 2, O.C.M.W.-wet, wanneer daartegen 
geen schorsend beroep meer bij een ad
ministratieve overheid of bij de Raad van 
State kan worden ingesteld en niet wan
neer het niet meer vatbaar is voor be
roep bij enige overheid of rechterlijke in
stantie die uitspraak moet doen inzake 
vreemdelingenrecht (1); de aanvraag van 
een buitengewone verblijfsvergunning, de 
aanvraag om met een vluchteling te wor
den gelijkgesteld en een verzoek tot na
turalisatie zijn geen schorsende beroe
pen. [Artt. 7, 9, derde lid, 57, 63, 63.5, 67, 
69 en 70 Vreemdelingenwet; art. 17 ge
coi:ird. wet 12 jan. 1973; art. 21 wet 28 
juni 1984; art. 57,§ 2, O.C.M.W.-wet (2).] 

(O.C.M.W. LUIK T. MBELO) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.96.0138.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 mei 1996 door het 
Arbeidshof te Luik gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 57,§§ 1 en 2, van de organieke wet 

(1) Cass., 17 feb. 1997, AR. nr. S.96.0081.F, su
pra, nr. 90. 

(2) Art. 57, § 2, O.C.M.W.-wet, v66r de wijzi
ging ervan bij art. 65 wet 15 juli 1996, B.S. 5 okt. 
1996, p. 25616 (zie ook de artt. 69, § 1, en 70 wet 
15 juli 1996 en 1 K.B. 12 dec. 1996, B.S., 31 dec. 
1996, uitg. 3, p. 32517). 

van 8 juli 1976 betreffende de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn, 7, 8, 
9, 57, 61, 63, 6:'!.2, 63.5, 64, 67, 69, 70 van 
de wet van 15 december 1980 betreffende 
de toegang tot het grondgebied, het ver
blijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen, 17 van de gecoi:irdineerde 
wetten op de Raad van State, 18, 19 en 21 
van de wet van 28 juni 1984 betreffende 
sommige aspecten van de toestand van de 
vreemdelingen en houdende invoering van 
het Wetboek van de Belgische nationali
teit, 

doordat het arrest in een eerste arrest 
waarbij de debatten werden heropend op 12 
december 1995, met verwijzing naar de uit
eenzetting van de feiten door de eerste 
rechter vaststelt "dat op 22 augustus 1990 
een definitief bevel om het grondgebied te 
verlaten ter kennis (van verweerder) is ge
bracht", maar dat laatstgenoemde "hou
der is van een stuk 'bijlage 15', dat zijn ver
blijfvoorlopig dekt tot 14 mei 1991, welke 
datum verlengd wordt tot 1 december 1993 
met de vermelding 'wij wachten op richt
lijnen"'; dat het arrest niet betwist dat, zo
als eiser in zijn conclusie verklaarde, "(ver
weerder) kennisgeving ontving van een 
door de minister op 11 februari 1994 ge
geven bevel om het grondgebied te veda
ten 'bijlage 33bis"' waartegen geen be
roep was ingesteld; dat het arrest 
vervolgens beslist dat verweerder regel
matig in Belgie verblijft en eiser veroor
deelt om hem een financiele tegemoetko
ming gelijk aan het bestaansminimum voor 
samenwonenden te betalen met ingang van 
20 april 1995 te betalen, op grond dat, wat 
de regelmatigheid van het verblijfbetreft, 
"uit de laatste door de partijen verstrekte 
inlichtingen blijkt dat (verweerder) ver
schillende administratieve beroepen heeft 
ingesteld, waaronder op 11 augustus 1994 
een op artikel 9, derde lid, van de wet van 
15 december 1980 gegronde aanvraag van 
een buitengewone verblijfsvergunning, 
waarbij (verweerder) zijn bijzonder pre
caire gezondheidstoestand aanvoerde als 
buitengewone reden; dat die aanvraag is in
gediend bij de burgemeester van de stad 
Luik en de minister van Binnenlandse Za
ken; dat (verweerder) op dezelfde dag over
eenkomstig artikel 57 van de wet van 15 
december 1980 een aanvraag indiende om 
met een vluchteling te worden gelijkge
steld; dat (verweerder), die vanaf 14 jaar in 
Belgie verbleef, tenslotte op 10 juni 1994 
een verzoek tot naturalisatie heeft inge
diend; dat het verblijf (van verweerder), ge
let op het geheel van die schorsende be
roepen, regelmatig is" 
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terwijl artikel 57, § 2, van de wet van 8 
juli 1976 in substantie bepaalt dat de 
vreemdeling die zich in een van de in die 
bepaling bedoelde gevallen bevindt en het 
definitieve bevel gekregen heeft om het 
grondgebied te verlaten, alle rechten op 
maatschappelijke dienstverlening ver
liest buiten de dringende medische hulp
verlening, indien hij niet binnen de in het 
bevel bepaalde termijn en, uiterlijk, bin
nen een maand gevolg gegeven heeft aan 
het bevel; het bevel om het grondgebied te 
verlaten in de zin van die bepaling defini
tief is wanneer daartegen geen schorsend 
beroep meer bij een administratieve over
heid of bij de Raad van State kan worden 
ingesteld; artikel 63 van de wet van 15 de
cember 1980 bepaalt dat de op grand van 
die wet genomen administratieve beslis
singen, zoals een bevel om het grondge
bied te verlaten, vatbaar zijn voor een drin
gend beroep bij de commissaris-generaal 
voor de vluchtelingen en de staatlozen, een 
verzoek tot herziening bij de minister van 
Justitie en een beroep tot schorsing en tot 
nietigverklaring voor de Raad van State; 
noch de aanvraag van een machtiging tot 
verblijf, die geregeld wordt door de artike
len 9 en volgende van de wet van 15 de
cember 1980, meer bepaald die welke door 
de vreemdeling overeenkomstig artikel 9, 
derde lid, in buitengewone omstandighe
den kan worden ingediend bij de burge
meester van de plaats waar hij verblijft, 
noch de in artikel 57 van de wet van 15 de
cember 1980 bedoelde aanvraag om met 
een vluchteling te worden gelijkgesteld, 
noch het in artikel21 van de wet van 28 
juni 1984 bedoelde verzoek tot naturali
satie kunnen beschouwd worden als be
roepen tegen de beslissing waarbij een 
vreemdeling het bevel krijgt het grondge
bied te verlaten; die aanvragen of een er
van, gesteld dat ze kunnen worden gelijk
gesteld met een beroep tegen het bevel om 
het grondgebied te verlaten, geenszins de 
tenuitvoerlegging van dat bevel schor
sen; het arrest derhalve niet wettig be
slist dat de aanvragen van verweerder "om 
een buitengewone verblijfsvergunning", "om 
met een vluchteling te worden gelijkge
steld" en "tot naturalisatie" te beschou
wen zijn als een "geheel van schorsende be
roepen" tegen de aan verweerder ter kennis 
gebrachte bevelen om het grondgebied te 
verlaten; het arrest bijgevolg de beslis
sing "dat het verblijf (van verweerder) re
gelmatig is" en, bijgevolg, de beslissing 
waarbij eiser wordt veroordeeld tot beta
ling van een maatschappelijke tegemoet-

koming gelijk aan het bestaansminimum 
voor samenwonenden, niet naar recht ver
antwoordt: 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 57, § 2, eerste lid, van de orga
nieke wet van 8 juli 1976 betreffende 
de openbare centra voor maatschap
pelijk welzijn, zoals het ten tijde van 
de feiten van toepassing was, het cen
trum, in afwijking van § 1, slechts de 
strikt noodzakelijke dienstverlening 
verleent om het verlaten van het 
grondgebied mogelijk te maken : 1" 
aan de vreemdeling die zich vluchte
ling heeft verklaard en heeft gevraagd 
als dusdanig te worden erkend doch 
die niet de toelating heeft om in die 
hoedanigheid in het Rijk te verblij
ven en aan wie een definitief bevel is 
betekend om het grondgebied te ver
laten; 2" aan elke andere vreemde
ling die onwettig in het Koninkrijk 
verblijft en aan wie een definitief be
vel is betekend om het grondgebied te 
verlaten; 

Overwegende dat uit de artikelen 
63, eerste en tweede lid, 63.5, 67, 69, 
70 van de wet van 15 december 1980 
betre:ffende de toe gang tot het grond
gebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen en 17 
van de gecoordineerde wetten op de 
Raad van State blijkt dat het bevel om 
het grondgebied te verlaten defini
tief is in de zin van het bovenaan
gehaalde artikel 57, § 2, wanneer 
daartegen geen schorsend beroep meer 
bij een administratieve overheid ofbij 
de Raad van State kan worden inge
steld; 

Overwegende dat het arbeidshof in 
een eerste, niet bestreden, arrest vast
stelt dat aan verweerder op 22 augus
tus 1990 een bevel om op 11 februari 
1994 het grondgebied te verlaten ter 
kennis is gebracht; dat hij verschil
lende beroepen heeft ingesteld, name
lijk op 11 augustus 1994 een op arti
kel 9, derde lid, van de wet van 15 
december 1980 gegronde aanvraag van 
een buitengewone verblijfsvergun
ning, een aanvraag om overeenkom
stig artikel 57 van de wet van 15 de
cember 1980 met een vluchteling te 
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worden gelijkgesteld en dat hij op 10 
juni 1994 een verzoek tot naturali
satie heeft ingediend; 

Overwegende dat die aanvragen niet 
kunnen worden beschouwd als schor
sende beroepen in de zin van de 
bovenaangehaalde artikelen van de 
wet van 15 december 1980; 

Dat het arrest, nu het beslist dat 
''het verblijf (van verweerder ), gelet op 
het geheel van die schorsende beroe
pen, regelmatig is", de door eiser aan
gehaalde wetsbepalingen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

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

21 april 1997 - 3e kamer - Voorzit
ter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : mevr. Charlier- Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Gerard. 

Nr. 194 

3e KAMER- 21 april1997 

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. 

zo ARBEIDSOVEREENKOMST - VER
PLICHTINGEN- WERKGEVER- LOON- BE
GRIP- OPENBAAR VERVOER- SPOORWEGEN 
- NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE 
SPOORWEGEN- SOCIALE ABONNEMENTEN
WERKGEVERSBIJDRAGE - AARD. 

3° AMBTENAAR- ALGEMEEN- OPENBAAR 
VERVOER - SPOORWEGEN - NATIONALE 
MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWE
GEN- SOCIALE ABONNEMENTEN- WERKGE
VER- BIJDRAGE- AARD. 

4 o LOON- ALGEMEEN- BEG RIP- OPEN
BAAR VERVOER- SPOORWEGEN- NATIONALE 
MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWE
GEN- SOCIALE ABONNEMENTEN- WERKGE
VERSBIJDRAGE- AARD. 

5o OPENBAAR VERVOER- SP60RWE
GEN- NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BEL
GISCHE SPOORWEGEN- TARIEVEN- SOCIALE 
ABONNEMENTEN- DEFICIT- WERKGEVERS
BIJDRAGE - AARD. 

6° ARBEIDSOVEREENKOMST - VER
PLICHTINGEN- WERKGEVER- LOON- BE
GRIP- OPENBAAR VERVOER- SPOORWEGEN 
- NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE 
SPOORWEGEN- SOCIALE ABONNEMENTEN
WERKGEVER- BIJDRAGE- AABD- ONDER
WIJS - GESUBSIDIEERDE INRICHTINGEN -
WEDDETOELAGEN- PERSONEEL. 

7° ONDERWIJS- GESUBSIDIEERDE INRICH
TINGEN- WEDDETOELAGEN- BEGRIP- PER
SONEEL- OPENBAAR VERVOER- SPOORWE
GEN - NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER 
BELGISCHE SPOORWEGEN- SOCIALE ABON
NEMENTEN - WERKGEVER - BIJDRAGE -
AARD. 

8° LOON- ALGEMEEN- BEGRIP- OPEN
BAAR VERVOER- SPOORWEGEN- NATIONALE 
MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWE
GEN- SOCIALE ABONNEMENTEN- WERKGE
VER- BIJDRAGE- AARD- ONDERWIJS- GE
SUBSIDIEERDE INRICHTINGEN - WEDDE
TOELAGEN - PERSONEEL. 

go OPENBAAR VERVOER - SPOORWE
GEN- NATION ALE MAATSCHAPPIJ DER BEL
GISCHE SPOORWEGEN- TARIEVEN- SOCIALE 
ABONNEMENTEN- DEFICIT- WERKGEVER
BIJDRAGE- AARD- ONDERWIJS- GESUBSI
DIEERDE INRICHTINGEN- WEDDETOELAGEN 
- PERSONEEL. 

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 uitoefent, kan 
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niet worden aangenomen wanneer het 
middel zelf die overweging bekritiseert (1). 

2°, 3°, 4o en 5o De bijdrage die bij de wet 
van 27 juli 1962 tot vaststelling van een 
werkgeversbijdrage in het verlies gele
den door de Nationale Maatschappij der 
Belgische Spoorwegen ingevolge de uit
gifte van abonnementen voor werklie
den en bedienden aan de werkgevers is 
opgelegd, is bestemd om de bijdrage van 
de Staat in de financiering van het door 
de N.M.B.S. wegens de voorkeurtarie
ven geboekte deficit te verminderen; zij 
strekt er niet toe aan de werknemers een 
economisch voordeel te verschaffen en zij 
vormt voor hen geen vergoeding van 
beroepsuitgaven (2). (Art. 1 wet 27 juli 
1962.) 

6°, 7°, go en go De bijdrage die bij de wet 
van 27 juli 1962 tot vaststelling van een 
werkgeversbijdrage in het verlies gele
den door de Nationale Maatschappij der 
Belgische Spoorwegen ingevolge de uit
gifte van abonnementen voor werklie
den en bedienden aan de werkgevers is 
opgelegd, is geen loonvoordeel dat deel 
zou uitmaken van de weddetoelage die 
wordt betaald aan een personeelslid van 
een gesubsidieerde onderwijsinrichting 
(3). (Art. 1 wet 27 juli 1962; artt. 25, 29 
en 36 wet 29 mei 1959.) 

(FRANSE GEMEENSCHAP VAN BELGIE 
T. ANDRIEU E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.96.0173.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 februari 1996 gewe
zen door het Arbeidshof te Brussel; 

(1) Cass., 3 maart 1997, A.R. nr. S.96.0110.F, 
supra, nr. 117. 

(2) Zie wetsontwerp tot vaststelling vaneen 
werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de 
N ationaal Maatschappij der Belgische Spoorwe
gen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor 
werklieden en bedienden, Memorie van toelich
ting, Gedr. St., Kamer, gewone zitting 1961-
1962, nr. 387/1, blz. 2 tot 5; Verslag namens de 
commissie van Verkeerswezen en P.T.T. door de 
h. Goossens, Gedr. St., Senaat, gewone zitting, 
1961-1962, nr. 339, blz. 1 en 2; M. JAMOULLE, Le 
contrat de travail, dl. II, Luik, 1986, nr. 75; 
R.PD.B., complement III, V° Contrat de travail et 
contrat d'emploi, nr. 331; zie ook J. STEYAERT, C. 
DE GANCK en L. DE ScHRIJVER, Arbeids
overeenkomt, A.P.R., 1990, blz. 207. 

(3) Zie noot 2. 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 25, 29, 32, 36, tweede lid, van de 
wet van 29 mei 1959 tot wijziging van som
mige bepalingen van de onderwijs
wetgeving, de zogenaamde Schoolpact
wet, 1 van de wet van 27 juli 1962 tot 
vaststelling van een werkgeversbijdrage in 
het verlies geleden door de Nationale Maat
schappij der Belgische Spoorwegen inge
volge de uitgifte van abonnementen voor 
werklieden en bedienden, 1 tot 5 van het 
koninklijk besluit van 28 juli 1962 tot vast
stelling van het bedrag en de wijze van be
taling van de werkgeversbijdrage in het 
verlies geleden door de Nationale Maat
schappij der Belgische Spoorwegen inge
volge de uitgifte van abonnementen voor 
werklieden en bedienden en de bijlagen er
van, gewijzigd bij de koninklijke beslui
ten van 10 december 1990, 10 februari 
1992, 18 maart 1993 en 18 februari 1994, 
1, 2, 3, 8 en 9 van het koninklijk besluit 
van 18 november 1991 tot regeling van de 
tegemoetkoming van de Staat en van som
mige instellingen van openbaar nut in de 
vervoerskosten van de personeelsleden, 

doordat het arrest de tweede verweerster 
veroordeelt om overeenkomstig de wet van 
27 juli 1962 en de uitvoeringsbesluiten er
van, aan de eerste verweerster het be
drag van 18.170 frank te betalen als werk
geversbijdrage in de kosten van het 
openbaar vervoer, en het vervolgens eise
res veroordeelt om rechtstreeks aan de eer
ste verweerster het bedrag van 18.170 
frank te betalen, en bij ontstentenis daar
van, om de tweede verweerster te vrijwa
ren voor alle hoofdsommen en interesten 
die zij aan de eerste verweerster zal heb
benbetaald; dat het daartoe steunt op alle 
gronden die thans worden geacht in ex
tenso te zijn weergegeven en inzonder
heid "2. - ( ... ) (dat) onder loon moeten wor
den verstaan alle in geld waardeerbare 
voordelen waarop de werknemer ten laste 
van zijn werkgever aanspraak kan rna
ken als tegenprestatie voor het geleverde 
werk, behalve indien de wet anders be
paalt, en die de werknemer verrijken; (dat) 
de verrijking erin bestaat dat de werkne
mer ofWel een in geld waardeerbaar voor
deel ontvangt, ofwel een uitgave die niet ge
maakt is ter uitvoering van de 
overeenkomst, niet zelf hoeft te dragen; 
(dat) er m.b.t. de terugbetaling van kos
ten een onderscheid dient gemaakt tus
sen de kosten die gemaakt zijn wegens de 
uitvoering van het werk en die welke n.a.v. 
de overeenkomst zijn gemaakt; (dat) de 
werkgeversbijdrage in de kosten van het 
openbaar vervoer, gelet op het feit dat zij bij 
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de wet is opgelegd, de werknemer niet ver
goedt voor een voor zijn werk gedane uit
gave; (dat) indien die bijdrage niet bij wet 
was opgelegd, de kosten om zich van en 
naar de school te begeven, ten laste van de 
leerkracht zouden zijn gebleven; (dat) de 
werknemer, door dat voordeel te ontvan
gen, zich verrijkt aangezien hij ontslagen 
is van een uitgave die hij anders had moe
ten dragen; (dat) het dus om een loon
voordeel gaat; 3. - (dat) volgens artikel 29 
van de wet van 29 mei 1959, de zoge
naamde Schoolpactwet, 'de weddetoelage 
gelijk is aan de met de verschillende ver
goedingen verhoogde wedde waarop be
trokkene, overeenkomstig zijn be
kwaamheidsbewijzen recht zou hebben 
indien hij tot het Rijksonderwijs behoorde 
... ' (dat) artikel 32 van genoemde wet be
paalt dat 'jaarlijks forfaitaire werkings
toelagen worden verleend om de kosten te 
dekken die verbonden zijn aan de wer
king van de inrichting, zoals verwarming, 
verlichting, drijfkracht, water- en gasvoor
ziening, ... '; (dat) artikel 36 van de wet be
paalt dat 'de werkings- en uitrustings
toelagen uitbetaald worden aan de 
inrichtende macht van elke school. De 
Staat betaalt de weddetoelagen recht
streeks en maandelijks aan de leden van 
het personeel van de vrije inrichtingen'; 
(dat) (eiseres) staande houdt dat de reis
kosten van de leerkrachten aangerekend 
moeten worden op de werkingskosten van 
de inrichting waartoe de leerkrachten be
horen; (dat) genoemd standpunt niet ter
zake dienend is; (dat) de werkingstoelagen 
immers aan de inrichting moeten worden 
betaald voor haar onderhoud en haar wer
king, 

terwijl de vergoeding van de reiskosten 
als bestanddeel van het loon, aan de leer
krachten verschuldigd is ( ... ); 4. - (dat), aan
gezien vaststaat dat de vergoeding van de 
reiskosten niet op de werkingskosten van 
de inrichting mag worden aangerekend, de 
vraag rijst of ze door (eiseres) als wedde
toelage aan de leerkrachten moet worden 
betaald; (dat) (eiseres) betoogt dat het niet 
gaat om een wedde en evenmin om ver
schillende vergoedingen in de zin van ar
tikel 29 van de wet van 29 mei 1959; (dat) 
het hof erop wijst dat het woord 'wedde' sy
noniem is van loon, dat zij in elk geval 
daarvan een bestanddeel is; ( ... ) (dat) ar
tikel 29 van de wet niet omschrijft wat on
der 'verschillende vergoedingen' moet wor
den verstaan, het niet verwijst naar een 
andere wettelijke of verordenende tekst 
waarin dat begrip nader is omschreven; 
(dat) de wet ertoe strekt aan de leerkrach-

ten van het vrij gesubsidieerd onderwijs de
zelfde financiele voordelen te verschaffen 
als aan de leerkrachten van het 
Gemeenschapsonderwijs; (dat) de reiskos
ten van de laatstgenoemden worden ver
goed; (dat) die vergoeding voor hen een be
standdeel is van hun loon, zoals het door 
het hof is omschreven; (dat) onder de be
woordingen 'verschillende vergoedingen' 
alle loonvoordelen moeten worden ver
staan in de zin waarin het hof het loon 
heeft omschreven en zoals het moet wor
den verstaan voor de leerkrachten die be
horen tot het door de Franse Gemeenschap 
georganiseerde onderwijs", 

terwijl artikel 1 van de wet van 27 juli 
1962 bepaalt dat de werkgevers, met in
begrip van de gecentraliseerde en gede
centraliseerde diensten van de Staat, de 
provincies en de gemeenten die werkne
mers tewerkstellen, aan wie door deNa
tionale Maatschappij der Belgische Spoor
wegen (afgekort N.M.B.S.) een sociaal 
abonnement kan worden toegestaan om 
zich van hun verblijfplaats naar de plaats 
van hun werk en omgekeerd te begeven, er
toe gehouden zijn in de prijs van dat abon
nement bij te dragen volgens de bij het ko
ninklijk besluit van 28 juli 1962 en de 
bijlagen ervan bepaalde regels; eiseres op 
dezelfde wijze op grond van de artikelen 1, 
2, 3, 8 en 9 van het koninklijk besluit van 
18 november 1991 ertoe verplicht is bij te 
dragen in de reiskosten van haar perso
neelsleden die een door de N.M.B.S. geor
ganiseerd openbaar vervoermiddel gebrui
ken en die voldoen aan de voorwaarden die 
de N.M.B.S. stelt voor het verkrijgen van 
de met het sociaal abonnement gelijkge
stelde treinkaart, ten belope van het be
drag dat opgenomen is in de tabel gevoegd 
bij het ter uitvoering van de wet van 27 juli 
1962 genomen koninklijk besluit van 28 juli 
1962; de inrichtende machten van het ge
subsidieerd vrij onderwijs en eiseres bij
gevolg, wanneer zij dat bedrag aan hun 
leerkrachten betalen, volgens de voorge
schreven regels, een uitgave terugbeta
len die de wet van 27 juli 1962 of het be
sluit van 18 november 1991 te hunnen laste 
leggen en dat, derhalve, nooit ten laste van 
dat personeel valt; die vergoeding voor de 
leerkrachten geen beloning ofloonvoordeel 
is; eiseres, luidens de artikelen 25 en 32 
van de wet van 29 mei 1959, aan de in
richtingen van het gesubsidieerd onder
wijs een werkingstoelage verleent en zij, 
luidens de artikelen 25 en 29 van die wet, 
aan het onderwijzend personeel van die in
richtingen een weddetoelage verleent die 
gelijk is aan de met de verschillende 
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vergoedingen verhoogde wedde waarop 
betrokkene overeenkomstig zijn be
kwaamheidsbewijzen recht zou hebben in
dien hij tot het thans door eiseres georga
niseerde onderwijs zou behoren, en die 
krachtens artikel 36, tweede lid, van die 
wet rechtstreeks en maandelijks aan die 
personeelsleden wordt betaald; de bedra
gen die aan de leerkrachten worden be
taald ter vergoeding van de uitgaven die 
krachtens de wet van 27 juli 1962 ofhet ko
ninklijk besluit van 18 november 1991 ten 
laste van de werkgever vallen, geen deel 
uitmaken van de "verschillende vergoedin
gen" waarmee de wedde wordt verhoogd en 
die tezamen met de wedde, de wedde
toelagen vormen; die vergoeding moet ge
schieden tegen afgifte van het vervoer
bewijs ofhet in ruil ervan door de N.M.B.S. 
uitgereikte attest; het arrest derhalve, niet 
zonder de in het middel aangegeven wet
telijke bepalingen te schenden, kon beslis
sen dat de bijdrage van de werkgever in 
kosten van het door de N.M.B.S. georga
niseerde vervoer een loonvoordeel is dat 
deel uitmaakt van de weddetoelage en al
dus niet op de werkingskosten van de in
richting kan worden aangerekend : 

Over de door de tweede verweerster 
aangevoerde grond van niet-ontvan
kelijkheid : het middel heeft geen be
lang aangezien de beslissing naar 
recht is verantwoord door de niet be
kritiseerde overweging dat de bijdrage 
van de werkgever in de reiskosten be
grepen is in de wedde van de leer
kracht: 

Overwegende dat het middel be
toogt dat genoemde bijdrage voor de 
leerkrachten geen beloning of loon
voordeel is; 

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

Over het middel : 
Overwegende dat uit de wet van 29 

mei 1959 tot wijziging van sommige 
bepalingen van de onderwijswetgeving 
blijkt : a) dat de Staat aan de gesub
sidieerde onderwijsinrichtingen wedde
toelagen en werkingstoelagen ver
leent (artikel 25); b) dat de wed
detoelage gelijk is aan de met ver
schillende vergoedingen verhoogde 
wedde waarop betrokkene, overeen
komstig zijn bekwaamheidsbewijzen 

recht zou hebben indien hij tot het 
Rijksonderwijs zou behoren (artikel 
29); c) dat de Staat de weddetoelagen 
rechtstreeks en maandelijks betaalt 
aan de leden van het personeel van de 
gesubsidieerde inrichtingen (artikel 
36); 

Overwegende dat het arrest beslist 
dat de door de werkgever krachtens de 
wet van 27 juli 1962 verschuldigde bij
drage de werknemer verrijkt, aange
zien hij ontslagen is van een uitgave 
die hij anders had moeten dragen; dat 
het arrest daaruit besluit dat die bij
drage voor de werknemer een loon
voordeel is dat deel uitmaakt van de in 
artikel 29 van de wet van 29 mei 1959 
bedoelde weddetoelage; 

Overwegende dat artikel 1 van de 
wet van 27 juli 1962 tot vaststelling 
van een werkgeversbijdrage in het ver
lies geleden door de Nationale Maat
schappij der Belgische Spoorwegen 
(N.M.B.S.) ingevolge de uitgifte van 
abonnementen voor werklieden en be
dienden, bepaalt dat werkgevers die 
werknemers tewerkstellen, aan wie 
door de N.M.B.S. een sociaal abonne
ment kan worden toegestaan om zich 
van hun verblijfplaats naar de plaats 
van hun werk en omgekeerd te bege
ven, ertoe gehouden zijn, niettegen
staande enige hiermee strijdige over
eenkomst, in de prijs van dat 
abonnement bij te dragen; 

Dat de Raad van State in zijn ad
vies over het on twerp van de wet van 
27 juli 1962, stelde dat het ontwerp er
toe strekte "de Schatkist gedeeltelijk 
te ontslaan van de last die het voor 
haar betekende, dat ieder jaar op de 
begroting van het ministerie van Ver
keerswezen en van Post, Telegraaf en 
Telefoon een bedrag moest worden uit
getrokken tot dekking van het defi
cit dat de N ationale Maatschappij der 
Belgische Spoorwegen boekte wegens 
de abnormaallage prijs van de abon
nementen voor werklieden en bedien
den"; dat in de memorie van toelich
ting bij genoemd wetsontwerp erop 
wordt gewezen dat de regering het niet 
wenselijk heeft geoordeeld het 
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opschrift van het antwerp te wijzi
gen zoals de Raad van State had ge
suggereerd, aangezien de regering het 
van belang achtte dat reeds uit het op
schrift zelf van de wet zou blijken, dat 
de verantwoording voor de invoering 
van een werkgeversbijdrage, gelegen 
is in het verlies geleden door de 
N.M.B.S., ingevolge de uitgifte van 
abonnementen voor werklieden en be
dienden; 

Dat die aan de werkgevers opge
legde bijdrage die de Raad van State 
in zijn advies als een soort belasting 
heeft beschouwd, bestemd is om de bij
drage van de Staat in de financiering 
van het door de N.M.B.S. wegens de 
voorkeurtarieven geboekte deficit te 
verminderen; dat die bijdrage niet er
toe strekt aan de werknemers een eco
nomisch voordeel te verschaffen en dat 
zij voor hen geen vergoeding van 
beroepsuitgaven vormt aangezien zij 
niet in de plaats komt van een uit
gave waartoe zij gehouden zouden zijn, 
maar van een prestatie, die zonder die 
bijdrage ten laste zou vallen van de 
Staat; 

Dat het arrest derhalve zijn beslis
sing waarbij die bijdrage als een loon
voordeel wordt beschouwd en de door 
de tweede verweerster tegen eiseres 
ingestelde rechtsvordering gegrond 
wordt verklaard, niet naar recht ver
antwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het, met be
vestiging van het bestreden vonnis, ei
seres veroordeelt om rechtstreeks aan 
de eerste verweerster het bedrag van 
18.170 frank te betalen, haar veroor
deelt om, bij ontstentenis hiervan, 
tweede verweerster te vrijwaren voor 
alle hoofdsommen en interesten die zij 
aan de eerste verweerster ingevolge 
het bestreden arrest zal hebben be
taald en haar in de kosten veroordeelt; 
Beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt 
de kosten aan en laat de uitspraak 

daaromtrent aan de feitenrechter over; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Arbeidshof te Bergen. 

21 april1997 - 3e kamer- Voorzitter en 
verslaggever : de h. Marchal, afdleingsvoor
zitter - Gelijkluidende conclusie van de h. 
Leclercq, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Draps en Simont. 

Nr. 195 

2e KAMER- 22 april 1997 

1° ARBITRAGER OF PREJUDICIELE 
VRAAG- VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN 
CASSATIE- GRENZEN- EINDBESLISSING
CASSATIEBEROEP- NIET-ONTV ANKELLJKHEID 
- GELIJKHEID- DISCRIMINATIEVERBOD. 

2° PREJUDICIEEL GESCHIL- ARBI
TRAGEHOF- PREJUDICIELE VRAAG- VER
PLICHTING VOOR HET HOF VAN CASSATIE
GRENZEN. 

1 o en 2° Wanneer de ongelijke behande
ling waarover eiser zich beklaagt, niet 
voortvloeit uit artikel416 Sv., noch uit 
enige andere wetsbepaling gelezen in sa
menhang met dit artikel, dient het Hof de 
door eiser opgeworpen vraag omtrent de 
schending van de artt. 10 en 11 Gw. door 
de artt. 416 en 539 Sv., niet te stellen (1). 
(Artt. 10 en 11 Gw. 1994; 416 en 539 Sv.; 
26, § 1, 3°, en § 2, Bijzondere Wet 
Arbitragehof.) 

(VANPOUCKE E.A) 

ARREST 

(A.R. nr. P.95.0666.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 14 april 1995 gewezen 

(1) Zie Cass., 26 juni 1996, A.R. nr. P.96.0218.F 
(A.C., 1996, nr. 259); 5 nov. 1996, A.R. nr. 
P.95.1428.N (ibid., 1996, nr. 417, met carrel. adv.
gen. Dubrulle); R. Declercq, Ret niet-ontvankelijk 
hager beroep van de verdachte tegen zijn ver
wijzing naar de rechtbank, noot bij het arrest van 
het Arbitragehof van 1 dec. 1994, R. W, 1994-
95, (1225), 1227, nr. 15. 
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door het Hofvan Beroep te Gent, ka
mer van inbeschuldigingstelling; 

Overwegende dat het gerechtelijk 
onderzoek tegen de eisers - verdacht 
van N bedrieglijk bewerken van hun 
onvermogen, B/ bedrieglijke vernieti
ging of wegmaking in hun belang van 
voorwerpen waarop tegen hen beslag 
is gedaan - werd ingesteld ingevolge 
klacht met stelling van burgerlijke 
partij voor de onderzoeksrechter te 
Brugge door de Generale Bank
maatschappij NV; 

Overwegende dat de procureur des 
Konings bij de Rechtbank van Eer
ste Aanleg te Brugge bij de regeling 
van de rechtspleging de raadkamer 
vorderde vast te stellen dat de straf
vordering tegen de verdachten door 
ve:rjaring vervallen was; 

Dat de raadkamer van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Brugge op 
deze vordering niet inging, doch bij be
schikking van 4 mei 1993 de eisers 
naar de correctionele rechtbank ver
wees; 

Overwegende dat tegen deze be
schikking alleen door het openbaar mi
nisterie hager beroep werd ingesteld; 

Dat de kamer van inbeschuldiging
stelling bij het bestreden arrest dit ha
ger beroep niet ontvankelijk verklaart; 

Overwegende dat tegen dit arrest 
cassatieberoep werd ingesteld, niet 
door het openbaar ministerie, maar 
door de eisers, verdachten; 

I. Op de voorziening van Wilfried 
Vanpoucke: 

Overwegende dat vooraf eiser er
aan herinnert dat, krachtens artikel 
416 Wetboek van Strafvordering, v66r 
de eindbeslissing, geen regelmatig 
cassatieberoep door de verdachte kan 
worden ingesteld tegen een arrest van 
de kamer van inbeschuldigingstel
ling dat, zonder uitspraak te doen over 
een geschil inzake bevoegdheid, niet 
ontvankelijk verklaart het hager be
roep van de verdachte tegen de be
schikking van de raadkamer waarbij 
hij naar de correctionele rechtbank is 
verwezen; 

Dat hij, met betrekking tot de ont
vankelijkheid van zijn cassatieberoep, 
het Hofverzoekt de volgende prejudi
ciele vraag te stellen aan het 
Arbitragehof: "Schenden de artike
len 416 en 539 van het Wetboek van 
Strafvordering de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet, genomen zo op zich
zelf als in hun samenhang met arti
kel 12, tweede lid, van de Grondwet, 
voor zover zij aan de verdachte de 
voorziening in cassatie tegen een ar
rest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling dat het hager beroep te
gen de verwijzingsbeslissing van de 
raadkamer (on)ontvankelijk heeft ver
klaard, enkel toelaat wanneer het ar
rest gewezen is op een betwisting om
trent de bevoegdheid"; 

Overwegende dat artikel 416, eer
ste lid, Wetboek van Strafvordering be
paalt dat beroep in cassatie tegen voor
bereidende arresten, arresten van 
onderzoek of tegen in laatste aanleg 
gewezen vonnissen van dezelfde soort, 
eerst openstaat na het eindarrest of 
het eindvonnis; dat artikel 416, tweede 
lid, bepaalt dat het eerste lid niet toe
passelijk is op arresten of vonnissen 
inzake bevoegdheid; 

Dat krachtens artikel 539 Wetboek 
van Strafvordering elke partij in het 
strafproces het recht heeft om onmid
dellijk cassatieberoep in te stellen te
gen het arrest van het hof van beroep 
dat uitspraak doet over een opgewor
pen exceptie van onbevoegdheid; 

Overwegende dat de bestreden be
slissing geen eindbeslissing is in de zin 
van artikel 416 Wetboek van Straf
vordering en niet beslist over een 
bevoegdheidsgeschil; 

Overwegende dat eiser tot staving 
van zijn verzoek aanvoert dat hij als 
verdachte door de toepassing van ar
tikel 416 Wetboek van Strafvorde
ring niet op gelijke wijze wordt be
handeld als het openbaar ministerie en 
de burgerlijke partij; dat deze laat
sten immers ook een ontvankelijk 
cassatieberoep kunnen instellen te
gen het arrest van de kamer van in
beschuldigingstelling dat de verdachte 
buiten vervolging stelt, hetzij wegens 



474 HOF VAN CASSATIE Nr. 196 

gebrek aan bezwaren, hetzij om een 
juridische reden waardoor een tegen 
hem ingestelde straf- of burgerlijke 
rechtsvordering vervallen is verklaard, 
terwijl hijzelf als verdachte geen ont
vankelijk cassatieberoep kan instel
len tegen de beslissing die zijn buiten
vervolgingstelling weigert of een 
exceptie van verval van de tegen hem 
ingestelde strafvordering of burger
lijke rechtsvordering verwerpt, en hem 
naar het vonnisgerecht verwijst; 

Overwegende dat de ongelijke be
handeling waarover eiser zich beklaagt 
niet voortvloeit uit artikel 416 Wet
hoek van Strafvordering, dat toepas
selijk is op alle in het strafproces be
trokken partijen die opkomen tegen 
een beslissing die, zonder uitspraak te 
doen over een geschil inzake bevoegd
heid, geen eindbeslissing is, noch uit 
enige andere wetsbepaling gelezen sa
men met voormeld artikel 416; 

Dat de door eiser opgeworpen vraag 
niet onder toepassing valt van arti
kel 26 bijzondere wet van 6 januari 
1989 op het Arbitragehof en dat ze 
derhalve niet client te worden gesteld; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

II. Op de voorzieningen van Andre 
Vanpoucke en Lisette Vandenabeele : 

Overwegende dat het arrest het ho
ger beroep van het openbaar ministe
rie tegen de beschikking van de raad
kamer waarbij de eisers naar de 
correctionele rechtbank zijn verwe
zen, niet ontvankelijk verklaart; 

Overwegende dat dit arrest, dat 
geen uitspraak doet over een geschil 
inzake bevoegdheid in de zin van ar
tikel 416 Wetboek van Strafvorde
ring, slechts een voorbereidende be
slissing en een beslissing van 
onderzoek is; 

Dat de voorzieningen, nu zij v66r de 
eindbeslissing zijn ingesteld, niet ont
vankelijk zijn; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op het door de eiser Wilfried 
Vanpoucke in zijn memorie aange-

voerde middel dat niet de ontvanke
lijkheid van zijn voorziening betreft, 
verwerpt de voorzieningen; veroor
deelt de eisers in de kosten van hun 
respectieve voorzieningen. 

22 april 1997 - 2° kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. D'Haenens, voorzitter 
- Gelijkluidende conclusie van de h. Bres
seleers, advocaat-generaal- Advocaat : mr. 
A. Lust, Brugge. 

Nr. 196 

2e KAMER - 22 april 1997 

1 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE - INTE
REST- COMPENSATOIRE INTERESTEN- BE
TALING VAN EEN VOORSCHOT - AAN
REKENING. 

2° INTERESTEN - ALGEMEEN- SCHADE
VERGOEDING UIT ONRECHTMATIGE DAAD -
BETALING VAN EEN VOORSCHOT - AAN
REKENING- INTERESTEN OPGEBRACHT DOOR 
EEN VOORSCHOT. 

3° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE - BEGRIP. 
VORMEN VERGOEDING WEGENS 
INKOMSTENVERLIES INKOMENS
VERVANGENDE TEGEMOETKOMING AAN GE
HANDICAPTEN - SAMENLOOP. 

4o MINDERVALIDEN INKOMENS-
VERV ANGENDE TEGEMOETKOMING- UITKE
RING OP GROND VAN BEPERKING VAN HET 
VERDIENVERMOGEN- SAMENLOOP. 

1 o en 2° De rechter die beslist dat van de 
door hem wegens schade uit onrechtma
tige daad toegekende vergoeding met de 
hierop tot de dag van de uitspraak ver
schuldigde compensatoire interest, de be
taalde voorschotten moeten worden af
getrokken zonder'dat hij rekening houdt 
met de interest die deze voorschotten 
hebben opgebracht, kent vergoeding toe 
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wegens niet geleden schade (1). (Artt. 
1382 en 1383 B.W.) 

3° en 4 o Naar recht verantwoord is de be
slissing dat bij het bepalen van de in het 
gemene recht aan de benadeelde toeko
mende schadevergoeding wegens 
inkomstenverlies geen rekening mag wor
den gehouden met de inkomens
vervangende tegemoetkoming (2). (Artt. 
1382 en 1383 B.W., 2, § 1, Minder
validenwet Tegemoetkomingen.) 

(COOL T. DEPREZ) 

ARREST 

(A.R. nr. P.95.1475.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 november 1995 door 
het Hofvan Beroep te Gent gewezen; 

Overwegende dat het arrest slechts 
beslist op civielrechtelijk gebied; 

Over het eerste middel : 
schending van de artikelen 1154, 1254, 

1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek 
en 149 van de Grondwet, 

doordat het hof van beroep in de bestre
den beslissing, na de bedragen van de res
pectieve schadeposten te hebben vastge
steld die worden toegekend aan de 
verwerende partijen, met betrekking tot de 
aanrekening van de gestorte provisies oor-

(1) Zie Cass., 10 nov. 1992,A.R. nr. 5466 (A.C., 
1991-92, nr. 727); 23 feb. 1994, A.R. nr. 
P.93.1277.F (ibid., 1994, nr. 91); R.O. Dalcq, noot 
bij Carr. Verviers, 3 juni 1993, R.G.A.R., 1994, 
12307; J. PETIT, Interest,A.P.R., Story Scientia, 
1995, 159, nrs. 161 en 162. Het door Petit op p. 
169 (nr. 17 4) gegeven cijfervoorbeeld is niet cor
rect en schept verwarring : wanneer toepassing 
zou worden gemaakt van art. 1254 B.W. zou de 
benadeelde inderdaad een grotere vergoeding ont
vangen, te weten (buiten de voorschotten) 
1.045.000 fr. tegenover 1.043.200 fr.; het be
drag van 1.045.000 fr. is als volgt berekend: 5.000 
fr. (niet gedelgd gedeelte van de op 1 augustus 
1993 vervallen interest)+ 1.000.000 frank (hoofd
som waarop geen voorschot in mindering is ge
bracht) + 40.000 fr. (interest op de hoofdsom van 
1 augustus 1993 tot 1 februari 1994). 

(2) Zie Cass., 26 april1993,A.R. nr. 9646 (A.C., 
1993, nr. 200); W. VAN EECKHOUTTE, De nieuwe 
wet betreffende de tegemoetkomingen aan ge
handicapten - algemene inleiding en evalua
tie, J.T.T., 1990 (281), 285 - Cumulatie
maatregelen. 

deelt dat de door de burgerlijke partijen 
ontvangen provisies voor een totaal be
drag van 9.800.000 BEF moeten worden 
aangerekend conform de bepalingen van 
het burgerlijk wetboek met dien verstande 
dat de vergoedende interest wordt aange
zien als een geheel uitmakend met de scha
debedragen waarop deze werden toege
kend, 

terwijl, eerste onderdeel, deze redenge
ving dubbelzinnig is nu zij vatbaar is voor 
drieerlei uitleg, dat deze redengeving kan 
begrepen worden in de zin dat de provi
sies moeten aangerekend worden op de toe
gekende bedragen in kapitaal en niet op de 
interesten in welk geval de beslissing naar 
recht verantwoord is; dat zij anderzijds kan 
gei:nterpreteerd worden in die zin dat of
wei de vergoedende interesten dienen te 
worden gevoegd bij het kapitaal, en al
dus worden gekapitaliseerd en na aan
rekening van de provisies, aldus hetzij in
teresten worden gekapitaliseerd, hetzij een 
te groot kapitaal nog verder interesten op
levert, ofwel in die zin dat de provisies eerst 
moeten worden aangerekend op de inte
resten; dat volgens deze uitleggingen de be
slissing niet naar recht verantwoord is zo
als blijkt uit het tweede onderdeel van dit 
middel; deze dubbelzinnigheid gelijk staat 
met afwezigheid van redengeving en het ar
rest aldus niet voldoet aan het vormvereiste 
van artikel149 van de Grondwet, het be
streden arrest derhalve een schending in
houdt van het motiveringsvereiste van ar
tikel 149 van de Grondwet; 

en terwijl, tweede onderdeel, artikel 1254 
van het Burgerlijk Wetboek, dat betrek
king heeft op de betaling van verbintenis
sen uit de overeenkomst, niet toepasse
lijk is inzake de bepaling van de 
schadevergoeding die door een rechtssubject 
aan het slachtoffer van een ongeval we
gens zijn delictuele of quasi delictuele fout 
client te worden betaald; evenmin artikel 
1154 van het Burgerlijk Wetboek, dat de 
kapitalisatie van interesten regelt, toepas
selijk is op de vergoedingen en hun inte
resten, verschuldigd wegens quasi delic
tuele of delictuele fouten; indien het arrest 
aldus moet worden begrepen dat de appel
rechters oordelen dat ofwel de vergoe
dende interesten moeten worden gevoegd 
bij het kapitaal en de interesten aldus wor
den gekapitaliseerd waardoor de provi
sies dienen te worden aangerekend ook op 
de interesten ofwel dat de provisies eerst 
dienen te worden aangerekend op de inte
resten, door dergelijke aanrekening van ge
storte provisies geheel of gedeeltelijk eerst 
op interesten en vervolgens op kapitaal of 
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tengevolge van de kapitalisatie van de in
teresten, hetzij interesten worden gekapi
taliseerd, hetzij een te groat kapitaal nog 
verder interesten oplevert, en geen van 
beide aanrekeningswijzen toegelaten is in
zake vergoedingen verschuldigd wegens de
lictuele of quasi delictuele fouten, zodat het 
hof van beroep de in het middel aange
duide wetsartikelen van het Burgerlijk 
Wetboek schendt : 

Wat de beide onderdelen betreft : 
Overwegende dat het arrest eerst 

het bedrag van de verschillende pas
ten van de aan de verweerders toeko
mende schadevergoeding vaststelt en 
bepaalt vanafwelke gemiddelde data 
voor bepaalde schadeposten compen
satoire interest wordt toegekend; dat 
het vervolgens considereert : "(De ver
weerders) ontvingen provisies voor een 
totaal bedrag van 9.800.000 frank. 
Deze provisies moeten worden aange
rekend conform de bepalingen van het 
Burgerlijk Wetboek met dien ver
stande dat de vergoedende interest 
wordt aangezien als een geheel uit
makend met de schadebedragen 
waarop deze werden toegekend"; dat 
het arrest tenslotte de verweerders be
paalde bedragen toekent, meer de 
compensatoire interest vanaf de data 
die het vermeldt, en meer de verwijl
interest vanaf het arrest; 

Overwegende dat de appelrechters 
aldus beslissen dat de betaalde voor
schotten zullen moeten worden afge
trokken van de som van de op de dag 
van hun uitspraak, dit is de dag van 
de eindafrekening, toegekende scha
devergoeding met de tot op die dag 
hierop verschuldigde compensatoire in
terest; 

Dat de aangehaalde redengeving 
niet dubbelzinnig is; 

Overwegende dat evenwel de appel
rechters door bij de door hen gehan
teerde marrier van aanrekening van de 
voorschotten geen rekening te hou
den met de interest die deze voorschot
ten tot op het ogenblik van de aan
rekening opbrachten, vergoeding 
toekennen voor niet geleden schade, 
mitsdien de artikelen 1382 en 1383 
van Burgerlijk Wetboek schenden; 

Dat het middel in zoverre gegrond 

Over het tweede middel : 
schending van de artikelen 1382 en 1383 

van het Burgerlijk Wetboek en artikel 2, § 
1, van de wet van 27 februari 1987 betref
fende de Tegemoetkomingen aan Gehan
dicapten, doordat het hofvan beroep uit
spraak doende over de vordering van de 
heer Patrick Deprez in eigen naam, zijnde 
(tweede) verweerder, tot bekoming van een 
vergoeding voor de schade voortspruitende 
uit zijn inkomstenverlies, het verweer van 
eiser waarin werd betoogd dat bij de be
paling van deze vergoeding rekening moest 
worden gehouden met het feit dat (tweede) 
verweerder voorts nog beschikt over in
komsten uit tegemoetkomingen aan ge
handicapten (wet van 27 februari 1987) 
waarbij voor de berekening slechts gedeel
telijk rekening wordt gehouden met het in
komen (conclusie eiser dd. 22 augustus 
1994, p. 20 sub e.) verwerpt en beslist dat 
"verder geen rekening (mag) worden ge
houden met sociale vergoedingen die hij 
volgens (eiser) zou ontvangen, nu deze een 
andere rechtsgrond hebben" (bestreden ar
rest, zevende blad), 

terwijl, overeenkomstig de artikelen 1382 
en 1383 het slachto:ffer van een onrecht
matige daad, te dezen een verkeersonge
val veroorzaakt door eiser, recht heeft op de 
volledige vergoeding van de schade die 
daardoor werd veroorzaakt, zodat hij in
tegraal wordt hersteld in de toestand 
waarin hij zou zijn geweest zonder het on
geval; dat dit inhoudt dat hij geen recht 
heeft op meer dan de integrale vergoe
ding; dat hieruit voortvloeit dat de vergoe
dingen waarop het slachtoffer in gemeen 
recht aanspraak maakt tot algehele ver
goeding van de door hem geleden schade 
niet kunnen worden gecumuleerd met an
dere vergoedingen waarop hij krachtens de 
wet recht heeft wanneer deze betrekking 
hebben op dezelfde schade ofhetzelfde ge
deelte van de schade als deze gedekt naar 
gemeen recht; te dezen door eiser als ver
weer was aangevoerd dat (tweede) ver
weerder genoot van tegemoetkomingen op 
basis van de wet van 27 februari 1987 be
treffende de tegemoetkomingen aan ge
handicapten; dat luidens artikel 2, § 1, van 
deze wet de inkomstenvervangende tege
moetkoming wordt toegekend aan de ge
handicapte van ten minste 21 jaar en ten 
hoogste 65 jaar van wie is vastgesteld dat 
zijn lichamelijke of psychische toestand zijn 
verdienvermogen heeft verminderd tot 1/3 
of minder dan wat een valide persoon door 
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een of ander beroep op de algemene ar
beidsmarkt kan verdienen; dat deze 
inkomensvervangende tegemoetkoming der
halve strekt tot vergoeding van de aantas
ting van het verdienvermogen van de ge
handicapte; dat de schadevergoeding die in 
gemeen recht door het hofvan beroep wordt 
toegekend wegens inkomstenverlies even
eens strekt tot vergoeding van het 
inkomstenverlies dat (tweede) verweer
der lijdt tengevolge van de aantasting van 
zijn verdienvermogen; dat de appelrechters 
door het toekennen van een integrale scha
devergoeding voor het inkomstenverlies dat 
vijfde verweerder tengevolge van het on
gevallijdt en door te beslissen dat bij deze 
berekening geen rekening moet worden ge
houden met de sociale vergoedingen die het 
slachtoffer zou ontvangen, te dezen de 
gehandicaptenvergoeding, aldus vergoe
dingen cumuleren die betrekking hebben op 
dezelfde schade en aldus aan vijfde ver
weerder meer toekennen dan de door hem 
geleden schade en hij aldus in een gunsti
gere positie wordt gebracht dan de toe
stand waarin hij zou zijn geweest zonder 
het ongeval, de appelrechters derhalve de 
in het middel aangeduide wetsartikelen 
schenden: 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 13, § 1, eerste lid, r, Gehan
dicaptenwet Tegemoetkomingen, de in 
artikel 2, § 1, van de wet bedoelde 
inkomensvervangende tegemoetko
ming wordt geweigerd of verminderd 
indien de gehandicapte krachtens een 
andere Belgische of een buitenlandse 
wetgeving of krachtens regelen van 
toepassing op het personeel van een 
volkenrechtelijke instelling aanspraak 
heeft op, onder meer, uitkeringen die 
hun grand vinden in een beperking 
van het verdienvermogen; 

Dat, krachtens het vermelde arti
kel 13, § 1, tweede lid, wanneer het be
drag van de uitkeringen lager is dan 
dat van de tegemoetkomingen, de ge
handicapte recht heeft op het verschil; 

Dat, krachtens het vermelde arti
kel 13, § 1, derde lid, de gehandicapte 
ertoe gehouden is zijn aanspraak op de 
bedoelde uitkeringen te doen gelden; 

Dat, krachtens § 2 van hetzelfde ar
tikel, de inkomensvervangende te
gemoetkoming kan worden verleend 

bij wijze van voorschot op de uitke
ringen die hun grand vinden in 
een beperking van het verdien
vermogen; 

Overwegende dat krachtens deze be
palingen de inkomensvervangende te
gemoetkoming slechts toekenbaar is 
wanneer de uitkeringen die hun grand 
vinden in een beperking van het 
verdienvermogen, lager zijn dan de te
gemoetkoming; 

Dat, anders dan het middel aan
voert, de vergoedingen in het gemene 
recht moeten worden afgetrokken van 
de tegemoetkoming; 

Dat de toekenning van een in
komensvervangende tegemoetko
ming in afwachting van de uitbeta
ling van een uitkering die haar 
grand vindt in een beperking van het 
verdienvermogen, daaraan niet in de 
weg staat; 

Overwegende dat, gelet op vermelde 
door het Hof gegeven redenen, de be
slissing van de appelrechters dat bij 
het bepalen van de in het gemene 
recht aan de tweede verweerder toe
komende schadevergoeding wegens 
inkomstenverlies geen rekening mag 
worden gehouden met de inkomens
vervangende tegemoetkoming, naar 
recht is verantwoord; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het beslist 
over de aanrekening van de betaalde 
voorschotten; 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; veroordeelt eiser in de 
helft van de kosten; veroordeelt de ver
weerders in de overige kosten; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van Beroep te Brussel. 

22 april 1997 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Holsters, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggeuer : de h. Huybrechts -
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Gelijkluidende conclusie van de h. Bresse
leers, advocaat-generaal- Advocaat : mr. 
Verbist. 

Nr. 197 

2e KAMER - 23 april 1997 

1° TUSSENKOMST- STRAFZAKEN- TOE
PASSELIJKE WETSBEPALINGEN. 

2° TUSSENKOMST - ARTT. 811 TOT 814 
GER W.- TOEPASSINGSGEBIED. 

3° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- STRAFGERECHTEN - BEVOEGDHEID -

GRENZEN- WETTELIJKE GRONDSLAG. 

4° ARBITRAGEHOF PREJUDICIELE 
VRAAG- VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN 
CASSATIE - NIET ONTV ANKELIJK MID DEL. 

5o PREJUDICIEEL GESCHIL 
ARBITRAGEHOF- VERPLICHTING VOOR HET 
HOF VAN CASSATIE- NIET ONTVANKELIJK 
MID DEL. 

1 o en 2° Artt. 811 tot 814 GerW betref
fende de vrijwillige of gedwongen tussen
komst zijn in de regel niet van toepas
sing in de strafrechtspleging (1). (Artt. 
811 tot 814 Ger.W.) 

3° Artt. 3 en 4 V.T.Sv. beperken de bevoegd
heid van de strafrechtbanken tot de bur
gerlijke rechtsvorderingen die zijn inge
steld n.a.v. een bij hen aanhangig 
gemaakt misdrijf (Artt. 3 en 4 V.T.Sv.) 

4° en 5° Indien een cassatiemiddel een 
vraag opwerpt omtrent de schending door 
een wet van de artt. 10 en 11 Gw., is het 
Hof van cassatie niet gehouden aan het 
Arbitragehof een prejudiciele vraag te stel
len wanneer het middel, om redenen die 
aan de cassatieprocedure eigen zijn, niet 
ontvankelijk is (2). (Art. 26, § 2, Bijzon
dere Wet Arbitragehof.) 

(1) Zie Cass., 14 dec. 1983, A.R. nr. 3142 (A. C., 
1983:84, nr. 206). 

(2) Cass., 10 sept. 1996, A.R. nr. P.96.1230.N 
(A.C., 1996, nr. 301) 

(STROTTCHEN T. THOMAS E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.96.1466.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 11 oktober 1996 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Hoei; 

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

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

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de door het 
Waalse Gewest, burgerlijke partij, te
gen eiser ingestelde burgerlijke rechts
vordering: 

Overwegende dat eiser geen mid
del aanvoert; 

C. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissingen op de door 
Jose Thomas, Alphonsine Berwaerts 
en de naamloze vennootschap Royale 
belge tegen eiser ingestelde burger
lijke rechtsvorderingen : 

Overwegende dat eiser afstand doet 
van zijn voorziening; 

D. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissingen op de door ei
ser tegen het Waalse Gewest inge
stelde burgerlijke rechtsvordering en 
de door hem tegen het Waalse en het 
Vlaamse Gewest ingestelde vorderin
gen tot tussenkomst en vrijwaring : 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 10 en 11 van de Grondwet, 63, 67, 
137, 138, 140, 152, 161, 162, 174, 179, 182 
en 192 van het Wetboek van Strafvorde
ring, 577, 601 bis, 617, 811, 812, 813 en 814 
van het Gerechtelijk Wetboek en 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis, met be
vestiging van het eerste vonnis, de door ei
ser tegen de verweersters ingestelde vor
deringen tot tussenkomst en vrijwaring niet 
ontvankelijk verklaart, op grond dat "de 
eerste rechter eveneens terecht de tegen de 
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(eerste verweerster) en de (tweede ver
weerster) ingestelde rechtsvorderingen niet 
ontvankelijk heeft verklaard en (eisers) ver
zoek heeft verwOI'Pen om aan het Arbitrage
hof de prejudiciele vraag te stellen of de ar
tikelen 63, 67, 152 en 182 van het Wetboek 
van Strafvordering, zoals zij door het Hof 
van cassatie zijn uitgelegd, verenigbaar zijn 
met de artikelen 10 en 11 van de Grand
wet" en, met overneming van de gronden 
van de eerste rechter, op grond dat "( ... ) (ei
ser) de rechtbank verzoekt om de (tweede 
verweerster) te veroordelen 'voor het ge
val dat (eiser) aansprakelijk gesteld zou 
worden, teneinde hem te vrijwaren tegen 
alle veroordelingen in hoofdsom, interes
ten en kosten die tegen hem mochten wor
den uitgesproken'; dat hij bovendien de 
rechtbank verzoekt om de (eerste ver
weerster) te veroordelen om de schade van 
de burgerlijke partij Berwaerts te vergoe
den; ( ... ) dat die rechtsvorderingen niet ont
vankelijk zijn; ( ... ) dat het Hofvan cassa
tie herhaaldelijk beslist heeft dat 'de 
vrijwillige of gedwongen tussenkomst van 
een derde voor de rechter slechts ontvan
kelijk is wanneer een bijzondere wet zulks 
uitdrukkelijk bepaalt ofwanneer een wet, 
bij wijze van uitzondering, de strafrech
ter de bevoegdheid geeft om een veroorde
ling, een straf of een andere maatregel te
gen een derde uit te spreken' ( ... ); dat het 
Hofvan cassatie daarenboven beslist heeft 
dat 'de bepalingen van het Gerechtelijk 
Wetboek inzake tussenkomst, behoudens 
een bij bijzondere wet bepaalde afwijking, 
niet van toepassing zijn op de straf
gerechten; dat de burgerlijke aard van de 
vordering tot tussenkomst daaraan niets 
verandert; dat de te volgen procedure im
mers afhangt van de aard van het rechts
college dat de zaak behandelt en niet van 
de aard van de rechtsvordering waarover 
het rechtscollege uitspraak doet; dat het 
Wetboek van Strafvordering en de wet
ten betreffende de strafrechtspleging be
palen door oftegen welke partijen een vor
dering kan worden ingesteld bij die 
gerechten ( ... ); ( .. .) dat de wet van 11 juli 
1994 betreffende de politierechtbanken 
niets wijzigt aan voomoemde rechtspraak; 
( ... ) dat de wetgever van 1994 alleen, ener
zijds, de strafrechtelijke bevoegdheid van 
die rechtscolleges heeft uitgebreid en, an
derzijds, hun een bijzondere bevoegdheid 
inzake verkeersongevallen heeft toege
kend ( ... ); ( ... ) dat de oproeping tot vrijwa
ring in ieder geval en ten overvloede als 
'een geval van agressieve gedwongen tus
senkomst' moet worden beschouwd; dat de 
oproeping tot gedwongen tussenkomst, ten 

aanzien van de in het geding geroepen 
derde, het karakter van een hoofdvordering 
heeft die, wat het instellen en de berech
ting ervan betreft, onderworpen is aan de 
bepalingen van het gemeen recht ( ... ); ( ... ) 
dat (eiser) te dezen de (verweersters) aan
sprakelijk wil doen verklaren op grand van 
de artikelen 1382 en 1383 van het Burger
lijk Wetboek, nu hij hen verwijt 'dat ze niet 
alle dienstige maatregelen getroffen heb
ben om de gevaarlijke staat van de auto
snelweg te verhelpen' ( ... ); ( ... ) dat de recht
bank niet bevoegd is om kennis te nemen 
van dergelijke rechtsvorderingen; ( ... ) dat 
'de rechtspraak de strafgerechten una
niem onbevoegd verklaart om kennis te ne
men van zelfs zuiver burgerlijke rechts
vorderingen die tegen rechtspersonen 
worden ingesteld ter vergoeding van de 
door de fout van hun organen veroorzaakte 
schade' ( ... ); dat de rechtbank, op grand van 
het in de rechtspraak vastgelegde begin
sel van die onbevoegdheid, van oordeel is 
dat het antwoord op de prejudiciele v:hl.ag 
die (eiser) aan het Arbitragehof wil stel
len, niet onontbeerlijk is voor haar beslis
sing", 

terwijl, eerste onderdeel, de strafgerechten 
bevoegd zijn om kennis te nemen van de 
zuiver burgerlijke rechtsvorderingen die te
gen rechtspersonen worden ingesteld tot 
vergoeding van de door de fout van hun or
ganen veroorzaakte schade; een rechtsper
soon immers, door toedoen van zijn or
gaan, een feit kan plegen dat in de strafwet 
als misdrijf omschreven wordt; hij welis
waar niet tot een strafrechtelijke sanctie 
kan worden veroordeeld, aangezien de 
straffen in het Belgisch strafstelsel al
leen aan natuurlijke personen kunnen wor
den opgelegd; de rechtspersoon echter bur
gerlijk aansprakelijk kan worden gesteld 
voor de schade ten gevolge van de door hem 
gepleegde misdrijven; de strafrechter bij
gevolg bevoegd is om kennis te nemen van 
de tegen een rechtspersoon ter vergoe
ding van die schade ingestelde burger
lijke rechtsvordering; de verweersters in 
casu rechtspersonen zijn; uit de aan de 
rechtbank voorgelegde processtukken blijkt 
dat eiser hen verweet een fout te hebben 
begaan door niet de passende maatrege
len te treffen om de weggebruikers de vei
ligheid van de verkeerswegen te waarbor
gen; uit dezelfde stukken blijkt dat eiser de 
verweersters tot tussenk:omst gedaagd heeft 
teneinde door hen, wegens de aan hen ver
weten fout, gevrijwaard te worden tegen 
alle veroordelingen die tegen hem mach
ten worden uitgesproken; hij dus op bur
gerlijk gebied vergoeding heeft gevorderd 
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voor de schade ten gevolge van de fout die 
de verweersters volgens hem door toedoen 
van hun orgaan hadden begaan; de straf
rechter bijgevolg, gelet op het onderwerp 
van de vordering tot tussenkomst, bevoegd 
was om ervan kennis te nemen en het be
streden vonnis bijgevolg niet wettig be
slist dat de strafrechter onbevoegd was om 
kennis te nemen van de door eiser tegen de 
verweersters ingestelde burgerlijke rechts
vordering tot vergoeding van de door de 
fout van hun organen veroorzaakte schade 
(schending van de artikelen 137, 138, 140, 
152, 161, 162, 17 4, 179, 182 en 192 van het 
Wetboek van Strafvordering, 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet verbieden dat, wat de ont
vankelijkheid van de vorderingen tot tus
senkomst en tot vrijwaring betreft, een wil
lekeurig onderscheid wordt gemaakt 
naargelang de vordering eerst voor de 
politierechtbank, afdeling strafzaken, en 
vervolgens voor de correctionele recht
bank wordt gebracht, dan wel eerst voor de 
politierechtbank, afdeling burgerlijke za
ken, en vervolgens voor de burgerlijke 
rechtbank wordt gebracht; de door een der 
procespartijen tegen een derde ingestelde 
vordering tot tussenkomst en tot vrijwa
ring immers krachtens de artikelen 811 tot 
814 van het Gerechtelijk Wetboek ontvan
kelijk is, wanneer zij eerst bij de 
politierechtbank, afdeling burgerlijke za
ken, en vervolgens bij de burgerlijke recht
bank wordt ingesteld; zij daarentegen niet 
ontvankelijk is wanneer zij eerst bij de 
politierechtbank, afdeling strafzaken, en 
vervolgens bij de correctionele rechtbank 
wordt ingesteld, tenzij een bijzondere wet 
zulks uitdrukkelijk bepaalt of de strafrech
ter, bij wijze van uitzondering, de bevoegd
heid toekent om een veroordeling, een straf 
of een andere maatregel uit te spreken te
gen een derde, die in dat geval tot het ge
ding moet worden toegelaten of erin kan 
worden opgeroepen; ter rechtvaardiging 
hiervan wordt betoogd dat de artikelen 63, 
67, 152 en 182 van het Wetboek van Straf
vordering een limitatieve opsomming ge
ven van de in het strafproces tussenko
mende partijen; de rechtvaardiging waarop 
het verschil in behandeling berust, ech
ter noch objectief noch redelijk is, waar
uit volgt dat de artikelen 63, 67, 152 en 182 
van het Wetboek van Strafvordering, zo
als zij door het bestreden vonnis worden 
uitgelegd om de toepassing van de artike
len 811 tot 814 van het Gerechtelijk Wet
hoek te verwerpen, moeten worden ge
acht de grondwettelijke regels van de 

gelijkheid van de Belgen en van de non
discriminatie te schenden (schending van 
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, 63, 
67, 152 en 182 van het Wetboek van Straf
vordering, 601 bis, 577, 617, 811, 812, 813 
en 814 van het Gerechtelijk Wetboek) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het middel het 

vonnis bekritiseert, in zoverre het be
slist dat de strafrechter onbevoegd is 
om kennis te nemen van de "zuiver 
burgerlijke" rechtsvorderingen die te
gen rechtspersonen ingesteld wor
den ter vergoeding van de door de fout 
van hun organen veroorzaakte schade; 

Overwegende dat de appelrechters 
de beslissing waarbij de strafrechter 
onbevoegd verklaard wordt om ken
nis te nemen van de burgerlijke 
rechtsvorderingen tot vrijwillige of ge
dwongen tussenkomst van een derde, 
naar recht verantwoorden op grond 
dat de artikelen 811 tot 814 van het 
Gerechtelijk Wetboek niet van toepas
sing zijn in de strafrechtspleging; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel aan

voert dat de omstandigheid dat de 
rechtsvorderingen tot tussenkomst die 
voor de strafrechter worden ingesteld, 
niet ontvankelijk worden verklaard 
wanneer de wet ze niet toestaat, of
schoon die rechtsvorderingen door de 
politierechtbank, afdeling burger
lijke zaken, wel ontvankelijk kun
nen worden verklaard, een discrimi
natie doet ontstaan die onverenigbaar 
is met de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet; 

Overwegende dat eiser niet betoogt 
dat de artikelen 3 en 4 van de wet van 
17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering, waarbij de bevoegd
heid van de strafrechtbanken wordt 
beperkt tot de burgerlijke rechtsvor
deringen wegens een misdrijf waar
van zij kennisnemen, zelf discrimina
toir zijn; 

Overwegende dat uit de omstandig
heid dat hetArbitragehofhet bepaalde 
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in de artikelen 63, 67, 152 en 182 van 
het Wetboek van Strafvordering on
grondwettig kan verklaren, niet volgt 
dat de rechtbanken die uitspraak doen 
in strafzaken, kennis kunnen nemen 
van een rechtsvordering waarbij een 
rechtspersoon alleen op grond van de 
artikelen 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek aansprakelijk wordt 
gesteld; 

Dat het onderdeel niet ontvanke
lijk is bij gebrek aan belang; 

Overwegende dat, nu het door ei
ser aangevoerde middel niet ontvan
kelijk is om redenen eigen aan de 
cassatieprocedure, het Hof de door ei
ser voorgestelde prejudiciele vraag niet 
dient te stellen aan het Arbitrage
hof; 

Om die redenen, verleent akte van 
de afstand van de voorziening, in zo
verre zij gericht is tegen de beslissin-
gen op de door J ... T ... , A ... B ... en de 
naamloze vennootschap R ... B ... inge-
stelde burgerlijke rechtsvorderingen; 
verwerpt de voorziening voor het ove
rige; veroordeelt eiser in de kosten. 

23 april 1997 - 2e kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Ghislain, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
mevr. Liekendael, procureur-generaal -
Advocaten : mrs. Gerard en De Bruyn. 

Nr. 198 

28 KAMER - 23 april 1997 

1° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- BURGERLIJKE BELANGEN- POLITIERECHT
BANK- VERPLICHTING. 

2° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- BURGERLIJKE BELANGEN- CORRECTIO
NELE RECHTBANK DIE IN HOGER BEROEP WT
SPRAAK DOET- VERPLICHTING. 

3° RECHTBANKEN- STRAFZAKEN- BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGER-

LIJKE BELANGEN- STRAFGERECHTEN- VER
PLICHTING. 

4o VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAF

ZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
BURGERLIJKE BELANGEN - STRAF
GERECHTEN- VERPLICHTING. 

so BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
-ART. 4 V.T.SV. -AARD VAN DIE BEPALING. 

6° OPENBARE ORDE - BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING- ART. 4 V.T.SV. 

1", 2°,3° en 4° Depolitierechtbank moet 
ambtshalve de burgerlijke belangen aan
houden, zelfs bij ontstentenis van 
burgerlijke-partijstelling, wanneer de 
zaak wat die belangen betreft niet in staat 
van wijzen is; dezelfde wettelijke ver
plichting geldt voor de correctionele recht
bank die in hager beroep uitspraak doet. 
(Art. 4, tweede lid, VT.Sv.) 

so en 6° Het bepaalde in art. 4 V.T.Sv. raakt 
de openbare orde. (Art. 4 VT.Sv.) 

(DUBOUTAY) 

ARREST (uertaling) 

(A.R. nr. P.97.00S7.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 29 november 1996 in 
hoger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Luik; 

Over de middelen, gesteld als volgt : 

1. .............. . 

2. Schending van het beginsel volgens 
hetwelk de rechter niet ultra petita uit
spraak kan doen. 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 4, tweede lid, van de voor
afgaande titel van het Wetboek van Straf
vordering, gewijzigd bij de wet van 11 juli 
1994, en van het algemeen rechtsbegin
sel, volgens hetwelk de rechter enkel uit
spraak kan doen binnen de perken van de 
bij hem aanhangig gemaakte zaak : 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank in haar vonnis van 29 no
vember 1996 de burgerlijke belan
gen aanhoudt ten gunste van de ge
troffene. 
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Overwegende dat voornoemd arti
kel 4, tweede lid, luidt als volgt : "De 
correctionele rechtbank waarbij de 
zaak overeenkomstig artikel 216qua
ter aanhangig is gemaakt en de 
politierechtbank houden ambtshalve 
de burgerlijke belangen aan, zelfs bij 
ontstentenis van burgerlijke
partijstelling, wanneer de zaak wat die 
belangen betreft niet in staat van wij
zen is". 

Overwegende dat de politierecht
bank het niet wenselijk heeft geacht 
voornoemd artikel 4, tweede lid, toe te 
passen en dat, bij ontstentenis van 
burgerlijke-partijstelling, de eerste 
rechter de burgerlijke belangen niet 
heeft kunnen aanhouden. 

Overwegende dat "de rechter de fei
ten moet vaststellen, dat wil zeggen 
dat hij moet beslissen welke van de in 
de tenlastelegging opgesomde feiten 
bewezen zijn. Hij neemt alleen ken
nis van de in de tenlastelegging op
gesomde feiten en hij kan enkel over 
die feiten en niet ultra petita uitspraak 
doen ( ... ) (R.P.D.B. v· Jugements et ar
rets, deel VII, Brussel, Bruylant, 1950, 
nr. 207). 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank, ofschoon zij vaststelt datal
leen de strafvordering bij haar aan
hangig is gemaakt, de burgerlijke be
langen van de getroffene Melen 
Franc;;ois aangehouden heeft. 

Dat de correctionele rechtbank zo
doende het bepaalde in voornoemd ar
tikel 4, tweede lid, schendt, nu de be
klaagde niet verschijnt op grond van 
artikel 216quater (verschijning op ver
zoek), maar op het door de procureur 
des Konings en door hemzelf i~ge
stelde hoger beroep. 

Dat bovendien het bestreden von
. nis nergens vaststelt dat de zaak, wat 
de burgerlijke belangen betreft, niet in 
staat van wijzen is. 

3 ............... . 

Over het tweede middel : 
Overwegende dat de politierecht

bank ambtshalve de burgerlijke be
langen moet aanhouden, zelfs bij ont
stentenis van burgerlijke-partijstelling, 

wanneer de zaak, wat die belangen be
treft, niet in staat van wijzen is; dat 
dezelfde wett<~lijke verplichting geldt 
voor de correctionele rechtbank die in 
hoger beroep uitspraak doet; dat, nu 
het bepaalde in artikel 4 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de voor
afgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering de openbare orde raakt; 
dat de rechtbank die in hoger beroep 
kennisgenomen heeft van de zaak, bij
gevolg wettig beslist om die belan
gen aan te houden; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

23 aprill997 - ze kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Ghislain, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
mevr. Liekendael, procureur-generaal -
Advocaat: mr. J.F. Defourny, Luik. 

Nr. 199 

ze KAMER- 23 april 1997 

1 o HERSTEL IN EER EN RECHTEN -
BEGRIP- DOEL- GEVOLG. 

zo HERSTEL IN EER EN RECHTEN -
GEVOLGEN- LATERE VERVOLGING- SAMEN
VOEGING VAN DE DOSSIERS- WETTIGHEID. 

3o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAF
ZAKEN- HERSTEL IN EER EN RECHTEN- LA
TERE VERVOLGING- SAMENVOEGING VAN DE 
DOSSIERS - WETTIGHEID - VEREISTE. 

4 o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS -ART. 6 -ART. 6.1-
HERSTEL IN EER EN RECHTEN- LATERE VER
VOLGING- SAMENVOEGING VAN DE DOSSIERS 
- WETTIGHEID- VEREISTE. 

5o RECHTEN VAN DE MENS -INTER
NATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN 
POLITIEKE RECHTEN- ART. 14.1- HERSTEL 
IN EER EN RECHTEN- LATERE VERVOLGING 
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- SAMENVOEGING VAN DE DOSSIERS- WET
TIGHEID - VEREISTE. 

1 o Het herstel in eer en rechten is een maat
regel die, ook al komt hij de veroordeelde 
ten goede, niettemin genomen wordt in 
het algemeen belang; de wettelijke op
somming van zijn juridische gevolgen, die 
niet beperkend is, heeft echter niet tot ge
volg dat de gerechtelijk vastgestelde fei
ten, waarop de veroordeling van de in eer 
en rechten herstelde persoon gegrond was, 
bedekt worden also( ze nooit hebben be
staan (1). (Art. 634 Sv.) 

2° Niets staat eraan in de weg dat het dos
sier, dat gerechtelijk de feiten vaststelt 
waarop de veroordeling van een in eer en 
rechten herstelde per soon gegrond was, 
samengevoegd wordt met het dossier van 
een latere vervolging, teneinde het gea
dieerde rechtscollege in te lichten over de 
persoonlijkheid van de betrokken per
soon. (Art. 634 Sv.) 

3°,4° en 5° Noch een miskenning van het 
recht van verdediging, noch een misken
ning van het beginsel van het recht op een 
eerlijke behandeling van zijn zaak kun
nen worden afgeleid uit het feit dat het 
dossier, dat gerechtelijk de feiten vast
stelt waarop de veroordeling van een in 
eer en rechten herstelde persoon gegrond 
was, samengevoegd werd met het dos
sier van de latere vervolging, nu die per
soon de mogelijkheid heeft gekregen om 
alle door het openbaar ministerie tegen 
hem aangevoerde gegevens ongehinderd 
tegen te spreken. (Art. 634 Sv.; art. 6.1 
E.V:R.M.; art. 14.1 I.V:B.P.R.) 

(CHUAT 
T. DE RADRIGUEZ DE CHENNEVIERE E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.97.0294.F) 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 28 juni 1996 door de 
kamer van inbeschuldigingstelling van 
het Hof van Beroep te Brussel gewe
zen, en op 13, 28 en 29 januari 1997 
door het Hof van As sis en van de pro
vincie Waals-Brabant; 

(1) Raadpl. R.u.St., lljuni 1981, nr. 21.233,Arr. 
R.u.St., 1981, biz. 877. 

A. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen het arrest tot verwijzing van 
28 juni 1996 van de kamer van inbe
schuldigingstelling van het Hofvan 
Beroep te Brussel, tegen het arrest al
vorens recht te doen van 13 januari 
1997 en tegen het arrest tot v;eroor
deling op de strafVordering van 29 ja
nuari 1997 van het Hof van Assisen 
van de provincie Waals-Brabant: 

Over het middel, dat luidt als volgt : 
schending, zowel van artik.el 634 van het 

Wetboek van Strafvordering, als van het 
recht van verdediging en van het recht op 
een eerlijke behandeling van zijn zaak als 
gewaarborgd bij de artikelen 14.1 van het 
lnternationaal Verdrag inzake burgerrech
ten en politieke rechten en 6.1 van het Eu
ropees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden, ondertekend te Rome op 4 no
vember 1950 en goedgekeurd bij de wet van 
13 mei 1955, 

doordat eiser is berecht en veroordeeld 
door arresten van 29 januari 1997 in om
standigheden die niet in overeenstem
ming zijn met een eerlijke behandeling van 
zijn zaak; dat bij de stukken van de rechts
pleging immers een dossier was gevoegd 
over feiten waarvoor een arrest tot her
stel in eer en rechten was uitgesproken 
evenals de rechtspleging die tot dat her
stel heeft geleid; dat eiser immers bij von
nis van 17 april 1986 van de Correctio
nele Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Doornik werd veroordeeld en dat hij in eer 
en rechten werd hersteld bij arrest van 7 
april1992 van de kamer van inbeschuldi
gingstelling van het Hof van Beroep te Ber
gen; dat zowel het arrest tot verwijzing als 
de beschikking tot gevangenneming en het 
tussenarrest van 13 januari 1997 van het 
hofvan assisen de griefuit eisers conclu
sie afwijzen waarin hij aanvoerde dat zijn 
recht op een eerlijke behandeling van zijn 
zaak in het gedrang was; dat die arres
ten de hoofdeis van conclusienemer heb
ben afgewezen : te weten de strafvorde-. 
ring niet ontvankelijk verklaren (aangezien 
conclusienemers recht van verdediging 
reeds onherroepelijk was geschonden), en 
ook zijn bijkomende eis : bevelen dat alle li
tigieuze stukken uit het dossier worden ver
wijderd; dat uit het belangrijke arrest van 
uw Hofvan 6 mei 1993 immers volgt dat de 
strafvordering wettig niet ontvankelijk kan 
worden verklaard op andere gronden dan 
die bepaald in het Wetboek van Strafvor
dering en die bepaald in de voorafgaande 
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titel van het Wetboek van Strafvordering en 
inzonderheid wanneer beklaagdes recht van 
verdediging evenals zijn recht op een on
partijdige behandeling van zijn zaak 
(on)herroepelijk zijn geschonden; (Pas. 1993 
-I-225); dat het hof van as sis en het ant
woord van de raadkamer en van de ka
mer van inbeschuldigingstelling heeft uit
gediept en verder ontwikkeld; dat het 
oordeelt dat de gevolgen van het herstel in 
eer en rechten die in artikel 634 van het 
Wetboek van Strafvordering op niet beper
kende wij ze worden vermeld, de ophef
fing of het behoud van de rechtsgevolgen 
van de veroordeling zijn; met uitsluiting 
van andere gevolgen; dat het een onder
scheid maakt tussen de gevolgen van het 
herstel in eer en rechten en die van de eis 
tot herziening; (de Rechterlijke Macht is 
niet verplicht te oordelen dat het misdrijf 
nooit werd gepleegd); dat de maatschap
pij, aangezien "het bedekken van met mis
drijf' is ingesteld zowel in het belang van 
de veroordeelde als van de maatschappij, er 
be lang bij heeft dat hij aangezet wordt om 
niet te hervallen ... ; dat het herinneren aan 
die veroordelingen de persoonlijkheid van 
de betrokkene zal belichten, wat de maat
schappij ten goede komt; dat die herinne
ring wordt vergeleken met de vermelding 
van een veroordeling die door een vreemd 
gerecht is uitgesproken; dat het herstel in 
eer en rechten, dat onderscheiden is van de 
uitwissing, niet noodzakelijk de gevolgen 
van een wegens een misdaad of wanbe
drijf uitgesproken straf uit het geheugen 
wist, zoals zou blijken uit de wets
geschiedenis van de wet van 25 april1896; 
(Pasinomie 1896, p. 111); dat het herstel in 
eer en rechten van een persoon een feit is 
dat in zijn voordeel spreekt (onberispe
lijk gedrag na de veroordeling); dat het her
stel in eer en rechten niet leidt tot het ver
bieden van de vermelding van de vroegere 
veroordeling in een ander dossier, met ver
melding van de herhaling, ten titel van in
lichting, noch van de verwijzing ernaar, op 
voorwaarde dat zulks alleen gebeurt om 
zijn persoonlijkheid te belichten, 

terwijl artikel 17 van de wet van 7 april 
1964 betreffende de uitwissing van veroor
delingen en het herstel in eer en rechten in 
strafzaken (artikel 634 van het Wetboek 
van Strafvordering) bepaalt dat : "herstel 
in eer en rechten voor het toekomende alle 
gevolgen van de veroordeling doet ophou
den in de persoon van de veroordeelde (. .. )"; 
dat artikel weliswaar bepaalt dat : "het met 
name (. .. ) verhindert dat die beslissing als 
grondslag dient voor de her haling, een be
letsel vormt voor de voorwaardelijke ver-

oordeling of in de uittreksels uit het straf
register of uit het militair stamboek wordt 
vermeld" en de rechter op grond van die be
paling geen rekening mag houden met de 
uitgewiste veroordelingen om de straf~ 
maat te bepalen (Cass. 17 november 1992, 
Pas. 1992, 733) of om de omstandigheid van 
herhaling in aanmerking te nemen (Cass. 
22 november 1994, Pas. 1994, I, 505); die 
opsomming evenwel niet beperkend is zo
als uitdrukkelijk blijkt uit de term "met 
name"; de wetgever bij de bespreking van 
de toekomstige wet van 25 april 1896, 
waarvan het artikel 7 in hoofdzaak wordt 
overgenomen in artikel 17 van de wet van 
7 april1964, reeds preciseerde dat "de in 
artikel 7 opgesomde gevallen (slechts) bij 
wijze van voorbeeld werden vermeld" (ver
slag De Jaer aan de Kamer, Pasin. 1896, 
p.l15); overwegende dat, om de andere ge
volgen van het herstel in eer en rechten te 
bepalen, de finaliteit ervan in acht moet 
worden genomen; uit de parlementaire 
voorbereiding van de wet van 1896 en van 
de wet van 1964 volgt dat het herstel in eer 
en rechten "een moreel herstel is dat de 
overheid verleent aan de veroordeelde die 
door zijn onberispelijk gedrag daarop aan
spraak kan maken" (Memorie van toelich
ting van de wet van 25 april 1896, Pasin. 
1896, p.111); "het eerherstel, al huldigt het 
ten voordele van de veroordeelde een na
tuurlijk recht tot het bekomen van verge
ving door de maatschappij, in de eerste 
plaats werd ingesteld in het algemeen be
lang : het herstel in eer en rechten is geen 
gunst, maar een recht" (Memorie van toe
lichting van de wet van 7 april1964, Gedr. 
St. Senaat nr. 38, 5 december 1962); de wet
gever zijn bedoeling duidelijk heeft uitge
drukt : "wanneer de veroordeelde zijn straf 
heeft uitgezeten en berouw heeft getoond, 
wordt hij door het herstel in eer en rech
ten in feite, en voor zover mogelijk, op
nieuw in de samenleving opgenomen en 
wordt zijn veroordeling vergeten"(Memo
rie van toelichting Pasin. 1896, p. 111); ver
slaggever Claeys Bouuaert, tijdens de be
spreking in de senaat op 31 maart 1893 
voor de verwerping van het amendement 
van senator Limpens, in dezelfde zin ver
klaarde : " Volgens mij moet het herstel in 
eer en rechten (. .. ) de veroordeelde terug 
een ongeschonden staat bezorgen, door de 
herinnering aan de veroordeling in de mate 
van het mogelijke uit te wissen (. .. ); Ret is 
billijk (. .. ) dat een vroegere veroordeling de 
veroordeelde niet blijft belasten en dat hij 
de kans krijgt een nieuwe mens te wor
den"; daaruit volgt dat het algemeen be
lang voorschrijft dat de veroordeling na het 
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herstel in eer en rechten in de mate van het 
mogelijke wordt vergeten; het algemeen ka
rakter van het herstel in eer en rechten in 
strafzaken uit het individueel en persoon
lijk karakter ervan voortvloeit; degene die 
in eer en rechten is hersteld geen "veroor
deelde" meer is; al zijn veroordelingen dus 
verdwenen moeten zijn, zij nog aileen als 
louter juridische stukken mogen bestaan, 
die aileen nog bewijswaarde hebben ten 
aanzien van sommige burgerlijke rechts
vorderingen; de in eer en rechten herstelde 
veroordeelde zich op strafrechtelijk ge
bied in dezelfde toestand bevindt als die
gene die nooit is veroordeeld, met dien ver
stande dat het herstel in eer en rechten de 
door derden verkregen rechten onaange
tast laat (privaat recht), aileen voor de toe
komst geldt, en aan de veroordeelde niet 
kan teruggeven wat hem wettig werd ant
nomen; de in het arrest van herstel in eer 
en rechten vermelde veroordelingen onbe
staande zijn voor wat betreft de toepas
sing van de strafwetten; enkele gevolgen : 
(. .. ) strafvordering : wanneer de wet de voe
ging van vroegere rechtsplegingen met 
nieuwe rechtsplegingen beveelt, mogen de 
rechtsplegingen die verband houden met 
veroordelingen waarvoor het herstel in eer 
en rechten is uitgesproken, niet worden ge
voegd (onder meer W 9/4/1930 - art. 26); 
de beslissing tot herstel in eer en rechten 
"de gevolgen doet ophouden" van de ver
oordeling, zij blijft echter als gerechte
lijke akte bestaan; die mening gelijkloopt 
met het beginsel dat de delinquent en niet 
de veroordeling het voorwerp van het her
stel in eer en rechten uitmaakt; herzie
ning een procedure is die een veroorde
ling met terugwerkende kracht wil teniet 
doen; de draagwijdte ervan ruimer is dan 
die van het herstel in eer en rechten : 1. 
morele en geldelijke vergoeding; 2. zij kan 
worden aangevraagd door de veroordeelde, 
door de familie van de overleden veroor
deelde en door de minister van Justitie 
(Novelles·Procedure Penale II, 2 -la re
habilitation en matiere penale nr. 43 - 44 
- 45 - 46 - 55 - 63); in dit geval conclusie
nemer aanspraak kon maken op dat recht 
op vergetelheid; eiser inderdaad tever
geefs, tijdens het hele verloop van proce
dure, de eerbiediging van zijn recht van 
verdediging heeft gevraagd, waarbij hij een 
eerlijke behandeling van zijn zaak eiste 
overeenkomstig de idee van gerechtig
heid die ten gronde ligt aan ons rechtssys
teem en met eerbiediging van de wette
lijkheid; dat recht van verdediging is 
miskend; die niet herstelde miskenning tot 
vernietiging leidt; (Cass. 4/5/1982, Pas. 

1982, I, 1006; Cass. 21/3/1985, Pas. 1985, 
I, 904; Cass. 6/5/1982, Pas. 1982, I, 1019); 
het Europees Verdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens het beginsel van 
het recht van verdediging vastlegt en de 
eerbiediging daarvan oplegt; het begrip eer
lijke behandeling van de zaak (fair trial) in 
het Verdrag zelfniet wordt omschreven; dat 
begrip inzonderheid de regels omvat die 
vervolgens in artikel 6 worden vermeld, 
maar dat artikel aileen voorbeelden geeft, 
nu de verder in artikel 6 vermelde rech
ten ergens aileen maar de minimale ver
eisten zijn voor een eerlijke behandeling 
van de zaak: 

Overwegende dat het herstel in eer 
en rechten, waarvan de rechtsgevol
gen in artikel 634 van het Wetboek 
van Strafvordering zijn opgesomd, een 
maatregel is die, ook al komt hij de 
veroordeelde ten goede, niettemin in 
het algemeen belang wordt genomen; 
dat die niet beperkende wetsbepa
ling echter niet tot gevolg heeft dat de 
gerechtelijk vastgestelde feiten, 
waarop de veroordeling van de in eer 
en rechten herstelde persoon gegrond 
was, bedekt worden alsof ze nooit had
den bestaan; dat daaruit volgt dat 
niets eraan in de weg staat dat het 
dossier waarin ze zijn vastgesteld, ge
voegd wordt bij het dossier van een la
tere vervolging, teneinde het geadi
eerde rechtscollege in te lichten over 
de persoonlijkheid van de betrokken 
persoon; 

Overwegende dat door die voeging 
noch de regel van de eerlijke behan
deling van de zaak, noch het algemeen 
beginsel van het recht van verdedi
ging worden miskend nu de beklaagde, 
zoals in dit geval, de mogelijkheid 
heeft gekregen om alle door het open
baar ministerie tegen hem aange
voerde gegevens ongehinderd tegen te 
spreken; 

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; 
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B. In zoverre het cassatieberoep te
gen het arrest alvorens recht te doen 
van 28 januari 1997 is gericht : 

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; 

C. In zoverre het cassatieberoep te
gen het arrest 29 januari 1997 is ge
richt dat uitspraak doet over de bur
gerlijke belangen : 

Overwegende dat eiser geen enkel 
middel aanvoert; 

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

23 april1997 - 2e kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Ghislain, afdelings
voorzitter- Gelijkluidende conclusie van 
mevr. Liekendael, procureur-generaal -
Advocaat : mr. F. Motte de Raedt, Brus
sel. 

Nr. 200 

2e KAMER - 23 april 1997 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - OP CONCLUSIE - STRAFZA
KEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN 
ACCIJNZEN INBEGREPEN)- STRAFVORDE
RING- CONCLUSIE- FEITELIJKE GEGEVENS 
- RECHTERLIJKE BESLISSING- VERWERPING 
VAN DIE GEGEVENS- GRONDSLAG- ANDERE 
OF DAARMEE STRIJDIGE GEGEVENS. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAF
ZAKEN- STRAFVORDERING-APPELRECHTER 
- RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP- HO
REN VAN HET O.M. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAF
ZAKEN- STRAFVORDERING- APPELRECHTER 
- RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP- HO
REN VAN HET O.M.- BEWIJS. 

1 o Regelmatig met redenen omkleed is de 
beslissing dat de omstandigheden die een 
beklaagde aanvoert om zijn vrijspraak te 

bekomen, geen enkel gegeven bevatten dat 
hen geloofwaardig maakt, wanneer de 
rechter de door die beklaagde aange
voerde feitelijke gegevens door andere of 
daarmee strijdige gegevens weerlegt (1). 
(Art. 149 Gw.) 

2° Wanneer de appelrechter kennis neemt 
van de strafvordering, vormt het horen 
van het openbaar ministerie een substan
tiele vormvereiste (2). (Artt. 210 en 234 
Sv.) 

3° Het bewijs van de inachtneming van de 
wettelijke bepalingen betreffende de vor
men van het onderzoek in strafzaken voor 
de rechter in hager beroep, inzonder
heid het horen van het openbaar minis
terie, kan zowel blijken uit de vermeldin
gen van de processen-verbaal van de 
terechtzittingen als uit de vaststellin
gen van het arrest (3). (Artt. 190 en 211 
Sv.) 

(BROICHHAUSEN T. DEJALLE) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.97.0372.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest op 6 februari 1997 in het 
Duits gewezen door het Hof van Be
roep te Luik en gelet op de in die 
zelfde taal gestelde voorziening; 

Gelet op de beschikking van 18 
maart 1997 waarbij de eerste voorzit
ter van het Hof beslist dat de rechts
pleging vanaf de terechtzitting in het 
Frans zal worden gevoerd; 

A. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de op de strafvordering ge
wezen beslissing : 

Gelet op de middelen ( ... ) 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat het hof van be

roep in antwoord op de conclusie 
waarin eiser verschillende gegevens 

(1) Zie Cass., 18juni 1985, A.R. nr. 9596 (A.C., 
1984-85, nr. 634). 

(2) Zie Cass., 11 okt. 1977 (AC., 1978, 194). 

(3) Zie noot 2. 
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aanvoert om zijn onschuld te bewij
zen, expliciet verwezen heeft naar de 
motivering van de eerste rechter en, 
bovendien, daartegen met eigen mo
tieven antwoordt op de aanvoerin
gen in verband met de financiele toe
stand van eiser en de bewijswaarde 
van het voor de eerste maal voor het 
hof afgelegde getuigenis; 

Dat de appelrechters, aldus met an
dere of hiermee strijdige feitelijke ge
gevens eisers conclusie hebben beant
woord, hun beslissing regelmatig met 
redenen hebben omkleed en beslist 
hebben dat de omstandigheden die ei
ser heeft aangevoerd om zijn vrij
spraak te verkrijgen, geen enkel ge
geven bevatten dat ze geloofwaardig 
maakt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel : 
Overwegende dat het middel op

komt tegen een ten overvloede door 
het hof van beroep gegeven conside
rans, mitsdien bij gebrek aan belang 
niet ontvankelijk is; 

Over het derde middel : 
Overwegende dat, wanneer de 

appelrechter kennis neemt van de 
strafvordering, het horen van het 
openbaar ministerie een substanti
eel vormvereiste is; 

Overwegende dat het bewijs van de 
inachtneming van de wettelijke bepa
lingen betreffende de vormen van het 
onderzoek zowel kan blijken uit de 
vermeldingen van de processen
verbaal van de terechtzittingen als uit 
de vaststellingen van het arrest; 

Overwegende dat het proces-verbaal 
van de openbare terechtzitting van 5 
december 1996 vaststelt dat het open
baar ministerie gevorderd heeft; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de op de burgerlijke rechts
vordering gewezen beslissing : 

Overwegende dat eiser geen enkel 
bijzonder middel opwerpt; 

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

23 april 1997 - 2e kamer - Voorzit
ter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Echement - Gelijk
luidende conclusie van mevr. Liekendael, 
procureur-generaal - Advocaat : mr. V. 
Noirfalise, Eupen. 

