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Nr. 501 HOF VAN CASSATIE 1201 

Nr. 501 

2e KAMER- 25 november 1997 

1 o HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - BE
SLISSINGEN EN PARTIJEN- BEROEPEN BE
SLISSING - BESLISSING OP VERZET- HOGER 
BEROEP VAN DE BEKLAAGDE- AFZONDER
LIJKE BESLISSING W AARBIJ HET VERZET ONT
VANKELIJK WERD VERKLAARD- GEEN HO
GER BEROEP - RECHTSMACHT VAN DE 
APPELRECHTERS. 

2° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- GE
VOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER
DEVOLUTIEVE KRACHT VAN HET HOGER BE
ROEP- BEROEPEN BESLISSING- BESLISSING 
OP VERZET - HOGER BEROEP VAN DE BE
KLAAGDE - AFZONDERLIJKE BESLISSING 
W AARBIJ HET VERZET ONTVANKELIJK WERD 
VERKLAARD - GEEN HOGER BEROEP -BE
VOEGDHEID VAN DE APPELRECHTERS. 

3° CASSATIE - VERNIETIGING. OMV ANG
STRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING- BEKLAAGDE- VERNIETIGING VAN DE 
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING- UIT
BREIDING- VEREISTE. 

1 o en 2° Op het hager beroep van de be
klaagde alleen tegen het vonnis op ver
zet hebben de appelrechters geen rechts
macht om de afzonderlijke beslissing, in 
zoverre het verzet ontvankelijk werd ver
klaard, te wijzigen (1). (Art. 202 Sv.) 

3° Vernietiging, op de niet beperkte voor
ziening van de beklaagde, van de beslis
sing waarbij het verzet van de beklaagde 
tegen het verstekvonnis dat hem op de 
strafvordering veroordeelt, niet ontvan
kelijk wordt verklaard, heeft de vernie
tiging tot gevolg van dezelfde niet
ontvankelijkheidsverklaring in zoverre zij 
betrekking heeft op de beslissingen op de 
tegen de beklaagde ingestelde burger
lijke rechtsvordering (2). 

(1) Zie Cass., 19 juni 1991, A.R. nr. 8787 (A. C., 
1990-91, nr. 540). 

(2) Cass., 19 juni 1991, A.R. nr. 8787 (zie 
noot 1). 

(VANDER DONCKT) 

ARREST 

(A.R. nr. P.95.1479.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 27 november 1995 door 
het Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Overwegende dat eiser, "in zijn hoe
danigheid van gedaagde-verzetter", op 
7 juli 1994 ter griffie van de recht
bank van eerste aanleg te Brugge ver
klaard heeft hoger beroep in te stel
len "tegen alle schikkingen van het 
vonnis te laste uitgesproken op der
tig juni negentienhonderd vieren
negentig (. .. )"; 

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

Over het ambtshalve aangevoerde 
middel: 

schending van artikel 202 Wetboek van 
Strafvordering en van de devolutieve kracht 
van het hoger beroep : 

Overwegende dat de eerste rech
ter bij afzonderlijk vonnis van 9 juni 
1994, eisers verzet tegen het vonnis 
van de vermelde rechtbank waarbij hij 
op 12 november 1992 bij verstek werd 
veroordeeld tot onder meer geldboete 
en in kosten en tot schadevergoeding 
aan burgerlijke partijen, ontvanke
lijk verklaarde, het verstekvonnis te
niet deed ep de zaak voor uitspraak 
ten gronde gitstelde naar de terecht
zitting van l30 juni 1994; 

Dat tegen het vermelde vonnis van 
9 juni 1994 geen rechtsmiddel werd 
aangewend; 

Overwegende dat de appelrechters, 
op het hoger beroep van beklaagde ai
leen tegen het vonnis van 30 juni 
1994, geen rechtsmacht hebben om de 
beslissing van 9 juni 1994 van de eer
ste rechter te wijzigen in zoverre deze 
eisers verzet ontvankelijk heeft ver
klaard; 

Dat het bestreden arrest mitsdien 
nietig is; 
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B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissingen over de door 
de verweerders tegen eiser ingestelde 
burgerlijke rechtsvorderingen : 

Overwegende dat deze beslissin
gen geen eindbeslissingen zijn in de 
zin van artikel416 Wetboek van Straf
vordering en geen uitspraak doen over 
een bevoegdheidsgeschil; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende evenwel dat, op de 
niet beperkte voorziening van eiser, be
klaagde, de vernietiging van de be
slissing waarbij eisers verzet tegen het 
verstekvonnis dat hem op de strafVor
dering veroordeelt, niet ontvankelijk 
wordt verklaard, de vernietiging tot 
gevolg heeft van dezelfde niet
ontvankelijkheidverklaring in zoverre 
zij betrekking he eft op de beslissin
gen op de tegen eiser ingestelde bur
gerlijke rechtsvorderingen van de ver
weerders; 

Om die redenen, ongeacht de mid
delen van de namens eiser ingediende 
memorie, die niet tot cassatie zonder 
verwijzing kunnen leiden, vernietigt 
het bestreden arrest; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel. 

25 november 1997 - ze kamer - Voor
zitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. D'Hont- Gelijklui
dende conclusie van de h. Dubrulle, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Van 
Belle, Gent. 

zo MILIEURECHT- BESCHERMING VAN DE 
OPPERVLAKTEWATEREN- WATERVERONTREI
NIGING- BEGRIP. 

3° WATERS - BESCHERMING VAN DE 
OPPERVLAKTEWATEREN- WATERVERONTREI
NIGING- VERBOD- ONRECHTSTREEKS- ZIJ
DELINGSE INBRENG - NATUURLIJK VER
SCHIJNSEL - BEGRIP. 

4 ° MILIEURECHT- BESCHERMING VAN DE 
OPPERVLAKTEWATEREN- WATERVERONTREI
NIGING- VERBOD- ONRECHTSTREEKS- ZIJ
DELINGSE INBRENG - NATUURLIJK VER
SCHIJNSEL- BEGRIP. 

5o WATERS - BESCHERMING VAN DE 
OPPERVLAKTEWATEREN- WATERVERONTREI
NIGING- VERBOD- ONRECHTSTREEKS- ZIJ
DELINGSE INBRENG - MISDRIJF- VEREIS
TEN. 

6° MILIEURECHT- BESCHERMING VAN DE 
OPPERVLAKTEWATEREN- WATERVERONTREI
NIGING- VERBOD- ONRECHTSTREEKS- ZIJ
DELINGSE INBRENG - MISDRIJF - VEREIS
TEN. 

7° WATERS - BESCHERMING VAN DE 
OPPERVLAKTEWATEREN- WATERVERONTREI
NIGING- OPSPORING- VASTSTELLING- BE
VOEGDE PERSONEN- BEWIJS- VORM. 

8° MILIEURECHT- BESCHERMING VAN DE 
OPPERVLAKTEWATEREN- WATERVERONTREI
NIGING- OPSPORING- VASTSTELLING- BE
VOEGDE PERSONEN- BEWIJS- VORM. 

go BEWIJS - STRAFZAKEN- ALGEMEEN
BESCHERMING VAN DE OPPERVLAKTE
WATEREN- WATERVERONTREINIGING- OF
SPORING- VASTSTELLING- BEVOEGDE PER
SONEN- VORM. 

10° VEROORDELING MET UITSTEL EN 
OPSCHORTING VAN DE VEROORDE
LING - GEWONE OPSCHORTING - VER
PLICHTING- BEOORDELING- MOTIVERING. 

1 o en zo Verontreiniging van oppervlakte
wateren is de, zelfs zijdelings, door een 
menselijke activiteit veroorzaakte in-

Nr. 502 breng van stoffen, die tot een verlies aan 
bruikbaarheid van water of tot milieu
bederf kan leiden (1). (Art. 1, vierde lid, 

ze KAMER - 25 november 1997 Oppervlaktewaterenwet.) 

1 o WATERS - BESCHERMING VAN DE 

OPPERVLAKTEWATEREN- WATERVERONTREI- (1) Zie ook het arrest van dezelfde datum, A.R. 
NIGING- ZIJDELINGSE INBRENG- BEGRIP. nr. P.96.0814.N, infra, nr. 503 (1 o en 2°). 
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3° en 4° Terzake het verbod vaste stoffen of 
vloeistoffen te deponeren op een plaats 
vanwaar ze door een natuurlijk verschijn
sel in de oppervlaktewateren kunnen te
rechtkomen, wordt met "natuurlijk ver
schijnsel" de natuurlijke oorzaak bedoeld 
waardoor deze stoffen, zonder mense
lijke tussenkomst, in die wateren kun
nen terechtkomen, zoals door de noodza
kelijke vermenging, na de deponering in 
een gracht, met het water van deze gracht 
en afvoer ervan naar het oppervlaktewa
ter. (Art. 2, tweede lid, Oppervlakte
waterenwet.) 

5° en 6° Het misdrijf van onrechtstreekse 
verontreiniging van beschermde 
oppervlaktewateren bestaat zodra, na het 
deponeren, op welke plaats oak, van de 
stoffen, zij langs natuurlijke weg in deze 
wateren terechtkomen met gevaar voor 
verlies aan bruikbaarheid van het wa
ter ofvoor milieubederf; noch aanwezig
heid van de gedeponeerde stoffen in het 
beschermde water, noch een aantoon
bare schade is vereist (2). (Artt. 2, tweede 
lid, en 41, § 1, Oppervlaktewaterenwet.) 

7°, 8° en go De door een bijzondere wet ge
regelde technische controle op de lazing 
van afvalwater door hiertoe aangestelde 
bijzondere ambtenaren doet geen afbreuk 
aan de bevoegdheid tot opsporing en vast
stelling van de overtredingen op deze wet, 
door officieren van gerechtelijke politie, 
met regelmatige verkrijging van alle 
bewijsmiddelen, het nemen van water
monsters niet uitgesloten; geen wette
lijke bepaling legt een bepaald bewijs
middel of bijzonder vormvoorschrift op. 
[Art. 36 Oppervlaktewaterenwet (3).] 

10° De wet legt de rechter geen verplich
ting op de opschorting van de uitspraak 
van de veroordeling uit te spreken, oak al 
zijn de door de wet gestelde voorwaar
den vervuld (4); hi} beoordeelt het daar
toe strekkend verzoek van een beklaagde 
in feite, mitsdien op onaantastbare wijze. 
(Art. 3 Probatiewet.) 

(2) Zie ook, wat de rechtstreekse verontreini
ging betreft, ibid (5° en 6°). 

(3) In het Vlamnse Gewest opgeheven bij ar
tikel 41, § 2, Deer. 28 juni 1985. 

(4) Zie Cass., 22 nov. 1983,A.R. nr. 8052 (A. C., 
1983-84, nr. 160). 

(CLAEYS T. BLOMME E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.0660.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 april 1996 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

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

Over het eerste en het tweede middel : 
het eerste : schending van art. 1, lid 4, en 

art. 2, van de wet van 26.03.1971 op de be
scherming van de oppervlaktewateren te
gen verontreiniging (B.S. 01.05.1971), 

doordat het arrest van het Hof van Be
roep te Gent stelt dat de inbreuk vast
staat, nu de aal werd geloosd op een plaats 
waar het door een natuurlijke gebeurte
nis in het openbaar hydrografisch net kon 
terechtkomen in de zin van art. 1, lid 4, en 
art. 2, van de wet en het aldus niet nodig 
was vast te stellen dat de kwestige water
loop (de Poekebeek) die behoort tot het 
openbaar hydrografisch net, verontrei
nigd werd, 

terwijl betrokken artikelen van de wet 
niet meer stellen dan dat de verontreini
ging van de wateren behorend tot het open
baar hydrografisch net door het werpen of 
deponeren van voorwerpen, stoffen veront
reinigende vloeistoffen of gassen, hetzij 
rechtstreeks in het openbaar hydrogra
fisch net, hetzij onrechtstreeks door het de
poneren van vaste stoffen of vloeistoffen op 
een plaats vanwaar ze door een natuur
lijk verschijnsel in die wateren kunnen te
rechtkomen, verboden is. Dat betrokken ar
tikelen dus duidelijk spreken over de 
verontreiniging van een water behorend tot 
het openbaar hydrografisch net, hetzij door 
rechtstreekse lozing hetzij door onrecht
streekse lozing. Dat betrokken wet juist de 
bescherming van het openbaar hydrogra
fisch net tegen verontreiniging tot doel 
heeft. Dat betrokken artikelen de veront
reiniging definieren als zijnde de inbreng 
van stoffen die de samenstelling of de toe
stand van het water kan veranderen, der
wijze dat het niet meer geschikt of min
der geschikt is voor het gebruik dat ervan 
moet kunnen worden gemaakt of dat het 
milieu door het aanzicht of de uitwasemin
gen van het water wordt bedorven. Dat het 
bestreden arrest van het hofvan beroep al
dus blijkbaar stelt dat het voldoende is dat 
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de geloosde aal via een natuurlijke weg in 
een water van het openbaar hydrogra
fisch net kan terechtkomen en dus kan ver
ontreinigen om te besluiten dat de inbreuk 
op voornoemde wet vaststaat. Dat aldus het 
arrest het toepassingsgebied van de wet 
uitbreidt door het strafbaar stellen van het 
louter lozen van stoffen op een plaats waar 
ze in het openbaar hydrografisch net (op 
hypothetische wijze) kunnen terechtko
men, onafhankelijk van het feit ofhet open
baar hydrografisch net al dan niet hier
door daadwerkelijk vervuild werd. Dat het 
bestreden arrest aldus een zinsnede toe
voegt aan de artikelen 1 en 2 van de wet, 
die er geenszins in vervat ligt. Dat het be
streden arrest aldus een extensieve en bij
gevolg foutieve interpretatie van de straf
wet geeft daar waar deze slechts voor 
stricte interpretatie vatbaar is; 

het tweede : schending van art. 1, lid 4, en 
art. 2, van de wet van 26.03.1971 op de be
scherming van de oppervlaktewateren te
gen verontreiniging (B.S. 01.05.1971), 

doordat het arrest van het Hof van Be
roep te Gent stelt : "Het overgelopen mest
water vloeit eerst over een ma'isveld en ver
der over een weide tot aan een perceels
gracht langsheen de Kruisbulckstraat. Op 
een aantal plaatsen en bij hogervernoemde 
perceelsgracht zijn geultjes gegraven om 
het wegvloeien van het mestwater te ver
gemakkelijken. Op diverse plaatsen is dui
delijk een ophoping van mest zichtbaar. De 
perceelsgracht kruist de Kruisbulckstraat 
en watert verder af naar een met riet be
groeide waterplas. Zowel in deze perceels
gracht als tussen het riet zijn duidelijk spo
ren van mest zichtbaar. Vanuit hoger
genoemde waterplas gebeurt de verdere 
afwatering via een ondergronds buizen
stelsel richting Poekebeek. Het lozings
punt is gesitueerd in de zone K140 die val
gens het Besluit van de Vlaamse 
Executieve van 21 oktober 1987 is aange
duid als waterwingebied van de Poeke
beek die als oppervlaktewater in aanmer
king komt voor de produktie van 
drinkwater", 

terwijl uit de betrokken artikelen dui
delijk blijkt dat de verontreiniging door la
zing of dumping, hetzij rechtstreeks in het 
water van het openbaar hydrografisch net, 
hetzij onrechtstreeks op een plaats van
waar ze door een natuurlijk verschijnsel in 
de wateren van het openbaar hydrogra
fisch net kunnen terechtkomen, strafbaar 
wordt gesteld. Dat zulks trouwens beves
tigd wordt door het Hof van Cassatie in 
haar arrest dd. 15.11.1989 dat stelde dat 
krachtens art. 2, lid 2, het verboden is stof-

fen of v loeistoffen te deponeren op een 
plaats vanwaar ze door een natuurlijk ver~ 
schijnsel in die wateren terechtkomen. Dat 
het Hof van Cassatie stelt dat de wet niet 
aileen de onmiddellijke verontreiniging door 
lazing heeft willen beteugelen, maar oak de 
verontreiniging die het gevolg is van het 
feit dat stoffen ofvloeistoffen, waar oak ge
deponeerd, in de bedoelde wateren terecht
komen door een natuurlijk verschijnsel. Dat 
voornoemd arrest handelt over een lazing 
van verontreinigende stoffen in een beek 
die over een prive-domein loopt, doch uit
mondt in de wateren van het openbaar do
mein. Dat betrokken artikelen, en inzon
derheid art. 2, de onrechtstreekse lazing op 
een plaats waar de verontreinigende stof
fen door een natuurlijk verschijnsel in de 
wateren van het openbaar hydrografisch 
net terechtkomen, betreffen. Dat uit het 
strafdossier enkel blijkt dat er sporen van 
varkensaal zichtbaar waren in een ver
derop gelegen (privaat) rietveld waarin het 
perceelsgrachtje uiteindelijk terechtkomt. 
Dat vanuit betrokken rietplas er echter 
geen natuurlijke afwatering plaatsvindt 
naar de Poekebeek, het water van het open
baar hydrografisch net. Dat volgens de ver
klaring van Mevrouw Achtergaele betrok
ken rietplas via een ondergronds buizen
stelsel met de Poekebeek zou verbonden 
zijn. Dat het bestaan van dit buizenstel
sel, de daadwerkelijke verbinding en min
stens de mogelijkheid dat het water van de 
rietplas door dit buizenstelsel in het wa
ter van het openbaar hydrografisch net kan 
terechtkomen, vooreerst nooit werd vast
gesteld. Dat de (beweerde) kunstmatige ver
binding (m.a.w. het buizenstelsel) tussen de 
rietplas en de Poekebeek (die zich op on
geveer 1 kilometer van de plas bevindt) be
zwaarlijk als een natuurlijk verschijnsel 
kan beschouwd worden. Dat uit de voor
bereidende werkzaamheden van de wet bo
vendien geenszins blijkt dat de wetgever 
een lazing op een plaats vanwaar ze via een 
kunstmatige weg of kunstmatig verschijn
sel in het openbaar hydrografisch net kun
nen terechtkomen en aldus verontreini
gen, strafbaar heeft willen stellen. Dat, bij 
wijze van verduidelijking, trouwens nooit 
werd vastgesteld of die aangetroffen "spo
ren" van varkensaal oak daadwerkelijk in 
de Poekebeek zijn terechtgekomen en der
halve het water van het openbaar hydro
grafisch net hebben verontreinigd. Dat het 
immers geenszins vaststaat dat het be
weerde ondergrondse buizenstelsel wel de
gelijk dient voor de afWatering. Dat de ar
tikelen 1 en 2 van voornoemde wet aldus 
duidelijk geschonden werden : 



Nr. 502 HOF VAN CASSATIE 1205 

Overwegende dat de middelen, in 
zoverre zij opkomen tegen de beoor
deling van feiten door de rechter of in 
zoverre de beoordeling ervan het Hof 
zou verplichten tot een beoordeling 
van feiten waarvoor het niet bevoegd 
is, niet ontvankelijk zijn; 

Overwegende dat luidens artikel 1, 
vierde lid, Oppervlaktewaterenwet, on
der verontreiniging wordt verstaan 
"elke rechtstreekse of zijdelings uit 
menselijke aktiviteiten voortvloeiende 
inbreng van stoffen die de samenstel
ling of de toestand van het water kan 
veranderen, derwijze dat het niet meer 
geschikt of minder geschikt is voor het 
gebruik dat ervan moet kunnen wor
den gemaakt, of dat het milieu door 
het aanzicht of de uitwasemingen van 
het water wordt bedorven"; 