Nr. 201 

1" KAMER- 24 april1997 

1 o SCHULDVERGELIJKING- WETTE

LIJKE SCHULDVERGELIJKING- VEREISTEN. 

2° SCHULDVERGELIJKING- WETTE
LIJKE SCHULDVERGELIJKING- WEDERKE
RIGE SCHULD EN- TENIETGAAN- GEVOLG
VERJARING. 

3° VERJARING- BURGERLIJKE ZAKEN
'IERMIJNEN (AARD. DUUR AANVANG. EINDE)
EINDE- WETTELIJKE SCHULDVERGELIJKING 
- WEDERKERIGE SCHULD EN- 'IENIETGAAN
GEVOLG. 

1 o Wettelijke schuldvergelijking heeft van 
rechtswege plaats uit kracht van de wet, 
zelfs buiten weten van de schuldenaars, 
en de twee schulden vernietigen elkaar op 
het ogenblik dat zij tegelijk bestaan, ten 
belope van hun wederkerig bedrag. (Artt. 
1289 en 1290 B.W.) 

2° en 3° Uit de omstandigheid dat wette
lijke schuldvergelijking twee wederke
rige schulden vernietigt op het ogenblik 
dat ze tegelijk bestaan, volgt dat een van 
de schuldvorderingen waarop de schuld
vergelijking betrekking heeft niet meer 
kan verjaren; onwettig is derhalve de 
rechterlijke beslissing waarbij de wette
lijke schuldvergelijking wordt afgewe
zen op grand dat op het ogenblik dat de 
schuldvergelijking werd aangevoerd, een 
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van de schuldvorderingen verjaard was. 
(Artt. 1289, 1290 en 2219 B.W.) 

(ROOSEVELT N.V., BIAR Q.Q. 
T. CHASSIS 2000 B.V.B.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.96.0136.F). 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 december 1995 
door het Hof van Beroep te Luik ge
wezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1289 en 1290 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het arrest vaststelt dat de rechts
vordering van verweerster strekte tot be
taling van een factuur van 30 april1993 en 
dat eiseres aanvoerde dat wettelijke schuld
vergelijking had plaatsgehad met een 
schuldvordering die zij had verkregen in
gevolge een in kort geding gewezen be
schikking waarbij een dwangsom was op
gelegd die op 18 en 19 juni 1993 verbeurd 
was; dat het vervolgens het bestreden von
nis waarbij eiseres was veroordeeld tot be
taling aan verweerster van 488.660 frank 
(factuur) en 73.299 frank (strafbeding), ver
hoogd met de bedongen en de gerechte
lijke intrest alsook met de kosten, en waar
bij de vordering van eiseres was afgewezen, 
bevestigt met de ene wijziging dat het uit 
de schuldvergelijking afgeleide middel ont
vankelijk doch niet gegrond is wegens de 
verjaring van de aangevoerde dwangsom, 
en daarenboven eiseres veroordeelt om aan 
verweerster 62.235 frank (regularisatie 
B.T.W.) vermeerderd met de intrest te be
talen, op al de gronden ervan die thans 
worden geacht volledig weergegeven te zijn, 
meer bepaald op grond "dat de dwang
som in beginsel definitief is, dat de ver
beurde dwangsom zonder procedure van 
vereffening, zonder nieuwe toestemming 
van de rechter rechtstreeks wordt ingevor
derd met de middelen van gewone tenuit
voerlegging en op grond van de titel die ze 
oplegt; dat, mits het vonnis dat de dwang
som oplegt is betekend, het feit dat niet 
vrijwillig aan de hoofdveroordeling is vol
daan de noodzakelijke en voldoende voor
waarde is voor het verbeuren van de 
dwangsom'; dat (eiseres) de betaling van de 
dwangsom niet gevorderd heeft, nu die val
gens haar verbeurd was voor de enkele 
uren dat haar afscheidde van de haast 

onmiddellijke uitvoering ervan nadien, 
ofschoon zij, nu schuldvergelijking moge
lijk was voor een der partijen, nog kon wor
den gevorderd tot beloop van het bedrag 
van de op 3 maart 1994 bij de eerste rech
ters ingestelde tegenvordering; dat de 
dwangsom verjaart door verloop van zes 
maanden na de dag waarop zij verbeurd is 
(artikel 1385 van het Gerechtelijk Wet
hoek); dat op het ogenblik dat (eiseres) zich 
voor de eerste maal in antwoord op de vor
dering van (verweerster) op de dwang
som beriep, meer dan zes maanden verlo
pen waren sedert de dag waarop zij was 
ingegaan (18-19 juni 1993), zonder dat de 
termijn om enigerlei reden was gestuit; dat 
zij dus verjaard was; dat (eiseres) ver
geefs betoogt dat, nu van rechtswege 
schuldvergelijking had plaatsgevonden op 
het ogenblik dat de dwangsom was ver
beurd en die in evenwicht was met de 
schuldvordering van (verweerster), de ver
jaring ervan aan haar niet kan worden te
gengeworpen; dat, hoewel wettelijke schuld
vergelijking van rechtswege plaatsheeft uit 
kracht van de wet, zelfs buiten weten van 
de partijen, 'zij niettemin enkel gevolg kan 
hebben in het geval dat de partijen zich 
erop beroepen'; dat (eiseres) op de haar door 
de raadsman van (verweerster) via haar 
raadsman op 12 november 1993 gestelde 
vraag niet gereageerd heeft door de schuld
vergelijking aan te voeren; dat die aanma
ning haar nochtans de gelegenheid bood het 
middel op te werpen vooraleer de verja
ring van de dwangsom op 20 december 
1993 haar belette zich op de schuld
vergelijking te beroepen"; 

terwijl artikel 1289 van het Burgerlijk 
Wetboek bepaalt dat, wanneer twee per
sonen elkaars schuldenaar zijn, tussen hen 
schuldvergelijking plaatsheeft, waardoor de 
twee schulden tenietgaan; krachtens arti
kel 1290 van het Burgerlijk Wetboek 
schuldvergelijking van rechtswege plaats
heeft uit kracht van de wet, zelfs buiten 
weten van de schuldenaars, en de twee 
schulden elkaar vernietigen op het ogen
blik dat zij tegelijk bestaan, ten belope van 
hun wederkerig bedrag; de wettelijke 
schuldvergelijking van rechtswege gevolg 
heeft op het ogenblik dat de twee schul
den tegelijk bestaan, zodat een van die 
schulden achteraf niet meer kan verja
ren; het arrest derhalve, nu het beslist dat 
wettelijke schuldvergelijking enkel moge
lijk is wanneer zij wordt opgeworpen v66r 
de veljaring van de schuldvordering van de
gene die zich erop wil beroepen, de artike
len 1289 en 1290 van het Burgerlijk Wet
hoek schendt : 
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Overwegende dat blijkens de vast
stellingen van het arrest verweerster 
de betaling van een factuur vorderde 
en dat de eisers daartegen hebben 
aangevoerd dat wettelijke schuld
vergelijking had plaatsgevonden met 
een schuldvordering die zij hadden 
verkregen ingevolge een in kort ge
ding gewezen beschikking waarbij een 
dwangsom was opgelegd die verbeurd 
was op 18 en 19 juni 1993. 

Overwegende dat krachtens arti
kel1290 van het Burgerlijk Wetboek 
wettelijke schuldvergelijking van 
rechtswege plaatsheeft uit kracht van 
de wet, zelfs buiten weten van de 
schuldenaars, en de twee schulden el
kaar vernietigen op het ogenblik dat 
zij tegelijk bestaan, ten belope van hun 
wederkerig bedrag; 

Dat bijgevolg een van de schuldvor
deringen waarop de schuldvergelijking 
betrekking heeft, niet meer kan ver
jaren; 

Overwegende dat het arrest, nu het 
beslist dat schuldvergelijking te de
zen uitgesloten is op grond dat de 
schuldvordering van de dwangsom, op 
het ogenblik dat de schuldvergelijking 
werd opgeworpen, verjaard was door 
verloop van de bij artikel 1385octies 
van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde 
termijn van zes maanden, de in het 
middel aangegeven wetsbepalingen 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

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

24 april 1997 - 1 e kamer - Voorzit
ter : de h. Sace, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijk
luidende conclusie van mevr. Liekendael, 
procureur-generaal - Advocaten : mrs. 
Draps en Van Ommeslaghe. 

Nr. 202 

1 e KAMER- 25 aprill997 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN- RECH
TEN, TENUITVOERLEGGING EN VOORRECH
TEN VAN DE SCHATKIST- TENUITVOERLEG
GING - BELASTINGEN - LAATTIJDIGE 
BETALING- VOORAFGAANDE AANMANING. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN- RECH
TEN, TENUITVOERLEGGING EN VOORRECH
TEN VAN DE SCHATKIST- TENUITVOERLEG
GING - BELASTINGEN - LAATTIJDIGE 
BETALING- ONRECHTSTREEKSE VERVOLGIN
GEN - UITVOERINGSDADEN- MOTIVERING. 

1 o Het bestuur dat de invordering ver
volgt van de directe belastingen die niet 
binnen de wettelijke termijnen zijn vol
daan, is niet verplicht voorafgaandelijk 
een aanmaning te sturen aan de belas
tingplichtige die niet tijdig heeft betaald. 
(Artt. 147 en 164 K.B. W.I.B. 1992.) 

2° De door het bestuur ingestelde vervol
gingen en de voorafgaande beslissing van 
de ontvanger om op die wijze uit te voe
ren, zijn uitvoeri~daden die recht
streets voo"""rlSjiiiiiten ·uTtae wet en zijn 

c fgeen yestuurshandelingen in de zin van 
· .. arttliel1 van de wet van 29 juli 1991 die 

uitdrukkelijk dienen te worden gemoti
veerd. (Artt. 147 en 164 K.B. W.I.B. 1992 
en art. 1 wet 29 juli 1991.) 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. EURO DIAMOND DISTRIBUTOR B.V.B.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.94.0357.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 mei 1994 gewezen 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 207 van het 

Wethoek op de Inkomstenhelastingen zo
als gecoordineerd door het K.B. van 26 fe
hruari 1964, 180, 195 tot 227 en in het hij
zonder 215 tot 217 his van het K.B. van 4 
maart 1965 tot uitvoering van het Wet
hoek op de Inkomstenhelastingen en van de 
artikelen 1 en 3 van de wet van 29 juli 
1991 hetreffende de uitdrukkelijke moti
vering van de hestuurshandelingen, 



490 HOF VAN CASSATIE Nr. 202 

doordat het bestreden arrest, bij beves
tiging van de beslissing van de eerste Rech
ter, het uitvoerend derdenbeslag dat op 15 
juli 1992 in handen van de NV Antwerpse 
Diamant werd gelegd, van nul en gener
lei waarde heeft verklaard en eiser veroor
deeld heeft om aan verweerster een scha
devergoeding van 35.000 fr. te betalen 
wegens tergend en roekeloos beslag en tot 
betaling van de kosten van beide aanleg
gen om reden enerzijds : 

"dat uit de eigen administratieve instruc
ties van het beheer der belastingen blijkt 
dat aanmaningen slechts verzonden wor
den als beslist is vervolgingen in te stel
len; dat de brief te de zen werd opgemaakt 
op 6 maart 1992 en in principe ook nooit 2 
dagen nadien reeds besloten wordt vervol
gingen in te stellen; dat echter appellant 
(thans eiser) een bepaalde informatie
plicht heeft ten opzichte van de belasting
schuldige en daarbij te dezen in gebreke 
bleef; dat immers ge!ntimeerde (thans ver
weerster), die mogelijk onwetend is over 
zijn resterende belastingsschuld of alles
zins over het juiste bedrag ervan, nog de 
kans moet krijgen die schuld te kwijten al
vorens vervolgingen worden ingezet en hij 
er mocht van uitgaan dat het beheer der 
belastingen hem dit juiste saldo zou la
ten weten; dat, nu ge!ntimeerde zijn hoofd
schuld ten belope van een veel hoger be
drag voldeed, ongetwijfeld in staat was ook 
nog 904 fr. te betalen; dat gemtimeerde zich 
niet beroept op een schending van formeel 
wettelijke verplichting, die er inderdaad 
niet is, doch op de algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur; dat door aan de eigen 
informatieplicht tekort te komen (volgens 
eigen administratie-instructies, eerst aan
manen alvorens te vervolgen) appellant het 
beginsel van behoorlijk bestuur wel dege
lijk schond namelijk een schending en mis
kenning van die eigen administratieve in
structies; 

dat derhalve bij afwezigheid van verzen
ding van een aanmaning alvorens te ver
volgen dient vastgesteld te worden dat ap
pellant zich schuldig maakte aan schending 
van de regels van behoorlijk bestuur;" 

en, anderzijds: 

"dat de wet van 26 juli 1991 oplegt dat 
iedere bestuurshandeling uitgaande van 
een administratieve overheid moet gemo
tiveerd worden; dat de ontvanger, wan
neer hij opteert voor een onrechtstreekse in 
plaats van een rechtstreekse vervolging een 
beleidsbeslissing neemt die valt onder toe
passing va:n de wet en aldus de ontvan
ger zijn beslissing had dienen kenbaar te 

maken aan ge'intimeerde met opgave van 
de motieven die tot die keuze leidden", 

terwijl vaststaat dat artikel 207 van het 
Wetboek op de Inkomstenbelastingen (vo
rige coiirdinatie) bepaalt dat de kohieren 
uitvoerbaar verklaard worden door de di
recteur der belastingen en artikel180 van 
het K.B. van 4 maart 1965 tot uitvoering 
van het Wetboek op de Inkomstenbelas
tingen voorziet dat zodra de kohieren uit
voerbaar verklaard zijn aan de betrok
ken belastingschuldigen een aanslagbiljet 
gezonden wordt en artikel195 van dit K.B. 
hieraan toevoegt dat de invordering van de 
direkte belastingen ... die niet binnen de 
wettelijke termijnen voldaan zijn overeen
komstig het bepaalde in de artikelen 196 
tot 227 vervolgd mogen worden; dat val
gens artikel196 van dit K.B. de vervolgin
gen rechtstreeks of onrechtstreeks zijn en 
beide ingesteld worden ingevolge dwang
schriften die door de ontvangers, die in het 
bezit zijn van de kohieren, worden uitge
vaardigd; dat de bepalingen die toepasse
lijk zijn voor de onrechtstreekse vervolgin
gen tegen derden opgesomd worden in de 
artikelen 215 tot 217bis van voormeld K.B. 
van 4 maart 1965, 

en terwijl geen enkele van deze bepalin
gen voorziet dat de vervolgingen zouden 
moeten worden voorafgegaan door een laat
ste verwittiging waarbij aan de belasting
schuldige het bedrag van zijn schuld zou 
worden opgegeven maar in werkelijkheid de 
verwittiging wordt gegeven door de noti
ficatie van het aanslagbiljet waarbij de 
belastingschuldige uitgenodigd wordt om de 
belasting binnen de gestelde termijn te be
talen, zonder dat de omstandigheid dat de 
administratieve instructies het verzen
den van een aanmaning of van een afre
kening aanbevelen vooraleer tot vervolgin
gen over te gaan iets afdoet aan 
bovenvermelde wettelijke bepalingen die 
van openbare orde zijn; 

en terwijl het arrest eveneens ten on
rechte beschouwt dat eiser bij toepassing 
van de wet van 29 juli 1991 zijn beslis
sing om over te gaan tot onrechtstreekse 
eerder dan tot rechtstreekse vervolgin
gen had moeten motiveren vermits de 
plicht om iedere bestuurshandeling uit
gaande van een administratieve overheid 
te motiveren telkens zij van aard is rechts
gevolgen te hebben (zie art. 1 van de wet 
van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukke
lijke motivering van de bestuurs
handelingen), in eerste instantie het be
staan veronderstelt van een akte die aan de 
bestuurder moet worden aangezegd (zie art. 
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3 van deze wet) en, zoals hogerop werd ge
zegd, volgens de voormelde artikelen 196 
tot 227, en meer bepaald de artikelen 215 
tot 217bis, de inning van een verschul
digde belasting door middel van uitvoe
rend beslag onder derden, niet onderwor
pen is aan een voorafgaandelijke 
aanzegging van de beslissing van de ont
vanger om over te gaan tot onrechtstreekse 
vervolgingen, 

zodat, door om voormelde redenen be
slist te hebben dat het uitvoerend derden
beslag nietig was en eiser veroordeeld te 
hebben tot betaling van 35.000 fr. wegens 
misbruik van executierechten, het bestre
den arrest het geheel van de in hoofde van 
het middel aangehaalde wettelijke bepa
lingen heeft geschonden : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel195 van het koninklijk besluit van 
4 maart 1965 tot uitvoering van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen (1964), de invordering van de di
recte belastingen die niet binnen de 
wettelijke termijnen voldaan zijn over
eenkomstig het bepaalde in de arti
kelen 196 tot 227 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen (1964) mag 
worden vervolgd; dat, krachtens arti
kel196 van dit koninklijk besluit, de 
vervolgingen rechtstreeks of onrecht
streeks zijn en de onrechtstreekse in
gesteld worden krachtens het bij de 
wet toegestane verhaal tegen derden 
ingevolge dwangschriften uitgevaar
digd door de bevoegde ontvanger; dat 
die bepalingen de openbare orde ra
ken; 

Dat geen enkele wetsbepaling aan 
het bestuur oplegt voorafgaandelijk 
een aanmaning te sturen aan de be
lastingplichtige die niet tijdig heeft be
taald; dat de onrechtstreeks ingestelde 
vervolgingen en de voorafgaande be
slissing van de ontvanger om op die 
wijze uit te voeren, uitvoeringsdaden 
zijn die rechtstreeks voortspruiten uit 
de wet en geen bestuurshandelingen 
zijn in de zin van artikel 1 van de wet 
van 29 juli 1991 die uitdrukkelijk die
nen te worden gemotiveerd; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat : 1. op naam van verweerster 
op 16 december 1991 een aanslag in de 

onroerende voorheffing voor aanslag
jaar 1991 uitvoerbaar werd verklaard 
en de belasting 113.820 frank bedroeg; 
2. verweerster op 3 maart 1992, dit is 
laattijdig, dit bedrag betaalde; 3. ei
ser op 15 juli 1992 derdenbeslag legde 
voor de rente in handen van de N.V. 
Antwerpse Diamantbank; 4. ver
weerster de verschuldigde rente be
taalde op 22 juli 1994; 

Dat het arrest oordeelt dat eiser een 
beginsel van behoorlijk bestuur heeft 
miskend door vervolgingen in te stel
len zonder voorafgaande aanmaning; 
dat het bovendien oordeelt dat de be
slissing een dwangschrift uit te vaar
digen een krachtens de wet van 29 juli 
1991 te motiveren bestuurshandeling 
was en er te dezen geen motivering 
aanwezig was; dat het uit het ene en 
het andere afleidt dat "de vernieti
ging van het uitvoerend derdenbeslag 
zich opdringt"; 

Overwegende dat deze redenen van 
het arrest de genoemde beslissing niet 
naar recht verantwoorden; 

Dat het middel gegrond is; 

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing betreffende de nie
tigheid van het beslag de vernieti
ging van de beslissing over het mis
bruik van executierecht, die ermee 
nauw samenhangt, tot gevolg heeft; 

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

25 april 1997 - 1 e kamer - Voorzit
ter : mevr. Baete-Swinnen, afdelings
voorzitter - Verslaggeuer : de h. Ver
ougstraete - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Goeminne, advocaat-generaal- Ad
vocaat : mr. De Bruyn. 
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Nr. 203 

1 e KAMER - 25 april 1997 

1° CASSATIEMIDDELEN - BELASTING· 
ZAKEN - VEREISTE VERMELDINGEN - GE
SCHONDEN WETSBEPALINGEN- ONTVANKE· 
LIJKHEID. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN OP CONCLUSIE 
BELASTINGZAKEN- ARGUMENT TOT STAVING 
VAN EEN MIDDEL- GEEN VERPLICHTING TOT 
ANTWOORD. 

1 o Niet ontvankelijk is het middel dat een 
onwettigheid aanvoert zonder de daarop 
betrekking hebbende wettelijke bepalin
gen als geschonden aan te wijzen. (Art. 
388, eerste lid, W.I.B. 1992.) 

2° De verplichting om de vonnissen en ar
resten met redenen te omkleden en te ant
woorden op de aangevoerde middelen 
houdt niet de verplichting in om te ant
woorden op een argument dat tot sta
ving van een middel wordt aangevoerd en 
geen zelfstandige grief inhoudt (1). (Art. 
149 Gw.) 

CGILLESSEN E.A. 
T. BELGISCHE STAAT . MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST 

(A.R. nr. F.94.0067.N) 

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

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel149 van de gecoor

dineerde tekst van 17 februari 1994 van de 
Grondwet (en voor zoveel als nodig van ar
tikel 97 van de vorige tekst van de Grand
wet) en van artikel1138, 3" Gerechtelijk 
Wetboek, 

doordat het bestreden arrest het ver
haal van eisers tegen de bestreden direc
toriale beslissing afWijst enkel op grond van 
de overwegingen dat de boekhouding niet 
regelmatig werd gehouden en niet ter con
trole van de fiscale administratie werd 

(1) Cass., 13 sept. 1990, A.R. nr. 8533 (A. C., 
1990-91, nr. 22). 

neergelegd, dat de alcoholproblemen van 
een der eisers geen overmacht uitmaken in 
hun hoofde die zulks kunnen rechtvaardi
gen, dat eisers geen tijdige aangifte heb
ben ingediend en niet tijdig hebben geant
woord op het bericht houdende kennisge
ving van aanslag van ambtswege, dat de 
fiscale beambte bijgevolg overging tot het 
vestigen van een ambtshalve aanslag op 
grond van de bepalingen van de artike
len 246 en 256 WIB, dat de betwiste aan
slag gesteund is op vermoedens gegrond op 
de omzetcijfers waarover de BTW
administratie beschikt, dat de eisers die het 
tegenbewijs willen leveren zich niet kun
nen beperken tot het aantonen van een 
overdrijving, maar het onomstotelijk be
wijs moeten leveren van hun exact 
inkomensbedrag, dat dit een regelmatig bij
gehouden boekhouding vereist en een "ge
reconstrueerde" boekhouding hieraan niet 
beantwoordt, dat de werkwijze van de ad
ministratie niet ernstig is te betwisten, 

terwijl, eerste onderdeel, eisers in hun 
beroepsconclusie (p. 3, laatste alinea) uit
drukkelijk en op gemotiveerde wijze ver
zochten om de aanstelling van een 
gerechtsdeskundige die als opdracht zou 
dienen te hebben het onderzoek van de be
scheiden van de fiscale administratie en 
van eisers teneinde uit te maken of de be
streden aanslag al dan niet op een wille
keurige basis werd gevestigd, 

en terwijl het bestreden arrest de con
clusie op dat punt niet beantwoordt en mer
over geen uitspraak doet; dat het antwoord 
op de vraag of de aanslag van ambtswege 
al dan niet willekeurig is, nochtans essen
tieel is voor de oplossing van het geschil; 
dat de door eisers gevraagde onderzoeks
maatregel de kem van het geschil raakt dat 
door het bestreden arrest werd beslecht, 

zodat het arrest niet regelmatig gemo
tiveerd is (schending van artikel149 van de 
Grondwet, en voor zoveel als nodig van ar
tikel 97 van de vorige tekst van de Grand
wet) en geen uitspraak doet over de vor
dering tot aanstelling van een gerechts
deskundige (schending van artikel1138, 3" 
van het Gerechtelijk Wetboek); 

en terwijl, tweede onderdeel, eisers in hun 
beroepsbesluiten (p. 3, alinea 3) hebben ge
wezen op het feit dat hun onderneming een 
relatiefkleine onderneming is met eenjaar
lijkse omzet van ong. 4 miljoen frank, dat 
de structuur van de onderneming van ei
sers geen wezenlijke veranderingen heeft 
ondergaan en dat, ondanks dit gegeven, de 
fiscale administratie voor het aanslag
jaar 1990 tot een fiscaal resultaat komt dat 
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4 miljoen meer bedraagt dan het resul
taat weerhouden voor het aanslagjaar 1989, 

en terwijl het bestreden arrest de con
clusie op dat punt niet beantwoordt en hier
over geen uitspraak doet; dat het antwoord 
op de vraag of de aanslag van ambtswege 
aldan niet willekeurig is, nochtans essen
tieel is voor de oplossing van het geschil; 
dat het door eisers aangebrachte element 
een ernstige indicatie is voor de willekeur 
van de bestreden aanslagen, 

zodat het bestreden arrest, enerzijds, niet 
regelmatig gemotiveerd is (schending van 
artikel97- thans gewijzigd in artikel149 
-van de Grondwet), en, anderzijds, scherr
ding inhoudt van artikel1138, 3° Gerech
telijk Wetboek krachtens hetwelk de rech
ter uitspraak doet over alle punten van de 
vordering: 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel 

geen motiveringsgebrek aanvoert maar 
een onwettigheid zonder de daarop be
trekking hebbende wettelijke bepalin
gen als geschonden aan te wijzen; 

Dat het onderdeel voor het overige 
geen zelfstandige grief inhoudt; 

Dat het onderdeel niet ontvanke
lijk is; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het bedoelde ver

weer geen afzonderlijk middel van de 
eisers uitmaakt maar slechts een ar
gument inhoudt tot staving van de 
stelling die de eisers voor de feiten
rechter verdedigden, namelijk dat de 
bewijsmiddelen van het bestuur niet 
deugdelijk waren; 

Dat de appelrechters die de door het 
bestuur aangevoerde bewijsmiddelen 
bijvallen, niet verplicht waren dit ar
gument afzonderlijk te beantwoor
den; 

Overwegende dat het onderdeel voor 
het overige geen zelfstandige grief in
houdt; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

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

25 april 1997 - 1 e kamer - Voorzit
ter : mevr. Baete-Swinnen, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Ver
ougstraete - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Goeminne, advocaat-generaal- Ad
vocaten : mrs. De Gryse en De Bruyn. 

Nr. 204 

3e KAMER- 28 april1997 

ARBEIDSOVEREENKOMST- VERPLICH
TINGEN- DEELTIJDSE ARBEID - VARIABEL 
WERKROOSTER- OPENBAARMAKING- BEPA
LING WERKUREN - KEUZE DOOR WERKNE
MER 

De verplichting van de werkgever tot open
baarmaking van de arbeidsovereenkom
sten voor deeltijdse arbeid met varia
bele werkroosters geldt eveneens voor deze 
overeenkomsten waarin de werkgever aan 
de werknemer het recht toekent zelf de 
werkuren te bepalen. (Artt. 157 tot 159, 
171 Programmawet van 22 december 
1989.) 

(MEDIAPLAN B.V.B.A. T. VERSCHRAEGEN-VONCK) 

ARREST 

(A.R. nr. S.96.0040.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 november 1995 door 
het Arbeidshof te Gent, afdeling 
Brugge, gewezen; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt: 
schending van de artikelen 159, in het 

bijzonder van het eerste lid, en 171, tweede 
lid, van de programmawet van 22 decem
ber 1989, zowel voor als na de vervanging 
van artikel 171 door de wet van 20 juli 
1991; 

doordat het bestreden arrest het hager 
beroep van verweerster gedeeltelijk ge
grond verklaart en eiseres veroordeelt tot 
betaling van 617.441 fr. bruto achterstal
lig loon en 91.689 fr. bruto vakantiegeld bij 
vertrek, beide vermeerderd met de in
tresten berekend op nettobedragen, on
der verbeurte van een dwangsom, eiseres 
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veroordeelt tot afgifte van alle sociale en fis
cale bescheiden en het bestreden vonnis be
vestigt wat de veroordeling van eiseres be
treft tot betaling van 1.571 fr. met in
tresten, om reden dat: "art.171 (van de 
Programmawet van 22 december 1989), zo
als gewijzigd bij art. 112 Wet 20 juli 1991 
(B.S. 1 augustus 1991 ), in zijn tweede ali
nea (bepaalt) dat bij ontstentenis van open
baarmaking van de werkroosters, zoals be
doeld in de artikelen 157 tot 159, de 
werknemers vermoed worden hun presta
ties te hebben verricht in het kader van een 
arbeidsovereenkomst voor voltijdse ar
beid zonder dat het bewijs van het tegen
deel kan aangebracht worden. "Het wordt 
niet betwist dat (verweerster) niet met een 
vaste arbeidsregeling werkte, zodat over
eenkomstig art.159 Programmawet de da
gelijkse werkroosters ten minste vijfwerk
dagen vooraf door aanplakking van een 
gedateerd bericht, door de werkgever, zijn 
aangestelden oflasthebbers, ter kennis van 
de betrokken werknemer dienden te wor
den gebracht. Dit bericht diende voor ie
dere deeltijdse werknemer afzonderlijk het 
werkrooster bepalen en moest gedurende 
eenjaar bewaard worden. Noch de geschre
ven arbeidsovereenkomst, noch het ar
beidsreglement, bevatten een werkrooster 
voor deeltijdse arbeid. Uit het strafdossier 
- m.n. uit de uitdrukkelijke verklaring van 
de zaakvoerder van (eiseres) (st.14/4 en 6, 
doss. (verweerster) blijkt duidelijk dat nooit 
werkroosters als bedoeld in art.159 voor
noemd zijn meegedeeld. Ook thans wordt 
het tegendeel niet beweerd. Derhalve geldt 
hier het vermoeden van voltijdse presta
ties [Ged1: St., Kamer, 1989-90, nr. 975/ 
1,61; Herman, J., 'Arbeidsrechtelijke as
pecten van atypische arbeid', in Wie werkt 
nog van 9 tot 5 ?, 1991, Associare (ed.), 
nr.42]. De bewering van (eiseres) dat dit 
vermoeden in casu niet toepasselijk is, nu 
(verweerster) zelfvrij haar werkuren mocht 
bepalen houdt geen steek. De wetgever 
heeft het systeem van openbaarmaking van 
werkroosters precies verplicht teneinde een 
effectieve controle op de gepresteerde 
arbeidsduur mogelijk te maken. Het sys
teem is overigens niet zo rigide als (eise
res) het willaten uitschijnen. Van de open
baar gemaakte werkroosters kan immers te 
allen tijde afgeweken worden, mits deze op
getekend worden in een daartoe bestemd 
dokument (art.160 e.v. Programmawet in 
samenhang met het K.B. 8 maart 1990, 
B.S., 16 maart 1990)", 

terwijl wanneer het werkrooster varia
bel is in de zin van artikelllbis, derde lid 
van de wet van 3 juli 1978, zullen de da-

gelijkse werkroosters ten minste vijfwerk
dagen vooraf door aanplaklring van een ge
dateerd bericht, door de werkgever, zijn 
aangestelden of lasthebbers, in de loka
len van de onderneming op de plaats be
doeld bij artikel 15 van de wet van 8 april 
1965, ter kennis van de betrokken werk
nemers moeten worden gebracht (artikel 
159, eerste lid van de programmawet van 
22 december 1989); bij ontstentenis van 
openbaarmaking van de werkroosters, zo
als bedoeld in de artikelen 157 tot 159, wor
den de werknemers vermoed hun presta
tie te hebben verricht in het kader van een 
arbeidsovereenkomst voor voltijdse ar
beid zonder dat het bewijs van het tegen
deel kan aangebracht worden (artikel171, 
tweede lid van de programmawet van 22 
december 1989); de openbaarmaking van 
variabele werkroosters, zoals bedoeld in ar
tikel159 van de programmawet van 22 de
cember 1989, slechts wettelijk verplicht is 
wanneer de werkroosters door de werkge
ver zelf worden opgesteld en niet vereist is 
wanneer de werkgever aan zijn deeltijdse 
werknemer de voile vrijheid laat om, bin
nen de perken van de contractueel voor
ziene wekelijkse arbeidsduur, zelf zijn 
werkroosters op te stellen; noch de artike
len 159 en 171 van de programmawet, noch 
artikelllbis van de wet van 3 juli 1978 be
treffende de arbeidsovereenkomsten, de si
tuatie beogen te regelen waarin een deel
tijdse werknemer, met toelating van de 
werkgever, volkomen zelfstandig bepaalt 
wanneer hij zijn prestaties zalleveren; 
voormelde artikelen evenmin dergelijke 
flexibele toepassingsmodaliteit van het va
riabel werkrooster verbieden en de werk
gever geenszins verplichten steeds zelf deze 
werkroosters op te stellen; het loutere feit 
dat met een variabel werkrooster wordt ge
werkt derhalve niet automatisch met zich 
meebrengt dat overeenkomstig artikel159 
van de programmawet de dagelijkse werk
roosters ten minste vijf dagen vooraf door 
aanplakking van een gedateerd bericht, 
door de werkgever ter kennis van de be
trokken werknemer moeten worden ge
bracht nu het wettelijk perfect mogelijk is 
dat de werknemer, zoals in casu, het recht 
heeft om zelf deze werkroosters op te stel
len, 

zodat het bestreden arrest eiseres niet 
wettig kon verwijten de voorschriften van 
artikel 159 van de programmawet niet te 
hebben nageleefd, en dienvolgens, niet wet
tig vermocht toepassing te maken van het 
vermoeden van artikel171, tweede lid van 
de programmawet nu er geen sprake was 
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van een "ontstentenis van openbaarma
king van de werkroosters, zoals bedoeld in 
de artikelen 157 tot 159" (schending van 
alle in de aanhef aangehaalde artikelen) : 

Overwegende dat de artikelen 157 
tot 159 van de Programmawet van 22 
december 1989, zoals die wet te de
zen van toepassing is, aan de werk
gevers de openbaarmaking opleggen 
van de arbeidsovereenkomsten voor 
deeltijdse arbeid, bedoeld in artikel 
llbis van de Arbeidsovereenkomsten
wet, inzonderheid van de werkroosters; 
dat, meer bepaald, artikel 159 voor
schrijft dat, wanneer het werkrooster 
van deeltijdse arbeid variabel is, de da
gelijkse werkroosters tenminste vijf 
werkdagen vooraf door aanplakking 
van een bericht ter kennis van de be
trokken werknemers moeten worden 
gebracht en dat dit bericht voor ie
dere deeltijdse werknemer afzonder
lijk het werkrooster moet bepalen; 

Dat, krachtens artikel 171, tweede 
lid, van voormelde Programmawet, de 
werknemers bij ontstentenis van open
baarmaking van de werkroosters, zo
als bedoeld in de artikelen 157 tot 159, 
vermoed worden arbeid te hebben ver
richt in het kader van een arbeids
overeenkomst voor voltijdse arbeid; 

Overwegende dat die wetsbepalin
gen, anders dan artikel llbis van de 
Arbeidsovereenkomstenwet, waar
naar zij verwijzen, de overeenkomst 
tussen werkgever en de deeltijdse 
werknemer niet betreffen; dat zij, ter 
voorkoming en bestrijding van zwart
werk, een beter toezicht op deeltijdse 
arbeid beogen; dat daaruit volgt dat 
voor de gelding van de verplichting die 
is opgelegd door artikel 159 en van het 
onweerlegbaar vermoeden dat door ar
tikel 171 ten behoeve van de bevoegde 
ambtenaren en instellingen is geves
tigd, van geen belang is, de omstan
digheid dat de werknemer die deel
tijdse arbeid verricht, krachtens de 
overeenkomst zelfvrij zijn werkuren 
bepaalt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, vernietigt het be
strederi arrest in zoverre het eiseres 
veroordeelt tot het betalen aan ver
weerster van "617.411 frank bruto ach
terstallig loon en 91.689 frank bruto 
vakantiegeld bij vertrek, na verrich
ting van de wettelijke inhoudingen, 
vermeerderd met interest" op de net
tobedragen, tot afgifte van de sociale 
en fiscale bescheiden in dit verband en 
uitspraak doet over de kosten; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest; houdt de 
kosten aan en laat de beslissing daar
omtrent aan de feitenrechter over; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Arbeidshof te Antwerpen. 

28 april 1997 - 3e kamer- Voor:zit
ter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende 
conclusie van de h. D'Halleweyn, advocaat
generaal met opdracht - Advocaten : mrs. 
De Bruyn en Verbist. 

Nr. 205 

3e KAMER - 28 april 1997 

1° CASSATIEMIDDELEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN - FEITELIJKE GRONDSLAG -
TEGENSTRIJDIGHEID IN DE REDENEN - TE· 
GENSTRIJDIGHEID - BEGRIP. 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE 
- ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN- BEGRIP 
-OMVANG. 

1 o Is niet tegenstrijdig het arrest dat ener
zijds als redelijk aanvaardt, de ?Verw~
ging van de werkgever dat de (elten «w 
hij zijn werknemer ten laste legt, van dum 
aard zijn dat de beeindiging van de ar
beidsovereenkomst wenselijk was en an
derzijds stelt dat die tekortkoming niet 
voldoende ernstig is om een verder zet
ten van de arbeidsrelatie onmiddellijk en 
definitief onmogelijk te maken. (Art. 149 
Gw.) 

2° De feitenrechter oordeelt op onaantast
bare wijze of tekortkomingen al dan niet 
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voldoende ernstig zijn om elke professio
nele samenwerking tussen de werkgever 
en de werknemer definitief onmogelijk te 
maken; niets belet dat de feitenrechter bij 
die beoordeling oak nagaat of de tekort
koming aan de werkgever nadeel heeft be
rokkend of dat hij daw·door schade heeft 
geleden (1). (Art. 35 Arbeidsover
eenkomstenwet.) 

(WITTE MEREN VZ.W. T. BREUGELMANS) 

ARREST 

(A.R. nr. S.96.0148.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 april 1996 door het 
Arbeidshof te Antwerpen gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt: 

schending van artikelen 149 van de op 17 
februari 1994 gecoordineerde Grondwet, 35, 
inzonderheid eerste lid (en zoals vanaf zijn 
vierde vervangen door de wet van 18 juli 
1985), 39, inzonderheid § 1, eerste lid, en 
82 (zoals gewijzigd bij koninklijk besluit 
van 14 december 1984) van de wet van 3 
juli 1978 betreffende de arbeidsovereen
komsten, 

doordat het arbeidshof in de bestreden 
beslissing, na te hebben vastgesteld dat ei
seres bij aangetekend schrijven van 9 au
gustus 1991 verweerder had ontslagen we
gens dringende reden erin bestaande dat 
hij bepaalde foto's, voorzien van tekstbal
lonnen, had samengebracht in een lijst en 
deze had opgehangen in de gang van de af
deling, eiseres veroordeelt tot betaling aan 
verweerder van een verbrekingsvergoeding 
ten belope van 468.465,- frank, vermin
derd met de wettelijke inhoudingen en ver
meerderd met de wettelijke intresten se
dert 9 augustus 1991 en de gerechtelijke 
intresten op het netto-opeisbaar bedrag, op 
grond van volgende motieven : " ( ... ) dat de 
bestuurder van de instelling die ook an
dere afdelingen telt, normaal niet kon dul
den, gelet op de eventuele reacties van fa
milieleden van de bejaarden of profane 
bezoekers van de gesloten afdeling, dat der
gelijke foto's met onderschriften ofbijschrif
ten als ludieke items werden tentoonge
steld en hij begrijpelijkerwijze het 
afdelingshoofd op het matje liet roepen en 

(1) Zie : Cass., 6 maart 1995, A.R. nr. 
S.94.007l.F (A. C., 1995, nr. 133), met noot 3. 

de foto's onmiddellijk liet verwijderen; dat 
de overweging van (eiseres) dat de feiten 
niet getuigden van een 'geschiktheid' van 
(verweerder) om verantwoordelijkheid te 
blijven dragen als afdelingshoofd zodat een 
beeindiging van de arbeidsovereenkomst 
wenselijk was, als redelijk kunnen aan
vaard worden; dat evenwel dient vastge
steld dat de kwestieuze foto's nog 'binnen
kamers' waren gebleven, dat nog geen 
ergemis gegeven was noch enige schade ge
leden was, zodat de tekortkoming niet vol
doende ernstig was om een verder zetten 
van de arbeidsrelatie onmiddellijk en de
finitief onmogelijk te maken; dat derhalve 
(eiseres) ten onrechte de arbeidsovereen
komst eenzijdig verbrak zodat een 
opzeggingsvergoeding ( ... ) verschuldigd is 
overeenkomstig 82 AOW" (arrest p. 4, punt 
4.3.), 

terwijl, eerste onderdeel, het tegenstrij
dig is enerzijds te oordelen dat de overwe
ging van eiseres dat de feiten niet getuig
den van verweerders geschiktheid om 
verantwoordelijkheid te blijven dragen als 
afdelingshoofd zodat een beeindiging van de 
arbeidsovereenkomst wenselijk was, als re
delijk kunnen aanvaard worden, en ander
zijds te stellen dat eiseres ten onrechte de 
arbeidsovereenkomst eenzijdig verbrak; het 
tegenstrijdig is enerzijds de beeindiging van 
de arbeidsovereenkomst aanvaardbaar te 
achten, en anderzijds de effektieve beein
diging ervan onterecht te achten en op 
grond hiervan een verbrekingsvergoeding 
toe te kennen, zodat het arbeidshof zijn be
slissing niet regelmatig met redenen om
kleedt (schending van artikel149 van de 
gecoordineerde Grondwet), en dienvolgens 
verweerder niet wettig gerechtigd kon ver
klaren op een verbrekingsvergoeding 
(schending van de overige in de aanhefvan 
het middel aangehaalde wetsbepalingen), 

en terwijl, tweede onderdeel, overeen
komstig artikel35, eerste lid, van deArbeids
overeenkomstenwet van 3 juli 1978, elke 
partij de overeenkomst zonder opzegging of 
v66r het verstrijken van de termijn kan 
beeindigen om een dringende reden die aan 
het oordeel van de rechter wordt overge
laten en onverminderd alle eventuele scha
deloosstellingen; overeenkomstig het tweede 
lid van genoemde wetsbepaling onder drin
gende reden wordt verstaan de emstige te
kortkoming die elke professionele samen
werking tussen de werkgever en de 
werknemer onmiddellijk en definitief on
mogelijk maakt; genoemde bepaling der
halve niet vereist dat de ernstige tekort
koming aan de werkgever nadeel heeft 
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berokkend, of dat enige schade zou zijn ge
l eden; eiseres aan verweerder verweet als 
afdelingshoofd bepaalde foto's te hebben ge
maakt, ze van commentaar te hebben voor
zien, ze te hebben samengebracht in een 
lijst en deze te hebben opgehangen in de in
stelling; het aanvaarden van deze feiten als 
dringende reden tot ontslag niet onderwor
pen was noch kon worden, aan het feit dat 
de aan verweerder verweten handeling 
reeds ergernis zou hebben uitgelokt of 
schade zou hebben berokkend; de even
tuele ergernis of schade immers slechts mo
gelijke gevolgen zijn van een daad, die als 
dusdanig een dringende reden tot ant
slag kan opleveren; van de werkgever niet 
vereist kan worden dat hij een handeling, 
waarvan zelfs aanvaard wordt dat zij het 
einde van de arbeidsovereenkomst kan 
rechtvaardigen, slechts als dringende re
den tot ontslag zou inroepen nadat deze 
handeling schade zou hebben berokkend of 
ergernis zou hebben uitgelokt, zodat het 
arbeidshof niet wettig het bestaan van een 
dringende reden tot ontslag kon uitslui
ten (schending van artikel 35 van de 
Arbeidsovereenkomstenwet) en verweer
der gerechtigd verklaren op een 
verbrekingsvergoeding (schending van ar
tikelen 39 en 82 van de Arbeidsover
eenkomstenwet) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het niet tegen
strijdig is, enerzijds, als redelijk te 
aanvaarden de overweging van eise
res dat de feiten die zij verweerder ten 
laste legt, van dien aard zijn dat de 
beeindiging van de arbeidsovereen
komst wenselijk was en, anderzijds, 
dat die tekortkoming niet voldoende 
ernstig is om een verderzetten van de 
arbeidsrelatie onmiddellijk en defini
tief onmogelijk te maken; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat de feitenrechter op 
onaantastbare wijze oordeelt of te
kortkomingen al dan niet voldoende 
ernstig zijn om elke professionele sa
menwerking tussen de werkgever en 
de werknemer definitief onmogelijk te 
maken; 

Dat niets belet dat hij bij die beoor
deling ook nagaat of de tekortkoming 

aan de werkgever nadeel heeft berok
kend of dat hij daardoor schade heeft 
gel eden; 

Overwegende dat de appelrechters 
op grand van de door hen vastgestelde 
feiten, wettig hebben kunnen beslis
sen dat de tekortkoming van verweer
der niet voldoende ernstig is om een 
verderzetten van de arbeidsrelatie on
middellijk en definitief onmogelijk te 
maken; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

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

28 april 1997 - 3e kamer - Voorzit
ter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Farrier - Gelijklui
dende conclusie van mevr. De Raeve, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Biitzler. 

Nr. 206 

38 KAMER - 28 april 1997 

1 o ARBEID - ALLERLEI - ARBEIDSIN
SPECTIEWET- SOCIALE INSPECTEUR- IN
GEWONNEN INLICIITINGEN- BEWIJSW AARDE. 

2o SOCIALE ZEKERHEID - ALLERLEI
ARBEIDSINSPECTIEWET - SOCIALE INSPEC
TEUR - INGEWONNEN INLICHTINGEN -
BEWIJSWAARDE. 

3° BEWIJS- BURGERLIJKE ZAKEN- VER
MOEDENS- FEITELIJK VERMOEDEN- DOOR 
SOCIALE INSPECTEUR INGEWONNEN INLICH
TINGEN - ARBEIDSINSPECTIEWET. 

1 o, 2° en 3° De inlichtingen die de sociale 
inspecteurs bij hun onderzoek inwinnen 
in het kader van de Arbeidsinspectie
wet hebben de wettelijke bewijswaarde 
van een feitelijk vermoeden. (Art. 5 wet 16 
nov. 1972 betreffende de arbeidsinspec
tie; artt. 1349 en 1353 B.W.) 
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(CLEAN IMMO B.VB.A. T. R.VA.) 

ARREST 

(A.R. nr. S.96.0192.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 juni 1996 door het 
Arbeidshof te Antwerpen gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 1316, 1319, 

1320, 1322, 1349, 1350, 1352 en 1353, van 
het Burgerlijk Wetboek, 876 en 1042, van 
het Gerechtelijk Wetboek, 154, 189 en 211, 
van het Wetboek van Strafvordering, 1, 2 
en 3, van de Wet van 3 juli 1978 betref
fende de arbeidsovereenkomsten, gewij
zigd bij de wet van 17 juli 1985, 5 en 9, van 
de Wet van 16 november 1972, betreffende 
de arbeidsinspectie, gewijzigd bij het ko
ninklijk besluit nr. 12, van 23 oktober 1978 
en bij de programmawet van 22 decem
ber 1989, 1 § 1, 2 § 1, van de wet van 27 
juni 1969 tot herziening van de Besluit
wet van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbei
ders, gewijzigd bij de wet van 22 decem
ber 1989, 62bis, van het koninklijk be
sluit van 28 november 1969 tot uitvoering 
van de wet van 27 juni 1969 tot herzie
ning van de Besluitwet van 28 december 
1944 betreffende de maatschappelijke ze
kerheid der arbeiders, gewijzigd bij het ko
ninklijk besluit van 2 juni 1993, 

doordat het bestreden arrest van beves
tiging eiseres veroordeelt om aan verweer
der te betalen de som van 151.709 Fr. en de 
som van 21.716 fr. op de volgende gran
den : "(Eiseres) houdt voor dat het sociaal 
verslag, zoals dit werd opgesteld door het 
Ministerie van Sociale Voorzorg, dienst So
ciale Inspectie, iedere bewijskracht zou ant
nomen dienen te worden, gelet op het feit 
dat dit verslag niet binnen vastgestelde ter
mijnen aan haar zou zijn medegedeeld. Dit 
verslag werd opgesteld in het kader van 
art. 5 van de Wet op de Arbeidsinspectie en 
niet op basis van art. 9. Art. 5 voorziet : 
'Wanneer zij zulks nodig achten, delen so
ciale inspecteurs van een inspectiedienst de 
inlichtingen die zij bij hun onderzoek heb
ben ingewonnen mee, aan de openbare en 
aan de meewerkende instellingen van so
ciale zekerheid,' ... derhalve werd er geen 
proces-verbaal opgesteld in de zin van art. 
9, gelet ondermeer op het feit dat het Mi
nisterie van Sociale Voorzorg zelf geen ge
bruik maakte van het sociaal verslag. De 
opmerking dat de verhoren 'proces-verbaal 
van verhoor' werden genoemd, uiteraard 

hieraan niets vermag te veranderen, nu de 
term 'proces-verbaal' in deze context werd 
gebruikt in de ·dassieke betekenis, name
lijk 'ambtshalv"J opgesteld woordelijk ver
slag van een handeling ofbevinding'. Voor 
de toepassing van art. 5, zoals in casu, 
wordt geen enkele verplichting tot mede
deling voorzien. De sanctie van niet
naleving hiervan brengt enkel het verlies 
van de bijzondere bewijswaarde met zich 
mee en kan derhalve het verslag nog steeds 
als gewoon bewijs gelden. De bijzondere be
wijskracht heeft enkel de eigen vaststel
lingen van de verbalisant tot voorwerp en 
niet de inhoud van de verhoren die hij af
neemt ... (Eiseres) blijkt op geen enkel 
ogenblik de feitelijke vaststellingen te be
twisten en blijft minstens in gebreke om 
enig tegenbewijs te leveren ... De wezens
elementen van een arbeidsovereenkomst 
zijn aanwezig. Deze zijn ingevolge art. 3 
van de Arbeidsovereenkomst van 3 juli 
1978 van tweeerlei aard, namelijk ener
zijds een band van ondergeschiktheid en 
anderzijds het loon. Om de band van on
dergeschiktheid of gezag te bepalen die
nen de feitelijke gegevens omtrent de uit
voering van de overeenkomst onderzocht te 
worden. Hiervoor wordt verwezen naar de 
opsomming die de eerste rechter desbe
treffend heeft gegeven en die hier voor her
haald wordt overgenomen: '(. .. ) dat uit het 
verslag van de Sociale Inspectie d.d. 
9.4.1993 blijkt dat:- de Heer Breugel
mans uitsluitend ten behoeve van (eise
res) werkt, - de arbeidsuren werden be
paald door (eiseres), betrokkene had hierin 
niets te zeggen (verklaring dd. 19.8.1992), 
- een zekere Marc Streefland fungeerde 
als ploegbaas en een korte opleiding gaf; hij 
haalde eveneens de Heer Breugelmans 
thuis op en bracht hem na het werk te
rug thuis (verklaring dd. 19.8.1992),- het 
materiaal werd geleverd door verweerster, 
- aan betrokkene een voorafbepaalde for
faitaire vergoeding werd uitbetaald, - dat 
betrokkene geen inspraak had bij het be
palen van de prijs van de werken, - hij 
geen facturen opmaakte, - uit de bewoor
dingen van de overeenkomst dd. 2.1.1992 
zeer duidelijk blijkt dat betrokkene per 
kalendermaand recht had op een vergoe
ding van 65.000 fr. bruto, met een netto uit
kering van ongeveer 44.000 fr. per maand, 
- betrokkene een aandeel bezat dat hij 
niet kon inwisselen voor december 1992, -
betrokkene geen inschrijving in het han
delsregister had en evenmin aangesloten 
was bij een sociale verzekeringskas voor 
zelfstandigen'. Daarbij dient nog gezegd 
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dat : - er een economische afhankelijk
heid was;- er door (eiseres) zelfR.S.Z. af
gehouden werd alsmede bedrijfsvoorheffing; 
dienaangaande dient verwezen te wor
den naar een der uitkeringslijsten waarin 
vermeld wordt- 3D op 23-3, 30-3, 31-3, 
hetgeen niet meer en niet minder bete
kent dat dit drie dagen waren waarop de 
heer Breugelmans niet werkte en dit diende 
in mindering te worden gebracht; - er een 
opzegperiode en een proefperiode bestond 
... - de samenwerkingsovereenkomsten, 
waarop (eiseres) zoveel nadruk legt, ove
rigens niet door de heer Breugelmans wer
den ondertekend (en blijkbaar enkel wer
den opgesteld pour les besoins de la cause); 
er zelfs een 'niet-concurrentiebeding' be
stand, zoals door de Heer Verept zelf werd 
bevestigd", 

terwijl, eerste onderdeel, het bestreden ar
rest vaststelt dat uit het verslag van de So
ciale Inspectie van 9 april 1993 blijkt dat 
de arbeidsuren werden bepaald door eise
res en dat betrokkene hierin niets te zeg
gen had, dat een zekere Marc Streefland 
fungeerde als ploegbaar, dat aan betrok
kene een voorafbepaald forfaitaire vergoe
ding werd uitbetaald en dat hij per 
kalendermaand recht had op een vergoe
ding van 65.000 fr. bruto of 44.000 fr. netto 
en dat daarbij nag dient gezegd dat er een 
opzegperiode en een proefi:>eriode bestond; 
dat eiseres echter in haar appelrekwest en 
appelconclusies uitdrukkelijke staande 
hield dat zij nogmaals benadrukte dat zij 
de vaststellingen van de sociale inspec
teur betwistte, dat deze inspecteur overi
gens geen enkele zelfstandige vaststel
ling gedaan heeft doch zich beperkt had tot 
het louter acteren van de verklaringen van 
de bewuste personen om daaruit dan een 
verslag te distilleren, dat dit verslag geens
zins voldoet als bewijsmiddel voor de vor
dering van verweerder, dat verweerder 
geenszins het bewijs levert van de zogehe
ten feitelijke elementen waarnaar hij ver
wijst om voor te houden dat er een gezags
verhouding zou bestaan hebben tussen 
eiseres en Breugelmans, dat de onderaan
nemers immers hun werk zelfregelden en 
op hun werkzaamheden geen controle werd 
uitgeoefend, dat de vergoeding der werk
zaamheden gebeurde afhankelijk van de tij
dens de bewuste maand uitgevoerde glazen
wasserijwerken, dat eiseres met klem 
betwistte als zou er een proe:tperiode en een 
opzegperiode hebben bestaan en dat eise
res aanbood het bewijs te leveren door alle 
middelen van recht met inbegrip van ge
tuigen dat er van enige gezagverhouding 
tussen eiseres en Breugelmans geen sprake 

was (zie het appelrekwest van eiseres, pag. 
3, randnr. 1, laatste twee leden, pag. 4, eer
ste lid, pag. 5, randnr. 3, laatste lid, pag. 6, 
derde laatste lid en pag. 7, voorlaatste lid, 
de appelconclusie van eiseres, gedateerd 
in september 1995, pag. 3, laatste lid, en de 
aanvullende appelconclusie van eiseres, 
pag. 2, zevende lid); dat het bestreden ar
rest de bewijskracht van dit appelrekwest 
en van deze appelconclusies miskend heeft 
door te beslissen dat eiseres op geen en
kel ogenblik de feitelijke vaststellingen in 
het appelrekwest en de appelconclusies uit
drukkelijk betwist en weerlegd werden 
(schending van art. 1319, 1320 en 1322 
B.W.), 

tweede onderdeel, krachtens art. 9 van de 
Wet van 16 november 1972 betreffende de 
arbeidsinspectie hebben de processen
verbaal van de sociale inspecteurs bewijs
kracht tot het tegendeel bewezen is" voor 
zover een afschrift ervan ter kennis wordt 
gebracht van de overtreder binnen een ter
mijn van veertien dagen; dat het bestre
den arrest echter vaststelt dat het sociaal 
verslag, zoals dit werd opgesteld door het 
Ministerie van Sociale voorzorg, dienst So
ciale Inspectie, opgesteld werd in het ka
der van art. 9 van die Wet en dat boven
dien de verplichting tot mededeling 
voorzien in het artikel 9 niet nageleefd 
werd; dat het sociaal verslag, zoals dit werd 
opgesteld door het Ministerie van Sociale 
Voorzorg, dienst Sociale Inspectie, der
halve geen bewijswaarde had "tot het te
gendeel bewezen is"; dat het bestreden ar
rest dan oak ten onrechte op grand van de 
feitelijke vaststellingen uit het verslag van 
de Sociale Inspectie van 9 april 1993 be
slist heeft dat de wezenselementen van een 
arbeidsovereenkomst aanwezig zijn om
dat eiseres in gebreke blijft om enig tegen
bewijs te leveren; dat het verslag van de 
Sociale Inspectie van 9 april1993, opge
steld in het kader van art. 5 van de wet van 
16 november 1972 immers geen bewijs
waarde heeft "tot het tegendeel bewezen is" 
(schending van art. 5 wet 16 november 
1972, 31, wet 27 juni 1969, 62bis, K.B. 28 
november 1969, 876 en 1042 Ger.W.); dat 
het evenmin die bewijswaarde zou gehad 
hebben, mocht het opgesteld geweest zijn 
in het kader van art. 9 van de wet van 16 
november 1972 vermits er geen afschrift 
van ter kennis gebracht werd aan eiseres 
binnen de veertien dagen (schending van 
art. 9, wet 16 november 1972, 31, wet 27 
juni 1969, 62bis, K.B. 28 november 196.9, 
154, 189, en 211 W.S.V. 876 en 1042 Ger.W.) 
en vermits art. 9 zelfs niet van toepas
sing was nu de beweerde overtreding 
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uitsluitend bestond uit het niet betalen van 
bijdragen (schending van art. 9, wet 16 no
vember 1972, 31 en 32, wet 27 juni 1969, 
62bis, K.B. 28 november 1969, 154, 189 en 
211 W.S.V., 876 en 1042 Ger.W.), 

derde onderdeel, de inlichtingen die de so
ciale inspecteurs bij hun onderzoek heb
ben ingewonnen en die bedoeld worden in 
art. 5 van de wet van 16 november 1972 be
treffende de arbeidsinspectie, hebben de 
wettelijke bewijswaarde van een feitelijk 
vermoeden; dat deze inlichtingen derhalve 
geen wettelijke bewijswaarde hebben "tot 
het tegendeel bewezen is" vermits enkel 
wettelijke vermoedens degene in wiens 
voordeel zij bestaan van ieder bewijs kun
nen ontslaan; dat het bestreden arrest dan 
ook ten onrechte op grond van de feite
lijke vaststellingen uit het verslag van de 
Sociale Inspectie van 9 april 1993 beslist 
heeft dat de wezenselementen van een ar
beidsovereenkomst aanwezig zijn omdat ei
seres in gebreke blijft enig tegenbewijs te 
leveren; dat het verslag van de Sociale ln
spectie van 9 april 1993, opgesteld in het 
kader van art. 5 van de wet van 16 novem
ber 1972 immers geen wettelijk vermoe
den tot bewijs van het tegendeel uitmaakt 
(schending van art. 1316, 1349, 1350, 1352, 
en 1353, B.W., 876 en 1042, Ger.W., 5, van 
de wet van 16 november 1972), 

Wat het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het verslag waarin 
de sociale inspectie de inlichtingen, be
doeld in artikel 5 van de Arbeids
inspectiewet van 16 november 1972, 
opneemt, geen bijzondere bewijs
waarde heeft; 

Overwegende dat het arrest, zon
der voorafgaandelijk het werkelijk be
staan van de materiele feiten te on
derzoeken, beslist dat eiseres "min
stens in gebreke (blijft) om enig 
tegenbewijs te leveren" van de feite
lijke vaststellingen van het op grond 
van voormeld artikel 5 opgesteld ver
slag van de sociale inspectie; 

Dat het arrest aldus aan dit ver
slag, een wettelijke bewijswaarde toe
kent die het niet heeft; 

Dat het arrest zodoende de voor
melde wetsbepaling 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 
Arbeidshof te Gent. 

28 april 1997 - 3e kamer - Voorzit
ter : de h. de h. Marchal, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Boes - Gelijklui
dende conclusie van Mevr. De Raeve, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Houtekier en De Bruyn. 

Nr. 207 

28 KAMER- 29 april 1997 

1 o VOORLOPIGE HECHTENIS - BE
VEL TOT AANHOUDING- BESCHIKKING WAAR
BIJ DE ONDERZOEKSRECHTER VAN VERDER 
ONDERZOEK WORDT ONTLAST- GEVOLG. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS- HAND
HAVING- BESCHIKKING WAARBIJ DE ONDER
ZOEKSRECHTER VAN VERDER ONDERZOEK 
WORDT ONTLAST- GEVOLG. 

3o VOORLOPIGE HECHTENIS- BE
VEL TOT AANHOUDING- BESCHIKKING WAAR
BIJ DE ONDERZOEKSRECHTER VAN VERDER 
ONDERZOEK WORDT ONTLAST- BEVEL TOT 
AANHOUDING VERLEEND DOOR EEN ONDER
ZOEKSRECHTER VAN EEN ANDER ARRONDIS
SEMENT- AARD. 

4 o VOORLOPIGE HECHTENIS- HAND

HAVING- WETTIGHEID EN REGELMATIGHEID 
VAN RET BEVEL TOT AANHOUDING- CON
TROLE DOOR DE ONDERZOEKSGERECHTEN
TIJDSTIP. 

5o VOORLOPIGE HECHTENIS 
CASSATIEBEROEP- BESCHIKKING W AARBIJ 
DE ONDERZOEKSRECHTER VAN VERDER ON
DERZOEK WORDT ONTLAST- GEVOLG- BE
SLISSINGEN OVER DE VOORLOPIGE HECHTE
NIS - MID DEL TEGEN DIE BESLISSINGEN
ONTVANKELIJKHEID., 

6° CASSATIEMIDDELEN---,-- STRAFZAKEN 
- VERBAND MET BESTREDEN BESLISSING-
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BESCIDKKING WAARBIJ DE ONDERZOEKSRECH
TER VAN VERDER ONDERZOEK WORDT ONT
LAST- GEVOLG- BESLISSINGEN OVER DE 
VOORLOPIGE HECHTENIS - MID DEL TEGEN 
DIE BESLISSINGEN- ONTVANKELIJKHEID. 

1 o en 2° Door de ontlasting van verder on
derzoek, door een beschikking van de 
raadkamer, van de onderzoeksrechter die 
een bevel tot aanhouding verleende, ver
valt dit bevel en wordt de rechtspleging 
betreffende de handhaving van de door 
dit bevel bevolen voorlopige hechtenis van 
de verdachte zonder voorwerp (1). 

3° Het bevel tot aanhouding uitgevaar
digd door de onderzoeksrechter, nadat een 
onderzoeksrechter van een ander arron
dissement ontlast werd, is een autonome 
titel van aanhouding die niet gelijk te 
stellen is met het bevel tot aanhouding 
dat uitgevaardigd wordt tegen een in vrij
heid gelaten of gestelde verdachte (2). 
(Art. 28, § 1, Wet Voorlopige Hechtenis 
1990.) 

4 o De raadkamer dient alleen binnen de 
eerste vijf dagen na het verlenen van het 
bevel tot aanhouding en eventueel de ka
mer van inbeschuldigingstelling bij de be
oordeling van het in deze fase ingestelde 
hager beroep, de wettigheid en de regel
matigheid van dit bevel te onderzoeken 
(3). (Artt. 21, § 4, 22, eerste en vijfde lid, 
en 30, § 4, Wet Voorlopige Hechtenis 
1990.) 

5° en 6° Niet ontvankelijk is het middel in 
zoverre het betrekking heeft op de, inge
volge de beschikking een onderzoeksrech
ter van verder onderzoek te ontlasten, zon
der voorwerp geworden en met de 
bestreden beslissing tot handhaving van 
een autonoom bevel tot aanhouding geen 
verband houdende beslissingen (4). 

(1) Zie R. DECLERCQ, Onderzoeksgerechten, 
A.P.R., nr. 863. 

(2) Zie Cass., 29 maart 1077 (A. C., 1977, 827), 
en 15 april1987,A.R. nr. 5765 (ibid., 1986-87, nr. 
492). 

(3) Cass., 24jan. 1996, A.R. nr. P.96.9l.F (A. C., 
1996, nr. 51). 

(4) Ret eerste middel vocht de wettigheid aan 
zowel van het oorspronkelijk bevel tot aanhou
ding als van de navolgende beslissingen tot hand
having van de voorlopige hechtenis, terwijl het 
tweede aanvoerde dat eisers hoger beroep te
gen de laatste beslissing nog hangend was op da
tum van de beschikking tot ontlasting van de on-

(EGHAFONA) 

ARREST 

(A.R. nr. P.97.0524.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 april 1997 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

Gelet op de namens eiser neerge
legde memorie, waarvan een door de 
gri:ffier van het Hofvoor eensluidend 
verklaarde kopie aan dit arrest is ge
hecht en ervan deel uitmaakt; 

Over alle middelen samen : 

Overwegende dat door de beschik
king van 17 januari 1997 van de raad
kamer te Brugge waarbij de onder
zoeksrechter te Brugge werd ontlast 
van verder onderzoek, het door deze 
onderzoeksrechter verleende bevel tot 
aanhouding verviel, waardoor de 
rechtspleging betreffende de handha
ving van de krachtens dit bevel be
staande voorlopige hechtenis van ei
ser zonder voorwerp werd; 

Dat het bestreden arrest de hand
having betreft van eisers voorlopige 
hechtenis die werd bevolen bij bevel 
tot aanhouding van 17 januari 1997 
van de onderzoeksrechter te Brus
sel, welk bevel een autonome titel van 
aanhouding is die niet is gelijk te stel
len met het bevel tot aanhouding dat 
uitgevaardigd wordt tegen een in vrij
heid gelaten of gestelde verdachte; 

Overwegende dat de raadkamer ai
leen binnen de eerste vijf dagen na het 
verlenen van het bevel tot aanhou
ding, en eventueel de kamer van in
beschuldigingstelling bij beoordeling 
van het in deze fase ingestelde hoger 
beroep, wat voor de bestreden beslis
sing niet het geval is, de wettigheid en 

derzoeksrechter en dat eiser, doordat de kamer 
van inbeschuldigingstelling daarover niet bin
nen vijftien dagen had beslist, overeenkomstig 
art. 30, § 3, tweede lid, Wet Voorlopige Rechte
nis 1990, in vrijheid diende te worden gesteld. Ret 
antwoord in het arrest betreft dus aile beslissin
gen in verband met de zonder voorwerp gewor
den voorlopige hechtenis. 
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regelmatigheid van het bevel tot aan
houding onderzoekt; 

Dat de middelen, in zoverre ze be
trekking hebben op de, ingevolge de 
beschikking de onderzoeksrechter te 
Brugge van verder onderzoek te ont
lasten, zonder voorwerp geworden en 
met de bestreden beslissing geen ver
band houdende beslissingen, niet ont
vankelijk zijn; dat zij voor het ove
rige falen naar recht; 

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. 

29 april 1997 - 28 kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Holsters, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Dubrulle, advocaat-generaal -Ad
vocaat : mr. R. Vermeersch, Brussel. 

Nr. 208 

28 KAMER- 30 april 1997 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN AR
RESTEN - GEEN CONCLUSIE - STRAFZA
KEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN 
ACCIJNZEN INBEGREPEN)- TEGENSTRIJDIGE 
BEOORDELINGEN VAN EENZELFDE FOUT. 

Een arrest lijdt aan tegenstrijdigheid wan
neer het een geldboete verhoogt wegens de 
ernst van de aan de beklaagde verwe
ten {out en terzelfder tijd op de tegen hem 
ingestelde burgerlijke rechtsvorderin
gen oordeelt dat hij slechts een lichte, toe
vallige {out heeft begaan, zodat hij de 
door art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet 
aan werknemers toegekende vrijstelling 
van aansprakelijkheid kan genieten. 

(MAYER T. TAIOLI E.A.) 

AltREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.96.1409.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 3 oktober 1996 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

A. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen op de 
tegen Joseph Mayer, beklaagde, inge
stelde strafvordering en de door het 
openbaar ministerie tegen Wilhelm 
Mayer, burgerrechtelijk aansprake
lijke, ingestelde rechtsvordering : 

Overwegende dat het hof van be
roep, enerzijds, op de strafvordering 
beslist dat de door de eerste rechter te
gen de eerste eiser uitgesproken straf 
wettig is, maar niet beantwoordt aan 
de behoeften van een rechtvaardige be
straffing en "dat het bedragvan de uit
gesproken geldboete moet worden ver
hoogd, gelet op de emst van de begane 
fout (. .. )"en, anderzijds, op de onder 
meer tegen de eerste eiser ingestelde 
burgerlijke rechtsvorderingen, oor
deelt "dat te dezen niet blijkt (. .. ) dat 
(de eerste eiser) meer dan een lichte, 
toevallige fout begaan heeft, zodat hij 
de bij de wet aan de werknemers toe
gekende vrijstelling van aansprake
lijkheid kan genieten"; 

Overwegende dat uit de voorgaande 
vermeldingen blijkt dat het arrest lijdt 
aan de aangeklaagde tegenstrijdig
heid; 

Dat het middel gegrond is; 

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing op de tegen Joseph 
Mayer ingestelde strafvordering leidt 
tot de vernietiging van de door het 
openbaar ministerie tegen Wilhelm 
Mayer ingestelde rechtsvordering, die 
voortvloeit uit de eerstgenoemde be
slissing; 

B. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen op de 
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door de naamloze maatschappij Trans
ports Begey en Noel Taioli tegen de ei
sers ingestelde burgerlijke rechtsvor
deringen: 

Overwegende dat de eisers afstand 
doen van hun voorziening; 

Overwegende dat, in weerwil van 
die akten van afstand, die niet gel
den als berusting, de op de onbeperkte 
voorzieningen van de eisers uit te 
spreken vernietiging van de beslissin
gen op de tegen de eerste eiser inge
stelde strafvordering en op de door het 
openbaar ministerie tegen de tweede 
eiser ingestelde rechtsvordering, leidt 
tot de vernietiging van de niet
definitieve beslissingen op de burger
lijke rechtsvorderingen, die voort
vloeien uit de eerstgenoemde beslis
singen; 

C. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissing op de 
door het Waalse Gewest tegen de ei
sers ingestelde burgerlijke rechtsvor
dering: 

Overwegende dat de op de onbe
perkte voorzieningen van de eisers uit 
te spreken vernietiging van de beslis
singen op de tegen de eerste eiser in
gestelde strafvordering en op de door 
het openbaar ministerie tegen de 
tweede eiser ing·estelde rechtsvorde
ring leidt tot de vernietiging van de op 
de burgerlijke rechtsvordering gewe
zen, definitieve beslissing, die voort
vloeit uit de eerstgenoemde beslissin
gen; 

Om die redenen, verleent akte van 
de afstand van de voorzieningen, in zo
verre zij gericht zijn tegen de beslis
singen op de door de naamloze ven
nootschap Transports Begey en Noel 
Taioli tegen de eisers ingestelde bur
gerlijke rechtsvorderingen; vernie
tigt het bestreden arrest; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het vernietigde 
arrest; veroordeelt elke eiser en elke 
verweerder in een vijfde van de kos
ten van de voorzieningen; verwijst de 
zaak naar het Hof van Beroep te Brus
sel. 

30 april 1997 - 2e kamer- Voorzit
ter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Echement - Gelijk
luidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal-Advocaat: mr. Kirk
patrick. 

Nr. 209 

2e KAMER- 30 april 1997 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- GE
VOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER
FOUTIEVE VERNIETIGING VAN HET BEROE
PEN VONNIS- DEVOLUTIEVE KRACHT VAN 
HET HOGER BEROEP. 

2° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING (BIJZONDERE 
REGELS)- VONNIS VAN ONBEVOEGDVERKLA
RING - BEVOEGDHEDEN VAN DE APPEL
RECHTER 

3o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) 
- SPREUK "ELECTA UNA VIA, NON DATUR RE
CURSUS AD ALTERAM". 

1 o Het feit dat een appelrechter het beroe
pen vonnis onterecht vernietigd heeft en 
de zaak aan zich heeft getrokken, belet 
hem niet om op geldige wijze uitspraak te 
doen, wegens de devolutieve kracht van 
het hager beroep (1). (Art. 215 Sv.) 

2° Op het ontvankelijk hager beroep van de 
burgerliJke partij tegen een vrijsprekend 
vonnis moet de appelrechter uitspraak 
doen over de burgerlijke rechtsvorde
ring, door na te gaan of de beklaagde een 
{out heeft begaan, ook al is die {out het 
misdrijf waarvan hij vrijgesproken werd 
(2). (Art. 202, 2°, Sv.) 

3° De spreuk "Electa una via, non datur re
cursus ad alteram" is geen algemeen 
rechtsbeginsel. 

(1) Vgl. Cass., 29 mei 1996,A.R. nr. P96.0173.F 
(A.C., 1996, nr. 196). 

(2) Cass., 4juni 1986,A.R. nr. 5009 (A.C., 1985-
86, nr. 619). 
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CLUBI MWENGE T. BEELEN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.97.0022.F) 

RET ROF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 6 december 1996 gewe
zen door het Rof van Beroep te Luik; 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat eiser de door hem 

bij de correctionele rechtbank ter te
rechtzitting van 20 januari 1995 neer
gelegde conclusie niet overgenomen 
heeft ter terechtzitting van 17 maart 
1995, waarop de debatten ab initio 
hervat zijn; 

Overwegende dat het arrest ten on
rechte het beroepen vonnis van 31 
maart 1995 vernietigt en de zaak aan 
zich trekt; dat de appelrechters even
wei wegens de devolutieve kracht van 
het hoger beroep kennis hebben ge
nomen van de gehele zaak waarover ze 
uitspraak hebben gedaan, zodat de 
aangeklaagde onwettigheid eisers be
langen niet heeft geschaad; 

Dat het middel niet ontvankelijk is; 
Over het tweede middel : 
Overwegende dat het hoger beroep 

dat verweerder, burgerlijke partij, 
heeft ingesteld tegen het vonnis van 31 
maart 1995 van de Correctionele 
Rechtbank te Luik, waarbij de recht
bank zich onbevoegd heeft verklaard 
om kennis te nemen van de vorde
ring van de burgerlijke partij, gelet op 
eisers vrijspraak, de appelrechter, we
gens de devolutieve kracht van het ha
ger beroep, ertoe verplichtte om uit
spraak te doen over de burgerlijke 
rechtsvordering, door nate gaan of ei
ser, zoals verweerder aanvoerde, een 
fout had begaan, ook al was die fout 
het misdrijf waarvan hij in dezelfde 
zaak was vrijgesproken; 

Dat het middel faalt naar recht; 
Over het derde middel : 
Overwegende dat de spreuk "Electa 

una via, non datur recursus ad al
teram" geen algemeen rechtsbegin
sel is; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

30 april1997 - 2e kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Ghislain, afdelings
voorzitter- Gelijkluidende conclusie van 
de h. Piret, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. J.P. de RuvvLe, Luik. 

Nr. 210 

2e KAMER - 30 april 1997 

STRAF - ALLERLEI - UITWISSING VAN VER
OORDELINGEN- VOORWAARDEN- VEROOR
DELING MET VERVALLENVERKLARINGEN OF 
ONTZETTINGEN- WET TOT REGELING VAN 
HET BEROEP VAN PRIVE-DETECTIVE. 

Veroordelingen die de mogelijkheid uitslui
ten om het beroep van prive-detective uit 
te oefenen, kunnen niet worden uitge
wist. (Art. 619, tweede lid, Sv.; art. 3 wet 
19 juli 1991.) 

(CAN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.97.0404.F) 

RET ROF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 13 februari 1997 ge
wezen door het Rof van Assisen van de 
provincie Renegouwen; 

A. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen het arrest waarbij uitspraak 
gedaan wordt over de strafvordering: 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat het middel waarin 

de schending van het recht van ver
dediging wordt aangevoerd, niet voor 
de eerste maal voor het Rof kan wor
den opgeworpen; 
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Dat het middel nieuw en derhalv~ 
niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel : 
Overwegende dat het middel de 

schending aanvoert van de wet van 9 
januari 1991 betreffende de uitwis
sing van veroordelingen en het her
stel in eer en rechten in strafzaken, op 
grond dat het dossier van de rechts
pleging een op 29 januari 1997 afge
geven uittreksel uit het strafregister 
bevat, dat melding maakt van drie cor
rectionele veroordelingen die, op grond 
van de voornoemde wet, er niet in had
den mogen worden vermeld : 

Overwegende dat artikel 619, 
tweede lid, van het Wetboek van Straf
vordering bepaalt dat de wet betref
fende de uitwissing van veroordelin
gen niet van toepassing is op de 
veroordelingen die vervallen
verklaringen of ontzettingen inhou
den waarvan de gevolgen zich over 
meer dan 3 jaar uitstrekken; 

Overwegende dat artikel 3 van de 
wet van 19 juli 1991 tot regeling van 
het beroep van prive-detective be
paalt dat zij die, zelfs met uitstel, ver
oordeeld zijn tot een correctionele straf, 
onder meer wegens diefstal of heling, 
waarop de in voornoemd uittreksel uit 
het strafregister vermelde veroorde
lingen betrekking hebben, dat beroep 
niet mogen uitoefenen; 

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

tiiHe 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 het arrest op de burgerlijke 
rechtsvordering die Andree Lacha
pelle heeft ingesteld : 

a) in haar hoedanigheid van wette
lijk beheerder van de goederen van 
haar minderjarige kinderen Nazli en 
Kassy Can: 

Overwegende dat eiser geen bijzon
der middel aanvoert; 

b) in eigen naam : 

Overwegende dat het arrest een pro
visioneel bedrag aan verweerster toe
kent en de uitspraak over de overige 
punten van die vordering aanhoudt; 
dat een dergelijke beslissing geen eind
beslissing is in de zin van artikel 416 
van het Wetboek van StrafVordering 
en geen uitspraak doet over een 
bevoegdheidsgeschil; 

Dat de voorziening voorbarig en der
halve niet ontvankelijk is; 

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

30 aprill997 - 2" kamer- VOorzitter en 
verslaggever : de h. Ghislain, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Piret, advocaat-generaal - Advo
caat : mr. X. Attout, Charleroi. 

Nr. 211 

2" KAMER - 30 april 1997 

VOORLOPIGE HECHTENIS- BEVEL TOT 
AANHOUDING- VOORAFGAAND VERHOOR VAN 
DE VERDACHTE- VASTSTELLING. 

De nietigheid van het aanhoudingsbevel en 
van de verdere rechtspleging kan niet uit
sluitend worden afgeleid uit het feit dat 
het proces-verbaal van verhoor door de 
onderzoeksrechter niet vermeldt dat de in 
art. 16, § 2, tweede lid, Wet Voorlopige 
Hechtenis, bepaalde vormvereisten zijn 
nageleefd, wanneer het onderzoeksgerecht 
vaststelt dat die vormvereisten nage
leefd zijn. (Art. 16, § 2, Wet Voorlopige 
Hechtenis.) 

(DOYEN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.97.0561.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 18 april 1997 gewezen 
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door het Hof van Beroep te Bergen, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

A. Over het eerste en tweede mid
del, die betrekking hebben op het op 3 
april 1997 uitgevaardigde aanhou
dingsbevel: 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst dat eiser, tijdens een verhoor dat 
heeft plaatsgevonden na de uitvaar
diging van het aanhoudingsbevel op 3 
april1997, verklaard heeft dat hij v66r 
de uitvaardiging van het aanhoudings
bevel was gehoord over de mogelijk
heid dat een dergelijk aanhoudings
bevel tegen hem zou worden 
uitgevaardigd, en dat hij daaromtrent 
opmerkingen heeft gemaakt : 

Overwegende dat de ondervraging 
bedoeld in artikel 16, § 2, tweede lid, 
van de wet van 20 juli 1990 betref
fende de voorlopige hechtenis, ver
band houdt met de uitoefening van het 
recht van verdediging; dat het arrest, 
nu het vaststelt dat genoemd recht te 
dezen is uitgeoefend, niet beslist dat de 
niet-naleving van een door de wetge
ver voorgeschreven vormvereiste op 
een later tijdstip kan worden gedekt, 
maar daarentegen vaststelt dat voor
noemd vormvereiste is nageleefd; 

Overwegende dat de nietigheid van 
het aanhoudingsbevel en van de ver
dere rechtspleging niet kan worden af
geleid uit het enkele feit dat het 
proces-verbaal van verhoor door de on
derzoeksrechter niet vermeldt dat 
voornoemd vormvereiste is nageleefd; 
dat de feitenrechters van de zaak ken
nis hadden genomen op grand van de 
devolutieve kracht van het hager be
roep van de procureur des Konings, zo
dat zij de zaak niet aan zich dienden 
te trekken en geen uitspraak dien
den te doen bij wege van nieuwe be
schikkingen; 

Dat de middelen niet kunnen wor
den aangenomen; 

B. Over het derde middel, dat be
trekking heeft op het op 8 april 1997 
uitgevaardigde aanhoudingsbevel : 

Overwegende dat artikel149 van de 
Grondwet niet van toepassing is op de 

onderzoeksgerechten die uitspraak 
doen inzake voorlopige hechtenis; 

Dat het middel, wat dat betreft, 
faalt naar recht; 

Overwegende, voor het overige, dat 
het arrest op de in het middel aange
geven conclusie van eiser antwoordt 
dat ''het evenwel geen twijfellijdt dat 
de precieze en met elkaar overeen
stemmende beschuldigingen die zijn 
geuit door de medeverdachten Fon
coux, Absillis en Thiry, zoals is aan
gegeven in het litigieuze aanhoudings
bevel, dat is na de uitvaardiging van 
het aanhoudingsbevel op 3 april1991, 
nieuwe aanwijzingen van schuld zijn 
die nieuwe en ernstige omstandighe
den opleveren wat het aan de ver
dachte toegeschreven opzet betreft om 
het slachtoffer, mejuffrouw Sirjac
ques Chantal, te doden; dat artikel 28 
van de wet van 20 juli 1990 dus wel 
degelijk van toepassing is op het on
derhavige geval en het litigieuze aan
houdingsbevel regelmatig is"; 

Dat, in zoverre, het middel feite
lijke grondslag mist; 

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

30 april1997- 2e kamer - Voorzitter en 
verslaggeuer : de h. Ghislain, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Piret, advovcaat-generaal - Advo
caat: mr. P. Rustin, Charleroi. 

Nr. 212 

2e KAMER - 30 april 1997 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- GE
VOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER
VOORLOPIGE HECHTENIS - INVIUJHEIDSSTEL
LING ONDER BORGTOCHT- ALLEEN HOGER 
BEROEP VAN DE VERDACHTE- HANDHAVING 
VAN DE HECHTENIS- VERZWARING VAN DE 
TOESTAND VAN DE VERDACHTE. 
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2° VOORLOPIGE HECHTENIS - HO
GER BEROEP - BESCHIKKING TOT INVRIJ
HEIDSSTELLING ONDER BORGTOCHT- AL
LEEN HOGER BEROEP VAN DE VERDACHTE
HANDHAVING VAN DE HECHTENIS- VERZWA
RING VAN DE TO EST AND VAN DE VERDACHTE. 

1 o en 2° Wanneer alleen de verdachte ha
ger beroep instelt tegen een beschikking 
van de raadkamer, waarbij zijn invrij
heidsstelling onder borgtocht bevolen 
wordt, kan de kamer van inbeschuldi
gingstelling de handhaving van zijn hech
tenis niet bevelen (1). (Art. 30, § 1, Wet 
Voorlopige Hechtenis.) 

(STALDER) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.97.0562.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 april 1997 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

Over het middel : schending van arti
kel 30, § 1, van de wet van 20 juli 1990 be
treffende de voorlopige hechtenis, 

doordat het arrest, aileen op grond van 
eisers hoger beroep, de beschikking van de 
raadkamer vernietigt, waarbij eisers in
vrijheidsstelling, na starting van een borg
sam van drie miljoen frank, was bevolen, en 
beslist dat er grond bestaat tot handha
ving van de voorlopige hechtenis; dat de ka
mer van inbeschuldigingstelling van het 
Hofvan Beroep te Brussel zodoende ei
sers toestand verzwaart, 

terwijl de appelrechter, op het hoger be
roep dat aileen door de verdachte wordt in
gesteld, enkel kennisneemt van de belan
gen van die verdachte, en de kamer van 
inbeschuldigingsteiling dus, aileen op grond 
van verdachtes hoger beroep, diens toe
stand niet kan verzwaren; 

Overwegende dat de kamer van 
beschuldigingstelling, alleen op grond 
van eisers hoger beroep, diens toe
stand niet kon verzwaren; 

Dat het middel gegrond is; 

(1) B. DEJEMEPPE, in La detention preventive, 
Brussel, Larder, 1992, p. 308; A. V ANDENPLAS, noot 
onderAntwerpen, 3 maart 1981,R.W., 1983-
84, kolom 1144. 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde arrest; 
laat de kosten ten laste van de Staat; 
verwijst de zaak naar de anders sa
mengestelde kamer van inbeschuldi
gingstelling van het Hof van Beroep te 
Brussel. 

30 april1997 - 2° kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Ghislain, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Piret, advocaat-generaal - Advo
caat : mr. P. Vanderveeren, Brussel. 

Nr. 213 

1 e KAMER - 2 mei 1997 

1 o FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTS
AKKOORD EN GERECHTELIJK AK
KOORD - BEVOORRECHTE EN HYPOTHE
CAIRE SCHULDEISERS - ARBEIDSOVEREEN
KOMST - DOOR DE CURATOR ONTSLAGEN 
WERKNEMERS- OPZEGGINGSVERGOEDING
BOEDELSCHULD - VEREISTE. 

2° FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTS
AKKOORD EN GERECHTELIJK AK
KOORD- ALLERLEI- BOEDELSCHULD
BEGRIP. 

1 o en 2° Wanneer na de faillietverklaring de 
curator beslist de handelsbedrijvigheid 
van de gefailleerde verder te zetten en de 
arbeidsovereenkomsten verder uit te voe
ren, zodoende de boedel beheert, zijn de 
schulden die het gevolg zijn van de op
zegging van die overeenkomsten boedel
schulden (1). (Art. 561 Faill.W.) 

(1) Zie Cass., 16 juni 1988, voltallige terecht
zitting,A.R. nrs. 8075, 8136 en 8209 (A.C., 1987-
88, nr. 642); 20 jan. 1994, A.R. nr. C.93.0184.F 
(ibid., 1994, nr. 37) en cone!. van adv.-gen. Pi
ret, in Bull. en Pas., 1994, nr. 37; H. GEINGER en 
R. BOTZLER, Bed€mkingen over het begrip 'boedel
schuld' inzake faillissement, in Liber amicorum 
P de Vroede, Kluwer, 1994, (837) 844. 
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(R.S.Z. 
T. FAILLISSEMENT CAMPINIA FASHION P.VB.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.96.027l.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 februari 1996 gewe
zen door het Hof van Beroep te Ant
werp en; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 39, § 1, van de wet 

van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsover
eenkomsten, het algemeen rechtsbegin
sel van de gelijkheid tussen de schuld
eisers in geval van samenloop, zoals onder 
meer gehuldigd in de artikelen 8 en 9 van 
titel XVIII hoek III van het Burgerlijk Wet
hoek (Hypotheekwet), 184, hoek I, titel IX, 
van het Wetboek van Koophandel, 450, 
tweede lid, 451 en 561 van hoek III "Fail
lissementen, Bankbreuk en Uitstel van be
taling", titel I van het Wetboek van Koop
handel (Faillissementswet van 18 april 
1851), en, voor zoveel als nodig, van die be
palingen van het Burgerlijk Wetboek en het 
Wetboek van Koophandel alsook van arti
kel14, § 1, van de wet van 27 juni 1969 tot 
herziening van de besluitwet van 28 de
cember 1944 betreffende de maatschappe
lijke zekerheid der arbeiders; 

doordat het bestreden arrest het hoger 
beroep van eiser ongegrond verklaart, het 
beroepen vonnis bevestigt en de herope
ning der debatten beveelt met het oog op 
het in staat stellen van de zaak door par
tijen, om reden dat : "de beeindiging van de 
arbeidsovereenkomsten, zoals te dezen 
tussengekomen, niet als een daad van be
heer van de boedel kan beschouwd wor
den omdat deze inherent was aan de stop
zetting van de handelsactiviteiten ingevolge 
het faillissement zelf; dat het recht op een 
verbrekingsvergoeding weliswaar slechts 
ontstaat op het ogenblik van de verbre
king doch dit tijdstip niet doorslaggevend 
is om uit te maken of de gehele schuld al 
dan niet een boedelschuld is; dat slechts in 
de mate waarin wordt vastgesteld dat de 
voortzetting van de arbeidsovereenkom
sten na de faillietverklaring bijkomende 
rechten op opzeggingsvergoedingen zou 
hebben doen ontstaan, die m.a.w. niet ver
worven zouden geweest zijn indien de cu
rator deze arbeidsovereenkomsten zo snel 
mogelijk na de faillietverklaring zou beein
digd hebben, dat er een innige band be
staat tussen het beheer van de boedel en 
deze schuld en dat er van een boedelschuld 

sprake kan zijn: dat (eiser) niet heeft aan
getoond dat haar vordering in kwestie ont
staan is ingevolge het beheer van de cu
rator; dat (eiser) beweerd noch bewezen 
heeft dat de omvang van haar vordering, 
geheel noch gedeeltelijk, slechts door de tij
delijke handhaving van de arbeidsovereen
komsten door de curator is komen vast te 
staan; dat het feit dat de sociale bijdra
gen op de door de curator uitgekeerde lo
nen tijdens het voortzetten van de handels
bedrijvigheid van de gefailleerde wel 
boedelschulden zijn het voormelde niet in 
de weg staat; dat deze vorderingen im
mers ontstonden uit de verbintenissen die 
de curator heeft aangegaan door de hand
having ervan met het oog op het beheer van 
de boedel"; 

terwijl de artikelen 8 en 9 van de 
Hypotheekwet, 184 van de gecoordineerde 
wetten op de handelsvennootschappen, 451 
en 561 van de Faillissementswet het be
ginsel van de gelijkheid tussen de schuld
eisers huldigen; laatstgenoemd artikel 
evenwel bepaalt dat het actief van de ge
failleerde pas zal worden verdeeld na de af
trek onder meer van de kosten en uitga
ven voor het beheer van het faillissement; 
dat met toepassing van die wetsbepalin
gen, een schuld aileen dan een boedel
schuld kan zijn, wanneer de curator qua
litate qua verbintenissen heeft aangegaan 
voor het beheer van de boedel, onder meer 
door de handelsactiviteit van de vennoot
schap voort te zetten, de door haar geslo
ten overeenkomsten uit te voeren of nog 
door gebruik te maken van de roerende of 
onroerende goederen van de vennootschap, 
om een behoorlijk beheer van de vereffe
ning te waarborgen; dat aileen in zoda
nige omstandigheden de boedel ook de ver
bintenissen uit dat beheer moet nakomen 
en de lasten ervan moet dragen; de 
opzeggingsvergoeding die verschuldigd is 
aan een door de curator ontslagen werk
nemer bijgevolg een boedelschuld is wan
neer die schuld, niet hieruit voortvloeit dat 
de curator van bij zijn benoeming gewei
gerd heeft om de arbeidsovereenkomst te 
handhaven, maar integendeel hieruit dat de 
curator in het belang van de boedel, de 
werkzaamheden van de gefailleerde voort
zet of de arbeidsovereenkomst handhaaft 
met het oog op een behoorlijke afwikke
ling van de vereffening; 

terwijl, eerste onderdeel, verweerder in 
casu, met machtiging van de rechtbank van 
koophandel, in het belang van de boedel de 
handelsverrichtingen van de gefailleerde 
voorlopig had voortgezet en tevens dear
beidsovereenkomsten had gehandhaafd met 
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het oog op het beheer van de boedel, zo
als in het bestreden arrest werd vastge
steld (arrest, p. 2, voorlaatste alinea en p. 
3, vierde alinea); wanneer de voorlopige 
handhaving van de arbeidsovereenkom
sten aanzien wordt als een daad van be
heer van de boedel, ook de beeindiging van 
deze arbeidsovereenkomsten naderhand 
door de curator beschouwd moet worden als 
een daad die een innig verband vertoont 
met het beheer van de boedel; de beeindi
ging van deze arbeidsovereenkomsten im
mers het noodzakelijk gevolg is van de be
slissing van de curator om de arbeidsover
eenkomsten te handhaven met het oog op 
het beheer van de boedel en bijgevolg een 
consequentie is "inherent" aan de voorlo
pige handhaving van de arbeidsovereen
komsten; wanneer de curator deze arbeids
overeenkomsten alsdan verbreekt deze 
beeindiging uiteraard niet tussenkomt om
wille van de faillietverklaring zelf doch wel 
om redert van het stopzetten van het be
heer van het faillissement; indien de cu
rator van de rechtbank van koophandel de 
toestemming heeft gekregen om de 
handelsverrichtingen van de gefailleerde 
voorlopig voort te zetten, dit bovendien im
pliceert dat alle schuldvorderingen en 
schulden tengevolge van deze activiteit ver
bintenissen van de boedel zelf zijn; alle 
schulden die in casu voortvloeiden uit de 
verbreking van de tijdens de voortzetting 
der handelsbedrijvigheid gehandhaafde ar
beidsovereenkomsten derhalve boedel
schulden waren; 

zodat het bestreden arrest, na te heb
ben vastgesteld dat de lopende arbeids
overeenkomsten gehandhaafd waren in het 
belang van het beheer van de boedel en ver
weerder de toestemming had verkregen van 
de rechtbank van koophandel om de 
handelsbedrijvigheid van de gefailleerde 
voorlopig voort te zetten, verweerders vor
dering niet wettig kon inwilligen op grond 
dat de beeindiging van de arbeidsovereen
komsten, zoals te dezen tussengekomen, 
niet als een daad van beheer van de hoe
del kon beschouwd worden omdat deze in
herent was aan de stopzetting van de 
handelsactiviteiten ingevolge het faillisse
ment zelf (schending van het algemeen 
rechtsbeginsel van de gelijkheid tussen de 
schuldeisers in geval van samenloop en alle 
in de aanhef vermelde artikelen, in het bij
zonder van artikel 561 van boek III "Fail
lissementen, Bankbreuk en Uitstel van be
taling", titel I van het Wetboek van 
Koophandel, artikel 39, § 1, van de wet van 
3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereen
komsten evenwel uitgezonderd); 

terwijl, tweede onderdeel, verweerder in 
casu, met machtiging van de rechtbank van 
koophandel, in het belang van de boedel de 
handelsverrichtingen van de gefailleerde 
voorlopig had voortgezet en de arbeids
overeenkomsten had gehandhaafd met het 
oog op het beheer van de boedel; het be
streden arrest bijgevolg terecht had geoor
deeld dat de sociale bijdragen op de tij
dens de periode van voortzetting der 
handelsbedrijvigheid uitgekeerde lonen 
boedelschulden waren vermits het ver
schuldigd zijn van deze bijdragen het ge
volg was van de beslissing van de curator 
om de arbeidsovereenkomsten te handha
ven met het oog op het beheer van de hoe
del (arrest, p. 3, vierde alinea); de beslis
sing van de curator om naderhand de in het 
belang van de boedel in stand gehouden ar
beidsovereenkomsten te beeindigen even
zeer een beslissing is, genomen in het be
lang van het beheer van de boedel; de bij 
beeindiging van deze arbeidsovereenkom
sten te betalen verbrekingsvergoedingen 
bijgevolg als boedelschulden in aanmer
king moeten komen nu het verbintenis
sen betreffen die voortvloeien uit het be
beer van de boedel; de boedel krachtens 
artikel 561 van de Faillissementswet er toe 
gehouden is om, zonder enige uitzonde
ring, alle lasten uit het beheer van de boe
del na te komen; de als boedelschuld in 
aanmerking te nemen opzeggings
vergoeding dan ook berekend moet wor
den rekening houdend met de volledige an
cienniteit van de werknemer verworven op 
het ogenblik van de verbreking van zijn 
overeenkomst; het feit dat door de voort
zetting van de arbeidsovereenkomsten na 
faillietverklaring de ancienniteit van de 
werknemers toeneemt, met mogelijks het 
ontstaan van bijkomende rechten op 
opzeggingsvergoedingen tot gevolg, niet met 
zich mee kan brengen dat slechts de 
opzeggingsvergoedingen die niet verwor
ven zouden zijn geweest indien de cura
tor de arbeidsovereenkomsten onmiddel
lijk had beeindigd als boedelschulden 
gekwalificeerd kunnen worden; het recht op 
verbrekingsvergoedingen pas ontstaat op 
het ogenblik waarop de verbreking tot 
stand komt zodat deze vergoedingen zich 
niet lenen tot ventilatie in hetzij schul
den "in", hetzij schulden "van" de boedel, 
naar gelang ze betrekking hebben op de an
cienniteit verworven v66r of mi de failliet
verklaring; alle op de verbrekingsver
goedingen te betalen sociale zekerheids
bijdragen eveneens boedelschulden zijn 
vermits ze evenzeer schulden betreffen die, 
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net zoals de verbrekingsvergoedingen, een 
innige band vertonen met het beheer van 
deboedel; 

zodat het bestreden arrest, na te heb
ben vastgesteld dat de lopende arbeids
overeenkomsten gehandhaafd waren in het 
belang van het beheer van de boedel, niet 
zonder miskenning van het wettelijk be
grip "boedelschuld" heeft kunnen oorde
len, eensdeels, dat de opzeggings
vergoedingen slechts als een boedelschuld 
kunnen worden aanzien in de mate waarin 
wordt vastgesteld dat de voortzetting van 
de arbeidsovereenkomsten na de failliet
verklaring bijkomende rechten op 
opzeggingsvergoedingen zou hebben doen 
ontstaan, anderdeels, dat slechts in die om
standigheden deze vergoedingen, en de 
daarop verschuldigde sociale zekerheids
bijdragen, een innig verband kunnen ver
tonen met het beheer van de boedel (scherr
ding van het algemeen rechtsbeginsel van 
de gelijkheid tussen de schuldeisers in ge
val van samenloop en alle in de aanhef ver
melde artikelen, in het bijzonder van ar
tikel 561 van boek III "Faillissementen, 
Bankbreuk en Uitstel van betaling", titel I 
van het Wetboek van Koophandel) : 

Overwegende dat de appelrechters 
vaststellen dat: 1. de P.VB.A. Cam
pinia Fashion, ambtshalve failliet ver
klaard op 15 mei 1990, verzet deed te
gen het vonnis van faillietverklaring 
op 22 mei 1990 en dat dit verzet on
gegrond werd verklaard bij vonnis van 
27 november 1990; 2. de curator tij
dens de behandeling van het verzet de 
handelsbedrijvigheid van de gefail
leerde heeft verder gezet "en met dit 
doel de arbeidsovereenkomsten van 
het personeel van de gefailleerde in 
stand heeft gehouden tot bij de afwij
zing van het verzet tegen de failliet
verklaring"; 3. de curator het perso
neel toen heeft ontslagen; 

Dat zij oordelen dat de voortzet
ting van de handelsbedrijvigheid geen 
bijkomende rechten op opzeggings
vergoedingen heeft doen ontstaan en 
dat niet bewezen is dat de omvang van 
de vordering van de werknemers ge
heel of gedeeltelijk door de tijdelijke 
handhaving van de arbeidsovereen
komsten is bei:nvloed; dat zij beslis
sen dater van een innige band tus
sen het beheer van de boedel en de 

schuld in verband met de opzeggings
vergoedingen geen sprake is; 

Dat zij ook oordelen dat de sociale 
bijdragen op de door de curator uit
gekeerde lonen tijdens het voortzet
ten van de handelsbedrijvigheid van 
de gefailleerde wel boedelschulden zijn, 
daar deze vorderingen immers ont
stonden "uit de verbintenissen die de 
curator heeft aangegaan door de hand
having ervan met het oog op het be
heer van de boedel"; 

Over de eerste door verweerder op
geworpen grand van niet-ontvanke
lijkheid van het middel : 

het onderdeel vertoont geen belang, 
nu het hof van beroep de voortzet
ting van de arbeidsovereenkomsten 
niet beschouwt als een daad van be
heer gesteld met het oog op het be
hoorlijk beheer van de vereffening, 
maar, zonder dat dit op kritiek van ei
ser stuit, enkel als een daad van be
waring van het patrimonium: 

Overwegende dat het arrest beslist 
dat de arbeidsovereenkomsten gehand
haafd werden met het oog op het be
heer van de boedel en het in de grond 
van niet-ontvankelijkheid vermelde on
derscheid niet hanteert; 

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

Over de tweede door verweerder op
geworpen grand van niet-ontvan
kelijkheid van het middel : 

eiser wijst geen wetsbepaling aan 
waaruit volgt dat de handhaving van 
de overeenkomsten tijdens de voort
zetting van de handelsbedrijvigheid 
een boedelschuld doet ontstaan en 
wijst inzonderheid de artikelen 444 en 
475 van de Faillissementswet niet aan 
als geschonden wetsbepalingen : 

Overwegende dat de wetsartikelen 
die de buitenbezitstelling en de voort
zetting van de handelsbedrijvigheid 
beheersen, niet moeten aangewezen 
worden als geschonden, nu de aange
voerde schending van de in het onder
dee! aangewezen beginsel en wetsar
tikelen v;olstaat om tot cassatie te 
kunnen leiden; 



-------==--=----- -=------==---------:: -I 

Nr. 214 HOF VAN CASSATIE 511 

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

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de artikelen 8 en 

9 van de Hypotheekwet, 184 van de 
gecoordineerde wetten op de handels
vennootschappen, 451 en 561 van de 
Faillissementswet het beginsel van de 
gelijkheid van de schuldeisers beves
tigen; 

Dat het genoemde artikel 561 be
paalt dat het actief wordt uitgedeeld 
zoals aldaar wordt aangegeven, na af
trek onder meer van de kosten en uit
gaven voor het beheer van het faillis
sement; 

Dat, met toepassing van die wets
bepalingen, een schuld ten laste van 
de boedel komt wanneer de curator 
qualitate qua verbintenissen heeft 
aangegaan voor het beheer van die 
boedel, onder meer door de handels
bedrijvigheid van de gefailleerde voort 
te zetten of de door hem gesloten over
eenkomsten uit te voeren, om een be
hoorlijk beheer van het faillissement 
te waarborgen; dat de boedel in die 
omstandigheden de verbintenissen uit 
dat beheer moet nakomen en de las
ten ervan moet dragen; 

Dat, onverminderd de mogelijkheid 
geboden aan de curator om binnen re
delijke grenzen van tijd zijn optie
recht uit te oefenen betreffende het be
houd van de lopende overeenkomsten, 
de curator die na de faillietverkla
ring beslist de handelsbedrijvigheid 
van de gefailleerde verder te zetten en 
de arbeidsovereenkomsten verder uit 
te voeren, zodoende de boedel beheert, 
zodat de schulden die uit die overeen
komsten ontstaan en in het bijzon
der de schulden die het gevolg zijn van 
de opzegging van die overeenkom
sten, boedelschulden zijn; 

Overwegende dat de appelrechters 
op grond van de gegevens die zij ver
melden en van de beoordelingen die zij 
maken, niet vermochten te beslissen 
dat de schulden die uit de beeindi
ging door de curator van de arbeids
overeenkomsten voortvloeien, geen 
boedelschulden waren; 

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 Brussel. 

2 mei 1997 - 1 e kamer- Voorzitter : 
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Verougstraete - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Bresse
leers, advocaat-generaal- Advocaten : mrs. 
De Bruyn en Geinger. 

Nr. 214 

1 e KAMER- 2 mei 1997 

INKOMSTENBELASTINGEN - AANSLAG
PROCEDURE' - SANCTIES. VERHOGINGEN. 
ADMINISTRATIEVE BOETEN. STRAFFEN -
ADMINISTRATIEVE BOETE - BEROEP OP NIET
GEREGISTREERDE AANNEMER- VERPLICH
TING VAN DE OPDRACHTGEVER- ONOVER
WINNELIJKE DWALING- GEVOLG. 

Wanneer de opdrachtgever die voor de uit
voering van de door de Koning bepaalde 
werkzaamheden een beroep heeft gedaan 
op een niet-geregistreerde aannemer, in 
onoverwinnelijke dwaling is gebracht, kan 
de in artikel299bis, § 3, W.I.B. (1964) be
paalde sanctie niet worden opgelegd (1). 
[Art. 299bis, § 3, W.I.B. (1964), thans 402 
W.I.B. (1992).] 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN T. GE
BROEDERS VERHAEREN & CO B.V.B.A. IN VEREF

FENING) 

Advocaat-generaal Bresseleers heeft in 
substantie gezegd : 

(1) Zie de concl. van het O.M. 
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Het bestreden arrest vernietigt de ten 
laste van de verweerster met toepassing 
van artikel 299bis, § 3, W.I.B. (1964) ge
vestigde administratieve boete, op grand 
dat deze vennootschap zich in een toe
stand van onoverkomelijke dwaling be
vond. 

De rechters stoelen hun oordeel betref
fende de onoverkomelijke dwaling op de 
vaststelling dat verweerster in handels
relatie was met een geregistreerde aanne
mer die zijn registratie verloor, maar zijn 
registratienummer bleeft vermelden op zijn 
handelspapieren en briefwisseling. 

Zij laten echter na in hun oordeel te be
trekken de wettelijke opgelegde publici
teit (2), waardoor een maximale versprei
ding wordt gegeven ook aan de schrapping 
van een geregistreerde aannemer. 

Voor de opdrachtgever die beroep doet op 
een aannemer is de informatie omtrent de 
registratie beschikbaar in het Belgisch 
Staatsblad. Die vaststelling volstond val
gens het arrest van het Hof van 13 maart 
1989 (3) om het beroep op de onoverkome
lijke dwaling te verwerpen, zelfs in hoofde 
van een opdrachtgever tegenover wie door 
de geschrapte aannemer valsheid in ge
schrifte was gepleegd. 

Het lijdt m.i. bijgevolg geen twijfel dat 
het hofvan beroep is uitgegaan van een on
juiste rechtsopvatting van het begrip on
overwinnelijke dwaling. Maar het is de 
vraag of het voorgedragen middel volstaat 
om het arrest te vernietigen. 

Kart gezegd voert het middel aanhet ar
rest artikel 299bis, § 3, W.I.B. (1964) 
schendt omdat dit wetsbepaling ook geldt 
in het geval dat een medecontractant van 
een niet geregistreerde aannemer zich in 
een toestand van onoverkomelijke dwa
ling bevindt. 

Zo geformuleerd lijkt het middel mij te 
ruim gesteld. Uit de omstandigheid dat de 
publiciteit te geven aan de registratie en de 
schrapping van de registratie nauwkeu
rig werd gereglementeerd, en de meest 
ruime weerklank krijgt via het Belgisch 
Staatsblad, moet worden afgeleid dat het 
inroepen van onwetendheid naar het oor
deel van de wetgever in de regel niet kan 

(2) Artt. 299bis, § 2, W.I.B. (1964), 20 en 21 
K.B. 5 okt. 1978. 

(3) A.R. nr. 6528 (A. C., 1988-89, nr. 395) dat 
we! op het gelijkaardige art. 30bis Sociale 
Zekerheidswet 1969 betrekking had. 

leiden tot de niet-toepassing van artikel 
299bis, § 3, W.I.B. (1964). 

Wanneer de opdrachtgever opwerpt dat 
hij betreffende de registratie is misleid door 
de aannemer zal de feitenrechter die mis
leiding moeten beoordelen in het licht van 
de publica tie in het Belgisch Staatsblad. 

Onoverkomelijke dwaling zal dan maar 
kunnen worden aangenomen indien bijv. 
onomstootbaar wordt aangetoond dat het 
geraadpleegde Belgisch Staatsblad werd 
vervalst. 

Inherent aan deze zienswijze is dat ar
tikel 299bis, § 3, W.I.B. (1964) ruimte laat, 
zij het uitermate beperkt, voor onoverwin
nelijke dwaling, en dat bijgevolg in deze 
zaak het middel, dat niet gericht is tegen 
het oordeel van het hof van beroep des
aangaande, niet tot cassatie kan leiden. 

Ik meen niet dat ik hiermee in strijd kom 
met het arrest van 13 december 1996 (4), 
dat op loutere aanwijzing van het reeds ge
noemde artikel 299bis, § 3, als geschon
den wetsbepaling, een arrest van het hof 
van beroep heeft vernietigd, dat had be
slist dat het opleggen van een boete niet 
verantwoord was; het vernietigde arrest 
stoelde die beslissing op de vaststelling dat 
de opdrachtgever in dwaling was gebracht 
door de omstandigheid dat de aannemer 
een overheidsbedrijfwas, opgericht door pu
bliekrechtelijke rechtpersonen. Aange
zien de feitenrechters enigszins in het on
gewisse lieten ofhet om onoverkomelijke 
dwaling ging dan wel om dwaling zonder 
meer, oordeelde het Hof dat hun beslis
sing rechtstreeks wegens schending van ar
tikel 299bis, § 3, W.I.B. (1964) kon wor
den vernietigd. 

In dit gevallijkt mij dat niet mogelijk. 
Aangezien het middel niet kan slagen 
strekt mijn conclusie tot verwerping van 
het cassatieberoep. 

ARREST 

(A.R. nr. F.94.0059.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 april 1994 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

(4) A.R. nr. F.94.0009.N (A. C., 1996, nr. 508). 
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schending van artikel 299bis § 3 van het 
Wetboek van inkomstenbelastingen, zo
als dat van toepassing was voor het 
aanslagjaar 1989, 

doordat het bestreden arrest beslist : 
dat verzoekster (toekomstige verweerster) 

niet betwist formeel werken te hebben toe
vertrouwd aan een niet-geregistreerde aan
nemer, 

dat zij evenwel terecht aanvoert het 
slachtoffer te zijn geweest van de oneer
lijke praktijken van de aannemer die wei 
degelijk geregistreerd was, maar zijn re
gistratie verloor in de loop van de maand 
november 1986, maar desniettegenstaande 
van zijn registratienummer gewag bleef 
maken op zijn handelspapieren en brief
wisseling, 

dat nu niet wordt betwist dat verzoek
ster in handelsrelatie was met de aanne
mer toen deze geregistreerd was en nu 
evenmin wordt betwist dat de aannemer 
verzoekster door middel van valse stuk
ken in de waan liet dat deze situatie on
gewijzigd was, verzoekster zich in een ge
val van onoverkomelijke dwaling bevond 
toen zij op die gronden haar commerciele 
relatie met de aannemer in stand hield, 

dat de administratie in het geheel niet 
kan worden gevolgd wanneer zij op grond 
van de omstandigheid achteraf, dat ver
zoekster niet is ingegaan op het voorstel 
van de administratie om binnen een zeer 
korte tijdspanne 15 % van de factuur
bedragen en een verminderde boete te star
ten, staande houdt dat hieruit het gebrek 
aan goede trouw van verzoekster blijkt, 

dienvolgens de voorziening gegrond ver
hlaart, impliciet de aanslag vernietigt en de 
terugbetaling beveelt van aile sommen die 
zouden zijn ge'ind in uitvoering van de ver
nietigde aanslag, 

terwijl artikel 299bis § 3 van het Wet
hoek van inkomstenbelastingen dat o.m. be
paalt dat degene die een beroep doet op een 
geregistreerde medecontractant van wie de 
registratie in de loop van de uitvoering van 
de overeenkomst wordt geschrapt, ver
plicht is bij iedere betaling die hij na de pu
blicatie van de schrapping aan die mede
contractant doet 15% van het door hem 
verschuldigd bedrag - exclusief de BTW -
in te houden en te storten bij de door de 
Koning aangewezen ambtenaar en dat in
dien de betrokkene de bedoelde starting 
niet verricht het verschuldigd bedrag wordt 
verdubbeld en binnen de in artikel 259 van 
het Wetboek van inkomstenbelastingen be
doelde termijn als administratieve boete te 
zijnen name wordt ingekohierd, een impe-

ratieve bepaling is die zich, behoudens in 
de gevallen beoogd in artikel 299bis § 6 van 
hetzelfde wetboek, opdringt aan iedere na
tuurlijke of rechtspersoon die betalingen 
doet aan een aannemer die niet of niet 
meer geregistreerd is en die van toepas
sing is zelfs in het geval waar de aanne
mer zijn hlant door middel van valse stuk
ken in de waan laat dat hij nog steeds 
geregistreerd is en ook in het geval waar 
die hlant zich volgens het arrest in een toe
stand van een onoverkomelijke dwaling be
vindt en te goeder trouw heeft gehandeld, 
zodat het arrest door de fiscale voorzie
ning gegrond te verklaren en de terugbe
taling van de boete te bevelen voornoemd 
artikel 299bis § 3 van het Wetboek van in
komstenbelastingen heeft geschonden : 

Overwegende dat artikel 299bis, § 3, 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen (1964) aan de opdracht
gever die een beroep doet op een niet
geregistreerde aannemer, welom
schreven verplichtingen en, in 
voorkomend geval, sancties oplegt; dat 
de artikelen 20 en 21 van het konink
lijk besluit van 5 oktober 1978 dat ter 
uitvoering van die wetsbepalingen is 
uitgevaardigd, de publicatie en de pu
bliciteit van de registratie van de aan
nemers regelen; 

Overwegende dat uit die bepalin
gen niet kan worden afgeleid dat de 
opdrachtgever die een beroep heeft ge
daan op een niet-geregistreerde aan
nemer, van zijn eventuele daaruit 
voortvloeiende verplichtingen jegens 
eiser ontslagen wordt wegens het en
kele feit dat hij in zijn contractuele re
laties met de aannemer door deze om
trent zijn registratie misleid is; 

Dat evenwel de in genoemd arti
kel 299bis bepaalde sanctie niet kan 
worden opgelegd als de opdrachtge
ver in onoverwinnelijke dwaling is ge
bracht; 

Overwegende dat het arrest, zon
der deswege te worden bekritiseerd, 
aanneemt dat de opdrachtgever zich in 
een toestand van onoverwinnelijke 
dwaling bevond; 

Dat het aldus de in het middel aan
gewezen wetsbepalingen niet schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 
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Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

2 mei 1997 - 1 e kamer - Voorzitter : 
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Farrier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Bresseleers, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Ph. 
Van de Velde, Brussel. 

Nr. 215 

1 e KAMER - 2 mei 1997 

1 o CASSATIEMIDDELEN - BELASTING
ZAKEN- TE VOEGEN STUKKEN- MIDDEL AF
GELEID UIT DE SCHENDING VAN HET GEZAG 
VAN GEWIJSDE- RECHTERLIJKE BESLISSING 
- OVERLEGGING VAN EEN AFSCHRIFT -
EENSLUIDENDVERKLARING- ONTV ANKELIJK
HEID. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN 
AANSLAGPROCEDURE- AANSLAGTERMIJNEN 
- BIJZONDERE TERMIJN - RECHTSVORDE
RING WIJZEND OP HET BESTAAN VAN NIET 
AANGEGEVEN INKOMSTEN. 

1 o Niet ontvankelijk is het middel afge
leid uit de schending van het gezag van 
gewijsde van een rechterlijke beslissing 
als het bestreden arrest de volledige in
houd ervan niet weergeeft en de ter grif
fie van het Hof neergelegde kopie niet voor 
eensluidend werd verklaard door de grif
fier van het gerecht dat de beslissing heeft 
gewezen (1). (Artt. 173, 790 en 791 
Ger.W.) 

2° Wanneer een rechtsvordering uitwijst dat 
in een der vi.Jf jaren v66r dat van het in
stellen van de vordering belastbare in
komsten niet zijn aangegeven, mag de ad
ministratie krachtens art. 263, § 1, 3°, 
W.I.B. (1964) een belasting of een aan
vullende belasting vestigen zonder dat 
vereist is dat uit de rechtsvordering zelf 
het bewijs van het niet-aangeven van be-

(1) Zie Cass., 11 maart 1994, A.R. nr. 8150 
(A. C., 1994, nr. 116) met de conclusie van adv.
gen. du Jardin; B. MAEs, Cassatiemiddelen naar 
Belgisch recht, Mys & Breesch, 1993, nr. 131 en 
de voetnoot 660. 

lastbare inkomsten blijkt (2). [Art. 263, 
§ 1, 3°, W.I.B. (1964), thans art. 358, § 1, 
3°, W.I.B. (1992).] 

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

ARREST 

CA.R. nr. F.94.0062.N) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 31 mei 1994 gewezen 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt: 

schending van art. 20, 2, b, W.I.B. 1964, 
zoals gewijzigd door art. 84, 1° van de Wet 
van 25 juni 1973 (B.S., 6 juli 1973), van toe
passing vanaf 16 juli 1973, en art. 26 W.I.B. 
1964, zoals van toepassing voor aanslag
jaar 1975 (art. 23 § 1, 4° en 32 W.I.B. 1992), 
van art. 4 van de Voorafgaande Titel bij het 
Wetboek van Strafvordering, art. 23 en 24 
GerW. en van het gezag van gewijsde van 
het arrest van het Hof van Beroep te Gent 
van 19 april 1983, 

doordat het bestreden arrest enerzijds, 
vaststelt dat uit lezing van het arrest van 
het Hof van Beroep te Gent van 19 april 
1983, bevestigd bij arrest van het Hofvan 
Cassatie van 27 november 1984 "blijkt dat 
appellant met bedrieglijk inzicht heeft ge
handeld door bij het indienen van zijn 
BTW-aangifte van het tweede kwartaal 
197 4 te steunen op stukken waarvan hij 
wist of moest weten dat zij niet met de wer
kelijkheid overeenstemden, waaruit volgt 
dat de BTW-diensten ten onrechte 
4.770.688 F. aan hem hebben teruggestort 
op grand van de vals bevonden verrichtin
gen van het tweede kwartaal1974", en, an
derzijds, beslist dat "het gezag van ge
wijsde van het arrest dd. 19 april 1983 
geenszins werd geschonden, aangezien bij 
de bepaling van de belastbare grondslag 
geen enkel element werd in acht gena
men dat onverenigbaar zou zijn met de 
vaststellingen en de betwistingen waar
over het kwestieuze arrest op definitieve 
wijze uitspraak heeft gedaan", 

(2) Zie Cass., 15 dec. 1994, A.R. nr. F.94.0042.F 
(AC., 1994, nr. 557); 1 juni 1995, A.R. nr. 
F.94.0138.F (ibid., 1995, nr. 275); 1 maart 1996, 
A.R. nr. F.95.0047.F (ibid., 1996, nr. 94). 
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te;wiJl het Hofv:~n Beroep te Gent op 19 
apnl 1983 door ZlJn veroordeling van de 
heer Henri Verbist tot terugbetaling aan de 
Belgische Staat van de som van 4.770.688 
F, zijnde het bedrag van de ten onrechte te
rugbetaalde BTW; zeker en noodzakelijk be
sliste dat het bedrag van 4.770.688 F. kwa
lificeert als een schadevergoeding ver
schuldigd aan de Belgische Staat; dat door 
het gezag van gewijsde van het arrest van 
19 april 1983, dat in bijlage aan deze me
morie .gehecht wordt en daarvan integraal 
deel mtmaakt, deze kwalificatie aan de Bel
gische Staat, Ministerie van Financien 
tegenstelbaar is; dat het bestreden arrest 
z~~der schending van het gezag van ge
WIJsde van het arrest van het Hofvan Be
r?ep te Gent_van 19 april1983, dan ook 
met kon beshssen dat dit bedrag kwalifi
ceert als een inkomen in de zin van art. 20, 
2, b" W.I.B. 1964, zoals gewijzigd door art. 
84, 1" van de Wet van 25 juni 1973 (B.S., 
6 juli 1973), en art. 26 W.I.B. 1964 zoals 
van toepassing voor aanslagjaar 1975; zo
dat het bestreden arrest de artikelen 20 2 
b" W.I.B. 1964, zoals gewijzigd door art. 84' 
1" van de Wet van 25 juni 1973 (B.S., 6 juli 
1973) en art. 26 W.I.B. 1964 zoals van toe
passing voor aanslagjaar 19'75 (art. 23 § 1, 
4" en 32 W.I.B. 1992), art. 4 van de Voor
afgaande Titel bij het Wetboek van Straf
vordering, art. 23 en 24 Ger.W. en het ge
zag van gewijsde van het arrest van het 
Hof van Beroep te Gent van 19 april 1983 
schendt: ' 

Overwegende dat het middel aan
voert dat het bestreden arrest het ge
zag van het gewijsde schendt van het 
arrest van het Hof van Beroep te Gent 
van 19 april 1983; 

Overwegende dat het onderzoek van 
het middel het Hofverplicht kennis te 
nemen van de volledige inhoud van 
het laatstgenoemde arrest; dat het be
streden arrest die inhoud niet weer
geeft; dat geen voor eensluidend ver
klaard afschrift van het arrest van 19 
april 1983 bij de voorziening is ge
voegd; 

Overwegende dat het Hof niet ver
mag acht te slaan op een ter griffie 
van het Hof neergelegde kopie van een 
arrest, die niet voor eensluidend werd 
verklaard door de griffier van het ge
recht dat de beslissing heeft gewe
zen; 

Dat het middel niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 245 en 246 
W.I.B., zoals van toepassing voor aanslag
jaar 1975, artikel 259 W.I.B. 1964 zoals ge
wijzigd door artikel 5, § 2, K.B: 18 april 
1.967 (B.S., 20 april 1967), van toepas
smg vanaf aanslagjaar 1967 (art. 6 K.B. 18 
april1967), artikel 263 W.I.B. 1964 zoals 
gewijzigd door art. 4 K.B. 23 mei 1967 
(B.S., 25 mei 1967), van toepassing vanaf 
de dag van bekendmaking in het B.S. (art. 
13, 1 o K.B. 23 mei 1967) (art. 358, § 1, 3" 
WI.J3. 1992) en van het gezag van gewijsde 
van het arrest van het Hof van Beroep te 
Gent van 19 april 1983, 

doordat het bestreden arrest beslist dat 
"~e wetgever in de tekst van art. 263 § 1, 
3 . .W·!·B. (1964) enkel ~e bewoording "uit
WIJSt hanteert, wat met gelijkstaat met 
"aantoont" of"het bewijs inhoudt"· dat dit 
:voor~gebruik van de wetgever dier{volgens 
1mphceert dat de administratie wat de 
bewijslevering betreft, al de haa; door de 
w~t ter beschikki.r;tg gestelde bewijs
rmddelen - bepaald m de artikelen 245 tot 
250 W.I.B. -mag aanwenden· dat deze na
dien uitgevoerde bewijsleve;ing dan ook 
geenszins het gezag van gewijsde van het 
arrest van 19 april 1983 miskent aange
zien dit gezag uitsluitend is verbon'den aan 
de vaststelling dat appellant ten onrechte 
het bedrag van 4. 770.658 F. heeft gei:nd en 
geenszins onverenigbaar kan zijn met de 
vaststelling dat dit bedrag tevens belast
bare bedrijfsinkomsten kan opleveren· over
wegende dat dienvolgens rekening hou
~ende met de hierboven gedane vaststel
lingen, de betwiste supplementaire aanslag 
v:olledig in overeenstemming met de bepa
lmgen van art. 263 § 1, 3" en 2, 3" W.I.B. 
(1964) werd gevestigd", 

. terwijl art. 263 W.I.B. 1964, zoals gewij
zigd door art. 4 K.B. 23 mei 1967 (B.S., 25 
mei 1967; art. 358 § 1, 3" W.I.B. 1992), 
slechts toelaat een belasting of aanvul
lende belasting te vestigen nadat de in ar
tikel 259 W.I.B. 1964, zoals gewijzigd door 
art. 5 § 2 K.B. 18 april1967 (B.S., 20 april 
1~?7;, art. 354 W.I.B. 1992), bepaalde ter
miJn 1s verstreken indien een rechtsvorde
ring uitwijst dat belastbare inkomsten niet 
:ve:~en aan&~g~ven of :':'erden bewimpeld 
m een der VIJf Jaren voor dat van het in
stellen van ~e vordering; bijgevolg de 
r~?htsvordermg zelf het bewijs moet 
biJbrengen van niet aangifte van 



516 HOF VAN CASSATIE Nr. 216 

belastbare inkomsten in een der vijf ja
ren v66r het jaar waarin de vordering is in
gesteld; art. 263 W.I.B. 1964, zoals gewij
zigd door art. 4 K.B. 23 mei 1967, derhalve 
niet toelaat een belasting of aanvullende 
belasting te vestigen op belastbare inkom
sten uitgewezen door een bewijslevering ge
voerd op grand van de artikelen 245 tot 250 
W.I.B. 1964, zoals van toepassing voor 
aanslagjaar 1975, uitgaande van de gege
vens uitgewezen door de rechtsvordering; 
zodat het bestreden arrest de artikelen 245 
en 246 W.I.B. 1964, zoals van toepassing 
voor aanslagjaar 1975, artikel 259 W.I.B. 
1964, zoals gewijzigd door art. 5, § 2, K.B. 
18 april 1967 (B.S., 20 april 1967), arti
kel 263 W.I.B. 1964, zoals gewijzigd door 
art. 4 K.B. 23 mei 1967 (B.S., 25 mei 1967; 
art. 358, § 1, 3° W.I.B. 1992) en het gezag 
van gewijsde van het arrest van het Hof 
van Beroep te Gent van 19 april 1983, 
schendt: 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 263, § 1, 3°, van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen (1964), de be
lasting of de aanvullende belasting 
mag worden gevestigd zelfs nadat de 
in artikel 259 bepaalde termijn is ver
streken ingeval een rechtsvordering 
uitwijst dat belastbare inkomsten niet 
werden aangegeven in een der vijfja
ren v66r het jaar waarin de vorde
ring is ingesteld; 

Overwegende dat voor de toepas
sing van die bepaling volstaat dat de 
rechtsvordering de belastbare inkom
sten uitwijst; dat niet is vereist dat uit 
de rechtsvordering zelf het bewijs van 
het niet-aangeven van belastbare in
komsten blijkt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

2 mei 1997 - 1 e kamer - Voorzitter : 
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Farrier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Bresseleers, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Claeys Bmiuaert; R. Termicourt, Brussel. 

Nr. 216 

3e KAMER- 5 mei 1997 

1° GEZINSBIJSLAG- WERKNEMERS
KINDERBIJSLAG- RECHTHEBBENDE- WEES 
-BED RAG- BEDRAG VAN DE GEWONE BIJ
SLAG- VADER- MOEDER- OVERLEVENDE 
ODDER- HUISHOUDEN- VERMOEDEN- SA
MENWONENDE - BEWIJS- BEWIJSLAST. 

2° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN- BE
WIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID- BEWIJS
LAST- SAMENWONENDE- GEZINSBIJSLAG
WERKNEMERS - KINDERBIJSLAG- RECHT· 
HEBBENDE- WEES- BED RAG- BED RAG VAN 
DE GEWONE BIJSLAG- VADER- MOEDER
OVERLEVENDE OUDER- HUISHOUDEN- VER· 
MOEDEN. 

1 o en 2° Kinderbijslag voor een wees wordt 
tot het bedrag van de gewone bijslag ver
minderd, wanrieer de overlevende vader 
of moeder een huishouden vormt; hoe
wel er in de regel een vermoeden is dat 
een huishouden wordt gevormd wan
neer er samenwoning is van personen van 
verschillend geslacht, geldt dat wette
lijk vermoeden maar als de Rijksdienst 
voor Kinderbijslag voor werknemers het 
materiele feit van die samenwoning be
wijst (1). (Art. 56bis, § 2, Kinderbijslag
wet Werknemers.) 

(R.K.W. T. VAN RAMPELBERGH) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.96.0071.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 8 februari 1996 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel : schending van arti
kel 56bis, § 2, van de wetten betreffende de 
kindertoeslagen voor loonarbeiders, gecotir
dineerd bij het koninklijk besluit van 19 de
cember 1939, gewijzigd bij de wet van 5 ja
nuari 1976, artikel 128, 2°, en bij het 
koninklijk besluit nr. 534 van 31 maart 
1987, artikel 9,1°, 

doordat het arrest het bestreden von
nis ten dele wijzigt, voor recht zegt dat de 

(1) Zie Cass., 18 april 1994, A.R. nr. 
S.93.0122.F (A.C., 1994, nr. 183). 
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beslissing van 17 augustus 1992 moet wor
den vernietigd, in zoverre zij betrekking 
heeft op de terugvordering van de voor de 
dochter van verweerster verleende kin
derbijslagen, op de volgende gronden: "(ei
ser) betoogt dat (verweerster) gedurende 
het tijdvak waarop de vordering tot terug
betaling betrekking heeft, een huishou
den vormde met de heer Gerondal. Hij be
roept zich op het bij artikel 56bis, § 2, van 
de gecoordineerde wetten ingevoerde wet
telijk vermoeden dat er een huishouden 
wordt gevormd wanneer er samenwoning 
is van personen van verschillend geslacht 
binnen de in die wetsbepaling aangege
ven grenzen. Het staat (aan eiser) die 
samenwoning te bewijzen. Daartoe be
roept hij zich op de vermelding 'gelezen en 
goedgekeurd' die voorafgaat aan de hand
tekening van (verweerster) onderaan op het 
verslag van de heer Decq. Daarin staat : 
'(verweerster) geeft toe dat ze vanaf fe
bruari 1990 een huishouden vormt met de 
heer Gerondal'. (Eiser) voegt er tevens aan 
toe dat genoemd feit door de gegevens van 
het dossier bevestigd wordt. Het hof stelt 
vast dat (verweerster) zeer waarschijn
lijk Nederlandstalig is. Dat feit blijkt hier
uit dat de akte van hypothecaire lening in 
het Vlaams is gesteld, ofschoon de lener en 
(verweerster) allebei wonen in het Brus
selse Gewest (respectievelijk Brussel en An
derlecht). Er is geen reden waarom voor
noemde, door notaris Demuylder, met 
standplaats te Etterbeek, opgemaakte akte 
in het Vlaams zou gesteld zijn, als het niet 
de moedertaal van (verweerster) was. De 
verklaring die zij heeft ondertekend na ze 
te hebben goedgekeurd, heeft betrekking op 
verschillende gegevens en vaststellingen; 
(verweerster) heeft dus niet noodzakelijk 
begrepen wat onder 'een huishouden vor
men' in de wettelijke betekenis van het 
woord moest worden verstaan. Het hofis de 
overtuiging toegedaan dat (verweerster), 
toen ze dat feit toegaf, niet doelde op het 
feit dat ze hun inkomsten deelden, maar op 
het feit dat zij een intieme relatie had met 
de heer Gerondal zonder daarom met hem 
sam en te wonen. Het hof betreurt het dat 
de heer Gerondal op geen enkel ogenblik is 
ondervraagd over dat 'vormen van een 
huishouden'. Tevens moet worden onder
streept dat (verweerster) in de latere, in het 
administratief dossier overgenomen ver
klaringen heeft betwist dat ze een huis
houden vormde met de heer Gerondal. In
specteur Decq verklaart in zijn verslag van 
25 mei 1992 te hebben gezien dat de be
nedenverdieping van het pand bestond uit 
een keuken met huishoudelijke toestel-

len (koelkast, gas, elektrisch koffiezetap
paraat, radio), gootsteen en de slaapka
mer met het stortbad. 'In de kamer heb ik 
de kleren van de heer Gerondal gezien'. Het 
blijkt dus dat laatstgenoemde wel dege
lijk in die flat woonde, zoals (verweerster) 
heeft gezegd. (Verweerster) en de heer Ge
rondal hebben onderling afspraken ge
maakt over de bewoning van het pand. De 
heer Gerondal bewoonde het pand al voor
aleer het door (verweerster) werd aange
kocht. Then (verweerster) het besluit nam 
een flat ervan te betrekken, betaalde zij een 
huur van 12.000 frank aan de heer Geron
dal die tevens de huur ontvangt van een 
aan een derde verhuurde flat. De heer Ge
rondal betaalt 12.000 frank aan (ver
weerster); hij betaalt de hypothecaire le
ning terug en draagt de lasten van het 
pand (water, gas en elektriciteit). In ruil 
hiervoor gebruikt hij de benedenverdie
ping en de belendende kamers waar hij het 
materieel plaatst dat hij nodig heeft voor 
zijn beroep van aannemer. Dit alles bete
kent niet dat een huishouden is gevormd. 
(Verweerster) heeft ongetwijfeld ten on
rechte kinderbijslag ontvangen, aange
zien zij daarop geen aanspraak kon rna
ken voor haar zoon, die de school verlaten 
heeft; dat verklaart waarom zij ermee in
stemde geen kinderbijslag meer te ontvan
gen vanaf maart 1995 teneinde het door 
haar onverschuldigd ontvangen bedrag te
rug te betalen. Dat feit bewijst niet dat ze 
een huishouden vormt met de heer Geron
dal. De vermelding, gedurende enige tijd, 
van beide namen (Gerondal en Van Ram
pelbergh) op dezelfde brievenbus is het 
werk van de heer Gerondal waarover hij 
niet is ondervraagd. Ret hof merkt op dat, 
volgens het verslag van 25 mei 1992 van de 
heer Decq, de heer Gerondal en 
(verweerster) verschillende bellen heb
ben, wat erop wijst dat zij apart wonen. Uit 
de uittreksels uit het bevolkingsregister 
blijkt niet dat (verweerster) en de heer Ge
rondal dezelfde woning delen. Ret hof 
meent uit het bovenstaande te kunnen be
sluiten dat niet ten genoege van recht is be
wezen dat een huishouden is gevormd zo
als door (eiser) wordt aangevoerd; het hof 
bewijst evenmin dat (verweerster) en de 
heer Gerondal hun inkomsten deelden", 

terwijl artikel 56bis, § 2, van de bij het 
koninklijk besluit van 19 december 1939 
gecoordineerde wetten betreffende de kin
dertoeslagen voor loonarbeiders bepaalt dat 
"de in § 1 bedoelde kinderbijslag noch
tans wordt verleend tegen de bij artikel 40 
bepaalde bedragen, indien de overlevende 
vader of moeder een huwelijk aangaat of 
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een huishouden vormt. Voor de toepas
sing van deze paragraaf is er een vermoe
den dat er een huishouden wordt gevormd 
wanneer er samenwoning is van perso
nen van verschillend geslacht, behalve wan
neer die personen bloed- of aanverwan
ten zijn tot en met de derde graad. Tegen 
dit vermoeden is het tegenbewijs moge
lijk"; het arbeidshof, nu het uit de in het 
middel weergegeven feitelijke vaststellin
gen afieidt dat "het hof uit het boven
staande meent te kunnen besluiten dat niet 
ten genoege van recht is bewezen dat een 
huishouden is gevormd zoals door (eiser) 
wordt aangevoerd, (hij) evenmin bewijst dat 
(verweerster) en de heer Gerondal hun in
komsten deelden", het vermoeden, vervat 
in de in het middel vermelde wetsbepa
ling, miskent door de bewijslast betref
fende het feit dat een huishouden is ge
vormd en de inkomsten zijn gedeeld in 
strijd met de wet aan eiser op te dragen : 

Overwegende dat artikel 56bis, § 2, 
van de gecotirdineerde wetten betref
fende de kindertoeslagen voor loon
arbeiders, zoals het in het middel 
wordt weergegeven, bepaalt dat de in 
§ 1 bedoelde kinderbijslag nochtans 
wordt verleend tegen de bij de artike
len 40 en 42 bepaalde bedragen, in
dien de overlevende vader of moeder 
een huwelijk aangaat of een huishou
den vormt; dat, voor de toepassing van 
deze paragraaf, het vermoeden dat er 
een huishouden is gevormd, geldt wan
neer er samenwoning is van perso
nen van verschillend geslacht, be
halve wanneer die personen bloed- of 
aanverwanten zijn tot en met de derde 
graad, en dat tegen dit vermoeden het 
tegenbewijs mogelijk is; 

Overwegende dat eiser, om zich te 
kunnen beroepen op het wettelijk ver
moeden dat een huishouden is ge
vormd, het materiele feit van die 
samenwoning moet bewijzen; 

Overwegende dat uit de context van 
het arrest blijkt dat, ongeacht de be
woordingen die zijn gebruikt, het 
arbeidshof heeft nagegaan of dat ma
teriele feit bewezen was en, op grond 
van een door het middel niet bekriti
seerde beoordeling van de in het ar
rest vastgestelde gegevens, impliciet 
maar zeker beslist dat genoemd ma
terieel feit niet was aangetoond; 

Dat het arbeidshof derhalve de be
slissing waarbij de administratieve be
slissing van 17 augustus 1992 wordt 
vernietigd in zoverre zij betrekking 
heeft op de terugvordering van de voor 
de dochter van verweerster verleende 
kinderbijslagen, naar recht verant
Woordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

5 mei 1997 - 3e kamer - Voorzitter : de 
h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslag
gever : de h. Verheyden - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Leclercq, advocaat
generaal-Advocaten: mrs. B-utzler, Ne
lissen Grade. 

Nr. 217 

3e KAMER- 5 mei 1997 

1 o RECHTERLIJKE ORGANISATIE -
ALGEMEEN- ARBEIDSHOF- OPENBAAR MI· 
NISTERIE - AMBTEN - UITOEFENING -
AUDITEUR·GENERAAL. 

zo OPENBAAR MINISTERIE - ALGE· 
MEEN-AMBTEN- UITOEFENING- ARBEIDS. 
HOF- AUDITEUR·GENERAAL. 

3° CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZA· 
KEN - PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE 
CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN IN
GESTELD - EISERS EN VERWEERDERS - VER
WEERDER - OPENBAAR MINISTERIE 
ARBEIDSHOF- AUDITEUR-GENERAAL. 

4° OPENBAAR MINISTERIE- BURGER
LIJKE ZAKEN - ARBEIDSHOF - CASSATIE
BEROEP - PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE 
CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN IN
GESTELD- EISERS EN VERWEERDERS- VER
WEERDER- AUDITEUR-GENERAAL. 

5o ARBEIDSVOORZIENING- SLUITING 
VAN ONDERNEMINGEN- SLUITINGSFONDS-
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OVERBRUGGINGSVERGOEDING - NIET
BETALING- VERGOEDING WEGENS BEEINDI
GING- BETALING- TOEPASSINGSGEBIED. 

1 o en 2° De advocaten-generaal en de 
substituten-generaal die deel uitmaken 
van het auditoraat-generaal bij het 
arbeidshof oefenen het ambt van open
baar ministerie uit onder het toezicht en 
de leiding van de procureur-generaal bij 
het hofvan beroep van de zetel, en, der
halve, in diens naam (1); het ambt van 
auditeur-generaal bij het arbeidshof be
staat niet. (Artt. 143 en 145 Ger.W.) 

3° en 4° Niet ontvankelijk is het cassatie
beroep tegen een arrest van het arbeids
hof dat gericht is tegen "de auditeur
generaal bij het arbeidshof' (2). (Artt. 143 
en 145 Ger.W.) 

5° De werknemer die met een overeenkomst 
voor een bepaalde tijd door zijn nieuwe 
werkgever in dienst wordt genomen, kan 
t.a.v. laatstgenoemde, de ancienniteit die 
hij bij zijn vroegere werkgever heeft ver
worven, niet doen gelden voor de bereke
ning van zijn opzeggingstermijn of van de 
vergoeding wegens beeindiging; hij heeft 
geen recht op de overbruggingsvergoeding 
die wordt uitbetaald door het genoemde 
Fonds tot Vergoeding van de in Geval van 
Sluiting van Ondernemingen Ontsla
gen Werknemers; derhalve heeft hij recht 
op de door genoemd fonds uitbetaalde 
vergoeding wegens beeindiging (3). (Artt. 
4, 5, 2°, en 7, 1°, wet 12 april1985; artt. 
2, § 1, 2°, §§ 2 en 4 Sluitingsfondswet.) 

(1) Cass., 18 dec. 1972 (A.C., 1973, 395). 

(2) Zie Cass., 18 dec. 1972 (A. C., 1973, 395). 

(3) Zie Cass., 19 feb. 1990, A.R. nr. 8746 (A. C., 
1989-90, nr. 370), met concl. O.M. in Bull. en Pas., 
1990, I, nr. 370; 18 nov. 1991,A.R. nr. 7572 (ibid., 
1991-92, nr. 147); ontwerp van een wet waarbij 
het Fonds tot Vergoeding van de in Geval van 
Sluiting van Ondernemingen Ontslagen Werk
nemers belast wordt met de uitbetaling van een 
overbruggingsvergoeding, memorie van toelich
ting, Gedr. St., Sen., gew. zitting 1983-1984, nr. 
697 1, blz. 1 tot 4 en 6; Verslag namens de com
missie voor de sociale aangelegenheden door de 
h. Claeys, Ged~: St., Sen., gew. zitting 1984-85, nr. 
697/2, blz. 1 tot 4; advies nr. 657 van 9 juli 1980, 
van de NationaleArbeidsraad, blz. 1 tot 3 en 21 
tot 27; vgl. M. JAMOULLE en F KEFER, La protec
tion des travailleurs en cas de transfert 
d'entreprise, Actualites du droit, 1995, blz. 4 7 e.v., 
inzonderheid blz 74 en 75; H. VAN HooGENBEMT, 
Overbruggingsvergoeding, A.T.O., nrs. 601/8000 
e.v., inzonderheid nrs. 601/8100 en 601/8120. 

(FONDS TOT VERGOEDING VAN DE IN GEV AL VAN 
SLUITING VAN ONDERNEMINGEN ONTSLAGEN 

WERKNEMERS T. GODBILLE E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.96.0086.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 februari 1996 gewe
zen door het Arbeidshof te Luik; 

Over het door het openbaar minis
terie tegen de voorziening ambtshalve 
opgeworpen middel van niet-ontvanke
lijkheid, in zoverre het gericht is te
gen de auditeur-generaal bij het 
arbeidshof, dat conform artikel1097, 
eerste lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek ter kennis werd gebracht : 

Overwegende dat het ambt van 
auditeur-generaal bij het arbeidshof 
niet bestaat; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid gegrond is; 

Overwegende dat de vordering tot 
bindendverklaring van het arrest die 
subsidiair gericht is tegen de auditeur
generaal bij het arbeidshof, om de
zelfde reden niet ontvankelijk is; 

Over het middel, gesteld als volgt : scherr
ding van de artikelen 3, 4, 5, 6 en 7 van de 
wet van 12 april1985 waarbij het Fonds tot 
vergoeding van de in geval van sluiting van 
ondernemingen ontslagen werknemers be
last wordt met de uitbetaling van een 
overbruggingsvergoeding, 11 en 14 van de 
collectieve arbeidsovereenkomst 32bis, ge
sloten op 7 juni 1985 in de Nationale 
Arbeidsraad, betreffende het behoud van de 
rechten van de werknemers bij wijziging 
van werkgever ingevolge de overgang van 
ondernemingen krachtens overeenkomst en 
tot regeling van de rechten van de werk
nemers die overgenomen worden bij over
name van activa na faillissement of ge
rechtelijk akkoord door boedelafstand, 
algemeen verbindend verklaard bij konink
lijk besluit van 25 juli 1985 (en voor zo
ver nodig, schending van artikel 1 van het 
voornoemd koninklijk besluit van 25 juli 
1985), van artikel 2, inzonderheid §§ 1 (ge
wijzigd bij de wet van 30 maart 1976), 2 en 
4 (ingevoegd bij artikel 17 van de wet van 
12 april1985) van de wet van 30 juni 1967 
tot verruiming van de opdracht van het 
Fonds tot vergoeding van de in geval van 
sluiting van ondernemingen ontslagen 
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werknemers en van artikel 4 (gewijzigd bij 
de wet van 28 juli 1971 en aangevuld bij de 
wet van 12 april1985) van de wet van 28 
juni 1966 betreffende de schadeloosstel
ling van de werknemers die ontslagen wor
den bij sluiting van ondernemingen, 

doordat het arrest vaststelt dat verweer
der "door de overnemer opnieuw in dienst 
werd genomen, maar dan voor de heel be
perkte tijd van 4 maanden en dat hij, na
dat (eiser) geweigerd had hem de vergoe
ding wegens beeindiging uit te betalen, de 
overbruggingsvergoeding aangevraagd en 
gekregen heeft die niet kan worden gecu
muleerd met de vergoeding wegens beein
diging" en vervolgens de rechtsvordering 
van verweerder tot betaling, door eiser, van 
de vergoeding wegens beeindiging gegrond 
verklaart en derhalve eiser veroordeelt tot 
betaling aan verweerder van het bruto
bedrag van 900.000 frank, verminderd met 
het brutobedrag van de overbruggings
vergoeding en van de reeds betaalde con
tractuele vergoedingen en vermeerderd met 
de wettelijke interest berekend op het netto 
te betalen bedrag, op de volgende gran
den : "uit de memorie van toelichting zo
als zij voor de Senaat was voorgesteld (ge
drukte stukken, zitting 1983-1984, 697,1 
van 24 mei 1984) blijkt duidelijk dat het 
antwerp van wet (die de wet van 12 april 
1985 is geworden) de richtlijn 77/187 aan
vult en meer bepaald gevolg geeft aan het 
advies van de N ationale Arbeidsraad nr. 
657 van 9 juli 1980, inzonderheid 2°, in zo
verre het de volgende aanbevelingen be
vat : 1 °) het sluiten van een collectieve ar
beidsovereenkomst die enerzijds de inhoud 
van de voormelde collectieve arbeidsover
eenkomst nr. 32 herneemt en anderzijds 
deze laatste aanvult met specifieke bepa
lingen betreffende de rechten (ancienni
teit, arbeidsvoorwaarden) van de werkne
mers, die worden overgenomen door een 
nieuwe werkgever die de activa van de on
derneming na faillissement of gerechte
lijk akkoord door boedelafstand overneemt 
(collectieve arbeidsovereenkomst 32bis van 
9 juli 1980); (in werkelijkheid collectieve ar
beidsovereenkomst 32bis van 7 juni 1985, 
algemeen verbindend verklaard bij konink
lijk besluit van 25 juli 1985); 2°) het aan
nemen van wettelijke maatregelen, waar
bij de opdracht van het Fonds tot 
vergoeding van de in geval van sluiting van 
ondernemingen ontslagen werknemers 
wordt verruimd ten einde de toestand van 
die werknemers tijdens de periode die aan 
de overname voorafgaat, te regelen door de 
invoering van een overbruggingsvergoeding; 
de memorie van toelichting eindigt met de 

volgende overwegingen: 'Voor de Natio
nale Arbeidsraad is het sluiten van een col
lectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis der
halve ondergeschikt aan het uitvaardigen 
van voornoemde wettelijke maatregelen, 
deze wettelijke en conventionele bepalin
gen moeten een geheel vormen. Het is dan 
oak onontbeerlijk dat de collectieve ar
beidsovereenkomst nr. 32bis en deze wet op 
dezelfde datum in werking treden'; dit pa
rallellisme komt oak tot uiting in de com
mentaar op de artikelen, inzonderheid in de 
commentaar op de artikelen 2 en 3, arti
kel 4 alsook in die op de (vroegere) artike
len 5, 6 en 7 waarin de voorwaarden wer
den vastgesteld die de overgenomen 
werknemers moeten vervullen om de 
overbruggingsvergoeding te genieten : 'Deze 
voorwaarden, die dezelfde zijn als deze van 
artikelll, tweede lid, van de C.A.O. 32bis 
zijn de volgende : r) ... ; 2°) de werkne
mer moet overgenomen worden, hetzij op 
het ogenblik van de overname van de ac
tiva, hetzij binnen een bijkomende tijd
spanne van zes maanden volgend op de 
overname; 3°) de vergoeding is nochtans 
niet verschuldigd wanneer de werknemer 
die op proef aangeworven werd door de 
nieuwe werkgever, ontslagen wordt gedu
rende deze proefperiode'; de minister voegt 
hieraan het volgende toe : 'Uit artikel 14 
van de collectieve arbeidsovereenkomst 
32bis volgt inderdaad dat de ancienniteit 
die de werknemer heeft verworven bij zijn 
vroegere werkgever evenals deze die hij 
verworven heeft gedurende de periode die 
gedekt is door de overbruggingsvergoeding 
in aanmerking worden genomen bij de 
nieuwe werkgever in geval van ontslag, be
halve in geval van ontslag gedurende de 
proefperiode'. De minister wijst er tevens 
op dat een relatief lange termijn, die kan 
gaan tot 18 maanden na de datum van het 
faillissement, kan verstrijken v66r de rech
ten op de overbruggingsvergoeding kun
nen worden vastgesteld en dat de werkne
mer intussen van het Sluitingsfonds een 
vergoeding wegens beeindiging heeft ont
vangen : 'De overbruggingsvergoeding kan 
in dat geval niet gecumuleerd worden met 
de verbrekingsvergoeding'; de commen
taar van de minister van Tewerkstelling op 
artikel 17 van het wetsontwerp tot wijzi
ging van artikel 4 van de wet van 28 juni 
1966 bevestigt dat de term 'overgenomen' 
moet worden begrepen in de zin van de col
lectieve arbeidsovereenkomst 32bis d.w.z. 
in de zin van een overeenkomst voor on
bepaalde tijd met behoud van de ancien
niteit die de werknemer heeft verworven bij 
zijn vroegere werkgever, aangezien hij het 
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volgende zegt : 'Gezien de overgenomen 
werknemer bij zijn nieuwe werkgever zijn 
volledige ancienniteit behoudt en hij ge
durende de periode van werkonderbre
king de overbruggingsvergoeding heeft ont
vangen, is het dan ook normaal dat hij ook 
geen aanspraak meer kan maken op de 
sluitingsvergoeding die bij de wet van 28 
juni 1966 wordt toegekend'; hoewel de be
spreking in de Kamer (gedrukte stukken, 
zitting 1984-1985, 1073, nr. 2, p. 2) geen 
aanleiding gaf tot lange debatten, beves
tigt het antwoord van de minister op het 
hem tijdens de bespreking voorgelegde 
voorbeeld dat de collectieve arbeidsover
eenkomst 32bis en de wet van 12 april1985 
elkaar aanvullen en dat de overgenomen 
werknemer, wiens proefperiode voorbij is, 
bij zijn ontslag achteraf door de nieuwe 
werkgever, het voordeel moet behouden van 
de ancienniteit die hij zowel bij de vroe
gere als bij de nieuwe werkgever heeft ver
worven; Mevr. V. Bertrand en Fr. Cap
rasse wijzen er eveneens op dat het 
toepassingsgebied van de wet van 12 april 
1985 geent is op dat van de collectieve ar
beidsovereenkomst nr. 32bis ( ... ) en dat ( ... ) 
er tussen de overgenomen werknemers en 
de nieuwe werkgever een nieuwe arbeids
overeenkomst wordt gesloten waaraan de 
nieuwe werkgever zelfs een proefbeding 
kan toevoegen (Art. 14, tweede lid, C.A.O. 
32bis dat overeenkomt met art. 6 van de 
wet). Ret sluiten van een nieuwe overeen
komst betekent niet dat de werkgever van 
aile verplichtingen ontslagen is : de bij de 
eerste werkgever verworven ancienniteit en 
de collectief bedongen en toegepaste voor
waarden gelden zodra de nieuwe overeen
komst definitief gesloten is. (Contrat de tra
vail, cession d'entreprise et faillite, J. T.T. 
1986, nr. 353 en 354, inzonderheid nr. 38 en 
42); ... uit de bovenstaande overwegingen 
volgt dat de overbruggingsvergoeding ver
schuldigd is aan de werknemer 1 ") die op 
de datum van het faillissement door een ar
beidsovereenkomst met de onderneming 
was verbonden; 2") die recht had op een 
vergoeding wegens beeindiging die niet is 
uitbetaald (wat degenen uitsluit die we
gens zware fout, vrijwillig vertrek of out
slag v66r het faillissement waren ontsla
gen en die geen aanspraak konden maken 
op de vergoeding wegens beeindiging); 3") 
die ten gevolge van zijn weder
indienstneming door de nieuwe werkge
ver, bij laatstgenoemde de bij de vroegere 
werkgever verworven ancienniteit, met in
begrip van de eventuele onderbreking, 
terugkrijgt, maar enkel voor de vast
stelling van de termijn of van de 

opzeggingsvergoeding (zodat het abnor
maal zou zijn dat hij ten laste van het 
Fonds nog aanspraak zou kunnen maken 
op een vergoeding wegens beeindiging ter
wijl de ancienniteit op grond waarvan die 
vergoeding wordt berekend, bij de nieuwe 
werkgever wordt gewaarborgd); de term 
'overgenomen' in artikel 5, 2", van de wet 
moet immers op dezelfde wijze worden 
ge'interpreteerd als de bewoordingen 'over
name van die werknemers' in artikel11, 
derde lid, en volgende, van de C.A.O. 32bis; 
(verweerder), aangezien hij in casu, na zijn 
wederindienstneming voor onbepaalde tijd, 
bij zijn nieuwe werkgever geen aanspraak 
meer kon maken op een opzeggings
vergoeding waarin rekening wordt gehou
den met zijn ancienniteit bij zijn vroe
gere werkgever, niet voldoet aan de bij 
artikel5, 2", van de wet van 12 april1985 
bepaalde voorwaarde en evenmin aan ar
tikelll, derde lid, van de C.A.O. 32bis; er 
dient derhalve geen onderscheid gemaakt 
tussen 'overgenomen' en 'opnieuw in dienst 
genomen', aangezien de C.A.O. 32bis de 
nieuwe werkgever het recht geeft om per
soneel van de failliete ondememing over te 
nemen of opnieuw in dienst te nemen, on
der andere dan de vroegere voorwaarden. 
Wanneer het evenwel gaat om een over
eenkomst voor onbepaalde tijd, al dan niet 
van een proefbeding voorafgegaan, wordt de 
bij de failliete werkgever verworven an
cienniteit, mits de werknemer binnen zes 
maanden na de overname opnieuw in 
dienst wordt genomen, wettelijk beschermd 
in de nieuwe overeenkomst, ongeacht ze al 
dan niet in een beding van de nieuwe over
eenkomst wordt gewaarborgd; wanneer het 
niet om een wederindienstneming voor on
bepaalde tijd gaat, kan de werknemer niet 
geacht worden te zijn overgenomen in de 
zin van artikel 5, 2", van de wet van 12 
april1985; (verweerder) vordert dus te
recht dat (eiser) wordt veroordeeld om hem 
de vergoeding wegens beeindiging, be
perkt tot 900.0000 frank te betalen", 

terwijl de overgenomen werknemer die 
de voorwaarden vervult om aanspraak te 
kunnen maken op de overbruggings
vergoeding, bedoeld in artikel 4 van de wet 
van 12 april 1985 waarbij het Fonds tot 
vergoeding van de in geval van sluiting van 
ondernemingen ontslagen werknemers be
last wordt met de uitbetaling van een 
overbruggingsvergoeding, krachtens de ar
tikelen 2, § 4, van de wet van 30 juni 1967 
tot verruiming van de opdracht van het 
Fonds tot vergoeding van de in geval van 
sluiting van ondernemingen ontslagen 
werknemers, en 4, zevende lid, van de wet 
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van 28 juni 1966 betreffende de schade
loosstelling van de werknemers die ont
slagen worden bij sluiting van onderne
~in~en, geen aanspraak kan maken op de 
m die wetten bedoelde vergoedingen we
gens beeindiging en ontslag; de over
bruggingsvergoeding luidens artikel 5 van 
de voornoemde wet van 12 april 1985 ver
schuldigd is aan de werknemers 1° die op 
de datum van het faillissement of het ge
rechtelijk akkoord door boedelafstand door 
een arbeidsovereenkomst of door een 
leerovereenkomst verbonden waren of die 
ontslagen waren tijdens de maand die aan 
deze datum voorafgaat en recht hadden op 
een verbrekingsvergoeding die op deze da
tum niet of slechts gedeeltelijk was uitbe
taald, en die 2° overgenomen zijn op het 
ogenblik van de overname van de activa of 
b~nnen een daaropvolgende bijkomende pe
node van zes maanden; noch uit de tekst 
van die bepaling, en meer bepaald uit de in 
punt 2° vervatte voorwaarde, noch uit enige 
andere bepaling van de wet van 12 april 
1985 blijkt dat de overname van de werk
nemer door de nieuwe werkgever noodza
kelijkerwijs moest geschieden op grond van 
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 
tijd met behoud van de bij de vroegere 
werkgever verworven ancienniteit; de wet 
van 12 april1985 immers slechts een uit
zondering op de uitbetaling van de 
overbruggingsvergoeding bevat, meer be
paald in artikel 6 : "wanneer de werkne
mer, na door de nieuwe werkgever te zijn 
in dienst genomen op grond van een ar
beidsovereenkomst met beding van proef
tijd, tijdens deze proeftijd wordt ontsla
g~n"; de ?verbruggingsvergoeding, met 
u~tzor;tdermg van dat enige geval, verschul
d~gd IS zodra de werknemer opnieuw in 
dienst wordt genomen door de nieuwe 
werkgever, ongeacht de duur en de voor
waarden van de wederindienstneming· het 
wat dat betreft niet terzake doet d~t de 
voorwaarden van de op 7 juni 1985 in de 
Nationale Arbeidsraad gesloten en bij ko
ninklijk besluit van 25 juli 1985 algemeen 
verbindend verklaarde collectieve arbeids
overeenkomst 32bis, en inzonderheid de bij 
artikel14 van die collectieve arbeidsover
eenkomst bepaalde voorwaarde betref
fende het behoud van de ancienniteit door 
de nieuwe werkgever niet zijn nageko
men; de niet-nakoming van de voorwaar
den van de C.A.O. nr. 32bis immers uit
sluitend betrekking heeft op de verhou
dingen tussen de overgenomen werknemer 
en de nie~we werkgever, maar niet op ei
ser aan Wie de overgenomen werknemer die 
omstandigheid niet kail tegenwerpen om de 

vergoedingen wegens beeindiging en ant
slag te krijgen in plaats van een 
overbruggingsvergoeding; het arrest bijge
v~lg, nu het op de aangegeven gronden be
shst dat de werknemer niet als overgeno
men kan worden beschouwd in de zin van 
artikel5, 2°, van de wet van 12 april1985 
"~ange~ien _hij ni~t voor onbepaalde tijd op
meuw m dienst IS genomen" : 1) aan het 
voornoemde artikel 5, 2°, een voorwaarde 
toevoegt die het niet bevat daar het al
dus de t?eker;tnin~ van een o~erbruggings
vergoedmg mtslmtend onderwerpt aan de 
voorwaarde dat de werknemer wordt over
genomen met een overeenkomst voor on
bepaalde tijd met behoud van de bij de 
vroegere werkgever verworven ancienni
teit (s?hending van artikel5, 2°, van de in 
het middel vermelde wet van 12 april 1985 
en, voor zover nodig, van de artikelen 3 4 
6 en 7 van die wet, van de artikelen n'er{ 
~4 :ran de in het middel vermelde en op 7 
JUlll 1985 gesloten collectieve arbeidsover
eenkomst nr. 32bis, en van artikel 1 van 
het koninklijk besluit van 25 juli 1985 
waarbij de collectieve arbeidsovereenkomst 
nr. 32bis algemeen verbindend wordt ver
klaard); 2) de toekenning van een over
bruggingsvergoeding in strijd met de wet 
onderwerpt aan de voorwaarde dat de 
nieuwe werkgever de in de collectieve ar
beidsovereenkomst nr. 32bis vervatte voor
waarden en meer bepaald die betreffende 
het behoud van de bij de vorige werkge
ver verworven ancienniteit naleeft (scherr
ding van de artikelen 11 en 14 van de in 
het middel vermelde en op 7 juni 1985 ge
sloten collectieve arbeidsovereenkomst nr. 
32bis (en, voor zover nodig, van artikel1 
van het koninklijk besluit van 25 juli 1985 
waarbij de collectieve arbeidsovereenkomst 
nr. 32bis algemeen verbindend wordt ver
klaard), en schending van de artikelen 3 4 
5, 6 en 7 van de in het middel vermelde ~et 
van 12 april1985); 3) en derhalve de be
slissing waarbij eiser wordt veroordeeld tot 
b~t~ling. van een vergoeding wegens beein
digmg met naar recht verantwoordt (scherr
ding van alle in het middel vermelde wet
telijke bepalingen, en inzonderheid van de 
in het middel aangegeven artikelen 7 van 
de wet van 12 april1985, 2 van de wet van 
30 juni 1967 en 4 van de wet van 28 juni 
1966) : 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt : 1° dat verweerder sinds 3 no
vember 194 7 als hoofd van een labo
ratorium, met een arbeidsovereen
komst voor bedienden, tewerkgesteld 
was bij tle naamloze vennootschap 
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P.R.B.; 2° dat die vennootschap op 17 
juli 1990 failliet verklaard is, wat 
leidde tot het ontslag van de eerste 
verweerder door de curatoren; 3° dat 
zij op 10 augustus 1990 door een an
dere vennootschap is overgenomen; 4 ° 
dat verweerder, met het oog op de op
leiding van een nieuw hoofd van het 
laboratorium, door laatstgenoemde 
vennootschap werd aangeworven met 
een arbeidsovereenkomst voor een be
paalde tijd die inging op 29 augus
tus 1990 en afliep op 31 december 
1990; 5° dat het arbeidshof heeft be
slist dat verweerder, aangezien hij niet 
met een arbeidsovereenkomst voor on
bepaalde tijd is aangeworven, niet vol
deed aan de voorwaarde van artikel 5, 
2°, van de wet van 12 april 1985 om 
recht te hebben op de in die wet be
doelde overbruggingsvergoeding en dat 
hij, ten laste van eiser recht had op 
een vergoeding wegens beeindiging; 
dat het geval waarin de werknemer 
uitgesloten is van laatstgenoemde, in 
artikel 2, § 4, van de wet van 30 juni 
1967 bedoelde vergoeding, bijgevolg op 
hem niet toepasselijk was; 

Overwegende dat artikel 4, zevende 
lid, van de wet van 28 juni 1966 be
treffende de schadeloosstelling van de 
werknemers die ontslagen worden bij 
sluiting van ondernemingen en arti
kel 2, § 4, van de wet van 30 juni 1967 
tot verruiming van de opdracht van 
het Fonds tot Vergoeding van de in 
Geval van Sluiting van Ondernemin
gen Ontslagen Werknemers, hierna 
''het Fonds" genoemd, bepalen dat de 
in die wetten bedoelde vergoedingen 
wegens ontslag en wegens beeindi
ging, door het Fonds niet verschul
digd zijn aan de werknemer die de bij 
de wet van 12 april 1985 ingevoerde 
overbruggingsvergoeding geniet; 

Overwegende dat laatstgenoemde 
wet het Fonds belast met de uitbeta
ling van een overbruggingsvergoeding 
in geval van overname van werkne
mers als gevolg van de overname van 
het gehele of een gedeelte van de ac
tiva van een failliete onderneming of 
van een onderneming die het voor
werp is van een gerechtelijk akkoord 

door boedelafstand, op voorwaarde dat 
de overname van de activa, in de re
gel, geschiedt binnen een termijn van 
zes maanden vanaf de datum van het 
faillissement of van het gerechtelijk 
akkoord; dat, krachtens artikel 5 van 
die wet, de werknemers, om recht te 
hebben op de overbruggings
vergoeding, 1° ofWel op de datum van 
het faillissement verbonden moeten 
zijn door een arbeidsovereenkomst of 
door een leerovereenkomst, ofWel ont
slagen moeten zijn tijdens de maand 
die aan deze datum voorafgaat en 
recht hebben op een verbrekings
vergoeding die op deze datum niet of 
slechts gedeeltelijk werd uitbetaald; 2° 
overgenomen moeten worden op het 
ogenblik van de overname van de ac
tiva ofbinnen een daaropvolgende bij
komende periode van zes maanden; 

Overwegende dat uit de parlemen
taire voorbereiding van die wet blijkt : 

a) dat de wetgever zich heeft laten 
leiden door de wens van de Nationale 
Arbeidsraad om de toestand te rege
len van de werknemers die ten ge
volge van faillietverklaring of homo
logatie van het gerechtelijk akkoord 
betreffende hun onderneming wor
den ontslagen en door de overnemer 
van die onderneming opnieuw in 
dienst worden genomen; dat deNa
tionale Arbeidsraad in zijn advies nr. 
657 van 9 juli 1980 het volgende voor
stel heeft gedaan : 1 °) het sluiten van 
een collectieve arbeidsovereenkomst 
die enerzijds de inhoud van de collec
tieve arbeidsovereenkomst nr. 32 her
neemt en anderzijds deze laatste aan
vult met specifieke bepalingen 
betreffende de rechten (ancienniteit, 
arbeidsvoorwaarden) van de werkne
mers, die worden overgenomen door 
een nieuwe werkgever die de activa 
van de onderneming na faillissement 
of gerechtelijk akkoord door boedel
afstand overneemt; 2°) het aannemen 
van wettelijke maatregelen, waarbij de 
opdracht van het Fonds tot Vergoe
ding van de in Geval van Sluiting van 
Ondernemingen Ontslagen Werkne
mers wordt verruimd ten einde de toe
stand van die werknemers tijdens de 
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periode die aan de overname vooraf
gaat, te regelen door de invoering van 
een overbruggingsvergoeding; 

b) dat de wet van 12 april1985 ge
volg geeft aan punt 2 van het advies 
nr. 657 van de Nationale Arbeidsraad; 

Dat punt 1 van dat advies heeft ge
leid tot de collectieve arbeidsovereen
komst nr. 32bis, op 7 juni 1985 geslo
ten in de N ationale Arbeidsraad en 
algemeen verbindend verklaard bij het 
koninklijk besluit van 25 juli 1985; dat 
die collectieve arbeidsovereenkomst in 
werking is getreden "op dezelfde da
tum als de wet van 12 april 1985"; 

Overwegende dat artikel 14, eer
ste lid, van de voornoemde collectieve 
arbeidsovereenkomst bepaalt dat de 
ancienniteit, die de werknemer door 
zijn arbeidsprestaties bij zijn vorige 
werkgever heeft verworven, evenals de 
eventuele aan zijn nieuwe indienst
neming voorafgaande periode tijdens 
welke de activiteit van de werkne
mer wordt onderbroken ingevolge fail
lissement of gerechtelijk akkoord, in 
aanmerking worden genomen voor de 
vaststelling van de opzeggingster
mijn of van de opzeggingsvergoeding; 

Overwegende dat uit de memorie 
van toelichting bij het antwerp van de 
wet van 12 april 1985 blijkt dat de 
wetgever de werknemer die recht heeft 
op een overbruggingsvergoeding, van 
het recht op de bij de wetten van 28' 
juni 1966 en van 30 juni 1967 bedoelde 
vergoedingen wegens ontslag en we
gens beeindiging alleen heeft uitge
sloten omdat die werknemer krach
tens de voornoemde collectieve 
arbeidsovereenkomst bij zijn nieuwe 
werkgever zijn volledige dienstancien
niteit behield en tijdens de period_,e van 
werkonderbreking de overbruggings
vergoeding had ontvangen; 

Overwegende dat hieruit volgt dat 
de wetgever, in de wet van 12 april 
1985, alleen de toestand heeft willen 
regelen van de werknemer die door 
zijn nieuwe werkgever voor onbe
paalde tijd wordt aangeworven en die, 
ten aanzien van die werkgever, de bij 
zijn vorige werkgever verworven an-

cienniteit kan doen gelden voor de be
rekening van zijn opzeggings
vergoeding of van zijn vergoeding 
wegens beeindiging; 

Oat het arrest, nu het beslist dat 
verweerder geen aanspraak kan rna
ken op de overbruggingsvergoeding 
omdat hij is overgenomen met een 
overeenkomst voor een bepaalde tijd 
en omdat de uitsluiting van het recht 
op de bij artikel 2, § 4, van de wet van 
30 juni 1967 bepaalde en door het 
Fonds verschuldigde vergoeding we
gens beeindiging, derhalve op hem niet 
toepasselijk is, zijn beslissing naar 
recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening en de vordering tot bindend
verklaring van het arrest; veroordeelt 
eiser in de kosten. 

5 mei 1997 - 3° kamer- Voorzitter en 
verslaggever : de h. Marchal, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Leclercq, advocaat-generaal -Ad
vocaat : mr. Simont. 

Nr. 218 

2e KAMER- 6 mei 1997 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE- STRAF
ZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN 
ACCIJNZEN INBEGREPEN) - POLITIEZAKEN -
HOGER BEROEP- STRAFVERZWARING- AF
WEZIGHEID MOTIVERINGSPLICHT- MOTIVE
RING- WETTIGHEID - TOETSING. 

2° CASSATIE - BEVOEGDHEID VAN RET HOF 
- ALGEMEEN- POLITIEZAKEN- HOGER BE
ROEP- STRAFVERZWARING- AFWEZIGHEID 
MOTIVERINGSPLICHT- MOTIVERING- WET
TIGHEID - TOETSING. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE- STRAF
ZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN 
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ACCIJNZEN INBEGREPEN)- MOTIVERING
'STUKKEN VAN HET DOSSIER' - BEWIJS. 
KRACHT- MISKENNING- TOETSING. 

4 ° CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN HET HOF 
- ALGEMEEN - MOTIVERING - 'STUKKEN 
VAN HET DOSSIER'- BEWIJSKRACHT- MIS
KENNING- TOETSING. 

1 o en 2° Wanneer de correctionele recht
bank, zetelend in graad van beroep, hoe
we! de wet, onder !outer vormelijk oog
punt, de rechters, behoudens aangaande 
het verval van het recht tot het besturen 
van een voertuig, niet verplicht in het von
nis melding te maken van de redenen op 
grand waarvan zij de keuze en de maat 
van de andere uitgesproken straffen en 
maatregelen bepalen, niettemin de rede
nen van een verhoging van de geldboete 
aanduidt, komt het aan het Hof toe de 
wettigheid van deze redenen te toetsen. 

3° en 4° Wanneer de appelrechters, als re
denen om een feit bewezen te achten, ver
wijzen naar "de stukken van het dos
sier" en dit dossier slechts een proces
verbaal bevat houdende het relaas van 
een ongeval en de verklaringen van de be
trokken partijen en getuigen, waarop de 
rechters hun beslissing hebben kunnen !a
ten steunen, kan het Hof, zo dit proces
verbaal onmiskenbaar het door de appel
rechters aangehouden feit uitsluit, de 
miskenning van de bewijskracht van dit 
proces-verbaal vaststellen. 

(ANTONIS) 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.0881.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 23 mei 1996 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Hasselt; 

Over het middel : 
Overwegende dat het middel en

kel opkomt tegen de maat van de op
gelegde geldboete; 

Overwegende dat, naar luid van de 
artikelen 163, tweede lid, en 176 Wet
hoek van Strafvordering, de correctio
nele rechtbank zetelend in graad van 
hoger beroep er alleen toe gehouden is 
de redenen te vermelden waarom ze 

oordeelt verval van het recht tot het 
besturen van een voertuig te moeten 
uitspreken, in welk geval ze boven
dien de duur ervan moet rechtvaar
digen; 

Overwegende weliswaar dat de wet, 
onder louter vormelijk oogpunt, de 
rechters niet verplicht in het vonnis 
melding te maken van de redenen op 
grond waarvan zij de keuze en de 
maat van de andere uitgesproken 
straffen of maatregelen be pal en; 

Dat wanneer zij niettemin, zoals te 
dezen, in het vonnis de redenen aan
duiden waarom ze de door de eerste 
rechter uitgesproken geldboete me
nen te moeten verzwaren, het aan het 
Hof staat de wettigheid van deze re
denen te toetsen; 

Overwegende dat de rechters, na te 
hebben vastgesteld dat eiser onvoor
zichtig is geweest, oordelen de door de 
eerste rechter uitgesproken geldboete 
te moeten verhogen omdat eiser na de 
aanrijding "de plaats (. .. ) verlaat zon
der rekening te houden met de let
sels die de aanrijding heeft veroor
zaakt"; 

Dat, blijkens de vermeldingen van 
het bestreden vonnis, zij hiervoor en
kel acht slaan op "de stukken van het 
geding"; 

Dat alleen het proces-verbaal num
mer 95 V 1005 van 3 januari 1995 op
gesteld door de politie te Genk een re
laas inhoudt van het ongeval en de 
verklaringen bevat van de daarbij be
trokken partijen en getuigen, zodat de 
rechters alleen op dit stuk hun beslis
sing hebben kunnen laten steunen; 

Dat uit dit proces-verbaal blijkt 
dat eiser, na de aanrijding, onmiddel
lijk het slachtoffer ter verzorging bij 
een geneesheer heeft gebracht en, met 
het oog op de regeling van de veroor
zaakte schade, zijn adres heeft mede
gedeeld; 

Dat de rechters die de geldboete ver
hogen met de hiervoor vermelde con
sideransen de bewijskracht van dit 
proces-verbaal miskennen; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 
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Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde vonnis; 
laat de kosten ten laste van de Staat; 
verwijst de zaak naar de Correctio
nele Rechtbank te Tongeren, zitting 
houdend in hoger beroep. 

6 mei 1997 - 2e kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. D'Haenens, voorzitter 
- Gelijkluidende conclusie van de h. Hal
leweyn, advocaat-generaal met opdracht -
Advocaat : mr. D. Vanden Boer, Hasselt. 

Nr. 219 

2e KAMER - 6 mei 1997 

CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- PER
SONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP 
KAN OF MOET WORDEN INGESTELD - BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING- BEKLAAGDE 
- GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAAR
BORGFONDS- VRIJWILLIGE TUSSENKOMST
BINDENDVERKLARING - GEEN GEDING -
ONTVANKELIJKHEID. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van 
de beklaagde tegen de beslissing waar
bij het arrest bindend en tegenstelbaar 
wordt verklaard aan het Gemeenschap
pelijk Motorwaarborgfonds (1). 

(HILAMI T. VERPAELE) 

ARREST 

(A.R. nr. P.97.0356.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 februari 1997 door 
het Hofvan Beroep te Gent gewezen; 

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

(1) Cass., 24 rnei 1983, A.R. nr. 8044 (A. C., 
1982-83, nr. 528); zie Cass., 19 sept. 1979 (ibid., 
1979-80, nr. 39). 

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

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de burgerlijke rechtsvorde
ringen tegen eiser ingesteld : 

1. door de verweerders Vivian Ver
paele, Martine Van Haute en Dirk Cal
loens: 

Overwegende dat eiser geen mid
del aanvoert; 

2. door Royale Belge, N.V. : 

Overwegende dat deze beslissing 
geen eindbeslissing is in de zin van ar
tikel 416 Wetboek Strafvordering en 
geen uitspraak doet over een geschil 
inzake bevoegdheid; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

C. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing waarbij het ar
rest gemeen en tegenstelbaar wordt 
verklaard aan het Gemeenschappe
lijk Motorwaarborgfonds, wat betreft 
de diefstal met geweld gepleegd te 
Deinze op 19 februari 1996 ten na
dele van Martine Van Haute: 

Overwegende dat eiser geen hoeda
nigheid heeft om tegen deze beslis
sing cassatieberoep in te stellen; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

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

6 mei 1997 - 2e kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. D'Haenens, voorzit
ter - Gelijkluidende conclusie van de h. 
D'Halleweyn, advocaat-generaal met op
dracht. 
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Nr. 220 

2e KAMER - 7 mei 1997 

1 o RECHTERLIJKE ORGANISATIE -
STRAFZAKEN- KRIJGSRAAD - SAMENSTEL
LING- ZELFDE ZAAK- VOORLOPIGE HECH
TENIS - VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING
VEROORDELING- ZELFDE RECHTER- NIE
TIGHEID. 

2o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTI
KEL 6.1- ONPARTIJDIGE RECHTER- KRIJGS
RAAD - SAMENSTELLING- ZELFDE ZAAK
VOORLOPIGE HECHTENIS - VOORLOPIGE IN
VRIJHEIDSTELLING - VEROORDELING 
ZELFDE RECHTER - NIETIGHEID. 

3o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) 
- ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER
STRAFZAKEN- KRIJGSRAAD- SAMENSTEL
LING- ZELFDE ZAAK- VOORLOPIGE HECH
TENIS - VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING
VEROORDELING- ZELFDE RECHTER- GE
VOLG. 

4o VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAF
ZAKEN - STRAFVORDERING - BEROEPEN 
VONNIS NIETIG- MILITAIR GERECHTSHOF -
ARREST DAT DIE NIETIGHEID OVERNEEMT -
GEVOLG. 

5° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN -
'IERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETE
KENING- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EIND
BESLISSING) -ARREST DAT ALLEEN EEN PRO
VIS IE TOEKENT, EEN DESKUNDIGENONDER
ZOEK BEVEELT EN DE ZAAK SINE DIE 
VERDAAGT. 

6° CASSATIE - VERNIETIGING. OMVANG
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BE
KLAAGDE EN VERDACHTE - STRAFVORDE
RING TEN LASTE VAN DE BEKLAAGDE - UIT
BREIDING VAN DE CASSATIE- VOORWAAR
DEN. 

1°, 2° en 3° Art. 6.1 E. VR.M. evenals het al
gemeen rechtsbeginsel betreffende de on
partijdigheid van de rechter worden ge
schonden door het veroordelend vonnis 
van de krijgsraad die, inzonderheid, sa
mengesteld is uit een magistraat die, nu 

hij de uitspraak ov~r de voorlopige hech
tenis heeft gewezen, zitting heeft gehou
den in de zaak om de voorlopige invrij
heidstelling van de beklaagde te weigeren 
(1). 

4 o Het arrest van het Militair Gerechts
hof dat de nietigheid van het beroepen 
vonnis overneemt, is nietig (2). 

5° Het cassatieberoep is niet ontvankelijk 
wanneer het v66r de eindbeslissing inge
steld is tegen een arrest dat, zonder itit
spraak te doen over een bevoegdheids
geschil, verschillende provisionele ver
goedingen toekent, een deskundigen
onderzoek beveelt en de zaak voor voort
gezette behandeling op burgerlijk ge
bied sine die verdaagt (3). (Art. 416 Sv.) 

6° De vernietiging, op het niet beperkte 
cassatieberoep van de beklaagde, van de 
beslissing op de tegen hem ingestelde 
strafvordering brengt de vernietiging mee 
van de niet definitieve beslissingen op de 
tegen hem ingestelde burgerlijke rechts
vorderingen, die uit de eerstgenoemde be
sjissing voortvloeien, oak al is het cas
satieberoep tegen de niet definitieve be
slissingen vooralsnog niet ontvankelijk 
(4). 

(1) Zie Cass., 16 april1986, A.R. nr. 4981 (A. C., 
1985-86, nr. 502), met concl. adv.-gen. Declercq, 
Rev. dr. pen., 1986, p. 717; J. VELU en R. ERGEC, 
yo Convention europeenne des droits de l'homme, 
R.P.D.B., compl. Vli, 1990, p. 314, nr. 553. In dit 
geval had de magistraat die deel uitmaakte van 
de krijgsraad die de veroordeling uitgesproken 
heeft, tevens zitting gehouden in hetzelfde rechts
college dat, in dezelfde zaak, de voorlopige in
vrijheidstelling van de beklaagde geweigerd had. 
Door die laatste beslissing te wijzen, had de 
krijgsraad alleen uitspraak gedaan over de voor
lopige hechtenis eh was hij niet opgetreden als 
vonnisgerecht dat reeds kennis had genomen van 
de grand van de zaak. Vgl. Cass., 23 jan. 1996, 
A.R. nr. P.96.0090.N (A. C., 1996, nr. 49). 

(2) Zie Cass., 12 okt. 1988,A.R. nr. 6936 (A.C., 
1988-89, nr. 84), en 3 dec. 1996, A.R. nr. 
P.96.0062.N (ibid., 1996, nr. 476). 

(3) Zie Cass., 20 jan. 1988, A.R. nr. 6074, en 17 
mei 1988, A.R. nr. 1851 (A. C., 1987-88, nrs. 305 
en 575 en de noot 1). 

(4) Cass., 9 feb. 1988,A.R. nr. 1535 (A. C., 1987-
88, nr. 34 7); 20 sept. 1988, A.R. nr. 2223 (ibid., 
1988-89, nr. 35); 20 april 1993, A.R. nr. 5872 
(ibid., 1993, nr. 188). 
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(MATTHYS T. DEMEULEMEESTER E.A.) 

ARREST (uertaling) 

(A.R. nr. P.96.135l.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 september 1996 
gewezen door het Militair Gerechts
hof, bestendige Franse kamer; 

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

Over het tweede middel : schending van 
artikel 6.1 van het Verdrag tot bescher
ming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden, op 4 november 
1950 ondertekend te Rome en goedgekeurd 
bij de wet van 13 mei 1955, 

doordat het bestreden arrest het bestre
den vonnis bevestigt, waarbij eiser was ver
oordeeld tot een gevangenisstraf van vijf 
jaar wegens de in zaak I vermelde feiten en 
tot een gevangenisstraf van een jaar we
gens de in zaak II vermelde feiten, met de 
beperking evenwel dat laatstgenoemde 
straf enkel wordt opgelegd voor de in de 
tenlastelegging II A opgesomde feiten, nu 
de in de tenlastelegging II B vermelde fei
ten in het bestreden arrest bestraft wor
den met een geldboete van tweehonderd 
frank of een vervangende gevangenisstraf 
van twee maanden, 

terwijl de kamer van de krijgsraad die 
het bestreden vonnis gewezen heeft, on
der meer bestond uit de hr. F. Mollaert, 
burgerlijk lid; de hr. F. Mollaert tevens deel 
uitmaakte van de krijgsraad die, bij von
nis van 8 februari 1995, het door eiser in
gediende verzoek tot voorlopige invrijheids
stelling verworpen heeft, onder meer op 
grond dat "de feiten waarvan (eiser) wordt 
verdacht uitzonderlijk ernstig zijn (. .. )"; ar
tikel6.1 van het Europees Verdrag tot be
scherming van de rechten van de mens en 
de fundamentele vrijheden bepaalt dat, bij 
het bepalen van de gegrondheid van een te
gen hem ingestelde strafvervolging, een
ieder recht heeft op een behandeling van 
zijn zaak door een onafhankelijke en on
partijdige rechterlijke instantie; de om
standigheid dat het burgerlijk lid F. Mol
laert over de zaak zelf uitspraak heeft 
gedaan na mede te hebben beslist tot ver
werping - om de hierboven vermelde re
den- van een verzoek tot voorlopige in
vrijheidsstelling, bij eiser en bij derden 
gewettigde twijfel kon doen ontstaan aan
gaande de geschiktheid van de krijgsraad 

om op onpartijdige wijze uitspraak te doen 
over de grond van de tegen eiser ingestelde 
strafvervolging; het bestreden vonnis bij
gevolg niet gewezen is door een rechter
lijke instantie die voldoet aan de vereis
ten van onafhankelijkheid en onpartijdig
heid als bedoeld in artikel 6.1 van het 
Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijhe
den; het bestreden arrest, nu het de rede
nen van de eerste rechter overneemt, die 
nietigheid overneemt; het arrest bijge
volg die bepaling schendt : 

Overwegende dat artikel6.1 van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden bepaalt dat, bij het be
palen van de gegrondheid van een 
tegen hem ingestelde strafVervolging, 
eenieder recht heeft op een behande
ling van zijn zaak door een onafhan
kelijke en onpartijdige rechterlijke in
stantie, 

Overwegende dat de rechter F. Mol
laert deel heeft uitgemaakt van de 
krijgsraad die, op de terechtzitting van 
8 februari 1995, uitspraak heeft ge
daan over het door eiser ingediende 
verzoek tot invrijheidsstelling; 

Dat voornoemde magistraat tevens 
deel uitmaakte van de krijgsraad die 
eiser bij vonnis van 7 maart 1996 tot 
verschillende gevangenisstraffen ver
oordeeld heeft; 

Overwegende dat die beslissing nie
tig is, in zoverre zij gewezen is door 
een rechtscollege dat, wegens de sa
menstelling ervan, niet voldeed aan de 
vereisten van het algemeen rechtsbe
ginsel betreffende de onpartijdigheid 
van de rechter; 

Overwegende dat het bestreden ar
rest, nu het de beroepen beslissing niet 
vernietigd heeft, eveneens is aange
tast door nietigheid; 

Dat het middel gegrond is; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissingen op de burger
lijke rechtsvorderingen : 

Overwegende dat het arrest, met be
vestiging van het beroepen vonnis, ver
schillende provisionele vergoedingen 
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toekent, een medisch deskundigenon
derzoek beveelt wat Julie Bogaerts be
treft en de zaak voor voortgezette be
handeling op burgerlijk gebied sine die 
verdaagt; dat dergelijke beslissingen 
geen eindbeslissingen zijn in de zin 
van artikel416 van het Wetboek van 
Strafvordering en geen uitspraak doen 
over een bevoegdheidsgeschil; 

Dat de voorziening voorbarig en der
halve niet ontvankelijk is; 

Overwegende, evenwel, dat de op ei
sers voorziening uit te spreken ver
nietiging van de beslissing op de te
gen hem ingestelde strafvordering leidt 
tot vernietiging van de niet defini
tieve beslissingen op de tegen hem in
gestelde burgerlijke rechtsvorderin
gen, welke voortvloeien uit de 
eerstgenoemde; 

Om die redenen, ongeacht het eer
ste middel, dat niet kan leiden tot cas
satie zonder verwijzing, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde arrest; 
laat de kosten ten laste van de Staat; 
verwijst de zaak naar het anders sa
mengestelde Militair Gerechtshof. 

7 mei 1997 - 2e kamer - Voorzitter : de 
h. Ghislain, afdelingsvoorzitter- Verslag
gever: mevr. Jeanmart- Gelijkluidende 
conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Draps. 

Nr. 221 

2e KAMER -7 mei 1997 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - GEEN CONCLUSIE- STRAF
ZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN 
ACCIJNZEN INBEGREPEN)- KEUZE VAN DE 
STRAF EN STRAFMAAT - VERVAL VAN HET 
RECHT TOT STUREN. 

2° STRAF- ANDERE STRAFFEN- VERVAL 
VAN HET RECHT TOT STUREN- MOTIVERING. 

3° STRAF- ANDERE STRAFFEN- VERVAL 
VAN HET RECHT TOT STUREN- ONWETTIG
HEID - VERNIETIGING- OMV ANG. 

4 o WEGVER.KEER- WEGVERKEERSWET
WETSBEPALINGEN -ARTIKEL 38- VERVAL 
VAN HET RECHT TOT STUREN- ONWETTIG
HEID - vERNIETIGING- OMV ANG. 

5° CASSATIE- VERNIETIGING. OMVANG
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BE
KLAAGDE EN VERDACHTE- STRAF- VERV AL 
VAN HET RECHT TOT STUREN- ONWETTIG
HEID. 

1 o en 2° De uerplichting om de keuze van de 
straf en de strafmaat met redenen te om
kleden, wordt miskend door de rechter die 
de vervallenverklaring uitspreekt van het 
recht een motorvoertuig te besturen, wan
neer hij alleen in abstracte bewoordin
gen verwijst naar de zwaarwichtigheid 
van het misdrijf, zoals dat blijkt uit de in 
het strafdossier beschreven feitelijke om
standigheden, zonder de concrete om
standigheden te preciseren die een der
gelijke maatregel te dezen rechtvaardigen 
(1). (Art. 195 Sv.) 

3°, 4o en 5o De onwettigheid van deals 
straf uitgesproken vervallenverklaring 
van het recht een motoruoertuig te bestu
ren, die deel uitmaakt van de hoofdstraf, 
strekt zich uit tot de gehele ueroorde
ling we gens het misdrijf waaruoor het rij
uerbod werd opgelegd (2). 

(LECOMTE) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.96.1553.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 22 oktober 1996 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Luik; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing waarbij eiser 

(1) Zie Cass., 23 feb. 1994,A.R. nr. P93.1440.F 
(A. C., 1994, nr. 92). 

(2) Cass., 12 okt. 1994, A.R. nr. P.94.0634.F 
(A. C., 1994, nr. 428), en 5 nov. 1996, A.R. nr. 
P.96.0993.N (ibid.,1996, nr. 419). 
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wordt veroordeeld wegens de tenlas
telegging D (vluchtmisdrijf) : 

Overwegende dat het vonnis ver
meldt dat "de zwaarwichtigheid van 
het in artikel 33, § 1, 1·, van het ko
ninklijk besluit van 16 maart 1968 
omschreven misdrijf, gelet op de in het 
strafdossier beschreven feitelijke om
standigheden, de beslissing verant
woordt dat niet alleen een geldboete 
wordt opgelegd, maar ook een 
vervallenverklaring van het recht om 
een motorvoertuig te besturen gedu
rende twee maanden"; 

Overwegende dat het bestreden von
nis, nu het in abstracte bewoordin
gen verwijst naar de zwaarwichtig
heid van het misdrijf, zoals dat blijkt 
uit de in het strafdossier beschreven 
feitelijke omstandigheden, zonder de 
concrete omstandigheden te precise
ren die een dergelijke maatregel te de
zen rechtvaardigen, de bij artikel 195 
van het Wetboek van Strafvordering 
opgelegde verplichting om de keuze 
van de straf en de strafmaat met re
denen te omkleden, miskent; 

Dat het middel gegrond is; 
Overwegende dat de vervallen

verklaring van het recht een motor
voertuig te besturen, deel uitmaakt 
van de wegens vluchtmisdrijf uitge
sproken hoofdstraf, zodat de gehele, 
wegens dat misdrijf uitgesproken ver
oordeling daardoor onwettig wordt; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, in zoverre het uit
spraak doet over de strafvordering die 
tegen eiser is ingesteld wegens over
treding van artikel 33, § 1, 1", van het 
koninklijk besluit van 16 maart 1968 
tot coordinatie van de wetten betref
fende de politie over het wegverkeer; 
verwerpt de voorziening voor het ove
rige; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde von
nis; veroordeelt eiser in de helft van de 
kosten; laat de andere helft ten laste 
van de Staat; verwijst de aldus be
perkte zaak naar de Correctionele 

Rechtbank te Hoei, zitting houdende 
in hoger beroep. 