Dat aldus verontreiniging is, de zelfs 
zijdelings door een menselijke activi
teit veroorzaakte inbreng van stof
fen, die tot een verlies aan bruikbaar
heid van water of tot milieubederf kan 
leiden; 

Overwegende dat naast het in arti
kel 2, eerste lid, Oppervlaktewateren
wet bepaalde verbod van verontreini
ging door rechtstreekse inbreng, het 
tweede lid hieraan toevoegt : "Het is 
eveneens verboden vaste stoffen of 
vloeistoffen te deponeren op een plaats 
vanwaar ze door een natuurlijk ver
schijnsel in die wateren kunnen te
rechtkomen"; 

Dat met "natuurlijk verschijnsel" de 
natuurlijke oorzaak wordt bedoeld 
waardoor deze stoffen, zonder mense
lijke tussenkomst, in die wateren te
rechtkomen; 

Overwegende dat het in artikel41, 
§ 1, 1", van de wet bepaalde misdrijf 
van onrechtstreekse verontreiniging 
bestaat zodra, na het deponeren, op 
welke plaats ook, van de stoffen, zij 
langs natuurlijke weg in de bij de wet 
bedoelde wateren terechtkomen met 
gevaar voor verlies aan bruikbaar
heid van het water of voor milieube
derf; 

Dat voor de strafbaarheid noch een 
aantoonbare aanwezigheid van de stof-

fen in het beschermde water noch een 
aantoonbare schade is vereist; 

Overwegende dat de appelrechters 
oordelen dat de inbreuk vaststaat, nu 
de overgelopen varkensgier, na af
vloeiing over een lager gelegen ma'is
veld en een weide, zich vermengd heeft 
met het water van een perceelsgracht, 
die zelf via een ondergronds buizen
stelsel afWatert en uitmondt in de Poe
kebeek, waterloop die behoort tot het 
openbaar hydrografisch net, en dat het 
aldus niet nodig was vast te stellen dat 
vermelde water loop zelf verontrei
nigd werd; 

Dat zij aldus vaststellen dat de 
varkensgier, zo het eerst in de per
ceelsgracht gedeponeerd werd, niet
temin noodzakelijk, door het natuur
lijk verschijnsel van vermenging met 
het water van deze gracht en de af
voer ervan naar het bedoelde opper
vlaktewater, de verontreiniging van dit 
oppervlaktewater medebracht; 

Dat zij mitsdien de beslissing niet 
stoelen op een veronderstelling doch op 
zekere, uit een natuurlijke wetmatig
heid afgeleide vaststellingen, en deze 
beslissing naar recht verantwoorden; 

Dat de middelen niet kunnen wor
den aangenomen; 

Over het derde middel : 

schending van de art. 36 en 37 van de 
wet van 26.03.1971 op de bescherming van 
de oppervlaktewateren tegen verontreini
ging (B.S. 01.05.1971), 

eerste onderdeel : doordat het arrest van 
het Hofvan Beroep te Gent stelt dat het 
niet nodig is dat een staal werd genomen 
van de geloosde aal als van het ontvan
gende water behorend tot het openbaar hy
drografisch net, om de inbreuk op de wet 
als bewezen en vaststaand te beschou
wen, 

tweede onderdeel : doordat het arrest stelt 
dat de monstername, hoewel nuttig, niet op 
straffe van nietigheid is voorgeschreven als 
bewijsmiddel voor de inbreuk op voor
noemde wet, nu de verbalisanten de be
voegdheid hebben van officier van de ge
rechtelijke politie en zij bevoegd zijn om 
vaststellingen te doen volgens het gemeen 
recht gelet op art. 37, § 1, van de wet, 
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terwijl de art. 36 en 37 (Hoofdstuk IV 
Controle en strafbepalingen) duidelijk stel
len dat het opsporen en het vaststellen van 
de overtreding van de wet de technische 
controle op de lozing van afValwater het ne
men van monsters van het geloosde wa
ter en van het ontvangende water, als
mede de analyse ervan omvat. Dat deze 
bepaling, die is opgenomen in het "Hoofd
stuk IV-Controle en strafbepalingen" dui
delijk tot doel heeft op tegensprekelijke 
wijze de verontreiniging van de opper
vlaktewateren behorend tot het openbaar 
hydrografisch net, vast te stellen. Dat val
gens de voorbereidende werkzaamheden 
van de wet, de monsternemingen als grand
slag voor de gebeurlijke strafvervolgin
gen worden beschouwd (Parl. Hand., Se
naat, 1965-1966, 212-9). Dat aldus uit de 
bepalingen van de art. 36 en 37 zelf en uit 
de voorbereidende werken van de wet dui
delijk blijkt dat een monsterneming essen
tieel is nu zij de grondslag vormt voor de 
gebeurlijke strafvervolging. Dat het ar
rest het middel dat er in casu nooit enig 
staal werd genomen van de "geloosde aal", 
evenmin als van het ontvangend water be
horend tot het openbaar hydrografisch net, 
ten onrechte als onnodig afwijst en aldus 
duidelijk de voorgeschreven vereisten van 
de wet schendt. Dat de verbalisanten wel
iswaar bevoegd zijn om vaststellingen te 
doen volgens het gemeen recht, enkel de 
feitelijke vaststelling van de lozing of star
ting zelf betreft, doch geenszins de vast
stelling van een overtreding van de wet, 
met name de effectieve verontreiniging van 
een water van het openbaar hydrogra
fisch net. Dat het Hofvan Cassatie dit be
vestigt in haar arrest dd. 10.04.1979, waar
bij werd opgeworpen dat het aangevochten 
arrest van het hof van beroep stelt dat er 
een fundamenteel verschil is tussen de 
voorschriften van art. 36 dat een techni
sche controle organiseert op de lozing van 
het afvalwater, en de bepalingen van art. 
37 die betrekking hebben op het opspo
ren en vaststellen van de overtredingen van 
de wet en de uitvoeringsbesluiten en uit 
welke tekst duidelijk blijkt dat geen af
breuk wordt gedaan aan de ambts
bevoegdheden van de officieren van de ge
rechtelijke politie. Dat het bestreden arrest 
stelt dat dit betekent dat de officieren van 
de gerechtelijke politie een deskundigen
onderzoek kunnen bevelen waarbij de des
kundige niet gebonden is aan andere vorm
voorschriften dan die van de gewone 
strafprocedure. Dat het Hof vari Cassatie 
vervolgens stelt dat de bijzondere wijze van 
bewijsvoering ingericht in art. 36, de 

bewijsmiddelen van gemeen recht en met 
name een deskundigenonderzoek zoals ge
regeld bij de art. 43 en 44 van het Wet
hoek van Strafvordering, niet uitsluit. Dat 
het Hof van Cas sa tie echter geenszins 
stelde dat een monstername van het ont
vangende water van het openbaar hydro
grafisch net en de analyse ervan niet ver
eist is, no.ch de grondslag vormt voor de 
strafvervolging. Dat aldus uit de bepalin
gen van de wet, alsook uit de voorberei
dende werken ervan, overduidelijk blijkt 
dat een monsterneming, hetzij volgens de 
regels van art. 36, hetzij bij een deskun
digenonderzoek met inachtname van de ge
wone regels van de strafprocedure, nood
zakelijk is, nu zij de grondslag vormt voor 
de strafvervolging. Dat noch de verbali
santen, noch het personeelslid van de 
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorzie
ning, ooit de visu hebben vastgesteld dat de 
aal wel degelijk in het water van het open
baar hydrografisch net (met name de Poe
kebeek) is terechtgekomen en het water 
van het openbaar hydrografisch net heeft 
verontreinigd. Dat nooit enige staalneming 
van het ontvangende water is gebeurd, 
noch een deskundigenonderzoek werd ge
voerd om de verontreiniging van het ont
vangende water behorend tot het open
baar hydrografisch net, vast te stellen. Dat 
de verbalisanten volgens gemeen recht wel
iswaar zelf de visu vaststellingen kunnen 
doen en een deskundigenonderzoek met 
staalneming kunnen bevelen, doch dat art. 
37 niet betekent dat zij zelf vaststellin
gen kunnen doen, betreffende de al dan niet 
verontreiniging van de openbare wate
ren. Dat dit zoals gezegd geenszins ge
beurde. Dat de verbalisanten enkel de visu 
hebben vastgesteld dat er sporen van 
varkensaal zichtbaar waren in de perceel
grachtjes en de private rietplas gelegen op 
+1- 1,5 km van de kwestige wateren van het 
hydrografisch net. Dat er bovendien van 
daadwerkelijke vaststellingen door de ver
balisanten van lozing in het water van het 
openbaar hydrografisch net en van effec
tieve verontreiniging, geenszins sprake was 
en kan zijn. Dat bij gebreke aan enige 
staalname van het ontvangende water van 
het openbaar hydrografisch net, hetzij val
gens de regels vervat in de art. 36 van de 
wet, hetzij door de aanstelling van een des
kundige door de verbalisanten overeen
komstig art. 37, het geenszins vaststaat dat 
de aal daadwerkelijk in het openbaar hy
drografisch net terechtkwam en dat dit net 
hierdoor vervuild werd. Dat bij deze dient 
opgemerkt dat de verbalisanten zelf vast
stelden dat de kwestige Poekebeek zich op 
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een zeer grote afstand, en met name op on
geveer 1,5 km van de stallingen van be
klaagde bevindt. Dat het gebrek aan staal
name van het ontvangende water des te 
meer klemt wanneer vastgesteld wordt dat 
de aal een rit van niet minder dan +1- 1,5 
km door velden en perceelsgrachtjes en over 
de barren en door buizen zou moeten af
leggen alvorens het kwestige water beho
rend tot het openbaar hydrografisch net te 
bereiken. Dat uit geen enkel objectief en be
wijskrachtig element van het strafdossier 
aldus blijkt of zou kunnen blijken dat het 
water van het openbaar hydrografisch net 
werd verontreinigd. Dat de vereiste staal
nemingen van het ontvangende water, die 
essentieel zijn voor de strafvervolging, 
geenszins hebben plaatsgevonden. Dat de 
substantiele vereiste gesteld in de wet der
halve geschonden werd : 

Overwegende dat het middel, in zo
verre het opkomt tegen de beoorde
ling van feiten door de rechter of het 
onderzoek ervan het Hof zou verplich
ten tot een onderzoek van feiten waar
voor het niet bevoegd is, niet ontvan
kelijk is; 

Overwegende dat in zoverre het 
middel aanvoert dat geen verontrei
niging van het openbaar hydrogra
fisch net te dezen werd vastgesteld of 
aangetoond, dit bewijs, zoals blijkt uit 
het antwoord op het eerste en het 
tweede middel, niet hoeft te worden 
geleverd; 

Overwegende voor het overige dat 
de voor het Vlaamse Gewest inmid
dels opgeheven bepaling van artikel 36 
Oppervlaktewaterenwet die de tech
nische controle op de lozing van af
valwater door hiertoe aangestelde bij
zondere ambtenaren betreft, geen 
afbreuk doet aan de bevoegdheid tot 
opsporing en vaststelling van de over
tredingen op deze wet, door officieren
van gerechtelijke politie, met regel
matige verkrijging van alle bewijs
middelen, het nemen van water
monsters niet uitgesloten; dat geen 
wettelijke bepaling een bepaald be
wijsmiddel of bijzonder vormvoor
schrift oplegt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het vierde middel : schending van 
art. 3 van de wet van 29 juni 1964 betref
fende de opschorting, het uitstel en de pro
batie (B.S. 17.07.1964) en art. 195 van het 
Wetboek van Strafvordering, 

doordat het Hofvan Beroep te Gent, de 
haar voor de eerste maal voorgelegde vraag 
van huidig verzoeker tot het verlenen van 
de gunst van de opschorting voor de be
tichtingen "C" en "D", afwees zonder de 
door de wet vereiste met reden omklede be
slissing dienaangaande, 

doordat het bestreden arrest zich ertoe 
beperkt te stellen dat de feiten een te ern
stig karakter hebben en de veroordeling, 
noch verzoekers declassering tot gevolg kan 
hebben, noch zijn reclassering kan bei:n
vloeden, 

terwijl art. 3 van voornoemde wet dui
delijk stelt dat de beslissing waarbij de op
schorting wordt geweigerd met redenen om
kleed moet zijn overeenkomstig de 
bepalingen van art. 195 van het Wetboek 
van Strafvordering. Dat verzoeker, die tot 
op heden een blanco strafrechterlijk ver
leden heeft, door de uitgesproken veroor
deling in zijn integriteit en zijn sociale re
classering ernstig aangetast wordt. Dat 
zelfs sprake is van een ernstig gevaar voor 
declassering van verzoeker. Dat de betrok
ken betichtingen "C" en "D" geenszins van 
die aard zijn dat een ingrijpende wijzi
ging in het leven van huidig verzoeker kun
nen rechtvaardigen, in die zin dat de met 
een veroordeling gepaard gaande maat
schappelijke verstoting eigenlijk een bij
komende straf zou uitmaken voor huidig 
verzoeker. Dat verzoeker immers aan alle 
door de wet gestelde voorwaarden voldoet 
om deze gunst van opschorting te genie
ten. Dat het arred bovendien zelf vast
stelt dat de kwestige exploitatievergun
ning reeds was aangevraagd lang voor de 
feiten werden vastgesteld, doch, door een 
gebeurtenis volledig onafhankelijk van de 
wil van huidig verzoeker, nog niet was be
komen. Dat het arrest verder ook stelt dat 
verzoeker na de feiten volledig in regel ver
keerde, nu de eerder aangevraagde ver
gunning in 1992 werd bekomen. Dat de mo
tivatie van het arrest aangaande de 
weigering van de vraag tot opschorting, 
geenszins kan bestempeld worden als een 
met reden omklede beslissing. Dat aldus 
duidelijk art. 3 van de wet van 29 juni 1964 
betreffende de opschorting, het uitstel en de 
probatie werd geschonden : 
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Overwegende dat het middel in 
zoverre het opkomt tegen de beoorde
ling van feiten door de rechter of het 
onderzoek ervan het Hof zou verplich
ten tot een onderzoek van feiten waar
voor het niet bevoegd is, niet ontvan
kelijk is; 

Overwegende dat artikel 3 van de 
wet van 29 juni 1964 betreffende de 
opschorting, het uitstel en de proba
tie aan de rechter geen verplichting 
oplegt om de opschorting van de uit
spraak van de veroordeling uit te spre
ken, ook al zijn de door de wet gestelde 
voorwaarden vervuld; dat de rechter 
een verzoek van een beklaagde strek
kende tot opschorting, in feite, mits
dien op onaantastbare wijze, beoor
deelt; 

Dat luidens artikel 8 van de 
Probatiewet, de beslissing waarbij het 
uitstel wordt toegestaan of geweigerd, 
overeenkomstig artikel 195 Wetboek 
van StrafVordering met redenen moet 
zijn omkleed; 

Overwegende dat de appelrechters 
met verwijzing naar de gevolgen voor 
het leefmilieu, considereren dat de be
wezen feiten te ernstig zijn en de ver
oordeling noch de declassering van ei
ser tot gevolg zal hebben noch zijn 
reclassering zal bei:nvloeden; dat zij 
met deze motiveringen de andere, 
eventueel strijdige, feitelijke aanvoe
ringen van eiser verwerpen en de be
slissing de gunst van opschorting van 
de uitspraak van de veroordeling niet 
te verlenen naar recht verantwoor
den; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

1. van de verweerster Vlaamse 
Maatschappij voor Watervoorziening : 

Over het vijfde middel : 
schending van art. 149 van de gecoordi

neerde Grondwet en art. 195 van het Wet
hoek van Strafvordering, 

doordat het arrest van het Hof van Be
roep te Gent stelt dat de vordering van de 
burgerlijke partijen voor zover gesteund op 
de feiten B en C2 ongegrond zijn, gelet op 
de vrijspraak voor deze feiten, doch niet
temin de vordering toekent zich blijkbaar 
steunend op het feit "A" waarvoor huidig 
verzoeker schuldig werd bevonden, daar 
waar de burgerlijke partijen zelf op geen 
enkel ogenblik hun vordering uitdrukke
lijk steunden op de tenlastelegging "A" uit
drukkelijk steunde. Dat de burgerlijke par
tijen in eerste aanleg hun vordering 
duidelijk steunden op grand van de ten
lastelegging "B", met name de bevuiling 
van de weidegronden van de burgerlijke 
partijen door de beweerde lazing van 
varkensmest. Dat het opzet om schade toe 
te brengen daarbij vereist is in hoofde van 
huidig verzoeker. Dat de eerste rechter hui
dig verzoeker schuldig bevond aan alle ten
lasteleggingen en veroordeelde tot vergoe
ding van de burgerlijke partijen. Dat de 
burgerlijke partijen zich in graad van ha
ger beroep ertoe beperkten de bevesti
ging van het eerste vonnis te vragen. Dat 
het bestreden arrest huidig verzoeker vrij
sprak voor de tenlastelegging "B" en "C2". 
Dat het bestreden arrest op geen enkele 
wijze nagaat of de vordering van de bur
gerlijke partijen werd gesteund op de weer
houden tenlastelegging "A". Dat het be
streden arrest evenmin nagaat of de 
vordering, voor zover zij effectief zou ge
steund zijn op feit "A", wel degelijk ge
grond was. Dat het bestreden arrest al
c;lus niet regelmatig met redenen omkleed 
is en derhalve art. 149 van de gecoordi
neerde Grondwet en art. 195 Wetboek van 
Strafvordering schendt : 

Overwegende dat verweerster con
cludeerde ten betoge dat "de feiten ten 
laste gelegd van (eiser) ( ... ) naar eis 
van recht bewezen (zijn). Deze feiten 
zijn de rechtstreekse oorzaak van de 
schade door de burgerlijke partij ge
leden"; 

Dat zij zodoende haar vordering op 
alle telastleggingen zonder onder
scheid stoelde; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

2. van de overige verweerders: 
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Overwegende dat deze beslissin
gen geen eindbeslissingen zijn in de 
zin van artikel 416 Wetboek van Straf
vordering en geen uitspraak doen over 
een geschil inzake bevoegdheid; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grand is tot onderzoek van het vijfde 
middel in zoverre dit de verweerders 
sub 1 tot en met 5 betreft, en dat niet 
de ontvankelijkheid van eisers voor
ziening betreft, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt eiser in de kosten. 

25 november 1997 - 2e kamer - Voor
zitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Goethals - Gelijklui
dende conclusie van de h. Dubrulle, 
advocaat-generaal-Advocaat: mr. B. Ro
binson, Gent. 

Nr. 503 

2e KAMER- 25 november 1997 

1 o WATERS - BESCHERMING VAN DE 
OPPERVLAKTEWATEREN- WATERVERONTREI
NIGING- RATIO LEGIS- VERBODEN LOZING 
- VERBODEN STOFFEN- VEREISTEN. 

2° MILIEURECHT- BESCHERMING VAN DE 
OPPERVLAKTEWATEREN- WATERVERONTREI
NIGING- RATIO LEGIS - VERBODEN LOZING 
- VERBODEN STOFFEN- VEREISTEN. 

3° WATERS - BESCHERMING VAN DE 
OPPERVLAKTEWATEREN- WATEREN- BE
GRIP. 

4 o MILIEURECHT- BESCHERMING VAN DE 
OPPERVLAKTEWATEREN- WATEREN- BE
GRIP. 