7 mei 1997 - 2e kamer - Voorzitter : de 
h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Verslag
gever: mevr. Jeanmart- Gelijkluidende 
conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal - Advocaat : mr. M. Hoge, Luik. 

Nr. 222 

2e KAMER - 7 mei 1997 

1 o VONNISSEN EN ARRESTEN - STRAF
ZAKEN - ALLERLEI - COMMISSIE TOT BE
SCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ- DOOR 
DE COMMISSIELEDEN NIET ONDERTEKENDE 
BESLISSING- NIETIGE BESLISSING- VER
EISTE. 

2° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - COMMISSIE TOT BESCHER
MING VAN DE MAATSCHAPPIJ- RECHTSPLE
GING - DOOR DE COMMISSIELEDEN NIET 
ONDERTEKENDE BESLISSING- NIETIGE BE
SLISSING- VEREISTE. 

1 o en 2° Nietig is de beslissing van een com
missie tot bescherming van de maat
schappij, wanneer zij enkel door de se
cretaris van de commissie is ondertekend 
maar niet door de commissieleden, door 
wie zij is gewezen, en niet is vastgesteld 
dat de !eden in de onmogelijkheid ver
keerden zulks te doen (1). (Artt. 12, 16 en 
31 Wet Bescherming Maatschappij, en 
artt. 782 en 786 Ger.W.) 

(C ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.97.0444.F) 

HET HOF;- Gelet op de bestre
den beslissing, op 5 maart 1997 ge
wezen door de commissie tot bescher
ming van de maatschappij bij de 

(1) Cass., 30 sept. 1981, A.R. nr. 1981 (AC., 
1981-82, nr. 78). 
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psychiatrische afdeling van de gevan
genis te Bergen; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del: schending van de artikelen 12, 16 en 
31 van de wet tot bescherming van de 
maatschappij : 

Overwegende dat de bij het dossier 
gevoegde bestreden beslissing alleen is 
ondertekend door de secretaris van de 
commissie tot bescherming van de 
maatscha ppij; 

Overwegende dat een door een com
missie tot bescherming van de maat
schappij gewezen beslissing, die niet 
door een van de leden die ze hebben 
gewezen, is ondertekend, nietig is bij 
gebrek aan authenticiteit, wanneer 
niet is vastgesteld dat de leden in de 
onmogelijkheid verkeerden de beslis
sing te ondertekenen; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden beslissing; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beslissing; 
verwijst de zaak naar de anders sa
mengestelde commissie tot bescher
ming van de maatschappij bij de psy
chiatrische afdeling van de gevangenis 
te Bergen. 

7 mei 1997 - 2e kamer - Voorzitter : de 
h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Verslag
gever : de h. Echement - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal. 

Nr. 223 

1 e KAMER - 9 mei 1997 

1° CASSATIEMIDDELEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN- VEREISTE VERMELDINGEN - GE
SCHONDEN WETSBEPALING- ONDERDEEL. 

2° VERDELING- GERECHTELIJKE VERDE
LING- BEWERINGEN EN ZWARIGHEDEN
ONTVANKELIJKHEID- PROCES-VERBAAL VAN 
BEWERINGEN EN ZWARIGHEDEN- NEERLEG
GING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK-

NIEUWE ZWARIGHEDEN AANGEVOERD BIJ DE 
RECHTBANK. 

1 o Niet ontvankelijk is het onderdeel dat een 
motiveringsgebrek aanvoert maar hier
voor geen wetsbepaling als geschonden 
aanwijst (1). (Art. 1080 Ger.W.) 

2° De artt. 1209 tot 1223 GerW. moeten al
dus gelezen worden dat slechts de be
twistingen uitgedrukt in of voortvloeiend 
uit de beweringen en zwarigheden opge
nomen in het proces-verbaal van de 
boedelnotaris, door de neerlegging ter grif
fie van de uitgifte van dit proces-verbaal 
bij de rechtbank aanhangig worden ge
maakt (2), tenzij de partijen akkoord 
gaan om andere betwistingen aan de 
rechter voor te leggen. (Artt. 1209 tot 1223 
Ger.W.) 

(BRUYNEEL T. COEN) 

ARREST 

(A.R. nr. C.94.0369.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 mei 1994 gewezen 
door het Hof van Beroep te Gent; 

Over het middel, gesteld als volgt: 

schending van de artikelen 149 van de 
Grondwet, voor zoveel als nodig 97 van de 
Grondwet v66r de coordinatie van 17 fe
bruari 1994, 807 en 1209 tot 1223 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het hofvan beroep beslist 'dat bij 
de waardebepaling van de roerende goe
deren, inclusiefhet landbouwfonds, op het 
ogenblik van de verdeling, rekening moet 
worden gehouden met de waarde van het 
melkkwotum dat aan de landbouwuitbating 
is toegekend' en de staat van de vereffe
ning en verdeling terug verzendt naar de 
boedelnotaris, teneinde deze o.m. aan deze 
richtlijn aan te passen, en deze beslis
sing laat steunen op o.m. volgende gran
den: 

(1) Zie Cass., 6 mei 1983, A.R. nr. 3828 (A. C., 
1982-83, nr. 494). 

(2) Cass., 6 april1990, A.R. nr. 6958 (A. C., 
1989-90, nr. 474) met concl. van adv.-gen. 
D'Hoore. Waar eerder art. 1219, § 2, Ger.W. toe
passelijk was, werd de verwijzing naar art. 1218 
thans evenwel gewoon weggelaten. 
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"Strikt genomen is deze betwisting geen 
aangelegenheid van de vereffening en ver
deling van de ontbonden huwgemeenschap 
waartoe het mandaat van de boedelnotaris 
beperkt is, maar een aangelegenheid van de 
vereffening en ontbinding van de onver
deeldheid die daarna ontstaat. Die betwis
ting diende dan oak niet als zwarigheid 
voor de boedelnotaris opgeworpen te wor
den, vermits zijn mandaat beperkt was tot 
de verdeling van het ontbonden huwelijks
vermogensstelsel. Het betreft hier een be
twisting die door partijen en de boedel
notaris niet gekend was bij het opmaken 
van het antwerp van verdeling. Het eer
ste K.B. ter zake verscheen in het staats
blad van 29.6.1984, het eerste M.B. in het 
staatsblad van 13.9.1984. Vermits de ver
deling niet effectief tussenkwam en nag 
steeds niet is tussengekomen is de waarde 
van het melkkwotum wel degelijk een ak
tiefbestanddeel van de onverdeeldheid ge
worden. De waarde van de hoevebehleding 
werd als zwarigheid voor de notaris opge
worpen. Het melkkwotum mag dus als uit
breiding voor de rechter worden opgewor
pen (art. 807 GerW.)", 

terwijl, eerste onderdeel, het tegenstrij
dig is te oordelen, enerzijds, dat de betwis
ting om trent het melkquotum niet als zwa
righeid voor de boedelnotaris diende te 
worden opgeworpen, vermits zijn man
daat beperkt was tot de verdeling van het 
ontbonden huwelijksvermogensstelsel, en 
anderzijds, dat deze betwisting, nu de 
waarde van de hoevebehleding als zwarig
heid voor de notaris werd opgeworpen, als 
uitbreiding voor de rechter mag worden op
geworpen (art. 807 Ger. W.), alsmede te be
slissen dat voormelde notaris, bij de op
stelling van zijn staat van vereffening en 
verdeling, voor de waardebepaling van de 
roerende goederen op het ogenblik van de 
verdeling, rekening dient te houden met de 
waarde van het melkquotum dat aan de 
landbouwuitbating is toegekend, zodat het 
hof van beroep zijn beslissing niet regel
matig motiveert, 

terwijl, tweede onderdeel, de toelaatbaar
heid van de betwisting van de waarde van 
een bestanddeel van de onverdeeldheid ont
staan na de ontbinding van de huwelijks
gemeenschap niet te beoordelen is bij toe
passing van artikel 807 van het 
Gerechtelijk Wetboek, maar van de arti
kelen 1209 tot 1223 van dat wetboek; uit 
deze wetsbepalingen en hun ratio legis 
volgt dat slechts betwistingen uitgedrukt in 
ofvoortvloeiend uit de bewerkingen en zwa
righeden opgenomen overeenkomstig ar
tikel 1218 in het proces-verbaal van de 

boedelnotaris, door de neerlegging ter grif
fie van de uitgifte van dit proces-verbaal bij 
de rechtbank aanhangig worden gemaakt, 
behoudens het akkoord van de partijen om 
andere betwistingen aan de rechter voor te 
leggen; dergelijk akkoord niet wordt vast
gesteld in het arrest en eiser zelfs uitdruk
kelijk in conclusie de niet-toelaatbaarheid 
van bedoelde betwisting opwierp; uit voor
meld proces-verbaal van beweringen en 
zwarigheden, dat werd opgesteld op 4 ok
tober 1984, geenszins blijkt dat de waarde 
van het toegekende melkquotum als een 
zwarigheid tegen de door de notaris opge
maakte staat van vereffening werd inge
bracht, minstens dat voorbehoud zou zijn 
gemaakt betreffende dit melkquotum, 
waarvan de reglementering toen reeds be
kend was door de bekendmaking in het 
Belgisch Staatsblad : (a) op 5 juli 1984 van 
het koninklijk besluit van 29 juni 1984 en 
(b) op 15 september 1984 van het minis
terieel besluit van 13 september 1984; het 
feit dat de waarde (van) de hoevebehleding 
als zwarigheid voor de notaris werd opge
worpen hoe dan oak niet kan worden aan
gemerkt als een feit ofhandeling in de dag
vaarding aangevoerd, in de zin van artikel 
807 van het Gerechtelijk Wetboek waarop 
de betwisting van de staat van vereffe
ning zou berusten, op basis van de waarde 
van het toegekende melkquotum, 

zodat het hofvan beroep, door te beslis
sen dat de opgemaakte staat van vereffe
ning alsnog kon worden betwist op basis 
van het melkquotum, dat 'als uitbreiding' 
van de als zwarigheid voor de notaris op
geworpen waarde van de hoevebekleding 
voor de rechter mocht worden aangevoerd, 
zijn beslissing niet naar recht verantwoordt 
(schending van alle in het middel aange
duide wetsbepalingen, behalve artikel149 
(nieuw) of 97 (oud) van de Grondwet) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel een 

motiveringsgebrek aanvoert maar 
hiervoor geen wetsbepaling als ge
schonden aanwijst; 

Dat het onderdeel niet ontvanke
lijk is; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit de artikelen 

1209 tot 1223 van het Gerechtelijk 
Wetboek en uit de toelichting daar
bij in het verslag van de koninklijke 
commissaris volgt dat die wetsbepa
lingen aldus moeten worden gelezen 
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dat slechts de betwistingen uitgedrukt 
in of voortvloeiend uit de bewerin
gen en zwarigheden opgenomen in het 
proces-verbaal van de boedelnotaris, 
door de neerlegging ter griffie van de 
uitgifte van dit proces-verbaal bij de 
rechtbank aanhangig worden gemaakt, 
tenzij de partijen akkoord gaan om an
dere betwistingen aan de rechter voor 
te leggen; 

Overwegende dat het arrest in feite 
oordeelt dat de betwisting over het 
melkquotum deel uitmaakt van de 
zwarigheid over de waarde van de 
hoevebekleding, die uitgedrukt werd in 
het proces-verbaal van de boedel
notaris; 

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

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

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

9 mei 1997 - 1 e kamer - Voorzitter : 
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Bourgeois - Gedeel
telijk strijdige conclusie (3) van de h. Du
brulle, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Hutzler en Houtekier. 

(3) Het O.M. was van oordeel dat in casu de 
voor de rechter aangevoerde bewisting, die als zo
danig niet was opgenomen in het proces-verbaal 
van de boedelnotaris, waarop het Hofvermocht 
acht te slaan, hoewel toen, volgens de vaststel
ling van het arrest, de uitvoeringsbesluiten m.b.t. 
het melkquotum reeds in het B.S. waren ver
schenen, zodat daarmee door de notaris kon re
kening worden gehouden, dus niet voortvloeide 
uit dat proces-verbaal, zodat het arrest de in het 
tweede onderdeel aangehaalde bepalingen van het 
Gerechtelijke Wetboek, zoals ze volgens het ar
rest van 6 april 1990 (zie voetnoot 2 hierboven) 
moeten gelezen worden, schond, alsook art. 807 
van dit wetboek, doordat het een vordering had 
uitgebreid die niet voor de rechter aanhangig was. 
Het concludeerde tot de aldus beperkte vernie
tiging van het bestreden arrest. 

Nr. 224 

3e KAMER- 12 mei 1997 

1° WERKLOOSHEID- ALLERLEI- CON
VENTIONEEL BRUGPENSIOEN - ONTSLAG 
OUDERE WERKNEMER- WERKLOOSHEIDSillT
KERINGEN- AANVULLENDE VERGOEDINGEN 
TEN LASTE VAN WERKGEVER -AANVAARDING 
DOOR WERKNEMER- 'IDEKENNINGSPERIODE 
- DUUR- GEVOLG. 

2° COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN
KOMST- CONVENTIONEEL BRUGPENSIOEN 
- ONTSLAG OUDERE WERKNEMER- WERK
LOOSHEIDSUITKERINGEN -AANVULLENDE 
VERGOEDINGEN TEN LASTE VAN WERKGEVER 
- AANV AARDING DOOR WERKNEMER -
'IDEKENNINGSPERIODE - DUUR- GEVOLG. 

3° WERKLOOSHEID - ALLERLEI- CON
VENTIONEEL BRUGPENSIOEN - ONTSLAG 
OUDERE WERKNEMER- WERKLOOSHEIDSUIT
KERINGEN -AANVULLENDE VERGOEDINGEN 
TEN LASTE VAN WERKGEVER -AANVAARDING 
DOOR WERKNEMER- NIEUWE TEWERKSTEL
LING- GEVOLG. 

1 o en 2° Een oudere werknemer die ontsla
gen wordt en het brugpensioenstelsel aan
vaardt, treedt tot dit stelsel toe, totdat hij 
de pensioengerechtigde leeftijd heeft be
reikt, zodat hij in beginsel de arbeids
markt definitief verlaat. (Art. 123, § 5, 
Werkloosheidsbesluit (1963); artt. 30, eer
ste en derde lid, T, en 38, § 1, 1", 
Werkloosheidsbesluit (1991); artt. 2, § 1, 
eerste lid, 3, § 1, eerste lid, 5, zevende lid, 
12 en 13, K.B. 20 aug. 1986 betreffende 
de toekenning van werkloosheidsuitke
ringen in geval van conventioneel brug
pensioen; art. 4 C.A.O. nr. 17 van 19 dec. 
197 4, algemeen verbindend verklaard bij 
K.B. 16 jan. 1975.) 

3° De conventioneel bruggepensioneerde 
wordt niet meer als werkzoekende be
schouwd tot aan de pensioengerechtigde 
leeftijd en dient niet te voldoen aan alle 
voorwaarden die gelden voor gewone 
werklozen om in aanmerking te komen 
voor werkloosheidsuitkeringen; hij kan 
niet na een nieuwe tewerkstelling als 
werkloze in het gewone stelsel van het 
werkloosheidsbesluit van 25 nov. 1991 
worden aanvaard,. (Art. 42, § 1, 1°, 
Werkloosheidsbesluit (1991); art. 2, § 1, 
eerste lid, K.B. 20 aug. 1986 betreffende 
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de toekenning van werkloosheidsuitke
ringen in geval van conventioneel brug
pensioen.) 

(ROM T. R.V.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. S.96.0089.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 februari 1996 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 2, § 1, eer

ste lid, 3, § 1, eerste lid, 5, zevende lid, 12 
en 13, eerste lid, van het koninklijk be
sluit van 20 augustus 1986 betreffende de 
toekenning van werkloosheidsuitkerin
gen in geval van conventioneel brug
pensioen, 123, § 5, van het koninklijk be
sluit van 20 december 1963 betreffende 
arbeidsvoorziening en werkloosheid, 30, 
eerste lid en derde lid, T, 38, § 1, 1°, en 42, 
§ 1, 1", van het koninklijk besluit van 25 
november 1991 houdende de werkloosheids
reglementering (artikel30, eerste lid, in de 
versies zoals het bestond zowel vooraleer 
als nadat het werd gewijzigd bij konink
lijk besluit van 27 december 1993) en 4 en 
10 van de bij koninklijk besluit van 16 ja
nuari 1975 algemeen verbindend ver
klaarde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 
17 van 19 december 197 4 tot invoering van 
een regeling van aanvullende vergoeding 
ten gunste van sommige bejaarde werkne
mers indien zij worden ontslagen, 

doordat het arbeidshof verweerders bo
ger beroep gegrond en eisers oorspronke
lijke vordering ongegrond verklaart, het 
arbeidshof aldus beslist op volgende gran
den: "Het koninklijk besluit van 20 au
gustus 1986 betreffende de toekenning van 
werkloosheidsuitkeringen in geval van con
ventioneel brugpensioen voorziet in een 
voordelig werkloosheidsstatuut voor alle 
werknemers voor wie de toekenning van de 
aanvullende vergoeding wordt geregeld door 
C.A.O.'s of door beslissing bedoeld in arti
kel 2 en waarvan het brugpensioen een 
aanvang neemt na 31 augustus 1986 (ar
tikel1). Artikel 2, § 1 van dit koninklijk be
sluit bepaalt dat de ontslagen werkne
mers van 58 jaar en ouder, ononderbroken 
verbonden door een arbeidsovereenkomst 
met dezelfde werkgever sedert meer dan 
vijf jaar, onderworpen blijven aan de voor
waarden vastgesteld in titel III van het ko
ninklijk besluit van 20 december 1963 be-

treffende arbeidsvoorziening en werkloos
heid met uitzondering van de artikelen 131 
tot 143, 153, §§ 1 tot 3bis en 17nonies, 
§ 5 en dat onder aanvullende vergoeding 
dient te worden verstaan, de vergoedin
gen bedoeld in de C.A.O. 's nr. 17 en nr. 44 
gesloten op 19 december 1974 en 21 maart 
1989 in de Nationale Arbeidsraad en res
pectievelijk algemeen verbindend verklaard 
bij de koninklijke besluiten van 16 januari 
1975 en 11 mei 1989. De verwijzing door 
[eiser] naar artikel10, laatste lid van de 
C.A.O. nr. 17 van 19 december 1974 tot in
voering van een regeling van aanvullende 
vergoeding ten gunste van sommige be
jaarde werknemers indien zij worden ont
slagen, (. .. ) kan, na reeds het genot van een 
brugpensioen voor de periode van 1 no
vember 1990 tot 31 augustus 1992, niet die
nend zijn. Artikel 10 van voornoemde 
C.A.O. betreft de procedure vooraleer de 
werkgever tot ontslag overgaat, van zo
wel collectief (leden 1 & 2) als individueel 
(leden 3 en 4) overleg. Een punt dat in het 
verplicht individueel overleg ter sprake kan 
komen is de vraag of de werknemer al dan 
niet zijn aanspraken op de aanvullende ver
goeding wenst te doen gelden of deze te 
weigeren om in dat laatste geval deel uit te 
maken van een arbeidsreserve (. .. ). Uit het 
commentaar bij dit artikel10 blijkt dat een 
speciale overlegprocedure is ingesteld die 
de toepassing van de regeling moet voor
afgaan. Uit de stukken neergelegd door (ei
ser) blijkt dit voorafgaand individueel over
leg te zijn gebeurd op 24 april1989 en heeft 
betrokkene zijn aanvullende maandelijkse 
vergoeding aanvaard door ondertekening 
van de overeenkomst op 24 april1989. Op 
24 april 1989 had (eiser) inderdaad de 
keuze; de keuze werd gemaakt en het sta
tuut van bruggepensioneerde werd aan
vaard. Artikel4 van voormelde C.A.O. be
paalt : 'de in artikel3 bedoelde werknemers 
hebben, voor zover zij werkloosheidsuitke
ringen ontvangen, recht op een aanvul
lende vergoeding ten laste van hun laat
ste werkgever ... . Zij ontvangen deze 
vergoeding tot op de datum dat zij de leef
tijd bereiken waarop hun rustpensioen in
gaat', In de commentaar bij dit artikel 
wordt vermeld dat de regeling bedoeld in 
artikel 4 eveneens geldt voor de werkne
mers die tijdelijk uit het stelsel zouden zijn 
getreden na een nieuwe betrekking te heb
ben aanvaard en die nadien opnieuw van 
de regeling wensen te genieten. Ret Hof 
verwijst in dat verband naar Goffin en Le
roy J. T. T. 1975 p. 50, (. .. ) : (. .. ) de werkne
mer die afziet van de aanvullende vergoe
ding door een nieuwe betrekking te 
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aanvaarden en die, als gevolg van de stop
zetting ervan opnieuw de toekennings
voorwaarden vervult van het brugpensioen, 
kan zeker van de betaling van de aanvul
lende vergoeding genieten, maar ten laste 
van zijn laatste werkgever en niet van zijn 
voorlaatste werkgever. In het koninklijk be
sluit van 20 augustus 1986 voormeld wordt 
nergens de mogelijkheid geboden om van 
het stelsel over te stappen naar dit van het 
stelsel zoals voorzien door het koninklijk 
besluit van 25 november 1991 houdende de 
werkloosheidsreglementering. De keuze
mogelijkheid naar de regeling inzake 
ziekte- en invaliditeitsverzekering wordt 
daarentegen wei voorzien en namelijk in ar
tikel 13 van het koninklijk besluit van 20 
augustus 1986. Hierin wordt bepaald dat de 
ontslagen bejaarde werknemer, die we
gens ongeschiktheid, aanspraak kan rna
ken op een vergoeding krachtens een re
geling inzake ziekte- of invaliditeits
verzekering en die daarvan geen afstand 
doet, gedurende de door die vergoeding ge
dekte periode, het voordeel van de bepa
lingen van het koninklijk besluit van 20 au
gustus 1986 niet kan genieten. Artikel12, 
§ 2 van voormeld koninklijk besluit van 20 
augustus 1986 voorziet enkel dat de per
sonen die een brugpensioen genieten be
doeld in artikel 87ter, § 2, 1° of 2° van het 
Wetboek van inkomstenbelasting dezelfde 
bezoldigde aktiviteiten mogen uitoefenen 
als die voor de gepensioneerden zijn toe
gelaten ( ... ) met de precisering dat deze be
roepsaktiviteit niet in dienst van de laat
ste werkgever mag worden uitgeoefend 
tenzij de bruggepensioneerde instaat voor 
de opleiding van jongeren. Artikel 30, lid 3, 
7' van het koninklijk besluit van 25 no
vember 1991 houdende de werkloosheids
reglementering en waarop het vonnis a quo 
ten grande is gesteund, bepaalt : 'De in het 
eerste lid bedoelde referteperiode wordt ver
lengd met het aantal dagen dat begrepen 
is in de periode van : 7' vrijwillige verza
king aan het recht op uitkeringen; de ver
lenging wordt slechts toegestaan indien de 
werknemer bij het werkloosheidsbureau 
aangifte heeft gedaan van de verzaking bin
nen de termijnen bepaald voor de indie
ning van een uitkeringsaanvraag krach
tens artikel 138, en het bewijs Ievert dat hij 
ingeschreven is gebleven als werkzoekende 
en zich heeft aangemeld op de werklozen
controle. De aangifte geldt voor een pe
riode van ten hoogste zes maanden en is 
hernieuwbaar'. De werkloze kan inder
daad vrijwillig verzaken aan het recht op 
werkloosheidsuitkeringen, maar niet aan de 
hoedanigheid van gerechtigde zelf. Dit werd 

trouwens uitdrukkelijk bepaald door het 
oude en door artikel 30, lid 3, 7° vervan
gen artikel 123, § 5 van het koninklijk be
sluit van 20 december 1963 betreffende ar
beidsvoorziening en werkloosheid : 'mits hij 
vooraf bij het gewestelijk bureau daar
van aangifte doet, behoudt deal dan niet 
vergoede werkloze, die vrijwillig verzaakt 
aan het genot van de uitkeringen, de hoe
danigheid van gerechtigde tijdens de pe
riode van verzaking' (Eiser) kan verza
ken aan zijn rechten op brugpensioen
uitkeringen maar blijft de hoedanigheid 
van gerechtigde tijdens de periode van ver
zaking behouden. Het Hof is van oordeel 
dat de overstap van het stelsel van con
ventioneel brugpensioen naar het stelsel 
van volledig werkloze onmogelijk is; an
ders oordelen zou betekenen dat de even
tuele uitkeringen die (eiser) als volledig 
werkloze zou genieten hun oorsprong vin
den in het koninklijk besluit van 25 no
vember 1991 en dat (eiser) derhalve zou 
moeten voldoen aan aile voorwaarden ge
steld door dit koninklijk besluit en inzon
derheid aan de voorwaarden van aanneem
baarheid. Volgens artikel 30 van het 
koninklijk besluit van 25 november 1991 
zou (eiser) in een wachttijd van 36 maan
den v66r de aanvraag 624 arbeidsdagen of 
gelijkgestelde dagen (cfr. artikel 38) die
nen te bewijzen; in de periode van deze 
wachttijd, gaande van 1 januari 1990 tot 31 
december 1992 bewijst (eiser) 286 arbeids
dagen namelijk van 1 januari 1990 tot 31 
oktober 1990 en van 1 september 1992 tot 
30 september 1992; de dagen waarvoor (ei
ser) uitkeringen heeft genoten in het stel
sel der conventioneel bruggepensioneerde 
zijn geen dagen die aanleiding hebben ge
geven tot betaling van uitkeringen bij toe
passing van de wetgeving op de werkloos
heidsverzekering, zoals voorgeschreven door 
artikel 38, § 1, 1° (de genoten uitkerin
gen hebben inderdaad een andere oor
sprong dan de wer kloosheids
reglementering), zodat zij strictu sensu 
geen gelijkgestelde dagen zijn. Indien deze 
dagen worden beschouwd 'als gelijkge
steld dagen', is er de toepassing van arti
kel 42 van het koninklijk besluit van 25 no
vember 1991 en vrijstelling van wachttijd. 
Artikel 42 van dit koninklijk besluit be
paalt dat de werknemer die opnieuw uit
keringen aanvraagt vrijgesteld is van 
wachttijd en opnieuw toegelaten kan wor
den tot het stelsel volgens hetwelk hij laatst 
werd vergoed, indien hij '1 ° in de loop van 
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de drie jaar die de uitkeringsaanvraag voor
afgaan voor ten minste een dag uitkerin
gen heeft genoten'. (Eiser) heeft uitkerin
gen genoten van 1 november 1990 tot 31 
augustus 1992 als bruggepensioneerde en 
heeft laatst vergoedingen genoten val
gens het stelsel van het conventioneel brug
pensioenen. (Eiser) kan opnieuw toegela
ten worden in dit laatste stelsel en niet in 
het stelsel van de volledig werkloze zoals 
bepaald bij het koninklijk besluit van 25 
november 1991 voormeld. Terecht werd ge
schreven (. .. ) : Ret statuut van brug
gepensioneerde is aan de ontslagen werk
nemer eens en voor altij d toegekend. Di t 
betekent dat elke werkloosheidsvergoeding 
in de toekomst zal gebeuren onder dit de
finitief verworven statuut", 

terwijl, eerste onderdeel, luidens artikel 
2 van het koninklijk besluit van 20 augus
tus 1986 betreffende de toekenning van 
werkloosheidsuitkeringen in geval van con
ventioneel brugpensioen de werknemers die 
een aanvullende vergoeding genieten, on
derworpen blijven aan de voorwaarden 
vastgesteld in titel III van het koninklijk 
besluit van 20 december 1963 betreffende 
arbeidsvoorziening en werkloosheid, met 
uitzondering van de artikelen 131 tot 143, 
153, §§ 1 tot 3bis en 171nonies, § 5; de 
bruggepensioneerde derhalve onder de toe
passing valt van artikel30, lid 3, T, van 
het koninklijk besluit van 25 november 
1991 houdende de werkloosheids
reglementering dat sedert 1 juni 1992 de 
bepalingen van artikel123, § 5, van het ko
ninklijk besluit van 20 december 1963 heeft 
opgeheven en vervangen; luidens artikel 30, 
lid 3, T, de referteperiode waarin devol
tijdse werknemer het vereiste aantal 
wachtdagen moet hebben doorlopen, on
der de bij die wetsbepaling vastgestelde 
voorwaarden wordt verlengd met de pe
riode van vrijwillige verzaking aan het 
recht op werkloosheidsuitkeringen; deze 
wetsbepaling aan werknemers het recht 
verleent aan het volledige recht op werk
loosheidsuitkeringen te verzaken en hun, 
bij ontstentenis van andersluidende bepa
lingen, a fortiori toestaat slechts af te zien 
van de bijzondere voordelen die zij als brug
gepensioneerde werkloze genieten, en voor 
het overige hun recht op werkloosheids
uitkeringen te behouden; luidens artikel30, 
lid 3, T, de verlenging van de referte
periode, d.w.z. (in de bewoordingen van ar
tikel 123, § 5, van het koninklijk beshiit 
van 20 december 1963) het behoud van de 
hoedanigheid van gerechtigde voorts af
hankelijk is van de naleving der daartoe 
vastgestelde voorwaarden, zodat werklo-

zen ofbruggepensioneerden niet alleen van 
hun recht op uitkeringen, maar ook, wan
neer zij die vom·waarden niet wensen na te 
leven, van hur;. hoedanigheid van werk
loze of bruggepensioneerde kunnen af
zien; luidens artikel 10 van de collectieve 
arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 decem
ber 1974 de ontslagen werknemers demo
gelijkheid hebben de aanvullende rege
ling te aanvaarden of deze te weigeren en 
derhalve deel uit te maken van de arbeids
reserve; artikel 10 niet bepaalt dat die 
keuze binnen een bepaalde termijn moet 
worden uitgeoefend, noch dat zij onherroe
pelijk is en de werknemers aan deze wets
bepaling bijgevolg het recht ontlenen op een 
eerder gemaakte keuze terug te komen of 
na de beeindiging van een nieuwe arbeids
overeenkomst van de bijzondere voorde
len van de brugpensioenregeling af te zien; 
uit artikel 13 van het koninklijk besluit van 
20 augustus 1986 dat aan de brug
gepensioneerde die arbeidsongeschiktheids
uitkeringen kan genieten, de mogelijk
heid biedt af te zien van de werkloos
heidsuitkeringen, niet a contrario kan 
worden afgeleid dat het koninklijk besluit 
aan bruggepensioneerden de mogelijk
heid zou ontzeggen om niet in de hoeda
nigheid van bruggepensioneerde aanspraak 
te maken op werkloosheidsuitkeringen; een 
bruggepensioneerde immers een werk
loze blijft en zonder meer op werkloosheids
uitkeringen aanspraak kan maken; over
eenkomstig de artikelen 60 tot 62 van het 
koninklijk besluit van 25 november 1991 de 
werkloze die arbeidsongeschikt is, daaren
tegen geen recht op werkloosheidsuitke
ringen kan doen gelden en de wetgever in 
een bijzondere regeling heeft moeten voor
zien om te vermijden dat een later door ar
beidsongeschiktheid getroffen brug
gepensioneerde niet alleen de werkloos
heidsuitkeringen, maar ook de aanvullende 
vergoeding zou verliezen; niet alleen uit de 
bewoordingen, maar ook uit de onderlinge 
samenhang van de wetsbepalingen die de 
brugpensioenregeling beheersen, kan wor
den afgeleid dat bruggepensioneerden het 
recht hebben opnieuw voltijdse arbeids
prestaties te leveren en na de beeindi
ging van hun nieuwe arbeidsovereenkomst 
te verzoeken om de toekenning van werk
loosheidsuitkeringen zonder zich op de bij
komende voordelen van de brugpensioen
regeling te moeten beroepen; brug
gepensioneerden, luidens artikel 4 van de 
algemeen verbindend verklaarde collec
tieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 de
cember 1974 en de bij deze wetsbepaling 
gevoegde commentaar, bij de beeindiging 
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van hun nieuwe arbeidsovereenkomst wel
iswaar de mogelijkheid hebben tot aan de 
pensioenleeftijd de voordelen van de brug
pensioenregeling te genieten; de voorde
len van de brugpensioenregeling dan even
wei ten laste vallen van hun laatste 
werkgever die evenwel, behoudens indien 
hij daarin zelf toestemt, niet de verplich
ting heeft hun een aanvullende vergoe
ding toe te kennen en in hun vervanging 
door een werkzoekende te voorzien en ar
tikel 4 bijgevolg aan de werknemer die geen 
tweede maal de voordelen van de brug
pensioenregeling verkrijgt, geenszins het 
recht ontzegt om na de beeindiging van zijn 
nieuwe arbeidsovereenkomst als gewone 
werkloze aanspraak op werkloosheidsuit
keringen te maken ten einde hem niet van 
elke sociale bescherming te beroven; de be
palingen van artikel 12 van het konink
lijk besluit van 20 augustus 1986 hier
aan overigens geen afbreuk doen, vermits 
zij slechts arbeidsbeperkingen opleggen aan 
degenen die met behoud van hun werk
loosheidsuitkering en aanvullende vergoe
ding arbeid wensen te verrichten; luidens 
artikel 3 van het koninklijk besluit van 20 
augustus 1986 een van de voordelen die 
bruggepensioneerden als werkloze genie
ten, erin bestaat dat het bedrag van de 
werkloosheidsuitkering vastgesteld blijft op 
zestig procent van het gederfde loon "ge
durende de volledige duur van de werk
loosheid die door de aanvullende vergoe
ding wordt gedekt"; de Koning door het 
weglaten van de komma trouwens aan
geeft dat de bijvoeglijke bijzin "die door de 
aanvullende vergoeding wordt gedekt" een 
beperkende bijzin is en dat derhalve niet 
noodzakelijk de volledige duur van de werk
loosheid door de aanvullende vergoeding 
wordt gedekt; de periode waarin de betrok
kene werkloosheidsuitkeringen geniet, im
mers niet door de aanvullende vergoeding 
wordt gedekt, wanneer de werkloze af
ziet van de bijzondere voordelen die hij als 
bruggepensioneerde werkloze geniet of zijn 
laatste werkgever hem de voordelen van de 
brugpensioenregeling niet meer toekent; 
verweerder, noch het arbeidshofnaar recht 
kunnen beslissen dat het statuut van brug
gepensioneerde aan de ontslagen werkne
mer eens en voor altijd is toegekend en dat 
elke werkloosheidsvergoeding in de toe
komst zal worden uitbetaald onder dat de
finitiefverworven statuut; de appelrechters 
derhalve, door op grond van die overwe
gingen eisers vordering tot vernietiging van 
verweerders beslissing ongegrond te ver
klaren, de in het middel aangeduide wets
bepalingen, met uitzondering van de arti-

kelen 30, eerste lid, 38, § 1, 1°, en 42, § 1, 
1°, van het koninklijk besluit van 25 no
vember 1991, schenden; 

en terwijl, tweede onderdeel, luidens ar
tikel 30, eerste lid, van het koninklijk be
sluit van 25 november 1991 de werkne
mer binnen de voor zijn leeftijdscategorie 
geldende referteperiode een wachttijd die 
het vermelde aantal arbeidsdagen bevat, 
moet hebben doorlopen; luidens artikel38, 
§ 1, 1°, van hetzelfde koninklijk besluit, de 
dagen die aanleiding hebben gegeven tot 
betaling van een uitkering met toepas
sing van de werkloosheidsverzekering, met 
arbeidsdagen worden gelijkgesteld voor de 
berekening van de doorlopen wachttijd; ar
tikel 38 geen onderscheid maakt naarge
lang van de hoedanigheid waarin de be
trokken werknemer aanspraak kan maken 
op werkloosheidsuitkeringen en de dagen 
waarvoor een bruggepensioneerde werk
loosheidsuitkeringen ontvangt, geenszins 
van het voordeel van de gelijkstelling inet 
arbeidsdagen uitsluit; luidens artikel 2, § 
1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 
20 augustus 1986 betre:ffende de toeken
ning van werkloosheidsuitkeringen in ge
val van conventioneel brugpensioen de 
werknemers die een aanvullende vergoe
ding genieten, onderworpen blijven aan de 
voorwaarden vastgesteld in titel III van het 
koninklijk besluit van 20 december 1963 
betre:ffende arbeidsvoorziening en werk
loosheid, met uitzondering van de artike
len 131 tot 143, 153, §§ 1 tot 3bis en 171no
nies, § 5; bruggepensioneerden bijgevolg 
onder de toepassing vallen van de artike
len 30 en 38 van het koninklijk besluit van 
25 november 1991 dat sedert 1 juni 1992 ti
tel III van het koninklijk besluit van 20 de
cember 1963 heeft opgeheven en vervan
gen; de appelrechters vaststellen dat eiser 
overeenkomstig artikel30 van het konink
lijk besluit van 25 november 1991 in de 
referteperiode van zesendertig maand die 
aan zijn aanvraag om werkloosheidsuitke
ringen voorafgaat, zeshonderd vierentwintig 
arbeids- of gelijkgestelde dagen client te be
wijzen; de appelrechters derhalve de arti
kelen 30, eerste lid, en 38, § 1, 1°, van het 
koninklijk besluit van 25 november 1991 
(zoals in het middel gepreciseerd) en 2, § 1, 
eerste lid, van het koninklijk besluit van 20 
augustus 1986 schenden door te beslis
sen dat eiser slechts tweehonderd zesent
achtig arbeidsdagen aantoont, op grond dat 
de dagen waarvoor eiser als brug
gepensioneerde werkloosheidsui tkerin
gen genoot, geen gelijkgestelde dagen zijn; 

en terwijl, derde onderdeel, luidens 
artikel 42, § 1, r, van het koninklijk 
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besluit van 25 november 1991 de werkne
mer die opnieuw uitkeringen aanvraagt, is 
vrijgesteld van wachttijd en opnieuw kan 
worden toegelaten tot het stelsel volgens 
hetwelk hij laatst werd vergoed, indien hij 
in de loop van de drie jaar die de 
uitkeringsaanvraag voorafgaan voor ten
minste een dag uitkeringen heeft gena
ten; deze wetsbepaling de werkloze ont
slaat van de verplichting (telkens opnieuw) 
aan te tonen dat hij de vereiste wachttijd 
heeft doorlopen en de Koning d0or het ge
bruik van de bewoordingen "toegelaten tot 
het stelsel volgens hetwelk hij laatst werd 
vergoed" alleen maar wil voorkomen dat de 
betrokkene door zich op deze vrijstelling te 
beroepen aanspraak zou kunnen maken op 
een hogere werkloosheidsuitkering dan 
voorheen zonder de voor het verkrijgen van 
de hogere uitkering vereiste wachttijd te 
vervullen; de werkloze die slechts een 
wachtuitkering, een overbruggingsuitkering 
of een inkomensgarantieuitkering geniet, 
zich derhalve niet op artikel 42 kan beroe
pen ten einde werkloosheidsuitkeringen 
voor een voltijds werknemer te verkrij
gen; de bruggepensioneerde overeenkom
stig artikel 2 van het koninklijk besluit van 
20 augustus 1986 evenwel dient te wor
den beschouwd als een gewone werkloze en 
dezelfde uitkering als een gewone werk
loze verkrijgt met dien verstande dat de 
hem toekomende uitkering vastgesteld blijft 
op zestig procent van het gederfde loon, in
dien zijn gewezen werkgever zich ertoe ver
bonden heeft hem te vervangen door een 
volledig uitkeringsgerechtigde werkloze; uit 
artikel114 van het koninklijk besluit van 
25 november 1991 overigens kan worden 
afgeleid dat bruggepensioneerden niet de 
enige werklozen zijn wier uitkering niet 
wordt verminderd naargelang van de duur 
van de werkloosheid; de bruggepen
sioneerde die zich met verzaking van zijn 
bijzondere voordelen als bruggepen
sioneerde beroept op artikel42, § 1, 1°, om 
werkloosheidsuitkeringen te verkrijgen, 
derhalve wordt toegelaten tot hetzelfde stel
sel als datgene volgens hetwelk hij laatst 
is vergoed en daardoor ook geen hogere uit
kering verwerft; de appelrechters vaststel
len dat eiser in de periode van drie jaar 
v66r zijn aanvraag om werkloosheidsuit
keringen als bruggepensioneerde werkloos
heidsuitkeringen heeft genoten; de appel
rechters derhalve de artikelen 42, § 1, r, 
van het koninklijk besluit van 25 novem
ber 1991 en 2, § 1, eerste lid, van het ko
ninklijk besluit van 20 augustus 1986 
schenden door te beslissen dat eiser slechts 
kan worden toegelaten tot het stelsel van 

conventioneel brugpensioen en niet tot het 
stelsel de volledig werkloze : 

Over het middel in zijn geheel : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt: 1. dat eiser vanaf 1 november 
1990 van het conventioneel brug
pensioen genoot waarbij hem in toe
passing van het koninklijk besluit van 
20 augustus 1986 werkloosheidsuit
keringen als bruggepensioneerde wer
den toegekend; 2. dat eiser per brief, 
toegekomen bij verweerder op 5 au
gustus 1992, meldde dat hij vanaf 1 
september 1992 terug tewerkgesteld 
zou zijn en dat hij vanaf die datum de
finitief afstand deed van zijn recht op 
brugpensioenuitkeringen vanwege ver
weerder; 3. dat eiser na een tewerk
stelling bij zijn vroegere werkgever, 
van 1 tot en met 30 september 1992, 
met formulier C. 109 van 29 decem
ber 1992 werkloosheidsuitkeringen 
vroeg vanaf 1 januari 1993, met de 
vermelding dat hij onbetaald verlof 
had genomen vanaf 1 oktober 1992 tot 

· 31 december 1992; 4. dat eiser op 4 
mei 1993 met formulier C8 volledig af
stand deed vanaf 1 januari 1993 "van 
het recht op het stelsel brugpensioen" 
en code 0154 A vroeg; 

Dat het arrest oordeelt dat in het 
koninklijk besluit van 20 augustus 
1986 nergens de mogelijkheid gebo
den wordt om van het brugpensioen
stelsel over te stappen naar het stel
sel als bepaald in het Werkloosheids
besluit 1991 en dat eiser, mits hij dit 
vraagt, ten aanzien van verweerder 
opnieuw kan worden toegelaten in het 
brugpensioenstelsel; 

Overwegende dat het stelsel van het 
conventioneel brugpensioen, bedoeld in 
het koninklijk besluit van 20 augus
tus 1986, ingevoerd werd door de col
lectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 
van de N ationale Arbeidsraad van 17 
december 197 4, algemeen verbindend 
verklaard bij koninklijk besluit van 16 
januari 1975; 

Dat uit artikel 1 van die collectieve 
arbeidsovereenkomst blijkt dat dit 
stelsel ten gunste van sommige be
jaarde werknemers werd ingesteld om 
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het hoofd te bieden aan toestanden 
van krappe werkgelegenheid en in
zonderheid om de tewerkstelling van 
jongere werknemers te bevorderen; 

Dat, krachtens die regeling, de laat
ste werkgever de oudere werknemer 
die hij ontslaat, een aanvullende ver
goeding dient uit te betalen tot op de 
datum dat die werknemer de leeftijd 
bereikt waarop zijn rustpensioen in
gaat; dat die aanvullende vergoeding 
berekend wordt op grond van het ver
schil tussen het netto-referteloon en de 
werkloosheidsuitkering; 

Overwegende dat artikel 4 van voor
melde collectieve arbeidsovereenkomst 
de toekenning van de aanvullende ver
goeding aan het recht op werkloos
heidsuitkeringen bindt en artikel 10 
van deze collectieve arbeidsovereen
komst de toekenning van het brug
pensioen afhankelijk maakt van de 
aanvaarding van dit stelsel door de in 
aanmerking komende ontslagen werk
nemer; 

Dat die aanvaarding erop neerkomt 
dat de ontslagen werknemer het brug
pensioenstelsel aanvaardt totdat hij de 
pensioengerechtigde leeftijd bereikt, 
zodat hij aldus in beginsel de arbeids
markt definitief verlaat; 

Overwegende dat, omdat zij niet 
meer als werkzoekenden worden be
schouwd, de conventioneel brug
gepensioneerden voor het ontvangen 
van de werkloosheidsuitkeringen niet 
dienen te voldoen aan alle voorwaar
den die gelden voor gewone werklo
zen om in aanmerking te komen voor 
werkloosheidsuitkeringen; dat opeen
volgende koninklijke besluiten de ge
rechtigden op een conventioneel brug
pensioen vrijgesteld hebben van de 
vereiste beschikbaarheid voor de ar
beidsmarkt, van de verplichting elke 
passende dienstbetrekking te aanvaar
den, van de verplichte inschrijving als 
werkzoekende, van de voorwaarde 
arbeidsgeschikt te zijn en van de 
werklozencontrole; 

Overwegende dat uit dit alles volgt 
dat de bruggepensioneerde, ingevolge 
de door hem gemaakte keuze, tot het 

bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd niet meer als werkzoekende 
kan worden beschouwd, mitsdien na 
een tewerkstelling niet meer als werk
loze in het gewone stelsel van het ko
ninklijk besluit van 25 november 1991 
kan worden aanvaard; 

Overwegende dat het arrest op 
grand van zijn vaststellingen, zon
der schending van de in het middel 
aangewezen wetsbepalingen vermocht 
te beslissen dat ''het statuut van brug
gepensioneerde (. .. ) aan de ontslagen 
werknemer eens en voor altijd (is) toe
gekend. Dit betekent dat elke 
werkloosheidsvergoeding in de toe
komst zal gebeuren onder dit defini
tiefverworven statuut" en dat de vor
dering van eiser om werkloosheids
uitkeringen te ontvangen volgens het 
gewone stelsel ongegrond is; 

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. 

12 mei 1997 - 3e kamer - Voorzitter : 
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Boes - Gelijkluidende con
clusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Verbist en 
Simont. 

Nr. 225 

3e KAMER- 12 mei 1997 

CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE ~A
KEN- NIEUW MIDDEL- MID DEL GEGROND 
OP EEN WETTELIJKE BEPALING DIE UITSLUI
TEND DWINGEND IS TEN VOORDELE VAN DE 
WERKNEMER- MID DEL NIET OVERGELEGD 
AAN DE APPELRECHTER EN W AARVAN DEZE 
EVENMIN OP EIGEN INITIATIEF HEEFT BESLIST 
- ONTVANKELIJKHEID. 



540 HOF VAN CASSATIE Nr. 225 

Nieuw, en derhalve niet ontvankelijk tot sta
ving van een voorziening in cassatie, is 
het middel aangevoerd door de werkge
ver en gegrond op een wettelijke be pa
ling die alleen dwingend is ten voordele 
van de werknemer en niet voorgelegd is 
aan de appelrechter en waarover deze 
evenmin op eigen initiatief heeft beslist 
(1). 

(MEWAF INTERNATIONAL N.V T. CATTEBEKE) 

ARREST 

(A.R. nr. S.96.0126.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 aprill996 door het 
Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge, 
gewezen; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 1153 van het 
Burgerlijk Wetboek art. 2, 10 en 23 van de 
wet van 12 april 1965 betreffende de be
scherming van het loon der werknemers, 14 
en 23 van de wet van 27 juni 1969 tot her
ziening van de Besluitwet van 28 decem
ber 1944 betreffende de maatschappelijke 
zekerheid der arbeiders 19, § 2, 2° van het 
koninklijk besluit van 28 november 1969 
tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 
tot herziening van de Besluitwet van 28 de
cember 1944 betreffende de maatschappe
lijke zekerheid, 23 van de wet van 29 juni 
1981 houdende de algemene beginselen van 
de sociale zekerheid voor werknemers, 31, 
270, 1", 272, 273 en 275 van het Wetboek 
van de lnkomstenbelastingen 1992 en 86, 
87, r en 88 van het koninklijk besluit van 
27 augustus 1993 tot uitvoering van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
1992, 

doordat het arbeidshof eiseres veroor
deelt tot betaling van 2.875.038 frank, te 
vermeerderen met de wettelijke en gerech
telijke intresten, en bijgevolg de door ei
seres te betalen intresten vaststelt op ba
sis van het brutobedrag van de aan eiseres 
opgelegde opzeggingsvergoeding; het 
arbeidshof aldus beslist op volgende gran
den (pag. 21 en 22 van het bestreden ar
rest) : "Rekening houdend met de leeftijd 
van (verweerder) (geboren in mei 1943), zijn 

(1) Zie Cass., 4 mei 1984, A.R. nr. 4179 (A C., 
1983-84, nr. 509). 

ancienniteit (in dienst sedert 1 februari 
1967), zijn functie (industrieel scheikun
dig ingenieur), zijn wedde (95.808 fr. x 
13,85 = 1.326.941 frank), en de tijd nodig 
voor hem om een gelijkwaardige betrek
king te vinden, diende (eiseres) een opzeg
gingstermijn te geven van 26 maanden. De 
verbrekingsvergoeding bedraagt dan ook 
2.875.038 frank, berekend als volgt : 
(95.808 fr. x 13,85/12 x 26), meer de in
tresten", 

terwijl, luidens artikellO van de wet van 
12 april 1965 betreffende de bescherming 
van het loon der werknemers voor het loon 
van rechtswege rente verschuldigd is met 
ingang van het tijdstip waarop het eis
baar wordt; artikellO toepasselijk is op de 
opzeggingsvergoeding; luidens de artike
len 14 van de wet van 27 juni 1969 tot her
ziening van de Besluitwet van 28 decem
ber 1944 betreffende de maatschappelijke 
zekerheid der arbeiders en 23 van de wet 
van 29 juni 1981 houdende de algemene be
ginselen van de sociale zekerheid voor 
werknemers de sociale-zekerheids
bijdragen op het brutoloon van de werk
nemer worden berekend; ingevolge de be
palingen van de artikelen 14 van de wet 
van 27 juni 1969, 23 van de wet van 29 juni 
1981 en 19, § 2, 2°, van het koninklijk be
sluit van 28 november 1969 tot uitvoe
ring van de wet van 27 juni 1969 tot her
ziening van de Besluitwet van 28 december 
1944 betreffende de maatschappelijke ze
kerheid der arbeiders, het begrip '1oon" de 
opzeggingsvergoeding omvat; luidens de ar
tikelen 275 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen 1992 en 88 van het ko
ninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot 
uitvoering van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen 1992,de bedrijfsvoorheffing 
op beroepsinkomsten wordt vastgesteld op 
grondslag van de werkelijk betaalde of toe
gekende opzeggingsvergoeding, vermin
derd met de verplichte inh(m.dingen ter uit
voering van de sociale wetgeving en met de 
buitengewone beroepskosten (hoofdstuk 1, 
afdeling I, 1 A. en B. van bijlage III bij het 
koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot 
uitvoering van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen 1992); de artikelen 23, § 1 
van de wet van 27 juni 1969, 31, 270, 1°, 
272 en 273 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen 1992 en 23 van de wet 
van 12 april 1965 de werkgever verplich
ten de sociale-zekerheidsbijdrage van de 
werknemer en de bedrijfsvoorheffing bij de 
betaling van de opzeggingsvergoeding in te 
houden; de werknemer het bedrag van zijn 
bijdrage aan de sociale zekerheid en van de 
bedrijfsvoorheffing niet van de werkgever 
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kan opeisen en de werkgever aan de werk
nemer bijgevolg geen intresten verschul
digd is op het gedeelte van de opzeggings
vergoeding dat hij als sociale
zekerheidsbijdrage en bedrijfsvoorheffing 
inhoudt; de appelrechters het bedrag van 
de door eiseres verschuldigde opzeggings
vergoeding onder meer op basis van ver
weerders maandelijkse brutowedde van 
95.808 frank vaststellen op 2.875.038 frank; 
het arbeidshof derhalve, door eiseres te ver
oordelen tot betaling van de som van 
2.875.038 frank, te verhogen met de wet
telijke intresten vanaf 28 januari 1992 tot 
en met 5 maart 1992 en de gerechtelijke 
intresten vanaf 6 maart 1992, beslist dat ei
seres intresten verschuldigd is op het ge
deelte van de opzeggingsvergoeding dat ei
seres als bedrijfsvoorhe:ffing en sociale
zekerheidsbijdrage moet inhouden en aldus 
de in het middel aangeduide wetsbepalin
gen schendt : 

Overwegende dat de grief die het 
middel aanvoert, steunt op artikel 10 
van de wet van 12 april 1965 betref
fende de bescherming van het loon der 
werknemers, welke bepaling inhoudt 
dat van rechtswege rente verschul
digd is, van het tijdstip waarop het eis
baar wordt, op het gede'elte van ''het 
loon", waaronder begrepen de 
opzeggingsvergoeding, waarvan de 
werknemer de uitbetaling kan opeisen; 

Dat die wetsbepaling dwingend is 
ten voordele van de werknemer, niet 
ten voordele van de werkgever; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat eiseres, werkgever, voor 
de feitenrechters een betwisting heeft 
opgeworpen nopens de rentekwestie 
die het middel stelt; dat de rechters 
over die kwestie geen uitspraak heb
ben gedaan; 

Dat een middel, gestoeld op een 
wetsbepaling die aileen dwingend is 
ten voordele van de wederpartij, niet 
voor het eerst voor het Hof kan wor
den aangevoerd; 

Dat het middel nieuw en derhalve 
niet ontvankelijk is; 

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

12 mei 1997 - 3e kamer - Voorzitter : 
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever : de h. Verougstraete - Gelijk
luidende conclusie van mevr. De Raeve, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Ver
bist. 

Nr. 226 

3e KAMER- 12 mei 1997 

1 o BETEKENINGEN EN KENNISGE
VINGEN- EXPLOOT- EXCEPTIE VANNIE
TIGHEID- BETEKENING AAN DE PERSOON
OP DE PLAATS DIE DE WET BEPAALT- DRAAG
WIJDTE. 

2° BETEKENINGEN EN KENNISGE
VINGEN- EXPLOOT- BETEKENING
VERMELDINGEN- NIETIGHEID- PLAATS VAN 
BETEKENING- NAAM- VOORNAAM- WOON
PLAATS VAN GEADRESSEERDE - DRAAG
WIJDTE. 

3° BETEKENINGEN EN KENNISGE
VINGEN- EXPLOOT- BETEKENING AAN 
DE WOONPLAATS VAN GEADRESSEERDE- ON
JUISTE AANWIJZING VAN AD RES EN BENAMING 
- ONREGELMATIGE BETEKENING- GEVOLG. 

1 o, 2° en 3° De miskenning van de bepa
lingen van art. 43, r en 3°, Ger. W., 
krachtens welke het exploot van beteke
ning op straffe van nietigheid moet ver
melden de plaats van de betekening en de 
naam, de voornaam en de woonplaats 
van de geadresseerde, valt niet onder de 
toe passing van art. 862, § 1, 9°, Ger. W., 
luidens welke de regel van art. 861 Ger. W. 
niet geldt voor een verzuim of een onre
gelmatigheid betreffende de vermelding 
dat de exploten en akten van tenuitvoer
legging betekend zijn aan de persoon of op 
de plaats die de wet bepaalt. (Artt. 43, 1 o 

en 3°, 862, § 1, 9°, Ger.W.) (1) (2) 

(1) Zoals van kracht v66r de wijziging door art. 
34 wet 3 aug. 1992. 

(2) Zie Cass., 24 juni 1982, A.R. nr. 6550 (A. C., 
1981-82, p. 1255); 29 sept. 1989, A.R. nr. 6242 
(ibid., 1989-90, nr. 66), en conclusie van proc.
gen. Krings; 27 mei 1991, A.R. ilr. 7420 (ibid., 
1990-91, nr. 492). · 
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(AEGTEN N.V T. R.S.Z.) 

ARREST 

CAR. nr. S.96.019l.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 9 juni 1995 door het 
Arbeidshof te Antwerpen, afdeling 
Hasselt, gewezen; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt: 
schending van de artikelen 32, 34, 35, 38, 
§ 1 (zoals gewijzigd door de wet van 24 mei 
1985), 43, r en 3°, 702, 2°, 860, 861, § 19 
(zoals van kracht voor de wijziging door de 
wet van 3 augustus 1992), 862, § 2 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

doordat, het bestreden arrest het ho
ger beroep ontvankelijk, doch ongegrond 
verklaarde, dienvolgens, onder bevesti
ging van het vonnis van de Arbeidsrecht
bank te Tongeren van 8 juni 1994, oor
deelde dat er geen grond bestond tot 
nietigverklaring van de inleidende dag
vaarding, op grond van volgende overwe
gingen : "(Eiseres) toont aan dat de vroe
gere vennootschap, de P.V.B.A. Aegten, met 
zetel te Meeuwen-Gruitrode, Peerderbaan, 
37, omgevormd werd bij akte van notaris 
Fagard te Genk op 28 september 1990 in 
N.V. Aegten, met maatschappelijke zetel te 
Meeuwen-Gruitrode, Peerderbaan nr. 59. 
Deze omzetting werd gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad van 25 oktober 1990. 
Hierdoor is blijkbaar te verklaren dat de 
dagvaarding niet kon worden in ontvangst 
genomen door een aangestelde en alles
zins is het zo dat deze niet aan de maat
schappelijke zetel werd betekend. Niette
min kan worden aanvaard dat, vermits de 
eerste bestuurder - Aegten Johannes, mo
lenaar, echtgenoot van Smeets Marie, 
woonachtig is op het adres van de maat
schappelijke zetel, dit adres slechts en
kele huisnummers verwijderd is van de 
maatschappelijke zetel van de vroegere 
vennootschap, dat het ex.ploot (eiseres) heeft 
bereikt door de geeigende kanalen van goed 
nabuurschap of zelfs familiebanden. Er 
werd trouwens gedagvaard op 17 januari 
1991 voor de inleidende zitting van 19 fe
bruari 1991 en reeds op 29 januari 1991 ge
beurde de verklaring van verschijning bij 
brief van de toenmalige raadsman Mr. T. 
Ruttens. Van belangenschade, in de zin van 
de onmogelijkheid om tijdig verweer te vor
men kan derhalve geen sprake zijn. An
dere belangenschade is er ook niet. (Eise
res) zelf heeft toepassing gemaakt van 
artikel 165 van de vennootschapswet. Ar-

tikel 7 van de omzettingsakte bepaalt im
mers : De vergadering beslist eenparig de 
personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid 'Aegten P.V.B.A.' om te zet
ten in een naamloze vennootschap, bij toe
passing van artikel165 en volgende van de 
gecoiirdineerde wetten op de handelsven
nootschappen, zodat deze omzetting geen 
verandering brengt in de rechtspersoon
lijkheid van de vennootschap, die onder de 
nieuwe vorm blijft bestaan. De activitei
ten en het maatschappelijk doel blijven on
gewijzigd. De activa en passiva, de afschrij
vingen, de waardeverminderingen en de 
waardevermeerderingen blijven dezelfde en 
de naamloze vennootschap zal de boeken en 
de comptabiliteit, die door de personen
vennootschap met beperkte aansprakelijk
heid worden gehouden voortzetten. De ven
nootschap behoudt de nummers waaronder 
de personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid is ingeschreven in het 
handelsregister te Tongeren onder num
mer 45.065. De omzetting geschiedt op ba
sis van het actief en passief van de ven
nootschap, weergegeven in het verslag van 
de zaakvoerder en in het bovenvermelde 
verslag van de Heer Caerlens Willy, 
bedrijfsrevisor te Genk, Wiekstraat, 187, af
gesloten op 10 september 1990. Alle ver
richtingen die sedert die datum werden ge
daan door de P.V.B.A., worden geacht 
verricht te zijn door de N.V., inzonder
heid wat betreft het opmaken van de maat
schappelijke bescheiden. Verder kan, sa
men met de eerste rechter, worden 
vastgesteld dat (eiseres) ook nog na publi
catie in het Staatsblad, de vroegere bena
ming van de P.V.B.A. Aegten bleef gebrui
ken, bv. in de overeenkomst dd. 20 
november 1990 met werknemer Reynders. 
Ook gebeurde de verklaring van verschij
ning namens de P.V.B.A. Aegten en wer
den er op 5 augustus 1991 besluiten neer
gelegd namens die P.V.B.A. De huidige 
(eiseres) is trouwens ook niet vrijwillig ver
schenen in de procedure eerste aanleg, doch 
heeft het geding gewoon verder gezet on
der haar nieuwe benaming. Vermits (eise
res) alleszins tijdig kennis kreeg van het ex
ploot van rechtsingang, tijdig verweer kon 
vormen - hetgeen zij pas deed nadat op
zichtens haar de toepassing van artikel 751 
van het Gerechtelijk Wetboek werd gevor
derd tegen de zitting van 17 september 
1991 -, de inhoud van de dagvaarding met 
het aangehecht rekeninguittreksel haar 
duidelijk heeft gemaakt van welke schuld 
betaling wordt gevorderd, deze schuld be
trekking heeft op de vroegere vennoot
schap en (eiseres) voor deze schulden was 
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gehouden en zich ook als debiteur diende 
te gedragen (zie trouwens artikel 7 van de 
omzettingsakte), kan zij geen enkele 
belangenschade aantonen. De enkele on
mogelijkheid welke er derhalve slechts in 
bestaat dat de dagvaarding werd bete
kend aan de vroegere vennootschap op het 
adres van de vroegere maatschappelijke ze
tel, brengt de nietigheid van de dagvaar
ding derhalve niet mee (Cass. 15 septem
ber 1977, Arr. Cass. 1978, 62 e.v.; Cass. 29 
september 1989, Arr. Cass, 1989-90, 139; 
Cour Trav. Liege, 2 mei 1994, J.T.T. 1994, 
333-335), 

terwijl, luidens artikel 32 van het Ge
rechtelijk Wetboek onder betekening ver
staan moet worden de afgifte van een af
schrift van de akte; overeenkomstig artikel 
34 van het Gerechtelijk Wetboek de bete
kening aan een rechtspersoon geacht wordt 
aan de persoon gedaan te zijn wanneer het 
afschrift van de akte ter hand gesteld is 
aan het orgaan dat of de aangestelde die 
krachtens de wet, de statu ten of een re
gelmatige opdracht bevoegd is om de 
rechtspersoon, zelfs samen met anderen, in 
rechte te vertegenwoordigen; overeenkom
stig artikel 35 van het Gerechtelijk Wet
hoek de betekening die niet aan de per
soon kan worden gedaan, aan de 
maatschappelijke of administratieve ze
tel van de rechtspersoon dient te geschie
den; de vermeldingen van het exploot blijk 
moeten geven van het feit dat de gerechts
deurwaarder het exploot heeft betekend 
"aan de persoon of op de plaats die de wet 
bepaalt" : krachtens artikel 862, § 1, 9' van 
het Gerechtelijk Wetboek een verzuim of 
een onregelmatigheid betreffende deze ver
meldingen immers de nietigheid van het 
exploot met zich brengt; luidens voormelde 
wettelijke bepaling de regel van art. 861 
van het Gerechtelijk Wetboek in deze niet 
geldt zodat de rechter niet moet nagaan of 
de belangen van een partij werden geschon
den door het verzuim dat of de onregelma
tigheid die wordt ingeroepen; de 
nietigheidssanctie desnoods ambtshalve 
door de rechter uitgesproken moet wor
den (art. 862, § 2); dat het exploot werd be
tekend "op de plaats die de wet bepaalt" 
doorgaans zal blijken uit de vermelding van 
"de plaats van betekening", welke vermel
ding op straffe van nietigheid is voorge
schreven door art. 43, 1' Ger.W., en de ver
melding van de identiteit van de 
bestemmeling van het exploot, eveneens op 
straffe van nietigheid voorgeschreven door 
art. 43, 3° Ger.W. en art. 702, 2° Ger.W. dat 
specifiek betrekking heeft op het exploot 
van dagvaarding; 

en terwijl, in het exploot van beteke
ning van de "aanmaning-dagvaarding", dat 
op 17 januari 1991 door de gerechtsdeur
waarder werd opgesteld, vermeld wordt dat 
aanmaning gegeven werd aan de "P.V.B.A. 
AEGTEN, met zetel te Meeuwen-Gruitrode, 
Peerderbaan 37", met daarna de woorden 
"alwaar zijnde en er sprekende tot"; ge
volgd door een met de hand geschreven ver
melding: "Zie 3' blad"; op het derde blad 
van het exploot in fine vermeld wordt : 
"Verzending : Er niemand aantreffende, aan 
wie ik conform art. 33-35 Ger.W. het af
schrift ter hand kon stellen heb ik dit om 
16 u 10 achtergelaten conform art. 38 
Ger.W. onder een gesloten omslag met ver
melding van de gegevens van art. 44 1ste 
lid Ger. W. Verzending goedgekeurd, de ge
rechtsdeurwaarder,"; uit deze vermeldin
gen van het exploot van dagvaarding blijkt 
dat de gerechtsdeurwaarder conform arti
kel 38 § 1 van het Gerechtelijk Wetboek op 
het adres Peerderbaan 37, te Meeuwen
Gruitrode, onder gesloten omslag een af
schrift van het exploot heeft achtergela
ten; het bestreden arrest vaststelt "dat de 
vroegere vennootschap, de P.V.B.A. Aeg
ten, met zetel te Meeuwen-Gruitrode, Peer
derbaan, 37, omgevormd werd bij akte van 
notaris Fagard te Genk op 28 september 
1990 in de N.V. Aegten, met maatschap
pelijke zetel te Meeuwen-Gruitrode, Peer
derbaan nr. 59" en "deze omzetting gepu
bliceerd (werd) in het Belgisch Staatsblad 
van 25 oktober 1990" (zie arrest p.4); het 
exploot van dagvaarding bijgevolg bete
kend werd op de vroegere maatschappe
lijke zetel, van de rechtsvoorganger van ei
seres; in het exploot van dagvaarding 
bijgevolg geen melding gemaakt wordt van 
het feit dat het exploot betekend werd "op 
de plaats die de wet bepaalt", zijnde de 
maatschappelijke of de administratieve ze
tel van eiseres; nu uitsluitend de vroe
gere maatschappelijke zetel vermeld wordt, 
het exploot van dagvaarding geen mel
ding maakt van de "plaats die de wet be
paalt", minstens de vermeldingen van het 
exploot van dagvaarding die betrekking 
hebben op "de plaats die de wet bepaalt" 
onjuist en onregelmatig zijn; het bestre
den arrest derhalve ten onrechte heeft aan
genomen dat er geen grond voorhanden 
was tot nietigverklaring van de inleidende 
dagvaarding; zodat, het bestreden arrest, 
door, onder bevestiging van het vonnis van 
de Arbeidsrechtbank te 'lbngeren van 8 juni 
1994, de oorspronkelijke vordering ontvan
kelijk te verklaren, niet wettelijk gerecht
vaardigd is (schending van de artikelen 32, 
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34, 35, 38,§ 1, 43, 1 en 3, 860, 861, 862, § 
1, 9 en 862, § 2 van het Gerechtelijk Wet
hoek) : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 862, § 1, 9·, van het Gerechtelijk 
Wetboek, in de lezing v66r de wijzi
ging bij wet van 3 augustus 1992, de 
regel van artikel 861 niet geldt voor 
een verzuim of een onregelmatigheid 
betre:ffende de vermelding dat de ex
platen en akten van tenuitvoerleg
ging betekend zijn aan de persoon of 
op de plaats die de wet bepaalt; 

Dat die bepaling geen betrekking 
heeft op de onregelmatigheid die hierin 
bestaat dat op een onjuist adres is be
tekend of dat de bestemmeling on
juist is vermeld; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel43, aanhef en sub r ens·, van het 
Gerechtelijk Wetboek, het exploot van 
betekening op stra:ffe van nietigheid 
moet vermelden de plaats van de be
tekening en de naam, de voornaam, de 
woonplaats van de persoon voor wie 
het exploot bestemd is; 

Dat die bepaling als dusdanig niet 
valt onder het bereik van het ge
noemde artikel 862, § 1, 9·; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de dagvaarding werd bete
kend op een onjuist adres en dat de 
P.V.B.A. Aegten in werkelijkheid een 
naamloze vennootschap was gewor
den; dat het arrest evenwel oordeelt 
dat er te dezen geen sprake van 
belangenschade is en dat de dagvaar
ding derhalve niet nietig is; 

Dat het arrest aldus de in het mid
del aangewezen wettelijke bepalin
gen niet schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

12 mei 1997 - 3e kamer - Voorzitter : 
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Verougstraete - Gelijk-

luidende conclusie van mevr. De Raeve, 
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. De 
Gryse en De Bruyn. 

Nr. 227 

ze KAMER- 13 mei 1997 

1 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST SCHADE 
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEIL
DATUM- RAMING. 

zo AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST- SCHADE - BEGRIP. 
VORMEN- BEGRIP. 

3o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST- SCHADE -MATE
RIELE SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE -
VERNIELD VOERTUIG- BELASTING OVER DE 
TOEGEVOEGDE WAARDE- BENADEELDE NIET 
BTW-PLICHTIG. 

4o BELASTING OVER DE TOEGE
VOEGDE WAARDE - VERNIELD VOER
TUIG- OMV ANG VAN DE SCHADE- VERVAN
GINGSWAARDE- BENADEELDE NIET BTW
PLICHTIG. 

5o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST SCHADE 
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEIL
DATUM- PEILDATUM. 

6° BELASTING OVER DE TOEGE
VOEGDE WAARDE- VERNIELD VOER
TUIG - OMV ANG VAN DE SCHADE - BENA
DEELDE NIET BTW-PLICHTIG - VERVAN
GINGSWAARDE- TOEPASSELIJK BTW-TARIEF. 

1 o en 2° De schade van de persoon aan wie 
ten gevolge van een onrechtmatige daad 
een zaak is ontnomen waarvan terug
gave niet mogelijk is, komt overeen met de 
vervangingswaarde van die zaak, d. w.z. 
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met het bedrag dat nodig is om zich een 
gelijkaardige zaak aan te schaffen. (Artt. 
1382 en 1383 B.W.) (1) 

3° en 4 o Wanneer een voertuig in een on
geval is vernield en de benadeelde geen 
BTW-plichtige is en dus, overeenkom
stig het Wetboek betreffende de belas
ting over de toegevoegde waarde, de be
lasting niet kan aftrekken of van de Staat 
kan terugkrijgen, omvat de schadever
goeding waarop hij recht heeft de BTW op 
de aankoopprijs van een gelijkaardige 
zaak, te dezen een voertuig; hierbij is on
verschillig de omstandigheid dat de be
nadeelde, ingevolge zijn vrije beschik
king over de hem toekomende schade
vergoeding, deze niet gebruikt voor de 
vervanging van de vernielde auto, ze ge
bruikt voor de vervanging ervan door een 
nieuwe auto of door een occasieauto waar
voor bij de aankoop geen BTW of slechts 
een BTW over het verschil tussen de ver
koopprijs en de inkoopprijs van de gara
gist verschuldigd is. (Artt. 2 en 26 
W.B.T.W. en artt. 1382 en 1383 B.W.) (2) 

5° en 6° De door een onrechtmatige daad 
veroorzaakte schade moet in beginsel be
groat worden naar het tijdstip dat dit van 
het effectieve herstel ervan zo dicht mo
gelijk benadert. Hieruit volgt dat wan
neer een voertuig in een ongeval is ver
nield en de benadeelde, die geen BTW
plichtige is, recht heeft op een 
schadevergoeding welke de BTW op de 
aankoopprij van een gelijkaardige zaak, 
te dezen een voertuig, omvat, voormelde 
BTW berekend moet worden aan het ta
rief dat van toepassing is op het ogen
blik van de uitspraak. (Art. 1, eerste lid, 
3°, K.B. nr. 20 van 20 juli 1970.) (3) 

(PETERS E.A. T. SIMON E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.0539.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 maart 1996 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

(1) Cass., 28 mei 1996, A.R. nr. P.95.0909.N 
(A.C., 1996, nr. 192). 

(2) Zie noot 1. 

(3) Zie Cass., 19 jan. 1993,A.R. nr. 5930 (A. C., 
1993, nr. 36). 

C. Op de voorzieningen van de ei
sers in zoverre deze gericht zijn te
gen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering tegen hen van de eer
ste verweerster, Ursula Simon, in ei
gen naam: 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1, § 1, 2, eerste lid, 4, § 1, 9, 10, 
§ 1 en 58, § 4, van het Wetboek op de be
lasting op de toegevoegde waarde (Wet van 
3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek 
op de belasting op de toegevoegde waarde, 
zoals gewijzigd bij de wet van 28 decem
ber 1992), 1, eerste lid van het koninklijk 
besluit nummer 20 van 20 juli 1970 tot 
vaststelling van de tarieven van de belas
ting over de toegevoegde waarde en tot in
deling van de goederen en de diensten bij 
die tarieven (zoals gewijzigd bij konink
lijk besluit van 17 maart 1992, bij konink
lijk besluit van 21 december 1993 en bij ko
ninklijk besluit van 20 oktober 1995), 

doordat het hof van beroep in de bestre
den beslissing, de vordering van ver
weerster tot het bekomen van een vergoe
ding voor voertuigschade van 357.600 
frank, waaronder - zoals uit de beslui
ten van verweerster moge blijken - 75.000 
frank belasting op de toegevoegde waarde, 
dit is 25 % op 300.000 frank, zijnde de 
waarde van het vemielde voertuig v66r het 
ongeval, toekent, op volgende gronden : 
"Overwegende dat de door de burgerlijke 
partij gevorderde vergoeding van 357.600 
frank aan de hand van het expertiseverslag 
kan worden toegekend; dat die benadeelde 
aanspraak kan maken op de BTW bere
kend op de vervangingswaarde v66r het on
geval, ongeacht de latere wetswijzigingen 
inzake BTW bij aanschafvan een wagen en 
ongeacht of al dan niet tot herstel of ver
vanging wordt overgegaan" (arrest, p. 6, 
eerste alinea); het hofvan beroep aldus, 
minstens impliciet, aanneemt dat mevrouw 
Simon alleszins recht heeft op een vergoe
ding van BTW, en deze berekend dient te 
worden aan de hand van de ten tijde van de 
aankoop van het vernieldE; voertuig toe
passelijke BTW-reglementering, 

terwijl een persoon aan wie tengevolge 
van een onrechtmatige daad een zaak of 
het nuttig gebruik van een zaak wordt ant
nomen nu deze zaak wordt vemield, krach
tens de artikelen 1382 en .1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, recht heeft op het her
stel van zijn vermogen door teruggave van 
de zaak die hem is ontnomen, of, wanneer 
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dit niet mogelijk is, door het toekennen van 
een vergoeding gelijk aan de vervangings
waarde van de zaak, dat is het bedrag dat 
nodig is om zich een gelijkaardige zaak aan 
te scha:ffen; wanneer het slachto:ffer geen 
BTW-plichtige is en dus die belasting niet 
kan aftrekken of van de Staat kan terug
krijgen of wanneer het slachto:ffer de BTW 
slechts gedeeltelijk kan aftrekken overeen
komstig het Wetboek betre:ffende de belas
ting over de toegevoegde waarde, het be
drag dat voor die aankoop nodig is deze niet 
aftrekbare belasting of het niet aftrek
bare deel ervan omvat, voor zover deze ver
schuldigd is; de door een onrechtmatige 
daad veroorzaakte schade moet begroot 
worden naar het tijdstip dat dit van het ef
fectieve herstel ervan zo dicht mogelijk be
nadert; 

en terwijl, eerste onderdeel, het herstel 
van het patrimonium van de benadeelde die 
tot vervanging van een vernield auto
voertuig dient over te gaan, niet noodza
kelijk dient te geschieden door het stel
len van een uitgave waarbij belasting op de 
toegevoegde waarde wordt aangerekend; 
aan de benadeelde die geen BTW-plichtige 
is dan ook slechts - zonder afbreuk te 
doen aan diens vrije beschikking over de 
verschuldigde schadevergoeding - de ver
goeding van de BTW mag worden toege
kend die hij e:ffectiefverschuldigd is bij het 
aanscha:ffen van een gelijkaardige zaak; zo 
bijvoorbeeld geen BTW verschuldigd zal 
zijn wanneer een vervangingsvoertuig 
wordt aangekocht bij een particulier, zo
als dit moge blijken uit de artikelen 1, § 1, 
2, eerste lid, 4, § 1, 9 en 10, § 1, van het 
Wetboek op de belasting op de toegevoegde 
waarde; evenmin BTW op de volledige 
koopsom verschuldigd is bij aankoop van 
een tweedehandsvoertuig bij een garagist 
die het op zijn beurt aankocht van een niet
belastingplichtige; in zulk geval de belas
ting op de toegevoegde waarde immers ai
leen verschuldigd is op de door de garagist 
gerealiseerde winst, zoals dit moge blij
ken uit de artikelen 1, § 1, 2, eerste lid, 4, 
§ 1, 9, 10, § 1, en 58, § 4, van het Wetboek 
op de belasting op de toegevoegde waarde; 
de eisers in besluiten dan ook aanvoer
den dat "volgens de wet van 25 mei 1993 
geen BTW meer verschuldigd (is) voor par
ticulier verkoop en aankoop" en "met de 
schadevergoeding exclusiefBTW ( ... )dena
bestaanden zeker in staat (waren) een ge
lijkwaardig voertuig te kopen" (tweede 
beroepsbesluiten, p. 7, D); zodat het hofvan 
beroep door verweerster een vergoeding 
voor BTW toe te kennen zonder na te gaan 
of dergelijke belasting wel verschuldigd zou 

zijn bij de aankoop van een vervangings
wagen gelijkaardig aan het vemielde voer
tuig, zijn beslissing niet naar recht ver
antwoordt (schmding van alle in de aanhef 
van het middel aangehaalde wetsbepalin
gen); 

en terwijl, tweede onderdeel, indien het 
hof van beroep zou hebben beslist dat 
slechts een vervangingsvoertuig gelijk
aardig aan het vemielde voertuig kon wor
den aangekocht mits betaling van BTW, het 
slachto:ffer alvast geen aanspraak kan rna
ken op vergoeding van de BTW die werd 
betaald bij aankoop van de vemielde zaak, 
doch wel op vergoeding van de BTW die 
eventueel zal moeten betaald worden bij de 
vervanging van de vernielde zaak; de rech
ter de vergoeding van de BTW dan ook 
dient te bepalen aan de hand van de op het 
ogenblik van de (eventuele) aankoop van 
het vervangingsvoertuig toepasselijke BTW
wetgeving en niet op basis van de wetge
ving die toepasselijk was ten tijde van de 
aankoop van het vernielde voertuig; ver
weerster - zoals uit haar tweede beroeps
besluiten (p. 9, laatste alinea) moge blij
ken - geen vervangingsvoertuig aankocht 
en het hof van beroep dan ook de vergoe
ding voor BTW hoogstens kon bepalen in 
functie van de op het ogenblik van de uit
spraak van het bestreden arrest geldende 
reglementering; deze belasting, zoals blijkt 
uit artikel1, eerste lid, 3", van het konink
lijk besluit nummer 20 van 20 juli 1970 tot 
vaststelling van de tarieven van de belas
ting over de toegevoegde waarde en tot in
deling van de goederen en de diensten bij 
die tarieven, op het ogenblik van de uit
spraak van het arrest 21 % van de 
aankoopprijs kon bedragen; zodat het hof 
van beroep door te beslissen dat 
verweerster recht heeft op een vergoe
ding van de BTW (berekend op de vervan
gingswaarde v66r) het ongeval, zonder dat 
rekening client te worden gehouden met la
tere wetswijzigingen inzake BTW die van 
kracht zijn bij de eventuele aankoop van 
een vervangingsvoertuig, zijn beslissing niet 
naar recht verantwoordt (schending van 
alle in de aanhef van het middel aange
voerde wetsbepalingen, in het bijzonder ar
tikel1, eerste lid, van het koninklijk be
sluit nummer 20 van 20 juli 1970 tot 
vaststelling van de tarieven van de belas
ting over de toegevoegde waarde en tot in
deling van de goederen en de diensten bij 
die tarieven, zoals gewijzigd bij konink
lijk besluit van 17 maart 1992, bij konink
lijk besluit van 21 december 1993 en bij ko
ninklijk besluit van 20 oktober 1995) : 
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Overwegende dat de eisers slechts 
opkomen tegen de toekenning van 
75.000 frank BTW op de vervangings
waarde van het vernielde voertuig; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de benadeelde aan 

wie tengevolge van een onrechtma
tige daad een zaak is ontnomen, recht 
heeft op herstel van zijn vermogen 
door teruggave van deze zaak; dat hij, 
wanneer teruggave niet mogelijk is, 
recht heeft op de vervangingswaarde 
van deze zaak, dit is op het bedrag dat 
nodig is om zich een gelijkaardige zaak 
aan te schaffen; 

Dat de benadeelde vrij beschikt over 
de hem toekomende schadevergoe
ding en het bedrag van de schadever
goeding niet mag verschillen naar het 
gebruik dat de benadeelde ervan zal 
maken; 

Overwegende dat de schadevergoe
ding, wanneer de benadeelde geen 
BTW-plichtige is en dus, overeenkom
stig het Wetboek betreffende de be
lasting over de toegevoegde waarde, de 
belasting niet kan aftrekken of van de 
Staat kan terugkrijgen, de BTW op de 
aankoopprijs van een gelijkaardige 
zaak, ten deze een auto, omvat; 

Dat onverschillig is de omstandig
heid dat de benadeelde, ingevolge zijn · 
vrije beschikking over de hem toeko
mende schadevergoeding, deze niet ge
bruikt voor de vervanging van de ver
nielde auto, ze gebruikt voor de 
vervanging ervan door een nieuwe 
auto of door een occasieauto waar
voor bij de aankoop geen BTW of 
slechts een BTW over het verschil tus
sen de verkoopprijs en de inkoopprijs 
van de garagist verschuldigd is; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 
Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat verweerster in bij 

de eerste rechter genomen conclusie de 
veroordeling van de eisers vorderde 
onder meer tot betaling van volgende 
schadevergoeding : "D. Stoffelijke 
schade voertuig : de waarde van het 
voertuig voor het ongeval werd ge
schat op 300.000 frank, terwijl de 
wrakwaarde 21.000 frank bedroeg. De 

schade bedraagt dan ook als volgt : 
*waarde (min) wrakwaarde 279.000 
frank, BTW op 300.000 frank: 75.000 
frank, mutatieduur 6 dagen x 600 
frank: 3.600 frank (totaal) 357.600 
frank"; dat het beroepen vonnis deze 
eis toewees en het bestreden arrest het 
hiertegen door de eisers ingestelde ha
ger beroep ongegrond verklaart; 

Overwegende dat in beginsel de door 
een onrechtmatige daad veroorzaakte 
schade moet worden begroot naar het 
tijdstip dat dit van het effectieve her
stel ervan zo dicht mogelijk benadert, 
dit is praktisch naar het tijdstip van 
de uitspraak; 

Overwegende dat uit de door de eer
ste verweerster bij de appelrechters 
genomen conclusie blijkt dat ze geen 
vervangingsvoertuig aankocht; 

Overwegende dat ingevolge artikel 
1, eerste lid, 3", van het koninklijk be
sluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vast
stelling van de tarieven van de belas
ting over de toegevoegde waarde en tot 
indeling van de goederen en diensten 
bij die tarieven, zoals vervangen bij ar
tikel 1 van het koninklijk besluit van 
20 oktober 1995, in werking getre
den op 1 januari 1996, op het ogen
blik van het bestreden arrest een 
~TW-tariefvan 21% van toepassing 
1s; 

Dat in deze omstandigheid de appel
rechters door een BTW van 25 % in 
aanmerking te nemen de artikelen 
1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek 
schenden; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het de aan 
eerste verweerster voor de aankoop 
van een vervangingsvoertuig toeko
mende BTW bepaalt met schending 
van het toepasselijke tarief, op 75.000 
frank; verwerpt de voorzieningen voor 
het overige; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; veroordeelt de eisers in 
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zes zevende van de kosten van hun 
voorziening en de eerste verweerster 
in een zevende ervan; verwijst deal
dus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Antwerpen. 

13 mei 1997 - 2e kamer - Voorzitter : 
de h. Holsters afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Huybrechts - GeliJ.klui
dende conclusie van de h. Goemmne, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Butzler en De Gryse. 

Nr. 228 

2e KAMER- 14 mei 1997 

VERZEKERING- LANDVERZEKERING
INDEPLAATSSTELLING VAN DE VERZEKERAAR 
- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING TEGEN 
DE AANSPRAKELIJKE DERDE - STRAF
GERECHT- BEVOEGDHEID. 

De verzekeraar die de verschuldigde ver
goeding betaald heeft aan zijn verze
kerde, welke het slachtoffer is geworden 
van door gebrek aan voorzichtigheid toe
gebrachte slag en en verwondirigen,. treedt 
tot beloop van het bedrag van dLe ver
goeding in de rechten en rechtsvorderin
gen van de verzekerde tegen de voor de 
schade aansprakelijke derde; de straf
rechter die kennis neemt van de door de 
verzekeraar tegen die derde ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering kan zich niet 
onbevoegd verklaren, op grand dat de 
rechtsvordering niet rechtstreeks voort
vloeit uit de bewezen verklaarde tenlas
teleggingen. (Art. 4 V.T.Sv., art. 41, eer
ste lid, wet 25 juni 1992.) 

(ONDERLINGE MAATSCHAPPIJ 
DER OPENBARE BESTUREN T. TERGI E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.96.1506.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 oktober 1996 gewe
zen door het Hof van Beroep te Ber
gen; 

VI. Op de voorziening van de bur
gerlijke partij O.M.O.B. : 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 3 en 4 van de wet van 17 april 
1878 houdende de voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering, 418, 420 
van het Strafwetboek, 1249 tot 1252 van 
het Burgerlijk Wetboek en artikel 41, eer
ste lid, van de wet van 25 juni 1992 op de 
landverzekeringsovereenkomst, 

doordat het hof van beroep, hoewel het 
de tenlastelegging van onopzettelijk toe
brengen van slagen en verwondingen aan 
de getroffene Foncoux bewezen verklaart 
ten laste van de verweerder Tergi, be
klaagde, zich onbevoegd verklaart om ken
nis te nemen van de vordering die de On
derlinge Maatschappij der Onderlinge 
Besturen, burgerlijke partij, tegen de ver
weerder Tergi en diens verzekeraar, Het 
Belgisch Verhaal, heeft ingesteld, op grand : 
"dat de burgerlijke partij, Onderlinge Maat
schappij der Openbare Besturen, de !er~~
betaling vordert van de bedragen d1e ZlJn 
voorgeschoten 'ten behoeve van wie het 
aangaat', en die gestort zijn aan mevrouw 
Foncoux alsook aan de instelling die voor 
het ziekenwagenvervoer gezorgd heeft; dat 
de vordering van (die) burgerlijke partij niet 
rechtstreeks voortvloeit uit de in onderha
vig arrest bewezen verklaarde tenlastel~g
gingen, zodat de rechtbank en het hof met 
bevoegd zijn om ervan kennis te nemen", 

terwijl artikel 4 van de wet van 17 april 
1878 bepaalt dat de burgerlijke rechtsvor
dering, dat is de rechtsvordering tot her
stel van de "door een misdrijfveroorzaakte" 
schade (cf. artikel3), terzelfder tijd en voor 
dezelfde rechters vervolgd kan worden als 
de strafvordering; die bepalingen de 
burgerlijke-partijstelling voor de strafrech
ter niet onderwerpen aan de voorwaarde 
dat de schade het rechtstreekse gevolg is 
van de ten laste gelegde feiten, maar al
leen aan de voorwaarde dat de door de 
strafrechter bewezen verklaarde tenlaste
legging of tenlasteleggingen de schade van 
de burgerlijke partij veroorzaakt heeft of 
hebben; krachtens artikel 41, eerste lid, van 
de wet van 25 juni 1992 op de 
landverzekeringsovereenkomst (die in wer
king is getreden op 21 september 1992, dat 
is v66r de in 1993 en 1994 door de Onder
linge Maatschappij der Onderlinge Bestu
ren aan mevrouw Foncoux 'ten behoeve van 
wie het aangaat' gestorte bedragen, cf. het 
vonnis van de Correctionele Rechtbank te 
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Charleroi van 26 juni 1995), "de verzeke
raar die de schadevergoeding betaald heeft, 
ten bel ope van het bedrag van die vergoe
ding in de rechten en rechtsvorderingen 
van de verzekerde of de begunstigde te
gen de aansprakelijke derden treedt"; de 
Onderlinge Maatschappij der Onderlinge 
Besturen te dezen dus in de rechten van 
mevrouw Foncoux getreden was en, door 
zich burgerlijke partij te stellen tegen de 
verweerder Tergi en tegen de naamloze 
vennootschap Het Belgisch Verhaal, haar 
rechten uitoefende tot herstel van de 
schade, die veroorzaakt was door het in het 
arrest bewezen verklaarde misdrijf toe
brengen van slagen en verwondingen aan 
mevrouw Foncoux (cf. de artikelen 1249 en 
1252 van het Burgerlijk Wetboek); het hof 
van beroep bijgevolg niet wettig kon be
slissen dat de vordering van de Onder
linge Maatschappij der Openbare Bestu
ren niet rechtstreeks voortvloeit uit de in 
zijn arrest bewezen verklaarde tenlaste
leggingen (schending van de in de aanhef 
van het middel aangehaalde bepalingen) : 

Overwegende dat het arrest het hof 
van beroep onbevoegd verklaart om 
kennis te nemen van de door eiseres 
tegen David Tergi, beklaagde, en diens 
vrijwillig tussenkomende verzeke
raar, de naamloze vennootschap Het 
Belgisch Verhaal, ingestelde burger
lijke rechtsvordering; dat die vorde
ring strekte tot terugbetaling van de 
door haar 'ten behoeve van wie het 
aangaat' voorgeschoten bedragen, die 
eiseres gestort had aan de getro:ffene 
Monique Foncoux en aan de instel
ling die voor het ziekenwagenvervoer 
gezorgd had; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 41, eerste lid, van de wet van 25 
juni 1992 op de landverzekerings
overeenkomst, de verzekeraar die de 
vergoeding betaald heeft, tot beloop 
van het bedrag ervan, in de rechten en 
de rechtsvorderingen van de verze
kerde of de begunstigde tegen de aan
sprakelijke derden treedt; 

Overwegende dat eiseres, die de 
rechten van Monique Foncoux uitoe
fent, het gedeeltelijk herstel vorderde 
van de schade die voornoemde getrof
fene geleden heeft ten gevolge van het 
misdrijf dat is gepleegd door de ver
weerder David Tergi, voor wiens re-

kening de naamloze vennootschap Het 
Belgisch Verhaal vrijwillig tussen
komt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, (. .. ) vernietigt het 
bestreden arrest, in zoverre het uit
spraak doet over de door de Onder
linge Maatschappij der Openbare Be
sturen tegen David Tergi en de 
naamloze vennootschap Het Belgisch 
Verhaal ingestelde burgerlijke rechts
vordering; ... 

14 mei 1997- 2e kamer- Voorzitter en 
verslaggever : de h. Ghislain, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Leclercq, advocaat-generaal -Ad
vocaten : mrs. Verbist en De Bruyn. 

Nr. 229 

2e KAMER- 14 mei 1997 

1° HOF VAN ASSISEN- BEHANDELING 
TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. 
VERKLARINGVAN DE JURY- VOEGING VAN 
EEN ANDER DOSSIER 

2° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTI
KEL 6.2- VERMOEDEN VAN ONSCHULD- VOE
GING VAN EEN ANDER DOSSIER 

so RECHT VAN VERDEDIGING- STRAF
ZAKEN- VOEGING VAN EEN ANDER DOSSIER 

4° BEROEPSGEHEIM- GEHEIMHOUDING 
VAN HET ONDERZOEK- VOEGING VAN EEN 
ANDER DOSSIER 

1 o, 2° en so Alleen uit de omstandigheid dat 
het openbaar ministerie bij een rechts
pleging voor het hof van assisen een dos
sier heeft gevoegd betreffende in het bui
tenland gepleegde en aan de Belgische 
overheid ter kennis gebrachte feiten, kan 
geen schending worden afgeleid van het 
recht van verdediging of van het vermoe
den van onschuld, nu de beschuldigde de 
tegen hem aangevoerde gegevens onge
hinderd heeft kunnen tegenspreken en de 
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zaak, in haar geheel, eerlijk is behan
deld (1). (Art. 6.2 E.V.R.M.) 

4 o Alleen uit de omstandigheid dat het 
openbaar ministerie bij een rechtsple
ging voor het hof van assisen een dos
sier heeft gevoegd betreffende in het bui
tenland gepleegde en aan de Belgische 
overheid ter kennis gebrachte feiten, kan 
geen schending worden afgeleid van het 
geheim van het onderzoek (2). (Art. 458 
Sw.) 

(DE GROVE) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.97.0492.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 maart 1997 gewe
zen door het Hof van Assisen van het 
bestuurlijk arrondissement Brussel
Hoofdstad; 

Overwegende dat geen schending 
van het onderzoeksgeheim, van het be
ginsel van het gezag van het gewijsde 
of van het vermoeden van onschuld 
kan worden afgeleid uit de omstan
digheid dat het openbaar ministerie bij 
de rechtspleging voor het hof van as
sisen een dossier heeft gevoegd betref
fende in Zwitserland gepleegde en door 
de autoriteiten van voornoemd land 
aan de Belgische overheid ter kennis 
gebrachte feiten; dat die voeging bo
vendien geen betrekking heeft op het 
bewijs van de schuld van de beschul
digde aan de verschillende feiten die 
tegen hem bewezen verklaard zijn en 
waarvoor hij is veroordeeld; 

Overwegende dat uit de processtuk
ken blijkt dat eiser alle door het open
baar ministerie tegen hem aange
voerde gegevens ongehinderd heeft 
kunnen tegenspreken; dat hij dus niet 
kan beweren dat zijn recht van ver
dediging is miskend of dat het be
paalde in de artikelen 6.1 van het Ver-

(1) Zie Cass., 8 nov. 1995, A.R. nr. P.95.0428.F 
(A C., 1995, nr. 480). 

(2) Zie noot 1. 

drag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrij
heden en 14.1 van het Internationaal 
Verdrag inzake burgerrechten en po
litieke rechten is geschonden, nu uit de 
processtukken blijkt dat de zaak, in 
haar geheel, eerlijk is behandeld; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

14 mei 1997 - 26 kamer- VOorzitter en 
verslaggever : de h. Ghislain, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Piret, advocaat-generaal - Advo
caat : mr. Motte de Raedt, Brussel. 

Nr. 230 

1 e KAMER- 15 mei 1997 

1° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART. 100 
TOT EINDE) - ARTIKEL 148 - OPENBAARHEID 
VAN DE TERECHTZITTINGEN- GEEN VAST
STELLING - NIETIGE BESLISSING. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN- ALGE
MEEN- OPENBAARHEID VAN DE TERECHT
ZITTINGEN - GEEN V ASTSTELLING- NIETIGE 
BESLISSING. 

3° RECHTBANKEN- ALGEMEEN- OPEN
BAARHEID VAN DE TERECHTZITTINGEN -
GEEN V ASTSTELLING- NIETIGE BESLISSING. 

1 o, 2° en 3° Nietig is het door de vrede
rechter in laatste aanleg gewezen von
nis, wanneer uit de stukken waarop het 
Hofvermag acht te slaan, niet blijkt dat 
op de terechtzitting waarop de zaak werd 
behandeld en daarna in beraad gena
men, de de batten openbaar zijn geweest 
of dat het geadieerde gerecht, conform art. 
148, eerste lid, G. W, bevolen heeft de zaak 
met gesloten deuren te behandelen (1). 

(1) Zie Cass., 17 sept. 1980 (A. C., 1980-81, nr. 
43), en 10 feb. 1984, A.R. nr. 3813 (ibid., 1983-
84, nr. 317). 
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(WERNERT T. TRNIER) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.96.0392.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 23 april 1996 in laat
ste aanleg gewezen door de vrederech
ter te Quevaucamps, 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 148 van de Grondwet, 6.1 van het 
Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijhe
den van 4 november 1950, goedgekeurd bij 
de wet van 13 mei 1955, 14.1 van het ln
ternationaal verdrag inzake burgerrech
ten en politieke rechten van 19 december 
1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 
1980, en 757 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 

doordat het proces-verbaal van de te
rechtzitting van 6 februari 1996 van het 
vredegerecht van het kanton Quevaucamps, 
waarop de zaak werd behandeld en ge
pleit, niet vaststelt dat de regels inzake de 
openbaarheid van de debatten zijn nage
leefd en dat die vaststelling evenmin blijkt 
uit het bestreden vonnis zelf of uit het 
zittingsblad van 6 februari 1996, 

terwijl artikel148 van de Grondwet be
paalt dat de terechtzittingen van de ho
ven en rechtbanken openbaar zijn, tenzij de 
openbaarheid gevaar oplevert voor de orde 
of de goede zeden, in welk geval dit door de 
rechtbank bij vonnis wordt verklaard; ar
tikel 757 van het Gerechtelijk Wetboek met 
name bepaalt dat behoudens de bij de wet 
bepaalde uitzonderingen, de pleidooien en 
de verslagen openbaar zijn; de aldus voor
geschreven vormvereisten die van belang 
zijn voor het onderzoek van de zaak, sub
stantieel zijn, hetgeen impliceert dat de ver
vulling ervan moet worden vastgesteld of 
althans moet kunnen worden nagegaan; te 
dezen uit geen enkel stuk waarop het Hof 
vermag acht te slaan, blijkt dat die vorm
vereisten zijn vervuld; ze derhalve ge
acht moeten worden niet vervuld te zijn; 
het bestreden vonnis bijgevolg nietig is aan
gezien het gewezen is na afioop van een 
rechtspleging waarvan niet bewezen is dat 
de regels inzake de openbaarheid van de te
rechtzittingen zijn nageleefd : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat op de terechtzitting van 
6 februari 1996, waarop de zaak werd 

behandeld en daarna in beraad gena
men, de debatten voor de vrederech
ter openbaar zijn geweest of dat de ge
adieerde rechtbank, conform artikel 
148, eerste lid, van de Grondwet, be
volen heeft de zaak met gesloten deu
ren te behandelen; 

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 
vrederechter van het kanton Leuze, 
zitting houdende in laatste aanleg. 

15 mei 1997 - 1 e kamer- Voorzitter en 
verslaggever : de h. Sace, waamemend voor
zitter- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Spreutels, advocaat-generaal- Advo
caat : mr. Gerard. 

Nr. 231 

1 e KAMER- 16 mei 1997 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - GEEN CONCLUSIE - BUR
GERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE 
ZAKEN INBEGREPEN)- RED EN GEVING- VER
MELDING- GEGEVENS - VERPLICHTING. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE- BUR
GERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE 
ZAKEN INBEGREPEN) - REDENGEVING -
WETTIGHEIDSCONTROLE- HOF VAN CASSA-. 
TIE- GEVOLG. 

1 o en 2° De burgerlijke rechter dient, bij ge
brek aan conclusie, niet alle gegevens te 
vermelden die zijn beslissing naar recht 
verantwoorden; het enkele feit dat de re
denen van een beslissing de wettigheids
controle van het Hof onmogelijk zouden 



552 HOF VAN CASSATIE Nr. 231 

maken, !evert geen schending op van art. 
149 van de Gw. (1). [Art. 149 Gw. (1994).] 

(RIHON T. DEVOS) 

ARREST 

(A.R. nr. C.95.0328.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 mei 1995 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van artikelen 302, derde lid, 

van het Burgerlijk Wetboek, en 149 van de 
op 17 februari 1994 gecoordineerde Grand
wet, 

doordat het bestreden arrest van 19 mei 
1995 wat betreft verweersters bezoekrecht 
beslist "dat (verweerster) haar omgangs
recht ten aanzien van haar kinderen Ste
phanie en Amaury Rihon (respectievelijk 
geboren op 5 december 1983 en op 27 juli 
1986) als volgt zal mogen uitoefenen : de 
kinderen zullen hun moeder drie maal per 
jaar bezoeken in Australie :van 1 tot 31 
juli; een periode van minstens veertien da
gen (de dagen van heen- en terugreis even
tueel inbegrepen) tijdens het paasverlof 
(lees kerstverloD; een periode van min
stens veertien dagen (de dagen van heen
en terugreis eventueel inbegrepen) tij
dens het krokusverlof (februari-maart) of 
het paasverlof' (arrest p. 3, onderaan en p. 
4, bovenaan), op grond van de overweging 
"dat het past in principe drie bezoeken per 
jaar te voorzien" (arrest p. 2, tweede ali
nea), 

terwijl ingevolge artikel 302, derde lid, 
van het Burgerlijk Wetboek de jeugd
rechtbank bij de beoordeling van een vor
dering tot wijziging van het bewarings
recht over een kind van uit de echt 
gescheiden ouders, met het belang van het 
kind rekening dient te houden; 

Deze verplichting niet alleen geldt voor 
de beslissing al dan niet een bezoekrecht 
aan een ouder toe te kennen, maar ook voor 
de uitwerking van de modaliteiten van dit 
bezoekrecht; 

Eiser zich in conclusie nadrukkelijk ver
zette tegen het feit dat de kinderen drie 
keer per jaar naar Australie zouden moe-

(1) Zie: Cass., 14 dec. 1987,A.R. nr. 5933 (A. C., 
1987-88, nr. 233). 

ten reizen zoals door verweerster gevor
derd (tweede appelconclusie p. 4, derde ali
nea); 

Hij benadrukte dat drie reizen per jaar 
met vluchten van meer dan 30 uren met 
daarenboven telkens de aanpassingen qua 
tijd en klimaat veel te belastend zouden 
zijn voor de kinderen, en dat ook gere
geld contact met de familie in Belgie, zo
als de moeder van verweerster met wie de 
kinderen een zeer hechte band hebben, een 
belangrijk element is (ibid. p. 4, derde en 
vierde alinea); 

Hij enkel kon instemmen met twee be
zoeken in Australie, m.n. een tijdens de ge
hele Krokusvakantie en een gedurende een 
maand in de grote vakantie, en een bijko
mend bezoekrecht voor verweerster tel
kens zij in Europa is (ibid. p. 4, voorlaatste 
alinea en p. 5, tweede alinea); 

Eiser aldus aan de hand van concrete ge
gevens aanvoerde dat drie bezoeken per 
jaar naar Australie strijdig zou zijn met de 
belangen van de kinderen; 

Hij bovendien, wat de praktische uitwer
king van het bezoekrecht betreft, aan
voerde dat ''het nogal evident (lijkt) dat de 
schoolvakanties van de kinderen in Frank
rijk als uitgangsbasis worden genomen voor 
het uitwerken van de bezoekregeling; in te
genstelling met Belgie, is in Frankrijk de 
Kerstvakantie eerder kort en varieert deze 
in functie van de feestdagen, terwijl de Kro
kusvakantie twee volle weken duurt en dit 
telkens met drie weekends" (ibid. p. 4, 
vijfde en zesde alinea); 

Het arrest zich ter verantwoording van 
zijn beslissing beperkt tot de overweging 
"dat het past in principe drie bezoeken 
(naar Australie) per jaar te voorzien", en al
dus nalaat de redenen van zijn beslissing 
weer te geven, 

zodat het arrest, nu het nalaat zijn be
slissing met redenen te omkleden, artikel 
149 van de gecoordineerde Grondwet 
schendt, eisers conclusie, waarin op basis 
van concrete gegevens werd aangevoerd dat 
in het belang van de kinderen slechts twee 
bezoeken per jaar aan Australie konden 
toegezegd worden, onbeantwoord laat 
(schending art. 149 gee. Gw.), door geen re
denen voor zijn beslissing op te geven bo
vendien de wettigheidscontrole door uw Hof 
onmogelijk maakt nu de motivering niet 
toelaat uit te maken of de appelrechter op 
grond van de belangen van de kinderen, zo
als voorgeschreven door artikel 302, derde 
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lid, van het Burgerlijk Wetboek, de bezoek
regeling heeft uitgewerkt, dart wel om an
dere redenen die de wet niet toelaat (schen
ding art. 149 gec.Gw., 302, derde lid, B.W. 
en voor zoveel als nodig 149 gee. Gw.): 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat het past in principe in drie 
bezoeken per jaar te voorzien, name
lijk een tijdens de zomervakantie, een 
tijdens de krokusvakantie of de paas
vakantie en een tijdens de kerstva
kantie, met dien verstande dat par
tijen in der minne andere schikkingen 
kunnen treffen en bij voorbeeld kun
nen overeenkomen een van de in Au
stralii:\ toegelaten bezoeken te vervan
gen door een verblijfvan de kinderen 
bij hun moeder ter gelegenheid van 
een bezoek van haar aan Europa; 

Dat het zodoende antwoordt op de 
conclusie van eiser; 

Dat het middel in zoverre feitelijke 
grondslag mist; 

Overwegende dat de burgerlijke 
rechter, bij gebrek aan conclusie, niet 
alle gegevens dient te vermelden die 
zijn beslissing naar recht verantwoor
den; 

Dat het enkele feit dat de redenen 
van een beslissing de wettigheids
controle van het Hof onmogelijk zou
den maken, geen schending oplevert 
van artikel 149 van de Grondwet; 

Dat het middel in zoverre niet kan 
worden aangenomen; 

Overwegende dat de schending van 
het te dezen toepasselijk artikel 302, 
derde lid, van het Burgerlijk Wetboek 
geheel is afgeleid uit het tevergeefs 
aangevoerd motiveringsgebrek; 

Dat het middel in zoverre niet ont
vankelijk is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uitspraak 
doet over de reiskosten en de onder
houdsbijdrage; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan de 

feitenrechter over; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de jeugdkamer 
van het Hof van Beroep te Antwer
peh. 

16 mei 1997 - 1 e kamer- Voorzitter : 
de h. Verougstraete, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : mevr. Bourgeois - Ge
lijkluidende conclusie van de h. De Rie
maecker, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Butzler en Geinger. 

Nr. 232 

1e KAMER -16 mei 1997 

HUWELIJK- RECHTEN EN VERPLICHTIN
GEN - ECHTGENOTEN - FEITELIJKE SCHEI
DING- HULPVERLENING- VORDERING TOT 
illTKERING TOT ONDERHOUD- VOORTDUREN 
VAN DE FEITELIJKE SCHEIDING- ElSER- BE
WIJS. 

De bij art. 213 B. W. bepaalde verplich
ting tot hulpverlening moet in de echte
lijke verblijfplaats worden uitgevoerd; 
wanneer de echtgenoten feitelijk geschei
den leven, moet de echtgenoot die zich op 
deze bepaling beroept, bewijzen dat de 
scheiding en eventueel het voortduren er
van aan de schuld van de andere echt
genoot te wijten is (1). (Art. 213 B.W.) 

w ... T. c ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. C.95.0345.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 20 juni 1995 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Brussel; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt: 

schending van artikelen 213 Burgerlijk 
Wetboek en 149 van de gecoordineerde 
Grondwet van 17 februari 1994, 

(1) Zie: Cass., 12jan. 1979 (A. C., 1978-79, 537) 
en 10 okt. 1980 (ibid., 1980-81, nr. 94). 
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doordat het aangevochten vonnis eiser 
veroordeelt tot betaling van een bedrag van 
4.000 frank per maand onderhoudsgeld
gekoppeld aan de index der consumptie
prijzen - met ingang van 1 juli 1992 tot 1 
september 1995 alsook tot de kosten van 
het geding, op grond van de overwegin
gen: " ... dat niet duidelijk is aan wie het 
voortduren van de feitelijke scheiding te 
wijten is; Dat gelntimeerde (lees: eiser) tot 
nog toe geen nieuwe vordering tot echt
scheiding inleidde; 

... dat in het kader van de wettelijke ver
plichting tot hulp en bijstand de vorde
ring van appellant (lees : verweerster) ge
grond voorkomt ten belope van 4.000 Fr. 
per maand rekening houdend met de hui
dige netto-inkomsten van respectieve par
tijen evenals met hun respectieve lasten"; 
(vonnis, derde blad, eerste twee alinea's), 

terwijl, eerste onderdeel, de hulp
verplichting tussen echtgenoten bepaald 
door artikel 213 Burgerlijk Wetboek, dient 
te worden uitgevoerd in de echtelijke ver
blijfplaats en, zoals te dezen, in geval van 
feitelijke scheiding, de echtgenoot die zich 
op artikel 213 Burgerlijk Wetboek beroept, 
dient te bewijzen dat de feitelijke schei
ding en het voortduren hiervan aan de 
schuld van de andere echtgenoot te wij
ten zijn, teneinde onderhoudsgeld te kun
nen bekomen, 

zodat het aangevochten vonnis, na te 
hebben vastgesteld dat het niet duidelijk is 
aan wie het voortduren van de feitelijke 
scheiding te wijten is, waarmee de appEd
rechter meteen naliet vast te stellen dat het 
aan eiser tot cassatie kon worden toege
schreven, eiser niet wettig kon veroorde
len tot betaling van onderhoudsgeld (schen
ding artikel 213 Burgerlijk Wetboek) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de bij artikel 213 

van het Burgerlijk Wetboek bepaalde 
verplichting tot hulpverlening in de 
echtelijke verblijfplaats moet wor
den uitgevoerd; dat, wanneer de echt
genoten feitelijk gescheiden leven, de 
echtgenoot die zich op deze bepaling 
beroept, moet bewijzen dat de schei
ding en eventueel het voortduren er
van aan de schuld van de andere echt
genoot te wijten is; 

Overwegende dat het bestreden von
nis beslist dat het niet duidelijk is aan 
wie het voortduren van de feitelijke 
scheiding te wijten is; dat het eiser 

veroordeelt tot betaling van een maan
delijkse onderhoudsbijdrage van 4.000 
frank; 

Dat het aldus artikel 213 van het 
Burgerlijk Wetboek schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
Overwegende dat de overige grie

ven niet tot ruimere cassatie kun
nen leiden; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis behalve in zoverre dit 
het hager beroep ontvankelijk ver
klaart; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde von
nis; houdt de kosten aan en laat de be
slissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Leuven, zitting hou
dende in hager beroep. 

16 mei 1997 - 1 e kamer- Voorzitter : 
de h. Verougstraete, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Forrier - Ge
lijkluidende conclusie van de h. De Rie
maecker, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. B-iitzler. 

Nr. 233 

1 e KAMER- 16 mei 1997 

WETTEN.DECRETEN.ORDONNAN
TIES. BESLillTEN- illTLEGGING- WET 
8 DEC. 1992- ARTIKEL 1, § 2- BESCHERMING 
VAN DE PERSOONLLJKE LEVENSSFEER TEN OP
ZICHTE VAN DE VERWERKING VAN DE 
PERSOONSGEGEVENS- BEST AND- BEGRIP. 

Er is slechts sprake van een bestand in de 
zin van de wet, als door de logisch ge
structureerde wijze waarop een geheel van 
persoonsgegevens wordt samengesteld en 
bewaard, een systematische raadple
ging ervan mogelijk is; een manueel aan
gelegd dossier, oak al is het mogelijks lo
gisch gestructureetd, dat in genendele 
toelaat de gegevens te verwerken, te wij
zigen, uit te wissen of te verspreiden, noch 
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op een duurzame wijze te bewaren met 
het oog op een systematische raadple
ging eruan, is geen hestand. (Art. 1, § 2, 
wet 8 dec. 1992.) 

(HALSBERGHE 
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. JUSTITIE) 

ARREST 

(A.R. nr. C.96.0114.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 september 1995 ge
wezen door het Hofvan Beroep te Ant
werpen; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 1, in het bij

zondervan § 1, § 2 en§ 4, 3, § 1, r, 10 en 
11 van de wet van 8 december 1992 tot be
scherming van de persoonlijke levenssfeer 
ten opzichte van de verwerking van 
persoonsgegevens (voortaan afgekort als 
privacywet); 

doordat het bestreden arrest het hoger 
beroep van eiseres toelaatbaar doch onge
grond verklaart dienvolgens het bestre
den vonnis, deels om andere beweegrede
nen, bevestigt en eiseres veroordeelt in de 
kosten, om red en : "dat om te voldoen aan 
het begrip 'bestand' in de zin van art. 1 van 
de Wet van 8 december 1992 niet aileen is 
vereist dat het door appellante (eiseres) be
doelde 'dossier-vacature' op een logische ge
structureerde wijze samengesteld werd met 
het geheel van haar persoonsgegevens, doch 
daarenboven ook vereist is dat het geheel 
van deze persoonsgegevens op een duur
zame wijze wordt bewaard met het oog om 
systematisch geraadpleegd te worden; 

( ... ) dat zulks in dezen voorzeker niet het 
geval is, nu dat de samenstelling van dat 
'dossier-vacature' wellicht bepaalde 
persoonsgegevens van appellante bevat, en 
zulks mogelijk op een gestructureerde en lo
gische wijze werd aangelegd, doch in genen
dele toelaat deze gegevens te verwerken, te 
wijzigen, uit te wisselen en/ofte versprei
den, noch ze op een duurzame wijze te be
waren met het oog op een systematische 
raadpleging ervan; 

(. .. ) dat het dossier-vacature van appel
lante in wezen een occasionele aard be
zit, waartoe appellante zelf door haar 
kandidatuurstelling is toegetreden; dat de 
finaliteit van dat dossier daarenboven on
middellijk teloor gaat van zodra in de open 
verklaarde vacatuur van voorzitter in de 

rechtbank van eerste aanleg te Brussel is 
voorzien, dat dienvolgens uitgesloten is dat 
dit manueel aangelegde dossier in aanmer
king komt voor een systematische raad
pleging ervan; 

(. .. ) dat het hoften dezen genoegzaam in
gelicht is door de eigen door appellante in
genomen standpunten om te beslissen dat 
het 'dossier-vacature', waarvan appellante 
kennis wil nemen, geen in de zin van art. 
1 van de Wet van 8 december 1992 'be
stand' is, noch kan zijn"; 

terwijl, eerste onderdeel, krachtens arti
kel 10 van de privacywet van 8 december 
1992 elk persoon die zijn identiteit be
wijst, het recht heeft kennis te krijgen van 
de hem betreffende gegevens die in een ver
werking zijn opgenomen; artikel1, § 1, van 
diezelfde wet bepaalt dat voor de toepas
sing van deze wet onder "verwerking" 
wordt verstaan de geautomatiseerde ver
werking ofhet houden van een manueel be
stand; luidens artikel1, § 2, van de privacy
wet onder "bestand" een geheel van 
persoonsgegevens wordt verstaan, samen
gesteld en bewaard op een logisch gestruc
tureerde wijze met het oog op een syste
matische raadplegiilg ervan; uit deze 
definitie van het begrip "bestand" blijkt dat 
voldaan moet zijn aan twee essentiele ver
eisten : vooreerst moet het gaan om een 
verzameling van persoonsgegevens en ten 
tweede moeten deze gegevens op een lo- · 
gisch gestructureerde wijze zijn geordend 
teneinde de systematische raadpleging er
van mogelijk te maken; de systematische 
toegankelijkbeid van deze gegevens bijge
volg enkel en aileen het gevolg is van de 
aangebrachte logische en gestructureerde 
ordening der gegevens en niet als een 
aparte bestaansvoorwaarde van het be
grip "bestand" kan worden opgevat; van zo
dra de persoonsgegevens op een logische 
wijze worden gestructureerd dit bijgevolg 
de systematische raadpleging ervan mo
gelijk maakt; het bestreden arrest er van 
uit gaat, minstens niet uitsluit, dat het 
"'dossier-vacature' wellicht bepaalde 
persoonsgegevens van (eiseres) bevat, en 
zulks mogelijk op een gestructureerde en lo
gische wijze werd aangelegd" (arrest, p. 4, 
derde alinea), het "dossier-vacature" der
halve aan de hoger vermelde bestaans
vereisten van een "bestand" in de zin van 
art. 1, § 2, van de privacywet van 8 decem
ber 1992 voldeed; het bestreden arrest bij
gevolg ten onrechte oordeelde dat bedoeld 
dossier "in genendele toelaat deze gege
vens te verwerken, te wijzigen, uit te wis
selen en/of te verspreiden, noch ze op een 
duurzame wijze te bewaren methet oog op 



556 HOF VAN CASSATIE Nr. 233 

een systematische raadpleging ervan" (ar
rest, ·p. 4, derde alinea); bovendien, lui
dens artikel1, § 4, van de privacywet de be
waring van persoonsgegevens, in de vorm 
van een hestand, voldoende is om in het 
toepassingsgebied van deze wet te vallen, 
zonder dat vereist is dat deze gegevens ook 
effectief op systematische wijze worden ge
raadpleegd; in zoverre het arrest, waar het 
oordeelt dat de persoonsgegevens "op een 
duurzame wijze (moeten) word(en) be
waard met het oog om systematisch ge
raadpleegd te worden" (arrest, p. 4, tweede 
alinea), een daadwerkelijke raadpleging 
van de persoonsgegevens als voorwaarde 
vooropstelt, een vereiste toevoegt aan ar
tikel 1 van de privacywet van 8 december 
1992 die er niet in voorkomt; 

zodat het arrest, eensdeels, nate heb
ben vastgesteld dat de persoonsgegevens in 
het "dossier-vacature" op een gestructu
reerde en logische wijze werden aange
legd, niet wettig heeft kunnen oordelen dat 
het "dossier-vacature" geen hestand is in de 
zin van artikel 1 van de privacywet van 8 
december 1992 nu voldaan was aan de 
voorwaarden gesteld in artikel 1, § 2 van 
deze wet, anderdeels, door te stellen dat het 
geheel van de persoonsgegevens bewaard 
moet worden met het oog op de systema
tische 'effectieve' raadpleging ervan, een 
voorwaarde heeft toegevoegd aan artikel 1, 
§ 2 en § 4, van de privacywet van 8 decem
ber 1992 die er niet in voorkomt (scherr
ding van artikel1, in het bijzonder van § 1, 
§ 2 en § 4, 3, § 1, 1", 10 en 11 van de 
privacywet van 8 december 1992); 

terwijl, tweede onderdeel, luidens arti
kel 1, § 4, van de privacywet onder het 
"houden van een manueel hestand" wordt 
verstaan de registratie, de bewaring, de wij
ziging, de uitwissing, de raadpleging of de 
verspreiding van persoonsgegevens in de 
vorm van een hestand op een niet
geautomatiseerde drager; artikel3, § 1, 1", 
van de privacywet van 8 december 1992 
deze wet van toepassing verklaart op het 
houden van een manueel hestand; de ge
vallen waarin een persoon wordt uitgeslo
ten van het door de privacywet toegekende 
recht op kennisname van zijn persoon
lijke gegevens die zijn opgenomen in een 
hestand, limitatief zijn opgesomd in arti
kel 11 van diezelfde wet; de in dit artikel 
gegeven opsomming de situatie niet vi
seert waarin een hestand slechts wordt 
aangelegd ter gelegenheid van een occa
sionele gebeurtenis waarbij de finaliteit van 
dat hestand teloorgaat van zodra die ge
beurtenis zich heeft voorgedaan; de appel
rechters derhalve ten onrechte het logisch 

' 
gestructureerde E)n bijgevolg systematisch 
,raadpleegbaar "viacature-dossier" van ei
seres, dat werd geopend en aangelegd naar 
aanleiding en ~en behoeve van haar 
kandidatuurstelling voor de vacant ver
klaarde plaats van voorzitter in de recht
bank van eerste aanleg te Brussel, uit het 
toepassingsveld ~an de privacywet heb
ben gesloten om\).rille van het occasionele 
karakter van dat hestand en het teloor
gaan van de finaliteit ervan na de invul
ling van de vacature; bovendien, eens de oc
casionele gebeurt~nis zich had voorgedaan, 
m.a.w. wanneer iri casu de vacature was in
gevuld, het persobnlijk "vacature-dossier" 
van eiseres syst~matisch consulteerbaar 
blijft daar de lou~ere teloorgang van de fi
naliteit van dat:dossier door de benoe
ming van de heer]Vande Walle tot( ... ) voor
zitter, niet van a:ard is om de ingevoerde 
structuur ongedaan te maken; de "syste
matische raadpleging" in de zin van arti
kel 1, § 2, van de privacywet inhoudt dat de 
gegevens volgens een bepaald systeem ge
raadpleegd kunnen worden en niet bets
kent dat de raadpleging van de persoons
gegevens met een zekere regelmaat of op 
permanents wijze moet gebeuren; luidens 
artikel 1, § 4, van de privacywet de bewa
ring van persoonsgegevens, in de vorm van 
een hestand, immers voldoende is om in het 
toepassingsgebied van deze wet te vallen, 
los van enig effect effectief gebruik van deze 
gegevens; 

zodat het bestreden arrest, niet zonder 
miskenning van de artikelen 1, in het bij
zonder van§ 2 en§ 4, 3, § 1, 1", 10 en 11 
van de privacywet van 8 december 1992, 
heeft kunnen oordelen dat het occasio
neel karakter van het dossier-vacature en 
de teloorgang van de finaliteit van dat dos
sier na de invulling van de openstaande va
cature, uitsluiten dat het manueel aange
legde "vacature-dossier" in aanmerking 
komt voor een systematische raadpleging 
ervan en bijgevolg de beslissing in het ar
rest dat het "dossier-vacature" geen be
stand is in de zin van artikel 1 van de 
privacywet van 8 december 1992, op on
wettige gronden is geschraagd : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 1, § 2, van 
de wet van 8 december 1992 tot be
scherming van de persoonlijke levens
sfeer ten opzichte van de verwerking 
van de persoonsgegevens luidt: "on
der hestand wordt een geheel van 
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persoonsgegevens vedtaan, samenge
steld en bewaard op een logisch ge
structureerde wijze met het oog op een 
systematische raadpleging ervan"; 

Dat er slechts sprake is van een be
stand in de zin van de wet als, door de 
logisch gestructureerde wijze waarop 
een geheel van persoonsgegevens 
wordt samengesteld en bewaard, een 
systematische raadpleging ervan mo
gelijk is; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat het dossier "vacature" te de
zen in genendele toelaat de gegevens 
te verwerken, te wijzigen, uit te wis
sen of te verspreiden, noch op een 
duurzame wijze te bewaren met het 
oog op een systematische raadple
ging ervan en dat uitgesloten is dat dit 
manueel aangelegde dossier in aan
merking komt voor een systemati
sche raadpleging ervan; dat het hier
uit afieidt dat het manueel aangelegde 
dossier ter zake, ook al is het moge
lijks logisch gestructureerd, geen be
stand is; 

Dat het zodoende geen voorwaarde 
toevoegt aan het begrip hestand en dit 
begrip niet miskent; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel er

van uitgaat dat volgens het bestre
den arrest de systematische raadple
ging bedoeld in artikell, § 2, van de 
genoemde wet, inhoudt dat de raad
pleging van de persoonsgegevens met 
een zekere regelmaat of op perma
nente wijze moet gebeuren; 

Dat het arrest die beslissing niet in
houdt; 

Dat het onderdeel feitelijke grond
slag mist; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 1319, 1320 en 

1322 van het Burgerlijk Wetboek en 1138, 
3' van het Gerechtelijk Wetboek; 

doordat het bestreden arrest vaststelt 
"dat appellante (eiseres) bij conclusies in 
hoger beroep klaarblijkelijk terug wil ko
men op de kennisneming van de admini
stratieve dossiers, waarvan zij in eerste 

aanleg gesteld had dat zij dat niet vroeg, 
omdat eensdeels zij inzage ervan had ge
nomen dan wel omdat deze dossiers voor 
haar niet relevant waren; dat appellante 
vrijwillig haar vordering beperkte tot de 
vraag om kennis te mogen nemen van haar 
dossier-vacature, dat op het Kabinet van de 
Minister van Justitie berustte of berust 
heeft", overweegt "dat deze wijziging van de 
aanspraken van appellante in wezen be
rust op een van haar uitgaande bewering 
dat de dossiers, die zij toegaf gezien te heb
ben, stukken bevatten die niet meer te
rug te vinden waren in de dossiers, die aan 
de Raad van State werden voorgelegd, en 
dat dienvolgens een deel van deze stuk
ken aan de kennisneming door de Raad van 
State werden onthouden", en tenslotte oor
deelt dat "zo deze bewering van appel
lante juist mocht blijken te zijn, zulks een 
aangelegenheid is die tot de procesvoe
ring voor de Raad van State behoort, en de 
Wet van 8 december 1992 geen alterna
tief biedt om ge!ntimeerde de verplich
ting op te leggen nogmaals deze dossiers 
aan appellante voor te leggen en/ofken
nis ervan te laten nemen", waarna het de 
vordering van eiseres aangaande de 
voorlegging van haar volledig persoonlijk 
administratief dossier afWijst; 

terwijl eiseres in haar beroepsconclusie 
de appelrechters slechts had gevraagd om 
verweerder "te bevelen om het volledig per
soonlijk administratief dossier (het dos
sier waarvan de appellante (eiseres) in
zage heeft gekregen, maar dan volledig, het 
dossier met aantijgingen, het dossier met 
de briefWisseling aan de minister n.a.v. de 
vacature van voorzitter van de rechtbank 
van eerste aanleg te Brussel) aan de Com
missie voor de bescherming van de per
soonlijke levenssfeer over te maken, teza
men met het tussen te komen arrest 
alvorens uitspraak ten gronde te doen, 
waarin aan de commissie wordt opgedra
gen het Hof binnen de te stellen termijn 
een (niet-bindend) advies te verlenen om
trent de vraag of het bedoelde dossier al 
dan niet 'een manueel hestand' is in de zin 
van de privacywet" (p. 16, eerste al. en her
nomen in het beschikkend gedeelte van die 
conclusie op dezelfde pagina); eiseres der
halve geenszins had gevraagd dat het be
doelde administratief dossier aan haar per
soonlijk opnieuw zou worden voorgelegd 
doch enkel dat het dossier voor advies zou 
worden overgemaakt aan de Commissie 
voor de bescherming van de persoonlijke le
venssfeer; 

zodat het hof van beroep door uit de 
beroepsconclusie van eiseres af te leiden dat 
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zij opnieuw inzage wenste te krijgen van de 
administratieve dossiers, aan die beroeps
conclusie een interpretatie geeft die onver
enigbaar is met de bewoordingen ervan en 
alzo de bewijskracht van deze conclusie 
heeft miskend (schending van de artike
len 1S19, 1S20 en 1S22 van het Burger
lijk Wetboek), minstens geen uitspraak 
heeft gedaan over een van de punten van 
haar vordering, m.n. wat haar vordering 
aanbelangt tot overlegging van de admi
nistratieve dossiers aan de Commissie voor 
de bescherming van de persoonlijke levens
sfeer (schending van artikel 11S8, S" van 
het Gerechtelijk Wetboek) : 

Overwegende dat eiseres, anders 
dan het middel aanvoert, in het peti
tum van haar appelconclusie door ver
wijzing naar de processtukken voor de 
eerste rechter neergelegd, vroeg dat 
het administratief dossier haar zou 
worden medegedeeld; 

Overwegende dat het arrest uit
drukkelijk de gevorderde onderzoeks
maatregel verwerpt; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

16 mei 1997 - 1 e kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Verougstraete, waar
nemend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. De Riemaecker, advocaat
generaal- Advocaten : mrs. De Bruyn en 
De Gryse. 

Nr. 234 

1 e KAMER- 16 mei 1997 

1 o CASSATIEMIDDELEN - TUCHTZAKEN 
- ALGEMEEN- MID DEL- ONDERZOEK VAN 
FEITELIJKE GEGEVENS- ONTVANKELIJK
HEID. 

2° CASSATIEBEROEP- TUCHTZAKEN
VORMEN - TE VOEGEN STUKKEN (BIJ 
CASSATIEBEROEP OF MEMORIE)- MID DEL
MISKENNING VAN HET GEZAG VAN GEWIJSDE 

- BESLISSING VAN BUITENVERVOLGING
STELLING. 

so CASSATIEBEROEP- TUCHTZAKEN
VORMEN- "PLEITNOTA"- NEERLEGGING
BUITEN TERMIJN- GEVOLG. 

1 o en 2° Niet ontvankelijk is het middel dat 
aan de bestreden beslissing verwijt een 
tuchtsanctie ten laste van eiser te heb
ben uitgesproken onder meer op grand 
van feiten waarvoor door de provinciale 
raad was beslist dat eiser buiten vervol
ging moest worden gesteld, beslissing die 
niet aan het Hof is overgelegd, en het Hof 
verplicht tot een onderzoek van feiten 
waarvoor het niet bevoegd is (1). 

so Door het Hof is niet in acht genomen de 
"pleitnota" die niet binnen de wettelijke 
termijn is neergelegd en geen betrekking 
heeft op de ontvankelijkheid van de voor
ziening. 

(D ... T. ORDE VAN GENEESHEREN) 

ARREST 

(A.R. nr. D.96.0004.N) 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 12 februari 1996 ge
wezen door de raad van beroep van de 
Orde van Geneesheren, met het N e
derlands als voertaal; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 246 tim 248 
Wetboek van Strafvordering, 6.1 van het 
Europees Verdrag voor de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, ge
sloten op 4 november 1950, goedgekeurd bij 
wet van 1S mei 1955, van artikel14.7 van 
het Internationaal Verdrag inzake burger
rechten en politieke rechten, opgemaakt te 
New York op 16 december 1966 en goed
gekeurd bij wet van 15 mei 1981, van het 
algemeen rechtsbeginsel op grond waar
van niemand een tweede maal voor het
zelfde feit kan worden vervolgd ("non bis in 
idem") en van het algemeen beginsel van 
het gezag van gewijsde, 

doordat het arrest eiser een tuchtstraf 
oplegt van een maand schorsing in het 

(1) Zie: Cass., 19juni 1987,A.R. nr. 5608 (A.C., 
1986-87, nr. 644). 
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recht de geneeskunde uit te oefenen, on
der meer op grond van de volgende motie
ven: 

"Waar appellant in verband met de op 24 
november door patiente Berkvens-Linders 
neergelegde klacht excipieert met het ge
zag van gewijsde en de miskenning van zijn 
rechten, o.m. van het recht van verdedi
ging, die hij ontlenen zou aan de beslis
sing tot buitenvervolgingstelling van 23 
september 1993 van de Provinciale Raad, 
verliest hij uit het oog dat een dergelijke be
slissing slechts precair ofvoorlopig gezag 
van gewijsde bezit; het is onderworpen aan 
het voorbehoud van het aan het licht ko
men van nieuwe bezwaren m.b.t. hetzelfde 
feit; 

Nieuwe bezwaren betekenen nieuwe aan
wijzingen van schuld als daar zijn feiten, 
bewijsstukken, processen-verbaal, verkla
ringen van getuigen en/of ophelderingen 
door dezelfden van bepaalde belangrijke de
tails die niet konden worden onderwor
pen aan het onderzoek van de Raad en ge
schikt zijn om bewijzen te verstrekken die 
hij te zwak heeft bevonden of om a an
gaande het feit gegevens te verstrekken die 
het vinden van de waarheid kunnen be
vorderen (vergelijk met het begrip 'nieuwe 
bezwaren' in het strafprocesrecht en zie 
daaromtrent du Jardin J., La reouver
ture de l'instruction sur charges nouvel
les', noot onder Corr. Brussel, 18 juni 1963, 
R.D.P., 1964-65, blz. 99); 

Latere oflater aan het licht gekomen fei
ten van dezelfde aard die een opvallende 
gelijkenis vertonen met het feit waarvoor 
de buitenvervolgingstelling gelast werd en 
die in ongeveer dezelfde omstandigheden 
plaatshadden, kunnen als nieuwe aanwij
zingen aangezien worden; een auteur 
drukte zulks kernachtig uit: "Het inver
band brengen van al deze feiten kan niet 
anders dan hun waar karakter in het licht 
te stellen" (in 't Frans : "La jonction de tous 
ces faits ne peut qu'eclairer le veritable ca
ractere de chacun d'eux"); 

In het onderhavige geval vertoont het feit 
op 12 oktober 1993 aangeklaagd door pa
tiente Meuris Ria zoveel analogie met dat 
eerder, op 24 november 1992 aangeklaagd 
door patiente Berkvens-Linders dat na een 
grondig nieuw verhoor van de laatstge
noemde door de onderzoekscommissie (stuk 
9) en op dezes verslag (stukken 10 en 15) 
de Provinciale Raad op 3 maart 1994 van 
mening kon zijn dat het dienend was het 
debat voor de tuchtinstantie uit te brei
den tot het eerst aangeklaagd feit; 

Inderdaad kon de Raad de mening toe
gedaan zijn dat zo het laatst op 12 okto
ber 1993 door Meuris Ria aangeklaagd feit 
op 23 september 1993 bekend ware ge
weest, zulks eventueel een andere, ver
schillende beoordeling had kunnen mee
brengen van het feit waarvoor buiten
vervolgingstelling was verleend, al was het 
maar omdat de herhaling van quasi
similaire klachten van verschillende per
sonen op verschillende tijdstippen, in hun 
onder ling verband beschouwd, een nieuwe 
aanwijzing kon zijn in de zin dat er in de 
praktijkvoering van appellant iets hinkte; 

Er volgt daaruit dat, in strijd met ap
pellants conclusie, de beslissing van 3 
maart 1994 overeenkomstig de wet werd 
gegeven en zonder miskenning van het ge
wijsde of van appellants rechten; 

Daar een beslissing tot buitenvervolging
stelling zoals deze van 23 september 1993, 
slechts een voorlopig gezag van gewijsde be
zit, verzet zich niets ertegen dat bij het rij
zen van nieuwe bezwaren degene die de 
buitenvervolgingstelling gelastten, de her
opening van het onderzoek bevelen; ter
zake wordt overigens niet waargemaakt dat 
enig raadslid die op 23 september 1993 be
sliste, nadien de heropening van het on
derzoek beval", 

terwijl artikel14.7 van het Internatio
naal Verdrag inzake burgertechten en po
litieke rechten bepaalt dat niemand voor 
een tweede keer mag worden berecht ofbe
straft voor een strafbaar feit waarvoor hij 
reeds overeenkomstig de wet en het pro
cesrecht van elk land bij einduitspraak is 
veroordeeld ofwaarvan hij is vrijgespro
ken; het in die bepaling tot uitdrukking ge
brachte beginsel "non bis in idem" een 
aspect is van de "eerlijke behandeling" van 
een zaak, welke krachtens artikel 6.1 van 
het Europees Verdrag over de Rechten van 
de Mens verzekerd moet worden aan een
ieder die het voorwerp uitmaakt van een 
strafvervolging en bij het vaststellen van 
eenieders burgerlijke rechten en verplich
tingen; het in artikel 14.7 van het lnter
nationaal Verdrag inzake burgerrechten en 
politieke rechten uitgedrukte beginsel "non 
bis in idem" geacht wordt een algemeen 
rechtsbeginsel te zijn; de beslissing van de 
Provinciale Raad d.d. 23 september 1993 
die de beslissing van de Raadkamer d. d. 11 
augustus 1993 om de klacht van dame 
Berkvens-Linders zonder gevolg te laten be
krachtigt, belet dat eiser nog wettig voor 
dezelfde feiten tuchtrechtelijk vervolgd en 
bestraft kan worden; de regels van het Wet
hoek van Strafvordering (art. 246 tot 248) 
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in verband met de heropening van een ge
rechtelijk onderzoek omwille van nieuwe 
bezwaren door de Raad van Beroep ten on
rechte per analogie worden toegepast; de 
artikelen 246 tot 248 van het Wetboek van 
Strafvordering enkel gelden in het straf
procesrecht, zodat ze niet 'per analogie' 
kunnen worden toegepast in tuchtzaken; 
geen enkele wettelijke bepaling voorschrijft 
dat een tuchtonderzoek kan worden her
opend ingevolge "nieuwe bezwaren"; de be
slissing van de Raad van Beroep, in de 
mate hierin gesteld wordt dat de Provin
ciale Raad terecht had beslist het onder
zoek naar de feiten vervat in de klacht van 
dame Berkvens-Linders te heropenen, bij
gevolg bovengenoemde artikelen van het 
Wetboek van Strafvordering alsook het ge
zag,van gewijsde schendt van de beslis
sing van de Provinciale Raad d. d. 23 sep
tember 1993 (schending van het algemeen 
rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde); 
de bestreden beslissing bovendien, door een 
tuchtsanctie op te leggen voor feiten waar
voor eerder door de Provinciale Raad was 
beslist om geen vervolging te laten plaats
vinden, het algemeen rechtsbeginsel 
schendt dat stelt dat niemand een tweede 
maal voor hetzelfde feit kan worden ver
volgd en berecht (schending van het alge
meen rechtsbeginsel "non bis in idem", 
vastgesteld in art. 14.7 van het Interna
tionaal Verdrag inzake burgerrechten en 
politieke rechten, van art. 6.1 van het Eu
ropees Verdrag voor de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden) : 

Overwegende dat het middel aan de 
bestreden beslissing verwijt een tucht
sanctie ten laste van eiser te hebben 
uitgesproken onder meer op grond van 
feiten waarvoor op 23 september 1993 
door de provinciale raad was beslist 
dat eiser buiten vervolging moest wor
den gesteld; 

Overwegende dat de beslissing van 
23 september 1993 niet aan het Hofis 
overgelegd; 

Dat de bestreden beslissing welis
waar gewaagt van een beslissing tot 
buitenvervolgingstelling maar voor het 
overige de inhoud van de beslissing 
niet weergeeft; 

Dat het onderzoek van het middel 
het Hof verplicht tot een onderzoek 
yan feiten, waarvoor het niet bevoegd 
1s; 

Dat het middel niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de "pleitnota" die niet bin
nen de wettelijke termijn is neerge
legd en geen betrekking heeft op de 
ontvankelijkheid van de voorziening, 
verwerpt de voorziening; veroordeelt 
eiser in de kosten. 

16 mei 1997 - 1 e kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Verougstraete, waar
nemend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. De Riemaecker, advocaat
generaal- Advocaten : mrs. De Gryse en 
Biitzler. 

Nr. 235 

2e KAMER- 20 mei 1997 

1 o ONTUCHT EN PROSTITUTIE- HOD
DEN VAN EEN HUIS VAN ONTUCHT- WET VAN 
13 APRIL 1995 - MISDRIJFOMSCHRLJVING V66R 
EN NA DE WETSWIJZIGING. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE- STRAF
ZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN 
ACCIJNZEN INBEGREPEN) - OORSPRONKE
LIJKE TENLASTELEGGING HER
FORMULERING- VRIJSPRAAK- VEREISTE. 

1 o Het houden van een huis van ontucht, 
wanbedrijf dat strafbaar was krachtens 
art. 380bis, 2°, Sw., zoals het bestond v66r 
de inwerkingtreding van de wet van 13 
april 1995, werd door deze wet niet ver
vangen maar bleef ongewijzigd behou
den onder het nieuwe art. 380bis, § 1, 2° 
Sw. (Art. 380bis, 2° (oud), thans 380bis, 
§ 1, 2°, Sw. en 3 wet 13 april1995.) 

2° Niet naar recht verantwoord is de be
slissing van de strafrechter die, na de ten
lastelegging waaronder de feiten waren 
aanhangig gemaakt in een andere 
misdrijfomschrijving te hebben geherfor
muleerd, de verdachte vrijspreekt zon
der de feiten te onderzoeken in het licht 
van de oorspronkelijke tenlastelegging (1). 
(Art. 182 Sv.) 

(1) Zie de conclusie van het O.M. 
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(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF 
VAN BEROEP TE BRUSSEL T.V .. T ... ) 

Advocaat-generaal Bresseleers heeft in 
substantie gezegd : 

De procureur-generaal bij het Hof van 
Beroep te Brussel voert twee middelen aan 
tegen het arrest, door dat hof op 19 decem
ber 1995 gewezen, dat de verweerder vrij
spreekt na de oorspronkelijke tenlasteleg
ging "houden van een huis van ontucht" te 
hebben gewijzigd. 

Het eerste middel heeft betrekking op de 
wijzigingen die artikel 3 van de wet van 13 
april 1995 heeft aangebracht aan artikel 
380bis Sw., maar stelt evenzeer het pro
bleem van de herkwalificatie van het ten 
laste gelegde feit aan de orde. 

Wanneer vaststaat dat een bepaalde ge
draging of omissie toe te schrijven is aan de 
persoon die voor de strafrechter terecht
staat, geldt een gebeurlijke vrijspraak niet 
aileen voor het feit zoals gekwalificeerd in 
de verwijzingsbeschikking van het 
onderzoeksgerecht of in de dagvaarding. 

Die vrijspraak betekent noodzakelijker
wijze ook dat de als strafbaar voorgestelde 
gedraging ofnalatigheid niet door een an
dere strafrechtelijke bepaling wordt ge
sanctioneerd. 

Dat is het gevolg van de regel dat de 
strafrechter bij wie die strafvordering met 
betrekking tot een bepaald feit is aanhan
gig gemaakt, aan dat feit de juiste kwali
ficatie moet geven, d.i. het misdrijf moet be
pal en dat aan het feit der vervolging 
beantwoordt (2). 

Wanneer de strafrechter de verdachte wil 
vrijspreken omdat hij vaststelt dat niet alle 
bestanddelen van het ten laste gelegde mis
drijf verenigd zijn, is de herkwalificatie in 
een ander misdrijf waarvan de constitue
rende bestanddelen evenmin aanwezig zijn, 
in principe, uiteraard overbodig. 

Zo impliceert de vrijspraak van de ver
dachte die wordt vervolgd wegens het on
opzettelijk toebrengen van verwondin
gen, dat hij de vastgestelde verwondingen 
evenmin opzettelijk heeft toegebracht, zon
der dat een herkwalificatie nodig is. 

Een andere si.tuatie doet zich voor wan
neer de wetsomschrijving van de oorspron
kelijke tenlastelegging is gewij zigd of niet 
meer bestaat. Dan kan het, ook in geval 
van vrijspraak, nog zinvol zijn om te her-

(2) Noot R.H., Bull. en Pas., 1942, I, 171. 

kwalificeren in een nieuw of ander mis
drijf vooraleer vrij te spreken. 

In de voorliggende zaak hebben de appel
rechters gemeend dat het misdrijf"het hou
den van een huis van ontucht" sedert de 
wetswijziging van 13 april 1995 als dus
danig niet meer strafbaar is, en vervan
gen werd door het nieuwe artikel 380bis, § 
1, 3°, Sw., dat strafbaar stelt degene "die 
kamer of enige andere ruimte verkoopt, 
verhuurt of ter beschikking stelt met het 
oog op prostitutie met de bedoeling een ab
normaal profijt te realiseren", misdrijf dat 
zekere raakvlakken vertoont met het hou
den van een huis van ontucht, maar een 
meer beperkte draagwijdte heeft. 

Door van "de bedoeling abnormaal pro
fijt te realiseren" een bestaanddeel van het 
misdrijf te maken, wordt de bewijslast im
mers aanzienlijk verzwaard. En precies op 
het ontbreken van het bewijs dat verweer
der de bedoeling had abnormaal profijt te 
realiseren, stoelen de appelrechters hun 
vrijspraak. 

De appelrechters hebben blijkbaar uit het 
oog verloren dat het misdrijf "houden van 
een huis van ontucht" nog steeds bestaat. 
Het vroegere artikel 380bis, § 2, Sw. is on
gewijzigd herhaald in het nieuwe artikel 
380bis, § 1, 2° (3). 

De handelwijze van de appelrechters 
komt dus erop neer dat zij door de her
kwalificatie de bewijslast verzwaren te
genover het oorspronkelijke misdrijf, dan 
vaststellen dat aan die strengere bewijs
last niet wordt voldaan, en op grond daar
van vrijspreken. 

Dat kan vanzelfsprekend niet volstaan 
om de vrijspraak te verantwoorden. 

(3) Voor zover van belang in deze zaak, blijkt 
het dat artikel 3 van de wet van 13 april 1995 
houdende bepalingen tot bestrijding van de 
mensenhandel en van de kinderpornografie het 
oude artikel 380bis Sw. in volgende zin wijzigt : 

- artikel 380bis, 2o (houden van een huis van 
ontucht of prostitutie), blijft ongewijzigd en wordt 
380bis, § 1, 2°; 

- artikel380bis, 4° (de gewoonte op enige an
dere wijze eens anders ontucht of prostitutie te 
exploiteren), blijft ongeveer gelijkluidend be
staan als artikel380bis, § 1, 4°, (op welke ma
rrier oak eens anders ontucht of prostitutie ex
ploiteren) doch een aspect ervan wordt tevens als 
afzonderlijk misdrijf specifieker geformuleerd in 
artiekl 380bis, § 1, 3° (kamers of enige andere 
ruimte verkopen, verhuren after bescbikking stel
len met het oog op prostitutie met de bedoeling 
een abnormaal profijt te realiseren). 
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Om het voorbeeld van de (on)opzette
lijke slagen te hernemen : in dat geval zou 
de rechter de onopzettelijke slagen her
kwalificeren in opzettelijke slagen, en dan 
vrijspreken op grond van de vaststelling dat 
opzet niet bewezen is. 

Het bestreden arrest vertoont een juri
dische redeneringsfout en kan om die re
den niet in stand blijven. 

De pogingen die de verweerder onder
neemt om het arrest te "redden", kunnen 
m.i. niet slagen. Enerzijds niet omdat de 
appelrechters hem impliciet noch expli
ciet vrijspreken van de oorspronkelijke ten
lastelegging; anderzijds kan uit hun feite
lijke beoordeling evenmin worden afgeleid 
dat niet alle bestanddelen van het mis
drijf "houden van een huis van ontucht" 
aanwezig zijn. 

Conclusie : Vemietiging op grond van het 
eerste middel dat de procureur-generaal bij 
het Hof van Beroep te Brussel aanvoert. 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.0141.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 december 1995 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Brussel; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt: 
schending van artikel380bis, § 1, 2°, van 

het Strafwetboek, 
doordat het bestreden arrest stelt dat 

voormelde feiten een inbreuk uitmaakten 
op het oude artikel380bis, 2° Sw., dat werd 
vervangen door artikel 3 van de wet van 13 
april1995 houdende bepalingen tot bestrij
ding van de mensenhandel en van de 
kinderpomografie; dat de feiten van de ten
lastelegging sinds deze wetswijziging straf
baar zijn gesteld door het nieuwe art. 
380bis, § 1, 3°, zodat de misdrijf
omschrijving dient aangepast als volgt : "be
klaagd van in het gerechtelijk arrondisse
ment Brussel, herhaaldelijk tussen 1 maart 
1992 en 7 oktober 1993, kamers of enige 
andere ruimte, gelegen te Brussel, 
Koopliedenstraat 4, te hebben verkocht, 
verhuurd of ter beschikking gesteld met het 
oog op prostitutie met de bedoeling een ab
normaal profijt te realiseren", 

terwijl de oorspronkelijke tenlasteleg
ging "hij die een huis van ontucht of pros
titutie houdt" zoals voorzien in het oude ar
tikel 380bis, 2° Sw. niet werd opgeheven, 
maar behouden bleef in het nieuwe arti
kel380bis, § 1, 2° Sw., zodat het hofvan 

beroep de feiten niet meer onderzocht heeft 
onder de oorspronkelijke en nog steeds gel
dende tenlasteL~gging; dat het nieuwe art. 
380bis, § 1, 3° Sw. een totaal verschillende 
en nieuwe inbreuk betreft, gei:nspireerd op 
de vaste rechtspraak van het Hofvan Cas
satie m.b.t. de interpretatie van het oude 
art. 380bis, 4° Sw., dat de appelrechters al
dus aan de feiten die voorwerp uitmaken 
van de tenlastelegging een interpretatie ge
ven die een miskenning van de wet inhou
den: 

Overwegende dat verweerder was 
vervolgd wegens het houden van een 
huis van ontucht of prostitutie, wan
bedrijf dat, op het tijdstip waarop de 
feiten zouden zijn gepleegd, straf
baar was krachtens artikel 380bis, 2°, 
(oud), Strafwetboek; 

Overwegende dat de appelrechters, 
blijkens de termen van het arrest, er
van uitgaan dat, ingevolge artikel 3 
wet 13 april 1995 houdende bepalin
gen tot bestrijding van de mensen
handel en van de kinderpornografie, 
deze bepaling werd vervangen door het 
nieuwe artikel 380bis, § 1, 3°, Straf
wetboek en dat "de feiten van de te
lastlegging sinds deze wetswijziging 
strafbaar zijn gesteld door het nieuwe 
artikel 380bis, § 1, 3°, zodat de mis
drijfomschrijving dient aangepast als 
volgt : (. .. ) kamers of enige andere 
ruimte (. .. ) te hebben verkocht, ver
huurd of ter beschikking gesteld met 
het oog op prostitutie met de bedoe
ling een abnormaal profijt te realise
ren"; 

Overwegende dat, anders dan de 
appelrechters aannemen, artikel 
380bis, 2°, Strafwetboek, zoals het be
stond v66r de inwerkingtreding van de 
wet van 13 april 1995, door deze wet 
niet werd vervangen door het nieuwe 
artikel380bis, § 1, 3°, Strafwetboek, 
maar integendeel ongewijzigd behou
den bleef onder het nieuwe artikel 
380bis, § 1, 2°, Strafwetboek; 

Overwegende dat de feiten die thans 
onder toepassing vallen van het 
nieuwe artikel 380bis, § 1, 3°, 
Strafwetboek, v66r de inwerkingtre
ding van de wet van 13 april 1995 
reeds onder de toepassing vielen van 
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het oude artikel380bis, 4°, StrafWet
boek dat strafbaar stelde de gene "die 
er een gewoonte van maakt op enige 
andere wijze (dan deze bedoeld bij ar
tikel 380bis, 1°, 2° en 3°) eens anders 
ontucht of prostitutie te exploiteren"; 

Overwegende dat artikel 3 wet 13 
april1995 het oude artikel380bis, 4°, 
StrafWetboek wijzigt, enerzijds, door 
bij het nieuwe artikel380bis, § 1, 4°, 
strafbaar te stellen degene die, op 
welke manier ook, eens anders on
tucht ofprostitutie exploiteert, ander
zijds, door bij het nieuwe artikel 
380bis, § 1, 3°, afzonderlijk strafbaar 
te stellen degene die kamers of enige 
andere ruimte verkoopt, verhuurt of 
ter beschikking stelt met het oog op 
prostitutie met de bedoeling een ab
normaal profijt te realiseren; 

Dat deze laatste tenlastelegging, 
hoewel ze reeds begrepen was in het 
oude artikel 380bis, 4 °, StrafWetboek, 
nieuw is en voor het bestaan ervan 
niet enkel is vereist de exploitatie van 
eens anders ontucht of prostitutie, zo
als bepaald bij het nieuwe artikel 
380bis, § 1, 4°, StrafWetboek, maar bo
vendien ook dat die exploitatie ge
schiedt door de middelen die het 
nieuwe artikel 380bis, § 1, 3°, opsomt 
en met de bedoeling een abnormaal 
profijt te realiseren; 

Overwegende dat de appelrechters 
- na te hebben geoordeeld dat de aan 
verweerder ten laste gelegde feiten 
sinds de wet van 13 april 1995 aileen 
nog onder toepassing vallen van het 
nieuwe artikel 380bis, § 1, 3°, Straf
wetboek waardoor het oude artikel 
380bis, 2°, werd vervangen- de ten
lastelegging niet heromschrijven, doch 
ze eenvoudig formuleren in de bewoor
dingen van dat nieuwe artikel dat, val
gens hen, het oude artikel zonder meer 
heeft vervangen, en vervolgens ver
weerder vrijspreken; 

Dat zij echter nalaten de feiten te 
onderzoeken in het licht van het 
nieuwe artikel 380bis, § 1, 2°, Straf
wetboek, dat in de plaats is gekomen 
van het oude artikel 380bis, 2°, en 
waaronder de feiten van de tenlaste-

legging oorspronkelijk werden aan
hangig gemaakt; 

Dat zij aldus de beslissing niet naar 
recht verantwoorden; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, ongeacht het 
tweede middel dat niet tot cassatie 
zonder verwijzing kan leiden, vernie
tigt het bestreden arrest; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het vernietigde 
arrest; veroordeelt verweerder in de 
kosten; verwijst de zaak naar het Hof 
van Beroep te Gent. 

20 mei 1997 - 2e kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. D'Haenens, voorzitter 
- Gelijkluidende conclusie van de h. Bres
seleers, advocaat-generaal- Advocaat : mr. 
Delahaye. 

Nr. 236 

1e KAMER- 23 mei 1997 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVER
EENKOMST- SAMENLOOP VAN AANSPRA
KELIJKHEID - AANSPRAKELIJKHEID UIT EN 
BUITEN OVEREENKOMST- FOUT VAN EEN 
CONTRACTPARTIJ BIJ DE UITVOERING VAN DE 
OVEREENKOMST- VEREISTEN VOOR EXTRA
CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID. 

Een contractpartij kan wegens een bij de 
uitvoering van de overeenkomst begane 
fout slechts dan extra-contractueel aan
sprakelijk worden gesteld indien de haar 
ten laste gelegde fout of diegene waar
voor zij burgerrechtelijk aansprakelijk is, 
een tekortkoming uitmaakt, niet aan haar 
contractuele verbintenis maar aan de al
gemene zorgvuldigheidsplicht, en in
dien die {out andere dan aan de slechte 
uitvoering van de overeenkomst te wij
ten schade heeft veroorzaakt (1). (Artt. 
1382, 1383 en 1384, derde lid, B.W.) 

(1) Zie Cass., 14 okt. 1985, A.R. nr. 4747 (A. C., 
1985-86, nr. 88), met noot, en 9 nov. 1987, A.R. nr. 
7815 (ibid., 1987-88, nr. 151). 
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(VICTOIRE N.V. T. TIMMERMANS E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.95.0053.N) 

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

Over het middel, gesteld als volgt: 
schending van artikelen 1134, 1146 tot 

1151, 1319, 1320, 1322, 1382. 1383 en 1384, 
derde lid Burgerlijk Wetbot~i., en 97 van de 
Grondwet, voor zoveel als nodig 149 van de 
gecoordineerde grondwet van 17 februari 
1994, 

doordat het bestreden arrest, na te heb
ben vastgesteld dat tweede verweerder in 
beroep aanvoerde "dat de fout van (eer
ste verweerder) zowel contractueel, als 
quasi-delictueel is en de vordering op grond 
van art. 1384 lid 3 B.W. (door de eerste 
rechter) gegrond werd verklaard; dat hij 
voor zover als nodig zijn vordering tegen 
(eerste verweerder) baseert op contrac
tuele grondslag" (arrest p. 17, vierde laat
ste alinea), beslist dat de deskundige eer
ste verweerder twee soorten verwijten 
maakt : "1. met betrekking tot de niet vak
kundig uitgevoerde aansluitingen, die lek
ken kunnen veroorzaken; 2. de wijze 
waarop zijn aangestelde Gerits gehan
deld heeft nadat een lek was vastgesteld", 
en dat "(eerste verweerder) er niet in 
slaagde met zijn vragen en opmerkingen 
die conclusies van de deskundige te weer
leggen" (arrest p. 19, onderaan), en dat "ge
let op de wijze waarop (eerste verweer
der) ook de andere aansluitingen uitvoerde, 
er op verschillende plaatsen lekken kon
den ontstaan, dat het wel niet uit te rna
ken lijkt waar de fatale lek zich nu pre
cies heeft voorgedaan; dat dit er nochtans 
geen afbreuk aan doet, dat wanneer de 
aangestelde van (eerste verweerder) na zijn 
lukrake paging het lek te herstellen door de 
afsluitkraan van het gasvuur te vervan
gen, een dichtheidsproef had uitgevoerd, hij 
het lek zou hebben gevonden en er geen 
ontploffing zou hebben plaatsgehad" (ar
rest p. 20, voorlaatste en laatste alinea), en 
wat betreft de aard van de fout van de aan
gestelde van (eerste verweerder) beslist dat 
"(tweede verweerder) (eerste verweerder) 
terecht aansprakelijk stelt op grond van 
art. 1382 en 1384 derde lid BW en (dat) (ei
seres) gehouden is (eerste verweerder) voor 
die aanspraken te vrijwaren" (arrest p. 22, 
tweede alinea), op grond van de overwe-

ging "dat het tot de algemene zorg
vuldigheidsverplichting van een normaal 
voorzichtig installateur in gastoestellen be
hoort, die ter plaatse wordt geroepen om 
een gaslek te herstellen, dit lek te locali
seren en in elk geval na zijn herstellings
werkzaamheden een dichtingsproef uit te 
voeren; dat door dit niet te doen, het 
voorzienbaar was dat het gaslek een ont
ploffing kon veroorzaken; dat de verplich
ting een gasdichtheidsproefuit te voeren ui
teraard rust op de installateur en niet op 
de klant, die op hem beroep doet om een 
gaslek op te sporen en te herstellen" (ar
rest p. 21, derde laatste alinea), en wat be
treft het begrip ongeval in de zin van de 
verzekeringspolis uitbating van eiseres 
overweegt "(dat) de schade die de aange
stelde van (eerste verweerder) te dezen ver
oorzaakt heeft niet louter voortspruit uit de 
gebrekkige uitvoering van zijn opdracht, d.i. 
van het contract; dat die schade voort
spruit uit de gebrekkige uitvoering van het 
contract in samenloop met daarvan los
staande omstandigheden, te weten het feit 
dat (tweede verweerder) zijn chalet voor en
kele dagen verliet, de hoofdkraan van het 
gas niet afsloot en zijn electrische ijskast 
aanliet; dat dan ook de ontploffing die zich 
heeft voorgedaan een werkelijk ongeval 
was, in de zin van de polis uitbating van 
(eiseres)" (arrest p. 21, voorlaatste ali
nea), 

terwijl de contractant aansprakelijk is 
voor de aangestelden die in zijn plaats een 
geheel of gedeelte van de contractuele ver
plichtingen van hun opdrachtgever uitvoe
ren nu het de contractant is die in prin
cipe aansprakelijk is voor de niet of 
gebrekkige uitvoering van zijn eigen ver
bintenissen, 

De contractant echter enkel buiten
contractueel kan aangesproken worden voor 
de fouten van zijn aangestelde die optreedt 
om zijn contractuele verbintenissen uit te 
voeren indien deze de schending uitma
ken, niet van de contractueel aangegane 
verbintenissen, doch van een eenieder op
gelegde verplichting en indien die fout een 
andere dan een louter uit de gebrekkige 
uitvoering van het contract ontstane schade 
heeft veroorzaakt, 

en terwijl, eerste onderdeel, eiseres de 
appelrechters erop had gewezen dat "niet 
redelijkerwijze (kan) betwist worden dat de 
verhoudingen tussen (tweede verweer
der) en (eerste verweerder) louter van con
tractuele aard zijn; dat (eerste verweer
der) begin 1990 op verzoek van (tweede 
verweerder) een gaskachel geplaatst (heeft) 
in de chalet van deze laatste, evenals een 
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gasvuur, en tevens de binnenaansluitingen 
desbetre:ffende (heeft) uitgevoerd", "(dat) het 
eveneens een aangestelde van (eerste ver
weerder) (is) die op verzoek van (tweede 
verweerder) op 15 mei 1990 (lees 19 mei) 
een herstelling kwam uitvoeren aan een lek 
vastgesteld in de individuele gaskraan van 
het gasvuur" (conclusie p. 2, § A.2.), en dat 
de voorwaarden inzake samenloop van aan
sprakelijkheid niet verenigd zijn nu "de ver
weten fout niet een schending (mag) uit
maken van de contractueel aangegane 
verbintenis, doch de schending (moet) uit
maken van een iedereen opgelegde ver
plichting" (conclusie p. 4, tweede alinea) en 
"dat alle fouten verweten aan (eerste ver
weerder) en/of zijn aangestelde, inclusief 
het niet uitvoeren van de gasdichtheids
proef, indien bewezen, duidelijk loutere con
tractuele fouten zijn, nl. fouten gepleegd in 
de uitvoering van het contract; het is pre
cies omdat men hem had verzocht een 
gaslek te dichten, dat de aangestelde van 
(eerste verweerder) ter gelegenheid van de 
uitvoering van deze overeenkomst een gas
dichtheidsproef diende uit te voeren" (con
clusie p. 5, vijfde en zesde alinea), 

Eiseres eveneens benadrukte dat "(de) 
fout een schade (moet) hebben veroorzaakt 
welke verschillend is van een schade welke 
zou voortspruiten uit de loutere gebrek
kige uitvoering van het kontrakt" (conclu
sie p. 4, tweede alinea), en dat te dezen 
dient te worden nagegaan of "de veroor
zaakte schade al dan niet het gevolg was 
van de gebrekkige uitvoering van de over
eenkomst", en dat "het antwoord hierop 
duidelijk positief (is)" (conclusie p. 5, tiende 
en elfde alinea), om te besluiten dat de door 
(tweede verweerder) ingestelde vordering 
gesteund op art. 1382 e.v. B.W. dan ook on
ontvankelijk, minstens ongegrond (is)" (con
clusie p. 6, eerste alinea); 

De appelrechters de naar aanleiding van 
de uitvoering van het contract door de aan
gestelde van eerste verweerder begane fout 
niet alleen als een gebrekkige uitvoering 
van het contract kwalificeren (arrest p. 21, 
derde laatste alinea), doch tevens als een 
miskenning van een algemene 
zorgvuldigheidsnorm (p. 21, tweede ali
nea), en vervolgens besluiten dat "(tweede 
verweerder) (eerste verweerder) terecht 
aansprakelijk stelt op grond van art. 1382 
en 1384 derde lid B.W.", zonder enig on
derzoek te besteden - hoewel hiertoe uit
drukkelijk door eiseres te zijn uitgeno
digd- aan de invloed van de contractuele 
band tussen eerste en tweede verweerder 
op de mogelijke buitencontractuele aan
sprakelijkheid van eerste verweerder, in-

zonderheid de louter contractuele aard van 
de fout en de louter contractuele aard van 
de schade, 

zodat het arrest het door eiseres aange
voerde middel betre:ffende de samenloop der 
aansprakelijkheden onbeantwoord laat 
(schending van artikel 97 der Grondwet, 
voor zoveel als nodig 149 van de gecoordi
neerde Grondwet van 17 februari 1994), 

en terwijl, tweede onderdeel, het arrest 
niet wettig kon beslissen dat de buiten
contractuele aansprakelijkheid van eer
ste verweerder in het gedrang kwam, nu 
het enerzijds vaststelt dat de aangestelde 
van eerste verweerder op verzoek van 
tweede verweerder, nadat deze een gas
geur had waargenomen, werd ontboden om 
het lek te herstellen, en deze door geen 
dichtingsproef uit te voeren het contract ge
brekkig had uitgevoerd, en anderzijds be
slist dat het tot de algemene 
zorgvuldigheidsverplichting van een al
dus ter plaatse geroepen gasinstallateur be
hoort "na zijn herstellingswerkzaamheden 
een dichtingsproef uit te voeren", nu naar 
de eigen vaststellingen van het arrest het 
uitvoeren van een dichtingsproef even
eens deel uitmaakt van de opdracht waar
voor de aangestelde van eerste verweer
der werd ontboden, en aldus een 
contractuele verplichting uitmaakt; 

Ret niet volstaat dat de uit het contract 
voortvloeiende verplichtingen tevens van 
die aard zijn dat zij door een algemene 
zorgvuldigheidsnorm worden opgelegd, om 
de mede-contractant buitencontractueel 
aansprakelijk te stellen; 

Enkel wanneer ter gelegenheid van de 
uitvoering van een overeenkomst een fout 
wordt begaan die los staat van de door de 
overeenkomst opgelegde verbintenissen, de 
onrechtmatige en schadeberokkende daad 
aanleiding kan geven tot de buiten
contractuele aansprakelijkheid, 

zodat het arrest door eerste verweer
der opzichtens tweede verweerder buiten
contractueel aansprakelijk te stellen on
clanks de eveneens contractuele aard van 
de fout, de artikelen 1146 tot 1151, 1382, 
1383 en 1384, derde lid, van het Burger
lijk Wetboek schendt, en eiseres dien
volgens niet zonder schending van de be
wijskracht en/of bindende kracht van 
artikel 1 van de verzekeringspolis tussen ei
seres en eerste verweerder, op grond waar
van eiseres enkel de geldelijke gevolgen 
voor de delictuele of quasi-delictuele bur
gerlijke aansprakelijkheid dekt, eiseres kon 
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veroordelen tot vrijwaring van eerste ver
weerder voor diens veroordeling opzich
tens tweede verweerder (schending van ar
tikelen 1134, 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk 
Wetboek), 

en terwijl, derde onderdeel, het arrest niet 
wettig kon beslissen dat de buiten
contractuele aansprakelijkheid van eer
ste verweerder in het gedrang kwam, nu de 
door tweede verweerder geleden schade val
gens de eigen vaststellingen van het ar
rest- naast ''het feit dat (tweede verweer
der) zijn chalet voor enkele dagen verliet, 
de hoofdkraan van het gas niet afsloot en 
zijn elektrische ijskast aanliet" (arrest p. 21, 
derde laatste alinea)- mede veroorzaakt 
werd door de gebrekkige uitvoering van het 
contract door de aangestelde van eerste ver
weerder; 

De enkele vaststelling dat de fout die de 
door tweede verweerder geleden schade 
heeft doen ontstaan eveneens een misken
ning is van een algemeen zorgvuldigheids
norm, niet tot gevolg heeft dat deze fout an
dere dan aan de slechte uitvoering van het 
contract te wijten schade zou hebben ver
oorzaakt; 

De omstandigheid dat de schade mede 
werd veroorzaakt door elementen vreemd 
aan het gedrag van de aangesprokene en 
aan de uitvoering van het contract, hier
aan geen afbreuk kan doen, 

zodat het arrest door eerste verweer
der opzichtens tweede verweerder buiten
contractueel aansprakelijk te stellen on
danks de eveneens contractuele aard van 
de schade, de artikelen 1146 tot 1151, 1382, 
1383 en 1384, derde lid, van het Burger
lijk Wetboek schendt, en eiseres dien
volgens niet zonder schending van de be
wijskracht en/of bindende kracht van 
artikel1 van de verzekeringspolis tussen ei
seres en eerste verweerder, op grand waar
van eiseres enkel de geldelijke gevolgen 
voor de delictuele of quasi-delictuele bur
gerlijke aansprakelijkheid dekt, eiseres kon 
veroordelen tot vrijwaring van eerste ver
weerder voor diens veroordeling opzich
tens tweede verweerder (schending van ar
tikelen 1134, 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk 
Wetboek): 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat een contractpartij 

wegens een bij de uitvoering van de 
overeenkomst begane fout slechts dan 
extracontractueel aansprakelijk kan 
worden gesteld, indien de haar ten 
laste gelegde fout een tekortkoming 

uitmaakt, niet aan de contractuele ver
bintenis, maar aan de algemene zorg
vuldigheidsplicht, en indien die fout 
andere dan aan de slechte uitvoering 
van de overeenkomst te wijten schade 
heeft veroorzaakt; 

Overwegende dat het arrest beslist 
dat de schade die de aangestelde van 
de eerste verweerder heeft veroor
zaakt, voortspruit uit de gebrekkige 
uitvoering van het contract in samen
loop met daarvan losstaande omstan
digheden, te weten gedragingen, niet 
van de eerste verweerder of van zijn 
aangestelde, maar van de tweede ver
weerder; 

Dat het arrest aldus de artikelen 
1382, 1383 en 1384, derde lid, van het 
Burgerlijk Wetboek schendt; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het uit
spraak doet over de door de eerste ver
weerder tegen eiseres ingestelde 
vordering in tussenkomst en vrijwa
ring en over de kosten van die vorde
ring; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hofvan Beroep 
te Brussel. 

23 mei 1997 - 1 e kamer - Voorzitter : 
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijk
luidende conclusie van mevr. De Raeve, 
advocaat-generaal - Advocaten : mr. 
Biitzler en De Gryse. 

Nr. 237 

1 e KAMER - 23 mei 1997 

1° GENEESKUNDE - BEROEPSORDEN -
ORDE VAN GENEESHEREN- RAAD VAN BE-
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ROEP- SAMENSTELLING- ONDERZOEK VAN 
DE ZAAK- VERSLAGGEVER- MAGISTRAAT, 
PLAATSVERVANGEND LID-- NIET BENOEMD 
ALS VERSLAGGEVER - GELDIGHEID DER PRO
CEDURE. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN- TUCHT
ZAKEN- RAAD VAN BEROEP- NIETIGHEID 
VAN DE BEROEPEN BESLISSING- BEVESTI
GING - BESLISSING IN HOGER BEROEP GE
GROND OP EIGEN REDENEN- GEVOLG. 

3° GENEESKUNDE - BEROEPSORDEN
ORDE VAN GENEESHEREN- TUCHTZAKEN
RAAD VAN BEROEP - TERECHTZITTING -
RECHTSPLEGING- GENEESHEER- BIJSTAND 
DOOR EEN OF MEER RAADSLIEDEN- RAADS
MAN- DRAAGWIJDTE IN K.B. NR 79. 

4° GENEESKUNDE- BEROEPSORDEN
ORDE VAN GENEESHEREN- TUCHTZAKEN
RAAD VAN BEROEP- VERDACHTE GENEES
HEER- RECHT VAN VERDEDIGING- ARTIKE
LEN 6.1 EN 6.3.C E.VR.M. 

5o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6- ARTI
KEL 6.1- BEROEPSORDEN- ORDE VAN GE
NEESHEREN - RAAD VAN BEROEP - VER
DACHTE GENEESHEER- RECHT OP BILLIJK 
PROCES. 

6° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 6-ARTI
KEL 6.3 -BEROEPSORDEN- ORDE VAN GE
NEESHEREN - RAAD VAN BEROEP - VER
DACHTE GENEESHEER - RECHT OP EEN 
RAADSMAN NAAR KEUZE. 

7o RECHT VAN VERDEDIGING- ALGE
MEEN- BEROEPSORDEN- ORDE VAN GE
NEESHEREN- RAAD VAN BEROEP- VER
DACHTE GENEESHEER- GEEN VERDEDIGING 
DOOR RAADSMAN VAN ZIJN KEUZE. 

so GENEESKUNDE - BEROEPSORDEN
ORDE VAN GENEESHEREN- TUCHTZAKEN
RAAD VAN BEROEP- GEEN SCHORSING VAN 
TUCHTPROCEDURE- STRAFRECHTER BIJ WIE 
DE STRAFVORDERING AANHANGIG IS -
WETTIGHEID K.B. NR 79 - SCHRIFT
VERVALSING. 

1 o De aanstelling door de raad van be
roep in een bepaalde zaak van een plaats
vervangend lid van de raad van beroep, 

die raadsheer is in het hof van beroep 
maar niet benoemd is als verslaggever; 
heeft niet de nietigheid van de proce
dure tot gevolg (1). (Art. 20, § 2, K.B. nr. 
79 van 10 nov. 1967.) 

2° Zelfs wanneer de beroepen tuchtrechte
lijke beslissing nietig zou zijn doordat zij 
werd gewezen door een rechtscollege dat 
wegens zijn samenstelling niet voldeed 
aan het algemeen rechtsbeginsel betref
fende de onpartijdigheid van de rechter; 
is daarom niet nietig de beslissing van het 
rechtscollege in hager beroep dat ver
klaart de beroepen beslissing te bevesti
gen maar daarbij uitsluitend op eigen 
gronden steunt (2). 

3° De bepalingen van art. 24, § 1, K.B. nr. 
79 van 10 november 1967 betreffende de 
Orde der Geneesheren krachtens welke de 
verdachte geneesheer zich mag laten bij
staan door een ofmeer raadslieden, heeft 
dezelfde draagwijdte als de regel van art. 
440 Ger. W: betreffende het monopolie van 
pleidooi van advocaten; de geneesheer 
mag zich alleen laten bijstaan door ad
vocaten. (Art. 24, § 1, K.B. nr. 79 vim 10 
nov. 1967; art. 440 Ger.W.) 

4°, 5°, 6° en 7o Noch het recht van verde
diging noch artt. 6.1 en 6.3.c E. V.R.M. 
worden geschonden, wanneer blijkt dat de 
verdachte geneesheer het recht heeft ver
kregen zich zowel v66r de terechtzitting 
van de Raad van beroep als op de terecht
zitting te laten bijstaan door een advo
caat naar zijn keuze (3). (Artt. 6.1 en 6.3.c 
E.V.R.M.) 

so Uit geen enkele wettelijke bepaling kan 
worden afgeleid dat de rechter verplicht 
is de behandeling van de zaak op te 
schorten tot een niet nader bepaalde in
stantie uitspraak zal hebben gedaan over 
de wettigheid van het KB. nr. 79 (4). (Art. 
417 Ger.W.) 

(1) Zie Cass., 9 mei 1996,A.R. nr. D.95.0025.N 
(A.C., 1996, nr. 166). 

(2) Zie Cass., 27 feb. 1987, A.R. nr. 5216 CA. C., 
1986-87, nr. 386), en noot get. R.D. 

(3) Zie Cass., 18.jan. 1984, A.R. nr. 2921 (A. C., 
1983-84, nr. 260). 

(4) Zie Cass., 21 maart 1986, A.R. nr. 4720 
(A. C., 1985-86, nr. 459), en noot 1. 
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(H .. T. ORDE VAN GENEESHEREN) 

ARREST 

(A.R. nr. D.95.0024.N) 

HET HOF;- Gelet op de bestre
den beslissingen, op 6 maart 1995, 27 
maart 1995 en 26 juni 1995 gewezen 
door de raad van beroep van de Orde 
van Geneesheren, met het Nederlands 
als voertaal; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van artikelen 149 van de op 17 

februari 1994 gecotirdineerde grondwet, 20 
§ 2 van het Koninklijk Besluit nr. 79 van 10 
november 1967 betreffende de Orde der Ge
neesheren, doordat, de bestreden beslis
sing van 26 juni 1985 eiser veroordeelt tot 
een tuchtstrafvan schorsing in het recht de 
geneeskunde uit te oefenen voor een ter
mijn van 5 dagen en dit na te hebben vast
gesteld dat '1n zittingen van 6 en 27 maart 
1995, ( ... ) heeft Ere-Kamervoorzitter P. De
vos verslag aangebracht", 

terwijl, uit de samenstelling van de Raad 
van beroep zoals blijkt uit de zittingsbladen 
dd. 6 en 27 maart 1995, waarop de zaak is 
behandeld en in fine van de bestreden be
slissing dd. 26 juni 1995, blijkt dat de ver
slaggevers zijn : de heren de Smet, 
Lebeer, De Buck, De Graeve en de heer P. 
Devos enkel plaatsvervangend lid; Arti
kel 20 § 2 bepaalt dat verslag moet wor
den uitgebracht door een van de verslag
gevers hiertoe belast door de Raad van 
Beroep, en hij trouwens, bijkomende 
onderzoeksverrichtingen kan doen; Uit de 
hogergenoemde authentieke vaststellin
gen van de zittingsbladen en de bestre
den beslissing dd. 26 juni 1995 blijkt dat de 
heer Devos geen verslaggever was zodat 
zijn verslag niet voldoet aan de wettelijke 
vereiste verslag uit te brengen, en de be
slissing van 26 juni 1995 bijgevolg niet 
overeenkomstig de wet is gewezen (schen
ding van artikel20 § 2 van het K.B. nr. 79) 
minstens een tegenstrijdigheid bestaat tus
sen de meldingen op de zittingsbladen dd. 
6 en 27 maart 1995 en op de bestreden be
slissing dd. 26 juni 1995 welke gelijkstaat 
met een gebrek aan motivering, waardoor 
Uw Hof niet in staat is de wettelijkheid van 
de bestreden beslissingen te controleren 
(schending van artikel149 van de Grand
wet): 

Overwegende dat de aanstelling in 
een bepaalde zaak als verslaggever 

van een plaatsvervangend lid van de 
raad van beroep, die raadsheer is in 
het hof van beroep maar niet benoemd 
is als verslaggever, de nietigheid van 
de procedure niet tot gevolg heeft; 

Overwegende voor het overige dat 
het niet tegenstrijdig is te vermel
den in de zittingsbladen dat P. De
vos "verslaggever" was, dit is verslag
gever in die bepaalde zaak, en de 
vermelding in de bestreden beslis
~ing dat P. Devos plaatsvervangend lid 
1s; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 2 en 292 van 
het Gerechtelijk wetboek en van het alge
meen rechtsbeginsel houdende de onpar
tijdigheid van de rechter, 

doordat, de bestreden beslissing van 26 
juni 1995 eiser veroordeelt tot een tucht
straf van schorsing in het recht de genees
kunde uit te oefenen voor een termijn van 
5 dagen, 

terwijl, uit de stukken waarvan het Hof 
vermag kennis te nemen blijkt dat op zijn 
zitting dd. 10/06/92 het bureau, samenge
steld onder andere door Dr. I. Uyttendale, 
voorzitter, Dr. Muylaert, ondervoorzitter, Dr. 
Luyten, secretaris, na kennis genomen te 
hebben van de bundel overgemaakt door 
Dr. De Ridder heeft voorgesteld het ten 
laste van eiser geopende dossier te verwij
zen naar de onderzoekscommissie en dat in 
zijn zitting dd. 1/07/92 de provinciale raad, 
samengesteld door onder andere door Dr. 
Muylaert, voorzitter, Dr. Vermeiren, on
dervoorzitter, Dr. Luyten, secretaris, de le
den dokters De Smedt, Kiekens, Marien, 
Marinus, Simoens en Van Doren, na ook 
kennis genomen te hebben van de bundel 
overgemaakt door Dr. De Ridder omtrent 
het feit gekwalificeerd "voorschrijfgedrag en 
handelwijze" van eiser, beslist heeft het dos
sier voor nader onderzoek over te maken 
aan de onderzoekscommissie; de provin
ciale raad dieter zitting van 17.11.93 ei
ser een sanctie van schorsing in het recht 
de geneeskunde uit te oefenen voor een ter
mijn van 5 dagen opgelegd heeft, onder 
meer samengesteld was uit Dr. I. Uytten
dale, voorzitter, Dr. Muylaert, ondervoor
zitter, Dr. Luyten, secretaris en door le
den dokters De Smet, Kiekens, Marien, 
Marinus, Simoens en Van Doren; 
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derhalve, blijkt dat de beslissing a quo 
van de provinciale raad nietig is daar ge
wezen door leden die aan het onderzoek 
deelgenomen hebben enerzijds v66r het bu
reau en anderzijds v66r de raad zelf; zo
doende leden van de raad verschillende 
rechtsprekende ambten hebben gecumu
leerd en artikel 2 en 292 van het gerech
telijk wetboek geschonden; bovendien, de 
omstandigheid dat de leden van het bu
reau en van de raad reeds voordien ken
nis genomen hebben van de zaak in een an
der ambt en daarna deelgenomen hebben 
aan de beslissing van de raad die tegen ei
ser een tuchtsanctie uitgesproken heeft, een 
gewettigde twijfel doet rijzen nopens de on
partijdigheid van de Raad (schending van 
voornoemd rechtsbeginsel), zodat, de be
streden beslissing, die de beslissing van de 
provinciale raad bevestigt, zich deze nie
tigheden toeeigent en derhalve oak nietig 
is : 

Overwegende dat de bestreden be
slissing uitspraak doet op grond van 
een zelfstandige motivering zonder te 
verwijzen naar de motieven van de be
roepen beslissing, zodat zij de even
tuele nietigheid ervan niet overneemt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 24 § 1 van 

het Koninklijk Besluit nr. 79 van 10 no
vember 1967 betre:ffende de Orde der Ge
neesheren en 31 van het Koninklijk Be
sluit van 6 februari 1970 tot regeling van 
de organisatie en de werking der raden van 
de Orde der geneesheren, artikel 440 van 
het Gerechtelijk Wetboek, (artikelen 6.1 en 
6.3, c van het Verdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens en de fundamen
tele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 
november 1950, goedgekeurd bij de wet van 
13 mei 1955 (hierna E.V.R.M. genoemd) als
mede van het algemeen rechtsbeginsel van 
de rechten van verdediging) (. .. ), 

doordat, de tussenbeslissingen van 6 en 
27 maart 1995 eiser het recht ontzeggen 
zich te laten bijstaan door Dr. Thierry Her
toghe, geneesheer, en door een andere ge
neesheer om de reden vervat in het 
zittingsblad van 6.03.1995 waarnaar de be
slissing vervat in het zittingsblad dd. 
27.03.1995 verwijst: "gelet op het feit dat 
Dr. T. Hertoghe geen raadsman zijnde in de 
zin van de wet, de aanwezigheid van Dr. 
Thierry Hertoghe niet verder wordt toege
laten bij de behandeling van de zaak ... " en 

"namens (eiser) verzoekt Mr. Luyckx, ad
vocaat, dat (. .. ) de zaak in voortzetting zal 
worden gesteld om een andere genees
heer of raadsman aan te duiden, hetgeen 
door de Raad van Beroep om dezelfde re
denen wordt geweigerd" en de bestreden 
beslissing van 26 juni 1995 na desbetref
fende het gerechtelijk gewijsde te hebben 
ingeroepen daarna eiser veroordeelt tot een 
tuchtstrafvan schorsing in het recht de ge
neeskunde uit te oefenen voor een ter
mijn van 5 dagen, 

terwijl, eerste onderdeel, overeenkom
stig artikel 24, § 1 van het Koninklijk Be
sluit nr. 79 van 10 november 1967 de ver
dachte geneesheer zich door een of meer 
raadslieden mag laten bijstaan en over
eenkomstig artikel 31 van het Koninklijk 
Besluit van 6 februari 1970 de genees
heer persoonlijk verschijnt voor de raad van 
beroep en zich door een of meer raadslie
den mag laten bijstaan; deze bepalingen 
niet uitsluiten dat een geneesheer de raads
man mag zijn van een confrater; de bij
stand door een geneesheer als raadsman 
des te belangrijker is dat tuchtrechtelijke 
zaken ten laste van een geneesheer tel
kens een medisch en een juridisch aspect 
hebben; artikel 440 van het Gerechtelijk 
wetboek betre:ffende het monopolie van plei
dooi van de advocaten, overigens, aileen 
geldt v66r de gerechten die tot de rechter
lijke macht behoren en niet voor de tucht
gerechten (schending van de artikelen 24 
§ 1 van het Koninklijk Besluit nr. 79 van 10 
november 1967 betreffende de Orde der Ge
neesheren, 31 van het Koninklijk Besluit 
van 6 februari 1970 tot regeling van de or
ganisatie en de werking der raden van de 
Orde der geneesheren en artikel 440 van 
het Gerechtelijk Wetboek); 

en tweede onderdeel, door eiser de bij
stand van een raadsman van zijn keuze te 
ontzeggen, in casu, van een geneesheer voor 
wat het medisch aspect van het dossier be
treft, de bestreden beslissingen de rech
ten van verdediging van eiser schenden en 
artikel 6.3, c van het E.V.R.M. welke ei
ser het recht gunt zich te laten verdedi
gen door een raadsman van zijn keuze als
mede het recht op een billijk proces 
gewaarborgd door artikel 6.1 van het 
E.V.R.M. schendt, temeer dat de raad van 
beroep samengesteld is uit zowel beroeps
magistraten, dus uit personen met juridi
sche vakkundigheid als uit geneesheren, 
dus uit personen met medische vakkun
digheid en het eiser moet gegund worden 
zijn verdediging zowel op het juridisch vlak 
door advocaten als op geneeskundig vlak 
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door een geneesheer van zijn keuze, te or
ganiseren (schending van artikelen 6.1 en 
6.3, c van het E.V.R.M. alsmede van het al
gemeen rechtsbeginsel van de rechten van 
verdediging); 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, krachtens arti

kel 24, § 1, van het koninklijk besluit 
nr. 79 van 10 november 1967 betref
fende de Orde der Geneesheren, de 
verdachte geneesheer zich mag laten 
bijstaan door een of meer raadslie
den; 

Dat, krachtens artikel 440, eerste 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, voor 
alle gerechten aileen advocaten het 
recht hebben te pleiten, behoudens de 
uitzonderingen door de wet bepaald; 

Dat die bepaling, krachtens arti
kel2 van het Gerechtelijk Wetboek, in 
de grenzen bepaald door dat artikel, 
ook toepasselijk is op de procedures ge
voerd voor de raad van beroep van de 
Orde van Geneesheren; 

Dat het voorgenoemde artikel 24, § 
1, niet van de regel van artikel 440 
van het Gerechtelijk Wetboek afWijkt; 

Dat de raad van beroep die op 6 
maart1995 besliste dat eiser zich voor 
zijn verdediging niet mocht laten bij
staan door een arts, de in het onder
dee! aangewezen wetsbepalingen niet 
schendt; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat uit de door de 

raad van beroep vastgestelde gege
vens niet kan worden afgeleid dat het 
recht van verdediging en artikel 6 
E.V.R.M. zouden geschonden zijn nu 
eiser, volgens de vaststellingen van die 
beslissing, het recht had zich zowel 
v66r de terechtzitting als op de te
rechtzitting te laten bijstaan door een 
advocaat naar zijn keuze; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het vierde middel, gesteld als volgt : 
schending van artikelen 417 Gerechte

lijk Wetboek 6.1 van het Verdrag ~ot be
scherming van de rechten van de mens en 

de fundamentele vrijheden, ondertekend te 
Rome op 4 november 1950, goedgekeurd bij 
de wet van 13 mei 1955 (hierna E.V.R.M. 
genoemd) alsmede van het algemeen 
rechtsbeginsel van de rechten van verde
diging, 

doordat, de bestreden beslissing van 26 
juni 1995 de vraag tot opschorting van de 
tuchtprocedure totdat er uitspraak ge
daan wordt op de gevolgen van het ge
opend strafrechtelijk onderzoek omtrent de 
schriftvervalsingen waarvan het konink
lijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 
het voorwerp zou hebben uitgemaakt, ver
werpt en eiser veroordeelt tot een tucht
straf van schorsing in het recht de genees
kunde uit te oefenen voor een termijn van 
5 dagen, om redenen dat "voor zover (ei
ser) beweert dat de tekst van het K.B. het 
voorwerp heeft uitgemaakt van schrift
vervalsingen waaromtrent een strafrech
telijk opsporingsonderzoek hangende is, le
vert hij geen enkel afdoend bewijs van zijn 
bewering; wat het tot nog toe niet afgeslo
ten en sedert jaren hangende opsporings
onderzoek aan 't licht gebracht heeft, is zo
wel (eiser) als de Raad van Beroep 
onbekend en van deze Raad, die niet over 
de macht en de investigatiemiddelen van 
een onderzoeksrechter beschikt, kan niet 
gevergd worden dat hij op het opsporings
onderzoek vooruitloopt in een aangelegen
heid waarover de onderzoeksrechtsmachten 
nog niet eens een standpunt ingenomen 
hebben (. .. ); Nu (eiser) zijn exceptie van on
wettigheid van het K.B. nr. 79 van 10 no
vember 1967 niet bewijst en er niet de min
ste aanwijzing bestaat dat het lopende 
strafrechtelijk opsporingsonderzoek bin
nen afzienbare tijd zijn beslag zal ken
nen, dient zijn vraag tot opschorting van de 
tuchtprocedure als louter dilatoir be
schouwd en afgewezen te worden; aange
stipt daarbij weze dat krachtens artikel417 
Ger. W. de tuchtvordering los staat van de 
strafvordering en de burgerlijke rechtsvor
dering", 

terwijl, zoals door de bestreden beslis
sing vastgesteld, de oprichting van de Orde 
der geneesheren en van de raden ervan, 
alsmede hun disciplinaire bevoegdheid, op 
het K.B. nr. 79 berusten; eiser zich bur
gerlijke partij gesteld heeft in handen van 
de onderzoeksrechter die het onderzoek 
voert ter zake het beweerd vals konink
lijk besluit nr. 79; eiser in conclusie ver
schillende elementen aangevoerd heeft die, 
los van de strafvordering, van aard wa
ren tenminste een twijfel te doen rijzen om
trent de wettelijkheid van het voornoemd 
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koninklijk hesluit; de tuchtrechtelijke vor
dering aan geen enkele veijaringstermijn 
onderworpen is; door, enerzijds, eiser te ver
plichten het hewijs te leveren van het ver
valst karakter van het koninklijk hesluit nr. 
79, door anderzijds tegelijkertijd vast te 
stellen dat de Raad niet over de macht en 
de investigatiemiddelen van een onder
zoeksrechter heschikt en door, eindelijk de 
mogelijkheid van dergelijke vervalsing van 
het KB waarop de Raad van heroep haar 
wettige grondslag vindt niet uit te slui
ten en te weigeren de tuchtvordering op te 
schorten tot op het ogenhlik dat op de straf
vordering uitspraak zal worden gedaan, de 
hestreden heslissing de rechten van ver
dediging van eiser en artikel 6.1 van het 
Verdrag tot hescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijhe
den schendt en meer hepaald het recht van 
eiser op een hillijk proces nu zijn tucht
rechterlijke veroordeling definitief zal ko
men vast te staan zelfs al zou de strafvor
dering uiteindelijk uitwijzen dat het K.B. 
nr. 79 vervalst was en de Orde der Genees
heren evenals de Provinciale Raad en Raad 
van heroep geen wettelijke grondslag heeft; 

en terwijl in zoverre de hestreden heslis
sing steunt op artikel417 Gerechtelijk Wet
hoek dit artikel, dat enkel van toepassing 
is op de gerechtelijke amhten als zijnde ge
rangschikt onder hoofdstuk IV "tucht
procedure" van titel V "tucht" van hoek II 
"Gerechtelijke amhten" en dus niet van toe
passing is op geneesheren, hovendien en
kel hepaalt dat de tuchtvordering losstaat 
van de strafVordering en hurgerlijke vor
dering lastens de persoon die het voor
werp vormt van de tuchtvordering, en deze 
wetshepaling helemaal niet van toepas
sing is op een strafVordering zonder uit
staans met hem die het voorwerp is van de 
tuchtvordering, zoals, in casu, strafvervol
gingen wegens vervalsingen van het K.B. 
dat de Orde der Geneesheren instelt, 

zodat in zoverre, de hestreden heslis
sing artikel 417 Gw. schendt door het een 
toedracht aan te geven die het niet heeft : 

Overwegende dat uit geen enkele 
wettelijke bepaling kan worden afge
leid dat de rechter verplicht is de be
handeling van de zaak op te schor
ten tot een niet nader bepaalde 
instantie uitspraak zal hebben ge
daan over de wettigheid van het ko
ninklijk besluit nr. 79 van 10 novem
ber 1967 betreffende de Orde der 
Geneesheren; 

Overwegende voor het overige dat 
de redenen gegeven door de bestre
den beslissing in verband met arti
kel417 van het Gerechtelijk Wetboek 
overtollige redenen zijn; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

23 mei 1997 - 1 e kamer - Voorzitter : 
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Farrier - Gelijklui
dende conclusie van mevr. De Raeve, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De
lahaye en Butzler. 