5° WATERS - BESCHERMING VAN DE 
OPPERVLAKTEWATEREN- WATERVERONTREI
NIGING- RECHTSTREEKSE INBRENG- VER
BODEN LOZING- MISDRIJF- VEREISTEN. 

6° MILIEURECHT- BESCHERMING VAN DE 
OPPERVLAKTEWATEREN- WATERVERONTREI
NIGING- RECHTSTREEKSE INBRENG- VER
BODEN LOZING- MISDRIJF- VEREISTEN. 

1 o en 2° Het verbod onder meer verontrei
nigde of verontreinigende vloeistoffen in 
beschermde oppervlaktewateren te Za
zen vereist geen waarneembare verslech
tering van de toestand van deze wate
ren als voorwaarde van strafbaarstelling; 
de wet beoogt slechts de lazing van zui
ver water niet te verbieden; met "vloei
stoffen met schadelijke stoffen of zelfstan
digheden" wordt bedoeld deze stoffen die 
verontreiniging veroorzaken- d.i. de 
door menselijke activiteit veroorzaakte in
breng van zelfs op zich onschadelijke stof
fen, die tot een verlies aan bruikbaar
heid van het water of tot milieubederf kan 
leiden (1). (Artt. 1, vierde lid, 2 en 41, 
§ 1, 1 o, Oppervlaktewaterenwet.) 

3° en 4 o De Oppervlaktewaterenwet onder
scheidt het te beschermen water niet naar 
kwaliteit of bestemming. 

5° en 6° Het misdrijf verboden lazing van 
stoffen in de beschermde oppervlakte
wateren bestaat zodra de verboden han
deling met het hieraan verbonden ge
vaar voor verlies aan bruikbaarheid van 
het water of voor milieubederf wordt ge
steld (2). (Artt. 2, eerste lid, en 41, § 1, 1°, 
Oppervlaktewaterenwet.) 

(VAN GENT) 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.0814.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 mei 1996 door het Hof 
van Beroep te Gent gewezen; 

Over het middel : 
schending van de artikelen 1, 2 en 41, 

§ 1, § 2, en § 4, van de wet van 26 maart 
1971 op de bescherming van de opper
vlaktewateren tegen verontreiniging, ar
tikel 2 ten tijde van de feiten gewijzigd 
zijnde bij artikel 41, § 4, van het decreet 
van de Vlaamse Raad van 28 juni 1985 en 

(1) Zie ook het arrest van dezelfde datum, A.R. 
nr. P.96.660.N, supra, nr. 502 (1 o en 2°) 

(2) Zie ook, wat de onrechtstreekse verontrei
niging betreft : ibid. (5° en 6°). 
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vooraleer gewijzigd bij artikel 9 van het de
creet van de Vlaamse Raad van 22 decem
ber 1995, 

doordat de appelrechters de tenlasteleg
ging lastens eiser bewezen achten, eiser 
veroordelen tot een geldboete van 200 frank 
vermeerderd met 990 opdecimes of een ver
vangende gevangenisstrafvan 15 dagen en 
deze beslissing op volgende overwegin
gen doen berusten : "Door de gegevens van 
de strafiriformatie en de behandeling van 
de zaak voor het hof (van beroep) is de te
lastelegging lastens (eiser) genoegzaam be
wezen gebleven. Op 21 januari 1993 werd 
door de rijkswacht vastgesteld te Vinder
houte dat het binnenvaartuig Vectorius 
gei:mmatriculeerd in Terneuzen met een 
waterslang uit het ruim bruine vloeistof 
loosde in lwt kanaal Gent-Oostende waar 
het was aangemeerd. Volgens de schip
per, de huidige (eiser), betrof de geloosde 
vloeistof een mengsel van water, stof en af
val van kokosnoten. Even tevoren had hij 
kokospellets gelost te Aalter. Daar hij daar
opvolgend kunstmest diende in te laden te 
Gent en de eigenaar van de kunstmest eiste 
dat zijn ruim proper zou zijn, meerde hij 
aan en spoelde het ruim van zijn schip met 
een laadcapaciteit van 826 ton met water 
uit het kanaal uit en loosde het daarop in 
het kanaal terug. Zijn bewering thans dat 
het geloosde water louter ballastwater was 
is derhalve totaal ongeloofwaardig. Het ging 
wel degelijk om spoelwater waarmede het 
ruim werd gereinigd. Hieraan wordt geen 
afbretik gedaan door het feit dat hiervoor 
water uit het kanaal werd gebruikt dat 
juist voordien uit het kanaal was opge
pompt. Terecht geeft (eiser) toe dat 'het echt 
onvermijdelijk is dat een hoeveelheid stof 
van de lading met het water vermengd 
werd'. Het spoelwater was derhalve een 
verontreinigde v loeistof in de zin van ar
tikel 2 vari de wet van 26 maart 1971 op de 
bescherming van de oppervlaktewateren te
gen verontreiniging. De kwalificatie 'ver
ontreinigde' en 'verontreinigende' werd toe
gevoegd om duidelijk te maken dat enkel 
het lozen van zuiver water (niet) in de 
oppervlaktewaterenwet valt (zie Verslag Be
ghin, Gedr. St., Senaat, 1966-67, nr. 321, 
p. 8). Het volstaat dat de vloeistofveront
reinigd is. Een effectieve verontreiniging 
van het oppervlaktewater of ontoelaat
bare belasting van het milieu is te dezen 
niet vereist. Hieraan wordt geen afbreuk 
gedaan door het feit dat het hier zou gaan 
om volkomen eetbare; afbreekbare, niet pol
luerende, onschadelijke en niet contami
nereride stoffen die het visbestand graag 
consumeert en die ook bij het laden en los-

sen onder de vorm van stofwolken in het 
kanaal terecht komen", 

terwijl artikel 2 van de oppervlakte
waterenwet van 26 maart 1971 bepaalt dat 
het verboden is voorwerpen of stoffen in de 
bij artikel1 bedoelde wateren of in de open
bare rio len te werpen of te deponeren, ver
ontreinigde of verontreinigende vloeistof
fen erin uit te lozen of er gassen in te 
brengen, behalve de lazing van afvalwa
ter waarvoor vergunning is verleend over
eenkomstig de bepalingen van deze wet; ar
tikel1, lid 4, van de wet bepaalt dat onder 
verontreiniging wordt verstaan elke recht
streekse of zijdelings uit menselijke acti
viteiten voortvloeiende inbreng van stof
fen die de samenstelling of de toestand van 
het water kan veranderen, derwijze dat het 
niet meer geschikt of minder geschikt is 
voor het gebruik dat ervan moet kunnen 
worden gemaakt of dat het milieu door het 
aanzicht of de uitwasemingen van het wa
ter wordt bedorven; uit de samenlezing van 
voormelde artikelen 1, lid 4, en 2, volgt dat 
de lazing van "verontreinigde ofverontrei
nigende vloeistoffen" verboden is, met name 
de lazing van vloeistoffen die de samen
stelling of de toestand van het water ver
anderen derwijze dat het niet meer of min
der geschikt is voor het gebruik dat ervan 
moet kunnen worden gemaakt of dat het 
milieu door het aanzicht of de uitwasemin
gen van het water wordt bedorven; het niet 
de bedoeling van de wetgever kan zijn ge
weest de lazing te verbieden van vloeistof
fen die niet verontreinigd of verontreini
gend zijn en die dus geen nadelige invloed 
hebben of kunnen hebben op het opper
vlaktewater; eiser in zijn appelconclusie be
toogde dat de lazing van afvalwater slechts 
strafbaar is wanneer het gaat om veront
reinigde of verontreinigende stoffen die aan 
de definitie van artikel 1 van de opper
vlaktewaterenwet beantwoorden, dus stof
fen die tot gevolg hebben dat het water niet 
of minder geschikt is voor het gebruik dat 
er moet van kunnen gemaakt worden en in 
onderhavige zaak het water van het ka
naal volgens eiser gebruikt dient te kun
nen worden voor zijn oorspronkelijke be
stemming : met name het soort water dat 
in de scheepsvaart gebruikelijk is; eiser ver
der betoogde dat hij het water niet veront
reinigde, nu de lazing volkomen eetbare 
stoffen betrof, die door het visbestand met 
graagte worden geconsumeerd (appel
conclusie, blz. 3); de appelrechters hun be
slissing dat het spoelwater een verontrei
nigde stof is enkel laten berusten op 
het motief dat het water afval van 
kokosnoten bevat, ook al zijn dit 
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volkomen eetbare, afbreekbare, niet-pol
luerende, onschadelijke en niet contami
nerende stoffen; de appelrechters derhalve 
niet nagaan of dit geloosde spoelwater be
antwoordt aan het criterium van een ver
ontreinigde stofin de zin van artikell van 
de wet en zij bovendien beslissen dat een 
effectieve verontreiniging van het opper
vlaktewater niet vereist is; de appelrechters 
derhalve door te overwegen dat de lazing 
van het spoelwater als een strafbare la
zing van een verontreinigde vloeistofin het 
oppervlaktewater moet worden beschouwd, 
hun beslissing niet naar recht verantwoor
den en de in het middel vermelde wetsbe
palingen schenden : 

Overwegende dat artikel41, § 1, r, 
Oppervlaktewaterenwet strafbaar stelt 
onder meer hij die met overtreding van 
artikel 2 in de wettelijk beschermde 
wateren vloeistoffen met schadelijke 
stoffen of zelfstandigheden loost; 

Dat deze strafbepaling noch arti
kel 2 van vermelde wet, dat verbiedt 
onder meer verontreinigde ofveront
reinigende vloeistoffen in de bedoelde 
wateren uit te lozen, een waarneem
bare verslechtering van de bestaande 
toestand van dit water als voorwaarde 
van strafbaarstelling vereisen; 

Dat, enerzijds, de precisering door 
artikel 2 van de verontreinigde of ver
ontreinigende hoedanigheid van de ge
loosde vloeistoffen slechts beoogt de lo
zing van zuiver water niet te 
verbieden, anderzijds, met "vloeistof
fen met schadelijke stoffen of zelfstan
digheden" in artikel 41, § 1, 1°, wor
den bedoeld deze stoffen die veront
reiniging veroorzaken in de zin van 
artikel 1, vierde lid, van de wet; 

Dat luidens deze bepaling, onder 
verontreiniging wordt verstaan "elke 
rechtstreekse of zijdelings uit mense
lijke activiteiten voortvloeiende in
breng van stoffen die de samenstel
ling of de toestand van het water kan 
veranderi:m, derwijze dat het niet meer 
geschikt of minder geschikt is voor het 
gebruik dat ervan moet kunnen wor
den gemaakt, of dat het milieu door 
het aanzicht of de uitwasemingen van 
het water wordt bedorven"; 

Dat aldus verontreiniging is, de door 
een menselijke activiteit veroorzaakte 

inbreng van zelfs op zich onschade
lijke stoffen, die tot een verlies aan 
bruikbaarheid van het water of tot mi
lieubederf kan leiden; 

Overwegende dat geen van vermelde 
wetsbepalingen het te beschermen wa
ter naar kwaliteit of bestemming on
derscheidt; 

Overwegende dat het in artikel41, 
§ 1, 1°, van de wet bepaalde misdrijf 
bestaat zodra de verboden handeling 
met het hieraan verbonden gevaar 
voor verlies aan bruikbaarheid van het 
water of voor milieubederf wordt ge
steld; 

Dat voor de strafbaarheid noch een 
aantoonbare aanwezigheid van de stof
fen in het beschermde water noch een 
aantoonbare schade is vereist; 

Overwegende dat de appelrechters, 
door te considereren dat het door ei
ser geloosde spoelwater afval van ko
kosnoten bevat, dat hierdoor de lo
zing ervan buiten de enige, door de 
wetgever toegelaten lozing van zui
ver water valt en is te aanzien als een 
lozing van een verontreinigde vloei
stof, hetgeen volstaat om verboden te 
zijn ongeacht het feit dat het zou gaan 
"om volkomen eetbare, afbreekbare, 
niet polluerende, onschadelijke en niet 
contaminerende stoffen die het vis
hestand graag consumeert", en dat 
"een effectieve verontreiniging van het 
oppervlaktewater of ontoelaatbare be
lasting van het milieu (. .. ) te dezen niet 
(is) vereist", hun beslissing regelma
tig met redenen omkleden en naar 
recht verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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 gewezeri; 

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

25 november 1997 - 2e kamer - Voor
zitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter -
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Verslaggever : de h. Goethals - Gelijklui
dende conclusie van de h. Dubrulle, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. Verbist. 

Nr. 504 

2e KAMER- 25 november 1997 

1 o WETTEN. DECRETEN. ORDONNAN
TIES. BESLUITEN - ALGEMEEN -
STRAFBEPALING- LEGALITEIT- MISDRIJF
OMSCHRIJVING - VEREISTEN. 

2° MISDRIJF- ALGEMEEN. BEGRIP. MATE
RIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. EENHEID 
VAN OPZET-ALGEMEEN- OMSCHRIJVING
STRAFBEPALING- LEGALITEIT- VEREISTEN. 

3o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS- ART. 7- STRAFZA
KEN- STRAFBEPALING- LEGALITEIT- MIS
DRIJF- OMSCHRIJVING- VEREISTEN. 

4o RECHTEN VAN DE MENS- INTER
NATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN 

den met de bijzondere hoedanigheid of 
functie van deze personen - mogelijk is 
om op grand ervan de feiten en nalatig
heden te kennen die hun strafrechtelijke 
aansprakelijkheid meebrengen, zelfs als 
de nadere omschrijving hiervan wordt 
overgelaten aan de rechter. (Artt. 7 
E.V.R.M., 15 I.V.B.P.R., 12, tweede lid, 
Gw. 1gg4, 2 Sw. en 1 V.T.Sv.) 

5° Is strafbaar hi} die zelf of als tussen
persoon waren verkoopt ofprestaties le
vert aan een ongeoorloofde prijs. (Artt. 1 
en 3 Besluitwet 14 mei 1g46.) 

6° De bepaling dat het, bij ontstentenis van 
een programma-overeenkomst of van stel
ling van een maximumprijs, verboden is 
te verkopen aan prijzen die hager zijn dan 
normale prijzen, richt zich tot de econo
mische operatoren en laat hen toe te we
ten wanneer een prijs ongeoorloofd is om
dat hi} een abnormale winst oplevert. 
(Artt. 1, § 2, wet 22 januari 1g45, en 1, 
g en 10 Besluitwet 14 mei 1g46.) 

7o De vaststelling, door de rechter, van een 
ongeoorloofde prijs vereist geen mathe
matische becijfering van de precieze 
kostenstructuur en winstmarge (Art. 1 
Besluitwet 14 mei 1g46.). 

POLITIEKE RECHTEN- ART. 15- STRAFZA- go en go De rechter in hager beroep die het 
KEN -STRAFBEPALING-LEGALITEIT-MIS- beroepen vonnis bevestigt, mits de wijzi-
DRIJF- OMSCHRIJVING- VEREISTEN. ging dat dit vonnis, zoals aangepast bij 

zijn beslissing, bij uittreksel dient be-
50 KOOP- ONGEOORLOOFDE PRIJS- STRAF- kendgemaakt te worden, beveelt hier-

BAARHEID- HOEDANIGHEID. door zelf de bekendmaking van zijn be
slissing. (Impliciet.) (Art. g, § 6, wet 22 

6° KOOP- ONGEOORLOOFDE PRIJS- TOE- januari 1g45.) 
PASSELIJKHEID. 

7° KOOP- ONGEOORLOOFDE PRIJS- VAST
STELLING DOOR DE RECHTER 

go KOOP- ONGEOORLOOFDE PRIJS- VER
OORDELING- HOGER BEROEP - BESLISSING 
- BEKENDMAKING. 

go VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAF
ZAKEN-ALLERLEI- ONGEOORLOOFDE PRIJS 
- VEROORDELING- HOGER BEROEP - BE
SLISSING- BEKENDMAKING. 

1°, 2°, 3° en 4° De legaliteit van een straf
bepaling vereist dat ze, op zichzelf of in 
context met andere bepalingen gelezen, op 
voldoende preciese wijze de strafbaar ge
stelde gedraging omschrijft; aan deze ver
eiste is voldaan wanneer het voor hen op 
wie de strafbepaling toepasselijk is -
waarbij rekening mag worden gehou-

(VANHOVE) 

ARREST 

(A.R. nr. P.g6.1lg7.N) 

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

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

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 

schending van artikel 1 van de Besluit
wet van 14 mei 1g46 houdende verscher
ping van de controle der prijzen, en van art. 
12 en 14 van de Grondwet en van art. 7, 
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§ 1 E.V.R.M. en art. 15, 1 van het Inter
nationaal Verdrag van 19 december 1966 
inzake burgerrechten en politieke rech
ten (legaliteitsbeginsel), 

doordat het hof (van beroep), na her
kwalificatie, volgende tenlasteleggingen in 
hoofde van verzoeker bewezen verklaart : 
"Bij inbreuk op artikel 1 van de B.W. dd. 
14.5.1946, beteugeld door artikel10 van de
zelfde wet zoals gewijzigd bij artikel 75, 
§ 2 van de wet van 14.07.1971 (B.S. 
30.07.1971) waarbij verwezen wordt naar 
de hoofdstukken II en III van de besluit
wet van 22.1.1945 betreffende het beteu
gelen van elke inbreuk op de reglemente
ring betreffende de bevoorrading van het 
land, een ongeoorloofde prijs te hebben aan
gerekend, het weze zelfs gelijk aan ofla
ger dan de maxima voorzien bij de vige
rende strafregeling, daar de onderwerpe
lijke verrichting aanleiding heeft gegeven 
tot de verwezenlijking van een abnormale 
winst, onder meer ingevolge de te hoge ra
ming van een der bestanddelen der prij
zen: te Zedelgem: op 20.12.1990 t.n.v. 
Dhondt Arnold; op 05.11.1990 t.n.v. Bof
fel Rita; op 16.02.1991 t.n.v. Ramon Sonja; 
te Blankenberge op een niet nader te be
palen datum in juni 1992; t.n.v. Pirlet 
Annemie; t.n.v. Vanpraet Denise", 

terwijl art. 1 van de Besluitwet van 14 
mei 1946 houdende verscherping van de 
controle der prijzen enkel stelt dat : "Elke 
prijs, hij weze zelfs gelijk aan oflager dan 
de maxima voorzien bij de vigerende straf
regeling, is ongeoorloofd, indien hij voor de 
onderwerpelijke verrichting aanleiding geeft 
tot de verwezenlijking van een abnormale 
winst, onder meer ingevolge de te hoge ra
ming van een der bestanddelen der prij
zen", en aldus enkel een definitie geeft van 
het begrip "ongeoorloofde prijs", zonder aan 
te duiden welke handelingen of wie nu pre
cies strafbaar is i.v.m. deze ongeoorloofde 
prijs : is het verkoper, de voortverkoper, die
gene die te koop aanbiedt, de koper, die
gene die belooft te kopen ofte verkopen (cfr. 
art. 1, § 1 van de Wet van 22 januari 1945 
en art. 4 van de Besluitwet van 14 mei 
1946) of diegene die de abnormale winst 
maakt (moet daarom de verkoper zelfniet 
zijn); zodat moet worden aangenomen dat 
art. 1 van de Besluitwet van 14 mei 1946 
op zichzelf onvoldoende precies is om een 
bepaalde handeling i.v.m. ongeoorloofde 
prijzen strafbaar te stellen, zodat verzoe
ker in het bestreden arrest ten onrechte 
wegens inbreuk op dit artikel werd ver
oordeeld wegens "aanrekenen" van een on
geoorloofde prijs, en het bestreden arrest 

hierdoor de aangehaalde wetsbepalingen en 
het legaliteitsbeginsel schendt : 

Overwegende dat de artikelen 12, 
tweede lid, en 14 Grondwet de eis stel
len van de legaliteit van de strafbaar
stelling, de vervolging en de straf; dat 
de eis van de legaliteit van de straf
fen nog eens wordt bevestigd bij arti
kel 2 Strafwetboek en die van de le
galiteit van de vervolging bij artikel 1 
voorafgaande titel Wetboek van Straf
vordering; dat artikel 7 E.V.R.M. en 
artikel 15 I.V.B.P.R. - verdragen die 
door Belgie werden goedgekeurd en tot 
zijn rechtsorde behoren - eveneens de 
eis van de legaliteit van de strafbaar
stelling en de straf stellen; 

Overwegende dat de legaliteit van 
een strafbepaling vereist dat ze, op 
zichzelf of in context met andere be
palingen gelezen, op voldoende pre
cieze wijze de strafbaar gestelde ge
draging omschrijft; dat aan deze 
vereiste is voldaan wanneer het voor 
hen op wie de strafbepaling toepasse
lijk is - waarbij rekening mag wor
den gehouden met de bijzondere hoe
danigheid offunctie van deze personen 
- mogelijk is om op grand ervan de 
feiten of nalatigheden te kennen die 
hun strafrechtelijke aansprakelijk
heid meebrengen, zelfs als de nadere 
omschrijving hiervan wordt overgela
ten aan de rechter; 

Overwegende dat artikel 1 besluit
wet 14 mei 1946 houdende verscher
ping van de controle der prijzen, be
paalt : ''Elke prijs, hij weze zelfs gelijk 
aan of lager dan de maxima voorzien 
bij de vigerende strafregeling, is on
geoorloofd, indien hij voor de onder
werpelijke verrichting aanleiding geeft 
tot de verwezenlijking van een abnor
male winst, onder meer ingevolge de 
te hoge raming van een der bestand
delen der prijzen"; 

Dat uit de context van de besluit
wet, onder meer van artikel3, blijkt 
dat strafbaar is hij die zelf of als tus
senpersoon waren verkoopt of presta
ties levert; 

Overwegende dat uit de artikelen 8 
en 10 besluitwet 14 mei 1946 blijkt dat 
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met de vigerende strafregeling wordt 
bedoeld onder meer de wet van 22 ja
nuari 1945 betreffende de economi
sche reglementering en de prijzen, zo
als gewijzigd bij artikel 3 wet 30 juli 
1971; 

Dat artikel 1, § 2, wet 22 januari 
1945 bepaalt dat het bij ontstentenis 
van een programma-overeenkomst of 
van stelling van een maximumprijs, 
verboden is te verkopen aan prijzen 
die hager zijn dan de normale prij
zen; dat de hoven en rechtbanken "op
permachtig''- dit is in feite en op on
aantastbare wijze over het 
abnormaal karakter van de prijzen 
oordelen; dat zij te dien opzichte on
der meer rekening houden met de ver
wezenlijkte winst, met de staat van de 
markt, de kosten van exploitatie van 
de handels- of de nijverheidsonderne
ming, zoals de opbrengst, fabricage, 
verwerkings- en vervoerkosten; 

Dat deze bepaling die zich richt tot 
de economische operatoren, hen toe
laat te weten wanneer een prijs on
geoorloofd is in de zin van artikel 1 
besluitwet 14 mei 1946 omdat hij een 
abnormale winst oplevert; 

Dat derhalve de bestreden beslis
sing noch de hager vermelde wetsbe
palingen schendt noch het legaliteits
beginsel miskent; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel149 van de Grand

wet en van het algemeen rechtsbeginsel 
van het recht van verdediging, 

doordat het hof (van beroep) verzoeker 
veroordeelt wegens de tenlastelegging B 
(inbreuk oP art. 1 van de Besluitwet van 14 
mei 1946) op grond van het verwezenlij
ken van abnormaal hoge winsten, en daar
voor als verantwoording verwijst naar de 
abnormaal hoge prijzen die verzoeker zou 
hebben aangerekend, terwijl het hof (van 
beroep) verder stelt als volgt: ''Wat de ten
lastelegging B betreft dient het verweer dat 
beklaagde voert aangaande de niet
toepasselijkheid van artikel 1, § 2 van de 
Besluitwet van 22.01.1945 niet te wor
den ontmoet, nu beklaagd!l hiervoor niet 
wordt vervolgd", 

terwijl art. 1, § 2 van de Wet van 
22.01.1945 precies het vragen van abnor
male prijzen beteugelt, zodat een verweer 
van een beklaagde daaromtrent noodza
kelijkerwijze ook de vraag tot voorwerp 
heeft omtrent het al dan niet vragen van 
abnormale prijzen in zijnen hoofde, en dat 
zulks meer bepaiild in casu zeker het ge
val was, waar verzoeker op de blz. 9 tot 11 
van zijn besluiten bij het ontmoeten van 
art. 1, § 2 van de Wet van 22.01.1945 een 
duidelijk verweer voerde betreffende het al 
dan niet vragen van abnormale prijzen door 
hem (zie aanvang van dit verweer op blz. 
9 midden van de besluiten van verzoe
ker : "Evenmin is aangetoond dat conclu
ant aan abnormale prijzen zou werken in 
de zin van art. 1, § 2 Besluitwet 22 januari 
1945"); zodat het hof (van beroep), aange
zien het de veroordeling van verzoeker 
steunt op het vragen door hem van abnor
male prijzen, ten onrechte heeft gemeend 
het verweer van verzoeker omtrent het 
werken aan abnormale prijzen niet te moe
ten ontmoeten, noch te moeten beantwoor
den, en hierdoor de aangehaalde wetsbe
Paling en het recht van verdediging 
schendt: 

Overwegende dat de appelrechters, 
niettegenstaande ze considereren dat 
het verweer van eiser aangaande de 
niet-toepasselijkheid van artikel1, § 2, 
wet 22 januari 1945 niet moet wor
den beantwoord, nu eiser hiervoor niet 
wordt vervolgd, de feitelijke gegevens 
vermelden op grand waarvan zij de 
door hem aangerekende prijzen voor 
het ruimen van septische putten on
der hoge druk, ongeoorloofd achten; 

Dat de appelrechters rekening hou
den : 1. met de vroeger en de nu door 
eiser aangerekende prijzen, 2. met de 
prijzen van de concurrenten in de
zelfde regio, 3. met het feit dat eiser 
geen facturen uitreikt wat zijn winst
marge nog aanzienlijk hager maakt en 
een post factum onderzoek naar de 
winstratio's van het bedrijf onmoge
lijk maakt, en 4. met de omstandig
heid dat de inzet van bijzonder mate
riaal, afgezien van het feit dat eiser 
niet aantoont dat dit wel nodig was of 
de clienten hiervoor hun akkoord bad
den gegeven, geenszins het aanreke
nen van dergelijke hoge prijzen en 
aanzienlijke prijsafwijkingen ten 
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aanzien van de concurrenten verant
woordt; 

Dat de appelrechters zodoende de 
door eiser aangevoerde strijdige of an
dere feitelijke gegevens verwerpen, 
hierdoor zijn conclusie beantwoor
den, en de beslissing regelmatig met 
redenen omkleden en naar recht ver
antwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel149 van de Grand

wet en van het algemeen rechtsbeginsel 
van het recht van verdediging, en van ar
tikel 1 van de Besluitwet van 14 mei 1946 
houdende verscherping van de controle der 
prijzen, 

doordat het hof (van beroep) verzoeker 
veroordeelt wegens de telastelegging B (in
breuk op artikel1 van de Besluitwet van 14 
mei 1946), en in het kader daarvan met de 
in het arrest aangehaalde motivering vast
stelt dat verzoeker abnormaal hoge win
sten heeft gerealiseerd, hetgeen een be
standdeel van het bewezen verklaarde 
misdrijfuitmaakt, zonder dat in deze mo
tivering nochtans de kostenstructuur en de 
winstmarge van verzoeker in concreto 
wordt vastgesteld, 

terwijl, eerste onderdeel, verzoeker in zijn 
besluiten (blz. 9) uitdrukkelijk met vol
gende redengeving : "Er is dus geen sprake 
van abnormale winst, nu de hogere prij
zen voortkomen uit veel zwaardere inves
teringen om dan oak werk van betere kwa
liteit te kunnen leveren" en "De 
winstmarges van concluant zijn trouwens 
niet eens onderzocht", uitdrukkelijk als 
middel had ingeroepen dat om tot een ab
normaie winst te kunnen besluiten het niet 
volstaat vast te stellen dat er hogere prij
zen zijn, maar in elk geval oak de kosten
structuur en de winstmarge van de betrok
kene in concreto moeten onderzocht 
worden, wat in voorliggend geval hele
maal niet het geval is geweest; 

tweede pnderdeel, de vaststelling van een 
verwezenlijkte abnormale winst, noodza
kelijk bestanddeel van het misdrijf be
paald in art. 1 van de Besluitwet van 14 
mei 1946, niet kan worden vastgesteld uit 
een abnormaai hoge prijs aileen, maar ver
eist dat men oak de kostenstructuur en de 
winstmarge van de verdachte in concreto 
kent; Dat zelfs een veel hogere prijs niet 
ipso facto betekent dat er voor de verdachte 

oak in concreto een abnormale winst is, nu 
de winst uit de hogere prijs teniet kan wor
den gedaan door veel hogere kosten of door 
eventueel andere specifieke elementen van 
de zaak; Dat men dan oak enkel tot een ab
normaai hoge winst in de zin van art. 1 van 
de Besluitwet van 14 mei 1946 kan beslui
ten, mits in concreto de winst te kennen, 
die betrokkene heeft gemaakt, en vast te 
stellen dat deze abnormaal is; zodat eer
ste onderdeel, het hof (van beroep) in zijn 
motivering dus nagelaten heeft te antwoor
den op het door verzoeker om trent het be
staan van deze abnormale winst ingeroe
pen middel, en hierdoor art. 149 Grondwet 
en het recht van verdediging schendt; 
tweede onderdeel, het hof (van beroep) door 
het misdrijf bewezen te verklaren, terwijl 
het nochtans niet had vastgesteld welke de 
winst was, die verzoeker in concreto uit de 
hem ten laste gelegde feiten had gehaald, 
dan oak de overdreven aard ervan niet wet
tig kon aannemen, en aldus art. 1 van de 
Besluitwet van 14 mei 1946 schendt: 

Overwegende dat artikel 1 Besluit
wet 14 mei 1946 geen mathematische 
becijfering van de precieze kosten
structuur en winstmarge vereist; 

Dat de appelrechters, zoals blijkt uit 
het antwoord op het tweede middel, de 
door eiser aangerekende prijzen en ge
maakte winsten in concreto op grand 
van feitelijke gegevens onderzoeken en 
beoordelen; 

Dat de appelrechters zodoende de 
door eiser aangevoerde strijdige of an
dere feitelijke gegevens verwerpen, 
hierdoor zijn conclusie beantwoor
den, en de beslissing regelmatig met 
redenen omkleden en naar recht ver
antwoorden : 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het vierde middel, gesteld als volgt : 

schending van art. 9, § 6 van de wet van 
22 januari 1945 betre:ffende de economi
sche reglementering en de prijzen, 

doordat het hof(v&n beroep) de bekend
making bij uittreksel beveelt in De Streek
krant en Het Laatste Nieuws van ''het eer
ste vonnis, zoals aangepast bij onderhavige 
beslissing", 

terwijl een rechtbank of een hof aileen de 
bekendmaking kan bevelen van het door 
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deze rechtbank of door dit hof zelf gewe
zen vonnis of arrest, en niet van een von
nis of arrest, dat werd gewezen door een 
andere rechterlijke instantie, welke zelf 
deze bekendmaking niet had bevolen; 

zodat het hof (van beroep) door het be
velen van de bekendmaking van het eer
ste vonnis, zij het deels aangepast, de aan
gehaalde wetsbepaling schendt : 

Overwegende dat de appelrechters 
door het beroepen vonnis te bevesti
gen mits de wijziging "dat het eerste 
vonnis, zoals aangepast bij onderha
vige beslissing, bij uittreksel dient be
kend gemaakt te worden in de editie 
van 'De Streekkrant' en 'Het Laatste 
Nieuws' die verspreid wordt in en rond 
Zedelgem" zelf de bekendmaking van 
hun beslissing, met gedeeltelijke over
neming van het beroepen vonnis, be
velen; 

Dat het middel berust op een ver
keerde lezing van het bestreden ar
rest, mitsdien feitelijke grondslag mist; 

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

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de door de 
verweerders tegen eiser ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering : 

Overwegende dat eiser geen bijzon
der middel aanvoert; 

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

25 november 1997 - ze kamer - Voor
zitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijk
luidende conclusie van de h. Dubrulle, 
advocaat-generaal- Advocaat : mr. P. Ar
nou, Brugge. 

Nr. 505 

ze KAMER- 25 november 1997 

1 o CASSATIE- ARRESTEN. VORM- RECHTS
PLEGING. VOEGING - RECHTSPLEGING -
STRAFZAKEN- TWEE VONNISSEN- VEROOR
DELING- ZELFDE MISDRLJF- CONCLUSIES
VERZOEKSCHRIFTEN- IDENTIEK- ZELFDE 
RECHTSVRAGEN- VOEGING. 

2° TAALGEBRUIK- GERECHTSZAKEN (WET 
15 JUNI 1935) - IN EERSTE AANLEG- STRAF
ZAKEN- POLITIERECHTBANK- TAALKEUZE 
- EENTALIG GEBIED- GRONDWETTIGHEID
GELIJKHEID- NON-DISCRIMINATIE- MET 
EEN INWONER UIT EEN GEMEENTE MET BIJ
ZONDER TAALSTATUUT - PREJUDICIELE 
VRAAG -ARBITRAGER OF - VERPLICHTING 
VANHETHOF. 

3° TAALGEBRUIK- GERECHTSZAKEN (WET 
15 JUNI 1935)- IN HOGER BEROEP- STRAF
ZAKEN - CORRECTIONELE RECHTBANK -
TAALKEUZE - EENTALIG GEBIED - GROND
WETTIGHEID - GELIJKHEID - NON
DISCRIMINATIE -MET EEN INWONER UIT EEN 
GEMEENTE MET BIJZONDER TAALSTATUUT
PREJUDICIELE VRAAG- ARBITRAGER OF -
VERPLICHTING VAN HET HOF. 

4o ARBITRAGEHOF PREJUDICIELE 
VRAAG- STRAFZAKEN- TAALKEUZE- EEN
TALIG GEBIED - GRONDWETTIGHEID - GE
LIJKHEID- NON-DISCRIMINATIE- MET EEN 
INWONER UIT EEN GEMEENTE MET BIJZON
DER TAALSTATUUT- CASSATIEMIDDEL- VER
PLICHTING VAN RET HOF. 

5° PREJUDICIEEL GESCHIL 
ARBITRAGER OF- STRAFZAKEN- TAALKEUZE 
- EENTALIG GEBIED- GRONDWETTIGHEID
GELIJKHEID- NON-DISCRIMINATIE -MET 
EEN INWONER UIT EEN GEMEENTE MET BIJ
ZONDER TAALSTATUUT- CASSATIEMIDDEL
PREJUDICIELE VRAAG -ARBITRAGER OF -
VERPLICHTING VAN HET HOF. 

1 o Wanneer de eiser zich tegen twee von
nissen, waarbij hij wegens een zelfde mis
drijf werd veroordeeld, in cassatie he eft 
voorzien, in beide zaken omzeggens iden
tiek en in hoofdorde volledig identiek voor 
de appelrechters concludeerde en zijn ver
zoekschriften voor het Hof opstelde, zo
dat beide voorzieningen dezelfde rechts
vragen oproepen, dienen de beide zaken 
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met het oog op een goede rechtsbedeling 
te worden samengevoegd (1). 

2°, so, 4° en 5° Wanneer de eiser, onge
acht de formulering van de door hem 
voorgestelde aan het Arbitragehofte stet
len vraag, in een middel een dubbele 
grand van ongrondwettigheid van het 
taalkeuzestelsel van de wet betreffende het 
gebruik der talen in gerechtszaken aan
voert, wegens schending van het 
gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel, 
doordat ze, eensdeels, bepaalt dat de taal
keuze voor de politierechtbank en de cor
rectionele rechtbank alleen bestaat voor 
een beklaagde die alleen de gevraagde 
taal kent of zich beter in die taal uit
drukt, anderdeels bepaalt dat de recht
bank wegens de omstandigheden van de 
zaak kan beslissen niet op de aanvraag 
van de beklaagde te kunnen ingaan, 
welke vereiste en mogelijkheid niet be
staan voor de verzoeker uit een gemeente 
met een bijzonder taalstatuut, waarbij de 
weigering alleen mogelijk is voor het ge
val de verzoeker de taal, waarvan hij het 
gebruik voor de rechtspleging vraagt, niet 
verstaat, is het Hof ertoe gehouden de pre
judiciele vraag naar de grondwettig
heid van die wetsbepalingen aan het 
Arbitragehof te stellen. (Artt. 10 en 11 
Gw. 1994, 14 t.e.m. 16, 2S en 24 Taal
wet Gerechtszaken, en 26, § 1, so, en§ 2, 
Bijzondere Wet Arbitragehof.) 