Nr. 238 

3e KAMER - 26 mei 1997 

1 o ARBEIDSOVEREENKOMST- SCHOR
SING VAN DE OVEREENKOMST- WERKMAN
ARBEIDSONGESCHIKTHEID - GEDURENDE 
MEER DAN ZES MAANDEN- WERKGEVER -
BEEINDIGING- OPZEGGINGSVERGOEDING
OPZEGGING - KEUZE - MODALITEITEN -
OVEREENKOMST- ONBEPAALDE TIJD. 

zo ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE 
- OPZEGGING- OPZEGGINGSVERGOEDING
KEUZE - MODALITEITEN- WERKGEVER
BEEINDIGING - OVEREENKOMST - ONBE
PAALDE TIJD- UITVOERING- SCHORSING
WERKMAN -ARBEIDSONGESCHIKTHEID- GE
DURENDE MEER DAN ZES MAANDEN. 

3° ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE 
- OPZEGGINGSVERGOEDING- OPZEGGING
KEUZE - MODALITEITEN - WERKGEVER -
BEEINDIGING - OVEREENKOMST - ONBE
PAALDE TIJD- UITVOERING- SCHORSING
WERKMAN -ARBEIDSONGESCHIKTHEID- GE
DURENDE MEER DAN ZES MAANDEN. 

4 o CASSAT IE - VERNIETIGING. OMVANG
OMV ANG- BURGERLIJKE ZAKEN- BESTRE
DEN BESLISSING- DIC'fUM- CASSATIE - GE
VOLG- DICTUM DAT ERUIT VOLGT. 
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1°, 2° en 3° Wanneer de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst voor werklieden voor 
onbepaalde duur sinds meer dan zes 
maanden is geschorst wegens arbeidson
geschiktheid ten gevolge van ongeval of 
ziekte, kan de werkgever de overeenkomst 
beeindigen als hij de werkman de bij art. 
58 van de Arbeidsovereenkomstenwet be
paalde vergoeding betaalt of als hij een 
opzeggingstermijn in acht neemt die even
wel niet loopt tijdens de schorsing we
gens de voormelde arbeidsongeschikt
heid en dus maar ten vroegste ingaat op 
het einde van de voornoemde periode tij
dens welke de uitvoering van de overeen
komst is geschorst (1). [Artt. 37, 38, § 2, 
en 58 Arbeidsovereenkomstenwet (2).] 

4 o De vernietiging van een dictum van de 
bestreden beslissing leidt tot de vernie
tiging van een ander dictum dat er het ge
volg van is (3). 

(CIBO N.V. T. RAIMONDI) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.96.0123.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 december 1995 ge
wezen door het Arbeidshof te Brus
sel; 

Over het middel, gesteld als volgt: scherr
ding van de artikelen 32; 37, eerste lid (v66r 
het § 1 werd: wet van 20 ju:li 1991), 38, § 
2, 58 en 59 van de wet van 3 juli 1978 be
treffende de arbeidsovereenkomsten, 

doordat het Arbeidshof te Brussel in het 
arrest waarbij het hoger beroep van ver
weerder ontvankelijk en gegrond wordt ver
klaard, het bestreden vonnis tenietdoet, en 
bij wege van zijn nieuwe beschikking de 
oorspronkelijke vordering ontvankelijk en 
gegrond verklaart en zegt dat de tegenvor
dering niet ontvankelijk is aangezien ze 
meer dan een jaar na de onregelmatige 
beeindiging van de overeenkomst is inge
steld en, bijgevolg, eiseres veroordeelt tot 
betaling aan verweerder van het bedrag 

(1) Zie concl. O.M. in Bull. en Pas., 1997, I, nr. 
238. 

(2) Vgl. voor bedienden,-;art. 78. 

(3) Cass., 29 jan. 1996, A.R. nr. S.95.0072.N 
(A C., 1996, nr. 61). 

van 36.860 frank vermeerderd met de wet
telijke en de gerechtelijke interest, en ei
seres veroordeelt in de kosten van beide in
stan ties, op de volgende gronden: "een 
werknemer die sinds meer dan zes maan
den arbeidsongeschikt is, zoals in casu, kan 
enkel worden ontslagen als hem de ver
goeding wordt betaald die is vastgesteld in 
artikel 58 van de wet van 3 juli 1978 voor 
de werklieden en in artikel 78 van dezelfde 
wet voor de bedienden; die regel strekt niet 
ertoe de werkgever het recht te ontne
men om de arbeidsovereenkomst te beein
digen maar wel om een van de wijzen van 
uitoefening ervan, met name de beeindi
ging met opzegging, afte schaffen' ( ... );'de 
beeindiging van een overeenkomst is al
tijd mogelijk maar ze moet terstond ge
schieden en gepaard gaan met de beta
ling van een vergoeding' ( ... ); bij ontslag 
tijdens de eerste zes maanden van arbeids
ongeschiktheid daarentegen (wat in casu 
niet het geval is), is de beeindiging met op
zegging wel toegestaan met dien verstande 
evenwel dat de opzeggingstermijn niet loopt 
tijdens de schorsing wegens arbeidsonge
schiktheid (artikel 38, § 2, van de wet van 
3 juli 1978) en het hierdoor voor de werk
gever moeilijk wordt om de aanvangsdatum 
van de termijn te bepalen en bijgevolg 
wordt hierdoor de mogelijkheid om tij
dens een periode van arbeidsongeschikt
heid regelmatig kennis te geven van de op
zegging (bij gebrek aan een vaststaande 
aanvangsdatum) bijzonder beperkt ( ... ); in
dien immers werd aangenomen, zoals de 
werkgever het zou wensen, dat hij na zes 
maanden schorsing van de overeenkomst 
wegens arbeidsongeschiktheid de keuze 
heeft tussen ontslag met opzegging of 
beeindiging met vergoeding, zou ook moe
ten worden aangenomen dat de keuze van 
het ontslag met opzegging de werkgever 
ook het recht verleent om de werknemer te 
ontslaan van de verplichting die termijn te 
volbrengen, zodat artikel 58 geen enkele 
bestaansreden meer zou hebben en er geen 
werkelijke noodzaak aan ten grondslag zou 
liggen" (arrest pp. 2-3), 

terwijl volgens artikel 32 van de wet van 
3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereen
komsten, behoudens de algemene wijzen 
waarop de verbintenissen tenietgaan, de 
verbintenissen voortspruitende uit de door 
deze wet geregelde overeenkomsten een 
einde nemen ( ... ) 3° door de wil van een der 
partijen, wanneer de overeenkomst voor 
een onbepaalde tijd werd gesloten ( ... ); val
gens artikel 37 van genoemde wet, wan
neer de overeenkomst voor onbepaalde tijd 
gesloten is, ieder der partijen dan het recht 



----- -~~-===-==---=r: - -.::...=-=_=-=== 

Nr. 238 HOF VAN CASSATIE 573 

heeft om die te beeindigen door opzeg
ging aan de andere; volgens artikel 38, § 2, 
van die wet, de werkgever de overeenkomst 
kan opzeggen tijdens de schorsing van de 
uitvoering van de overeenkomst; bij opzeg
ging door de werkgever gegeven tijdens de 
schorsing, de opzeggingstermijn ophoudt te 
lopen tijdens die schorsing; artikel 58 van 
die wet (betreffende het einde van de over
eenkomst voor werklieden) bepaalt dat als 
de uitvoering van de overeenkomst sinds 
meer dan zes maanden is geschorst we
gens ongeval of ziekte, de werkgever de 
overeenkomst kan beeindigen, mits hij de 
werkman een vergoeding betaalt die over
eenstemt hetzij met de duur van de opzeg
gingstermijn, hetzij met het nog te lopen 
gedeelte van die termijn; volgens artikel 59 
van die wet de bij artikel 37 bepaalde op
zeggingstermijn ingaat de maandag vol
gend op de week waarin de opzeggingster
mijn betekend werd; het ontslag van een 
werknemer die sinds meer dan zes maan
den arbeidsongeschikt is, aldus kan ge
schieden met een opzeggingstermijn die in
gaat op het einde van de periode van 
arbeidsongeschiktheid of ten laatste de 
maandag volgend op de werkhervatting 
aangezien de opzeggingstermijn niet kan !o
pen tijdens de periode waarin de overeen
komst is geschorst; uit het arrest blijkt 1" 
dat verweerder in dienst was van eiseres op 
grand van een voor onbepaalde tijd geslo
ten overeenkomst voor werklieden, 2" dat 
eiseres, op 15 mei (lees november) na een 
schorsing van de uitvoering van de over
eenkomst gedurende meer dan zes maan
den wegens arbeidsongeschiktheid, de over
eenkomst beeindigde met een opzegging die 
inging "de maandag na de dag van arbeids
geschiktheid"; artikel 58 van de voor
noemde wet van 3 juli 1978 de werkgever 
het recht niet ontneemt om de voor werk
lieden gesloten overeenkomst voor onbe
paalde tijd, waarvan de uitvoering sinds 
meer dan zes maanden is geschorst we
gens arbeidsongeschiktheid, met een op
zegging te beeindigen; het arbeidshof bij
gevolg, nu het beslist dat het ontslag van 
13 (of 15) mei (lees november) 1990 met een 
opzegging die inging de maandag volgend 
op de werkhervatting, niet regelmatig was, 
de aangegeven wetsbepalingen schendt en 
eiseres niet wettig heeft kunnen veroorde
len tot betaling van het bedrag van 36.860 
frank vermeerderd met de interesten en de 
kosten (schending van de aangegeven wets
bepalingen) : 

I 

Overwegende dat Iukdens artikel 58, 
eerste lid, van de we~ van 3 juli 1978 

i 

betreffende de arbeidsovereenkom
sten, als de uitvoering van de over
eenkomst sinds meer dan zes maan
den is geschorst wegens ongeval of 
ziekte, de werkgever de overeenkomst 
kan beeindigen, mits hij de werkman 
een vergoeding betaalt die overeen
stemt hetzij met de duur van de op
zeggingstermijn, hetzij met het nog te 
lopen gedeelte van die termijn; 

Dat die bepaling evenwel de werk
gever niet verbiedt om een overeen
komst waarvan de uitvoering sinds 
meer dan zes maanden is geschorst, 
met een opzegging, te beeindigen daar 
de opzeggingstermijn overeenkom
stig artikel 38, § 2, van die wet niet 
loopt tijdens de schorsing; 

Dat het arrest, nu het beslist dat het 
ontslag van een werknemer die al 
meer dan sinds zes maanden arbeids
ongeschikt is enkel kan geschieden 
mits de bij artikel 58 van voornoemde 
wet bepaalde vergoeding wordt be
taald, de in het middel aangegeven be
palingen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Overwegende dat de vernietiging 
van het dictum waarbij de oorspron
kelijke vordering ontvankelijk en ge
grond wordt verklaard, leidt tot de ver
nietiging van het daaruit voort
vloeiende dictum waarbij de 
tegenvordering niet ontvankelijk wordt 
verklaard aangezien ze meer dan een 
jaar na de beeindiging van het over
eenkomst is ingesteld; 

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 Bergen. 

26 mei 1997 - 3e kamer - Voorzitter : 
de· h. Marchal, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggeuer : de h. Verheyden - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Butzler. 
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Nr. 239 

2e KAMER- 27 mei 1997 

1 o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN -
VAN VALSHEID BETICHTE STUKKEN- RECHTS
PLEGING- NEERLEGGING OP DE GRIFFIE
'IERMIJN. 

2° VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE 
STUKKEN- VAN VALSHEID BETICHTE 
STUKKEN- RECHTSPLEGING- NEERLEG
GING OP DE GRIFFIE - 'IERMIJN. 

3° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN
VAN VALSHEID BETICHTE STUKKEN- RECHTS
PLEGING- NEERLEGGING OP DE GRIFFIE -
PLEEGVORMEN- NIET-NALEVING- SANC
TIE. 

4o VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE 
STUKKEN- VAN VALSHEID BETICHTE 
STUKKEN - RECHTSPLEGING- NEERLEG
GING OP DE GRIFFIE- PLEEGVORMEN- NIET
NALEVING- SANCTIE. 

so VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE 
STUKKEN - VALS VERKLAARD STUK -
RECHTSPLEGING- VERBETERING -AARD VAN 
DE MAATREGEL. 

6° VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE 
STUKKEN - VALS VERKLAARD STUK
RECHTSPLEGING- VERBETERING- ONWET
TIGHEID- CASSATIE- OMVANG. 

7o CASSATIE - VERNIETIGING. OMVANG
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BE
KLAAGDE EN VERDACHTE- VALS VERKLAARD 
STUK- RECHTSPLEGING- VERBETERING
ONWETTIGHEID. 

go CASSATIE - VERNIETIGING. OMVANG
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BE
KLAAGDE EN VERDACHTE- VALS VERKLAARD 
STUK- RECHTSPLEGING- VERBETERING
ONWETTIGHEID- GEDEELTELIJKE VERNIE
TIGING- GEVOLG. 

1 o en 2° De wet bepaalt geen termijn voor 
de neerlegging op de griffie van van vals
heid betichte stukken (1). (Art. 44g Sv.) 

3° en 4° De door de wet bepaalde pleeg
vormen voor de neerlegging op de griffie 

van van valsheid betichte stukken zijn 
niet op straffe van nietigheid voorgeschre
ven (2). (Artt. 44g en 4SO Sv.) 

so De maatregel van verbetering van een 
vals verklaard stuk is van burgerlijke 
aard (3). (Art. 463 Sv.) 

6° en 7o Uit de aard van de maatregel van 
verbetering van een vals verklaard stuk 
volgt dat de onwettigheid die slechts be
trekking heeft op dit onderdeel van de be
slissing zich niet uitstrekt tot de veroor
deling, noch tot het overige van de 
beslissing tot verbetering die wel gewet
tigd is. 

go Wanneer het Hof vaststelt dat ingevolge 
de uit te spreken gedeeltelijke vernieti
ging van de beslissing tot verbetering van 
een vals verklaard stuk op dit punt niets 
meer te beslechten is, is er geen grand tot 
verwijzing. 

(VANDENBERGHE) 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.0002.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 november 1995 door 
het Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Gelet op eisers memorie, waarvan 
een door de gri:ffie voor eensluidend 
verklaarde kopie aan dit arrst is ge
hecht en ervan deel uitmaakt; 

A. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de door het 
openbaar ministerie ingestelde vorde
ring: 

1. waarbij eiser tot straf wordt ver
oordeeld: 

Over het tweede middel : 
Overwegende dat de artikelen 448 

en 450 Wetboek van Strafvordering 
geen termijn bepalen binnen dewelke . 
van valsheid betichte stukken op de 
gri:ffie dienen te worden neergelegd; 
dat de door deze artikelen bepaalde 

(2) Zie noot 1. 

(1) Cass., 15 nov. 1989, A.R. nr. 7681 (A. C., (3) Cass., 14jan. 1957 (An:Verbr., 1957, 340); 
1989-90, nr. 166). zie Cass., 21 dec. 1971 (A.C., 1972, 407). 
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pleegvormen bovendien niet substan
tieel zijn, noch op straffe van nietig
heid zijn voorgeschreven; 

Dat het middel faalt naar recht; 
2. waarbij de verbetering van de 

akte van boedelbeschrijving wordt be
volen: 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat het middel op

komt tegen de beslissing van de appel
rechters waarbij "de door de eerste 
rechter oordeelkundige beslissingen in 
verband met de overtuigingsstukken 
zijn te bevestigen", in zoverre de eer
ste rechter "de afgifte aan notaris Y. 
Willemot te Brugge van het overtui
gingsstuk gekend onder nummer 80/91 
na verbetering, namelijk door vermel
ding van(. .. ) de giften vermeld on
der overtuigingsstuk 1595/92" heeft 
bevolen; 

Overwegende dat de appelrechters, 
wat de telastleggingen B (afleggen van 
valse eed bij boedelbeschrijving) en C 
(valsheid in authentieke en openbare 
geschriften) betreft, op de vijfde blad
zijde van het bestreden arrest consi
dereren dat ''het hof (van beroep) vast
stelt dat in de verwijzingsbeschikking 
niet precies is aangeduid met betrek
king tot welke goederen (eiser) een 
valse eed en/of een valse verklaring 
zou hebben afgelegd. Rekening gehou
den met de rechten van verdediging 
kan het hof (van beroep) dan ook niet 
anders besluiten dan dat deze tenlas
teleggingen (Ben C) enkel kunnen 
worden beoordeeld op grond van de fei
ten omschreven in de tenlastelegging 
A"; 

Overwegende dat de telastlegging A 
( diefstal) be trekking heeft op een aan
tal effecten en coupons en niet op de 
giften vermeld in het overtuigings
stuk nr. 1595/92; 

Dat de rechters de beslissing waar
bij zij de verbetering van de notariele 
akte van boedelbeschrijving door ver
melding van de kwestieuze giften be
vestigen, niet naar recht verantwoor
den; 

Dat het middel gegrond is; 

Overwegende dat uit de aard van de 
maatregel van verbetering, die een 
voorzorgsmaatregel van burgerlijke 
aard is, volgt dat de onwettigheid die 
slechts betrekking heeft op het onder
dee} van de beslissing waarbij de ver
betering van de akte van boedelbe
schrijving wordt bevolen zich niet 
uitstrekt tot de beslissing waarbij ei
ser tot straf wordt veroordeeld, noch 
tot het overige van de beslissing tot 
verbetering die wel gewettigd is; 

Dat het hof vaststelt dat ingevolge 
de hierna uit te spreken gedeeltelijke 
vernietiging van de beslissing tot ver
betering er op dit punt niets meer is te 
beslechten; 

En overwegende voor het overige 
dat de substantiele of op straffe van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvor
men in acht zijn genomen en de be
slissing overeenkomstig de wet is ge
wezen; 

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

Overwegende dat eiser geen bijzon
der middel aanvoert; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het de ver
betering beveelt van het overtuigings
stuk nummer 80/91 door vermelding 
van de giften die zijn vermeld in het 
overtuigingsstuk nummer 1595/92; 
verwerpt 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 drie vierde 
van de kosten en laat de overige kos
ten ten laste van de Staat; zegt dat er 
geen grond is tot verwijzing. 

27 mei 1997 - 2" kamer - Voorzitter : 
de h. Holsters, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever : de h. Frere - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Dubrulle, advocaat
generaal- Advocaat : mr. P. Demaegdt, 
Brugge. 
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Nr. 240 

2e KAMER- 27 mei 1997 

JEUGDBESCHERMING - VLAAMSE GE
MEENSCHAP- BIJZONDERE JEUGDBLJSTAND 
- PROBLEMATISCHE OPVOEDINGSSITUATIE -
MAATREGEL- VERVANGING- VOORWAARDE. 

De jeugdrechtbank vermag slechts op ver
zoek van de bij decreet bepaalde re
kestranten, doch niet bij een ambtshalve 
genomen beschikking, een bij vonnis in 
een problematische opvoedingssituatie ge
nomen maatregel door een andere te ver
vangen. (Artt. 23, § 1, en 26, § 1, van de 
bij besluit van de Vlaamse Regering van 
4 april1990 geeoordineerde deereten in
zake bijzondere jeugdbijstand.) 

(M ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. P.97.0565.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 maart 1997 gewe
zen door het Hof van Beroep te Ant
werpen, jeugdkamer; 

Over het eerste middel : 
schending van de artikelen 22 en 23, § 1, 

en 26, § 1, van de Deereten inzake bijzon
dere jeugdbijstand, geeoordineerd bij Be
sluit van de Vlaamse Regering van 4 april 
1990 (B.S. 8 mei 1990) (hierna genoemd : 
Geeoord. Deer.), artikel 52quater van de 
Wet van 8 april1965 betreffende de Jeugd
beseherming (hierna genoemd : Wjb), 

doordat het bestreden arrest de bij 
kabinetsbesehikking opgelegde maatre
gel bevestigt en dit motiveert op grand van 
de in de bestreden besehikking vermelde 
wetsbepalingen, meer bepaald de artike
len 23, § 1, en 26, § 1, Geeoord. Deer. en op 
grand van andere wetsbepalingen, meer be
paald artikel 52quater Wjb, 

terwijl, luidens artikel 22 Geeoord. Deer. 
kan de Jeugdreehtbank enkel in de twee 
volgende gevallen kennis nemen van een 
"problematisehe opvoedingssituatie" : 
1' wanneer het O.M. een afdwingbare pe
dagogisehe maatregel noodzakelijk aeht, na
dat de zaak hem door de Bemiddelings
eommissie werd doorverwezen overeen
komstig artikel 17, § 2, lid 4; 2' wanneer 

het O.M. een afdwingbare pedagogisehe 
maatregel dringend noodzakelijk aeht, na 
te hebben aangetoond dat onmiddellijke 
bijstand- en hulpverlening op vrijwillige ba
sis niet mogelijk zijn en dat de integriteit 
van de persoon van de minderjarige ge
vaar loopt; overwegende dat in dit dos
sier niet is voldaan aan de voorwaarden 
respeetievelijk bepaald in artikel 22, 1ste 
lid, 1' en/of 2'; luidens artikel 26, § 1, Ge
eoord. Deer. kunnen de "maatregelen be
doeld in artikel 23, § 1, van die deereten" 
te allen tijde worden ingetrokken en op ver
zoek van de minderjarige, zijn wettelijke 
vertegenwoordiger, de soeiale dienst van de 
Vlaamse Gemeensehap bij de jeugd
reehtbank of van het openbaar ministerie 
worden vervangen door een andere maat
regel die in dat artikel is voorzien; over
wegende dat enkel de intrekking of ophef
fing van een overeenkomstig de Geeoord. 
Deer. genomen maatregel ambtshalve kan 
worden bevolen; (Smets, J., Jeugd
besehermingsreeht, A.R. nr.A.P.R., 1996, 
663, nr. 1755); overwegende dat de bestre
den besehikking is overgegaan tot vervan
ging van de voordien genomen maatre
gel; overwegende dat dit eehter niet is 
gebeurd op verzoek van de in artikel 26, § 
1, Geeoord. Deer. opgesomde personen/ 
instanties; overwegende dat de vordering 
van het O.M. in graad van beroep tot be
vestiging van de bevolen maatregel niet 
kan gelden als een verzoek tot vervan
ging van de bevolen maatregel overeen
komstig artikel26, § 1, Geeoord. Deer.; dat 
de bestreden besehikking, door zieh te steu
nen op de artikelen 23 en 26, § 1, Geeoord. 
Deer., ultra vires is en bijgevolg nietig; over
wegende dat het bestreden arrest de be
vestiging van de bestreden besehikking mo
tiveert op grand van artikel 52quater Wjb; 
overwegende dat dit artikel betrekking 
heeft op personen bedoeld in artikel36, 4', 
Wjb, zijnde "de personen die vervolgd wor
den wegens een als misdrijf omsehreven 
feit, gepleegd v66r de valle leeftijd van 18 
jaar"; overwegende dat eiseres niet wordt 
vervolgd voor een als misdrijf omsehre
ven feit; dat artikel 52quater Wjb dan oak 
geen reehtsgrond kan uitmaken voor de 
plaatsing van eiseres in een gesloten in
stelling; zodat het bestreden arrest een ul
tra vires besehikking bevestigt en boven
dien zelf niet naar reeht gemotiveerd is nu 
duidelijk is dat artikel 52quater Wjb on
tereeht werd ingeroepen : 

Overwegende dat artikel 36, eer
ste lid, 2°, van de wet van 8 aprill965 
betre:ffende de Jeugdbeseherming, voor 
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de Vlaamse Gemeenschap is opgehe
ven bij artikel 22, 2·, van het decreet 
van 28 maart 1990, welk artikel in
gevolge de artikelen 1, 1 ·, en 4, van 
het besluit van 20 juli 1994 van de 
Vlaamse Regering in werking is ge
treden op 27 september 1994, dag 
waarop de wet van 2 februari 1994 tot 
wijziging van de wet van 8 april 1965 
betreffende de jeugdbescherming in 
werking trad; 

Overwegende dat artikel 52quater 
Jeugdbeschermingswet slechts geldt 
ten aanzien van de personen die ver
volgd worden wegens een als misdrijf 
omschreven feit gepleegd v66r de volle 
leeftijd van achttien jaar; 

Overwegende dat naar luid van het 
eveneens op 27 september 1994 in 
werking getreden artikel22, lid 1, r, 
van de bij besluit van de Vlaamse Re
gering van 4 april 1990 gecoordineerde 
decreten inzake bijzondere jeugd
bijstand, de jeugdrechtbank kennis 
neemt van problematische opvoedings
situaties wanneer het openbaar mi
nisterie een afdwingbare pedagogi
sche maatregel noodzakelijk acht, 
nadat de zaak hem door de bemidde
lingscommissie werd doorverwezen 
overeenkomstig artikel17, § 2, lid 4, 
van het vermelde besluit; 

Dat naar luid van artikel 23, § 1, 
van de vermelde gecoordineerde de
creten de jeugdrechtbank in proble
matische opvoedingssituaties als be
doeld in het vermelde artikel22, lid 1, 
1·, onder meer, en·) uitzonderlijk en 
voor ten hoogste een jaar, de minder
jarige kan toevertrouwen aan een ge
schikte open inrichting, e12·) uitzon
derlijk en voor ten hoogste drie 
maanden, de minderjarige die de leef
tijd van veertien jaar heeft bereikt, 
kan toevertrouwen aan een geschikte 
gesloten gemeenschapsinstelling, wan
neer wordt aangetoond onder meer dat 
de minderjarige zich aan de in de in 
en·) voorziene maatregel herhaalde
lijk onttrekt en dat deze maatregel 
noodzakelijk is voor het behoud van de 
integriteit van de persoon van de min
derjarige; 

Dat naar luid van artikel 26, § 1, 
van de vermelde gecoordineerde de
creten, de maatregelen bedoeld in ar
tikel 23, § 1, zowel tijdens de voorbe
reidende rechtspleging als tijdens en 
na de rechtspleging over de grond van 
de zaak kunnen worden genomen en 
ze te allen tijde kunnen worden inge
trokken of op verzoek van de minder
jarige, zijn wettelijke vertegenwoor
diger, de in artikel 40, § 2, bedoelde 
sociale dienst of het openbaar minis
terie worden vervangen door een an
dere maatregel die in dat artikel is 
voorzien; 

Overwegende dat uit de context van 
de vermelde artikelen volgt dat de 
jeugdrechtbank een met toepassing 
van artikel 23, § 1, van de op 4 april 
1990 gecoordineerde decreten inzake 
bijzondere jeugdbijstand in problema
tische opvoedingssituaties genomen 
maatregel slechts door een andere 
maatregel die in dit artikel is voor
zien kan vervangen op verzoek van de 
minde:tjarige, zijn wettelijke vertegen
woordiger, de in artikel 40, § 2, be
doelde sociale dienst of het openbaar 
ministerie en dat de jeugdrechtbank 
dit niet ambtshalve vermag te doen; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hofvermag acht te slaan, 
blijkt dat eiseres op 4 april 1996, op 
bevel van 26 maart 1996 van het open
baar ministerie, voor de Jeugd
rechtbank te Antwerpen werd gedag
vaard "ten einde de maatregel te 
herzien, genomen bij vonnis dd. 8 mei 
1995 van de Jeugdrechtbank te Ant
werpen, waarbij eeiseres) behouden 
bleef in het gezin van Mevrouw Van 
Looy Leen te Antwerpen"; 

Dat de J eugdrechtbank te Antwer
pen bij vonnis van 22 april 1996 "bij 
toepassing van artikel 36/2 van de Wet 
van 8 april1965, zoals thans omschre
ven in artikel 2, a, van de gecoordi
neerde decreten van 4 april 1990, bij 
toepassing van artikel 23, § 1, n ·, 24, 
25/2., 26 en artikel 42 van de gecoor
dineerde decreten van 4 april1990, ar
tikel 45/2b, 46, 60, 63bis, ter en quin
quies, van de Wet van 8 april 1965 
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betreffende de jeugdbescherming, ge
wijzigd en aangevuld door de wet van 
2 februari 1994", de maatregel gena
men bij vonnis van 8 mei 1995 wij
zigt en "zegt dat (eiseres) toevertrouwd 
wordt aan home Wingerdbloei, Co
gels Osylei 61 te Antwerpen-Berchem 
( ... ) voor de duur van een jaar"; 

Dat de Jeugdrechtbank bij beschik
king van 31 januari 1997 heeft bevo
len "dat (eiseres) behouden blijft in 
Home Wingerdbloei ( ... )onder het stel
sel van Begeleid Zelfstandig wonen, 
met toelating voor (eiseres) te verblij
ven op het adres : Cuperusstraat 4 te 
2018 Antwerpen"; 

Dat de Jeugdrechtbank bij de be
roepen beschikking van 6 maart 1997, 
"gezien (de) artikelen 36/2 van de Wet 
van 8 april1965 betreffende de Jeugd
bescherming zoals thans omschre
ven in artikel 2/a van de gecoordi
neerde decreten van 4 april 1990, 
artikel 26 van het decreet van 28 
maart 1990; gezien artikel 23, § 1, 12", 
26 en 42 van de gecoordineerde de
creten van 4 april1990", beslist dat, 
"gezien de negatieve berichten over het 
gedrag van (eiseres) in home Wingerd
bloei", eiseres "toevertrouwd wordt aan 
de groep Openbare Instellingen voor 
observatie en opvoeding onder toe
zicht, zijnde de Gemeenschapsin
stelling voor Bijzondere Jeugdbijstand 
'De Zande', afdeling Beernem, St. 
Andreaslaan 5 te Beernem ( ... ) voor 
een voorlopige duur van drie maan
den"; dat de onmiddellijke uitvoering 
van de beschikking wordt bevolen; 

Dat het bestreden arrest, met ver
wijzing naar de in de beroepen be
schikking vermelde wetsbepalingen 
evenals naar, onder meer, de artike
len 52quater, 58, vierde lid, 61, 62, 
63bis, § 1, 63ter en 63quater van de 
J eugdbeschermingswet, de beroepen 
beschikking bevestigt; 

Overwegende dat het bestreden ar
rest, op grand van de wetsbepalin
gen die het aanwijst, de ambtshalve 
genomen beschikking van de jeugd
rechtbank tot vervanging van een bij 
vonnis genomen maatregel bedoeld in 
artikel 23, § 1, van de vermelde ge-

coordineerde decreten door een an
dere maatregel die in dit artikel is 
voorzien, niet wettig vermag te beves
tigen, mitsdien de beslissing niet naar 
recht verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, ongeacht de ove
rige door eiseres aangevoerde midde
len die niet tot cassatie zonder ver
wijzing kunnen leiden, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde arrest; 
laat de kosten ten laste van de Staat; 
verwijst de zaak naar het Hofvan Be
roep te Antwerpen, jeugdkamer, an
ders samengesteld. 

27 mei 1997 - 2e kamer- Voorzitter : 
de h. Holsters, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever : de h. Frere - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Dubrulle, advocaat
generaal-Advocaat: mr. D. Frejlich, Ant
werpen. 

Nr. 241 

2e KAMER- 27 mei 1997 

1 o CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- BELANG- STRAFVORDERING- VOORLO
PIGE HECHTENIS -'- HANDHA VING - MOTIVE
RING- NAAR RECHT VERANTWOORD- MID
DEL ZONDER WEERSLAG OP DE BESLISSING
ONTVANKELIJKHEID. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS -HAND
HAVING- MOTIVERING- NAAR RECHT VER
ANTWOORD - CASSATIEMIDDEL - ZONDER 
WEERSLAG OP DE BESLISSING- ONTV ANKE
LIJKHEID. 

3o RECHTBANKEN - STRAFZAKEN - AL
GEMEEN- ONDERZOEKSGERECHTEN- OPEN
BAAR MINISTERIE- VORDERING- CONCLU
SIE - OVERNAME - PROCEDE - GEVOLG
RECHT VAN VERDEDIGING. 
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4o VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAF

ZAKEN - ALGEMEEN - ONDERZOEKS
GERECHTEN- OPENBAAR MINISTERIE- VOR
DERING - CONCLUSIE - OVERNAME -
PROCEDE- GEVOLG- RECHT VAN VERDEDI
GING. 

5° ONDERZOEKSGERECHTEN- ALGE
MEEN - OPENBAAR MINISTERIE - VORDE
RING- CONCLUSIE - OVERNAME- PROCEDE 
- GEVOLG- RECHT VAN VERDEDIGING- BE
RAAD. 

6° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAF

ZAKEN - ALGEMEEN - ONDERZOEKS
GERECHTEN- OPENBAAR MINISTERIE- VOR
DERING - CONCLUSIE - OVERNAME -
PROCEDE- GEVOLG. 

7o OPENBAAR MINISTERIE - ALGE
MEEN- ONDERZOEKSGERECHTEN- VORDE
RING- CONCLUSIE - OVERNAME IN DE BE
SLISSING- PRO CEDE - GEVOLG - RECHT 
VAN VERDEDIGING- BERAAD. 

8° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN - AL
GEMEEN- ONDERZOEKSGERECHTEN- OPEN
BAAR MINISTERIE - VORDERING- CONCLU
SIE - OVERNAME -PRO CEDE - GEVOLG -
BERAAD. 

go VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAF

ZAKEN - ALGEMEEN - ONDERZOEKS
GERECHTEN- OPENBAAR MINISTERIE- VOR
DERING - CONCLUSIE - OVERNAME 
PROCEDE - GEVOLG- BERAAD. 

10° ONDERZOEKSGERECHTEN- AL
GEMEEN- OPENBAAR MINISTERIE- VORDE
RING- CONCLUSIE- OVERNAME- PROCEDE 
- GEVOLG- RECHT VAN VERDEDIGING- BE
RAAD. 

11 o OPENBAAR MINISTERIE - ALGE
MEEN- ONDERZOEKSGERECHTEN- VORDE
RING- CONCLUSIE - OVERNAME IN DE BE
SLISSING - PROCEDE - GEVOLG - RECHT 
VAN VERDEDIGING- BERAAD. 

12° CASSATIEMIDDELEN - ALGEMEEN 
- ONTVANKELIJKHEID- MIDDEL DAT HET 
HOF ZOU VERPLICHTEN TOT EEN ONDERZOEK 
VANFEITEN. 

1 o en 2° Niet ontvankelijk, omdat het niet 
tot cassatie kan leiden, is het middel ge
richt tegen de heslissing tot handhaving 
van de voorlopige hechtenis die door de 
door dit middel niet hekritiseerde motie-

ven naar recht verantwoord is (1). (Art. 
22, zesde lid, en 30, § 4, Wet Voorlopige 
hechtenis 1ggo.) · 

3°, 4°, 5°, 6° en 7o De enige omstandig
heid dat het onderzoeksgerecht de vor
dering of de conclusie van het openhaar 
ministerie tot de zijne maakt, het weze 
door overschrijven, fotokopieren, overne
men van een digitaal hestand of door 
welk ander grafisch procede oak, levert 
geen miskenning van het recht van ver
dediging op (2). 

8°, go, 10° en 1r De enige omstandigheid 
dat het onderzoeksgerecht de vordering of 
de conclusie van het openhaar ministe
rie tot de zijne maakt, het weze door over
schrijven, fotocopieren, overnemen van een 
digitaal hestand of door welk ander gra
fisch procede oak, wettigt niet het op re
delijke grand gestoelde vermoeden dat het 
openhaar ministerie aan het heraad van 
de rechter heeft deelgenomen (3). 

12° Niet ontvankelijk is het middel dat het 
Hof zou verplichten tot een onderzoek van 
feiten waarvoor het niet hevoegd is (4) (5). 

(REEVE) 

ARREST 

(A.R. nr. P.g7.0668.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 mei 1997 gewezen 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen, kamer van inbeschuldigingstel
ling; 

(1) Zie Cass., 11 mei 1994, A.R. nr. P.94.0460.F 
(A.C., 1994, nr. 235). 

(2) Het O.M. was van oordeel dat het Hofwel
iswaar die conclusie en het bestreden arrest 
mocht vergelijkeri, maar dat, nu deze vergelij
king geen onwettigheid opleverde, het middel in 
zijn geheel niet ontvankelijk was, op grond van 
de door het Hof aileen "voor het overige" weer
houden reden. 

(3) Zie noot 2. 

(4) Zie Cass., 22 dec. 1993, A.R. nr. P93.1659.F 
(A.C., 1993, nr. 544). 

(5) Zie noot 2. 
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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; 

Over het tweede middel : 
Overwegende dat het middel uit

sluitend opkomt tegen de overweging 
van de appelrechters dat het gevaar 
voor collusie "oak" kan afgeleid wor
den uit het faxbericht waarin de ganse 
stand van het onderzoek uit de doe
ken wordt gedaan; 

Overwegende dat het middel, nu de 
beslissing betreffende de handhaving 
van eisers voorlopige hechtenis door de 
niet door het middel bekritiseerde mo
tieven van het bestreden arrest naar 
recht wordt verantwoord, niet tot cas
sa tie kan leiden, mitsdien niet ont
vankelijk is; 

Over het eerste middel : 
Wat het eerste en het derde onder

dee! betreft : 
Overwegende dat de appelrechters 

de beslissing betreffende de handha
ving van eisers voorlopige hechtenis 
met de door hen vermelde door eiser 
niet bekritiseerde motieven naar recht 
verantwoorden; 

Dat zij niet hoefden in te gaan op de 
ingevolge hun motivering doelloos ge
worden aanvoeringen van eiser be
treffende de verklaringen van de on
derzoeksrechter; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat de appelrechters 

door te considereren dat geen enkel 
element in het strafdossier de bewe
ring van eiser staaft dat het 
aanhoudingsmandaat verleend werd 
om bekentenissen af te dwingen, niet 
de inhoud van eisers conclusies en 
stukken uitleggen, maar slechts het 
door eiser aangevoerde verweer ver
werpen, mitsdien de bewijskracht van 
conclusies of stukken niet misken
nen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel : 

Overwegende dat de enige omstan
digheid dat het onderzoeksgerecht de 
vordering of de conclusie van het open
baar ministerie tot de zijne maakt -
het weze door overschrijven, fotoco
pieren, overnemen van een digitaal be
stand of door welk ander grafisch pro
cede ook - geen miskenning van het 
recht van verdediging oplevert, noch 
het op redelijke grand gestoelde ver
moeden wettigt dat het openbaar mi
nisterie aan het beraad van de rech
ter heeft deelgenomen; 

Dat voor het overige het middel, nu 
het onderzoek ervan het Hof zou ver
plichten tot een onderzoek van fei
ten waarvoor het niet bevoegd is, niet 
ontvankelijk is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

27 mei 1997 - ze kamer- Voorzitter : 
de h. Holsters, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Dhaeyer- Gelijkluidende 
conclusie van de h. Dubrulle, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Verhaeghe, 
Brussel. 

Nr. 242 

ze KAMER- 28 mei 1997 

1 o BANKBREUK EN BEDRIEGLLJK ON
VERMOGEN- BEKENDMAKING VAN HET 
VEROORDELEND ARREST OFVONNIS -AARD-

zo STRAF- ALLERLEI- BANKBREUK- BE
KENDMAKING VAN HET VEROORDELEND AR
REST OF VONNIS -AARD. 
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3o VEROORDELING MET UITSTEL EN 
OPSCHORTING VAN DE VEROORDE
LING - GEWONE OPSCHORTING -BANK
BREUK- BEKENDMAKING VAN HET ARREST 
OFVONNIS. 

1 o en 2° De bekendmaking van het veroor
delend arrest of vonnis wegens bank
breuk is geen straf maar een bij de wet in
gestelde informatiemaatregel in het 
belang van de koophandel (1). (Artt. 573 
tot 578 en 583 W.Kh.) 

3° De bekendmaking van het arrest ofvon
nis hoeft niet te worden bevolen wan
neer de uitspraak van de veroordeling we
gens bankbreuk werd opgeschort (2). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BE
ROEP TE LUIK T. HENRY DE FRAHAN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.97.0188.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 januari 1997 gewe
zen door het Hofvan Beroep te Luik; 

Over het middel : schending van arti
kel 583 van de Faillissementswet en van 
artikel 6, tweede lid, van de wet van 29 juni 
1964 betreffende de opschorting, het uit
stel en de probatie, 

doordat het hof van beroep, de gewone 
opschorting van de uitspraak van de ver
oordeling toestaat, na met name de ten
lasteleggingen van eenvoudige bankbreuk 
en bedrieglijke bankbreuk bewezen te heb
ben verklaard, niet beveelt dat zijn beslis
sing op kosten van de veroordeelde bij uit
treksel in het Belgisch Staatsblad wordt 
bekendgemaakt, 

terwijl, eerste onderdeel, de bij artikel 583 
van de Faillissementswet vereiste bekend
making geen strafmaar een verplichte vei
ligheidsmaatregel is, de opschortings
maatregel daarentegen enkel bestaat in de 
opschorting van de uitspraak van de straf; 

tweede onderdeel, voornoemd artikel 583 
de bekendmaking van de veroordelende be-

(1) Cass., 6 dec.1954 (Bull. en Pas., I, 328); zie 
Cass., 4 nov. 1986,A.R. nr. 355 (A.C., 1986-87, nr. 
142), en noot 2. 

(2) Vgl. Cass., 15 maart 1994, A.R. nr. 7260 
(A.C., 1994, nr. 123). 

slissing beveelt; de opschorting, ook allegt 
zij geen straf op, toch een veroordeling is 
aangezien zij de beklaagde in rechte schul
dig verklaart aan bankbreuk; 

en, derde onderdeel, de bekendmaking bij 
wet wordt bevolen in het belang van de 
handel en geenszins ertoe strekt met het 
oog op bestraffing de goede naam van de 
aan bankroet schuldige koopman aan te 
tasten, zodat ze niet in strijd kan zijn met 
de impliciete doelstelling om zijn reclasse
ring te bevorderen : 

Overwegende dat de bij artikel 583 
van de wet van 18 april1851 opgelegde 
bekendmaking, in de bij de artikelen 
573 tot 578 bedoelde gevallen, enkel 
verplicht is bij een veroordeling;_dat zij 
meer bepaald de datum van het ver
oordelend arrest ofvonnis, de misdrij
ven die tot de veroordelingen aanlei
ding hebben gegeven en de uitgespro
ken straffen moet vermelden; dat die 
bekendmaking bijgevolg, hoewel zij 
geen straf is maar een bij de wet inge
stelde informatiemaatregel in het be
lang van de koophandel, niet hoeft te 
worden bevolen wanneer de uitspraak 
van de veroordeling is opgeschort; 

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

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

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

28 mei 1997 - 2e kamer- Voorzitter en 
verslaggever : de h. Ghislain, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Spreutels, advocaat-generaal. 

Nr. 243 

2e KAMER- 28 mei 1997 

1 o MISDRIJF - SOORTEN- ALGEMEEN -
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN- BEPA
LEN VAN DE AARD VAN HET MISDRIJF. 
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2o VERJARING- STRAFZAKEN- STRAF
VORDERING- TERMIJNEN- VERZACHTENDE 
OMSTANDIGHEDEN- AARD VAN RET MIS
DRIJF. 

3° VERJARING- STRAFZAKEN- STRAF
VORDERING- TERMIJNEN- VERLENGING
GEVOLG. 

4o WETTEN. DECRETEN. ORDONNAN
TIES. BESLUITEN- WERKING IN DE TIJD 
EN IN DE RUIMTE -WERKING IN DE TIJD -
VERJARING- STRAFZAKEN - STRAFVORDE
RING- TERMIJNEN- VERLENGING. 

5o VERJARING- STRAFZAKEN- STRAF
VORDERING- SCHORSING- SEKSUEEL MIS
BRUIK TEN AANZIEN VAN MINDERJARIGEN
STRAFVORDERING REEDS VERJAARD- GE
VOLG. 

6° WETTEN. DECRETEN. ORDONNAN
TIES. BESLillTEN- WERKING IN DE TIJD 
EN IN DE RUIMTE -WERKING IN DE TIJD -
STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- SCHOR
SING- SEKSUEEL MISBRUIK TEN AANZIEN 
VAN MINDERJARIGEN- STRAFVORDERING 
REEDS VERJAARD - GEVOLG. 

1 o Correctionalisering door de raadka
mer, met aanneming van verzachtende 
omstandigheden, heeft tot gevolg dat fei
ten die misdaden hebben opgeleverd, wet
tig verondersteld worden wanbedrijven te 
zijn geweest vanaf de dag waarop zij zijn 
begaan (1). (Art. 1 Wet Verzachtende Om
standigheden.) 

2° Wanneer feiten, die een misdaad ople
veren, met aanneming van verzachtende 
omstandigheden door de raadkamer zijn 
gecorrectionaliseerd, is de verjaringster
mijn van de strafvordering wegens wan
bedrijven daarop van toepassing (2). (Art. 
21 VT.Sv.) 

3o en 4o Een nieuwe wet tot verlenging van 
de verjaringstermijn van de strafvorde
ring is niet van toepassing op de verja
ringen die op de datum van inwerking-

(1) Zie Cass., 16 feb. 1955 (A.C., 1955, 497): 5 
april1996, A.R. nr. A94.0002.F, en 24 sept. 1996, 
A.R. nr. P.96.1246.N (ibid., 1996, nrs. 111 en 328). 

(2) Zie Cass., 27 juni 1989, A.R. nr. 2776 (A. C., 
1988-89, nr. 630), en 14 nov. 1989, A.R. nr. 3457 
(ibid., 1989-90, nr. 161). 

treding van die wet zijn ingetreden (3). 
(Art. 21 VT.Sv.) 

5o en 6° Wanneer de strafvordering ver
jaard was v66r de inwerkingtreding van 
de wet van 13 april1995 betreffende sek
sueel misbruik ten aanzien van minder
jarigen, is art. 1 van die wet, dat bepaalt 
dat de verjaring van de strafvordering 
pas begint te lopen vanaf de dag waarop 
het slachtoffer de leeftijd van achttien jaar 
bereikt, niet van toepassing. (Art. 2 Sw.; 
artt. 21bis V.T.Sv.) 

(MANSOpRI A. E.A. T. MANSOURI K) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.97 .0566.F) 

BET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 maart 1997 gewe
zen door het Hof van Beroep te Brus
sel; 

I. Op de voorziening van Ahmed 
Mansouri van 24 maart 1997 : 

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

Over het middel : schending van het oude 
artikel 21 (v66r de wijziging ervan bij ar
tikel 25 van de programmawet van 24 de
cember 1993, van toepassing sinds 31 de
cember 1993) en van artikel 21bis 
(ingevoegd bij artikel I (van de wet van 13 
april1995, in werking getreden op 5 mei 
1995) van de wet van 17 april 1978 hou
dende de voorafgaande titel van het Wet
hoek van Strafvordering, 

doordat het bestreden arrest in feite aan
neemt dat het laatste aan de beklaagden, 
eisers tot cassatie, ten laste gelegde feit 
dagtekent van v66r 1 juli 1992, terwijl de 
eerste verjaringsstuitende daad is ver
richt op 2 juni 1995, datum waarop de bur
gerlijke partijen klacht hebben ingediend, 
en vervolgens oordeelt dat de vervolging 
niet verjaard was met toepassing van 

(3) Zie Cass., 26 okt. 1994, A.R. nr. P.94.0696.F 
(A. C., 1994, nr. 453), 5 april1996, venneld in noot 
1, en 12 nov. 1996, A.R. nr. P.95.1171.N (ibid., 
1996, nr. 431). 
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artikel1 van de wet van 13 april1995, die 
op 5 mei 1995 van kracht is geworden en 
die de verjaring zou gestuit en geschorst 
hebben, aangezien zij in werking is getre
den v66r de correctionalisering van de fei
ten bij beslissing van de raadkamer van 11 
oktober 1993, 

terwijl het oude artikel 21 van de voor
afgaande titel van voornoemd wetboek be
paalt dat de strafVordering veijaart door 
verloop van drie jaren te rekenen van de 
dag waarop de feiten zijn gepleegd, in
dien die feiten een wanbedrijf opleveren; 
het bestreden arrest, nu het zich aansluit 
bij de door de raadkamer bij beschikking 
van 11 april 1995 uitgesproken verwij
zing naar de correctionele rechtbank en een 
correctionele straf uitspreekt, van oor
deel was dat de feiten een wanbedrijf op
leverden; het had moeten beslissen dat de 
toepasselijke veijaringstermijn was inge
gaan op 1 juli 1989 en, bij ontstentenis van 
een daad van stuiting, na drie jaar was ver
streken, met name op 30 juni 1992; de om
schrijving van het strafbare feit en der
halve de regels van de verjaring bepaald 
worden door de straf die de rechter op
legt naargelang van de omstandigheden 
van de zaak, zodat er voor de veijaring van 
de strafVordering maar een termijn van toe
passing is, met name die welke overeen
stemt met de aard van het misdrijf zoals 
die blijkt uit de beslissing van het vonnis
gerecht; artikel 21bis, dat is ingevoerd bij 
de wet van 13 april1995, artikel 21 niet 
wijzigt, zodat het bestreden arrest, na te 
hebben beslist dat de feiten van de zaak 
een wanbedrijf opleverden, had moeten 
vaststellen dat de feiten verjaard waren 
door verloop van drie jaren, met name op 
30 juni 1992, dus v66r de datum van in
werkingtreding van artikel 21bis: 

Overwegende dat de raadkamer, 
met aanneming van verzachtende om
standigheden, eiser bij beschikking 
van 11 oktober 1995 verwezen heeft 
naar de correctionele rechtbank; 

Dat de aan eiser verweten feiten, die 
misdaden opleverden, wegens die cor
rectionalisering wettig geacht wor
den wanbedrijven te zijn geweest 
vanaf de dag waarop zij zijn gepleegd; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de laatste feiten zijn gepleegd 
op 1 juli 1989; 

Overwegende dat sinds die datum 
meer dan drie jaar verstreken zijn, 
zonder dat een daad van onderzoek of 
van vervolging de verjaring gestuit 
heeft v66r de inwerkingtreding van ar
tikel 25 van de programmawet van 24 
december 1993, waarbij de veijarings
termijn van de strafvordering betref
fende een wanbedrijfvan 3 jaar op 5 
jaar is gebracht; dat de strafvorde
ring veijaard was v66r de inwerking
treding van de wet van 13 april 1995 
betreffende seksueel misbruik ten aan
zien van minderjarigen, waarvan ar
tikel 1 bepaalt dat de verjaringster
mijn van de strafvordering voor de aan 
eiser ten laste gelegde misdrijven pas 
begint te lopen vanaf de dag waarop 
het slachtoffer de leeftijd van acht
tien jaar bereikt; 

Overwegende dat het arrest, nu het 
op grond van het voornoemde artikel 
1 beslist dat de veijaringstermijn is ge
schorst totdat de slachtoffers de leef
tijd van achttien jaar bereikt heb
ben, de in het middel aangegeven 
wetsbepalingen en artikel 2 van het 
StrafWetboek schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het uit
spraak doet ten aanzien van eiser ( ... ); 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; zegt dat 
er geen grond is tot verwijzing; laat 
drie vierde van de kosten ten laste van 
de Staat ... 

28 mei 1997 - 2e kamer- Voorzitter : 
de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggeuer : mevr. Jeanmart- Gelijklui
dende conclusie van de h. Spreutels, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. M. De 
Kock, Brussel. 
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Nr. 244 

2e KAMER- 28 mei 1997 

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN
CORRECTIONELE RECHTBANK- GEWETTIGDE 
VERDENKING - ONMOGELIJKHEID OM DE 
RECHTBANK SAMEN TE STELLEN. 

Wanneer het Hof van Cassatie, op het ver
zoekschrift van de procureur des Konings 
dat ertoe strekt een bij de correctionele 
rechtbank aanhangige zaak te verwij
zen naar een andere rechtbank, vast
stelt dat die correctionele rechtbank on
mogelijk kan worden samengesteld zonder 
bij de partijen en bij derden gewettigde 
verdenking te wekken m.b.t. de onpartij
digheid en de objectiviteit van de te wij
zen beslissing, verwijst het de zaak naar 
een andere correctionele rechtbank (1). 
(Artt. 542, 544 en 545 Sv.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE DINANT 
INZAKE VARET) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.97.0575.F) 

RET HOF;- Gelet op het verzoek
schrift van de procureur des Konings 
bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Dinant dat ertoe strekt de zaak met 
notitienummer 21.93.7126/93 van het 
parket die aanhangig is bij een ka
mer met drie rechters van de Correc
tionele Rechtbank te Dinant, naar een 
andere rechtbank te verwijzen; 

Overwegende dat de tweede kamer 
van de Correctionele Rechtbank te Di
nant, samengesteld uit de ondervoor
zitter ... en de rechters ... en ... op 8 ok
tober 1996 besliste dat zij zich van de 
zaak moest onthouden "gelet op de 
verwantschap tussen de beklaagde en 
een personeelslid van de griffie dat 

(1) Cass., 24 jan. 1989, A.R. nr. 3048 (A. C., 
1988-89, nr. 306), 14 nov. 1990, A.R. nr. 8616 
(ibid., 1990-91, nr. 149); 19 april 1994, A.R. nr. 
P.94.0276.N, en 11 okt. 1994, A.R. nr. P.94.1181.N 
(ibid., 1994, nrs. 187 en 425). 

gewoonlijk zitting houdt in de correc
tionele rechtbank"; dat voornoemde 
rechtbank, die bestond uit de rech-
ter ... en de plaatsvervangende rech-
ters ... en ... , ingevolge de door ver-
weerder op 17 december 1996 
neergelegde wrakingsakte, bij von
nis van 19 december 1996 heeft be
slist dat "deze wraking welke hoofd
zakelijk gegrond is op artikel 6.1 van 
het Europees Verdrag tot bescher
ming van de rechten van de mens, ge
richt is tegen iedere magistraat van 
deze rechtbank aangezien, hoe de be
slissing ook moge uitvallen, de moge
lijkheid bestaat dat een strafrechte
lijke veroordeling wordt uitgesproken 
die twijfel kan doen ontstaan omtrent 
de onpartijdigheid van iedere magis
traat die (verweerder) moet berech
ten, wegens diens verwantschap met 
een personeelslid van de griffie; dat de 
rechtbank in deze omstandigheden, nu 
reeds de loutere schijn in aanmer
king kan worden genomen, meent de 
wraking te moeten toestaan"; 

Overwegende dat uit de aan het Hof 
ter beoordeling voorgelegde gegevens 
blijkt dat in de voornoemde recht
bank onmogelijk een kamer met drie 
rechters kan worden samengesteld 
zonder bij de partijen en bij derden ge
wettigde verdenking aangaande de on
partijdigheid en de objectiviteit van de 
beslissing te wekken; 

Dat de vordering derhalve moet 
worden toegewezen en de zaak naar 
een andere correctionele rechtbank 
moet worden verwezen; 

Om die redenen, en gelet op de ar
tikelen 542, 544 en 545 van het Wet
hoek van Strafvordering, beveelt dat 
de zaak naar de Correctionele Recht
bank te Marche-en-Famenne wordt 
verwezen en aldaar berecht. 

28 mei 1997 - 2e kamer - Voorzitter : 
de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Echement - Gelijklui
dende conclusie van de h. Spreutels, 
advocaa t-generaal. 
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Nr. 245 

1• KAMER -29 mei 1997 

BE ZIT- BEZITSVORDERING- RE'iNTEGRANDE 

- VEREISTEN VAN DE VORDERING. 

De bezitsvordering, "rei"ntegrande" ge
naamd, kan worden ingesteld door elke 
houder van een onroerend goed en door 
elke titularis van een zakelijk onroerend 
recht, wiens genot door geweld of door een 
fe~telijkheid wordt gestoord, inz. degene 
d~e een onroerend goed onder zich had 
d_at kon worden verkregen door verja
rmg krachtens een regelmatige titel van 
houderschap, maar aan wie die titel werd 
ontnomen (1). (Art. 1370 Ger.W.) 

(BERTRAND T. LEGRAS) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.95.0455.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 28 juni 1995 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Verviers; 

Over het middel : schending van de ar
t~~elen 1319, 1320, 1322 van het Burger
hJk Wetboek, 1370 en 1371, eerste lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek en van het alge
meen rechtsbeginsel van de accusatoire 
rechtspleging, krachtens hetwelk de rech
ter niet ambtshalve een geschil kan op
werpen, dat geen verband houdt met de 
openbare orde en waarvan het bestaan door 
de partijen bij conclusie uitgesloten wordt, 

doordat het bestreden vonnis met ver
wijzing naar de uiteenzetting v~ het voor
werp van het geschil door de eerste rech
ter, vaststelt "dat de eisers verklaren dat 
zij, in de hoedanigheid van pachters, reeds 
meer dan 20 jaar een weide die op de 
plaats, 'Sur le Wair' genaamd, te Ster
Francorchamps gelegen is en in het ka
daster onder het nummer 1688 ingeschre
ven is, gebruiken en exploiteren· dat zij in 
hun bezit gestoord werden doo; verweer
der die de haag die voornoemde weide aan 

(1) Vgl. Cass., 18 dec. 1975 (A. C., 1976, 483)· 
24 sept. 1987,A.R. nr. 7672 (ibid., 1987-88, nr. 55) 
met concl. adv.-gen. B. Janssens de Bisthoven in 
Bull. en Pas., 1988, I, nr. 55. ' 

de zijde van de weg naar Francorchamps 
afsluit, heeft uitgerukt en de resten er
van heeft gelegd op het door hen geexploi
teerde stuk grond; dat die feitelijkheid val
gens hen het instellen rechtvaardigt van 
een bezitsvordering die ertoe strekt ver
weerder elke handeling te doen verbie
den waardoor hun bezit van de voomoemde 
weide zou kunnen worden verstoord en ver
weerder te doen veroordelen om de schade 
te herstellen door een nieuwe haag te plan
ten, het stuk grond te reinigen en het in 
een perfecte staat terug te brengen, en hun, 
onder voorbehoud, een schadevergoeding 
van 5.000 frank te betalen; dat verweer
der en zijn echtgenote ( ... ), volgens de door 
de notaris E. Philippart te Stavelot op 22 
september 1993 opgemaakte akte, van de 
hh. Jacques en Victor Servais een weide 
hebben gekocht op de plaats die 'Sur le 
Wair' wordt genoemd en in het kadaster on
der het nummer 1688 is ingeschreven (. .. ); 
dat de hr. Jacques Bertrand en zijn echt
genote, geboren R. Hugo, landbouwers te 
Ster-Francorchamps, in de akte waren ver
schenen om, in hun hoedanigheid van pach
ters, te verklaren dat zij zonder meer, en 
zonder vergoeding met ingang van de voor
noemde datum, een einde maakten aan de 
tussen hen en de verkopers gesloten pacht
overeenkomst betreffende het voornoemde 
verkochte goed, en afstand deden van hun 
recht van voorkoop op dat perceel; dat, on
der die omstandigheden, in de verkoops
voorwaarden van de authentieke akte werd 
bedongen dat het goed vrij van alle land
pacht verkocht werd en dat de koper, vanaf 
de dag van de ondertekening van de akte 
de eigendom en het genot ervan verkreeg 
door het werkelijk bezit ervan"; het bestre
den vonnis vervolgens, met bevestiging van 
het beroepen vonnis, de door de eisers in
gestelde bezitsvordering, de zg. "rei:nte
grande", niet ontvankelijk verklaart, op 
grond dat de remtegrande "kan worden in
gesteld door de houder van een onroerend 
goed"; dat de houder degene is die bezit 
voor een ander ( ... ), in elk geval krach
tens een regelmatige titel van houder
schap ter bede, dat steeds een rechtmatig 
karakter verleent aan zijn 'bezit' ( ... ); dat de 
houder, die de mogelijkheid heeft de rei:n
tegrande in te stellen, in tegenstelling tot 
de bezitter, niet 'onrechtmatig' kan zijn (. .. ); 
dat het houderschap immers altijd voort
vloeit uit een regelmatige titel en op zich 
dus aileen een rechtmatig feit en nooit een 
onrechtmatig onregelmatig feit kan zijn ( ... ); 
dat het bijgevolg, gelet op die beginselen, 
aan de (eisers) staat te bewijzen dat zij wel 
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degelijk de bezitters ofhouders van het li
tigieuze stuk grond waren op het ogen
blik waarop zij de rechtsvordering voor de 
kantonrechter instelden en wel onder zo
danige voorwaarden, dat zij de bezits
vordering, waarop zij zich beroepen, kon
den ins tell en; (. .. ) dat (de eisers) zich in de 
inleidende dagvaarding van 31 maart 1994 
voorgesteld hebben als 'pachters die reeds 
meer dan twintig jaar het litigieuze stuk 
grond exploiteren'; (. .. ) dat zij dus hun 
bezitsvordering gronden op hun hoedanig
heid van houders ter bede; dat (verweer
der) die hoedanigheid van de (eisers) be
twist, op grond dat hij het litigieuze stuk 
grond op 22 september 1993 vrij van ge
bruik en vrij van alle pacht gekocht heeft 
van de echtgenoten Servais; dat dus, we
gens de betwisting van die hoedanigheid 
van (de eisers), de door de partijen over
gelegde titels en stukken moeten worden 
onderzocht teneinde uit te maken of (de ei
sers) het goed hebben gebruikt en, in be
vestigend geval, te bepalen of dat gebruik 
van die aard was dat voornoemde (eisers) 
de bezitsvordering, de zg. 'rei:ntegrande', 
konden instellen; dat voornoemd onder
zoek onmisbaar is om uitspraak te kun
nen doen over de ontvankelijkheid zelfvan 
de door de (eisers) ingestelde bezits
vordering en dat hun bezwaar als zou een 
dergelijk onderzoek afbreuk doen aan het 
recht zelf, dat wil zeggen aan de 
eigendomsvordering, dus niet kan wor
den aangenomen; dat de (eisers) betogen 
dat het litigieuze perceel hun in 1968 is 
verpacht door de toenmalige eigenares, 
mevr. Laure Servais-Fontaine, die thans 
overleden is; dat zij die bewering even
wei nergens bewijzen; (dat) (verweerder) 
daarentegen verschillende stukken over
legt waaruit duidelijk blijkt dat het liti
gieuze perceel door voornoemde mevr. 
Servais-Fontaine in november 1982 is verc 
pacht aan de hr. en mevr. Jacques-Bertrand 
Hugo; (. .. ) dat blijkt dat de (eisers) het stuk 
grond (tijdens een periode waarvan de duur 
trouwens niet echt vaststaat) hebben ge
bruikt op grond van een ruil met de echt
genoten Bertrand-Hugo; dat de echtgeno
ten Bertrand-Hugo krachtens die ruil een 
stuk grond exploiteerden dat aan de (ei
sers) toebehoorde en gelegen was op de 
plaats 'Le Crouly', terwijl de (eisers) het li
tigieuze perceel 'Sur le Wair' exploiteer
den; dat uit het attest van 30 september 
1993 van de echtgenoten Bertrand-Hugo 
blijkt dat zij het stuk grond 'Le Crouly' na 
de verkoop van het perceel 'Sur Le Wair' 
(aan verweerder) terug ter beschikking van 
de (eisers) hebben gesteld; dat vaststaat dat 

een dergelijke ruil geen enkel specifiek 
recht doet ontstaan; dat de (eisers) bijge
volg wel degelijk de rechtmatige houders 
van dat perceel zijn geweest krachtens de 
pachtovereenkomst die de eigenaars van 
het stuk grond gesloten hadden met de 
echtgenoten Bertrand-Hugo, in wier plaats 
de (eisers), met instemming van de pach
ters, waren getreden; dat de (eisers) die 
hoedanigheid van houder echter van rechts
wege verloren bij de beeindiging van de 
voornoemde pachtovereenkomst, te we
ten op 22 september 1993; dat zij bijge
volg sinds de voornoemde verkoop geen 
aanspraak meer kunnen maken op de hoe
danigheid van rechtmatige houders van dat 
stuk grond, aangezien de titel waarop die 
rechtmatigheid berustte, verdwenen is; dat, 
zo de (eisers) het stuk grond na 22 sep
tember 1993 zijn blijven gebruiken, zij dat 
dus aileen konden doen zonder titel of 
recht, dat wil zeggen krachtens een on
rechtmatig feit; (. .. ) dat de (eisers) overi
gens niet bewijzen dat zij het feitelijk hou
derschap van dat stuk grond na 22 
september 1993 werkelijk hebben behou
den en dat, in bevestigend geval, uit geen 
enkel gegeven van de overgelegde dos
siers blijkt dat de nieuwe eigenaar dat ge
bruik heeft toegestaan, zodat zij niet kun
nen aanvoeren dat (verweerder) de 
onregelmatige voortzetting van dat ge
bruik gewoon heeft gedoogd, 

terwijl, (. .. ), 
derde onderdeel, de reihtegrande althans 

kan worden ingesteld door al wie krach
tens een regelmatige titel van houder
schap, een onroerend goed dat door verja
ring kon worden verkregen onder zich had, 
maar aan wie die titel is ontnomen, als hij 
van het bezit van het onroerend goed is ont
zet door geweld of feitelijkheden; het ver
lies van de rechtmatige titel van houder
schap geen hindernis vormt voor de 
ontvankelijkheid van de actio rei:ntegranda; 
al wie niet langer krachtens een rechtma
tige titel van houderschap een onroerend 
goed onder zich heeft, niet door geweld of 
feitelijkheid van het bezit ervan kan wor
den ontzet, zelfs als dat geweld of die fei
telijkheid gepleegd is door de rechtma
tige eigenaar van het onroerend goed; het 
bestreden vonnis te dezen van oordeel is 
dat de eisers niet de pachters van het li
tigieuze perceel waren, dat het perceel ge
pacht was door de echtgenoten Bertrand
Hugo, dat de eisers het perceel in gebruik 
hebben genomen krachtens een ruil tus
sen de echtgenoten Bertrand-Hugo en de ei
sers, en dat de eisers bijgevolg "wel dege
lijk de rechtmatige houders van dat perceel 
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zijn geweest krachtens de pachtovereen
komst die de eigenaars van het stuk grond 
gesloten hadden met de echtgenoten 
Bertrand-Hugo, in wier plaats de (eisers), 
met instemming van de pachters, waren ge
treden"; het bestreden vonnis evenwel be
slist dat de re!ntegrande van de eisers niet 
ontvankelijk is, op grond "dat de (eisers) 
evenwel die hoedanigheid van houder van 
rechtswege verloren bij de beeindiging van 
de voornoemde pachtovereenkomst, te we
ten op 22 september 1993" en "uit geen en
kel gegeven van de overgelegde dossiers 
blijkt dat de nieuwe eigenaar dat gebruik" 
na 22 september 1993 "toegestaan heeft"; 
het bestreden vonnis dus toegeeft dat de ei
sers het litigieuze perceel onder zich had
den krachtens een rechtmatige titel van 
houderschap; het dus de actio rei:nte
granda niet onontvankelijk kan verkla
ren op grond dat die rechtmatige titel ver
dwenen is; het bestreden vonnis aldus ar
tikel 1370 van het Gerechtelijk Wetboek 
schendt; 

vierde onderdeel, de eisers hun actio rem
tegranda grondden op het feit dat zij het li
tigieuze perceel op zijn minst sinds 1968 
onder zich hebben gehad; verweerder in de 
voor de rechtbank van eerste aanleg gena
men conclusie nooit ontkend heeft dat de ei
sers het feitelijke houderschap van het li
tigieuze perceel "Sur le Wair" na de verkoop 
ervan op 22 september 1993 behouden had
den; verweerder voornamelijk beweerde : 
1. dat de echtgenoten Bertrand-Hugo de 
pachters van het litigieuze perceel wa
ren, 2. dat de laatstgenoemden het liti
gieuze perceel omgeruild hadden voor een 
perceel gelegen op de plaats "Le Crouly", 
dat aan de eisers toebehoorde, 3. dat die 
ruil "automatisch" was beeindigd op 22 sep
tember 1993, datum van de akte van ver
koop van het perceel, aangezien de echt
genoten Bertrand-Hugo de pachtovereen
komst beeindigd hadden en het perceel "Le 
Crouly" terug ter beschikking van de ei
sers gesteld hadden, 4. de eisers vanaf die 
datum niet langer de rechtmatige hou
ders van het litigieuze perceel "Sur le Wair" 
waren en zij een feitelijkheid pleegden door 
het te blijven gebruiken; wanneer verweer
der preciseert "dat dus met ingang van 22 
september 1993 het stuk grond niet meer 
werd gepacht of gebruikt", dat laatste be
grip, in die context, moet worden uitge
legd als een rechtmatig gebruik krach
tens een rechtmatige titel; verweerder 
immers aanvoerde "dat het gebruik van het 
perceel 'Sur le Wair' (door de eisers) een fei
telijkheid is" - wat een bestaand gebruik 
impliceert -; "dat de (eisers) op geen en-

kel ogenblik (aan verweerder) en diens 
echtgenote de toestemming om het stuk 
grond te gebruiken hebben gevraagd en 
verkregen", "dat een eigenaar (verweer
der) niet kan worden verweten dat hij zijn 
stuk grond bewerkt, en dat zulks in geen 
geval als een feitelijkheid kan worden be
schouwd" en "dat het daarentegen de (ei
sers) zijn die zich dat stuk grond onrecht
matig toegeeigend hebben en een 
feitelijkheid begaan hebben, door een stuk 
grond te gebruiken waarop zij geen enkel 
recht ofrechtsverhouding kurmen doen gel
den en door het normaal gebruik ervan 
door de eigenaar te verhinderen"; het be
streden vonnis, in zoverre het steunt op de 
overweging dat de eisers "overigens niet be
wijzen dat zij het feitelijk houderschap van 
dat stuk grond na 22 september 1993 wer
kelijk behouden hebben", ambtshalve een 
geschil opwerpt dat geen verband houdt 
met de openbare orde en waarvan het be
staan door de partijen bij conclusie werd 
uitgesloten; het aldus het algemeen rechts
beginsel van de accusatoire rechtspleging 
miskent; het bestreden vonnis, zo het im
pliciet beslist dat het feitelijk houderschap 
van het stuk grond na 22 september 1993 
door verweerder betwist werd - wat niet 
blijkt uit de redenen ervan -, aan diens 
conclusie een interpretatie geeft die onver
enigbaar is met de bewoordingen ervan en 
de bewijskracht ervan miskent (schen
ding van de artikelen 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek) : 

Wat het vierde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het bestreden von
nis beslist dat de eisers niet bewij
zen dat zij het feitelijk houderschap 
van het litigieuze stuk grond wel de
gelijk behouden hebben na 22 septem
ber 1993, datum waarop verweerder 
dat stuk grond gekocht heeft; 

Overwegende dat verweerder voor 
de feitenrechters nooit ontkend heeft 
dat de eisers, zoals zij beweerden, het 
feitelijk houderschap van het litigieuze 
perceel hadden behouden na de 
verkoopakte van 22 september 1993; 

Overwegende dat het bestreden von
nis door voornoemde overweging 
ambtshalve een geschil opwerpt dat 
geen verband houdt met de openbare 
orde en waarvan het bestaan door de 
partijen bij conclusie uitgesloten werd, 
en aldus het in het middel aangege
ven algemeen rechtsbeginsel miskent; 
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Dat, in zoverre, het onderdeel ge
grond is; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit het betreden 

vonnis blijkt dat de vordering van Gas
ton Bertrand en Yvon Bertrand ertoe 
strekte een einde te maken aan een 
feitelijkheid, te weten de wijziging van 
de hagen van het litigieuze perceel 
door verweerder; 

Dat de door de eisers ingestelde 
rechtsvordering een bezitsvordering is, 
re'integrande genaamd; dat voor
noemde vordering strekt tot handha
ving van de openbare rust en kan w~r
den ingesteld door elke houder, m 
welke hoedanigheid dan ook, van een 
onroerend goed of door elke ti tularis 
van een zakelijk onroerend recht, 
wiens genot door geweld of door een 
feitelijkheid wordt gestoord; 

Dat die rechtsvordering onder meer 
kan worden ingesteld door al wie een 
onroerend goed, dat door ve:rjaring kon 
worden verkregen, onder zich had 
krachtens een regelmatige titel van 
houderschap, maar aan wie die titel 
werd ontnomen, indien hem het on
roerend goed werd ontnomen door ge
weld of door feitelijkheden; 

Overwegende dat het bestreden von
nis vaststelt "dat de (eisers) wel de
gelijk de rechtmatige houders van het 
litigieuze perceel zijn geweest krach
tens de pachtovereenkomst die de ei
genaars van het stuk grond gesloten 
hadden met de echtgenoten Bertrand
Hugo, in wier plaats de (eisers), met 
instemming van de pachters, waren 
getreden"; 

Dat het bestreden vonnis aan de ei
sers het recht ontzegt om een re'inte
grande in te stellen, op grond dat zij 
die hoedanigheid van rechtmatige hou
der op 22 september 1993 van rechts
wege hebben verloren bij de beeindi
ging van de voornoemde pachtover
eenkomst en dat uit geen enkel 
gegeven van het dossier blijkt dat de 
nieuwe eigenaar dat gebruik toege
staan heeft; dat het bijgevolg artikel 
1370 van het Gerechtelijk Wetboek 
schendt; 

Dat het onderdeel 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 beslis
sing daaromtrent aan de feitenrechter 
over verwijst de zaak naar de Recht
bank van Eerste Aanleg te Luik, zit
ting houdende in hoger beroep. 

29 mei 1997 - 1 e kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Sace, waan1emend voor
zitter - Gelijkluidende conclusie van de h. 
Piret, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Kirkpatrick en De Gryse. 

Nr. 246 

1 e KAMER- 29 mei 1997 

MERKEN - BENELUX-OVEREENKOMST. BE
NELUX MERKENWET- BENELUX MERKEN
WET- ARTIKEL 14, A- VERNIETIGING VAN 
RET DEPOT VAN EEN MERK- VEREISTEN
GEEN ONDERSCHEIDEND KENMERK. 

De rechter kan het depot van een merk ver
nietigen op de enige grand dat het geen 
voldoende onderscheidend kenmerk ver
toont (1). (Art. 14, A, 1°, a, Benelux
Merkenwet.) 

(SOCIETE FERMIERE ROCHEFORT ARDENNES, 
ETABLISSEMENT MATHOT B.V.B.A. 

T. MARC BOONE N.V.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.96.0233.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 februari 1996 door 
het Hof van Beroep te Bergen gewe
zen; 

(1) Zie Cass., 2 dec. 1993, A.R. nr. C.93.0254.F 
(JI,.C., 1993, nr. 499). 
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Over het middel : schending van de ar
tikelen 149 van de Grondwet, 1, 13, A, r, 
14, A, r, a) van de eenvormige wet op de 
merken, gevoegd bij het Benelux-Verdrag 
inzake de warenmerken, goedgekeurd bij de 
wet van 30 juni 1969, als gewijzigd bij het 
Protocol van 10 november 1983, goedge
keurd bij de wet van 8 augustus 1986 en bij 
het Protocol houdende wijziging van de een
vormige Beneluxwet op de merken, onder
tekend te Brussel op 2 december 1992, 
goedgekeurd bij de wet van 11 mei 1995 
(B.S. van 12 maart 1996), alsook scherr
ding van de artikelen 13 A, 1 ', a en b, van 
voornoemde eenvormige wet, als gewij
zigd bij het Protocol van 2 december 1992 
en artikel 6 quinquies, B, 2' van het Unie
verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot 
bescherming van de industriele eigendom, 
herzien te Stockholm op 14 juli 1967, goed
gekeurd bij de wet van 26 september 1974, 

doordat het arrest het beroepen vonnis 
tenietdoet (behalve in zoverre het de vor
dering ontvankelijk had verklaard) en, met 
wijziging van dat vonnis, voor recht zegt 
dat de Benelux-vormmerken nr. 416.371 
van 22 april 1986 en nr. 428.776 (lees 
428.766) van 26 maart 1987 van (eiseres) 
nietig zijn, de oorspronkelijke vordering van 
eiseres ongegrond verklaart en afwijst en 
eiseres veroordeelt in de kosten van beide 
instanties op grond dat "de gehele kwes
tie erom draait te weten of de door (eise
res) gedeponeerde merken een voldoende 
onderscheidend kenmerk vertonen, dat wil 
zeggen de verbruiker in staat stellen de 
door (eiseres) vervaardigde producten uit 
andere te herkennen; dat het hof dient vast 
te stellen dat wat op 22 april 1986 werd ge
deponeerd een driedimensionale vorm is, 
meer bepaald een rechthoekige parallello
pipedum met afgeronde randen; dat bij dat 
eerste depot geen maten zijn opgegeven en 
de krommingsgraad niet is gepreciseerd; 
dat die vorm in een heel gewone verpak
king steekt; dat op de foto van de verpak
king de aanduiding "250 gr" staat; dat meer 
naar onder de vermelding staat "zuivel
producten en eetbare vetten"; dat, in strijd 
met wat (eiseres) betoogt, de vorm, zelfs als 
boterverpakking, maar zeer banaal is; dat 
het depot van 26 maart 1987 bestaat in een 
foto van een vorm die gelijkt op die welke 
op 22 april 1986 werd gedeponeerd, dit
maal echter zonder de precisering "250 gr"; 
dat ook bij dat depot geen afmetingen en 
geen krommingsgraad werden opgege
ven; dat verder naar onder de vermelding 
staat "zuivelproducten, eetbare olien en vet
ten, boters, margarines, eetbare vetten, ge
hydrogeneerde eetbare olien, halfvette bo-

ter, smeerpasta's"; dat de op 26 maart 1987 
gedeponeerde vorm al evenmin een vol
doende onderscheidend kenmerk vertoont 
waardoor de verbruiker de vorm zou kun
nen associeren met het product van (eise
res); dat het hofbij de beoordeling van die 
feiten erop gelet heeft oorspronkelijk en on
derscheidend kenmerk niet met elkaar te 
verwarren; dat het gedeponeerde te de
zen niet aileen originaliteit maar ook elk 
elementair onderscheidend vermogen mist; 
dat de consument de producten van (eise
res) zal kunnen herkennen aan de hand 
van de afbeelding op de verpakking; dat bij 
de vergelijking van de door (verweerster) 
gebruikte verpakking en die welke door (ei
seres) wordt gebruikt, moet worden vast
gesteld dat verwarring uitgesloten is, on
danks de betrekkelijke mate van 
overeenstemming wat de vorm van de ver
pakking betreft", 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres tot sta
ving van het feit dat haar merken een on
derscheidend kenmerk vertonen, in haar 
"aanvullende en syntheseconclusie" in ho
ger beroep had betoogd dat "(zij) sedert 
1986 uitsluitend haar vormmerken heeft 
gebruikt om haar productie of handel in bo
ter aan te duiden op het gehele grondge
bied van het Rijk en meer bepaald in de 
grootwarenhuizen voor voedingswaren (GB, 
MAKRO, MATCH, COLRUYT, ... );de ge
deponeerde vorm genoeg opvalt om het be
trokken publiek in staat te stellen te zien 
dat ze afkomstig is van de onderneming 
van (eiseres), zodat haar merken ontegen
sprekelijk een onderscheidend vermogen 
hebben; dat onderscheidend vermogen vol
ledig was v66r (verweerster) het aange
vochten boterformaat in 1991 op de markt 
bracht, daar (eiseres) de enige was die de 
beschermde vorm gebruikte en het onder
scheidend vermogen ervan nog had ver
groot door een omvangrijke reclamecam
pagne (zie bijlage 4)"; eiseres aldus 
omstandig en nadrukkelijk gewezen had op 
het exclusieve en intense gebruik dat zij ja
renlang van haar merken gemaakt had en 
daaruit had afgeleid dat haar merken daar
door ontegensprekelijk een onderschei
dend vermogen hadden verkregen; het ar
rest ontkent dat de bewuste merken het 
door de wet geeiste onderscheidend ken
merk vertonen, zonder evenwel te antwoor
den op bovenstaand middel, dat was afge
leid uit het uitsluitende en intensieve 
gebruik van die merken na 1986; het ar
rest derhalve niet regelmatig met rede
nen is omkleed en artikel 149 van de 
Grondwet schendt; 
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tweede onderdeel, overeenkomstig arti
kel 1 van de eenvormige Beneluxwet op de 
warenmerken (vroegere tekst van v66r het 
Protocol van 2 december 1992, maar niet 
gewijzigd bij dat protocol) een vorm van een 
product of verpakking waardoor dat pro
duct kan worden onderscheiden van die 
welke van andere ondernemingen afkom
stig zijn als een geldig merk kan worden 
beschouwd, mits zij niet uitgesloten is 
krachtens artikel 1, § 2, van dezelfde wet 
(bepaling waarvan geen toepassing wordt 
gemaakt door het arrest); bij het depot van 
een driedimensionaal vormmerk geen rna
ten, afmetingen of preciseringen betref
fende de krommingsgraad hoeven te wor
den verstrekt, daar de als merk 
gedeponeerde vorm elke concrete uitvoe
ring dekt- ongeacht de precieze afmetin
gen of rna ten- die overeenkomt met de al
gemene vorm waarvan de afbeelding bij het 
depot is gevoegd; het arrest, nu het out
kent dat de merken van eiseres het onder
scheidend kenmerk vertonen dat geeist 
wordt door de eenvormige Beneluxwet op 
de merken en door artikel 6quinquies, B, 2, 
van het Unieverdrag van Parijs, en nu het 
ze met toepassing van artikel 14 A, 1°, a) 
van voornoemde Beneluxwet vernietigt op 
grond dat bij de depots van die vorm
merken geen afmetingen, rna ten of preci
seringen van de "krommingsgraad" zijn ver
strekt, ten onrechte een voorwaarde 
toevoegt aan de wet en derhalve de arti
kelen 1 en 14, A, 1°, a) van de eenvormige 
Beneluxwet op de merken alsook artikel 6, 
quinquies, B, 2°, van het Unieverdrag van 
Parijs (tekst van Stockholm) schendt; 

derde onderdeel, eiseres in haar "aan
vullende en syntheseconclusie", op omstan
dige wijze had betoogd waarom haar mer
ken en het aangevochten "teken" als 
"overeenstemmend" moesten worden be
schouwd in de zin van artikel13, A, 1°, van 
de eenvormige Benehixwet op de mer ken; 
zij meer bepaald had betoogd dat haar 
vormmerken "op zich en in hun geheel" 
moesten worden beschouwd, zonder weg
lating van enig element van de gedepo
neerde vorm; daar het litigieuze merk en 
teken "op zich en in onderling verband" 
moeten worden beschouwd (Benelux-Hof, 
20 mei 1983), het voorstel van (verweerster) 
om de respectieve pakken van de partijen 
te vergelijken niet kan worden gevolgd; er 
immers enkel acht hoeft te worden gesla
gen op de merken van (eiseres), zoals ze 
zijn gedeponeerd, en niet op het uiterlijk 
van de verpakkingen waarop zij worden 
aangebracht of op andere elementen die 
met het gebruik ervan gepaard kunnen 

gaan, en het voldoende is die mer ken te 
vergelijken met het aangevochten teken; er 
geen acht hoeft te worden geslagen op de 
wijze waarop eiseres haar merken gebruikt 
en meer bepaald op de zogenaamde com
binatie van het merk met een ovalen vorm 
en een zogenaamd woordmerk; (eiseres) 
geen woordmerken en evenmin haar merk 
met een ovalen vorm, dat zij altijd heeft ge
bruikt en dat derhalve een kenmerkende 
aanduiding was van de oorsprong van het 
product, heeft gecombineerd met verschil
lende woordmerken waaruit de geografi
sche herkomst van de boter blijkt of nog an
dere vermeldingen, zoals de naam en het 
adres van de producent, die krachtens de 
wet op de eetwaren allemaal verplichte ver
meldingen zijn; (verweerster) hetzelfde 
merk met een ovalen vorm niet altijd com
bineert met hetzelfde woordmerk, zodat er 
sprake zou zijn van een en hetzelfde sa
mengestelde merk, dat naast het vorm
merk in ten minste vijfverschillende beeld
ofwoordmerken zou bestaan ( ... ), zodat het 
blijvend element wel degelijk de ovalen 
vorm is; dat de door (verweerster) 
verkeerdelijk aangehaalde rechtspraak van 
het Benelux-Gerechtshof te dezen moet 
worden gevolgd, volgens welke ''het niet 
volstaat dat een woordmerk dat naar het 
oordeel van de rechter onderscheidend is, 
gecombineerd wordt (met een woord, een 
grafiek of een afbeelding) opdat er geen 
overeenstemming tussen beide merken 
meer zou bestaan (zaak Julien Verschuere, 
20 mei 1983), welke rechtspraak door het 
Hofvan Beroep te Luik is gevolgd in zijn 
arrest van 19 december 1986, dat door het 
Hof van cassatie is bevestigd (zaak New 
Man, 29 september 1988, J.T. 1989, 161); 
het gevaar dat tussen de merken van (ei
seres) en de door (verweerster) gebruikte 
vorm een associatie wordt gewekt te de
zen groot is, te meer daar de pakken bo
ter van (verweerster) de wettelijke vermel
ding van de identiteit van de producent niet 
dragen en het publiek, bij het zien van die 
pakken boter met de kenmerkende vorm 
van de merken van (eiseres) zal kunnen 
denken dat de producten dezelfde oorsprong 
hebben"; eiseres aldus duidelijk en met op
gave van redenen, onder verwijzing on
der meer naar de rechtspraak van het 
Benelux-Gerechtshof, de toe te passen cri
teria aangaf alsook de redenen waarom de 
aangevoerde merken en het aangevoch
ten teken als "overeenstemmend" moes
ten worden beschouwd; het arrest, nu het 
enkel stelt "dat de consument de produc
ten van (eiseres) zal kunnen herkennen aan 
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de hand van de afbeelding op de verpak
king" en dat "bij vergelijking van de door 
(verweerster) gebruikte verpakking en die 
welke door (eiseres) wordt gebruikt, moet 
worden vastgesteld dat verwarring uitge
sloten is ondanks de betrekkelijke mate van 
overeenstemming wat de vorm van de ver
pakking betreft", niet antwoordt op de door 
eiseres in haar conclusie aangevoerde mid
delen en derhalve niet regelmatig met re
denen is omkleed (schending van artikel 
149 van de Grondwet); 

vierde onderdeel, er sprake is van over
eenstemming in de zin van artikel13, A, 1° 
van de eenvormige Beneluxwet op de mer
ken ( tekst van v66r het Protocol van 2 de
cember 1992) tussen een gedeponeerd merk 
en een teken wanneer, mede gezien de bij
zonderheden van het gegeven geval, en met 
name de onderscheidende kracht van het 
merk, merk en teken elk op zich en in on
der ling verband beschouwd, auditief, vi
sueel of begripsmatig zodanige gelijkenis 
vertonen dat daardoor associaties tussen 
het teken en het merk worden gewekt; de 
merkhouder zich op grond van artikel13, 
A, 1°, a), als gewijzigd bij het Protocol van 
2 december 1992, kan verzetten tegen elk 
gebruik, dat in het economisch verkeer van 
het merk kan worden gemaakt voor de wa
ren waarvoor het merk is ingeschreven, ter
wijl de merkhouder op grond van artikel 
13, A, 1°, b), zich kan verzetten tegen elk 
gebruik, dat in het economisch verkeer van 
het merk of een overeenstemmend teken 
wordt gemaakt voor de waren waarvoor het 
merk is ingeschreven of voor soortgelijke 
waren, indien daardoor het gevaar be
staat dat bij het publiek een associatie 
wordt gewekt tussen het teken en het 
merk; het dus blijkens die bepalingen, in
zonderheid artikel 13, A, 1° (oud) en arti
kel13, A, 1°, b) (nieuw) voor de vaststel
ling van een aantasting van het merk 
noodzakelijk en voldoende is dat wordt na
gegaan ofhet gevaar bestaat dat bij het pu
bliek een associatie wordt gewekt tussen 
het merk, zoals het is gedeponeerd, en het 
aangevochten teken dat eveneens "op zich" 
wordt beschouwd; het arrest, nu het on
clanks de vaststelling van "een betrekke
lijke mate van overeenstemming wat de 
vorm van de verpakking betreft", de grief 
dat het merk is aangetast verwerpt op 
grond dat "verwarring" uitgesloten is bij 
vergelijking tussen de verpakkingen, 
zoals ze door de partijen worden "ge
bruikt", in rechte onjuiste criteria han
teert en derhalve de in het vierde onder
dee! aangevoerde wetsbepalingen 
schendt: 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest beslist 

dat "het hof (van beroep) bij de beoor
deling van die feiten erop gelet heeft 
oorspronkelijk en onderscheidend ken
merk niet met elkaar te verwarren; 
dat te dezen het gedeponeerde niet ai
leen originaliteit maar ook het meest 
elementaire onderscheidend vermo
gen mist"; 

Overwegende dat het arrest door die 
overwegingen impliciet doch onmis
kenbaar beslist dat de merken van ei
seres, zelfs na een uitsluitend en in
tensief gebruik, geen onderscheidend 
kenmerk konden hebben; 

Dat het hof aldus de conclusie van 
eiseres beantwoordt door ze tegen te 
spreken en zijn beslissing regelma
tig met redenen omkleedt; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag. mist; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit de in het mid

del weergegeven overwegingen van het 
arrest blijkt dat het hof van beroep 
niet heeft gezegd dat bij het depot van 
een driedimensionaal vormmerk rna
ten, afmetingen of preciseringen be
treffende de krommingsgraad moe
ten worden verstrekt; 

Dat het die gegevens, naast andere, 
in aanmerking neemt om, in het ka
der van zijn beoordelingsbevoegdheid, 
te beslissen dat de merken van eise
res te dezen niet het onderscheidend 
kenmerk hadden bedoeld in de arti
kelen 14, A. r, a) van de eenvormige 
Beneluxwet op de merken en 6, quin
quies, B.2 van het Verdrag van Pa
rijs tot bescherming van de indus
triele eigendom, herzien te Stockholm 
op 14 juli 1967; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat het derde en vierde onderdeel 
betreft: 

Overwegende dat het hof van be
roep, na het depot van de merken te 
hebben vernietigd wegens het onvol
doende onderscheidend kenmerk er
van, enerzijds, niet ertoe gehouden 
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was te antwoorden op een conclusie 
waarin de overeenstemming of het ge
vaar dat tussen de aangevoerde mer
ken en het litigieuze teken associa
ties worden gewekt was aangevoerd, 
daar die conclusie ingevolge de beslis
sing van het hof niet langer relevant 
was; 

Dat, anderzijds, het hof artikel13, 
A.l ·, van de eenvormige Beneluxwet 
op de warenmerken niet schendt, daar 
het enkel van toepassing is op de hou
der van een exclusief merkrecht; 

Dat de onderdelen niet kunnen wor
den aangenomen; 

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

29 mei 1997 - 1 e kamer - Voorzitter : 
de h. Sace, waamemend voorzitter- ~r
slaggever : mevr. Charlier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. De Gryse en 
Butzler. 

Nr. 247 

1 e KAMER - 29 mei 1997 

1 o VORDERING IN RECHTE - GEMEEN
SCHAP EN GEWEST- VORDERING TEGEN DE 
STAAT- OPVOLGING VAN DE STAAT DOOR HET 
GEWEST- OPVOLGING VAN RECHTSWEGE -
VEROORDELING VAN DE STAAT- GEVOLG 
VOOR HET GEWEST. 

zo GEMEENSCHAP EN GEWEST- GE· 
WEST- VORDERING IN RECHTE- VORDERING 
TEGEN DE STAAT- OPVOLGING VAN DE STAAT 
DOOR HET GEWEST - OPVOLGING VAN 
RECHTSWEGE - VEROORDELING VAN DE 
STAAT- GEVOLG VOOR HET GEWEST. 

3o VONNISSEN EN ARRESTEN- BUR
GERLIJKE ZAKEN- ALGEMEEN- GEMEEN
SCHAP EN GEWEST- VORDERING IN RECHTE 
- VORDERING TEGEN DE STAAT- OPVOLGING 
VAN DE STAAT DOOR RET GEWEST- OPVOL-

GING VAN RECHTSWEGE- VEROORDELING 
VAN DE STAAT- GEVOLG VOOR HET GEWEST. 

4 ° RECHTBANKEN - BURGERLIJKE ZA
KEN -ALGEMEEN- GEMEENSCHAP EN GE
WEST- VORDERING IN RECHTE- VORDERING 
TEGEN DE STAAT- OPVOLGING VAN DE STAAT 
DOOR HET GEWEST - OPVOLGING VAN 
RECHTSWEGE - VEROORDELING VAN DE 
STAAT- GEVOLG VOOR HET GEWEST. 

5° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZA
KEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN IN
BEGREPEN)- BESLISSINGEN EN PARTIJEN
APPELLANT- BELGISCHE STAAT- STAATS
HERVORMING- GEMEENSCHAP EN GEWEST
OPVOLGING VAN DE STAAT DOOR HET GEWEST 
- VEROORDELING VAN DE STAAT- HOGER BE
ROEP VAN DE STAAT- ONTVANKELIJKHEID. 

6° GEMEENSCHAP EN GEWEST- OP
VOLGING VAN DE STAAT DOOR HET GEWEST
VEROORDELING VAN DE STAAT- HOGER BE· 
ROEP VAN DE STAAT- ONTVANKELIJKHEID. 

1°, 2°,3° en 4° Hoewel de opvolging van de 
Staat door de Gewesten van rechtswege 
plaats heeft (1), kan een gerechtelijke be
slissing geen verplichtingen opleggen aan 
een Gewest in een zaak waar het geen 
partij in het geding is; zij kan met name 
een veroordeling die tegen de Staat is uit
gesproken niet ten laste leggen van een 
Gewest. (Art. 6, § 1, I, Bijzondere Wet 8 
aug. 1980; art. 1 wet 5 maart 1984.) 

5° en 6° De Belgische Staat, die na de in
werkingtreding van de bijzondere wet van 
8 augustus 1980 tot hervorming der in
stellingen en van de wet van 5 maart 
1984 betreffende de saldi en de lasten van 
het verleden, door de rechtbank van eer
ste aanleg wordt veroordeeld tot uitvoe
ring van de verplichtingen die door het 
Waalse Gewest van rechtswege waren 
overgenomen, heeft de hoedanigheid om 
tegen die veroordeling beroep in te stel
len en heeft tevens belang bij het betwis
ten van de wettigheid ervan voor het 
appelgerecht (2). (Art. 6, § 1, I, Bijzon
dere Wet 8 aug. 1980; art. 1 wet 5 maart 
1984.) 

(1) Raadpl. Cass., 9 sept. 1993, twee arres
ten, A.R. nrs. 9560 en C.93.0055.F (A. C., 1993, 
nrs. 338-338bis). 

(2) Raadpl. Cass., 20 okt. 1995, A.R. nr. 
C.95.0015.F (A. C., 1995, nr. 449). 
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(WAALS GEWEST T. BEAUMAINE) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.95.0469.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 april1995 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel; 

Over het eerste middel : scheniling van de 
artikelen 1 van de wet van 5 maart 1984 
betreffende de saldi en de lasten van het 
verleden van de Gemeenschappen en de 
Gewesten en de nationale economische sec
toren, 13, 15, 16, 811 tot 813, 815 en 816 
van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het hofvan beroep, als antwoord 
op de samenvattende conclusie van eiser 
die subsidiair aanvoerde dat hij niet rechts
geldig bij de zaak was betrokken, heeft be
slist dat : "aangezien de hierboven ver
melde voorwaarden vervuld zijn (het gaat 
om de drie voorwaarden waaronder arti
kel1, eerste lid, van de voornoemde wet 
van 5 maart 1984 aan het Waalse Gewest 
de lasten uit het verleden overdraagt die 
voortvloeien uit beslissingen of verbinte
nissen die de sinds 1 januari 1975 door de 
Belgische Staat zijn aangegaan), het Ge
west van rechtswege in de plaats van de 
Staat is gekomen, en zulks krachtens de 
wet zelf, zonder dat daarom formaliteiten 
moeten worden vervuld die overigens niet 
bij de wet zijn voorgeschreven; dat het 
Waalse Gewest, als opvolger van de Staat, 
bijgevolg, enerzijds, het op de datum van de 
inwerkingtreding van de wet van 5 maart 
1984 (31 maart 1984) hangende geding 
moet voortzetten, en dat het, anderzijds, de 
rechtspleging in de stand waarin zij zich 
bevindt, moet voortzetten, aangezien de 
rechtsgedingen waarin nog geen enkele 
eindbeslissing is gewezen op de datum van 
de inwerkingtreding van de wet van 5 
maart 1984, wat in casu het geval is, als 
hangende rechtsplegingen moeten wor
den beschouwd", 

terwijl artikel1 van de wet van 5 maart 
1984 bepaalt dat : "het Vlaamse Gewest en 
het Waalse Gewest alleen, ieder voor zich, 
gehouden zijn tot de lasten die voortvloeien 
uit beslissingen ofverbintenissen die, vanaf 
1 januari 1975, in de aangelegenheden be
doeld in artikel 6, § 1, van de bijzondere 
wet tot hervorming der instellingen van 8 
augustus 1980 zijn genomen of aangegaan 
ingevolge beraadslagingen van de minis
teriele comites voor Vlaamse en Waalse ge
westelijke aangelegenheden, ingesteld door 

de wet van 1 augustus 1974 tot oprich
ting van gewestelijke instellingen, in voor
bereiding van de toepassing van artikel 
107quater van de Grondwet, gewijzigd bij 
de wetten van 19 juli 1977 en 5 juli 1979, 
gecoi:irdineerd bij het koninklijk besluit van 
20 juli 1979 en gewijzigd bij de gewone wet 
tot hervorming der instellingen van 9 au
gustus 1980. (. .. )De in de vorige leden be
doelde lasten omvatten ook de verplichtin
gen die voortkomen uit hangende en 
toekomstige rechtsgedingen betreffende de 
daarin bedoelde beslissingen en verbinte
nissen"; dat artikel niet preciseert hoe de 
opvolging plaats moet hebben voor wat de 
rechtsgedingen betreft; het, in elk geval, 
niet bepaalt dat die opvolging "van rechts
wege" plaatsheeft; artikel811 van het Ge
rechtelijk Wetboek overigens verbiedt dat 
hoven en rechtbanken ambtshalve beve
len dat een derde in het geding wordt be
trokken; behalve het geval waarin de wet 
anders bepaalt - wat in casu niet het ge
val is - een derde slechts partij in het ge
ding kan worden ten gevolge van een tus
senkomst of een, vrijwillige of gedwongen, 
hervatting van geding; daaruit volgt dat het 
hof van beroep, nu het beslist dat "het Ge
west van rechtswege in de plaats van de 
Staat is gekomen, en zulks krachtens de 
wet zelf, zonder dat daarom formaliteiten 
moeten worden vervuld die overigens niet 
door de wet zijn voorgeschreven", alle in het 
middel aangegeven wetsbepalingen heeft 
geschonden : 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt dat de Belgische Staat de enige 
partij was in het geding voor de recht
bank van eerste aanleg en dat hij als 
enige is veroordeeld tot betaling van 
een provisioneel bedrag aan verweer
der; dat het arrest tevens vaststelt dat 
eiser, zoals uit de rechtspleging blijkt, 
"weigerde vrijwillig tussen te komen in 
het geding" (in hager beroep); 

Overwegende dat een gerechtelijke 
beslissing geen verplichtingen kan 
opleggen aan een gewest in een zaak 
waar het geen partij in het geding is; 

Overwegende dat het hof van be
roep, nadat het beslist had dat de Bel
gische Staat eiser op niet-ontvan
kelijke wijze in het geding heeft 
gebracht, meer bepaald door de dag
vaarding tot hervatting van het ge
ding van 6 januari 1992, de tegen de 
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Belgische Staat uitgesproken veroor
deling niet ten laste van eiser kon leg
gen hoewel de opvolging van de Staat 
door de gewesten van rechtswege 
plaatsheeft; 
. Dat het middel in zoverre gegrond 
1s; 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 17, 18, 703, 705, 1042 1050 
van het Gerechtelijk Wetboek en 149 van 
de Grondwet, 

doordat het hofvan beroep het hoger be
roep dat de Belgische Staat op 27 decem
ber 1984 en op 30 oktober 1987 heeft in
gesteld, niet ontvankelijk heeft verklaard 
op grond "(. .. ) dat het bestreden vonnis is 
uitgesproken op 26 oktober 1984 dus na de 
inwerkingtreding van de bijzond~re wet van 
8 augustus 1980 tot hervorming der in
stellingen en van de wet van 5 maart 1984 
betreffende de saldi en de lasten uit het 
verleden; dat de dagvaarding, bij exploot 
yan 2 ~ei 1980, w~arbij dat geding werd 
mgele1d, regelmatlg tegen de Belgische 
Staat was gericht, in de persoon van staats
secretaris voor Waalse Streekeconomie; (. .. ) 
dat het verzoekschrift tot hoger beroep van 
27 december 1984 ter griffie van het hof is 
neergelegd door de Belgische Staat, in de 
persoon van de staatssecretaris voor Waalse 
Streek~~onomie; (. .. ) dat de Staat in zijn ge
rechteliJke en andere betrekkingen met der
den alleen rechtsgeldig vertegenwoordigd 
is door de minister van het departement 
waarmee die betrekkingen verbande hou
den en onder welks budget ze vallen· dat 
het hof moet vaststellen dat het hoge~ be
roep van 27 december 1984 is ingesteld 
door ee~ per~oon waarvan vaststaat dat hij, 
op het tlJdstip van de neerlegging van het 
verzoekschrift, wettelijk niet meer be
stand; dat een dergelijk verzoekschrift niet 
ontvankelijk is; (. .. ) dat het verzoekschrift 
van 27 december 1984 derhalve geen 
rechtsgeldig geding voor het hofheeft kun
nen inleiden; (. .. ) dat het Waalse Gewest 
een van de Staat onderscheiden publieke 
rechtspersoon is; dat hierboven is uiteen
gezet dat, ingevolge de bepalingen van de 
voornoemde wet van 5 maart 1984 het 
Waalse Gewest, in casu, van rechtswege de 
Belgische Staat was opgevolgd en ertoe ge
houden was de hangende rechtspleging in 
de stand waarin zij zich bevindt voort te 
zetten; dat daaruit volgt dat de Belgische 
Staat,- ongeacht hij door de eerste mi
nister dan wel door de minister van Open
bare Werken was vertegenwoordigd- niet 
meer de hoedanigheid had om een akte van 

rechtspleging te stellen, in casu het instel
len van hoger beroep, aangezien de rechts
opvolging tussen het Waalse Gewest en de 
Belgische Staac de rechten en verplichtin
gen omva~ die voortkomen uit hangende 
rechtsplegmgen; dat het hoger beroep van 
de Staat door een verzoekschrift neerge
legd ter griffie van het hof op 30 oktober 
1987 derhalve niet ontvankelijk is; ( ... ) dat 
het hof moet vaststellen dat alleen het 
Waalse. Gewest de hoedanigheid heeft om 
beroep m te stellen tegen het vonnis van 26 
oktober 1984", 

terwijl, eerste onderdeel, het hofvan be
roep weliswaar uit de aldus gedane vast
s~elling kon afie~den dat de Belgische Staat 
met rechtsgeld1g de persoon aanwees die 
hem vertegenwoordigde, maar tach niet kon 
b~slissen dat de Belgische Staat wettelijk 
met meer bestond; de kwestie van de ver
tegenwoordiging van de Staat dus moest 
worden opgelost conform artikel 703 van 
het Gerechtelijk Wetboek luidens hetwelk · 
"rechtspersonen in rechte optreden doo~ 
tussenkomst van hun bevoegde organen. 
Om van hun identiteit te doen blijken in de 
dagvaarding en in elke akte van rechts
pleging is het voldoende hun benaming 
~~n rechtskarakter en hun maatschappe~ 
hJke zetel op te geven. De partij tegen wie 
zodanige akte wordt ingeroepen, heeft even
wel het recht om in elke stand van het ge
~ing ~e ~isen dat de rechtspersoon haar de 
1dentlte1t meedeelt van de natuurlijke per
sonen die zijn organen zijn. Het vonnis over 
de zaak ka:r;t wor:de:r;t uitgesteld zolang aan 
deze vordermg met IS voldaan"; eiser in zijn 
hoofd- en samenvattende conclusie van bo
ger beroep precies ~~ kwestie opwerpt van 
de vertegenwoord1gmg van de Staat die 
met uitdrukkelijke verwijzing naar arti~ 
kel 703, derde en vierde lid van het Ge
rechtel~jk Wetboek, daarop in zijn appel
conclusie he~ft geantwoord dat hij 
vertegenwoordigd werd door de eerste mi
nister en door de staatssecretaris voor In
stitutionele H~rvormingen, belast met de 
herstructurermg van het ministerie van 
Openbare Werken; daaruit volgt dat het hof 
van beroep, nu het niettemin beslist dat het 
hoger beroep van 27 december 1984 niet 
ontvankelijk was, de artikelen 703, 705 en 
1042 van het Gerechtelijk Wetboek heeft 
geschonden; 

tweede onderdeel, indien eiser werke
lijk van rechtswege de Staat was opge
volgd, zoals het hofvan beroep heeft geoor
deeld, de rechtbank van eerste aanleg hem 
bij haar vonnis van 26 oktober 1984 had 
moeten veroordelen; de Staat, indien hij ten 
onrechte was veroordeeld, volgens het 
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standpunt van het hofvan beroep, de hoe
danigheid en het belang had om tegen dat 
vonnis hager beroep in te stellen; het hof 
van beroep derhalve, nu het niettemin be
slist dat de Staat niet meer de hoedanig
heid had om de akte van hager beroep van 
30 oktober 1987 te stellen en dat deze niet 
ontvankelijk was, de artikelen 17, 18 en 
1050 van het Gerechtelijk Wetboek heeft 
geschonden; 

derde onderdeel, het arrest ook tegen
strijdig is aangezien het, hoewel het op im
pliciete maar vaststaande wijze beslist dat 
de rechtbank van eerste aanleg eiser had 
moeten veroordelen hoewel deze geen par
tij in het geding was, de Staat het recht 
heeft ontzegd om hager beroep in te stel
len tegen het vonnis waarbij hij werd ver
oordeeld; die tegenstrijdigheid in de moti
vering gelijkstaat met een gebrek aan 
motivering (schending van artikel149 van 
de Grondwet) : 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest : 

1) vaststelt dat het beroepen vonnis, 
dat gewezen is inzake verweerder te
gen de Belgische Staat, "uitgespro
ken is op 26 oktober 1984, dus na de 
inwerkingtreding van de bijzondere 
wet van 8 augustus 1980 tot hervor
ming der instellingen en van de wet 
van 5 maart 1984 betreffende de saldi 
en de lasten van het verleden", 2) oor
deelt dat, "ingevolge de bepalingen van 
de voomoemde wet van 5 maart 1984, 
het Waalse Gewest, in casu, van 
rechtswege de Belgische Staat was op
gevolgd en ertoe gehouden was de 
hangende rechtspleging, in de stand 
waarin zij zich bevindt, voort te zet
ten ( ... en) dat aileen het Waalse Ge
west de hoedanigheid heeft om be
roep in te stellen tegen het vonnis van 
26 oktober 1984" en 3) dat aangezien 
het Waalse Gewest, opvolger van 
rechtswege van de Belgische Staat, 
geen enkel beroep heeft ingesteld bin
nen de appeltermijn "de beslissing ten 
aanzien van hem in kracht van ge
wijsde is gegaan", 4) inzonderheid het 
door de Belgische Staat op 30 okto
ber 1987 ingestelde hoger beroep niet 
ontvankelijk verklaart; 

Overwegende dat, hoewel het 
Waalse Gewest op het tijdstip van het 
beroepen vonnis de lasten van de 

Staat had overgenomen, die, met 
name, de verplichtingen omvatten die 
voortkomen uit hangende rechtsple
gingen, het toch de Staat is die, bij het 
voornoemde vonnis.van 26 oktober 
1984, door de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Brussel jegens verweerder is 
veroordeeld; 

Dat de Belgische Staat, die veroor
deeld was om een verbintenis uit te 
voeren, op een tijdstip waarop het 
Waalse Gewest van rechtswege, door 
de rechtstreekse werking van de wet, 
die verbintenis had overgenomen, de 
hoedanigheid had om beroep in te stel
len tegen zijn veroordeling en tevens 
belang had bij het betwisten van de 
wettigheid ervan voor het appel
gerecht; dat het aldus ingeleide ge
ding hem voorts in staat stelde eiser in 
het geding te betrekken zodat deze zijn 
verweermiddelen kon doen gelden; 

Dat dit onderdeel gegrond is; 
Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser geen belang 
heeft om op te komen tegen de beslis
sing waarbij het door de Belgische 
Staat op 27 december 1984 ingestelde 
hoger beroep niet ontvankelijk wordt 
verklaard, aangezien, blijkens het ant
woord op het tweede onderdeel van het 
middel, het door de Belgische Staat op 
30 oktober 1987 ingestelde hoger be
roep ontvankelijk is; 

Dat dit onderdeel niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, zonder het derde 
onderdeel van het tweede middel te 
moeten onderzoeken dat tot geen rui
mere cassatie kan leiden; vernietigt 
het bestreden arrest behalve in zo
verre het het door de Belgische Staat 
op 27 december 1984 ingestelde ho
ger beroep niet ontvankelijk verklaart; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vemietigde arrest; houdt 
de kosten aan en laat de uitspraak 
daaromtrent aan de feitenrechter over; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van· Beroep te Bergen. 
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29 mei 1997 - 1 e kamer - Voorzitter : 
de h. Sace, waarnemend voorzitter - Ver
slaggever : de h. Verheyden - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Van Omme
slaghe. 

Nr. 248 

1 e KAMER- 30 mei 1997 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN 
RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN VOOR
RECHTEN VAN DE SCHATKIST- SCHADE GE
LEDEN DOOR DE BELGISCHE STAAT- VORDE
RING TOT SCHADEVERGOEDING- ONTVANGER 
DER DIRECTE BELASTINGEN- BEVOEGDHEID. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST- SCHADE- ALLER
LEI- SCHADE GELEDEN DOOR DE BELGISCHE 
STAAT - VORDERING TOT SCHADEVERGOE
DING- ONTVANGER DER DIRECTE BELASTIN
GEN- BEVOEGDHEID -

1 o en 2° De ontvanger der directe belastin
gen, wiens bevoegdheid beperkt wordt 
door de wet tot de invordering van be
lastingen en aankleven, is niet bevoegd 
om een vordering tot schadevergoeding op 
grand van art. 1382 B. W. in te stellen 
voor schade geleden door de Schatkist 
van de Belgische Staat. (Artt. 206 en 207 
W.I.B. 1964, thans artt. 297 en 298 W.I.B. 
1992, en artt. 195 en 196, K.B. Uitvoe
ring W.I.B., thans artt. 146 en 147, K.B. 
W.I.B. 1992.) 

(BLIJWEERT E.A. T. ONTV ANGER DER DIRECTE BE
LASTING EN TE BRUSSEL-4) 

ARREST 

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

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

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 33, 35, 37, 96, 

99 van de op 17 februari 1994 gecotirdi
neerde Grondwet, 1382, 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek, 17, 42, 1' , 705, 1042 van 

het Gerechtelijk Wetboek, 185, 186 en 194 
van de Gecotirdineerde wetten op de han
delsvennootschappen, 10 van de wet van 15 
mei 1846 op de rijkscomptabiliteit, 207 en 
208 van het Wetboek van Inkomstenbelas
tingen in de versie ervan v66r de coiirdi
natie ervan bij Koninklijk Besluit dd. 10 
april1992, hetwelk werd goedgekeurd bij 
wet van 12 juni 1992, 181, 182 en 196 van 
het Koninklijk Besluit dd. 4 maart 1964 tot 
uitvoering van het Wetboek van Inkom
stenbelastingen, 

doordat het bestreden arrest, onder be
vestiging van het vonnis a quo, eisers ver
oordeelt tot het betalen aan verweerder van 
3.006.620 fr., te vermeerderen met de 
nalatigheidsintresten te berekenen over
eenkomstig artikel 305 W.I.B. en met de ge
rechtelijke rente en de gerechtskosten, ten 
titel van vergoeding van de door de Schat
kist van de Belgische Staat geleden schade 
veroorzaakt door de quasi-delictuele fout 
van de vereffenaar op de vordering door 
verweerder ingesteld middels dagvaar
ding dd. 12 augustus 1982 op verzoek van 
''De Heer Ontvanger der direkte belastin
gen te Brussel, 4, wiens kantoren geves
tigd zijn te 1070 Brussel, P.H. Spaaklaan 
nr. 37", 

terwi,jl de vordering tot vergoeding van de 
schade geleden door de Belgische Staat, als 
derde-schuldeiser, ingevolge de quasi
delictuele fout begaan door de vereffe
naar, die in strijd met het voorschrift van 
artikel 185 van de gecotirdineerde wetten 
op handelsvennootschappen de vereffe
ning afsluit zonder betaling, of minstens 
consignatie van de nog openstaande 
belastingschulden van de vennootschap, op 
grond van de artikelen 185, 186 en 194 van 
genoemde gecotirdineerde wetten, 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek enkel toe
behoort aan de rechtspersoon, die de Bel
gische Staat is en die voor de uitoefening 
van deze vordering vertegenwoordigd wordt 
door de bevoegde minister overeenkom
stig de artikelen 33, 35, 37, 96, 99 van de 
gecotirdineerde Grondwet, 42, 1° en 705 van 
het Gerechtelijk Wetboek; de ontvanger der 
direkte belastingen overeenkomstig de ar
tikelen 10 van de wet van 15 mei 1846 op 
de rijkscomptabiliteit, 207 en 20 WIB/ 
(oud), 181, 182, 196 e.v. van het Konink
lijk besluit van 4 maart 1964 als orgaan 
van de Belgische Staat in die hoedanig
heid door de wet enkel belast is met de in
vordering van de belastingen en aankle
ven; zodat het bestreden arrest eisers niet 
wettig kon veroordelen tot het vergoeden 
van de door de Belgische Staat geleden 



Nr. 249 HOF VAN CASSATIE 597 

schade aan verweerder, die niet de ver
eiste hoedanigheid bezit, voorzien in arti
kel17 van het Gerechtelijk Wetboek (scherr
ding van de artikelen 17 en 1042 van het 
Gerechtelijk Wetboek), om een gemeen
rechtelijke vordering in te stellen namens 
de Belgische Staat nu hij als orgaan van de 
Staat zich niet met de Staat vereenzel
vigt en geen eigen recht heeft voor deze in
vordering voorbehouden aan de Staat ver
tegenwoordigd overeenkomstig de wet 
(schending van de artikelen 1382, 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek, 185, 186 en 194 
van de gecoi:irdineerde wetten op de han
delsvennootschappen, 33, 35, 37, 96, 99 van 
de Grondwet, 42.1' en 705 van het Gerech
telijk wetboek, 10 van de wet van 15 mei 
1846 op de rijkscomptabiliteit, 207, 208 
WIB (oud), 181, 182, 196 van het K.B. van 
4 maart 1964) : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat de Ontvanger der directe be
lastingen te Brussel 4, de rechts
voorganger van de eiseressen, Jozef 
Blijweert, heeft gedagvaard teneinde 
hem te doen veroordelen tot betaling 
van schadevergoeding ; dat de vorde
ring hierop steunde dat Blijweert fou
ten zou hebben begaan in de vereffe
ning van de P.V.B.A. Blijweert, 
waardoor de Schatkist zou benadeeld 
zijn; 

Dat zodoende geen belastingen wer
den ingevorderd, maar enkel schade
vergoeding werd gevraagd op grand 
van artikel 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek; 

Overwegende dat detgelijke vorde
ring die geen verband houdt met be
lastingen en aankleven, niet kan wor
den ingesteld door een ontvanger der 
Directe Belastingen wiens bevoegd
heid beperkt wordt door de wet tot de 
invordering van belastingen en aan
kleven; 

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 be
slissing daaromtrent aan de feiten-

rechter over; verwijst de zaak naar het 
Hof van Beroep te Brussel. 

30 mei 1997 - 3" kamer - Voorzitter : 
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Verougstraete - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Goeminne, 
advocaat-generaal-Advocaat: mr. Dela
haye. 

Nr. 249 

1 e KAMER - 30 mei 1997 

HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN 
(HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBE
GREPEN)- BESLISSINGEN EN PARTIJEN
VONNIS- VREDERECHTER- HOGER BEROEP 
-ART. 1070 GERW. -TOEPASSINGSVEREISTEN. 

Op het hager beroep tegen een vonnis van 
een vrederechter die niet bevoegd is om 
van het geschil kennis te nemen, hoort de 
rechtbank van eerste aanleg, die oor
deelt dat het geschil tot haar bevoegd
heid behoort, ingevolge art. 1070 Ger. W, 
na de onbevoegdheid van de vrederech
ter te hebben vastgesteld, over de zaak zelf 
te beslissen en daartegen staat hager be
roep open (1). (Art. 1070 Ger.W.) 

(STRUYF T. VERSTAPPEN) 

ARREST 

(A.R. nr. C.95.0337.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 22 november 1994 in 
hager beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Antwer
pen; 

Over het middel, gesteld als velgt : 
schending van het algemeen rechtsbe

ginsel betreffende het recht van verdedi
ging, van het algemeen rechtsbeginsel van 
de autonomie der procespartijen, genaamd 

(1) Cass., 25 april1985, A.R. nr. 6859 (A. C., 
1984-85, nr. 508), en 21 mei 1992, A.R. nr. 9300 
(ibid., 1991-92, nr. 499). 
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het beschikkingsbeginsel, van de artike
len 1070 (zoals gewijzigd door artikel 19 
van de Wet van 24 juni 1970) en 1138, 2°, 
van het Gerechtelijk Wetboek en van ar
tikel 149 van de Grondwet zoals gecotirdi
neerd op 17 februari 1994, 

doordat het bestreden vonnis het hoger 
beroep van huidige verweerder ontvanke
lijk verklaart en gegrond, de beschikking a 
quo in al haar onderdelen vemietigt en, op
nieuw rechtdoende, zowel de oorspronke
lijke hoofd- als tegenvordering afWijst we
gens onbevoegdheid van de Vrederechter 
om de gevraagde maatregelen te treffen, 
daarbij steunend op de overwegingen (p. 2) : 

"dat de eerste Rechter in het kader van 
de artikelen 221-223 B.W. voorlopige maat
regelen heeft bevolen en dit voor onbe.
paalde duur; 

dat de artikelen 221-223 B.W. er niet mo
gen toe leiden een feitelijke scheiding te be
stendigen; dat de Wetgever deze artike
len heeft ingesteld teneinde binnen het 
huwelijk de mogelijkheid te bieden aan een 
crisissituatie te verhelpen; 

dat de door partijen gevorderde maatre
gelen niet beantwoorden aan de criteria van 
dringende en voorlopige maatregelen con
form de artikelen 221-223 B.W., waarvoor 
de Vrederechter bevoegd is, en duidelijk 
door partijen terecht of ten onrechte, wat 
de grond betreft, wordt aangestuurd op een 
bestendiging van een feitelijke scheiding en 
een definitieve regeling, waarvoor de pro
cedure van de artikelen 221-223 BW niet 
werd ingesteld; dat uit het verhoor van par
tijen ter zitting blijkt dat zij de mogelijk
heid van verzoening niet meer wensen; 

dat de Vrederechter niet bevoegd is om 
dergelijke definitieve maatregelen te tref
fen en partijen zich bij gebreke aan onder
linge regeling tot de bevoegde Rechter die
nen te wenden", 

(. .. ); 
terwijl, tweede onderdeel, naar luid van 

artikel1070 (zoals gewijzigd) van het Ge
rechtelijk Wetboek o.m. de Rechtbank van 
eerste aanleg die zitting houdt in tweede 
aanleg, over de zaak zelf dient te beslis
sen met dien verstande dat, indien het ge
schil tot haar bevoegdheid behoorde, te
gen die beslissing hoger beroep open staat; 

zodat het bestreden vonnis, nu het ge
wezen werd door een Rechtbank van eer
ste aanleg die in tweede aanleg zitting hield 
en nu het vaststelde dat de Vrederechter 
onbevoegd was doch geen uitspraak doet 
over de zaak zelf, zelfs niet over zijn ei
gen bevoegdheid ten grande, schending in-

houdt van artikel1070 (zoals gewijzigd door 
artikel 19 van de Wet van 24 juni 1970) 
van het Gerechtelijk Wetboek : 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 1070 van het Gerechtelijk Wet
hoek, de rechtbank van eerste aan
leg, die zitting houdt in tweede aanleg, 
beslist over de zaak zelf en daarte
gen openstaat hager beroep indien het 
geschil tot haar bevoegdheid behoorde; 

Dat deze bepaling van toe passing is 
wanneer de rechtbank van eerste aan
leg de beslissing vernietigt waarbij de 
eerste rechter zich ten onrechte "ra
tione materiae" bevoegd heeft ver
klaard; 

Overwegende dat het bestreden von
nis oordeelt dat de vrederechter niet 
bevoegd is om op grand van de arti
kelen 221 en 223 van het Burgerlijk 
Wetboek definitieve dringende voor
lopige maatregelen te bevelen; 

Dat het beslist dat de partijen zich 
bij gebreke aan onderlinge regeling tot 
de bevoegde rechter dienen te wen
den; 

Dat het zodoende artikel 1070 van 
het Gerechtelijk Wetboek schendt; 

Dat het onderdeel 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 beslis
sing daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de zaak naar de Recht
bank van Eerste Aanleg te Turnhout, 
zitting houdende in hager beroep. 

30 mei 1997 - 1 e kamer- Voorzitter : 
de h. Verougstraete, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : mevr. Bourgeois - Ge
lijkluidende conclusie van de h. De Rie
maecker, advocaat-generaal- Advocaat : 
mr. De Gryse. 
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Nr. 250 

1 e KAMER - 30 mei 1997 

1 o ARCHITECT (TUCHT EN BESCHER
MING VAN DE TITEL)- ORDE VAN AR
CHITECTEN- TUCHTZAAK- BUREAU VAN DE 
RAAD VAN DE ORDE- SAMENSTELLING- LE
DEN VAN DE NATIONALE RAAD- ONDERZOEK 
- VERWIJZING- REGELMATIGHEID. 

2° ARCHITECT (TUCHT EN BESCHER
MING VAN DE TITEL)- ORDE VAN AR
CHITECTEN- TUCHTZAAK- BUREAU VAN DE 
RAAD VAN DE ORDE- SAMENSTELLING- LE
DEN VAN DE NATIONALE RAAD- OPDRACHT
RAADGEVENDE STEM. 

1 o De voorzitter, ondervoorzitter en secre
taris van de raden van de Orde van Ar
chitecten die, samen met een rechtskun
dig bijzitter, het bureau vormen, verliezen 
het recht niet in hun hoedanigheid van 
lid van het bureau hun wettelijke op
dracht te vervullen en mede te beraad
slagen op de vergadering van het bu
reau doordat zij gekozen zijn als lid of 
plaatsvervangend lid van de nationale 
raad, waarvan ieder lid het recht heeft 
met raadgevende stem de vergaderin
gen van het bureau bij te wonen. (Art. 14, 
eerste lid, Architectenwet.) 

2° Het onderzoek en de verwijzing naar de 
provinciale raad van de Orde van Archi
tecten door het bureau zijn niet onregel
matig door het enkele feit dat leden van 
het bureau die daarover hebben mede
beslist tevens gekozen waren voor de na
tionale raad, wanneer niet vastgesteld is 
dat de betrokkenen in deze dubbele hoe
danigheid zouden zijn opgetreden. (Art. 
14, eerste lid, Architectenwet.) 

(ORDE VAN ARCHITECTEN T.V .. ) 

ARREST 

(A.R. nr. D.95.0030.N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 11 oktober 1995 ge
wezen door de raad van beroep van de 
Orde van Architecten, met het Neder
lands als voertaal; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 6.1 van het 
Europees verdrag tot bescherming van de 
rechten van de Mens en de fundamentele 
vrijheden, ondertekend te Rome op 4 no
vember 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 
mei 1955, 14, eerste lid, 23 en 24 van de 
wet van 26 juni 1963 tot instelling van de 
Orde van Architecten, en, voor zover als no
dig, van het algemeen rechtsbeginsel in
zake onafhankelijkheid en onpartijdig
heid, 

doordat de raad van beroep de beroe
pen beslissing teniet doet en vaststelt dat 
het onderzoek en de verwijzing naar de 
raad onwettig zijn en derhalve nietig, waar
door de raad "niet rechtsgeldig gevat is van 
de zaak", op volgende gronden: 

1. In de provinciale raad die de bestre
den beslissing heeft genomen zetelden on
der meer G. Govaerts en P. Keunen, de eer
ste gewoon en de tweede plaatsvervangend 
lid van de N ationale Raad. lngevolge ar
tikel14 van de wet van 26 juni 1963 heeft 
ieder lid van de Nationale Raad het recht 
om met raadgevende stem de vergaderin
gen van·het Bureau der provinciale ra
den bij te wonen. Het kan dan ook niet dat 
deze leden medebeslissende stem zouden 
hebben bij de Raad die ten gronde beslist 
over de onderzochte tuchtzaak. Dit klemt 
te meer gezien de Nationale Raad onder 
meer tot opdracht heeft toezicht te hou
den op de bedrijvigheden van de Raad. De 
Nationale Raad kan ook hoger beroep in
stellen tegen de beslissingen die krach
tens artikelen 17 en 20 van de wet van 26 
juni 1963 zijn genomen. Het gaat niet op 
dat men hoger beroep zou kunnen iilstel
len tegen een beslissing waarvan men door 
zijn afgevaardigden heeft deelgenomen. De 
bestreden beslissing werd derhalve gena
men door een instantie waarvan niet kan 
gezegd worden dat alle leden als onafhan
kelijk en onpartijdig voorkomen en ze is al
dus genomen in strijd met art. 6.1 van het 
EVRM. Door de devolutieve kracht van de 
hoger beroepen dient thans de Raad van 
Beroep over het geschil zelf te statueren. 

2. In het Bureau dat zich met het on
derzoek van de zaak bezighield en de be
tichte naar de Raad verwees zetelde on
der meer architect J. Kosten, alsdan 
plaatsvervangend lid afgevaardigd bij de 
Nationale Raad. Overeenkomstig artikel14 
van de wet van 26 juni 1963 heeft ieder lid 
van de Nationale Raad het recht om met 
raadgevende stem de vergaderingen bij te 
wonen van het Bureau van de Raad van de 
Orde die hem bij toepassing van artikel 34 
heeft gekozen. De heer Kosten zetelde ten 
deze echter met medebeslissende stem. 
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Daardoor zijn het onderzoek en de verwij
zing onwettig geschied en derhalve nie
tig. De Raad van Beroep is derhalve niet 
geldig gevat van deze zaak, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel6.1 van 
het voormeld Europees Verdrag niet ver
eist dat een provinciale raad, die onder toe
zicht staat van de raad van beroep, zelf aan 
de voorschriften van dit artikel voldoet, 
maar het voldoende is dat het rechtscol
lege met volle rechtsmacht dat bevoegd is 
om de beslissingen van de provinciale raad 
in rechte en in feite te toetsen die vereis
ten vervult; bovendien geen gebrek aan on
afhankelijkheid en onpartijdigheid bij de le
den van de provinciale raad volgt uit de 
enkele omstandigheid dat de N ationale 
Raad hoger beroep kan instellen tegen een 
beslissing waarvan hij door zijn afgevaar
digden heeft deelgenomen, 

zodat de raad van beroep niet wettig de 
beroepen beslissing nietig verklaart we
gens schending van artikel6.1 van het Eu
ropees Verdrag (schending van deze ver
dragsbepaling en, voor zover als nodig, van 
voormeld algemeen rechtsbeginsel); 

terwijl, tweede onderdeel, het louter feit 
dat de hh. G. Govaerts, P. Keunen en 
J. Kosten in hun hoedanigheid van hetzij 
gewoon, hetzij plaatsvervangend lid van de 
N ationale Raad het recht hadden om 
(slechts) met raadgevende stem de verga
deringen bij te wonen van het bureau van 
de provinciale raad, geenszins impliceert 
dat deze personen, in zoverre zij met mede
beslissende stem hebben deelgenomen aan 
de beslissingen van de provinciale raad en 
van het bureau, daadwerkelijk in voor
melde hoedanigheid hebben deelgenomen 
aan bedoelde vergaderingen van de pro
vinciale raad en het bureau, wat overi
gens uit geen enkel gedingstuk blijkt; bo
vendien uit geen enkele wetsbepaling en 
evenmin uit de artikelen 14, eerste lid, en 
34 van de wet van 26 juni 1963 volgt dat : 

(a) een beslissing van een provinciale 
raad nietig is, louter om reden dat een van 
zijn leden tevens gewoon ofplaatsvervan
gend lid van de N ationale Raad van de 
Orde is en, in die hoedanigheid, het recht 
had om met raadgevende stem de verga
deringen van het bureau bij te wonen; 

(b) een beslissing tot verwijzing van het 
bureau en onderzoek onwettig zijn geschied, 
louter om reden dat een lid van dit bu
reau tevens plaatsvervangend lid van de 
Nationale Raad van de Orde is en, en die 
hoedanigheid, het recht had om met raad
gevende stem de vergaderingen bij te wo-

nen van het bureau van de raad van de 
Orde die hem bij toepassing van artikel 34 
heeft gekozen, 

zodat de raad van beroep, door de be
roepen beslissing nietig te verklaren en vast 
te stellen dat het onderzoek en de verwij
zing naar de provinciale raad, overeen
komstig artikel 23 van de wet van 26 juni 
1963, onwettig zijn, waardoor de raad van 
beroep "niet rechtsgeldig gevat is van de 
zaak" zijn beslissing niet naar recht ver
antwoordt (schending van de artikelen 14, 
eerste lid, 23 en 24 van de wet van 26 juni 
1963) : 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel14, eerste lid, van de wet van 26 
juni 1963 tot instelling van een Orde 
van Architecten, de raad van de Orde 
onder zijn leden een voorzitter, een on
dervoorzitter en een secretaris kiest, 
die samen met een rechtskundig bij
zitter het bureau vormen; dat ieder lid 
van de nationale raad van de Orde van 
Architecten het recht heeft om met 
raadgevende stem de vergadering bij 
te wonen van het bureau van de raad 
van de Orde, die hem bij toepassing 
van artikel 34 heeft gekozen; 

Overwegende dat uit deze bepaling 
volgt dat ieder lid van de nationale 
raad van de Orde, dat bij toepassing 
van artikel 34 van de voornoemde wet 
als zodanig door de raad van de Orde 
is gekozen, het recht heeft met raad
gevende stem de vergaderingen van 
het bureau bij te wonen; dat de voor
zitter, ondervoorzitter en secretaris 
doordat zij gekozen zijn als lid of 
plaatsvervangend lid van de natio
nale raad, het recht niet verliezen in 
hun hoedanigheid van lid van het bu
reau hun wettelijke opdracht te ver
vullen en mede te beraadslagen op de 
vergadering van het bureau; 

Overwegende dat de bestreden be
slissing die niet vaststelt dat de be
trokkenen in een dubbele hoedanig
heid zouden zijn opgetreden, maar in 
het algemeen oordeelt dat het onder
zoek en de verwijzing door het bu
reau onregelmatig waren door het en
kele feit dat leden van het bureau die 
over onderzoek en verwijzing hebben 
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medebeslist, tevens gekozen waren 
voor de nationale raad, de artikelen 
14, eerste lid, en 34 van de wet van 26 
juni 1963 schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
Overwegende dat het eerste onder

dee! niet tot ruimere cassatie kan lei
den; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden beslissing behalve in zoverre 
ze de hogere beroepen ontvankelijk 
verklaart; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden· gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt verweerder in 
de kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de raad van beroep van de 
Orde vanArchitecten, met het Neder
lands als voertaal, anders samenge
steld. 

30 mei 1997 - 1 e kamer - Voorzitter : 
de h. Verougstraete, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Farrier - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Hutzler en Verbist. 

Nr. 251 

3e KAMER - 2 juni 1997 

1° ARBEIDSONGEVAL- VERZEKERING
VERZEKERINGSINSTELLINGEN - WERKGE
VER- VERPLICHTING- VRIJHEID- VERZE
KERING BIJ ONDERSCHEIDEN VERZEKERAARS 
- VERSCHILLENDE WERKNEMERSCATEGO
RIEEN- NIET-VERZEKERING VAN EEN CATE
GORIE WERKNEMERS - VERZEKERAARS -
VERPLICHTING- OMVANG. 

2° ARBEIDSONGEVAL- VERZEKERING
VERZEKERINGSINSTELLINGEN - VERZEKE
RAAR- VERPLICHTING- VERV ALBEDING
NIET-VERZEKERING VAN EEN CATEGORIE 
WERKNEMERS- VERGOEDINGEN- GEVOLG. 

1 o De arbeidsongevallenverzekeraar is en
kel gehouden de risico's te dekken voor de 
categorie van werknemers ten voordele 
van wie de werkgever een arbeids-

ongevallenverzekering heeft afgesloten. 
(Art. 49, tweede en derde lid, Arbeids
ongevallenwet.) 

2° De Arbeidsongevallenwet, die de ge
machtigde verzekeraar verbiedt een 
vervalbeding in te roepen tegen de per
sonen die rechten op een vergoeding kun
nen laten gelden, verplicht de verzeke
raar niet tot vergoeding van een 
arbeidsongeval dat is overkomen aan een 
werknemer die niet behoort tot de cate
gorie van werknemers waarvoor een af
zonderlijke verzekering werd aangegaan 
en wiens arbeidsongeval derhalve niet 
door de verzekeringsovereenkomst is ge
dekt. (Artt_ 49, derde lid, en 55 
Arbeidsongevallenwet.) 

(FREE LANCE EXPRESS B.V.B.A. T. CORNELIS) 

ARREST 

(A.R nrs. S.94.0006.N, S.94.0142.N 
en S.95.0045.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 27 september 1993 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Overwegende dat de voorzienin
gen ingeschreven op de algemene rol 
onder de nummers S.94.0006.N, 
S.94.0142.N en S.95.0045.N tegen het
zelfde arrest zijn gericht; dat ze die
nen te worden gevoegd; 

I. Op de voorziening in de zaak A.R. 
S.94.0006.N : 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 6, van het Bur
gerlijk Wetboek, 6, §§ 2 en 3, 7, 8.§ 1, eer
ste en tweede lid en§ 2.1°, 9, 49, 50, 55, 
58.§ 1.3°, 59.4° en 5°, 60 en 91ter. 3° en 4°, 
van de wet van 10 april 1971 arbeidson
gevallen, gewijzigd bij de wetten van 24 de
cember 1976, 7 juli 1978, 22 juli 1981, 1 au
gustus 1985, en v66r de wijziging bij de wet 
van 30 december 1992, en gewijzigd bij de 
wet van 30 december 1992, en gewijzigd bij 
de koninklijke besluiten nr. 18 van 6 de
cember 1978, nr. 39 van 31 maart 1982 en 
nr. 530 van 31 maart 1987, 9.1", van het ko
ninklijk besluit van 21 december 1971 hou
dende uitvoering van sommige bepalin
gen van de arbeidsongevallenwet van 10 
april1971, 
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doordat het bestreden arrest van gedeel
telijke hervorming de vordering van eer
ste verweerder tegen tweede verweerster 
niet gegrond verklaart en tweede ver
weerster buiten zake stelt, de vordering van 
eerste verweerder tegen derde verweer
der principieel gegrond verklaart en de vor
dering van derde verweerder tegen eise
res om eiseres te veroordelen tot 
terugbetaling van alle uitgaven waartoe 
derde verweerder uit hoofde van kwes
tieus ongeval gehouden zal zijn ontvanke
lijk en principieel gegrond verklaart op de 
volgende gronden: "Het Arbeidshof stelt 
(vast) dat er geen betwisting bestaat over 
het feit dat (eerste verweerder) op 
13.12.1989 in dienst is getreden van (ei
seres) als arbeider ... Uit de neergelegde 
stukken blijkt dat (eiseres) zich sedert 
24.12.1986 verzekerd heeft in het kader van 
de arbeidsongevallenreglementering bij 
(tweede verweerster). Het onderschreven ri
sico had betrekking op bureelwerk (bestel
goederendienst). Het verzekerde perso
neel betrof bureelpersoneel. De premies 
werden berekend in functie van de aan
geworven bedienden. Eerst op 13 maart 
1990, dus na het ongeval, werd bij wijze 
van uitbreiding een verzekering arbeids
ongevallen onderschreven voor arbeiders
chauffeurs. De vraag stelt zich of (tweede 
verweerster) het risico voor arbeiders dekte 
op 12.1.1990 en aldan niet door (eerste ver
weerder) kan worden aangesproken in zijn 
hoedanigheid van arbeidsongevallen
verzekeraar van de werkgever, (eiseres). 
Overeenkomstig art. 49 W. 10.4.1971 is de 
werkgever verplicht een arbeidsongevallen
verzekering aan te gaan. De plicht van de 
verzekeraar bestaat erin alle bij de arti
kelen 7 en 8 vastgestelde risico's voor alle 
werknemers in dienst van de werkgever en 
voor alle werkzaamheden waarvoor zij door 
die werkgever zijn tewerkgesteld te dek
ken. De enige vrijheid, die de werkgever, 
overeenkomstig ditzelfde artikel, dat op het 
ogenblik van het ongeval toepasselijk was, 
is de mogelijkheid om rekening houdend 
met hogervermelde verplichting alle werk
lieden of alle bedienden van zijn onderne
ming afzonderlijk te verzekeren. Gelet op 
de neergelegde stukken moet worden aan
genomen dat (eiseres) van deze mogelijk
heid heeft gebruik gemaakt en een afzon
derlijke verzekering voor de bedienden 
heeft gesloten. Uit geen enkel element kan 
worden afgeleid dat ook voor de arbeiders 
een verzekering werd afgesloten of kan 
worden ingeroepen. Uit hogervermelde ar
tikelen kan niet worden afgeleid dat de 
plicht van de werkgever alle werknemers 

te verzekeren, tot gevolg heeft dat de ver
zekeraar, bij wie uitdrukkelijk en aileen de 
bedienden werden verzekerd, ook het ri
sico voor de arbeiders dient te dekken, wan
neer daaromtrent geen overeenkomst werd 
gesloten. Er kan geen beroep worden ge
daan op de inhoud van art. 55 W. 10.4.1971 
om voor te houden dat geen vervalbeding 
kan worden tegengeworpen tegen het 
slachtoffer. Het vervalbeding kan slechts 
worden ingeroepen wanneer er ook een 
verzekeringsovereenkomst werd gesloten 
voor het risico. In casu is dit niet het ge
val voor arbeiders ... De werkgever is te
kort geschoten in zijn wettelijke verplich
ting. Bij gebreke aan het bestaan van een 
verzekeringsovereenkomst met (tweede ver
weerster) voor de arbeiders van (eiseres) is 
(tweede verweerster) er niet toe gehou
den tegemoetkomingen uit te keren naar 
aanleiding van een aan een arbeider over
komen arbeidsongeval. Ten onrechte heeft 
(eerste verweerder) beroep gedaan op de 
tussenkomst van (tweede verweerster). De 
vordering tegen (tweede verweerster) is niet 
gegrond. Overeenkomstig art. 58,§ 1.3° W. 
10.4.1971 is (derde verweerder) ertoe ge
houden de schadeloosstelling inzake de ar
beidsongevallen toe te kennen wanneer de 
werkgever geen verzekering heeft aange
gaan, zoals voorzien in art. 49. W.1°, 
10.4.1971. De vordering van (eerste ver
weerder) tegen (derde verweerder) is prin
cipieel gegrond ... Tengevolge de toepas
sing van art. 60 W. 10.4.1971 verhaalt 
(derde verweerder) de ermee overeenstem
mende kapitalen, alsmede de bedragen en 
kapitalen bedoeld bij art. 59quinquies op de 
in gebreke blijvende werkgever. De verde
ring van (derde verweerder) tegen eise
res is gegrond", 

terwijl de werkgever verplicht is een 
arbeidsongevallenverzekering aan te gaan; 
dat de verzekeraar verplicht is alle bij de 
artikelen 7 en 8 vastgestelde risico's te dek
ken voor alle werknemers in dienst van een 
werkgever en voor alle werkzaamheden 
waarvoor zij door die werkgever zijn te
werkgesteld; dat de werkgever echter de 
mogelijkheid behoudt om alle arbeiders of 
bedienden van zijn onderneming te verze
keren bij afzonderlijke verzekeraars; dat 
wanneer de werkgever van deze mogelijk
heid geen gebruik maakt en wanneer hij 
zijn werknemers verzekert bij dezelfde ver
zekeraar dan dekt die verzekering alle ar
beidsongevallen van alle bij die werkge
ver in dienst zijnde werknemers, zonder 
onderscheid tussen arbeiders en bedien
den; dat de verzekeraar, ingevolge de een
heid van verzekering, in dat geval niet zou 
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kunnen inroepen tegen de getroffene dat 
slechts een deel van die werknemers ver
zekerd is om dekking te weigeren vermits 
zo'n beperking van rechtswege nietig is; dat 
het bestreden arrest vaststelt dat eiseres 
zich sedert 24 december 1986 verzekerd 
heeft in het kader van de arbeids
ongevallenreglementering bij tweede ver
weerster, dat uit geen enkel element kan 
worden afgeleid dat oak voor de arbeiders 
een verzekering werd afgesloten of kan 
worden ingeroepen; dat eiseres derhalve 
geen gebruik gemaakt heeft van de moge
lijkheid om alle arbeiders of alle bedien
den van haar onderneming afzonderlijk te 
verzekeren; dat tweede verweerster der
halve alle arbeidsongevallen van alle bij ei
seres in dienst zijnde werknemers dekt, 
zonder onderscheid tussen arbeiders en be
dienden; dat het bestreden arrest dan oak 
ten onrechte beslist heeft dat tweede ver
weerster niet de plicht heeft aldie werk
nemers te verzekeren omdat uitdrukke
lijk en alleen de bedienden werden 
verzekerd en tweede verweerster dien
volgens het risico voor de arbeiders niet 
dient te dekken naar aanleiding van een 
aan een arbeider overkomen arbeidsonge
val bij gebreke van het bestaan van een 
verzekeringsovereenkomst voor de arbei
ders van eiseres (schending van art. 6, 
§§ 2 en 3, 7, 8, § 1, eerste en tweede lid,§ 
2, 1', 9 en 49, 91, ter, 3" en 4", wet van 10 
april 1971, 6, BW.); dat het bestreden ar
rest dienvolgens eveneens ten onrechte be
slist heeft dat tweede verweerster een der
gelijk beding, waardoor het risico voor 
arbeiders niet gedekt is, kan tegenwer
pen tegen het slachtoffer (schending van 
art. 55 wet 10 april1971, en 9.1', K.B. 21 
december 1971) en eveneens ten onrechte 
beslist heeft dat derde verweerder ertoe ge
houden is de schadeloosstelling inzake ar
beidsongevallen toe te kennen en dat derde 
verweerder de uitkeringen, de ermee over
eenstemmende kapitalen alsmede de be
dragen en kapitalen op eiseres kan verha
len (schending van art. 50, 58, § 1.3", 59.4" 
en 5", 60, wet 10 april 1971), 

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

Overwegende dat, krachtens het te 
dezen toepasselijk artikel 49, tweede 
lid, van de Arbeidsongevallenwet van 
10 april1971, de verzekeraar alle bij 
de artikelen 7 en 8 vastgestelde risico's 
dekt voor alle werknemers in dienst 
van een werkgever en voor alle werk-

zaamheden waarvoor zij door die 
werkgever zijn tewerkgesteld; 

Dat, krachtens het eveneens te de
zen toepasselijk artikel 49, derde lid, 
van diezelfde wet, de werkgever de 
mogelijkheid heeft om alle werklie
den of bedienden van zijn onderne
ming of exploitatiezetel ervan, of al het 
huispersoneel in zijn dienst, te verze
keren bij afzonderlijke verzekeraars; 

Overwegende dat uit die bepalin
gen volgt dat de werkgever met een 
arbeidsongevallenverzekeraar een 
overeenkomst kan sluiten die voor de 
risico's, bedoeld in artikel49, tweede 
lid, van de Arbeidsongevallenwet, is 
beperkt tot een bepaalde categorie van 
werknemers; dat in dat geval het ver
zuim van de werkgever een arbeids
ongevallenverzekering te hebben voor 
risico's van een andere categorie van 
werknemers, niet tot gevolg heeft dat 
de arbeidsongevallenverzekeraar voor 
de risico's van de categorie waarvoor 
wel een arbeidsongevallenverzekering 
bestaat, ook dekking moet geven voor 
de risico's van de categorie waarvoor 
de werkgever geen arbeidsongevallen
verzekering heeft; 

Overwegende dat het verbod een 
vervalbeding in te roepen tegen de per
sonen die rechten op een vergoeding 
kunnen doen gelden, zoals bedoeld in 
artikel 55 van de Arbeidsongevallen
wet, de verzekeraar niet tot vergoe
ding verplicht van een arbeidsonge
val dat is overkomen aan een 
werknemer die niet behoort tot de ca
tegorie van werknemers waarvoor 
overeenkomstig voormeld artikel 49, 
derde lid, een afzonderlijke verzeke
ring werd aangegaan en wiens ar
beidsongeval derhalve niet door de 
verzekeringsovereenkomst is gedekt; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat Olaf Cornelis als arbeider in 
dienst was van Free Lance; dat deze 
laatste bij Assubel enkel voor bedien
den een arbeidsongevallenverzekering 
had en dat voor de arbeiders geen 

· arbeidsongevallenverzekering werd ge
sloten; dat het arrest op grand van die 
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vaststelling wettig oordeelt dat Assu
bel voor het ongeval van Olaf Corne
~is geen arbeidsongevallenverzekeraar 
1s; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, voegt de zaken in
geschreven op de algemene rol onder 
de nummers S.94.0006.N, S.94.0142.N 
en S.95.0045.N; verwerpt de voorzie
ningen en de vordering tot bindend
verklaring; veroordeelt in de zaken 
nummers A.R. S.94.0006.N en 
S.94.0142.N de eisers in de kosten van 
hun respectieve voorziening; gelet op 
artikel68 van de Arbeidsongevallen
wet, veroordeelt in de zaak A.R. num
mer S.95.0045.N verweerster in de 
kosten van de voorziening. 

2 juni 1997 - 38 kamer - Voorzitter : de 
h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslag
gever : de h. Farrier - Gelijkluidende con
clusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Houtekier, 
Geinger, Biitzler, Simont en De Bruyn. 

Nr. 252 

38 KAMER- 2 juni 1997 

1 o VONNISSEN EN ARRESTEN -BUR
GERLIJKE ZAKEN - ALGEMEEN- MAATRE
GEL VAN INWENDIGE AARD- BEG RIP. 

2° HOGER BEROEP - BURGERLIJKE ZA
KEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN IN
BEGREPEN)- BESLISSINGEN EN PARTIJEN
BESLISSING OF MAATREGEL VAN INWENDIGE 
AARD - BESLISSING VAN DOORHALING OPAL
GEMENE ROL- BESLISSING WAARIN GEEN 
FEITELIJK GESCHILPUNT OF RECHTSPUNT 
WORDT BESLECHT- RECHTSMIDDEL- ONT
VANKELIJKHEID. 

1 o De beslissing waarbij de rechter geen en
kel geschil van feitelijke of juridische aard 
beslecht of niet reeds een beslissing daar
over wijst, zodat de beslissing geen on
middellijk nadeel kan berokkenen aan een 

van de partijen, is een beslissing of maat
regel van inwendige aard (1). (Art. 1046 
Ger.W.) 

2° De beslissing waarbij een zaak op de al
gemene rol wordt doorgehaald is een be
slissing of maatregel van inwendige aard 
en is derhalve niet vatbaar voor hager be
roep wanneer daarin geen feitelijk ge
schilpunt of rechtspunt wordt beslecht of 
daarover niet reeds een beslissing werd 
gewezen (2). (Artt. 607, 616 en 1046 
Ger.W.) 

(NATIONALE SOCIALE VERZEKERINGSKAS VOOR 
MIDDENSTAND BEROEPEN VZ.W. T. HIMPENS) 

ARREST 

(A.R. nr. S.96.0094.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 juni 1995 door het 
Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge, 
gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt: 

schending van de artikelen 607, 616 en 
1046 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arbeidshof eiseres' hager be
roep niet ontvankelijk verklaart, o.m. op 
volgende gronden : "Krachtens artikel1046 
Gerechtelijk Wetboek zijn beslissingen of 
maatregelen van inwendige aard, zoals de 
doorhaling, niet vatbaar voor verzet of ha
ger beroep; gelet op deze bepaling dient het 
hager beroep niet ontvankelijk te worden 
verklaard daar het is ingesteld tegen een 
beslissing van inwendige aard en er door de 
eerste rechter geen feitelijk(e) geschil
punt of rechtspunt werd beslecht; onder
havige zaak kan niet worden gelijkgesteld 
met de problematiek waarover het Hof van 
Cassatie op 24 oktober 1980 had te oorde
len (A. C. 1980-81, blz. 217, met noot); in 
deze zaak had de eerste rechter de instem
ming van beide partijen afgeleid uit het feit 
dat partijen niet ve:rschenen waren zon
der hem enig bericht te laten over hun af
wezigheid ter zitting, hetgeen niet gelijk te 
stellen is met de vaststelling dat beide 

(1) Zie Cass., 13 dec. 1991, A.R. nr. 7604 (A. C., 
1990-91, nr. 202), en 22 feb. 1990, A.R. nrs. 8713 
en 8845 (ibid., 1989-90, nr. 381). 

(2) Raadpl. Cass., 24 okt. 1980 (A. C., 1980-
81, nr. 126). 
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raadslieden akkoord gingen met de door
haling (zie ook Kohl, A., L'appel en droit ju
diciaire prive, nr. 49-6°, biz. 36, in Prole
gomena nr. 15, Editions Juridiques 
Swinnen H., Brussel); nu het ingesteld ha
ger beroep niet ontvankelijk is, dient de be
twisting betrekkelijk de verjaring van het 
hager beroep niet verder onderzocht te wor
den, 

terwijl de regel van artikel 1046 van het 
Gerechtelijk Wetboek enkel toepasselijk is 
op de beslissingen waarbij de rechter geen 
enkel vraagpunt van feitelijke of juridi
sche aard beslecht of niet reeds een beslis
sing daarover wijst, zodat deze beslissin
gen geen onmiddellijk nadeel kunnen 
berokkenen aan een van de partijen; te de
zen, de eerste rechter er zich niet toe be
perkt heeft de instemming van de par
tijen vast te stellen en op grand hiervan de 
doorhaling te bevelen, maar die instem
ming heeft afgeleid "uit de stukken van het 
dossier van de rechtspleging", wat inzon
derheid eiseres nadeel kon berokkenen, nu 
zij betwistte ooit haar instemming met de 
doorhaling te hebben betuigd en het 
arbeidshofhet bewijs hiervan aanneemt, 

zodat het vonnis van de arbeidsrecht
bank te Brugge, afdeling Brugge, dd. 21 
maart 1989 (vierde kamer, A.R. 50.272), 
geen maatregel ofbeslissing van inwen
dige aard is in de zin van artikel1046 en 
het arbeidshof derhalve niet wettig be
slist dat eiseres' hager beroep, op die grand, 
niet ontvankelijk is (schending van de in 
het middel aangeduide wetsbepalingen) : 

Overwegende dat artikel1046 van 
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat 
beslissingen of maatregelen van in
wendige aard, zoals onder meer de 
doorhaling, niet vatbaar zijn voor ver
zet of hager beroep; dat die regel ai
leen van toepassing is op de beslissin
gen waarbij de rechter geen enkel 
geschil van feitelijke of juridische aard 
beslecht of niet reeds een beslissing 
daarover wijst, zodat de beslissing 
geen onmiddellijk nadeel kan berok
kenen aan een van de partijen; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat te dezen de zaak werd door
gehaald "gezien het akkoord van de 
partijen blijkt uit de stukken van het 
dossier van de rechtspleging''; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat "er door de eerste rechter 

geen feitelijk geschilpunt of rechts
punt werd beslecht"; dat het arrest 
oordeelt dat het geschil "niet kan wor
den gelijkgesteld met de problema
tiek waarover het Hofvan Cassatie op 
24 oktober 1980 had te oordelen ( ... ) 
(daar) in deze zaak ( ... )de eerste rech
ter de instemming van beide partijen 
(had) afgeleid uit het feit dat partijen 
niet verschenen waren zonder hem 
enig bericht te laten over hun afwe
zigheid ter zitting, hetgeen niet ge
lijk te stellen is met de vaststelling dat 
beide raadslieden akkoord gingen met 
de doorhaling''; 

Overwegende dat het arrest aldus 
oordeelt dat de arbeidsrechtbank zich 
ertoe beperkt heeft de instemming van 
de partijen vast te stellen en op grand 
van die instemming de doorhaling 
heeft bevolen; 

Overwegende dat uit de enkele re
den dat die instemming "uit de stuk
ken van het dossier van de rechtsple
ging" blijkt, niet volgt dat de 
arbeidsrechtbank bij de vaststelling 
van de instemming van de partijen een 
vraagpunt van feitelijke of juridische 
aard heeft beslecht of daarover reeds 
een beslissing heeft gewezen, ook al 
betwist eiseres voor de appelrechters 
dat zij haar instemming heeft gege
ven; 

Overwegende dat het arrest dat het 
hager beroep tegen dergelijke beslis
sing niet ontvankelijk verklaart, de 
aangewezen wetsbepalingen niet 
schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

2 juni 1997 - 3e kamer- Voorzitter : de 
h. Marchal, afdelingsvoorzitter- Verslag
geuer : de h. Wauters - Gelijkluidende con
clusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal - Aduocaat : mr. Hutzler. 
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Nr. 253 

3e KAMER- 2 juni 1997 

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPEN
BARE CENTRA VOOR) - VORDERING IN 
RECHTE- RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK 
WELZIJN - BESLISSING- OGENBLIK VAN 
RECHTSGELDIG NEMEN VAN BESLISSING. 

De beslissing om hager beroep in te stet
len moet genomen worden door de Raad 
voor Maatschappelijk Welzijn zelf, maar 
niets belet dat deze beslissing de bekrach
tiging kan inhouden van een hager be
roep dat voorafgaandelijk werd inge
steld (1). (Artt. 24, 28, § 1, vierde lid, en 
155, § 2, O.C.M.W.-wet, en art. 1057 
Ger.W.) 

(O.C.M.W. LIER T. VAN BEN HEUVEL) 

ARREST 

(A.R. nr. S.97.0004.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 oktober 1996 door 
het Arbeidshof te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikelen 23, 24, 580, 8", 

c, 792, 860, eerste lid, 861, 867, 1042, 1051, 
eerste lid, 1056, 3", 1057, van het Gerech
telijk Wetboek, 24, 28 § 1, 115 § 2, van de 
organieke wet van 8 juli 1976 betre:ffende 
de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, 

doordat het bestreden arrest het hager 
beroep tegen het vonnis van 8 november 
1995 van de Arbeidsrechtbank te Meche
len, namens het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn van Lier inge
steld bij verzoekschrift, aangetekend ver
zonden op 5 december 1995, en ontvan
gen ter griffi.e van dit Arbeidshof op 6 
december 1995, niet ontvankelijk verklaart 
op volgende gronden : uit de stukken van 
het dossier blijkt dat de beslissing om ha
ger beroep in te stellen door het daartoe be
voegde orgaan, nl. de Raad voor Maat
schappelijk Welzijn, eerst werd genomen op 

(1) Zie Cass., 14 mei 1990,A.R. nr. 7040 (A. C., 
1989-90, nr. 540). 

14.12.1995, terwijl het verzoekschrift in ha
ger beroep reeds verzonden werd op 
5.12.1995 en ter griffie ontvangen op 
6.12.1995. Ret ten aanzien van de toelaat
baarheid van het hager beroep gestelde pro
bleem betreft de toepassing van artikel 24 
van de O.C.M.W.-wet: een rechtsgeding na
mens een O.C.M.W. kan niet op een rechts
geldige wijze worden ingeleid zonder een 
beslissing van de Raad voor Maatschap
pelijk Welzijn. De vordering is niet ont
vankelijk indien niet blijkt dat de Raad 
voor Maatschappelijk Welzijn voorafgaande
lijk een beslissing heeft getro:ffen om deze 
vordering in te stellen. De regel van arti
kel 24 is algemeen en geldt niet aileen voor 
het instellen van annulatieberoepen bij de 
Raad van State. Ret Rofmoet zelfs ambts
halve deze onontvankelijkheid opwerpen. In 
de procedure in hager beroep is het 
O.C.M.W. van Lier "eiser in hager beroep" 
(art. 1057, 2", Ger. W.). Gezien het gezag 
van gewijsde van het vonnis van de 
Arbeidsrechtbank, waartegen de eis in ha
ger beroep is gericht, bevindt het O.C.M.W. 
zich bij het instellen van dit hager beroep 
in dezelfde positie van "eiser" als mevrouw 
Van den Reuvel bij het instellen van haar 
beroep bij de Arbeidsrechtbank tegen de be
slissing van het O.C.M.W. Overigens is deze 
"eis in hager beroep" voor het Arbeidshof op 
analoge wijze evenzeer het instellen van 
een vordering als voorheen het instellen 
van een rechtsvordering voor de Raad van 
State tegen een beslissing van de Provin
ciale Beroepskamer inzake maatschappe
lijke dienstverlening. Een achteraf gena
men beslissing van de Raad kan de op een 
ongeldige wijze, zonder een voorafgaande
lijke beslissing van de Raad, aanhangig ge
maakte vordering niet goedmaken, 

terwijl, eerste onderdeel, de toestem
ming van de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn om hager beroep in te stellen te
gen het vonnis van 8 november 1995 van de 
Arbeidsrechtbank te Mechelen rechtsgel
dig getro:ffen werd op 14 december 1995; 
dat deze beslissing immers behoort tot de 
volstrekte bevoegdheid van de raad voor 
maatschappelijk welzijn en daartoe geen 
toelating meer vereist is; dat de nietig
heid die voortvloeit uit het feit dat de toe
stemming niet voorafgaandelijk was aan 
het door haar raadsman ondertekend en 
verstuurd verzoekschrift van beroep dd. 5 
december 1995, een relatieve nietigheid is, 
die gedekt.is geworden door de op 14 de
cember 1995 in de loop der debatten door 
de raad zelf gegeven toestemming, zodat 
het door eiser ingesteld hager beroep ten 
onrechte niet ontvankelijk werd verklaard 
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(schending van art. 24, 28 § 1, 115 § 2, van 
de wet van 8 juli 1976, 1057 Ger. W.), 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 24 van de O.C.M.W.-wet, de Raad 
voor Maatschappelijk Welzijn alles re
gelt wat tot de bevoegdheid van het 
openbaar centrum voor maatschappe
lijk welzijn behoort, tenzij de wet het 
anders bepaalt; dat uit de samenhang 
van die bepaling en van de artikelen 
28, § 1, vierde lid, en 115, § 2, van die
zelfde wet volgt dat de beslissing van 
het openbaar centrum voor maat
schappelijk welzijn om in rechte op te 
treden en hager beroep in te stellen, 
door de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn wordt genomen; 

Dat de beslissing om hager beroep in 
te stellen moet blijken uit de beslis
sing van de Raad maar dat niets be
let dat die beslissing de bekrachti
ging kan inhouden van een hager 
beroep dat voorafgaandelijk werd in
gesteld; 

Overwegende dat het arrest dat als 
regel stelt dat het hoger beroep inge
steld zonder voorafgaandelijke mach
tiging van de Raad aileen hierdoor niet 
ontvankelijk is, de in het onderdeel 
aangewezen wettelijke bepalingen 
schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

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

2 juni 1997 - se kamer- Voorzitter : de 
h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslag
gever : de h. Verougstraete - Gelijklui
dende conclusie van mevr. De Raeve, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Houte
kier. 

Nr. 255 

3e KAMER - 2 juni 1997 

CASSATIE- VERNIETIGING. OMVANG- BUR
GERLIJKE ZAKEN- HOOFDVORDERING- BE
SLISSING- VERNIETIGING- TEGENVORDE
RING- GEVOLG. 

De vernietiging van de beslissing over de 
hoofdvordering brengt de vernietiging mee 
van de beslissing over de tegenvorde
ring die een gevolg was van die beslis
sing. 

(MERCEDENZ-BENZ BELGIUM N.V. 
T. VERMEEREN) 

ARREST 

(A.R. nr. S.97.0038.N) 

RET HOF;- Gelet op het arrest 
van het Hofvan 22 november 1993; 

Gelet op het verzoek tot uitlegging, 
minstens tot verbetering van het ar
rest; 

Overwegende dat het verzoekschrift 
ertoe strekt het Hof te doen zeggen : 

"dat het arrest van het Hof van 22 
november 1993 (F.93.0016.N lees : 
S.93.0016.N) derwijze moet worden 
gemterpreteerd dat de cassatie van de 
beslissing die de eiseres veroordeelt tot 
de betaling van een opzeggings
vergoeding, ook als gevolg de cassa
tie meebrengt van de beslissing die de 
tegenvordering van de eiseres tegen de 
verweerder verwerpt; in onderge
schikte orde, het verzoekschrift tot ver
betering ontvankelijk te verklaren en 
te zeggen voor recht dat het dispositief 
van voormeld arrest van het Hof moet 
vervangen worden door volgend dis
positief: ''Vernietigt het bestreden ar
rest behalve in zoverre dit het hoger 
beroep ontvankelijk verklaart"; 

Overwegende dat het dictum van 
het arrest van het Hof van 22 novem
ber 1993 luidt als volgt : "vernietigt 
het bestreden arrest (op 7 september 
1992 door het Arbeidshof te Antwer
pen gewezen), in zoverre het eiseres 
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veroordeelt tot het betalen van een 
verbrekingsvergoeding en uitspraak 
doet over de kosten"; 

Overwegende dat het vernietigde ar
rest de tegenvordering van eiseres te
gen verweerder had afgewezen om
dat eiseres onterecht de arbeidsover
eenkomst tussen haar en verweerder 
had verbroken; 

Dat de vernietiging van deze laat
ste beslissing de vernietiging heeft 
meegebracht van de beslissing over de 
tegenvordering, die een gevolg was van 
die beslissing; 

Overwegende dat het voormelde ar
rest van het Hof geen verschrijving be
vat; 

Om die redenen, zegt voor recht dat 
het op 22 november 1993 door het Hof 
gewezen arrest aldus moet worden uit
gelegd dat bij dat arrest de vernieti
ging wordt uitgesproken van het be
streden arrest, op 7 september 1992 
door het Arbeidshof te Antwerpen ge
wezen, in zoverre het eiseres veroor
deelt tot het betalen van een 
verbrekingsvergoeding, de tegenvor
dering van eiseres tegen verweerder 
ongegrond verklaart, en uitspraak doet 
over de kosten; legt de kosten ten laste 
van de Staat. 

2 juni 1997 - 3e kamer- Voorzitter : de 
h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslag
gever : de h. Farrier - Gelijkluidende con
clusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Kirkpatrick. 

Nr. 255 

28 KAMER - 3 juni 1997 

1 o MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
(OPENBARE CENTRA VOOR)- BUR· 
GERLIJKE RECHTSVORDERING - EIGEN 
VERHAALVORDERING- BEVOEGDHEID VAN 
RET STRAFGERECHT- VOORW AARDE. 

2° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAP
PELIJK WELZIJN - EIGEN VERHAAL
VORDERING- BEVOEGDHEID VAN RET STRAF
GERECHT- VOORWAARDE. 

1 o en 2° Het openbaar centrum voor maat
schappelijk welzijn kan slechts zijn 
verhaalvordering tot terugbetaling van de 
kosten van de maatschappelijke dienst
verlening voor de strafrechter instellen, 
wanneer de verwonding of ziekte, die het 
noodzakelijk heeft gemaakt, het gevolg is 
van een misdrijf dat bij het strafgerecht 
aanhangig is (1). (Art. 3 V.T.Sv.; art. 98, 
§ 2, eerste lid, O.C.M.W.-wet 8 juli 1976.) 

(O.C.M.W. GENT T. DE WILDE E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.95.0896.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 juni 1995 op verwij
zing gewezen door het Hof van Be
roep te Antwerpen; 

Gelet op het arrest van het Hof van 
31 oktober 1989; 

Over het eerste middel : 

schending van de artikelen 13, tweede 
lid, 2°, van de Bestaans Minimum-wet van 

(1) Artikel 98, § 2, eerste lid, O.C.M.W.-wet is 
gebaseerd op de tekst van artikel 30 wet 27 nov. 
1891 op de openbare onderstand, zoals gewij
zigd bij de wet van 23 juni 1960 (B.S., 9 juli 1960, 
p. 5272). Deze wetswijziging was een reactie op 
het arest van het Hofvan Cassatie d. d. 9 juni 
1958 (Arr."lkrbr., 1958, 802), waarbij aan de Com
missies van Openbare Onderstand het recht ont
zegd werd zich burgerlijke partij te stellen voor 
de strafrechter. Dit arrest stelde dat zij handel
den ingevolge een wettelijke opdracht en datal
dus de band tussen het verstrekken van de bij
stand en het misdrijf ontbrak. 

De wetswijziging voerde hierop een eigen ver
haalsrecht in voor de commissies. 

Het huidig arrest diende zich o.m. uit te spre
ken over de vraag of deze verhaalvordering een 
andere band tussen "schade" en het misdrijfim
pliceerde dan vereist in artikel 3 V.T.Sv. Het ar
rest houdt in dat er terzake geen verschil is tus
sen beide vorderingen. 

Zie wat betreft deze vereiste band : Cass., 1 
maart 1957 (Arr. "lkrbr., 1957, 527); 6 okt. 1982, 
A.R. nr. 2.192 (A.C., 1982-83, nr. 95); 30 april 
1985, A.R. nr. 9039 (ibid., 1985-86, nr. 518). 
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7 augustus 197 4 en 98, § 2, 2°, van de 
OCMW-wet van 8 juli 1976, 

doordat het bestreden arrest de vorde
ring van eiser tot cas sa tie, strekkende tot 
de solidaire veroordeling van partijen De 
Wilde en De Smet tot betaling van de som 
ten bedrage van 429.061 frank, meer de 
vergoedende interesten sedert 19 mei 1984, 
niet ontvankelijk heeft verklaard op grond 
van de motivering dat "overwegende dat 
deze burgerlijke partij niet aanduidt op 
welke tenlastelegging(en) haar vordering 
gestoeld is doch slechts in algemene be
woordingen verwijst naar De Wilde en De 
Smet die zich provocerend zouden opge
steld hebben en 'allebei evenzeer aanspra
kelijk zijn voor de schade die zich heeft 
voorgedaan' ( ... ) dat toekenning van scha
devergoeding door de strafrechter echter 
uitgesloten is op grond van misdrijven 
waarvoor niet vervolgd wordt ( ... ) dat te de
zen uit de tenlasteleggingen blijkt dat 
slechts Verbeeren Jan vervolgd wordt door 
het toebrengen van opzettelijke slagen of 
verwondingen aan DeSmet( ... ) dat noch 
De Wilde noch De Smet zelf vervolgd wor
den voor het toebrengen van opzettelijke 
slagen of verwondingen aan De Smet zelf 
( ... ) dat ondanks het eigen verhaalsrecht 
van het OCMW, haar vordering dan ook on
ontvankelijk is bij gebrek aan oorzakelijk 
verband met de nog weerhouden feiten"; 
dat door dit eigen recht bijgevolg het 
OCMW tegen de derde aansprakelijke(n) 
kan optreden overeenkomstig de princi
pes die de burgerlijke aansprakelijkheid be
heersen; dat door deze juridische construe
tie het OCMW zijn verhaalrecht kan 
uitoefenen tegen de personen die aanspra
kelijk zijn voor de ziekte of de verwon
ding die zijn tussenkomst ten behoeve van 
het slachtoffer (in casu De Smet) noodza
kelijk heeft gemaakt, zonder dat het even
wei alle voorwaarden moet vervullen die 
normaal vereist zijn om een vordering op 
basis van artikel 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek in te stellen; dat een der hoofd
vereisten van de burgerlijke aansprake
lijkheid, namelijk de schuld van degene die 
de schade heeft veroorzaakt, vanzelfspre
kend moet aanwezig zijn en dat deze schuld 
moet bewezen zijn overeenkomstig de 
burgerrechtelijke regels terzake; dat hier
uit volgt dat het OCMW de terugbetaling 
kan bekomen voor het geheel van zijn uit
gaven inzalce maatschappelijke dienstver
lening van de persoon die slechts gedeel
telijk aansprakelijk is voor de betreffende 
verwonding of ziekte, in het geval de rech
ter aanneemt dat de aansprakelijkheid ter
zake dient verdeeld te worden tussen de 

derde en het slachtoffer in een door hem 
vastgestelde verhouding (zie Cass., 20 april 
1964, Pas., 1964, I, 891); dat het bestre
den arrest deze wetsbepalingen heeft ge
schonden nu de aansprakelijkheid van be
klaagden De Wilde en De Smet werd 
weerhouden doordat het bestreden arrest 
in zijn beschikkend gedeelte heeft gesteld 
dat "herkwalificeert het feit van de tenlas
telegging C in hoofde van beklaagden Luc 
De Wilde en Willy De Smet als volgt, op 
plaats en datum zoals voorzien in de ini
tiiHe dagvaarding: 'als daders, ofwel om het 
hieronder omschreven wanbedrijf te heb
ben uitgevoerd, ofwel om aan de uitvoe
ring rechtstreeks te hebben medegewerkt, 
ofwel om door enige daad tot de uitvoe
ring zodanige hulp verleend te hebben dat, 
zonder hun bijstand het wanbedrijf niet 
had kunnen gepleegd worden, opzette
lijke slagen en verwondingen, die een ziekte 
of ongeschiktheid tot het verrichten van 
persoonlijke arbeid ten gevolge hadden, te 
hebben toegebracht aan Jan Verbeeren"'; 
dat aldus het bestreden arrest de aanspra
kelijkheid van beklaagden De Wilde en De 
Smet expliciet heeft weerhouden, bijge
volg de basis heeft vastgelegd waarop ei
ser tot cassatie zijn eigen recht en vorde
ring tegen deze beklaagden heeft gesteund 
op basis van artikel13, tweede lid, 2°, van 
de Bestaans Minimum-wet en van arti
kel 98, § 2, 2°, van de OCMW-wet, de vor
dering van eiser tot cassatie niet ontvan
kelijk werd verklaard; dat het daarenboven, 
in het licht van de aangehaalde wetsbepa
lingen, geen enkele rol speelt dat, het be
streden arrest aanhalende "noch De Wilde 
noch DeSmet zelfvervolgd worden voor het 
toebrengen van opzettelijke slagen of ver
wondingen aan De Smet zelf' : 

Overwegende dat eiser, die in zijn 
conclusie voor de appelrechters aan
voert dat hij "kosten van maatschap
pelijke dienstverlening heeft gedaan 
voor ( ... ) De Smet", niet aangeeft 
waarin het bestreden arrest artikel13, 
tweede lid, 2°, van de Bestaans
minimumwet van 7 augustus 197 4 
schendt; 

Dat het middel in zoverre niet ont
vankelijk is; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 98, § 2, eerste lid, van de OCMW
wet van 8 juli 1976, eiser de kosten 
van de maatschappelijke dienstverle
ning krachtens een eigen recht kan 
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verhalen op degenen die aansprake
lijk zijn voor de verwonding of ziekte 
die het verstrekken van de hulpver
lening noodzakelijk heeft gemaakt; 

Dat, krachtens het laatste lid van 
die bepaling, wanneer de verwonding 
of ziekte het gevolg is van een mis
drijf, eiser de vordering terzelfder
tijd en voor dezelfde rechters als de 
publieke vordering kan instellen; 

Dat daaruit volgt dat eiser de 
verhaalvordering voor de strafrech
ter slechts kan instellen wanneer de 
verwonding of ziekte die het verstrek
ken van de hulpverlening noodzake
lijk heeft gemaakt, het gevolg is van 
een misdrijf dat bij de strafrechter 
aanhangig is; 

Overwegende dat de appelrechters 
vaststellen dat 1. eiser hulpverlening 
verstrekte wegens verwondingen aan 
tweede verweerder, 2. Verbeeren de
finitiefwerd veroordeeld om een derde 
van de hulpverlening te betalen, 3. ei
ser de overige twee derde solidair ver
haalt op de verweerders, 4. de ver
weerders niet worden vervolgd wegens 
het toebrengen van slagen ofverwon
dingen aan de tweede verweerder; 

Dat de appelrechters verder met 
hun motivering te kennen geven dat 
de vordering van eiser tot het beko
men van schadevergoeding van de ver
weerders niet stoelt op een misdrijf dat 
bij hen aanhangig is; 

Dat het middel dat ervan uitgaat 
dat, opdat eiser zijn verhaalsrecht te
gen de aansprakelijke voor de verwon
ding of ziekte voor de strafrechter zou 
kunnen instellen, het volstaat dat de 
schuld "overeenkomstig de burger
rechtelijke regels" bewezen is zonder 
dat de schade door een misdrijfis ver
oorzaakt, faalt naar recht; 

Over het tweede middel : 
schending van artikel 3 van de Vooraf

gaande Titel van het Wetboek van Straf
vordering, 

doordat het bestreden arrest de vorde
ring van eiser tot cassatie, strekkende tot 
de solidaire veroordeling van partijen De 
Wilde en De Smet tot betaling van de som 
ten bedrage van 429.061 frank, meer de 

vergoedende interesten sedert 19 mei 1984, 
niet ontvankelijk heeft verklaard op grand 
van de motivering dat "overwegende dat 
deze burgerlijke partij niet aanduidt op 
welke tenlastelegging(en) haar vordering 
gestoeld is doch slechts in algemene be
woordingen verwijst naar De Wilde en De 
Smet die zich provocerend zouden opge
steld hebben en 'allebei evenzeer aanspra
kelijk zijn voor de schade die zich heeft 
voorgedaan' (. .. ) dat toekenning van scha
devergoeding door de strafrechter echter 
uitgesloten is op grand van misdrijven 
waarvoor niet vervolgd wordt (. .. ) dat te de
zen uit de tenlasteleggingen blijkt dat 
slechts Verbeeren Jan vervolgd wordt door 
het toebrengen van opzettelijke slagen of 
verwondingen aan De Smet (. .. ) dat noch 
De Wilde noch De Smet zelf vervolgd wor
den voor het toebrengen van opzettelijke 
slagen of verwondingen a an De Smet zelf 
(. .. ) dat ondanks het eigen verhaalsrecht 
van het OCMW, haar vordering dan ook on
ontvankelijk is bij gebrek aan oorzakelijk 
verband met de nog weerhouden feiten"; 
dat hiertegen eiser tot cassatie aanvoert dat 
er wel verband heeft bestaan tussen ma
teriele procespartij en het voorwerp van de 
eis, hetwelk tot uiting komt in artikel 3 van 
de Voorafgaande Titel van het Wetboek van 
Strafvordering, dat bepaalt dat de rechts
vordering tot herstel van de schade, door 
een misdrijf veroorzaakt, behoort aan hen 
die de schade hebben geleden; dat immers 
eiser tot cassatie zijn burgerlijke vorde
ring heeft ingesteld vooraleer de strafrech
ter uitspraak heeft gedaan over de straf
vordering; dat aldus in casu de strafrechter 
bevoegd is gebleken om uitspraak te doen 
over de burgerlijke vordering van eiser tot 
cassatie, ondanks het verval van de straf
vordering (in casu werd in het bestreden ar
rest de strafvordering lastens De Wilde en 
De Smet vervallen verklaard door verja
ring); dat in voorkomend geval de straf
rechter dan niet meer te oordelen heeft over 
de gegrondheid van de tegen de beklaag
de(n) ingestelde strafvordering, doch en
kel over de vraag of de beklaagde(n) een on
rechtmatige daad hebben gesteld die 
voldoet aan de constitutieve bestandde
len van het strafbaar feit dat hier ten laste 
wordt gelegd (Cass., 30 april1991, A. C., 
1990-91, nr. 453); dat, in weerwil met wat 
het bestreden arrest heeft gesteld in zijn 
motiverend gedeelte alsdat "de burger
lijke partij niet aanduidt op welke tenlas
teleggingen haar vordering is gestoeld (. .. ) 
en dat toekenning van schadevergoeding 
door de strafrechter uitgesloten is op grand 
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van misdrijven waarvoor niet wordt ver
volgd ( .. .) en dat te dezen uit de tenlaste
leggingen blijkt dat slechts Verbeeren Jan 
vervolgd wordt voor het toebrengen van op
zettelijke slagen of verwondingen aan De 
Smet ( ... ) en noch De Wilde noch De Smet 
zelf vervolgd worden voor het toebrengen 
van opzettelijke slagen of verwondingen 
aan De Smet zelf' de aansprakelijkheid van 
De Wilde en De Smet in het beschikkend 
gedeelte van het bestreden arrest werd be
vestigd, net zoals eerder Verbeeren Jan 
reeds definitiefwas veroordeeld om 1/3 van 
de kosten te betalen aan eiser tot cassa
tie; dat hieruit blijkt dat eiser tot cassa
tie voor zijn vordering zich regelmatig kon 
steunen op de tenlasteleggingen die wer
den weerhouden voor De Wilde en De 
Smet: 

Overwegende dat de strafrechter 
slechts bevoegd is te oordelen over de 
burgerlijke rechtsvordering die het 
herstel beoogt van schade die is ver
oorzaakt door een misdrijf dat bij hem 
aanhangig is; 

Overwegende dat uit de vaststellin
gen van de appelrechters blijkt dat het 
herstel van de schade dat eiser vor
dert niet stoelt op een bij de appel
rechters nog aanhangig misdrijf van 
slagen en verwondingen aan de tweede 
verweerder; 

Overwegende dat het in aanmer
king nemen door de rechter bij de be
oordeling van de aansprakelijkheid 
van Jan Verbeeren we gens het toe
brengen van slagen en verwondin
gen aan de tweede verweerder, waar
over definitief is beslist, van 
medeaansprakelijkheid van de ver
weerders zonder dat deze daarvoor 
strafrechtelijk worden vervolgd, daar
aan niet afdoet; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

3 juni 1997 - 2e kamer - Voorzitter : de 
h. Holsters, afdelingsvoorzitter- Verslag
gever : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende con-

clusie van de h. D'Halleweyn, advocaat
generaal met opdracht - Advocaat : mr. 
Verbist. 

Nr. 256 

2e KAMER - 3 juni 1997 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- GE
VOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER
VERSTEKVONNIS- GEEN HOGER BEROEP VAN 
HET O.M.- VERZET VAN DE BEKLAAGDE
VERZETVONNIS- HOGER BEROEP O.M. EN VAN 
DE BEKLAAGDE- STRAFVERZWARING- WET
TIGHEID. 

2° VERZET - STRAFZAKEN - VERSTEK
VONNIS- GEEN HOGER BEROEP VAN HET O.M. 
- VERZET VAN DE BEKLAAGDE- VERZET
VONNIS- HOGER BEROEP O.M. EN VAN DE BE
KLAAGDE- STRAFVERZWARING- WETTIG
HEID. 

1 o en 2° Wanneer het O.M. tegen een 
verstekvonnis geen hager beroep heeft in
gesteld, mag de appelrechter, die uit
spraak doet op het hager beroep van het 
O.M. en van de beklaagde tegen het von
nis gewezen op verzet van de beklaagde, 
de door het verstekvonnis uitgesproken 
strafniet verzwaren (1). (Artt. 187, 188, 
202 en 203 Sv.) 

(VERSTAEN) 

ARREST 

CAR. nr. P.97.0016.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 6 december 1996 op 
verzet in hoger beroep gewezen door 
de Correctionele Rechtbank te Kort
rijk; 

A. Wat de telastleggingen B en C be
treft: 

(1) Cass., 5juni 1985,A.R. nr. 4334(A.C., 1984-
85, nr. 604), en 9 feb. 1988, A.R. nr. 1667 (ibid., 
1987-88, nr. 351). 
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Overwegende dat de rechters de 
strafvordering wegens deze telastleg
gingen vervallen verklaren door ver
jaring; 

Dat de voorziening bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is; 

B. Wat de telastlegging A betreft : 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del: 

schending van de artikelen 187, 188, 202 
en 203 Wetboek Strafvordering : 

Overwegende dat eiser door de 
Politierechtbank te Kortrijk bij 
verstekvonnis van 1 maart 1996 werd 
veroordeeld wegens de telastlegging A 
(vluchtmisdrijf) tot een geldboete van 
tweehonderd frank en een vervan
gende gevangenisstraf van twee 
maand, en wegens de telastleggin
gen Ben C (verkeersovertredingen) tot 
een geldboete van telkens vijfentwin
tig frank en een vervangende gevan
genisstraf van drie dagen, en tevens 
wegens de telastlegging A vervallen 
werd verklaard uit het recht een mo
torvoertuig te besturen gedurende een 
termijn van een maand; 

Dat eisers verzet bij vonnis van de 
Politierechtbank te Kortrijk van 21 
juni 1996 wegens laattijdigheid niet 
ontvankelijk werd verklaard; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Kortrijk, op het hoger 
beroep tegen dit vonnis ingesteld door 
eiser en door het openbaar ministe
rie, bij vonnis van 13 september 1996, 
dat ten aanzien van eiser bij verstek 
is gewezen, het verzet ontvankelijk 
verklaarde en met eenparige stem
men eiser veroordeelde wegens de te
lastlegging A (vluchtmisdrijf) tot een 
geldboete van vijfhonderd frank en een 
vervangende gevangenisstrafvan vijf
tig dagen, wegens de telastleggingen 
Ben C (verkeersovertredingen) tot een 
geldboete van telkens vijftig frank en 
een vervangende gevangenisstrafvan 
acht dagen, en hem tevens, wegens de 
telastlegging A, vervallen verklaarde 

van het recht een motorvoertuig te be
sturen gedurende een termijn van 
twee maand; 

Dat de correctionele rechtbank, op 
eisers verzet, bij het bestreden von
nis van 6 december 1996 het verzet 
ontvankelijk verklaart, de strafvorde
ring wegens de telastleggingen B en C 
cloor verjaring vervallen verklaart, en 
eiser met eenparige stemmen veroor
deelt wegens de telastlegging A 
(vluchtmisdrijf) tot een geldboete van 
vijfhonderd frank en een vervangende 
gevangenisstraf van vijftig dagen en 
hem tevens vervallen verklaart van 
het recht een motorvoertuig te bestu
ren gedurende een termijn van twee 
maand; 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank, nu het openbaar ministe
rie geen hoger beroep had ingesteld te
gen het verstekvonnis van de politie
rechtbank van 1 maart 1996, de 
toestand van eiser niet mocht verzwa
ren door hem wegens de telastleg
ging A een zwaa:rdere straf op te leg
gen dan die welke bij het verstek
vonnis van de politierechtbank was 
opgelegd; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre het uit
spraak doet over de telastlegging A en 
over kosten, behalve in zoverre het 
verzet bij het verstekvonnis van 13 
september 1996 ontvankelijk is ver
klaard; verwerpt de voorziening voor 
het overige; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde vonnis; laat de kosten ten laste 
van de Staat; verwijst de aldus be
perkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te leper, zitting houdend in 
hoger beroep. 

3 juni 1997 - 2e kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. D'Haenens, voorzitter 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
D'Halleweyn, advocaat-generaal met op
dracht. 
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Nr. 257 

2e KAMER- 3 juni 1997 

1° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN
BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIE
BEROEP - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- BURGERLIJKE PARTIJ- HOGER BEROEP 
VAN DE BEKLAAGDE ALLEEN- VERSTEK VAN 
DE VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN VERZEKE
RAAR- VEROORDELING- AARD VAN DE BE
SLISSING. 

2° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN -
AFSTAND - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- EINDBESLISSING - GEVOLG. 

3o HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- GE
VOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER
DEVOLUTIEVE KRACHT - BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING- BEKLAAGDE EN VRIJ
WILLIG TUSSENGEKOMEN VERZEKERAAR
VEROORDELING- HOGER BEROEP VAN DE BE
KLAAGDE ALLEEN- VERSTEK VAN DE VERZE
KERAAR- VEROORDELING- WETTIGHEID. 

4o HOGER BEROEP STRAFZAKEN 
(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- GE
VOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BE
KLAAGDE EN VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN 
VERZEKERAAR- VEROORDELING- HOGER 
BEROEP VAN DE BEKLAAGDE ALLEEN- VER
STEK VAN DE VERZEKERAAR- KRACHT VAN 
GEWIJSDE - VEROORDELING- GEVOLG. 

5o RECHTERLIJK GEWIJSDE - KRACHT 
VAN GEWIJSDE - STRAFZAKEN - BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING - BEKLAAGDE EN 
VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN VERZEKERAAR 
- VEROORDELING- HOGER BEROEP VAN DE 
BEKLAAGDE ALLEEN- VERSTEK VAN DEVER
ZEKERAAR- VEROORDELING- GEVOLG. 

1 o De beslissing in hager beroep tegen een 
vonnis dat de beklaagde en zijn vrijwil
lig tussengekomen verzekeraar in soli
dum veroordeelt tot schadevergoeding aan 
de burgerlijke partij, op het hager be
roep van de beklaagde alleen bij ver
stek gewezen t.a.v. de verzekeraar, is een 
eindbeslissing, doordat de verzekeraar 
geen ontvankelijk verzet kan doen ver
mits hij zelf geen principaal hager be
roep instelde en bij gebrek aan hager be
roep van de burgerlijke partij geen 
incidenteel beroep zou kunnen instellen te
gen deze laatste; de voorziening tegen deze 

beslissing is derhalve ontvankelijk (1) (2). 
(Artt. 413 en 416 Sv.) 

2° Wanneer een partij cassatieberoep heeft 
ingesteld en van haar voorziening af
stand doet zonder te berusten, voor zo
ver de beslissing waartegen cassatie
beroep is ingesteld geen eindbeslissing zou 
zijn, willigt het Hof die afstand niet in, 
als het oordeelt dat ze geen dergelijke be
slissing is (3). (Artt. 413 en 416 Sv.) 

3° De beslissing die, op het hager beroep 
van de beklaagde alleen, door de eerste 
rechter in solidum met zijn vrijwillig 
tussengekomen verzekeraar veroordeeld 
tot schadevergoeding aan de burgerlijke 
partij, deze veroordeling herleidt ten op
zichte van deze verzekeraw; miskent de 
devolutieve kracht van het hager beroep 
(4). (Art. 202 Sv.) 