(VAN DEN TROOST) 

ARREST 

(A.R. nrs. P.97.0081.N en P.97.0082.N) 

HET HOF;- Gelet op de twee be
streden vonnissen, nrs. 2013/96 en 
2014/96, op 19 december 1996 in ha
ger beroep in afzonderlijke zaken ge
wezen door de Correctionele Recht
bank te Turnhout; 

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

Overwegende dat eiser zich op 2 ja
nuari 1997 in cassatie heeft voorzien 

(1) Zie Cass., 3 sept. 1996, A.R. nrs. 
P.96.0557.N en P.96.0558.N (A. C., 1996, nr. 288). 

tegen de beide vermelde vonnissen; dat 
eiser door de beide vonnissen wegens 
een zelfde misdrijf wordt veroordeeld, 
dat hij in beide zaken omzeggens iden
tiek en in hoofdorde volledig iden
tiek, voor de appelrechters conclu
deerde en dat hij in de beide zaken 
verzoekschriften heeft neergelegd die 
eveneens omzeggens identiek en in 
hoofdorde volledig identiek, zijn; dat de 
beide voorzieningen dezelfde rechts
vragen oproepen en de beide zaken 
met het oog op een goede rechtsbede
ling dienen te worden samengevoegd; 

A. In zoverre de voorziening in de 
zaak P.97.008l.N gericht is tegen de 
beslissing waarbij eiser van de telast
legging B wordt vrijgesproken : 

Overwegende dat de voorziening bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk is; 

B. In zoverre de beide voorzienin
gen gericht zijn tegen de beslissin
gen waarbij eiser in de beide zaken 
wegens een identieke telastlegging (de 
telastlegging A in de zaak P.97.0081.N 
en de enige telastlegging in de zaak 
P.97.0082.N) wordt veroordeeld: 

Over het middel sub B : 

Overwegende dat eiser het onder
scheid aanvecht tussen het door de ar
tikelen 14 tot en met 16 wet van 15 
juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken bepaalde taalkeuze
stelsel waarbij het verzoek van inwo
ners van bepaalde gemeenten tot taal
wijziging wordt ingewilligd behoudens 
wanneer de verzoeker de taal waar
van hij het gebruik voor de rechtsple
ging vraagt ~iet verstaat, en het taal
keuzestelsel bepaald door het artikel 
23 van dezelfde wet, dat taalkeuze ai
leen mogeliJ* maakt voor de beklaagde 
die aileen e gevraagde taal kent of 
zich beter in die taal uitdrukt, ter
wijl de rech/tbank bovendien kan be
slissen wege'ns de omstandigheden van 
de zaak niet op de aanvraag van de 
beklaagde te kunnen ingaan; 

Dat naar zijn mening dit taalkeuze
stelsel, door het onderscheid ten op
zichte van de in de artikelen 14 tot en 
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met 16 vermelde verzoekers, de arti
kelen 10 en 11 Grondwet schendt; 

Overwegende dat eiser zodoende, 
ongeacht de formulering van de door 
hem voorgestelde aan het Arbitrage
hof te steilen vraag, een dubbele grond 
van ongrondwettigheid aanvoert : 
eensdeels, dat de door het artikel 23, 
tweede lid, van de gezegde wet be
paalde taalkeuze aileen bestaat voor 
een beklaagde die aileen de gevraagde 
taal kent of zich beter in die taal uit
drukt, anderdeels, dat in het stelsel 
bepaald door het artikel 23 de recht
bank kan beslissen wegens de omstan
digheden van de zaak niet op de aan
vraag van de beklaagde te kunnen 
ingaan, welke vereiste en mogelijk
heid niet bestaan voor de verzoekers 
bedoeld in de artikelen 14 tot en met 
16 van dezelfde wet, waarbij weige
ring alleen mogelijk is voor het ge
val de verzoeker de taal waarvan hij 
het gebruik voor de rechtspleging 
vraagt niet verstaat; 

Overwegende dat gezien de aldus 
opgeworpen vragen het Hof van Cas
sa tie ertoe gehouden is aan het 
Arbitragehof de prejudiciele vraag te 
stellen zoals zij nader wordt geformu
leerd in het dictum; 

Om die redenen, voegt de zaken in
geschreven op de algemene rol van het 
Hof onder de nummers P.97.008l.N en 
P.97 .0082.N samen; verwerpt de voor
ziening in de zaak P.97.008l.N in zo
verre zij gericht is tegen de vrijspraak 
van eiser van de telastlegging B; 
Schort elke verdere beslissing op tot 
het Arbitragehof, bij wijze van preju
diciele beslissing, uitspraak zal heb
ben gedaan over de volgende vraag : 
"Schendt artikel 23 van de wet van 15 
juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet, in zoverre deze 
wetsbepaling in haar alinea twee het 
verzoek van een beklaagde om wijzi
ging van de taal van de rechtspleging 
beperkt tot de beklaagde die aileen de 
gevraagde taal kent of zich gemakke
lijker in deze taal uitdrukt, en in haar 

alinea vier aan de rechtbank de 
mogelijkheid geeft niet in te gaan 
wegens de omstandigheden van de 
zaak op een verzoek van de beklaagde 
tot wijziging van de taal van de rechts
pleging, terwijl de rechtbank een aan
vraag van verzoekers bedoeld in de ar
tikelen 14 tot en met 16 van dezelfde 
wet alleen kan weigeren wanneer de 
verzoeker de taal waarvan hij het ge
bruik voor de rechtspleging vraagt niet 
verstaat"; gelast de overzending aan 
het Arbitragehofvan een door de voor
zitter en door de griffier van deze ka
mer ondertekende expeditie van deze 
beslissing tot verwijzing; houdt de be
slissing over de kosten aan. 

25 november 1997 - ze kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Holsters, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Dubrulle, advocaat
generaal- Advocaten : mrs. A. Demet, 
J. Verschaeren, Turnhout. 

Nr. 506 

ze KAMER- 26 november 1997 

VERZEKERING- W.A.M.-VERZEKERING
DIEFSTAL, GEWELDPLEGING OF HELING
FOUT VAN DE EIGENAAR VAN HET GESTOLEN 
VOERTUIG- GEMEENSCHAPPELIJK MOTOR
WAARBORGFONDS- HERSTELPLICHT- VOOR
WAARDEN. 

Elke benadeelde kan van het Gemeenschap
pelijk Motorwaarborgfonds de vergoe
ding bekomen van de schade voort
vloeiende uit lichamelijke letsels die door 
een motorvoertuig zijn veroorzaakt, wan
neer in geval van diefstal, geweldple
ging of heling, de burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid waartoe het motorrijtuig 
aanleiding kan geven, niet verzekerd is, 
overeenkomstig de wettelijk geoorloofde 
uitsluiting, zelfs als de eigenaar van het 
voertuig persoonlijk aansprakelijk zou 
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kunnen zijn (1). (Art. 80, § 1, 3°, wet 9 
juli 1975 betre:ffende de controle der 
verzekeringsondernemingen; art. 3, § 1, 
wet 21 november 1989 betre:ffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverzeke
ring inzake motorrijtuigen.) 

(GEMEENSCHAPPEL1JKMOTORWAARBORGFONDS 
T. GOUTHIERE E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.97.0271.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 23 januari 1997 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Bergen; 

Over het eerste middel : schending van de 
artikelen 79, 80 van de wet van 9 juli 1975 
betreffende de controle der verzekerings
ondernemingen, 3, § 1, van de wet van 21 
november 1989 betre:ffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake mo
torrijtuigen, 1382, 1383 van het Burger
lijk Wetboek en 149 van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis, met be
vestiging van de beroepen beslissing, uit
sluitend eiser veroordeelt om de burger
lijke partijen te vergoeden en de (naamloze 
vennootschap AG 1824) buiten het geding 
stelt, op grand dat de rechtbank beslist, 
enerzijds, dat zij "niet bevoegd is om, in het 
kader van de huidige rechtspleging, na te 
gaan of Vincent Eeckhoudt, die geen par
tij is in het geding, eventueel persoonlijk 
aansprakelijk is omdat hij de sleutels van 
zijn voertuig heeft laten slingeren" en, an
derzijds, "dat die mogelijke fout, gesteld dat 
zij bewezen was, geen weerslag kan heb
ben op het feit dat het voertuig wel dege
lijk gestolen is, zodat zij niet op goede gran
den in de onderhavige zaak wordt 
aangevoerd", 

terwijl eiser, krachtens de artikelen 79, 
§ 2, en 80, § 1, van de wet van 9 juli 1975, 
aileen gehouden is tot vergoeding van de 
schade voortvloeiende uit lichamelijke lets
els die door een motorrijtuig zijn veroor
zaakt, alsook van de sto:ffelijke schade die 
door een dergelijk voertuig is veroorzaakt, 

(1) Vgl. Cass., 18 sept. 1991, A.R. nr. 8877 
(A. C., 1992, nr. 33). Zie G. CASSART, P. BODSON en 
J. PARDON, L'assurance automobile obligatoire de 
responsabilite ivile, Brussel, 1957, p. 257 en 258; 
contra, S. VAN TRAPPEN, Le Fonds commun de ga
rantie automobile, Brussel, 1994, p. 109. 

indien, om een van de in artikel 80, § 1, sub 
1' tot 5' bepaalde redenen, geen enkele 
verzekeringsonderneming tot vergoeding 
van de door de benadeelde derde geleden 
schade verplicht is; wanneer het voertuig 
dat het ongeval heeft veroorzaakt gesto
len is en eiser gehouden is tot vergoeding 
van de door de dief aan derden berokkende 
schade, de mogelijkheid bestaat dat de dief
stal te wijten is aan een nalatigheid van de 
eigenaar van het voertuig, wat tot gevolg 
heeft dat, voor zover de fout van de eige
naar en het oorzakelijk verband tussen die 
fout en de door derde geleden schade be
wezen zijn, enerzijds, wat betreft de ver
plichting om de schuld te betalen, eiser en 
de verzekeraar van de eigenaar van het ge
stolen voertuig in solidum jegens de ge
troffene gehouden zijn tot vergoeding van 
de schade, en, anderzijds, met betrekking 
tot de bijdrage tot de schuld, eiser en de 
verzekeraar van de eigenaar van het ge
stolen voertuig de schuld moeten dragen in 
een door de rechter te bepalen verhou
ding; wanneer, zoals te dezen, eiser en de 
verzekeraar van de eigenaar van het ge
stolen voertuig partijen in het geding zijn 
en eiser betoogt dat de eigenaar van voor
noemd voertuig een fout door nalatigheid 
heeft begaan die een van de oorzaken is 
van het ongeval en dus van de door de bur
gerlijke partijen aangevoerde schade, nu hij 
"zijn sleutels in het huis heeft laten slin
geren, terwijl het bekend is dat beide jon
geren heel goed kunnen sturen en onge
twijfeld al eens met het voertuig hebben 
gereden", de geadieerde rechter kan na
gaan of het gedrag van de eigenaar van het 
gestolen voertuig, ook al is hij geen partij 
in het geding, een burgerrechtelijke fout in 
een oorzakelijk verband met de schade van 
de getro:ffenen van het ongeval oplevert; het 
bestreden vonnis bijgevolg zijn beslissing 
waarbij uitsluitend eiser wordt veroor
deeld tot vergoeding van de schade van de 
burgerlijke partijen en waarbij (de naam
loze vennootschap AG 1824) buiten het ge
ding wordt gesteld, op grand "dat de recht
bank niet bevoegd is om, binnen het kader 
van de huidige rechtspleging, na te gaan of 
Vincent Eeckhoudt, die geen partij is in het 
geding, eventueel persoonlijk aansprake
lijk is omdat hij de sleutels van zijn voer
tuig heeft laten slingeren", niet naar recht 
verantwoordt (schending van aile in het 
middel aangegeven wetsbepalingen, met 
uitzondering van artikel 149 van de Grand
wet); voornoemde beslissingen van het be
streden vonnis evenmin naar recht ver
antwoord noch regelmatig met redenen 
omkleed zijn, nu zij aileen vaststellen dat 
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die fout van de verzekerde van de (naam
loze vennootschap AG 1824), "gesteld dat zij 
bewezen was, geen weerslag kan hebben op 
het feit dat het voertuig wel degelijk ge
stolen is, zodat zein de onderhavige zaak 
niet op goede gronden wordt aangevoerd"; 
uit die overweging van het bestreden von
nis immers niet volgt dat de aangevoerde 
fout, gesteld dat zij bewezen was, niet in 
een oorzakelijk verband staat ofkan staan 
met de schade van de burgerlijke partijen 
(schending van alle in het middel aange
geven wetsbepalingen) : 

Overwegende dat krachtens arti
kel 80, § 1, 3°, van de wet van 9 juli 
1975 betreffende de controle. der 
verzekeringsondernemingen, elke be
nadeelde van het Gemeenschappe
lijk Motorwaarborgfonds de vergoe
ding kan bekomen van de schade 
voortvloeiende uit lichamelijke lets
els die door een motorvoertuig zijn ver
oorzaakt, wanneer in geval van dief
stal, geweldpleging of heling, de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
waartoe het motorrijtuig aanleiding 
kan geven, niet verzekerd is, overeen
komstig de wettelijk geoorloofde uit
sluiting; dat het Fonds, volgens § 2 
van voornoemd artikel, in de geval
len bedoeld in § 1, voor zover het de 
schade heeft vergoed, in de rechten 
van de benadeelde tegen de aanspra
kelijke personen en eventueel tegen 
hun verzekeraars treedt; 

Overwegende dat artikel 3 van de 
modelovereenkomst betreffende de ver
plichte aansprakelijkheidsverzeke
ring inzake motorrijtuigen, overeen
komstig artikel 3 van de wet van 21 
november 1989, bepaalt dat de aan
sprakelijkheid van hen die zich door 
diefstal, geweldpleging of he ling de 
macht over het motorrijtuig hebben 
verschaft, niet gedekt is; 

Overwegende dat de appelrechters 
beslist hebben dat de beklaagde zich 
buiten medeweten van de eigenaar en 
zonder diens toestemming de macht 
over het motorrijtuig had verschaft; 

Overwegende dat het bestreden von
nis, gelet op die overweging, derhalve 
wettig beslist dat "de rechtbank niet 
bevoegd is om, in het kader van de 
huidige rechtspleging, na te gaan of 

Vincent Eeckhoudt ( ... ) eventueel per
soonlijk aansprakelijk is omdat hij de 
sleutels van zijn voertuig heeft laten 
slingeren; dat die mogelijke fout, ge
steld dat zij bewezen was, geen weer
slag kan hebben op het feit dat het 
voertuig wel degelijk gestolen is, zo
dat ze in de onderhavige zaak niet op 
goede gronden wordt aangevoerd"; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 19 van het koninklijk besluit 
van 16 december 1981 houdende inwer
kingstelling en uitvoering van de (oude) ar
tikelen 49 en 50 van de wet van 9 juli 1975 
betreffende de controle der verzekerings
ondernemingen, 11S8, so, van het Gerech
telijk Wetboek en 149 van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis de wette
lijke vrijstelling van tienduizend frank niet 
in mindering brengt van het aan de bur
gerlijke partijen toegekende bedrag, 

terwijl artikel19, § 2, van het konink
lijk besluit van 16 december 1981, waarop 
eiser zich in conclusie beroepen had, be
paalt dat "de vergoeding van de stoffe
lijke schade waarvan sprake in § 1 van dit 
artikel, per schadegeval en per benadeelde 
persoon beperkt wordt tot het bedrag van 
de schade boven tienduizend frank"; het be
streden vonnis, nu het aan de burgerlijke 
partijen het gehele, door hen gevorderde be
drag toekent zonder de vrijstelling van tien
duizend frank in mindering te brengen, die 
bepaling schendt (schending van artikel 19 
van het koninklijk besluit van 16 decem
ber 1981); het daarenboven niet aangeeft 
waarom artikel 19 van het koninklijk be
sluit van 19 december 1981, in strijd met 
wat eiser in conclusie betoogde, te dezen 
niet van toepassing moet worden geacht, en 
bijgevolg geen antwoord geeft op die con
clusie (schending van artikel149 van de 
Grondwet) of, althans, nalaat uitspraak te 
doen over dat verweer (schending van ar
tikel 11S8, so, van het Gerechtelijk Wet
hoek) : 

Overwegende dat eiser in de door 
hem voor de appelrechters neerge
legde conclusie, subsidiair vorderde dat 
de wettelijke vrijstelling van tiendui
zend frank zou worden afgetrokken 
van het aan de burgerlijke partijen 
toegekende bedrag; 
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Overwegende dat het bestreden von
nis met geen enkele considerans ant
woordt op dat verweer; 

Dat, in zoverre, het middel gegrond 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, in zoverre het nalaat 
uitspraak te doen over de vordering tot 
aftrek van de vrijstelling; verwerpt de 
voorziening voor het overige; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde vonnis; veroor
deelt eiser in de helft van de kosten en 
elke burgerlijke partij in een vierde er
van; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Doomik, zitting houdende in hager be
roep. 

26 november 1997- 2e kamer- Voor
zitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Echement - Gelijk
luidende conclusie van de h. Spreutels, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Ph. 
Gerard. 

Nr. 507 

2e KAMER- 26 november 1997 

r VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE 
STUKKEN - BESTANDDELEN - SCHADE. 

2° BEWIJS - STRAFZAKEN - BEWIJSLAST. 
BEOORDELINGSVRIJHEID - ALGEMEEN. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE- STRAF
ZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DO VANE EN 
ACCIJNZEN INBEGREPEN)- STRAF- RECHT 
VAN VERDEDIGING- WIJZE WAAROP DE BE
KLAAGDE ZIJN ONSCHVLD HEEFT WILLEN 
STAANDE HOVDEN- GEBR)"K AAN BEREID
HEID OM ZICH TE BETEREN- ONTKENNIN
GEN- GEVOLG. 

4o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAF

ZAKEN - STRAF - MOTIVERING - WIJZE 
WAAROP DE BEKLAAGDE ZIJN ONSCHVLD 
HEEFT WILLEN STAANDE HOVDEN- GEBREK 

AAN BEREIDHEID OM ZICH TE BETEREN -
ONTKENNINGEN- GEVOLG. 

5° STRAF- ALLERLEI- MOTIVERING
RECHT VAN VERDEDIGING- WIJZE WAAROP 
DE BEKLAAGDE ZIJN ONSCHVLD HEEFT WIL
LEN STAANDE HOVDEN- GEBREK AAN BE
REIDHEID OM ZICH TE BETEREN- ONTKEN
NINGEN- GEVOLG. 

1 o Wanneer de beklaagde in conclusie niet 
heeft aangevoerd dat het gebruik van na
gemaakte vreemde rijbewijzen geen en
kele schade kon veroorzaken, omkleedt en 
verantwoordt naar recht de rechter zijn 
veroordelende beslissing nu hij vast
stelt dat de aan eiser verweten en in de 
bewoordingen van de wet omschreven fei
ten bewezen zijn (1). 

2° Wanneer in strafzaken de wet geen bij
zonder bewijsmiddel oplegt, beoordeelt de 
rechter vrij de bewijswaarde van de hem 
regelmatig overgelegde gegevens waar
over de partijen tegenspraak hebben kun
nen voeren (2). (Artt. 312 en 342 Sv.) 

3°, 4° en 5° De beslissing van de appid
rechters over de straf is regelmatig met re
denen omkleed en naar recht verant
woord, en miskent het recht van 
verdediging niet, wanneer zij steunt op de 
noodzaak om de beklaagde aan te spo
ren tot zin voor verantwoordelijkheid, ge
let op zijn uitgesproken gebrek aan be
reidheid om zich te beteren, alsook op 
andere gegevens, zoals de zwaarwichtig
heid van de feiten en de noodzaak de her
haling ervan te voorkomen, maar niet ver
wijst naar de wijze waarop eiser zijn 
onschuld heeft willen staande houden, 
zelfs als het arrest verwijst naar de ont
kenningen van de beklaagde om er feite
lijke gegevens tegenover te stellen waar
uit het afleidt dat de tenlasteleggingen 
bewezen zijn (3). [Algemeen rechtsbegin
sel van het recht van verdediging; art. 
149 Gw. (1994).] 

(1) Zie Cass., 19 april1983, A.R. nr. 7666 (A. C., 
1982-83, nr. 451); 26 maart 1985, A.R. nr. 9177, 
en 18 juni 1985, A.R. nr. 9287 (ibid., 1984-85, nrs. 
452 en 633), en 27 sept. 1988, A.R. nr. 1650 (ibid., 
1988-89, nr. 53). 

(2) Cass., 14 feb. 1995,A.R. nr. P.93.1481.N, en 
5 sept. 1995,A.R. nr. P.94.0294.N (A. C., 1995, nrs. 
90 en 365), en 4 maart 1997, A.R. nr. P.96.0149.N, 
supra, nr. 118. 

(3) Raadpl. Cass., 10 feb. 1988, A.R. nr. 6389, 
en 15juni 1988,A.R. nr. 6638 (A. C., 1987-88, nrs. 
360 en 635); 6 maart 1990, A.R. nr. 3501 (ibid., 
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(GOOVAERTS) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.97.1027.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 juni 1997 gewezen 
door de correctionele kamer van het 
Hof van Beroep te Luik; 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat het middel, in zo

verre het Hof ertoe noopt feiten na te 
gaan waarvoor het niet bevoegd is, 
niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat eiser voor de 
feitenrechters niet heeft aangevoerd 
dat het gebruik van de nagemaakte 
rijbewijzen geen schade kon veroor
zaken; 

Dat, bij ontstentenis van conclu
sies dienaangaande, de appelrechters 
de schuldigverklaring van eiser regel
matig met redenen hebben omkleed, 
nu ze vaststellen dat de aan eiser ver
weten en in de bewoordingen van de 
wet omschreven feiten bewezen zijn; 

Overwegende dat, voor het overige, 
uit de vaststellingen van het arrest en 
van het vonnis waarnaar het arrest 
verwijst volgt dat het tegen eiser be
wezen verklaarde gebruik van valse 
stukken betrekking heeft op buiten
landse rijbewijzen die met bedrieg
lijk opzet of met het opzet om te scha
den vervalst zijn, met name door het 
aanbrengen van nagemaakte stem
pels; 

Dat de appelrechters, met verwij
zing naar de gronden van de eerste 
rechter en op eigen gronden hebben 
gewezen op het bestaan van een ge
heel van gewichtige, bepaalde en met 
elkaar overeenstemmende vermoe
dens waaruit zij hebben afgeleid dat 
eiser, met hetzelfde bedrieglijk opzet of 
met hetzelfde opzet om te schaden, 
van die valse stukken gebruik heeft 
gemaakt, wetende dat ze vals waren; 

1989-90, nr. 408); 16 okt. 1990, A.R. nr. 4217 
(ibid., 1990-91, nr. 84), en 25 juni 1996, A.R. nr. 
P.95.0756 (ibid., 1996, nr. 258). 

Dat aldus de appelrechters die de te
lastlegging hebben omschreven alvo
rens de onderscheiden bestanddelen 
ervan bewezen te verklaren, op de con
clusie van eiser hebben geantwoord en 
zich daarbij hebben gebaseerd op 
andersluidende of tegengestelde ge
gevens; dat ze hun beslissing regel
matig met redenen omkleden en naar 
recht verantwoorden; 

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

Over het tweede middel : 

Overwegende dat in strafzaken, 
wanneer de wet geen bijzonder be
wijsmiddel voorschrijft, zoals te de
zen, de feitenrechter de bewijswaarde 
van de regelmatig voorgelegde gege
vens waarover de partijen tegenspraak 
hebben kunnen voeren, beoordeelt in 
feite; 

Overwegende dat het arrest op de in 
het middel aangevoerde conclusie 
waarin eiser de bewijswaarde van de 
verklaringen van twee andere beklaag
den betwist, antwoordt met de in het 
middel weergegeven consideransen 
waaraan het, met overneming van de 
gronden van de eerste rechter, toe
voegt dat "de beklaagde Goovaerts, die 
alle aansprakelijkheid afwijst, dient 
herinnerd te worden aan de verkla
ring van de medebeklaagde Vander
weyen, volgens welke hij een vriend 
had die geregeld naar Za'ire ging en de 
hand kon leggen op Zai:rese rijbewij
zen; dat duidelijk vaststaat dat het 
hier gaat over de medebeklaagde 
Goovaerts die op zijn minst valse stuk
ken levert; dat mevrouw Man~chal in 
haar verklaring bevestigt dat de be
klaagde Goovaerts had voorgesteld 
haar een rijbewijs te geven, wat hij ook 
gedaan heeft"; 

Overwegende dat de appelrechters 
door die, niet door tegenstrijdigheid 
aangetaste vermeldingen de feite
lijke gegevens hebben aangewezen 
waarop zij hun overtuiging aangaande 
eisers schuld gronden; 

Dat, in zoverre, het middel niet kan 
worden aangenomen; 
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Overwegende dat voor het overige 
het middel de appelrechters niet ver
wijt dat ze hebben beslist dat de ver
klaringen van de medebeklaagden 
Man~chal en Vanderweyen een bewe
ring bevatten die er niet in staat of dat 
zij geen bewering bevatten die er wel 
in staat maar dat ze aan die stukken 
een andere dan de door eiser voorge
stelde uitlegging hebben gegeven; dat 
die grief de bewijskracht van de ak
ten niet miskent; 

Dat in dat opzicht het middel faalt 
naar recht; 

Over het derde middel : 
Overwegende dat de appelrechters, 

door de aan eiser ten laste gelegde fei
ten bewezen te verklaren doch "en
kel wat het gebruik van valse stuk
ken betreft" en door hem wegens die 
telastleggingen "zoals ze zijn omschre
ven" te veroordelen, hem impliciet 
doch onmiskenbaar hebben vrijgespro
ken van het plegen van valsheid; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het vierde middel : 
Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het vonnis, waar

van het arrest de gronden overneemt, 
naar de ontkenningen van eiser ai
leen verwijst om er feitelijke gege
vens tegenover te stellen waaruit het 
afieidt dat de telastleggingen bewe
zen zijn; dat die verwijzing niet be
hoort tot de afzonderlijke motivering 
waarin de feitenrechters te dezen de 
aard van de straf en de strafmaat 
rechtvaardigen; 

Dat het onderdeel, in zoverre het op 
een onjuiste lezing van het vonnis be
rust, feitelijke grondslag mist; 

Overwegende dat voor het overige 
de feitenrechters, nu ze rekening hou
den "met de noodzaak om de 
beklaagde aan te sporen tot zin voor 
verantwoordelijkheid, gelet op zijn uit
gesproken gebrek aan bereidheid om 
zich op dat punt te beteren", alsook 
met andere gegevens, zoals de zwaar
wichtigheid van de feiten en de nood
zaak de herhaling ervan te voorko-

men, maar zonder te verwijzen naar 
de wijze waarop eiser zijn onschuld 
heeft willen staande houden, zonder 
het in het middel vermelde algemeen 
rechtsbeginsel te miskennen, hun be
slissing regelmatig met redenen om
kleden en naar recht verantwoorden; 

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

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest, door 
naar het beroepen vonnis te verwij
zen, melding maakt zowel van de 
wetsbepalingen die de bestanddelen 
aangeven van de tegen eiser bewe
zen verklaarde misdrijven als van die 
welke een straf opleggen; 

Dat het onderdeel, in zoverre het 
aan het arrest verwijt dat het geen 
melding heeft gemaakt van de wets
bepalingen waarop het hof van be
roep steunt om de straf te bevesti
gen, feitelijke grondslag mist; 

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

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

26 november 1997 - ze kamer - Voor
zitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter -
Verslaggeuer : de h. de Codt - Gelijklui
dende conclusie van de h. Spreutels, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. P. 
Moerynck. 

Nr. 508 

ze KAMER- 26 november 1997 

1° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN
AFSTAND- BURGERLLJKE RECHTSVORDERING 
-AFSTAND DIE DOOR DWALING IS AANGE
TAST- UITWERKING. 
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2° BEVOEGDHEID EN AANLEG -
STRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING (BIJZONDERE REGELS)- DEFINITIEVE 
VERGOEDING-RECHTSMACHTVANDESTRAF
RECHTER VOLLEDIG IDTGEOEFEND- GEVOLG. 

3o RECHTBANKEN- STRAFZAKEN- BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING- DEFINITIEVE 
VERGOEDING- RECHTSMACHT VAN DE STRAF
RECHTER VOLLEDIG UITGEOEFEND- GEVOLG. 

4o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE- STRAF
ZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN 
ACCIJNZEN INBEGREPEN) - BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING- TEGENSTRIJDIGE RE
DENEN. 

1 o Wanneer een partij cassatieberoep heeft 
ingesteld en van haar voorziening af
stand doet zonder te berusten, op grond 
dat de beslissing waartegen cassatie
beroep werd ingesteld, geen eindbeslis
sing in de zin van art. 416 Sv. is, ver
leent het Hof geen akte van die afstand, 
als het oordeelt dat de bestreden beslis
sing een eindbeslissing is (1). (Art. 416 
Sv.) 

2° en 3° De strafrechter die over de ge
hele vordering van de burgerlijke partij 
uitspraak doet, heeft zijn rechtsmacht met 
betrekking tot de rechtsvordering van 
voornoemde partij volledig uitgeput en 
kan, bijgevolg, zijn beslissing over het ove
rige van die vordering, over de interest en 
over de kosten niet aanhouden (2). (Artt. 
3 en 4 V.T.Sv.) 

4 o Tegenstrijdig is het vonnis dat aan de 
moeder als voogdes, enerzijds, een be
drag toekent tot vergoeding van het ver
lies van de inkomsten voor het minder
jarig kind, ten gevolge van het overlijden 
van zijn vader, en aan de moeder, in haar 
eigen naam, anderzijds, een bedrag toe
kent tot vergoeding van het verlies van 
haar eigen inkomsten, zonder daarbij re
kening te houden met de kosten voor het 
onderhoud van het kind, die gedurende 

(1) Cass., 1 okt. 1996, A.R. nr. P.96.0578.N 
(A. C., 1996, nr. 344), en 2 sept. 1997, A.R. nr. 
P.97.1093.N, supra, nr. 327. 

(2) Zie Cass., 20juni 1977 CA.C., 1977, 1082). 
Vgl. Cass., 27 april1988, A.R. nr. 6372, en 22 juni 
1988, A.R. nr. 6674 (ibid., 1987-88, nrs. 517 en 
656), en 2 dec. 1992, A.R. nr. 9673 (ibid., 1991-
92, nr. 765). 

een bepaalde tijd een deel van het gezins
inkomen opslorpen (3). [Art. 149 Gw. 
(1994).] 

(DENUIT T. CASSART) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.97.1078.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 26 juni 1997 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Bergen; 

Overwegende dat eiser, zonder te be
rusten, afstand doet van zijn voorzie
ning, in zoverre zij gericht is tegen de 
beslissing op de burgerlijke rechtsvor
dering die door verweerster, hande
lend in eigen naam, tegen hem is in
gesteld, op grond dat de voorziening, 
in zoverre, "met toepassing van arti
kel 416 van het Wetboek van Straf
vordering, voorbarig en niet ontvan
kelijk is"; 

Overwegende dat het bestreden von
nis uitspraak doet over alle punten 
van de vordering van verweerster, die 
handelt in eigen naam; dat, nu de 
appelrechters, wat dat betreft, hun 
rechtsmacht volledig hebben uitgeoe
fend, voornoemde beslissing een eind
beslissing is in de zin van artikel416 
van het Wetboek van Strafvordering; 

Dat er geen grond bestaat om akte 
te verlenen van die gedeeltelijke af
stand, nu hij op een dwaling blijkt te 
berusten; 

Over het eerste middel : scheniling van de 
artikelen 3, 4, 27 van de wet van 17 april 
1878 houdende de voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering alsook, 
voor zover nodig, 2 en 19 van het Gerech
telijk Wetboek en van de regels betref
fende de adiering van de vonnisgerechten, 

doordat het bestreden vonnis, waarbij 
binnen de perken van de aanhangig ge
maakte zaak, uitspraak gedaan wordt over 
de burgerlijke rechtsvordering die 
verweerster in eigen naam heeft ingesteld, 
bevestiging inhoudt van het voorgelegde 

(3) Cass., 25 okt. 1983, A.R. nr. 8016 (A. C., 
1983-84, nr. 110). 
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vonnis van 2 februari 1996 van de 
Politierechtbank te Bergen, eerste ka
mer, - waarbij definitief uitspraak was ge
daan over verscheidene bestanddelen van 
de schade van verweerster en haar een pro
visioneel bedrag van 5.000.000 frank was 
toegekend ter vergoeding van de door haar 
ten gevolge van het overlijden van Eric 
Dehu geleden stoffelijke schade, maar de 
uitspraak over de overige pun ten van haar 
vordering, over de interest en de kosten 
aanhoudt en de zaak, wat dat betreft, sine 
die verdaagt - met als enige wijziging dat 
eiser veroordeeld wordt om aan ver
weerster, die handelt in eigen naam, een 
vergoeding van 6.638. 728 frank, vermeer
derd met de compensatoire interest met in
gang van 6 oktober 1994, na aftrek van het 
provisionele bedrag van 5.000.000 frank, te 
betalen voor de stoffelijke schade die zij ten 
gevolge van het overlijden van Dehu Eric 
geleden heeft, 

terwijl, wanneer de zaak van een bur
gerlijke partij in staat van wijzen is, de 
strafrechters, die definitief uitspraak doen 
over alle pun ten van de vordering van de 
burgerlijke partij, met toepassing van de in 
het middel aangegeven bepalingen en re
gels, vooralsnog niet kunnen beslissen om 
de uitspraak over de "overige punten" van 
haar vordering aan te houden; de straf
rechters door het bestreden vonnis hun 
rechtsmacht volledig hebben uitgeoefend, 
nu zij definitief uitspraak hebben gedaan 
over alle punten van de vordering van ver
weerster, die optreedt in eigen naam, -
daar haar zaak, wat haar burgerlijke be
langen betreft, in staat van wijzen was -, 
en nu zij het geheel van de burgerlijke be
schikkingen van het beroepen vonnis heb
ben bevestigd, metals enige wijziging dat 
een definitieve vergoeding van 6.638.728 
frank aan verweerster wordt toegekend 
voor de stoffelijke schade die zij ten ge
volge van het overlijden van Eric Dehu ge
l eden heeft, alleen vermeerderd met de 
compensatoire interest die zij zowel in de 
door haar tijdens de terechtzitting van 4 
maart 1997 regelmatig neergelegde con
clusie als in de door haar in eerste aan
leg neergelegde nota, "bezwaarschrift" ge
naamd, gevorderd heeft; het bestreden 
vonnis bijgevolg niet zonder het geheel van 
de in het middel aangegeven bepalingen en 
regels te schenden, met bevestiging van het 
beroepen vonnis, kon beslissen om de uit
spraak over de burgerlijke rechtsvorde
ring van verweerster, die optreedt in ei
gen naam, vooralsnog aan te houden; het 
bestreden vonnis bijgevolg, gesteld dat de 
appelrechters door alle beschikkingen van 

het beroepen vonnis te bevestigen, met de 
enige, hierboven vermelde wijziging, te
vens de uitspraak over de bevoegdheid van 
de strafrechters om uitspraak te doen over 
de "overige punten" van de vordering van 
verweerster, die optreedt in eigen naam, 
alsook over de met die vordering verbon
den interest en kosten hebben aangehou
den, hoewel de strafrechters door de be
streden beslissing hun rechtsmacht volledig 
hebben uitgeoefend met betrekking tot de 
door verweerster, handelend in eigen naam 
ingestelde burgerlijke rechtsvordering, in 
dit geval alle in het middel aangegeven be
palingen en regels schendt (schending van 
de bedoelde bepalingen en regels) : 

Overwegende dat de eerste rech
ter, bij de uitspraak over de vorde
ring van verweerster die optreedt in 
eigen naam, enerzijds, eiser heeft ver
oordeeld om aan haar schadevergoe
ding te betalen wegens morele schade, 
begrafeniskosten en schade aan een 
voertuig, vermeerderd met de com
pensatoire interest met ingang van 6 
oktober 1994, de gerechtelijke inte
rest en de kosten, en verweersters vor
dering voor het overige met betrek
king tot die punten heeft afgewezen, 
en anderzijds, eiser heeft veroordeeld 
om haar een provisioneel bedrag te be
talen wegens de stoffelijke schade die 
zij ten gevolge van het overlijden van 
haar echtgenoot geleden heeft, de uit
spraak voor het overige over dat punt 
van de vordering, de interest en de 
kosten heeft aangehouden en de zaak 
wat dat betreft "sine die" heeft ver
daagd; 

Overwegende dat de appelrechters, 
die met name van die verschillende 
punten van de vordering van ver
weerster, handelend in eigen naam, 
kennisgenomen hebben, de beslis
sing van de eerste rechter daarom
trent bevestigen, met de wijziging dat 
zij aan verweerster, voor de stoffe
lijke schade die zij ten gevolge van het 
overlijden van haar man geleden heeft, 
een definitieve schadevergoeding heb
ben toegekend, die overeenkomt met 
het door haar gevorderde bedrag, 
vermeerderd met de compensatoire 
interest met ingang van 6 oktober 
1994, na aftrek van het voormelde 
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provisioneel bedrag; dat zij eiser daar
enboven veroordelen in de kosten van 
de burgerlijke rechtsvordering van ver
weerster; 

Overwegende dat zij zodoende, zo
als hierboven vermeld, de rechtsmacht 
van de strafrechters betreffende de 
door verweerster, handelend in ei
gen naam, ingestelde vordering valle
dig hebben uitgeoefend, zodat er geen 
"overige punten" van de vordering 
meer zijn waarover de eerste rechter 
of zijzelf nog uitspraak zouden moe
ten doen; 

Dat zij, bijgevolg, het beroepen von
nis niet wettig konden bevestigen, in 
zoverre voornoemd vonnis de uit
spraak over de overige punten van die 
vordering, de interest en de kosten 
heefi aangehouden; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 1382, 1383 van het Burger
lijk Wetboek en 149 van de gecotirdineerde 
Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis eiser ver
oordeelt om aan verweerster, handelend in 
eigen naam, een schadevergoeding van 
6.638.728 frank te betalen, vermeerderd 
met de compensatoire interest met ingang 
van 6 oktober 1994 en na aftrek van het 
provisionele bedrag van 5.000.000 frank, uit 
hoofde van de stoffelijke schade die zij ge
leden heeft ten gevolge van het overlij
den van haar echtgenoot, Eric Dehu, dat 
was veroorzaakt door het verkeersonge
val van 6 oktober 1994, waarvoor eiser aan
sprakelijk werd geacht, en eiser, appel
lant, veroordeelt in de aan de Staat 
verschuldigde kosten, die zijn begroot op 
het bedrag van 1.118 frank; dat het eiser 
tevens, met bevestiging van het beroepen 
vonnis van 2 februari 1996 van de 
Politierechtbank te Bergen, eerste ka
mer, veroordeelt om de afzonderlijke stof
felijke schade die de dochter van ver
weerster ten gevolge van het overlijden van 
haar vader geleden heeft, te vergoeden, 
door aan verweerster, handelend in de hoe
danigheid van moeder en beheerster van de 
persoon en de goederen van haar minder
jarige dochter, een bedrag van 1.500.000 
frank toe te kennen, enerzijds, op de ei
gen gronden: "dat, (wat het beginsel van de 
afzonderlijke stoffelijke schade van de we
duwe en de wees betreft), appellant in 
hoofdberoep (eiser) ten onrechte betoogt dat 