4° en 5° De beslissing die, op het hager be
roep van de beklaagde alleen, door de eer
ste rechter in solidum met zijn vrijwil
lig tussengekomen verzekeraar veroor
deeld tot schadevergoeding aan de 
burgerlijke partij, deze veroordeling her
leidt ten opzichte van deze verzekeraar, 
miskent de kracht van het gewijsde van 
het vonnis van de eerste rechter (5). (Artt. 
2 en 28 Ger.W.) 

(ROELS B.VB.A. T. MEGA N.V) 

ARREST 

(A.R. nr. P.95.1321.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 28 september 1995 in 
hoger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Gent; 

(1) Zie Cass., 21 jan. 1992, A.R. nr. 5015 (A. C., 
1991-92, nr. 261) en Cass., 13 dec. 1994, A.R. nr. 
P.94.1089.N (ibid., 1994, nr. 554). 

(2) Het Hofnam op deze zitting nag een ana
loge beslissing in een vergelijkbare zaak (A.R; nr. 
P.96.0475, hierna, nr. 258), waarin alleen de 
tussengekomen verzekeraar hager beroep had in
gesteld. 

(3) Zie Cass., 13 dec. 1994 (zie voetnoot 1), en 
Cass., 1 okt. 1996, A.R. nr. P.96.578.N (A. C., 1996, 
nr. 344). 

(4) Zie Cass., 21 jan. 1992 (zie voetnoot 1). 

(5) Zie Cass., 9 jan. 1985, A.R. nr. 3759 (A. C., 
1984-85, nr. 278). 
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Overwegende dat Mr. Huguette 
Geinger, advocaat bij het Hofvan Cas
satie, bij akte ter griffie van het Hof 
neergelegd op 23 januari 1996, na
mens eiseres verklaart afstand zon
der berusting te doen van de voorzie
ning; 

Overwegende dat de politierecht
bank verweerster, vrijwillig tussen
gekomen partij, in solidum met de be
klaagde Backx veroordeelde tot het 
betalen van schadevergoeding aan ei
seres; 

Overwegende dat alleen de be
klaagde Backx tegen deze beslissing 
hager beroep instelde en verweerster 
niet vrijwillig tussenkwam in de 
rechtspleging in hager beroep; 

Overwegende dat verweerster te
gen het bestreden vonnis dat, wat 
haar betreft, bij verstek is gewezen 
geen ontvankelijk verzet kan doen ver
mits zij zelf geen principaal hager be
roep instelde en, bij gebrek aan prin
cipaal hager beroep door eiseres, 
burgerlijke partij, geen incidenteel ha
ger beroep zou kunnen instellen te
gen deze laatste; 

Dat het bestreden vonnis derhalve 
een eindbeslissing is, zodat de voor
ziening van eiseres ontvankelijk is; 

Dat de afstand niet kan worden in
gewilligd; 

Over het middel : 
schending van de artikelen 202, 203, 

203bis van het Wetboek van Strafvorde
ring, 2 en 28 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 

doordat de Correctionele Rechtbank te 
Gent bij het bestreden vonnis van 28 sep
tember 1995 op het hager beroep der be
klaagde het vonnis hervormt wat eiseres 
betreft en, opnieuw wijzende, de eis toe
laatbaar en ten dele gegrond verklaart, de 
beklaagde en de vrijwillig tussenkomende 
partij N.V. Mega, ieder voor het geheel, ver
oordeelt om aan eiseres de som van 
123.500,- frank, meer de vergoedende in
trest vanaf 26 maart 1994 tot op datum van 
het vonnis, de gerechtelijke intrest vanaf 
datum van het vonnis op 123.500,- frank en 
de kosten van beide instanties, gevallen 
aan de zijde van deze burgerlijke partij, te 
betalen, aan eiseres voorbehoud verleent 
voor wat betreft de BTW en het meer- of 

andersgevorderde afwijst als niet gegrond, 
op volgende gronden : "Uit de gegevens van 
de strafinformatie blijkt dat op 29.03.1994 
door Walter Roels aangifte werd gedaan 
van de beschadigde computermaterialen, 
welke zich in de koffer bevonden. Er is geen 
enkele reden om aan te nemen dat de ge
vraagde vergoeding wegens beschadiging 
niet zou slaan op het werkelijk vervoerde 
computermateriaal. Uit het overgelegde 
stuk van de burgerlijke partij B.V.B.A. 
Roels, gericht aan Walter Decoodt dd. 
30.03.94, blijkt dat de vernielde computer
materialen, die niet meer in produktie zijn, 
vervangen kunnen worden door materi
aal ter waarde van 123.500 frank exclu
sief B.T.W. Enkel dit bedrag is toewijs
baar, nu de burgerlijke partij aangeeft mits 
betaling van dit bedrag, volledig in haar 
schade te zijn vergoed. Wat de B.T.W. be
treft kan voorbehoud worden verleend", 

terwijl het hager beroep in de regel 
slechts tot voordeel strekt van diegene die 
het rechtsmiddel heeft aangewend; in af
wijking van voormelde regel het hager be
roep van de beklaagde de verzekeraar van 
zijn burgerlijke aansprakelijkheid, die vrij
willig of gedwongen tussenkomt in het ge
ding, ten goede komt, wanneer het von
nis a quo de beslissingen genomen 
opzichtens de beklaagde aan de verzeke
raar gemeen heeft verklaard en derhalve 
geen veroordeling tegen laatstgenoemde 
heeft uitgesproken; deze afwijking even
wel niet geldt wanneer het vonnis a quo de 
verzekeraar solidair of in solidum met de 
beklaagde, die zijn verzekerde is, heeft ver
oordeeld tot betaling van schadevergoe
ding aan de benadeelden en de verzeke
raar hiertegen geen hager beroep heeft 
ingesteld; in dat geval het vonnis, gewe
zen door de eerste rechter, opzichtens de 
verzekeraar in kracht van gewijsde treedt 
en op onherroepelijke wijze de relatie tus
sen de verzekeraar en het slachtoffer re
gelt; de verzekeraar bijgevolg gehouden is 
de schade, zoals in dit vonnis bepaald, te 
vergoeden; te dezen de N.V. Mega, vrijwil
lig tussenkomende partij, in eerste aan
leg, bij toepassing van artikel14 van de wet 
van 21 november 1989 betreffende de ver
plichte aansprakelijkheidsverzekering in
zake motorrijtuigen, in solidum met be
klaagde, die haar verzekerde was, werd 
veroordeeld tot betaling van het bedrag van 
223.375,- frank, meer intresten en kos
ten, terwijl voorbehoud werd verleend wat 
betreft het productieverlies van mevrouw 
Jacops bij vonnis van 19 april1995; te
gen voormeld vonnis enkel door beklaagde 
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hoger beroep werd aangetekend; de verze
keraar derhalve ingevolge het in kracht van 
gewijsde treden van het vonnis te zijnen op
zichte gehouden bleef tot betaling van voor
meld bedrag; 

zodat het bestreden vonnis, in afwezig
heid van hoger beroep van de N.V. Mega te
gen het vonnis van de eerste rechter, niet 
wettig kon beslissen om in graad van ho
ger beroep de veroordeling te haren op
zichte te herleiden tot het bedrag van 
123.500,- frank, meer intresten en kos
ten, met voorbehoud voor wat betreft de 
B.T.W, aldus de devolutieve kracht van het 
hoger beroep van de beklaagde misken
nende (schending van de artikelen 202, 203 
en 203bis van het Wetboek van Strafvor
dering), evenals de kracht van gewijsde, ge
hecht aan de beslissing opzichtens de vrij
willig tussengekomen partij (schending van 
artikelen 2 en 28 van het Gerechtelijk Wet
hoek) : 

Overwegende dat het middel, om de 
redenen die het vermeldt, gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre het uit
spraak doet over de burgerlijke rechts
vordering van eiseres tegen ver
weerster; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietigde 
vonnis; veroordeelt verweerster in de 
kosten; zegt dat er geen grand is tot 
verwijzing. 

3 juni 1997 - 2e kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. D'Haenens, voorzitter 
- Gelijkluidende conclusie van de h. Du
brulle, advocaat-genreaal-Advocaat: mr. 
Geinger. 

Nr. 258 

2e KAMER- 3 juni 1997 

CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- BE
SLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP 
- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING -

BURGERLIJKE PARTIJ- HOGER BEROEP VAN 
DE VERZEKERAAR ALLEEN- VERSTEK VAN DE 
BEKLAAGDE- VEROORDELING -AARD VAN 
DE BESLISSING. 

De beslissing in hager beroep tegen een von
nis dat de beklaagde en zijn vrijwillig 
tussengekomen verzekeraar in solidum 
veroordeelt tot schadevergoeding aan de 
burgerlijke partij, op het hager beroep van 
de verzekeraar alleen bij verstek gewe
zen t.a.v. de beklaagde, is- hoewel de 
voorziening tegen hem werd ingesteld 
vooraleer de gewone termijn van verzet 
verstreken was - een eindbeslissing, 
doordat de beklaagde, bij gebrek aan be
lang, geen ontvankelijk verzet kon aan
tekenen omdat het aanvaarden van dat 
verzet inderdaad tot gevolg zou hebben 
gehad dat het voor hem gunstige verstek
vonnis teniet werd gedaan; de voorzie
ning tegen deze beslissing is derhalve ont
vankelijk (1). (Artt. 413 en 416 sv.) 

(SKOULLOS T. VANDEN BOSSCHE, MAURETUS N.V) 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.0745.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 25 april 1996 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Antwerpen; 

Over de door verweerster opgewor
pen grond van niet-ontvankelijkheid : 
de tegen haar in haar hoedanigheid 
van vrijwillig tussengekomen partij in
gestelde voorziening is niet ontvan
kelijk daar de bestreden beslissing ten 
aanzien van verweerder, beklaagde, bij 
verstek is gewezen en de voorziening 
tegen hem werd ingesteld vooraleer de 
gewone termijn van verzet was ver
streken: 

Overwegende dat verweerder geen 
belang had bij aantekenen van ver
zet tegen het verstekvonnis; dat het 
aanvaarden van verzet inderdaad tot 
gevolg zou hebben gehad dat het voor 
verweerder gunstige verstekvonnis 

(1) Vergelijk met het hiervoor (nr. 257) gepu
bliceerde arrest van dezelfde datum in de zaak 
A.R. nr. P.95.1321.N, waarvan de grondslag tot 
vernietiging ook te dezen gold, zoals nit het ant
woord op het eerste middel blijkt. 



616 HOF VAN CASSATIE Nr. 259 

teniet werd gedaan; dat verweerder 
dus geen ontvankelijk verzet kon aan
tekenen; 

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

Gelet op de namens eiser neerge
legde memorie, waarvan een door de 
griffier 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 burger
lijke rechtsvordering van eiser tegen 
de eerste verweerder : 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat het middel aileen 

de verweerder Johan Vanden Bossche, 
inzonderheid de herleiding van diens 
veroordeling tot 157.894 frank in 
hoofdsom betreft; 

Overwegende dat, nu de verweer
der Vanden Bossche, beklaagde, geen 
hoger beroep had ingesteld tegen de 
beslissing van de eerste rechter waar
bij hij was veroordeeld tot betaling van 
schadevergoeding aan eiser, burger
lijke partij, de desbetreffende rechts
vordering bij de appelrechters niet 
aanhangig was, zodat de appel
rechters, op het enkel hoger beroep 
van tweede verweerster, vrijwillig 
tussengekomen partij, geen uitspraak 
konden doen over deze vordering; dat 
hieraan niets afdoet de omstandig
heid dat eiser als gei:ntimeerde, bij 
wijze van "incidenteel beroep" in zijn 
appelconclusie om de hervorming ver
zocht niet aileen van de beslissing 
waartegen het principaal hoger be
roep van de tweede verweerster was 
ingesteld, maar ook van de beslissing 
over zijn burgerlijke rechtsvordering 
tegen de eerste verweerder ofschoon 
deze verweerder zelf geen principaal 
hoger beroep had ingesteld; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre het de ver
weerder Vanden Bossche veroordeelt 

tot schadevergoeding van slechts 
157.894 frank in hoofdsom; verwerpt 
de voorziening voor het overige; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde vonnis; ver
oordeelt eiser in twee derde van de 
kosten; laat het overige derde ten laste 
van de Staat; zegt dat er geen grond is 
tot verwij zing. 

3 juni 1997 - ze kamer - Voorzitter : de 
h. D'Haenens, voorzitter - Verslaggever : 
de h. Goethals - Gelijhluidende conclu
sie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. B-utzler en De Gryse. 

Nr. 259 

ze KAMER- 4 juni 1997 

CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TER
MIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKE
NING - STRAFVORDERING - VOORBARIG 
CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING)
VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHT
BANK - CASSATIEBEROEP VAN DE VER
DACHTE. 

In de regel is niet ontvankelijk het cassatie
beroep, door de verdachte v66r de eind
beslissing ingesteld tegen een arrest van 
de kamer van inbeschuldigingstelling dat, 
zonder uitspraak te doen over een ge
schil inzake de bevoegdheid van de 
onderzoeksgerechten, de verdachte naar 
de correctionele rechtbank verwijst (1). 
(Art. 416 Sv.) 

(COCHEZ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.97.0594.F) 

HET HOF; _.:__ Gelet op het be
streden arrest, op 27 maart 1997 

(1) .Cass., 11 mei 1994, A.R nr. P.94.0419.F 
CA,p, 1994, nr. 232). 
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gewezen door het Hof van Beroep te 
Luik, kamer van inbeschuldigingstel
ling; 

Overwegende dat het arrest, met be
vestiging van de op 22 november 1996 
door de raadkamer van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Luik gewezen be
schikking, eiser wegens heling 
verwijst naar de correctionele recht
bank; 

Overwegende dat eiser voor de 
onderzoeksgerechten niet heeft aan
gevoerd dat die gerechten niet bevoegd 
waren om kennis te nemen van de 
zaak maar zich ertoe heeft beperkt de 
ontvankelijkheid van de strafvorde
ring te betwisten; 

Overwegende dat een verwijzings
arrest waarbij geen uitspraak wordt 
gedaan over een bevoegdheidsgeschil 
een voorbereidende beslissing en een 
beslissing van onderzoek is en dus 
geen eindbeslissing is in de zin van ar
tikel 416 van het Wetboek van Straf
vordering; 

Dat de voorziening voorbarig is, 
mitsdien niet ontvankelijk is; 

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

4 juni 1997 - 2e kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Ghislain, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
de h. De Riemaecker, advocaat-generaal. 

Nr. 260 

2e KAMER - 4 juni 1997 

1 o VOORLOPIGE HECHTENIS - vooR
LOPIGE INVRLJHEIDSTELLING- VERZOEK VAN 
DE GEHECHTE BEKLAAGDE - UITSPRAAK 

OVER DAT VERZOEK- ARTIKEL 5.3 E.VR.M. -
REDELIJKE TERMIJN - BEOORDELING- TIJD
STIP VAN DE BEOORDELING. 

2o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 5- ARTI
KEL 5.3 -REDELIJKE TERMIJN -BEOORDE
LING- TIJDSTIP VAN DE BEOORDELING
VOORLOPIGE HECHTENIS- VOORLOPIGE IN
VRIJHEIDSTELLING- VERZOEK VAN DE GE
HECHTE BEKLAAGDE. 

3o VOORLOPIGE HECHTENIS - vooR
LOPIGE INVRIJHEIDSTELLING- VERZOEK VAN 
DE GEHECHTE BEKLAAGDE - UITSPRAAK 
OVER DAT VERZOEK- BEVOEGDHEID VAN HET 
GERECHT-ARTIKEL 6.1 E.V:R.M. - REDELIJKE 
TERMIJN- BEOORDELING. 

4o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 6- ARTI
KEL 6.1 - REDELIJKE TERMIJN- BEOORDE
LING- VOORLOPIGE HECHTENIS- VOORLO
PIGE INY.RIJHEIDSTELLING- VERZOEK VAN DE 
GEHECHTE BEKLAAGDE- BEVOEGDHEID VAN 
HET GERECHT. 

5o VOORLOPIGE HECHTENIS - vooR
LOPIGE INVRIJHEIDSTELLING- VERZOEK VAN 
DE GEHECHTE BEKLAAGDE - BESLISSING VAN 
VERWERPING- STRAF VAN MINDER DAN 15 

JAAR OPSLUITING - MOTIVERING. 

6° VOORLOPIGE HECHTENIS - vooR
LOPIGE INY.RIJHEIDSTELLING- VERZOEK VAN 
DE GEHECHTE BEKLAAGDE- BESLISSING VAN 
VERWERPING- ARTIKEL 6.2 E.V:R.M.- VER
MOEDEN VAN ONSCHULD- MOTIVERING
WETTIGHEID. 

7o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTI
KEL 6.2- VERMOEDEN VAN ONSCHULD- BE
OORDELING- VOORLOPIGE HECHTENIS
VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING- VER
ZOEK VAN DE GEHECHTE BEKLAAGDE- MO
TIVERING- WETTIGHEID. 

8° CASSATIEBERQEP- STRAFZAKEN
BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIE
BEROEP- STRAFVORDERING- BESLISSIN
GEN WAARTEGEN REEDS CASSATIEBEROEP IS 
INGESTELD - GEVOLG. 

1 o en 2° Om te oordelen of de in art. 5.3 
E. VR.M. bepaalde redelijke termijn al 
, dan niet overschreden is, moet de rech
ter die uitspraak doet inzake voorlopige 
hechtenis, inzonderheid over een ver
zoek tot voorlopige invrijheidstelling, zich 
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plaatsen ten tijde van zijn beslissing. (Art. 
5.3 E.V.R.M.; art. 27 Wet Voorlopige 
Hechtenis.) 

3° en 4° De rechter die uitspraak doet over 
een voorlopige hechtenis, meer bepaald 
het vonnisgerecht dat uitspraak doet over 
een verzoek tot voorlopige invrijheidstel
ling, is niet bevoegd om te oordelen of de 
in art. 6.1 E.VR.M. bepaalde redelijke ter
mijn bij de berechting van de zaak al dan 
niet in acht zal zijn genomen (1). (Art. 6.1 
E.V:R.M.; art. 27 Wet Voorlopige Hech
tenis.) 

5° Wanneer de feiten aanleiding kunnen ge
ven tot een strafvan minder dan 15 jaar 
opsluiting, levert het bestaan van een en
kele van de in art. 16, § 1, Wet Voorlo
pige Hechtenis bepaalde omstandighe
den, voldoende grand op tot de 
handhaving van de hechtenis (2). (Art. 
16, § 1, Wet Voorlopige Hechtenis.) 

6° en 7o Het arrest dat, zonder het begin
sel van het vermoeden van onschuld te 
miskennen, vaststelt dat er ernstige aan
wijzingen van schuld bestaan en de om
standigheden vermeldt die de hechtenis 
verantwoorden, gelet op de in art. 16 Wet 
Voorlopige Hechtenis bepaalde criteria, is 
regelmatig met redenen omkleed en ver
antwoordt zijn beslissing naar recht. (Art. 
16 Wet Voorlopige Hechtenis.) 

so In strafzaken, behoudens het in art. 40, 
vierde lid, Taalwet Gerechtszaken be
paalde geval, het geval van regelmatige 
afstand of het geval waarin tegen een ar
rest tot verwijzing naar het hof van as
sisen nag een voorziening kan worden in
gesteld na het veroordelend arrest, kan 
een partij zich geen tweede maal tegen de
zelfde beslissing in cassatie voorzien, oak 
al is de tweede voorziening ingesteld v66r 
de verwerping van de eerste (3). (Art. 438 
Sv.) 

(1) Cass., 25 juli 1990, A.R. nr. 7724 (A. C., 
1989-90, nr. 643); raadpl. Cass., 23 jan. 1996, A.R. 
nr. P.96.0090.N (ibid., 1996, nr. 49). 

(2) Raadpl. Cass., 11 sept. 1996, A.R. nr. 
P.96.1224.F (A. C., 1996, nr. 305). 

(3) Raadpl. Cass., 15 maart 1994, A.R. nr. 7260, 
en 27 sept. 1994, A.R. nr. P.94.1079.N (A. C., 1994, 
nrs. 123 en 402). 

(MAGINI) 

(A.R. nr. P.97.0686.F) 

ARREST (vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 mei 1997 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel : 

I. Op de op 20 mei 1997 om 10.35 
uur ingestelde voorziening: 

Over het eerste middel: 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de redelijke termijn niet over
schreden is ten tijde van zijn beslis
sing, nu de zaak "voor pleidooi is 
vastgesteld op de terechtzitting van 20 
mei 1997" en "de aangeklaagde sa
menhang totnogtoe geen enkele ver
traging heeft veroorzaakt"; dat het zijn 
beslissing aldus naar recht verant
woordt; dat voor het overige de rech
ter die uitspraak doet inzake voorlo
pige hechtenis niet client te oordelen of 
de redelijke termijn, als bedoeld in het 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, zal worden in acht ge
nomen bij de berechting van de zaak 
zelf; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel: 

Overwegende dat, wanneer de fei
ten aanleiding kunnen geven tot een 
strafvan minder dan 15 jaar opslui
ting, het bestaan van een enkele van 
de in artikel 16, § 1, van de wet be
treffende de voorlopige hechtenis be
paalde omstandigheden, in dit geval de 
vrees voor herhaling, voldoende grand 
oplevert tot de handhaving van de 
voorlopige hechtenis; 

Overwegende dat voor het overige 
het arrest, met verwijzing naar de re
denen van het aanhoudingsbevel, de 
omstandigheden eigen aan de zaak en 
aan eisers persoonlijkheid die val
gens de appelrechters de handhaving 
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van de hechtenis voor de openbare vei
ligheid volstrekt noodzakelijk rna
ken, nader omschrijft; dat de vermel
dingen van het aanhoudingsbevel, 
volgens welke "de verdachte toegeeft 
te hebben deelgenomen aan pogin
gen tot diefstal (. .. ), alsook aan twee 
diefstallen met inbraak de dag voor
dien en aan een diefstal met geweld 
van een handtas tijdens de nacht", zo
dat "die feiten wijzen op een gedrag 
dat bijzonder verontrustend is voor de 
goederen en de openbare veiligheid", 
geen algemene overwegingen of ge
meenplaatsen zijn; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

zijn beslissing met redenen omkleedt 
door vast te stellen dat er ernstige 
aanwijzingen van schuld bestaan en 
door de omstandigheden te vermel
den die de hechtenis wettigen gezien 
de criteria bepaald in artikel16 van de 
wet betreffende de voorlopige hechte
nis, zijn beslissing regelmatig met re
denen omkleedt en naar recht verant
woordt, zonder het beginsel van het 
vermoeden van onschuld te misken
nen; 

Dat, in dat opzicht, het middel niet 
kan worden aangenomen; 

Overwegende dat voor het overige 
het middel kritiek uitoefent op een ten 
overvloede gegeven reden van het ar
rest; 

Dat het, in dat opzicht, niet ontvan
kelijk is; 

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

II. Op de op 20 mei 1997 om 11 uur 
ingestelde voorziening: 

Overwegende dat in strafzaken, be
houdens het in artikel 40, vierde lid, 
van de wet van 15 juni 1935 op het ge
bruik der talen in gerechtszaken be
paalde geval, het geval van regelma
tige afstand of het geval waarin tegen 

een arrest tot verwijzing naar het hof 
van assisen nog een voorziening kan 
worden ingesteld na het veroorde
lend arrest, een partij zich geen 
tweede maal tegen dezelfde beslis
sing in cassatie kan voorzien, ook al is 
de tweede voorziening ingesteld v66r 
de verwerping van de eerste; 

Overwegende dat eiser zich reeds 
eerder in cassatie heeft voorzien, zo
dat de tweede voorziening niet ont
vankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voor
zieningen; veroordeelt eiser in de kos
ten van zijn voorzieningen. 

4 juni 1997 - 2e kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Ghislain, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
de h. De Riemaecker, advocaat-geneni.al
Advocaat : mr. J. Castiaux, Brussel. 

Nr. 261 

1 e KAMER - 6 juni 1997 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN 
AANSLAGPROCEDURE - ONTHEFFING- TE
RUGBETALING VAN BELASTINGEN EN VER
PLICHTING TOT BETALING VAN MORATORIUM
INTEREST - ENIGE VERPLICHTING - OOR
ZAAK- WETTELIJKE GRONDSLAG. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN- VOOR
ZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP -
RECHTSMACHT VAN HET HOF VAN BEROEP
TERUGGAVE VAN BELASTING- NIET GEVOR
DERDE MORATORIUMINTEREST. 

1 o De verplichting om de ten onrechte 
gefnde belastingen terug te betalen en de 
verplichting tot betaling van moratorium
interest op aldus gefnde sommen, in het 
geval dat de wet zulks voorschrijft, zijn 
geen onderscheiden schulden, maar ma
ken een enige verplichting uit die voort
vloeit uit hetzelfde rechtsfeit zoals be
doeld in art. 308 WI.B. (1964) (1). (Art. 
308 W.I.B. 1964, thans 418 W.I.B. 1992.) 

(1) Cass., 6jan. 1970 (A.C., 1970, 406). 
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2° Overschrijdt zijn rechtsmacht -;;;td het hof 
van beroep dat met toepassing van art. 
308 W.I.B. (1964) de teruggave beveelt 
van belasting en van de moratorium
interest hierop, ook al is die voor het hof 
van beroep niet gevorderd (2). (Art. 278 
W.I.B. 1964, thans 377 W.I.B. 1992.) 

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

ARREST 

(A.R. nr. F.94.0063.N) 

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

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 278 van het Wet

hoek van de inkomstenhelastingen, zoals 
dat van toepassing was voor het aanslag
jaar 1985, 

doordat het hestreden arrest, zonder dat 
appellant, toekomstig verweerder, dit in zijn 
hezwaarschrift, zijn voorziening in he
roep of zijn hesluiten heeft gevraagd, 
moratoriumintresten toekent op het even
tueel teveel hetaalde, 

terwijl het Hofvan Beroep, zetelende in 
fiscale zaken, op grond van artikel 278 van 
het Wethoek van de inkomstenhelastin
gen, hehoudens de zaken waarover het zich 
amhtshalve moet huigen, zijnde het ge
zag van het rechterlijk gewijsde en de pres
criptie, enkel uitspraak kan doen over he
twistingen die op regelmatige wijze hij het 
Hof aanhangig werden gemaakt in de voor
ziening in heroep zelf, en over de grieven 
hedoeld in artikel 278, lid 2 van voormeld 
wethoek, die eveneens op regelmatige wijze 
hij het Hof aanhangig werden gemaakt hin
nen de termijn gesteld in de artikelen 279, 
lid 2 en 282 van hetzelfde wethoek, zodat 
het arrest door aan appellant moratorium
intresten toe te kennen de perken van het 
aanhangig gemaakte geschil te huiten is ge
gaan en derhalve artikel 278 van het Wet
hoek van de inkomstenhelastingen heeft ge
schonden: 

Overwegende dat het hof van be
roep dat in eerste en laatste aanleg 

(2) Cass., 6 jan. 1970, vermeld in voetnoot 1; 
30 mei 1991, A.R. nr. F.1099.F (A C., 1990-91, nr. 
507). 

uitspraak doet over het beroep Van de · 
belastingplichtige, wegens het karak
ter van openbare orde van de belas
tingen, binnen de perken van het aan
hangig gemaakte geschil, in feite en in 
rechte uitspraak moet doen; 

Dat, krachtens artikel 308 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen (1964), bij terugbetaling van be
lastingen, moratoriuminterest wordt 
toegekend; 

Dat de verplichting om het bedrag 
van de ten onrechte gei:nde belastin
gen terug te betalen en de verplich
ting tot betaling van moratorium
interest op aldus gei:nde sommen, in 
het geval dat de wet zulks voorschrijft, 
geen onderscheiden schulden zijn, 
maar een enige verplichting uitma
ken die voortvloeit uit hetzelfde rechts
feit zoals bedoeld in artikel 308 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen (1964); dat het hofvan beroep 
dat de teruggave beveelt van de ten 
onrechte gei:nde belastingen en de 
moratoriuminterest, uitspraak doet 
over het dubbel voorwerp van een 
enige verplichting die noodzakelijk en 
onverbreekbaar aan zijn rechtsmacht 
is voorgelegd; 

Dat hieruit volgt dat het hofvan be
roep dat, met toepassing van het voor
melde artikel 308, teruggave beveelt 
niet enkel van belasting maar ook van 
de moratoriuminterest hierop, ook al 
is die voor het hof van beroep niet ge
vorderd, zijn rechtsmacht niet over
schrijdt; 

Dat het middel faalt naq.r recht; 

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

6 juni 1997 - 1 e kamer - Voorzitter : 
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Forrier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Bresseleers, 
advocaat-generaal. 
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Nr. 262 

1 e KAMER - 6 juni 1997 

iNKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAG
PROCEDURE - ONTHEFFING- OVERBELAS
TING VOORTVLOEIEND UIT MATERIELE VER
GISSING- BEGRIP. 

De materiele vergissing bepaald in art. 277, 
§ 1, WI.B. (1964) is een feitelijke vergis
sing als gevolg van een misvatting over 
het bestaan van materiele gegevens bij 
ontstentenis waarvan de belasting wet
telijke grondslag mist (1). (Art. 277, § 1, 
W.I.B. 1964, thans 376, § 1, W.I.B. 1992.) 

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

ARREST 

(A.R. nr. F.94.0076.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 mei 1994 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 277 § 1 van het 

Wetboek van de inkomstenbelastingen zo-
als van toepassing voor aanslagjaar 1977, 

doordat het Hofvan beroep met een ma
teriiHe vergissing in de zin van artikel277, 
§ 1 van het Wetboek van de inkomstenbe
lastingen (hierna W.I.B.) de vergissing ge
lijkstelt die de taxatieambtenaar zou heb
ben begaan door in de indiciaire afrekening 
geen rekening te houden met vermogens
bestanddelen waarvan hij kennis had en 
meer bepaald met de uitbetaling van ver
dere schijven van een bouwlening ten be
drage van 650.000 frank, waardoor het in
diciaire tekort van 514.824 frank 
gerechtvaardigd is, op grond "dat indien de 
taxatieambtenaar al geen kennis had van 
het uitbetalen van de bijkomende schij
ven van de hypothecaire lening, hij er daar
entegen kennis van diende te hebben bij 
het opstellen van de indiciaire afrekening, 
nu hij kennis had van het bestaan van de 
lening en van het in de indiciaire afreke-

(1) Cass., 20 juni 1991,A.R. nr. F.l104.F CA. C., 
1990-91, nr. 547); zie Cass., 8 old. 1963 (Bull. en 
Pas., 1964, I, 135); 7 jan. 1969 (A. C., 1969, 439), 
en de noot P.M., blz. 440. 

ning in aanmerking genomen bedrag van 
de bouwkosten van dat jaar ten bedrage 
van 1.125.892 frank, dat indien hem de in
lichtingen ontbraken betre.ffende de her
komst van de fondsen om deze kosten te 
dekken, hij in de omstandigheden der zaak 
hieraan had·dienen te verhelpen met een 
vraag tot inlichtingen, dat hieruit blijkt dat 
zo de taxatieambtenaar deze elementen al 
niet kende, hij ze had dienen te kennen, zo
dat de omstandigheid er geen rekening mee 
gehouden te hebben in de bijzondere om
standigheden der zaak dient gelijkgesteld 
te worden met een materiele vergissing in 
de zin van artikel 277, § 1 W.I.B., 

terwijl indien, quod non, de taxatie
ambtenaar een vergissing heeft begaan 
door bij het opstellen van een indiciaire af
rekening overeenkomstig artikel247 W.I.B. 
geen rekening te houden met bepaalde 
geldsommen die in aanmerking zouden ko
men als verantwoording van het indiciair 
tekort, deze vergissing of dit verzuim geen 
materiele vergissing is in de zin van arti
kel 277 § 1 W.I.B., daar zij voortvloeit uit 
de beoordeling door de taxatieambtenaar 
van de bewijselementen die de belasting
plichtige heeft overgelegd in verband met 
de verantwoording van het indiciair te
kort en niet uit een feitelijke vergissing on
afhankelijk van het verband of de wil van 
de taxatieambtenaar (schending van arti
kel 277, § 1 van het Wetboek van de in
komstenbelastingen) : 

Overwegende dat de materiele ver
gissing bepaald in artikel277, § 1, van 
het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen (1964), een feitelijke vergis
sing is als gevolg van een misvatting 
over het bestaan van materiele gege
vens bij ontstentenis waarvan de be
lasting wettelijke grondslag mist; 

Dat de taxatieambtenaar die niet 
alle gegevens die hij kende of had die
nen te kennen in aanmerking neemt, 
daarom nog niet de materiele vergis
sing begaat, bedoeld in het voren
staande artikel; dat die weglating toe 
te schrijven kan zijn aan de beoorde
ling van de taxatieambtenaar en niet 
aan een feitelijke vergissing buiten zijn 
verstand of wil om; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de taxatieambtenaar geen 
kennis had van het uitbetalen van bij
komende schijven van een hypothe
caire lening; dat het oordeelt dat hij 
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daarvan kennis moest hebben bij het 
opstellen van de indiciaire afreke
ning omdat hij kennis had van het be
staan van de lening en van het in de 
indiciaire afrekening in aanmerking 
genomen bedrag van de bouwkosten; 
dat het beslist dat het niet-rekening 
houden met elementen die de taxatie
ambtenaar had dienen te kennen, een 
materiele vergissing is in de zin van 
artikel277, § 1, van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen (1964); 

Dat het arrest aldus dit artikel 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 
Overwegende dat het tweede mid

del niet tot ruimere cassatie kan lei
den; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de stukken van eiser, die op 
9 november 1994 ter griffie van het 
Hof zijn ontvangen, dit is buiten de bij 
artikel 389 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen 1992 bepaalde 
termijn, vernietigt het bestreden ar
rest, behalve in zoverre dit de fiscale 
voorziening ontvankelijk verklaart; be
veelt 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 Gent. 

6 juni 1997 - 1 e kamer - Voorzitter : 
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Farrier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Bresseleers, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Pee
ters, Brussel. 

Nr. 263 

Se KAMER - 9 juni 1997 

1 o CASSATIEMIDDELEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN- VEREISTE VERMELDINGEN- GEWIJ
ZIGDEWET. 

zo CASSATIEMIDDELEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN- VEREISTE VERMELDINGEN- WETS
BEPALINGEN- VERORDENENDE BEPALING
RAAD VAN STATE- VERNIETIGING. 

so CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE 

ZAKEN- ONDUIDELIJK MIDDEL- BEGRIP. 

1 o Het middel dat de schending aanvoert 
van een wetsartikel waarvan de tekst is 
gewijzigd door een latere wet, verwijst 
naar dat artikel zoals het is gewijzigd; 
niet ontvankelijk is het middel dat de 
schending van de laatste tekst van die 
wetsbepaling aanvoert terwijl die tekst 
geen verband houdt met de aangevoerde 
grief (1). (Art. 1080 Ger.W.) 

zo Niet ontvankelijk is het middel dat de 
schending aanvoert van een verorde
nende bepaling die door een beslissing 
van de Raad van State is vemietigd (2). 
(Art. 1080 Ger.W.) 

so Niet ontvankelijk wegens onduidelijk
heid is het cassatiemiddel dat niet pre
ciseert waarin de aangevoerde schen
ding van de wetsbepaling zou bestaan (S). 

(FRANSE GEMEENSCHAP 
T. ECOLE D'INFIRMIERES SAINT-JOSEPH V.Z.W. 

E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.96.0079.F) 

RET HOF; - Gelet op het be
streden arrest, op 10 mei 1995 

(1) Cass., 9 jan. 1995, A.R. nr. S.94.0078.F 
(A. C., 1995, nr. 16). Over het door het Hofbe
slechte geval, zie artt. 2 en 11, § 1, wet 7 april 
1995, B.S. 16 juni 1996, p. 17637; die bepalin
gen zijn van kracht geworden de tiende dag na 
hun bekendmaking, d.w.z. op 26 juni 1995 en het 
cassatieberoep is op 10 mei 1996 ingesteld. 

(2) Over het gezag van gewijsde erga omnes 
van de beslissing tot vernietiging van de R.v.St.; 
zie Cass., 13 mei 1982,A.R. nr. 6434 (AC., 1981-
82, nr. 547), en de concl. van de h. Velu, toen adv.
gen., in Bull. en Pas., 1982, I, 1056, inz. p. 1081; 
21 juni 1990, A.R. nr. 8575 (ibid., 1989-90, nr. 
614); over het door het Hofbeslechte geval, zie 
R.v.St. (3e k.), 3 april1987, Kinart en Germa
neau, An:R.v.St., 1987, nr. 27.781; B.S., 2 juni 
1987, p. 8505. 

(3) Cass., 21 maart 1986, A.R. nr. 4644 (AC., 
1985-86, nr. 458). 
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door het Arbeidshof te Brussel gewe
zen (4); 

Over het middel gesteld als volgt: scherr
ding van de artikelen 25, 1°, van het ko
ninklijk besluit van 17 augustus 1957 hou
dende vaststelling van de voorwaarden 
waaronder het diploma van vroedvrouw, 
verpleger ofverpleegster wordt toegekend, 
21bis, § 2, van het koninklijk besluit nr. 78 
van 10 november 1967 betreffende de ge
neeskunst, de uitoefening van de daar
aan verbonden beroepen en de geneeskun
dige commissies, 3, § 1, 11, eerste lid, van 
het koninklijk besluit van 30 juli 1975 be
treffende de voldoende geachte be
kwaamheidsbewijzen in de gesubsidieerde 
inrichtingen voor secundair technisch en 
beroepsonderwijs met volledig leerplan en 
voor sociale promotie en 1 van het konink
lijk besluit van 11 maart 1985 tot vaststel
ling van de lijst van technische verpleeg
kundige prestaties en van handelingen die 
door een geneesheer kunnen worden toe
vertrouwd aan de beoefenaars van de ver
pleegkunde, de uitvoeringsmodaliteiten er
van alsook de vereiste kwalificatie
voorwaarden, en bijlage III bij 
laatstgenoemd besluit, 

doordat het arbeidshof: "voor recht heeft 
gezegd dat (de tweede verweerster) aan
spraak kan maken op toepassing van de 
weddeschaal 302 voor het geheel van de 
prestaties die zij ingevolge haar arbeids
overeenkomst met de vzw. Ecole 
d'infirmieres Saint-Joseph heeft verricht", 
en "(eiseres) op haar hoger beroep veroor
deelt om zonder afhoudingen de betaling te 
hervatten van de weddetoelage en (de eer
ste verweerster) te vrijwaren voor de te
gen haar uitgesproken veroordelingen. (Ei
seres) in de kosten van beide instanties 
veroordeelt (. .. )", op grond: "dat (de tweede 
verweerster), volgens (eiseres), geen aan
spraak kon maken op de weddeschaal 302 
voor de lessen beroepspraktijk omdat zij 
niet in het bezit is van de graad of van het 
diploma van gegradueerde verpleegster; dat 
dit standpunt strijdig is met de bepalin
gen van artikel 25 van het koninklijk be
sluit van 17 augustus 1957 houdende vast
stelling van de voorwaarden waaronder het 
diploma van vroedvrouw, verpleger of ver
pleegster wordt toegekend, die zijn over
genomen in de bijlage III bij het konink
lijk besluit van 11 maart 1985 tot 
vaststelling van de lijst van technische ver-

(4) De voorziening werd ingediend op 10 mei 
1996. 

pleegkundige prestaties en van handelin
gen die door een geneesheer kunnen wor
den toevertrouwd aan de beoefenaars van 
de verpleegkunde, de uitvoerings
modaliteiten ervan alsook de vereiste 
kwalificatievoorwaarden; dat het even
eens strijdig is met artikel 21bis, § 2, van 
het koninklijk besluit nr. 78 van 10 no
vember 1967 betreffende de geneeskunst, 
de uitoefening van de daaraan verbonden 
beroepen en de geneeskundige commis
sies; dat die bepalingen immers voorschrij
ven dat de persoon die in het bezit is van 
een diploma van vroedvrouw, welk diploma 
betrokkene in 1953 heeft behaald, gelijk
gesteld wordt met de gegradueerde ver
pleegster; dat (eiseres) niet redelijk kan be
togen dat (de tweede verweerster) 
gemachtigd zou zijn de titel van gegra
dueerde ziekenhuisverpleegster te voeren 
en daarmee als vroedvrouw zou zijn ge
lijkgesteld, zonder dat die bepalingen, op 
grond waarvan die gelijkstelling kan ge
beuren voor de uitoefening van het be
roep van verpleegster, een invloed heb
ben bij het bepalen van de weddeschaal 
waarop zij aanspraak kan maken als 
verpleegster-lesgeefster voor de vorming tot 
het verstrekken van verpleegkundige pres
taties", 

terwijl de gelijkstelling van de vroed
vrouwen met de gegradueerde verpleeg
sters en de machtiging om die titel te voe
ren alleen gelden voor de uitoefening van 
de verpleegkunde; het geschil dat te de
zen aan het arbeidshof is voorgelegd be
trekking heeft op het aan de tweede ver
weerster verschuldigde loon in het kader 
van de uitoefening van haar ambt als le
raar beroepspraktijk in het secundair tech
nisch hoger onderwijs en niet van de uit
oefening van de verpleegkunde; de 
weddetoelage van de personeelsleden van 
de gesubsidieerde inrichtingen voor secun
dair technisch en beroepsonderwijs met vol
ledig leerplan en voor sociale promotie 
wordt berekend volgens de "voldoende ge
achte bekwaamheidsbewijzen", die kun
nen bestaan uit "diploma's, getuigschrif
ten, brevetten en/ofjaren nuttige ervaring" 
(artikel 3, § 1, en 11, eerste lid, van het ko
ninklijk besluit van 30 juli 1975); het feit 
dat mevrouw De Rudder voor de uitoefe
ning van de verpleegkunde wordt gelijk
gesteld met een gegradueerde verpleeg
ster en die titel mag voeren, niet betekent 
dat zij het overeenstemmende "voldoend ge
achte bekwaamheidsbewijs" bezit; daar
uit volgt dat het arbeidshof, door te oor
delen dat die gelijkstelling en die 
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machtiging, die beperkt zijn tot de uitoe
fening van de verpleegkunde, ook gelden 
voor de "voldoende geachte bekwaamheids
bewijzen" die vereist zijn in het secun
dair technisch en beroepsonderwijs met vol
ledig leerplan en voor sociale promotie, de 
in het middel aangewezen wettelijke en 
verordenende bepalingen schendt : 

Overwegende dat, enerzijds, een 
middel dat de schending aanvoert van 
een wetsartikel waarvan de tekst door 
een latere wet is gewijzigd, verwijst 
naar dat artikel zoals het is gewij
zigd; 

Dat het middel aanwijst dat arti
kel 21bis, § 2, van het koninklijk be
sluit nr. 78 van 10 november 1967 be
treffende de geneeskunst, de uitoefe
ning van d~ daaraan verbonden 
beroepen en de geneeskundige com
missies is geschonden; dat het bijge
volg dat artikel bedoelt zoals het is 
vervangen bij artikel 2 van de wet van 
6 april 1995, dat op 26 juni 1995 in 
werking is getreden; dat die laatste 
versie van artikel 21bis, § 2, van het 
koninklijk besluit nr. 78 van 10 no
vember 1967 geen verband houdt met 
de aangevoerde grief; 

Overwegende dat, anderzijds, het 
koninklijk besluit van 11 maart 1985 
tot vaststelling van de lijst van tech-

D/1998/0196/7 

nische verpleegkundige prestaties en 
van handelingen die door een. genees
heer kunnen worden toevertrouwd aan 
de beoefenaars van de verpleegkunde, 
de uitvoeringsmodaliteiten ervan als
ook de vereiste kwalificatievoor
waarden, waarvan volgens het mid
del sommige bepalingen zijn ge
schonden, bij arrest nr. 27.781 van de 
Raad van State van 3 april 1987 is 
vernietigd; 

Overwegende, tenslotte, dat het 
middel niet duidelijk maakt hoe, uit de 
andere bepalingen die het vermeldt, 
volgt dat het diploma van vroedvrouw 
geen voldoende geacht bekwaamheids
bewijs oplevert voor de uitoefening van 
het ambt van praktijkleraar in het ho
ger secundair technisch onderwijs; 

Dat het middel niet ontvankelijk is; 

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

9 juni 1997 - 3e kamer - Voorzitter : de 
h. Marchal, afdelingsvoorzitter- Verslag
gever : de h. Verheyden - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Leclercq, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Van Omme
slaghe. 
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ARRESTEN VAN HET HOP VAN CASSATIE 

Bijlage bij DEEL 4 van JAARGANG 1997 

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE 

A 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade- Begrip. Vormen-Vergoedingwegens 
inkomstenverlies- Inkomensvervangende tege
moetkoming aan gehandicapten - Samen
loop. 474 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade- Begrip. Vormen- Begrip. 544 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade- Beoordelingsbevoegdheid. Raming. 
Peildatum - Raming. 544 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade - Beoordelingsbevoegdheid. Raming. 
Peildatum - Peildatum. 544 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade - Materiele schade. Elementen en 
grootte - Vernield voertuig- Belasting over 
de toegevoegde waarde - Benadeelde niet 
BTW-plichtig. 544 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade -Interest- Compensatoire in teres
ten - Betaling van een voorschot - Aan
rekening. 474 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade -Aller lei - Schade geleden door de 
Belgische Staat- Vordering tot schadever
goeding - Ontvanger der directe belastingen 
- Bevoegdheid. 596 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Samenloop van aansprakelijkheid- Aanspra
kelijkheid uit en buiten overeenkomst- Fout 
van een contractpartij bij de uitvoering van de 
overeenkomst - Vereisten voor extra
contractuele aansprakelijkheid. 563 

Advocaat 
Verschijning voor de gerechten in naam van 
een rechtspersoon- Vermoeden van regelma
tige lastgeving. 456 

Ambtenaar 
Algemeen - Openbaar vervoer - Spoorwe
gen - N ationale Maatschappij der Belgische 
Spoorwegen- Sociale abonnementen- Werk
gever - Bijdrage - Aard. 468 

Arbeid 
Aller lei-Arbeidsinspectiewet- Sociale inspec
teur - Ingewonnen inlichtingen - Bewijs
waarde. 497 

Arbeidsongeval 
Verzekering - Verzekeringsinstellingen -
Werkgever- Verplichting- Vrijheid- Ver
zekering bij onderscheiden verzekeraars -
Verschillende werknemerscategorieen- Niet
verzekering van een categorie werknemers -
Verzekeraars- Verplichting- Omvang. 601 

Arbeidsongeval 
Verzekering - Verzekeringsinstellingen -
Verzekeraar- Verplichting- Vervalbeding 
- Niet-verzekering van een categorie werk
nemers- Vergoedingen- Gevolg. 601 

Arbeidsovereenkomst 
Verplichtingen- Werkgever- Loon- Begrip 
- Openbaar vervoer- Spoorwegen- N atio
nale Maatschappij der Belgische Spoorwegen 
- Sociale abonnementen- Werkgeversbij
drage - Aard. 468 

Arbeidsovereenkomst 
Verplichtingen- Werkgever- Loon- Begrip 
- Openbaar vervoer - Spoorwegen - N atio
nale Maatschappij der Belgische Spoorwegen 
- Sociale abonnementen - Werkgever -
Bijdrage - Aard - Onderwijs - Gesubsidi
eerde inrichtingen- Weddetoelagen- Per
soneel. 468 

Arbeidsovereenkomst 
Verplichtingen- Deeltijdse arbeid- Varia
bel werkrooster- Openbaarmaking- Bepa
ling werkuren- Keuze door werknemer. 493 

Arbeidsovereenkomst 
Schorsing van de overeenkomst- Werkman 
- Arbeidsongeschiktheid - Gedurende meer 
dan zes maanden- Werkgever- Beeindi
ging - Opzeggingsvergoeding - Opzegging 
- Keuze - Modaliteiten - Overeenkomst -
Onbepaalde tijd. 571 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - Opzegging - Opzeggingsvergoeding 
- Keuze - Modaliteiten - Werkgever -
Beeindiging - Overeenkomst - Onbepaalde 
tijd- Uitvoering- Schorsing __:_ Werkman 
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- Arbeidsongeschiktheid - Gedurende meer 
dan zes maanden. 571 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - Opzeggingsvergoeding - Opzegging 
- Keuze - Modaliteiten - Werkgever -
Beeincliging - Overeenkomst - Onbepaalde 
tijd- Uitvoering- Schorsing- Werkman 
- Arbeidsongeschiktheid- Gedurende meer 
dan zes maanden. 571 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - Ontslag om dringende reden -
Begrip - Omvang. 495 

Arbeidsvoorziening 
Sluiting van ondernemingen - Sluitings
fonds - Overbruggingsvergoeding - Niet
betaling - Vergoeding wegens beeindiging
Betaling - Toepassingsgebied. 518 

Arbitragehof 
Prejudiciele vraag - Verplichting 'voor het 
Hof van Cassatie - Grenzen - Eindbeslis
sing- Cassatieberoep- Niet-ontvankelijkbeid 
- Gelijkbeid- Discriminatieverbod. 472 

Arbitragehof 
Prejudiciele vraag - Verplichting voor het 
Hofvan Cassatie- Niet ontvankelijk middel. 

478 

Architect (Tucht en bescherming van de 
titel) 
Orde van Architecten- Tuchtzaak- Bureau 
van de raad van de Orde - Samenstelling -
Leden van de nationale raad - Onderzoek -
Verwijzing- Regelmatigheid. 599 

Architect (Tucht en bescherming van de 
titel) 
Orde vanArchitecten- Tuchtzaak- Bureau 
van de raad van de Orde - Samenstelling
Leden van de nationale raad - Opdracht -
Raadgevende stem. 599 

B 
Bankbreuk en bedrieglijk onvermogen 

Bekendmaking van het veroordelend arrest of 
vonnis - Aard. 580 

Belasting over de toegevoegde waarde 
Vernield voertuig - Omvang van de schade 
- Vervangingswaarde - Benadeelde niet 
BTW-plichtig. 544 

Belasting over de toegevoegde waarde 
Vernield voertuig - Omvang van de schade 
- Benadeelde niet BTW-plichtig- Vervan
gingswaarde- Toepasselijk BTW-tarief. 544 

Beroepsgeheim 
Geheimhouding van het onderzoek - Voe
ging van een ander dossier. 549 

Bescherming van de maatschappij 
Commissie tot bescherming van de maatschap
pij - Rechtspleging - Door de commissie
leden niet and~ rtekende beslissing - Nietige 
beslissing- Vereiste. 530 

Beslag 
Algemeen - Roerend beslag- Aard. 438 

Beslag 
Algemeen - Evenreclige verdeling - Draag
wijdte - Toepassingsgebied. 438 

Beslag 
Bewarend beslag - Bewarend bes!ag onder 
derden- Derde-beslagene- Verklaring van 
derde-beslagene - Toepassing sanctie - On
aantastbare beoordeling door de beslag
rechter. 435 

Beslag 
Gedwongen tenuitvoerlegging - Uitvoerend 
beslag onder derden - Derde-beslagene -
Afgifte- Verplichting- Uitvoering- Voor
werp. 438 

Beslag 
Gedwongen tenuitvoerlegging - Uitvoerend 
beslag onder derden- Voorwerp- Bankre
kening - Saldo - Gerechtsdeurwaarder -
Verplichtingen. 438 

Bestendige deputatie 
Met eigenlijke rechtspraak belast rechtscol
lege - Bevoegdheid - Gemeentebelastingen 
- Bezwaar. 433 

Bestendige deputatie 
Met eigenlijke rechtspraak belast rechtscol
lege - Bevoegdheid - Gemeentebelasting -
Huisvuilophaling - Principe - Bedrag -
Bezwaar. 433 

Betekeningen en kennisgevingen 
Exploot - Exceptie van nietigheid- Beteke
ning aan de persoon - Op de plaats die de 
wet bepaalt - Draagwijdte. 541 

Betekeningen en kennisgevingen 
Exploot - Betekening - Vermeldingen -
Nietigheid - Plaats van betekening - N aam 
- Voornaam - Woonplaats van geadres
seerde - Draagwijdte. 541 

Betekeningen en kennisgevingen 
Exploot- Betekening aan de woonplaats van 
geadresseerde- Onjuiste aanwijzing van adres 
en benaming - Onregelmatige betekening
Gevolg. 541 

Bewijs 
Burgerlijke zaken- Bewijslast. Beoordelings
vrijheid - Bewijslast - Samenwonende -
Gezinsbijslag - Werknemers - Kinderbij
slag- Rechthebbende- Wees- Bedrag
Bedrag van de gewone bijslag - Vader -
Maeder- Oterlevende ouder- Huishouden 
- Vermoeden. 516 



Bewijs 
Burgerlijke zaken - Vermoedens - Feite
lijke vermoedens - Toetsing van het Hof. 

437 

Bewijs 
Burgerlijke zaken- Vermoedens- Feitelijk 
vermoeden - Door sociale inspecteur inge
wonnen inlichtingen - Arbeidsinspectiewet. 

497 

Bewijs 
Strafzaken - Geschriften - Bewijswaarde 
- Overtreding op douanewetgeving- Proces
verbaal opgemaakt door douaneambtenaar -
Wettelijke bewijswaarde- Grenzen. 443 

Be zit 
Bezitsvordering- Re1ntegrande- Vereisten 
van de vordering. 585 

Burgerlijke rechtsvordering 
Strafgerechten - Bevoegdheid - Grenzen -
Wettelijke grondslag. 478 

Burgerlijke rechtsvordering 
Burgerlijke belangen - Politierechtbank -
Verplichting. 481 

Burgerlijke rechtsvordering 
Burgerlijke belangen - Correctionele recht
bank die in hager beroep uitspraak doet -
Verplichting. 481 

Burgerlijke rechtsvordering 
Art. 4 V.T.Sv.- Aard van die bepaling. 481 

Burgerlijke rechtsvordering 
Openbaar centrum voor maatschappelijk wel
zijn - Eigen verhaalvordering - Bevoegd
heid van het strafgerecht- Voorwaarde. 608 

c 
Cassatie 

Bevoegdheid van het Hof - Algemeen -
Politiezaken - Hoger beroep - Straf
verzwaring - AfWezigheid motiveringsplicht 
- Motivering- Wettigheid- Toetsing. 524 

Cassatie 
Bevoegdheid van het Hof - Algemeen -
Motivering - 'Stukken van het dossier' -
Bewijskracht - Miskenning - Toetsing. 524 

Cassatie 
Vernietiging. Omvang- Burgerlijke zaken
Beslissing. 438 

Cassatie 
Vernietiging. Omvang- Burgerlijke zaken
Beslissing - Vernietiging - Beslissing -
Vervolg- Gevolg. 463 
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Cassatie 
Vernietiging. Omvang - Omvang - Burger
lijke zaken - Bestreden beslissing - Dictum 
- Cassatie - Gevolg - Dictum dat eruit 
volgt. 571 

Cassatie 
Vernietiging. Omvang- Burgerlijke zaken
Hoofdvordering- Beslissing- Vernietiging 
- Tegenvordering - Gevolg. 607 

Cassatie 
Vernietiging. Omvang- Strafzaken- Straf
vordering- Beklaagde en verdachte- Straf
vordering ten laste van de beklaagde - Uit
breiding van de cassatie - Voorwaarden. 

527 

Cassatie 
Vernietiging. Omvang- Strafzaken- Straf
vordering- Beklaagde en verdachte- Straf 
- Verval van het recht tot sturen- Onwet
tigheid. 529 

Cassatie 
Vernietiging. Omvang- Strafzaken- Straf
vordering- Beklaagde en verdachte- Vals 
verklaard stuk- Rechtspleging- Verbete
ring- Onwettigheid. 574 

Cassatie 
Vernietiging. Omvang- Strafzaken- Straf
vordering- Beklaagde en verdachte- Vals 
verklaard stuk- Rechtspleging- Verbete
ring - Onwettigheid - Gedeeltelijke vernie
tiging- Gevolg. 574 

Cassatieberoep 
Burgerlijke zaken - Personen door of tegen 
wie cassatieberoep kan of moet worden inge
steld- Eisers en verweerders- Verweerder 
- Openbaar ministerie - Arbeidshof- Au
diteur-generaal. 518 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Personen door of tegen wie 
cassatieberoep kan of moet worden ingesteld 
- Burgerlijke rechtsvordering - Beklaagde 
- Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds -
Vrijwillige tussenkomst- Bindendverklaring 
- Geen geding - Ontvankelijkheid. 526 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep 
en betekening- Strafvordering- Voorbarig 
cassatieberoep (geen eindbeslissing) - Ver
wijzing naar de correctionele rechtbank -
Cassatieberoep van de verdachte. 616 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep 
en betekening- Burgerlijke rechtsvordering 
- Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslis
sing) - Arrest dat alleen een provisie toe
kent, een deskundigenonderzoek beveelt en 
de zaak sine die verdaagt. 527 



Cassatieberoep 
Strafzaken-Beslissingen vatbaarvoor cassatie
beroep - Strafvordering- Beslissingen waar
tegen reeds cassatieberoep is ingesteld -
Gevolg. 617 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cas
satieberoep - Burgerlijke rechtsvordering -
Burgerlijke partij - Hoger beroep van de 

beklaagde aileen- Verstek van de vrijwillig 
tussengekomen verzekeraar - Veroordeling 
- Aard van de beslissing. 612 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cas
satieberoep - Burgerlijke rechtsvordering
Burgerlijke partij - Hoger beroep van de 
verzekeraar aileen- Verstek van de beklaagde 
- Veroordeling - Aard van de beslissing. 

615 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Afstand - Burgerlijke rechts
vordering - Eindbeslissing - Gevolg. 612 

Cassatieberoep 
Tuchtzaken- Vormen- Te voegen stukken 
(bij cassatieberoep of memorie) - Middel -
Miskenning van het gezag van gewijsde -
Beslissing van buitenvervolgingstelling. 558 

Cassatieberoep 
Tuchtzaken-Vormen- "Pleitnota"- N eer
legging- Buiten termijn - Gevolg. 558 

Cassatiemiddelen 
Algemeen - Ontvankelijkbeid - Middel dat 
het Hof zou verplichten tot een onderzoek van 
feiten. 578 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Algemeen - Grond van 
niet-ontvankelijkbeid - Belang - Gebrek 
a an belang- Grondslag- Niet-bekritiseerde 
overweging- N aar recht verantwoorde beslis
sing- Middel dat zelf kritiek uitoefent op die 
overweging - Gevolg. 468 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Feitelijke grondslag -
tegenstrijdigheid in de redenen- Tegenstrij
digheid - Begrip. 495 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Middel 
gegrond op een wettelijke bepaling die uitslui
tend dwingend is ten voordele van de werk
nemer- Middel niet overgelegd aan de appel
rechter en waarvan deze evenmin op eigen 
initiatief heeft beslist - Ontvankelijkbeid. 

539 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Onduidelijk middel -
Begrip. 622 
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Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen 
- Geschonden wetsbepaling - Onderdeel. 

531 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen 
- Gewijzigde wet. 622 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen 
- Wetsbepalingen- Verordenende bepaling 
- Raad van State- Vernietiging. 622 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Belang - Strafvordering -
Voorlopige hechtenis- Handhaving- Moti
vering- Naar recht verantwoord- Middel 
zonder weerslag op de beslissing - Ontvan
kelijkbeid. 578 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken- Verband met bestreden beslis
sing - Beschikking waarbij de onderzoeks
rechter van verder onderzoek wordt ontlast
Gevolg - Beslissingen over de voorlopige 
hechtenis - Middel tegen die beslissingen -
Ontvankelijkheid. 500 

Cassatiemiddelen 
Belastingzaken - Vereiste vermeldingen -
Geschonden wetsbepalingen- Ontvankelijk
heid. I 492 

Cassatiemiddelen 
Belastingzaken- Te voegen stukken- Mid
del afgeleid uit de schending van het gezag 
van gewijsde - Rechterlijke beslissing -
Over! egging van een afschrift- Eensluidend
verklaring- Ontvankelijkbeid. 514 

Cassatiemiddelen 
Tuchtzaken - Algemeen - Middel- Onder
zoek van feitelijke gegevens- Ontvankelijk
heid. 558 

Collectieve arbeidsovereenkomst 
Conventioneel brugpensioen- Ontslag oudere 
werknemer - Werkloosheidsuitkeringen -
Aanvullende vergoedingen ten laste van werk
gever - Aanvaarding door werknemer -
Toekenningsperiode - Duur - Gevolg. 533 

D 

Douane en accijnzen 
Overtreding- Proces-verbaal opgemaakt door 
douaneambtenaar - Wettelijke bewijs
waarde - Grenzen. 443 

E 

Europese Unie 
Prejudiciele geschillen - Verplichting voor 
het Hofvan Cassatie- Voorwaarden. 451 
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F 

Faillissement, faillissementsakkoord en ge
rechtelijk akkoord 
Bevoorrechte en hypothecaire schuldeisers -
Arbeidsovereenkomst - Door de curator ont
slagen werknemers - Opzeggingsvergoeding 
- Boedelschuld- Vereiste. 507 

Faillissement, faillissementsakkoord en ge
rechtelijk akkoord 
Allerlei - Boedelschuld - Begrip. 507 

G 

Gemeenschap en gewest 
Gewest - Vordering in rechte - Vordering 
tegen de Staat- Opvolging van de Staat door 
het gewest - Opvolging van rechtswege -
Veroordeling van de Staat- Gevolg voor het 
gewest. 592 

Gemeenschap en gewest 
Opvolging van de Staat door het gewest -
Veroordeling van de Staat - Hoger beroep 
van de Staat - Ontvankelijkheid. 592 

Gemeente-, provincie- en plaatselijke belas
tingen 
Rechtspleging- Gemeentebelastingen -Be
zwaar - Bestendige deputatie - Met eigen
lijke rechtspraak belast rechtscollege- Bevoegd
heid. 433 

Gemeente-, provincie- en plaatselijke belas
tingen 
Rechtspleging- Bestendige deputatie - Met 
eigenlijke rechtspraak belast rechtscollege -
Bevoegdheid- Gemeentebelasting- Huisvuil
ophaling - Principe - Bedrag - Bezwaar. 

433 

Gemeente-, provincie- en plaatselijke belas
tingen 
Gemeentebelastingen - Bezwaar - Besten
dige deputatie - Met eigenlijke rechtspraak 
belast rechtscollege - Bevoegdheid. 433 

Gemeente-, provincie- en plaatselijke belas
tingen 
Gemeentebelastingen - Huisvuilophaling -
Bestendige deputatie - Met eigenlijke recht
spraak belast rechtscollege - Bevoegdheid -
Belasting - Principe - Bedrag - Bezwaar. 

433 

Geneeskunde 
Beroepsorden - Orde van Geneesheren -
Raad van beroep - Samenstelling - Onder
zoek van de zaak- Verslaggever- Magis
traat, plaatsvervangend lid - Niet benoemd 
als verslaggever- Geldigheid der procedure. 

566 
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Geneeskunde 
Beroepsorden - Orde van Geneesheren -
Tuchtzaken - Raad van beroep - Terecht
zitting - Rechtspleging - Geneesheer -
Bijstand door een of meer raadslieden -
Raadsman- Draagwijdte in K.B. nr. 79. 566 

Geneeskunde 
Beroepsorden - Orde van Geneesheren -
Tuchtzaken- Raad van beroep- Verdachte 
geneesheer - Recht van verdediging- Arti
kelen 6.1 en 6.3.c E.VR.M. 566 

Geneeskunde 
Beroepsorden - Orde van Geneesheren -
Tuchtzaken- Raad van beroep- Geen schor
sing van tuchtprocedure - Strafrechter bij 
wie de strafvordering aanhangig is- Wettig
heid K.B. nr. 79 - Schriftvervalsing. 566 

Gezinsbijslag 
Werknemers - Kinderbijslag - Rechtheb
bende- Wees- Bedrag- Bedrag van de 
gewone bijslag- Vader - Maeder- Over
levende ouder - Huishouden - Vermoeden 
- Samenwonende - Bewijs - Bewijslast. 

516 

Grondwet 
Grondwet 1994 (art. 100 tot einde)- Artikel 
148- Openbaarheid van de terechtzittingen 
- Geen vaststelling - Nietige beslissing. 

550 

Grondwet 
Grondwet 1994 (art. 100 tot einde)- Art. 159 
- Wettigheidstoetsing- Bestendige deputa
tie- Met eigenlijke rechtspraak belast rechts
college- Bevoegdheid- Plicht- Gemeente
belastingen - Bezwaar. 433 

Grondwet 
Grondwet 1994 (art. 100 tot einde) - Artikel 
159 - Bestendige deputatie- Met eigenlijke
rechtspraak belast rechtscollege - Bevoegd
heid- Gemeentebelasting- Huisvuilophaling 
- Principe - Bedrag - Bezwaar. 433 

H 
Herstel in eer en rechten 

Begrip - Doe! - Gevolg. 

Herstel in eer en rechten 

482 

Gevolgen - Latere vervolging - Samenvoe
ging van de dossiers- Wettigheid. 482 

Hof van assisen 
Behandeling ter zitting en tussenarresten. 
Verklaringvan de jury - Voeging van een 
ander dossier. 549 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale 
zaken inbegrepen)- Beslissingen en partijen 
- Appellant - Belgische Staat - Staats
hervorming - Gemeenschap en gewest -
Opvolging van de Staat door het gewest -
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Veroordeling van de Staat - Hoger beroep 
van de Staat - Ontvankelijkheid. 592 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale 
zaken inbegrepen)- Beslissingen en partijen 
- Vonnis- Vrederechter- Hoger beroep
Art. 1070 Ger.W. - Toepassingsvereisten. 

597 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale 
zaken inbegrepen)- Beslissingen en partijen 
- Beslissing of maatregel van inwendige aard 
- Beslissing van doorhaling op algemene rol 
- Beslissing waarin geen feitelijk geschil-
punt of rechtspunt wordt beslecht - Rechts
middel - Ontvankelijkheid. 604 

Hoger beroep 
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) 
- Gevolgen. Bevoegdheid van de rechter -
Foutieve vernietiging van het beroepen von
nis- Devolutieve kracht van het hoger beroep. 

503 

Hoger beroep 
Strafzaken ( douane en accijnzen inbegrepen) 
- Gevolgen. Bevoegdheid van de rechter -
Voorlopige hechtenis- Invrijheidsstelling onder 
borgtocht - Alleen hoger beroep van de ver
dachte - Handhaving van de hechtenis -
Verzwaring van de toestand van de ver
dachte. 506 

Hoger beroep 
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) 
- Gevolgen. Bevoegdheid van de rechter -
Verstekvonnis- Geen hoger beroep van het 
O.M.- Verzet van de beklaagde- Verzet
vonnis- Hoger beroep om en van de beklaagde 
- Stra:!Verzwaring- Wettigheid. 611 

Hoger beroep 
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) 
- Gevolgen. Bevoegdheid van de rechter -
Devolutieve kracht - Burgerlijke rechtsvor
dering - Beklaagde en vrijwillig tussen
gekomen verzekeraar- Veroordeling- Hoger 
beroep van de beklaagde aileen - Verstek 
van de verzekeraar- Veroordeling- Wet
tigheid. 612 

Hoger beroep 
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) 
- Gevolgen. Bevoegdheid van de rechter -
Burgerlijke rechtsvordering - Beklaagde en 
vrijwillig tussengekomen verzekeraar- Ver
oordeling - Hoger beroep van de beklaagde 
alleen- Verstek van de verzekeraar- Kracht 
van gewijsde- Veroordeling- Gevolg. 612 

Hoger beroep 
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) 
- Burgerlijke rechtsvordering (bijzondere regels) 
- Vonnis van onbevoegdverklaring- Bevoegd-
heden van de appelrechter. 503 

Huwelijk 
Rechten en verplichtingen - Echtgenoten -
Feitelijke scheiding - Hulpverlening - Vor
dering tot uitkering tot onderhoud- Voort
duren van de feitelijke scheiding - Eiser -
Bewijs. 553 

I 

lnkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure- Aanslagtermijnen- Bij
zondere termijn - Rechtsvordering wijzend 
op het bestaan van niet aangegeven inkom
sten. 514 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocydure - Sancties. Verhogingen. 
administratifve boeten. Straffen - Straffen 
- Fiscale valsheid en gebruik van valse stuk
ken- Veroordeling- Aan te wijzen wetsbe
palingen. 441 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Sancties. Verhogingen. 
Administratieve boeten. Straffen -
Administratieve boete - Beroep op niet
geregistreerde aannemer- Verplichting van 
de opdrachtgever - Onoverwinnelijke dwa
ling- Gevolg. 511 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Ontheffing - Terugbe
taling van belastingen en verplichting tot 
betaling van moratoriuminterest- Enige ver
plichting- Oorzaak- Wettelijke grondslag. 

619 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure- Ontheffing- Overbelas
ting voortvloeiend uit materiele vergissing
Begrip. 620 

Inkomstenbelastingen 
Voorziening voor het hof van beroep- Rechts
macht van het hof van beroep - Teruggave 
van belasting- Niet gevorderde moratorium
interest. 619 

lnkomstenbelastingen 
Rechten, tenuitvoerlegging en voorrechten van 
de Schatkist - Tenuitvoerlegging - Belas
tingen - Laattijdige betaling - Vooraf
gaande aanmaning. 489 

Inkomstenbelastingen 
Rechten, tenuitvoerlegging en voorrechten van 
de Schatkist - Tenuitvoerlegging - Belas
tingen - Laattijdige betaling - Onrecht
streekse vervolgingen - Uitvoeringsdaden -
Motivering. 489 

Inkomstenbelastingen 
Rechten, tenuitvoerlegging en voorrechten van 
de Schatkist- Schade geleden door de Belgische 
Staat - Vordering tot schadevergoeding -
On tv anger der directe belastingen- Bevoegd
heid. 596 



1:-

Interesten 
Algemeen - Schadevergoeding uit onrecht
matige daad - Betaling van een voorschot -
Aanrekening - Interesten opgebracht door 
een voorschot. 4 7 4 

J 

Jeugdbescherming 
Vlaamse Gemeenschap - Bijzondere jeugd
bijstand - Problematische opvoedings
situatie- Maatregel- Vervanging- Voor
waarde. 576 

L 

Loon 
Algemeen - Begrip - Openbaar vervoer -
Spoorwegen - Nationale Maatschappij der 
Belgische Spoorwegen- Sociale abonnemen
ten- Werkgeversbijdrage- Aard. 468 

Loon 
Algemeen - Begrip - Openbaar vervoer -
Spoorwegen - Nationale Maatschappij der 
Belgische Spoorwegen- Sociale abonnemen
ten - Werkgever - Bijdrage - Aard -
Onderwijs - Gesubsidieerde inrichtingen -
Weddetoelagen- Personeel. 468 

M 

Maatschappelijk welzijn (Openbare centra 
voor) 
Opdrachten - Algemene opdracht - Maat
schappelijke dienstverlening- Weigering
Administratieve beslissing- Beroep- Recht
hanken - Draagwijdte - Grens. 463 

Maatschappelijk welzijn (Openbare centra 
voor) 
Opdrachten - Algemene opdracht - Maat
schappelijke dienstverlening - Vreemdelin
gen - Bevel om het grondgebied te verlaten 
- Definitief bevel om het grondgebied te 
verlaten - Begrip. 466 

Maatschappelijk welzijn (Openbare centra 
voor) 
Vordering in rechte - Raad voor maatschap
pelijk welzijn - Beslissing - Ogenblik van 
rechtsgeldig nemen van beslissing. 606 

Maatschappelijk welzijn (Openbare centra 
voor) 
Burgerlijke rechtsvordering- Eigen verhaal
vordering - Bevoegdheid van het straf
gerecht- Voorwaarde. 608 
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Mer ken 
Benelux-Overeenkomst. Benelux Merkenwet 
- Benelux Merkenwet - Artikel 14, a -
Vernietiging van het depot van een merk -
Vereisten- Geen onderscheidend kenmerk. 

588 

Mindervaliden 
Thgemoetkomingen- Rechtbanken- Bevoegd
heid - Minister - Beslissing - Beroep. 462 

Mindervaliden 
Inkomensvervangende tegemoetkoming- Uit
kering op grond van beperkingvan het verdien
vermogen - Samenloop. 4 7 4 

Misdrijf 
Soorten- Algemeen- Verzachtende omstan
digheden - Bepalen van de aard van het 
misdrijf. 581 

Misdrijf 
Soorten - Aflopend, voortgezet, voortdurend 
misdrijf- Aflopend misdrijf- Oplichting -
Listige kunstgrepen - Voltrekking van het 
misdrijf. 445 

0 

Onaantastbare beoordeling door de feiten
rechter 
Beslagrechter- Bewarend beslag onder der
den - Verklaring van derde-beslagene -
Toepassing sanctie - Onaantastbare beoor
deling. 435 

Onderwijs 
Gesubsidieerde inrichtingen - Wedde
toelagen - Begrip - Personeel - Openbaar 
vervoer - Spoorwegen - Nationale Maat
schappij der Belgische Spoorwegen - Sociale 
abonnementen- Werkgever- Bijdrage
Aard. 468 

Onderzoek in strafzaken 
Van valsheid betichte stukken - Rechtsple
ging- Neerlegging op de griffie- Termijn. 

574 

Onderzoek in strafzaken 
Van valsheid betichte stukken - Rechtsple
ging - Neerlegging op de griffie - Pleeg
vormen- Niet-naleving- Sanctie. 574 

Onderzoeksgerechten 
Algemeen- Openbaar ministerie- Vorde
ring- Conclusie - Overname - Procede -
Gevolg - Recht van verdediging - Beraad. 

578 

Onderzoeksgerechten 
Algemeen- Openbaar ministerie- Vorde
ring- Conclusie - Overname - Procede -
Gevolg- Recht van verdediging- Beraad. 578 



Ontucht en prostitutie 
Houden van een huis van ontucht- Wet van 
13 april 1995 - Misdrijfomschrijving v66r en 
na de wetswijziging. 560 

Openbaar ministerie 
Algemeen- Ambten- Uitoefening-Arbeids
hof- Auditeur-generaal. 518 

Openbaar ministerie 
Burgerlijke zaken - Arbeidshof- Cassatie
beroep - Personen door oftegen wie cassatie
beroep kan ofmoet worden ingesteld- Eisers 
en verweerders - Verweerder- Auditeur
generaal. 518 

Openbaar ministerie 
Algemeen- Onderzoeksgerechten- Vorde
ring - Conclusie - Overname in de beslis
sing- Procede- Gevolg- Recht van verde
diging - Beraad. 578 

Openbaar ministerie 
Algemeen- Onderzoeksgerechten- Vorde
ring - Conclusie - Overname in de beslis
sing- Procede- Gevolg- Recht van verde
diging - Beraad. 578 

Openbaar vervoer 
Spoorwegen - Nationale Maatschappij der 
Belgische Spoorwegen - Tarieven - Sociale 
abonnementen - Deficit - Werkgeversbij
drage - Aard. 468 

Openbaar vervoer 
Spoorwegen - Nationale Maatschappij der 
Belgische Spoorwegen - Tarieven - Sociale 
abonnementen - Deficit - Werkgever -
Bijdrage - Aard - Onderwijs - Gesubsidi
eerde inrichtingen - W eddetoelagen - Per
soneel. 468 

Openbare orde 
Burgerlijke rechtsvordering- Art. 4 V.T.Sv. 

481 

Oplichting 
Bestanddelen- Listige kunstgrepen- Val
trekking van het misdrijf. 445 

Overeenkomst 
Rechten en verplichtingen van partijen -
T.a.v. derden- Gevolgen. 458 

p 

Politie 
Officier van gerechtelijke politie- Hoog Comite 
van Toezicht- Dienst enquetes - Gerechte
lijke bevoegdheid - Toelagen verleend door 
de Staat. 445 

Prejudicieel geschil 
Europese Unie - Verplichting voor het Hof 
van Cassatie- Verordening- Douanetarief 
- Toelichtingen - Gevolgen. 451 
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Prejudicieel geschil 
Arbitragehof- Prejudiciele vraag-Verplich
ting voor het Hof van Cassatie - Grenzen. 

472 

Prejudicieel geschil 
Arbitragehof- Verplichting voor het Hofvan 
Cassatie- Niet ontvankelijk middel. 478 

R 

Rechtbanken 
Algemeen - Openbaarheid van de terechtzit
tingen - Geen vaststelling - Nietige beslis
sing. 550 

Rechtbanken 
Burgerlijke zaken - Algemeen - Gemeen
schap en gewest - Vordering in rechte -
Vordering tegen de Staat- Opvolging van de 
Staat door het gewest- Opvolging van rechts
wege- Veroordeling van de Staat- Gevolg 
voor het gewest. 592 

Recht bank en 
Burgerlijke zaken - Sociale zaken (bijzon
dere regels)- Bevoegdheid- Mindervaliden 
- Tegemoetkomingen - Minister - Beslis
sing - Beroep. 462 

Rechtbanken 
Burgerlijke zaken - Sociale zaken (bijzon
dere regels) - Maatschappelijke dienstverle
ning-Weigering-Administratieve beslissing 
- Beroep - Draagwijdte - Grens. 463 

Rechtbanken 
Strafzaken - Algemeen - Onderzoeks
gerechten- Openbaar ministerie - Vorde
ring- Conclusie - Overname - Procede -
Gevolg - Recht van verdediging. 578 

Rechtbanken 
Strafzaken - Algemeen - Onderzoeks
gerechten- Openbaar ministerie- Vorde
ring- Conclusie - Overname - Procede -
Gevolg - Beraad. 578 

Rechtbanken 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Burgerlijke belangen- Strafgerechten- Ver
plichting. 481 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 5 -
Artikel 5.3 - Redelijke termijn - Beoorde
ling- Tijdstip van de beoordeling- Voorlo
pige hechtenis- Voorlopige invrijheidstelling 
- Verzoek van de gehechte beklaagde. 617 

Rechten van d~ Mens 
Verdrag Rechten van de Mens -Art. 6 -Art. 
6.1- Onpartijdigheid van de rechter- Ver
wantschap. 456 



Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens -Art. 6 -Art. 
6.1 - Herstel in eer en rechten - Latere 
vervolging - Samenvoeging van de dossiers 
- Wettigheid- Vereiste. 482 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 -
Artikel 6.1- Onpartijdige rechter- Krijgs
raad - Samenstelling- Zelfde zaak - Voor
lopige hechtenis- Voorlopige invrijheidstelling 
- Veroordeling- Zelfde rechter- Nietig
heid. 527 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 -
Artikel6.1- Beroepsorden- Orde van Genees
heren- Raad van beroep- Verdachte genees
heer - Recht op billijk proces. 567 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 -
Artikel 6.1 - Redelijke termijn - Beoorde
ling - Voorlopige hechtenis - Voorlopige 
invrijheidstelling- Verzoek van de gehechte 
beklaagde - Bevoegdheid van het gerecht. 

617 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 -
Artikel 6.2 - Vermoeden van onschuld -
Voeging van een ander dossier. 549 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 -
Artikel 6.2 - Vermoeden van onschuld -
Beoordeling- Voorlopige hechtenis- Voor
lopige invrijheidstelling - Verzoek van de 
gehechte beklaagde- Motivering- Wettig
heid. 617 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 -
Artikel6.3- Beroepsorden- Orde van Genees
heren- Raad van beroep-Verdachte genees
heer - Recht op een raadsman naar keuze. 

567 

Rechten van de Mens 
Internationaal Verdrag Burgerrechten en Poli
tieke Rechten Art. 14.1 - Herstel in eer en 
rechten - Latere vervolging - Samenvoe
ging van de dossiers - Wettigheid - Ver
eiste. 482 

Rechterlijk gewijsde 
Kracht van gewijsde - Strafzaken - Burger
lijke rechtsvordering- Beklaagde en vrijwil
lig tussengekomen verzekeraar- Veroordeling 
- Hoger beroep van de beklaagde aileen -
Verstek van de verzekeraar- Veroordeling 
- Gevolg. 612 

Rechterlijke organisatie 
Algemeen - Arbeidshof - Openbaar minis
terie - Ambten - Uitoefening - Auditeur
pnma~ 5~ 
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Rechterlijke organisatie 
Strafzaken- Krijgsraad- Samenstelling
Zelfde zaak- Voorlopige hechtenis- Voor
lopige invrijheidstelling - Veroordeling -
Zelfde rechter - Nietigheid. 527 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Spreuk "Electa una via, non datur recursus 
ad alteram". 503 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Onpartijdigheid van de rechter - Strafzaken 
- Krijgsraad - Samenstelling- Zelfde zaak 
- Voorlopige hechtenis- Voorlopige invrij-
heidstelling- Veroordeling- Zelfde rechter 
- Gevolg. 527 

Recht van verdediging 
Algemeen- Beroepsorden- Orde van Genees
heren- Raad van beroep- Verdachte genees
heer - Geen verdediging door raadsman van 
zijn keuze. 566 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Herstel in eer en rechten -
Latere vervolging - Samenvoeging van de 
dossiers- Wettigheid- Vereiste. 482 

Recht van verdediging 
Strafzaken- Voeging van een ander dossier. 

549 

Recht van verdediging 
Str:;tfzaken - Algemeen - Onderzoeks
gerechten- Openbaar ministerie - Vorde
ring- Conclusie - Overname - Procede -
Gevolg. 578 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Geen conclusie- Burgerlijke zaken (handels
zaken en sociale zaken inbegrepen) - Re
dengeving- Vermelding- Gegevens - Ver
plichting. 551 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Geen conclusie- Burgerlijke zaken (handels
zaken en sociale zaken inbegrepen) - Re
dengeving - Wettigheidscontrole - Hof van 
Cassatie - Gevolg. 551 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke 
dranken en douane en accijnzen inbegrepen) 
- Veroordeling-Aan te wijzen wetsbepalin
gen. 441 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Geen conclusie- Strafzaken (geestrijke dran
ken en douane en accijnzen inbegrepen) -
Tegenstrijdige beoordelingen van eenzelfde 
fout. 502 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Geen conclusie- Strafzaken (geestrijke dran
ken en douane en accijnzen inbegrepen) -
Politiezaken - Hoger beroep - Straf
verzwaring - Afwezigheid motiveringsplicht 
- Motivering- Wettigheid- Toetsing. 524 



Redenen van de vonnissen en arresten 
Geen conclusie- Strafzaken (geestrijke dran
ken en douane en accijnzen inbegrepen) -
Motivering - 'Stukken van het dossier' -
Bewijskracht - Miskenning- Toetsing. 524 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Geen conclusie- Strafzaken (geestrijke dran
ken en douane en accijnzen inbegrepen) -
Keuze van de straf en straftnaat - Verval 
van het recht tot sturen. 529 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Geen conclusie- Strafzaken (geestrijke dran
ken en douane en accijnzen inbegrepen) -
Oorspronkelijke tenlastelegging - Her
formulering- Vrijspraak- Vereiste. 560 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dran
ken en douane en accijnzen inbegrepen) -
Strafvordering- Conclusie...,... Feitelijke gege
vens- Rechterlijke beslissing- Verwerping 
van die gegevens - Grondslag - Andere of 
daarmee strijdige gegevens. 486 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Op conclusie - Belastingzaken -Argument 
tot staving van een middel - Geen verplich
ting tot antwoord. 492 

s 
Schip, scheepvaart 

Zeevervoer- Cognossernent - Vervoerder -
Ontvangst der goederen - Vermoeden -
Tegenbewijs - Overgedragen cognossement 
- Derde houder te goeder trouw - Begrip. 

Schuldvergelijking 
Wettelijke schuldvergelijking 

Schuldvergelijking 

458 

Vereisten. 
487 

Wettelijke schuldvergelijking- Wederkerige 
schulden- Tenietgaan- Gevolg- VeJ.ja
ring. 487 

Sociale zekerheid 
Aller lei-Arbeidsinspectiewet- Sociale inspec
teur - Ingewonnen inlichtingen - Bewijs
waarde. 497 

Straf 
Andere straffen - Verval van het recht tot 
sturen - Motivering. 529 

Straf 
Andere straffen - Verval van het recht tot 
sturen - Onwettigheid - Vernietiging -
Omvang. 529 

Straf 
Allerlei ~. Uitwissing van veroordelingen -
Voorwaarden- Veroordeling met vervallen
verklaringen of ontzettingen:- Wet tot rege
ling van het beroep van prive-detective. 504 
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Straf 
Aller lei - Bankbreuk - Bekendmaking van 
het veroordelend arrest of vonnis - Aard. 

580 

T 

Tussenkomst 
Strafzaken - Toepasselijke wetsbepalingen. 

Tussenkomst I 

Artt. 811 tot 814 
gebied. 

478 

Ger,W. - Toepassings-
478 

v 
Valsheid en gebruik van valse stukken 

Van valsheid betichte stukken - Rechtsple
ging - Neerlegging op de griffie - Termijn. 

574 

Valsheid en gebruik van valse stukken 
Van valsheid betichte stukken - Rechtsple
ging - Neerlegging op de griffie - Pleeg
vormen- Niet-naleving- Sanctie. 574 

Valsheid en gebruik van valse stukken 
Vals verklaard stuk- Rechtspleging- Ver
betering- Aard van de rnaatregel. 574 

Valsheid en gebruik van valse stukken 
Vals verklaard stuk- Rechtspleging- Ver
betering- Onwettigheid- Cassatie- Omvang. 

574 

Vennootschappen 
Handelsvennootschappen- Algemeen- Akte 
van rechtspleging van een advocaat- Ver
moeden van regelmatige lastgeving. 456 

Verdeling 
Gerechtelijke verdeling- Beweringen en zwa
righeden - Ontvankelijkheid - Proces
verbaal van beweringen en zwarigheden -
Neerlegging ter griffie van de rechtbank -
Nieuwe zwarigheden aangevoerd bij de recht
bank. 531 

Verjaring 
Burgerlijke zaken - Terrnijnen (Aard. Duur. 
Aanvang. Einde)- Einde-Wettelijke schuld
vergelijking- Wederkerige schulden- Teniet
gaan - Gevolg. 487 

Verjaring 
Strafzaken- Strafvordering- Termijnen
Verzachtende omstandigheden - Aard van 
het misdrijf. 581 

Verjaring 
Strafzaken - Strafvordering- Termijnen
Verlenging- Gevolg. 581 



Verjaring 
Strafzaken - Strafvordering - Schorsing -
Seksueel misbruik ten aanzien van minderja
rigen - Strafvordering reeds vmjaard -
Gevolg. 581 

Verjaring 
Strafzaken - Strafvordering - Stuiting -
Meerdere beklaagden- Samenhangende mis
drijven - Stuitingsdaad - Gevolgen. 445 

Verjaring 
Strafzaken - Strafvordering - Stuiting -
Samenhangende misdrijven - Gevolgen. 445 

Verjaring 
Strafzaken - Strafvordering - Stuiting -
Daad van onderzoek- Begrip. 451 

Verjaring 
Strafzaken - Strafvordering - Stuiting -
Daad van onderzoek - Uittreksel uit het 
strafregister - Opmaak - Bevoegde over
heid. 451 

Verjaring 
Strafzaken - Strafvordering - Stuiting -
Toezicht door het Hof van Cassatie. 451 

Veroordeling met uitstel en opschorting 
van de veroordeling 
Gewone opschorting- Bankbreuk- Bekend
making van het arrest of vonnis. 580 

Vervoer 
Goederenvervoer - Rivier- en zeevervoer -
Zeevervoer- Cognossement- V ervoerder
Ontvangst der goederen - Vermoeden -
Tegenbewijs - Overgedragen cognossement 
- Derde houder te goeder trouw - Begrip. 

458 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Strafzaken - Correctionele rechtbank - Ge
wettigde verdenking - Onmogelijkheid om 
de rechtbank samen te stellen. 584 

Verzekering 
Landverzekering- Indeplaatsstelling van de 
verzekeraar - Burgerlijke rechtsvordering 
tegen de aansprakelijke derde - Strafgerecht 
- Bevoegdheid. 548 

Verzet 
Strafzaken - Verstekvonnis - Geen hager 
beroep van het O.M. - Verzet van de beklaagde 
- Verzetvonnis -Hoger beroep om en van de 
beklaagde- Strafverzwaring- Wettigheid. 

611 

Vonnissen en arresten 
Algemeen - Openbaarheid van de terechtzit
tingen - Geen vaststelling - Nietige beslis
sing. 550 
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Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken- Algemeen- Gemeen
schap en gewest - Vordering in rechte -
Vordering tegen de Staat - Opvolging van de 
Staat door het gewest- Opvolging van rechts
wege- Veroordeling van de Staat- Gevolg 
voor het gewest. 592 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Algemeen - Maatregel 
van inwendige aard - Begrip. 604 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Algemeen - Onderzoeks
gerechten- Openbaar ministerie - Vorde
ring- Conclusie - Overname - Procede -
Gevolg - Recht van verdediging. 578 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Algemeen - Onderzoeks
gerechten- Openbaar ministerie - Vorde
ring- Conclusie - Overname - Procede -
Gevolg - Beraad. 578 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strafvordering - Appelrechter 
- Rechtspleging in hager beroep - Horen 
van het O.M. 486 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strafvordering - Appelrechter 
- Rechtspleging in hager beroep - Horen 
van het O.M. - Bewijs. 486 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken- Strafvordering- Beroepen von
nis nietig - Militair Gerechtshof - Arrest 
dat die nietigheid overneemt - Gevolg. 527 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken- Burgerlijke rechtsvordering
Burgerlijke belangen- Strafgerechten- Ver
plichting. 481 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken-Aller lei- Commissie tot bescher
mingvan de maatschappij- Door de commissie
leden niet ondertekende beslissing - Nietige 
beslissing- Vereiste. 530 

Vonnissen en arresten 
Tuchtzaken- Raad van beroep- Nietigheid 
van de beroepen beslissing - Bevestiging -
Beslissing in hager beroep gegrond op eigen 
redenen - Gevolg. 566 

Voorlopige hechtenis 
Bevel tot aanhouding - Beschikking waarbij 
de onderzoeksrechter van verder onderzoek 
wordt ontlast - Gevolg. 500 

Voorlopige hechtenis 
Bevel tot aanhouding - Beschikking waarbij 
de onderzoeksrechter van verder onderzoek 
wordt ontlast - Bevel tot aanhouding ver
leend door een onderzoeksrechter van een 
ander arrondissement - Aard. 500 



Voorlopige hechtenis 
Bevel tot aanhouding- Voorafgaand verhoor 
van de verdachte- Vaststelling. 505 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving- Beschikking waarbij de onder
zoeksrechter van verder onderzoek wordt ant
last - Gevolg. 500 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving- Wettigheid en regelmatigheid 
van het bevel tot aanhouding- Controle door 
de onderzoeksgerechten - Tijdstip. 500 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving- Motivering- Naar recht ver
antwoord - Cassatiemiddel - Zander weer
slag op de beslissing - Ontvankelijkheid. 

578 

Voorlopige hechtenis 
Voorlopige invrijheidstelling- Verzoek van 
de gehechte beklaagde - Uitspraak over dat 
verzoek - Artikel 5.3 E.VR.M. - Redelijke 
termijn - Beoordeling - Tijdstip van de 
beoordeling. 617 

Voorlopige hechtenis 
Voorlopige invrijheidstelling- Verzoek van 
de gehechte beklaagde - Uitspraak over dat 
verzoek - Bevoegdheid van het gerecht -
Artikel 6.1 E.V.R.M.- Redelijke termijn
Beoordeling. 617 

Voorlopige hechtenis 
Voorlopige invrijheidstelling - Verzoek van 
de gehechte beklaagde - Beslissing van ver
werping - Straf van minder dan 15 jaar 
opsluiting- Motivering. 617 

Voorlopige hechtenis 
Voorlopige invrijheidstelling - Verzoek van 
de gehechte beklaagde - Beslissing van ver
werping- Artikel 6.2 E.VR.M. - Vermoe
den van onschuld- Motivering- Wettigheid. 

617 

Voorlopige hechtenis 
Hoger beroep - Beschikking tot invrijheids
stelling onder borgtocht- Alleen hager beroep 
van de verdachte- Handhaving van de hech
tenis - Verzwaring van de toestand van de 
verdachte. 506 

Voorlopige hechtenis 
Cassatieberoep- Beschikkingwaarbij de onder
zoeksrechter van verder onderzoek wordt ant
last-Gevolg- Beslissingen over de voorlopige 
hechtenis - Middel tegen die beslissingen -
Ontvankelijkheid. 500 
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Vordering in rechte 
Gemeenschap en gewest- Vordering tegen 
de Staat - Opvolging van de Staat door het 
gewest- Opvolging van rechtswege- Ver
oordeling van de Staat - Gevolg voor het 
gewest. 592 

Vreemdelingen 
Maatschappelijke dienstverlening- Bevel om 
het grondgebied te verlaten- Definitiefbevel 
om het grondgebied te verlaten - Begrip. 

466 

w 
Wegverkeer 

Wegverkeerswet- Wetsbepalingen- Arti
kel 38- Verval van het recht tot sturen
Onwettigheid - Vernietiging - Omvang. 

529 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement van 01-12-1975 - Arti
kel 40 - Artikel 40ter - Gedrag tegenover 
fietser - Bejaard weggebruiker - Rijgedrag 
fietser - Bewijsvoering Vermoedens -
Toetsing van het hof. 437 

Werkloosheid 
Allerlei- Conventioneel brugpensioen- Out
slag oudere werknemer- Werkloosheidsuit
keringen - Aanvullende vergoedingen ten 
laste van werkgever - Aanvaarding door 
werknemer - Toekenningsperiode - Duur 
- Gevolg. 533 

Werkloosheid 
Allerlei- Conventioneel brugpensioen- Out
slag oudere werknemer- Werkloosheidsuit
keringen - Aanvullende vergoedingen ten 
laste van werkgever - Aanvaarding door 
werknemer- Nieuwe tewerkstelling- Gevolg. 

533 

Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten 
Uitlegging- Wet 8 dec. 1992- Artikel1, § 2 
- Bescherming van de persoonlijke levens
sfeer ten opzichte van de verwerking van de 
persoonsgegevens - Bestand - Begrip. 554 

Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten 
Werking in de tijd en in de ruimte- Werking 
in de tijd- Ve:rjaring- Strafzaken- Straf
vordering- Termijnen- Verlenging. 581 

Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten 
Werking in de tijd en in de ruimte- Werking 
in de tijd - Strafzaken - Strafvordering -
Schorsing - Seksueel misbruik ten aanzien 
van minderjarigen - Strafvordering reeds 
verjaard - Gevolg. 581 