het overbodig is een afzonderlijke vergoe
ding toe te kennen voor de stoffelijke 
schade van de weduwe en van de wees, 
daar de vergoeding waarop het kind recht 
heeft, geen op zijn hoofd gevestigd kapi
taal is, maar gevestigd wordt als steun voor 
de moeder bij de opvoeding; dat de stoffe
lijke schade die een weduwe lijdt ten ge
volge van het overlijden van haar echtge
noot, erin bestaat dat zij het gedeelte van 
diens inkomsten, dat haar persoonlijk ten 
goede kwam, moest derven; dat het min
derjarige kind een afzonderlijke stoffe
lijke schade lijdt ten gevolge van de der
ving van de inkomsten van zijn vader, in 
zoverre laatstgenoemde een gedeelte van 
zijn inkomsten besteedde aan het onder
houd van dat kind ( ... ); dat overigens moet 
worden opgemerkt dat beide vormen van 
schade geen betrekking hebben op dezelfde 
periode : het kind wordt geacht schade te 
lijden tot de leeftijd waarop het in staat zal 
zijn om in zijn eigen onderhoud te voor
zien, de schade van de weduwe moet wor
den geraamd tot de dag waarop de inkom
sten van haar echtgenoot haar ten goede 
zullen komen ( ... ); dat (verweerster), om het 
gedeelte van de inkomsten van de getrof
fene, dat de rechthebbenden ten goede 
kwam, vast te stellen, het gedeelte van de 
inkomsten voor het persoonlijk onderhoud 
van de overledene (dat de rechthebben
den niet ten goede komt) in mindering moet 
brengen op het totaalbedrag van de inkom
sten van het gezin ( ... ); dat, bij de raming 
van het gedeelte van de inkomsten van de 
gezinsinkomsten dat aangewend wordt voor 
het persoonlijk onderhoud van de getrof
fene, rekening moet worden gehouden met 
de sociale status van de echtgenoten, hun 
respectieve leeftijd, de samenstelling van 
het gezin; dat het percentage tevens moet 
worden geacht te schommelen in de tijd we
gens het toekomstige vertrek van het kind 
uit het gezin; dat, gelet op het geheel van 
die overwegingen, het billijk lijkt het voor 
het onderhoud van wijlen Dehu bestemde 
gedeelte vast te stellen op 30 pet.; dat (de) 
aanpassing van de netto-inkomsten van de 
getroffene niet betwist wordt; dat, gelet op 
de hierboven vermelde principes en de tij
dens de debatten overgelegde aanslagbil
jetten, het door (verweerster) gevorderde 
bedrag als volgt wordt berekend : - de ge
middelde netto-inkomsten van het gezin 
voor de jaren 1992 en 1993 bedragen 
1.094.701 frank, waarvan het gedeelte voor 
het persoonlijk onderhoud van de getrof
fene (30 pet.), d.i. 328.410 frank, in min
dering moet worden gebracht; - de netto
inkomsten van de getroffene ( ... ) bedragen 
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391.441 frank (1992) en 253.619 frank 
(1993), na aftrek van het gedeelte voor zijn 
persoonlijk onderhoud; - die aangepaste 
netto-inkomsten (x 110 pet.) bedragen dus 
709.566 frank over twee jaar, zodat de jaar
lijkse inkomstenderving 354.783 frank be
draagt; dat voornoemd bedrag moet wor
den gekapitaliseerd; dat de getroffene een 
zelfstandig beroep uitoefende; dat het bij
gevolg verantwoord is om de winstgevende 
overlevingsduur te doen lopen tot de leef
tijd van 70 jaar; dat de door de burger
lijke partij in aanmerking genomen kap
italisatievoet (4,5 pet.), gelet op onderhavig 
geval, in de lijn ligt van de huidige juris
prudentie; dat aldus de burgerlijke partij 
(verweerster) recht heeft op een bedrag 
van: 354.783 x 18,71208 = 6.638.728 frank 
( ... )", anderzijds, op de door de rechtbank in 
hager beroep overgenomen gronden van het 
beroepen vonnis betreffende de door ver
weerster, qualitate qua, voor haar doch
ter gevorderde vergoeding van de mate
riele schade : "dat die schade geraamd 
wordt op 1.500.000 frank, gelet op dele
vensstandaard van de echtgenoten Dehu
Cassart (die afdoende blijkt uit de tijdens 
de debatten op die dag overgelegde stuk
ken en gelet op het feit dat het onderhoud 
van een kind afhangt van de levensstan
daard van de ouders, zonder dat er pre
cies op dat gebied daarvoor een strikt wis
kundige verhouding bestaat), de derving 
van de bijdrage voor het onderhoud van dat 
kind, dat twintig jaar lang had moeten 
voortduren, en het feit dat het bedrag veel
eer gestort wordt aan het begin van het le
v en van het kind, dan dat het gespreid 
wordt tot op de dag van zijn economische 
zelfstandigheid", 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn re
gelmatig neergelegde appelconclusie niet ai
leen betoogde dat het "overbodig" leek een 
afzonderlijke stoffelijke schade in aanmer
king te nemen voor de weduwe en voor de 
wees (hoofdconclusie in hager beroep, neer
gelegd ter zitting van 4 maart 1997, p. 2), 
maar tevens en hoe dan ook (pagina 3 van 
zijn aanvullende appelconclusie, die tij
dens de voornoemde terechtzitting van 4 
maart 1997 regelmatig is neergelegd) dat 
de "methode" waarbij de door verweerster 
gevorderde vergoeding van de stoffelijke 
schade van de wees onjuist was, in zoverre 
"zij voor het kind een vergoeding vordert, 
die berekend is op grand van de kosten van 
het onderhoud van het kind gedurende 20 
jaar" (en dat, ex eaquo et bono", in plaats 
van te kapitaliseren) en "voor haar devol
ledige stoffelijke schade" daaraan toevoegt, 
"rekening houdend met de aanwezigheid 

van het kind (teneinde aldus het percen
tage voor het persoonlijk onderhoud van de 
getroffene te verminderen)", eiser daaren
boven uitdrukkelijk beklemtoont (zie de 
voornoemde aanvullende appelconclusie, 
bladzijden 3 en 4) dat, hoewel het kind een 
afzonderlijke schade lijdt, "de vergoeding 
voor de afzonderlijke schade die aan het 
kind toegekend wordt, moet worden afge
trokken van de aan de weduwe toegekende 
vergoeding", en dat, ook al zou de verde
ling geschieden, ''het bedrag van de aan het 
kind toegekende afzonderlijke vergoeding 
voor (dat kind) van geen belang is, aange
zien het van het volledige bedrag van de 
vergoeding afgetrokken wordt"; volgens het 
door hem aangehaalde arrest van het Hof 
van 2 april1981 immers, "bij de raming 
van de door de weduwe van de getroffene 
geleden schade, de rechter rekening moet 
houden met het gedeelte van zijn inkom
sten die die getroffene voor zijn persoon
lijk onderhoud besteedde" en "daarenbo
ven van de aan de weduwe toegekende 
vergoeding van het bedrag van de afzon
derlijke, aan het kind toegekende bedrag 
moet aftrekken"; het bestreden vonnis zich 
ertoe beperkt het middel uit eisers appel
conclusie te verwerpen, waarin laatstge
noemde betoogde dat het "overbodig" was 
de door de weduwe en de wees geleden stof
felijke schade afzonderlijk te vergoeden; het 
bestreden vonnis daarentegen, nu het de 
door verweerster voorgestelde methodes 
overneemt om, enerzijds, haar eigen stof
felijke schade te ramen (zie de door ver
weerster tijdens de terechtzitting van 4 
maart 1997 neergelegde appelconclusie, 
bladzijden 3 en 4, waarin haar eigen stof
felijke schade geraamd wordt op 6.638.728 
frank, d.i. het door de appelrechters toe
gekende bedrag) en om, anderzijds, de ei
gen stoffelijke schade van haar kind te ra
men (zie de door verweerster tijdens de 
terechtzitting van 4 maart 1997 neerge
legde appelconclusie, pagina 5, waarin de 
stoffelijke schade van het kind ex aequo et 
bono geraamd wordt op grand van de kos
ten voor zijn onderhoud gedurende 20 jaar) 
- niet antwoordt op de afzonderlijke mid
delen van de appelconclusie van eiser, ten 
betoge dat de door verweerster (voor de ra
ming van de stoffelijke schade van de we
duwe en van de wees) toegepaste "samen
voegingsmethode" om de hierboven ver
melde redenen onjuist was en dat van de 
aan verweerster toegekende vergoeding het 
bedrag van de afzonderlijke, aan het kind 
toegekende vergoeding moest worden af
getrokken; het bestreden vonnis derhalve, 

__ -_T _ l~ 
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nu het de voornoemde middelen van ei
sers appelconclusie niet beantwoordt, niet 
regelmatig met redenen is omkleed (schen
ding van artikel 149 van de gecoiirdineerde 
Grondwet); 

tweede onderdeel, de rechter, met toe
passing van de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek, aan een bena
deelde partij geen vergoeding kan toeken
nen die hager is dan de door haar gele
den schade en, bijgevolg, bij de raming van 
de door de weduwe van de getroffene ge
leden schade niet alleen rekening moet 
houden met het gedeelte van de inkom
sten dat de getroffene aan zijn persoon
lijk onderhoud besteedde, maar daarenbo
ven van de aan de weduwe toegekende 
vergoeding het bedrag moet aftrekken van 
de afzonderlijke vergoeding die aan het 
kind wordt toegekend ter vergoeding van de 
eigen stoffelijke schade die het kind lijdt 
wegens de derving van het gedeelte van de 
inkomsten die zijn overleden vader, voor 
een zekere tijd, aan hem zou hebben be
steed als bijdrage in de kosten van zijn on
derhoud; het bestreden vonnis, nu het, na 
het gedeelte van de gezinsinkomsten dat de 
getroffene Eric Dehu aan zijn persoonlijk 
onderhoud besteedde, te hebben vastge
steld op 30 pet., vervolgens een kapitalis
atieberekening van de eigen stoffelijke 
schade van verweerster maakt op basis van 
de aangepaste netto-inkomsten van de ge
troffene, en zich daarbij ertoe beperkt van 
die aangepaste netto-inkomsten alleen de 
inkomsten af te trekken die de getroffene 
aan zijn persoonlijk onderhoud besteedde, 
zonder rekening te houden met het ge
deelte van de inkomsten die de getroffene 
gedurende twintig jaar voor de kosten van 
het onderhoud van zijn kind besteedde of 
zou hebben besteed en zonder van het be
drag van de vergoeding die aan verweerster 
is toegekend voor de haar aldus berekende 
eigen stoffelijke schade, het bedrag af te 
trekken van de afzonderlijke vergoeding die 
aan verweerster, handelend qualitate qua 
in naam van haar minderjarige dochter, is 
toegekend voor de stoffelijke schade die 
voornoemde dochter heeft geleden wegens 
de derving van de bijdrage van de getrof
fene in haar onderhoud, welke bijdrage ge
durende twintig jaar had moeten worden 
betaald, aan verweerster ter vergoeding van 
haar eigen stoffelijke schade ten onrechte 
een vergoeding toekent die hager is dan de 
werkelijke, door haar geleden schade 
(schending van de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek); het bestre
den vonnis bovendien niet zonder in te
genstrijdigheid te vervallen, enerzijds, aan 

verweerster, in haar hoedanigheid van moe
der en beheerster van de persoon en de goe
deren van haar minderjarige dochter, af
zonderlijke, ex aequo et bono op 1.500.000 
frank geraamde schadevergoedingen kon 
toekennen uit hoofde van de derving van de 
inkomsten van de getroffene die het kind 
persoonlijk ten goede zouden zijn geko
men, wegens het feit dat zij gedurende 
twintig jaar een bijdrage in haar onder
baud zal moeten derven, en, anderzijds, het 
door verweerster persoonlijk geleden ver
lies van de inkomsten van de getroffene kon 
vaststellen door een kapitalisatieberekening 
te maken op grand van de aangepaste 
netto-inkomsten van de getroffene, na af
trek alleen van dat gedeelte van de inkom
sten van de getroffene dat hij voor zijn per
soonlijk onderhoud besteedde, zonder 
tevens de kosten van het onderhoud van 
het kind in mindering te brengen (schen
ding van artikel149 van de gecoiirdineerde 
Grondwet): 

Wat het tweecfe onderdeel betreft : 

Overwegende dat het bestreden von
nis niet zonder in tegenstrijdigheid te 
vervallen, enerzijds, aan verweerster, 
weduwe van de getroffene, in haar 
hoedanigheid van voogdes van hun 
minde:rjarige dochter, afzonderlijke, "ex 
aequo et bono" geraamde schadever
goedingen kon toekennen uit hoofde 
van de derving van de inkomsten van 
de getroffene die aan het kind ten 
goede zouden zijn gekomen, wegens de 
bijdrage die de getroffene gedurende 
20 jaar voor diens onderhoud zou moe
ten hebben betalen, en anderzijds, het 
door verweerster persoonlijk geleden 
verlies van de inkomsten van de ge
troffene kon vaststellen door een kap
italisatieberekening te maken op grand 
van de aangepaste netto-inkomsten 
van de getroffene, na aftrek van ai
leen dat gedeelte van de inkomsten die 
de getroffene voor zijn persoonlijk on
derhoud zou hebben besteed, zonder 
tevens het gedeelte dat bestemd was 
voor het onderhoud van het kind, in 
mindering te brengen; 

Dat, in zoverre, het middel gegrond 
is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grand bestaat tot onderzoek van het 
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eerste onderdeel van het tweede mid
del, dat niet kan leiden tot ruimere 
cassatie, vernietigt het bestreden von
nis, enerzijds, in zoverre het het be
schikkende gedeelte van het vonnis be
vestigt, waarbij de politierechtbank "de 
uitspraak over de overige punten van 
de vordering van verweerster, de in
terest en de kosten aanhoudt", ander
zijds, in zoverre het uitspraak doet 
over de vergoeding die verweerster, 
handelend in eigen naam en quali
tate qua, vordert voor de stoffelijke 
schade die zij geleden heeft ten ge
volge van de derving van de inkom
sten van wijlen Eric Dehu; 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 de helft van de kos
ten en verweerster in de andere helft; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
de Correctionele Rechtbank te Char
leroi, zitting houdende in hoger be
roep. 

26 november 1997 - 2e kamer - Voor
zitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Fischer- Gelijklui
dende conclusie van de h. Spreutels, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De 
Gryse. 

Nr. 509 

1 e KAMER- 27 november 1997 

JACHT- SPOORWEGBERM- AANGELANDE EI
GENAAR- WILDSCHADE. 

Art. 3 Jachtwet verplicht de aangelande ei
genaar niet om op de spoorwegberm te ja
gen (1). (Art. 3 Jachtwet.) 

(1) CH. DouxcHAMPS, Le Breviaire des Chas
seurs, Larcier, 1903, 64; 0. LESCHEVIN, La Chasse, 
Larcier, 1934, nr. 188; AcH. PAUWELS, Wildschade, 
inA.PR., nrs. 145 tot 147. 

(N.M.B.S. T. MEYERS, HEERENS) 

ARREST 

(A.R. nr. C.94.0145.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 27 september 1993 in 
hager beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Tongeren; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 97 van de Grond

wet zoals van kracht voor haar codrdina
tie op 17 februari 1994 en voor zoveel als 
nodig artikel149 van de Grondwet zoals ge
codrdineerd op 17 februari 1994, van arti
kel 3, inzonderheid eerste en tweede lid, 7 
en 7ter van de jachtwet van 28 februari 
1882 (waarvan de Nederlandse tekst werd 
vastgesteld bij artikel 2 van de wet van 30 
juni 1967, genoemd artikel 7 vervangen 
werd bij artikel 2 van de wet van 4 april 
1900, lid 9 ervan gewijzigd bij artikel2 van 
de wet van 20 juni 1963 en het laatste lid 
opgeheven ingevolge nieuw artikel30, in
gevoerd bij enig artikel van de wet van 30 
december 1936, en waarvan artikel 7ter 
werd ingevoegd bij artikel 2 van de Wet van 
4 april 1900 en vervangen bij artikel 4 van 
de wet van 20 juni 1963) en, voor zover als 
nodig, van de artikelen 9, inzonderheid eer
ste en tweede lid, van het Vlaams jacht
decreet van 24 juli 1991, dat voor het 
Vlaams Gewest de genoemde bepalingen 
uit artikel 3 van de jachtwet heeft vervan
gen en van de artikelen 22 en 23 van ge
noemd jachtdecreet van 24 juli 1991 die 
voor het Vlaams Gewest in de plaats zijn 
getreden van genoemde artikelen 7 en 7ter 
van de pachtwet (lees : jachtwet), nu im
mers krachtens artikel41, 1, van genoemd 
jachtdecreet o.m. de artikelen 3, 7 en 7ter 
van de jachtwet wat het Vlaams Gewest be
treft zijn opgeheven vanaf de inwerking
treding van genoemd decreet op 1 juli 1992 
(conform artikel 49 van dat decreet), 

doordat het bestreden vonnis ook eise
res veroordeelt tot schadevergoeding aan 
verweerder wegens schade aangericht door 
konijnen afkomstig uit de spoorwegbermen 
waarvan eiseres "de grondgebruiker is" op 
grond van de overwegingen "dat ook ten 
gronde de door (eiseres) in haar beroeps
schrift en in haar beroepsconclusie ont
wikkelde grieven geen steek houden; dat 
(eiseres) eerst en vooral nalaat te precise
ren dat het recht, krachtens art. 3 lid 2 van 
de jachtwet toekomende aan de aange
lande eigenaar of zijn rechthebbende om op 
de spoorwegbermen te jagen op konijnen, 
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doch uitsluitend met behulp van fretten en 
buidels, enkel een mogelijkheid is zonder 
dat deze aangelande eigenaar of zijn recht
hebbende hiertoe verplicht is; dat in casu 
geenszins bewezen is noch tot bewijs aan
geboden wordt dat (verweerders) of enige 
andere eigenaar van aan de spoorweg
bermen aanpalende percelen in casu van 
deze mogelijkheid gebruik maakten; dat 
dan ook geenszins het bewijs geleverd is 
dat in casu iemand de plicht had om de 
kwestige overpopulatie aan konijnen op de 
spoorwegbermen met de daartoe voorziene 
beperkte wettelijke middelen (met fret
ten en buidels) te vernietigen zodat even
min het bewijs geleverd is dat iemand an
ders de hieruit voortvloeiende verplichting 
droeg gebeurlijke wildschade, veroorzaakt 
door deze overpopulatie aan konijnen, te 
vergoeden; dat met andere woorden, in
dien de aanpalende eigenaar zijn jacht
recht op de spoorwegbermen niet uitoe
fent - en hij kan daartoe niet verplicht 
worden -, hij niet aansprakelijk kan ge
steld worden voor de schade, die zou wor
den toegebracht door het overvloedig wild, 
dat van de spoorwegbermen voortkomt (Le
schevin, Nov., La Chasse nr. 184); dat ten 
aanzien van konijnenschade huidige (ei
seres) grondgebruiker is van de spoorweg
bermen zodat zij zelfvoor de verdelging van 
de wilde konijnen hierop dient in te staan 
of iemand daarmee dient te gelasten zo
als de eerste Rechter stelt in het bestre
den vonnis; dat (eiseres) eventueel de mid
delen bepaald door art. 7 en art. 7ter der 
jachtwet kan aanwenden om de overvloed 
van wilde konijnen tegen te gaan; dat in 
het geval de aanpalende eigenaars der 
spoorwegbermen hun jachtrecht daarop 
niet uitoefenen (zoals in casu), de Natio
nale Maatschappij der Belgische Spoorwe
gen voor schade, veroorzaakt door een te 
groat aantal wilde konijnen op deze 
spoorwegbermen, kan aangesproken en ver
antwoordelijk gesteld worden, indien zij 
niet bewijst dat zij alles gedaan heeft wat 
mogelijk was om de wildstand binnen re
delijke perken te houden; dat in casu dit be
wijs door huidige (eiseres) niet geleverd 
wordt noch aangeboden, zodat zij terecht 
door de eerste Rechter medeverantwoor
delijk werd verklaard voor de kwestige 
konijnenschade; dat de eerste Rechter te
recht het aandeel van (eiseres) in de door 
de deskundige begrote schade ten belope 
van 276.588 frank herleidde tot 138.288 
frank, dit rekening houdend enerzijds met 
de zeer grate aanwezigheid van wilde ko
nijnen op de eigendommen van oorspron
kelijk eerste verweerster (thans niet meer 

in zake) en anderzijds rekening houdend 
met het door huidige (verweerders) gena
men risico de kwestige aardbeienplantage 
in te planten naast een ideale kweekplaats 
voor konijnen. Dat trouwens geen van beide 
partijen in deze beroepsprocedure deze 
zienswijze en begroting van het uiteinde
lijk aandeel van (huidige eiseres) betwist", 

terwijl, tweede onderdeel, vooreerst naar 
luid van het eerste en tweede lid van ar
tikel 3 van de jachtwet het verboden is te 
jagen op de spoorwegbermen; hieruit volgt 
dat de aangelande eigenaar titularis is 
krachtens de wet van het jachtrecht op de 
openbare wegen en de spoorwegbermen; 
vervolgens het aan de titularis van het 
jachtrecht dwingend behoort te voorko
men dat op "zijn" terrein een overvloed aan 
konijnen voorkomt, zodat het bestreden 
vonnis niet zonder schending van artikel 3, 
inzonderheid eerste en tweede lid, van de 
jachtwet (zoals gewijzigd) en, voor zover als 
nodig van artikel9, inzonderheid eerste en 
tweede lid, van het Vlaams jachtdecreet, 
kon beslissen in de geciteerde consideran
sen dat de aangelande eigenaar of zijn 
rechthebbende enkel de mogelijkheid heeft 
en niet de plicht zijn jachtrecht op de 
spoorwegbermen uit te oefenen; 

Wat het eerste en het tweede on
derdeel betreft : 

Overwegende dat het Jachtdecreet 
van 24 juli 1991, in werking getre
den op 1 juli 1992, te dezen niet toe
passelijk is wat betreft de aansprake
lijkheid van eiseres, nu uit de stukken 
waarop het Hofvermag acht te slaan, 
blijkt dat de vordering van de ver
weerders betrekking heeft op nalatig
heden van eiseres van v66r die inwer
kingtreding; 

Dat het eerste en het tweede onder
dee!, in zoverre het schending van de 
artikelen 9, 22 en 23 van het Jacht
decreet aanvoert, niet kan worden 
aangenomen; 

Wat verder het tweede onderdeel be
treft: 

Overwegende dat artikel 3, tweede 
lid, van de Jachtwet verbod oplegt om 
te jagen op de spoorwegbermen aan ie
der andere dan de aangelande eige
naar of zijn rechthebbende en het 
derde lid van dit artikel bepaalt dat de 
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aangelande eigenaar op de spoorweg
bermen van dit recht enkel gebruik 
mag maken om er met buidels en fret
ten op konijnen te jagen; 

Dat die wetsbepaling geen verplich
ting aan de aangelande eigenaar op
legt om op de spoorwegbermen te ja
gen; 

Overwegende dat het vonnis, door te 
oordelen dat dit recht om op de 
spoorwegbermen te jagen enkel een 
mogelijkheid is zonder dat die aange
lande eigenaar of zijn rechthebbende 
hiertoe verplicht is, artikel 3, tweede 
en derde lid van de J achtwet niet 
schendt; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

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

27 november 1997 - 1 e kamer - Voor
zitter : de h. Verougstraete, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Wauters 
- Gelijkluidende conclusie van de h. Bres
seleers, advocaat-generaal-Advocaat: mr. 
De Gryse. 

Nr. 510 

1 e KAMER - 27 november 1997 

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE 
WAARDE - AFTREKREGELING- BEROEPS
WERKZAAMHEID- HANDELING WAARVOOR 
AANSPRAAK OP AFTREK BESTAAT- BELAS
TING GEHEVEN VAN GELEVERDE GOEDEREN 
EN VERLEENDE DIENSTEN- AFTREK- VOOR
WAARDE. 

Wanneer de belastingplichtige in de uitoe
fening van zijn beroepswerkzaamheid ook 
andere handelingen verricht dan hande
lingen waarvoor aanspraak op aftrek be
staat, mag in beginsel alleen in aftrek 
worden gebracht de belasting over de toe
gevoegde waarde geheven van de aan de 

betrokkene geleverde goederen en ver
leende diensten, voor zover hij die goe
deren en diensten gebruikt voor het ver
richten van handelingen onderworpen 
aan de belasting (1). (Artt. 45 en 46, § 1, 
W.B.T.W., zoals het van toepassing was 
v66r de wet van 28 dec. 1992.) 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. ZAKENKANTOOR DE BRABANTSE N.V.) 

ARREST 

CA.R. nr. C.94.0150.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 januari 1993 gewe
zen door het Hof van Beroep te Ant
werpen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van artikel45 § 1 en onjuiste 
toepassing van artikel 46 § 1 van de wet 
van 3 juli 1969 houdende invoering van het 
wetboek van de belasting op de toegevoegde 
waarde, beide artikelen zoals zij beston
den v66r de wijzigingen aangebracht bij de 
wet van 28 december 1992, van artikel 17, 
hoofdzakelijk nummers 2 en 5, van de 
Zesde Richtlijn van de Raad van Minis
ters van de Europese Economische Ge
meenschap, nr. 77/388/EEG, betreffende de 
harmonisatie van de wetgevingen der Lid
Staten inzake omzetbelasting, Gemeen
schappelijk stelsel van belasting over de 
toegevoegde waarde : uniforme grondslag, 
gepubliceerd in het Publicatieblad van de 
Europese Gemeenschappen, nr. L 145 van 
13 juni 1977 (hierna zesde BTW-Richtlijn 
EEG), alsook voor zoveel als nodig van de 
artikelen 12 (gewijzigd bij koninklijk be
sluit van 31 maart 1978) en 13 (tekst v66r 
de wijziging bij koninklijk besluit van 29 
december 1992) van het koninklijk be
sluit nr. 3 van 10 december 1969 met be
trekking tot de aftrekregeling voor de toe
passing van de belasting over de 
toegevoegde waarde, 

doordat het arrest, na vastgesteld te heb
ben dat verweerder als "belastingplich
tige" in de BTW moet aangemerkt wor
den, en na overwogen te hebben : 

"dat in casu vaststaat dat de verkoop van 
het onroerend goed op zich voor 

(1) Zie Cass., 2 dec. 1988, A.R. nr. 6004 (A. C., 
1988-89, nr. 195). 
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(verweerster) een eenmalig feit was datal
leszins voor haar geen specifieke beroeps
werkzaamheid was en dat kaderde in het 
beheer van het eigen bedrijfsvermogen, zo
als trouwens door (verweerster) toegege
ven in het schrijven van haar raadsman dd. 
27 januari 1987"; 

Nochtans oordeelt: 

"Dat niettemin (verweerster) terecht aan
voert dat de kwestieuze verkoop niet kan 
beschouwd worden als een losstaand ge
geven, doch dat deze geschiedd~ i"?- ~et ka
der van de normale beroepsact1v1te1t; 

Dat inderdaad krachtens art. 4 al. 2 van 
de W E.E.G.-Richtlijn inzake de BTW de 
economische activiteit alle werkzaamhe
den van een handelaar omvat, waaruit der
halve volgt dat een handeling in de onder
neming niet los kan worden gezien van de 
andere handelingen in de onderneming; 

... dat (verweerster) bovendien terecht 
stelt dat zij geacht wordt te handelen in het 
kader van haar maatschappelijke activi
teit en doel en dat - krachtens art. 1832 
B.W. - dit' doel het maken van winst is; 

Dat er te dezen geen enkele aanwijs
bare reden is dat (verweerster) in strijd met 
voorgaande bepalingen heeft gehandeld, en 
dat (eiseres) hiervan evenmin enig bewijs
krachtig gegeven aanbrengt; 

Dat tenslotte (eiseres) zelf stelt dat de be
palingen van art. 13 K.B. nr. 3 - getrof
fen ter uitvoering van art. 46 par. 1 BTW
Wb.- van toepassing is op "de bijkomstige 
handelingen van onroerende of financiele 
aard die een belastingplichtige moet doen 
voor het beheer van het eigen bedrijfs
vermogen"; 

... dat uit vorenstaande vaststellingen 
dan ook volgt dat (verweerster) een belas
tingplichtige is, die in de uitoefening van 
haar werkzaamheid een andere hande
ling heeft verricht dan deze waarvoor 
krachtens artikel 45 BTW-wetboek recht op 
aftrek bestaat, en dat zij derhalve als "ge
mengde belastingplichtige" in de zin van ar
tikel 46 dient beschouwd; 

Dat zij dienvolgens zich zeer terecht be
roept op art. 13, 2° K.B. nr. 3 ten einde te 
stellen dat voor de berekening van het 
verhoudingsgetal (van toepassing bij een 
gemengd belastingplichtige) de opbreng
sten van en de inkomsten uit onroerende en 
financiele verrichtingen niet in aanmer
king worden genomen; dat te dezen het 
verhoudingsgetal ten aanzien van (ver
weerster) dient bepaald op 100/100, wat re
sulteert in de vaststelling dat de BTW ten 

bedrage van 15.300 F, betaald op het com
missieloon, integraal aftrekbaar is", 

terwijl de occasionele verkoop, door een 
BTW-belastingplichtige, van een onroe
rend goed dat deel uitmaakt van zijn 
bedrijfsvermogen, wanneer deze verkoop 
echter geen deel uitmaakt van zijn bedrij
vigheid die zich wel in het toepassings
veld van de BTW situeert, niet kan aan
gemerkt worden als een werkzaamheid 
waarop artikel46 van het genoemd wet
hoek toepassing kan vinden; 

Dat artikel 46, § 1 immers spreekt over 
andere handelingen dan die waarvoor op 
grond van artikel45 van het BTW-Wetboek 
aftrek bestaat; dat derhalve de toepas
sing van het in die bepaling bedoeld 
verhoudingsgetal slechts geldt wanneer er 
een regelmaat is van handelingen die geen 
recht op aftrek verlenen, 

Dat genoemde occasionele verrichting 
zonder meer buiten het toepassingsveld van 
artikel46, § 2 van het BTW-Wetboek moet 
gehouden worden, met uitsluiting van af
trek van de daarmee verband houdende 
v66rbelasting, 

Dat deze zienswijze bevestigd wordt door 
de termen van de Zesde BTW-Richtllijn 
EEG, artikel17, nr. 5, eerste alinea, val
gens welke de prorata-regel enkel toepas
sing vindt in verband met "goederen en 
diensten die door een belastingplichtige zo
wel worden gebruikt voor handelingen als 
bedoeld in de leden 2 en 3, waarvoor recht 
op aftrek bestaat, als voor handelingen 
waarvoor geen recht op aftrek bestaat"; dat 
uit deze termen af te leiden is dat de BTW 
op goederen en diensten die niet tot 
bedrijfsverrichtingen dienen in het ge
heel niet voor aftrek in aanmerking ko
men, 

zodat het arrest slechts met schending 
van de desbetreffende wetsbepalingen, op 
deze verrichting de toepassing van de 
verhoudingsregeling inzake aftrek van de 
voorbelasting heeft kunnen toestaan (scherr
ding van al de in hoofde van het middel 
aangeduide bepalingen) : 

Overwegende dat het te dezen toe
passelijke artikel 46, § 1, W.B.T.W. be
paalt : "Wanneer de belastingplich
tige in de uitoefening van zijn beroeps
werkzaamheid ook andere handelin
gen verricht dan handelingen waar
voor op grond van artikel 45 aan
spraak op aftrek bestaat, wordt de 
belasting ter zake van de voor die 
werkzaamheid gebruikte goederen en 
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diensten in aftrek gebracht naar 
verhouding van de breuk gevormd 
door het bedrag van de laatstbedoelde 
handelingen en het totale bedrag van 
de door de betrokkene verrichte 
beroepshandelingen"; 

Dat deze bepaling niets afdoet aan 
de regel van artikel 45 van hetzelfde 
wetboek, maar aileen een wijze van 
berekening bepaalt; dat derhalve, voor 
zover hier van belang, in beginsel ai
leen in aftrek mag worden gebracht, 
de belasting geheven van de aan een 
betrokkene geleverde goederen en ver
leende diensten, voor zover hij die goe
deren en diensten gebruikt voor het 
verrichten van handelingen onderwor
pen aan de belasting; 

Overwegende dat de appelrechters 
aannemen dat de commissiever
richtingen waarop BTW geheven werd 
geen diensten waren, gebruikt voor het 
verrichten van handelingen onderwor
pen aan de belasting over de toege
voegde waarde, maar desondanks, met 
toepassing van artikel 46 van het ge
noemde wetboek, de aftrek toelaten; 
dat zij aldus de artikelen 45 en 46, 
§ 1, van het W.B.T.W. schenden; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre dit uitspraak 
doet over de betwisting "betreffende 
de aftrek van de belasting over de 
toegevoegde waarde ten bedrage van 
15.300 Fop commissielonen wegens 
verkoop van een onroerend goed" en 
over de kosten; 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 het Hof van Be
roep te Brussel. 

27 november 1997 - 1 e kamer- Voor
zitter : de h. Verougstraete, afdelings
voorzitter- Verslaggever : de h. Forrier -
Gelijkluidende conclusie van de h. Bresse
leers, advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Claeys Bouuaert. 

Nr. 511 

1 e KAMER - 27 november 1997 

1 o BEVOEGDHEID EN AANLEG- AL
GEMEEN- RAAD VOOR DE MEDEDINGING
VOORZITTER- RESTRICTIEVE MEDEDINGING
SPRAKTIJKEN- SCHORSING- BEPERKING. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG- AL
GEMEEN- RAAD VOOR DE MEDEDINGING
VOORZITTER- RECHTSMACHT- ORDE VAN 
ARCHITECTEN- TUCHTORGAAN. 

3o BEVOEGDHEID EN AANLEG -
TUCHTZAKEN- ARCHITECT- ORDE VAN AR
CHITECTEN - ORGANEN. 

4o ARCHITECT (TUCHT EN BESCHER
MING VAN DE TITEL)- ORDE VAN AR
CHITECTEN- TUCHTZAKEN- BEVOEGDHEID 
- ORGANEN VAN DE ORDE. 

1 o De bevoegdheid van de voorzitter van de 
Raad voor de Mededinging om voorlo
pige maatregelen te nemen, bestemd om 
restrictieve mededingingspraktijken die 
het voorwerp van een onderzoek uitma
ken te schorsen, is beperkt tot hetgeen 
strikt vereist is om de doelstelling van de 
wet van 5 augustus 1991 te bereiken en 
staat niet toe gelijk welke handeling van 
enige rechterlijke of administratieve over
heid te verbieden om reden dat zij poten
tieel nadelig zou kunnen zijn voor de me
dedinging. (Art. 35 wet 5 aug. 1991.) 

2°, 3° en 4 o De uitoefening ten grande van 
het tuchtrecht jegens de architecten die 
zijn ingeschreven op de tabel van de Orde, 
is uitsluitend toevertrouwd aan de wet
telijke organen van de Orde van Archi
tecten; de voorzitter van de Raad voor de 
Mededinging heeft geen rechtsmacht om 
aan die organen enig verbod op te leg
gen de hun wettelijk toevertrouwde op
dracht uit te oefenen of te bepalen op 
welke wijzp. zij uitspraak moeten doen. 
(Artt. 20 en 31 Architectenwet, 35 wet 5 
aug. 1935.) 

I 

(CLARYSSE E.A. T. ORDE VAN ARCHITECTEN E.A.; 
BELGISCHE STAAT- MIN. VAN ECONOMISCHE ZA

KEN T. ORDE VAN ARCHITECTEN E.A.) 

ARREST 

(A.R. nrs. C.97.0049.N en C.97.0059.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 november 1996 
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door het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Overwegende dat de voorzieningen 
ingesteld onder het nummer 
C.97.0049.N en onder het nummer 
C.97.0059.N gericht zijn tegen het
zelfde arrest; dat het behoort de za
ken te voegen; 

I. Op de voorziening van Clarysse en 
Bossuyt: 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van art. 144, 149 en 159 van 
de Gecoordineerde Grondwet, 1, 2, § 1, en 
2, 4, 16, 23, 31, 35, in het bijzonder § 1, 36 
en 40 van de wet dd. 5 augustus 1991 tot 
bescherming van de economische mede
dinging, 1, 2, 7, 19, 20, 21, 31, 33, 34, 37, 
38 en 39 van de wet dd. 26 juni 1963 tot in
stelling van een Orde van Architecten, 12, 
in het bijzonder, 3de lid van het Regle
ment van Beroepsplichten der architec
ten dd. 16 december 1983, goedgekeurd bij 
Koninklijk Besluit dd. 18 april1985, 1319, 
1320 en 1322, 1350, 3" van het Burger
lijk Wetboek, 2, 23 tot 27 van het Gerech
telijk Wetboek en van het algemene rechts
beginsel houdende het gezag van gewijsde 
erga omnes verbonden aan de vernieti
gingsbeslissingen van administratieve 
rechtscolleges, 

doordat, na te hebben vastgesteld, 

(1) ten aanzien van eerste eiser, dat 

- het bureau van de Raad van de Orde 
van Architecten van de provincie West
Vlaanderen eind 1993 een onderzoek te
gen hem heeft ingesteld, aangezien zijn tal
rijke visumaanvragen, onderzoek waarbij 
hij vijftien welbepaalde bouwdossiers en vijf 
dossiers naar zijn keuze, alsmede de ere
loonontvangstbewijzen van betreffende dos
siers, verzocht werd voor te leggen; 

- na onderzoek van aanvullende bewijs
stukken door het bureau op 8 november 
1994, werd beslist eerste eiser naar de 
Raad van de Orde te verwijzen, wat ge
daan werd bij aangetekend schrijven dd. 13 
december 1994 waarin de tenlastelegging 
als volgt wordt omschreven : 

"1. Als architect, die een opdracht aan
vaardt van een promotor, nagelaten te heb
ben daarvan rechtstreekse aangifte te doen 
bij de Raad van de Orde van Architecten, 
waarbij hij ingeschreven is (deontologi
sche aanbeveling zoals voorzien in fine van 
artikel 3, 2de lid K.B. van 18.04.1985); 

2. De bouwheer er niet te hebben op ge
wezen dat hij een raadgevend architect kan 
aanstellen : 

3. Erelonen te hebben aangerekend die 
niet in verhouding zijn met de geleverde of 
te leveren prestaties noch met de te dra
gen beroepsaansprakelijkheid (artikel12 
van het reglement van Beroepsplichten -
K.B. van 18.04.1985); 

4. Geen controle te hebben uitgeoefend op 
de uitvoering der werken (artikelen 4 en 10 
van de wet van 20.02.1939 op de bescher
ming van de titel en van het beroep van ar
chitect en artikel 1 van het reglement van 
Beroepsplichten- K.B. van 18.04.1985); 

5. Tekortgekomen te zijn aan de eer, de 
discretie en de waardigheid in de uitoefe
ning of naar aanleiding van de uitoefe
ning van het beroep van architect (artike
len 2 en 19 van de wet van 26/6/1963 tot 
instelling van een Orde van Architecten en 
artikel 1 van het Reglement van Beroeps
plichten- K.B. van 18.04.1985)", 

- de raad van de Orde van Architec
ten van de provincie West-Vlaanderen op 
14 februari 1995, na een verzoek tot uit
stel te hebben afgewezen waarop eerste ei
ser en zijn raadsman de zaal verlieten, bij 
verstek de tenlastelegging bewezen heeft 
verklaard en de tuchtsanctie van schrap
ping heeft opgelegd; 

- in de motivering van zijn beslissing de 
Raad vermeldt dat hij er kennis van neemt 
"dat (eerste eiser) bij sententie van de Raad 
van Beroep van de Orde van Architecten 
zetelend te Gent dd. 14.12.1988, na ver
werping van de hiertegen ingestelde Cas
satie, wegens gelijkaardige feiten reeds ver
oordeeld had tot achttien maanden 
schorsing"; 

- dezelfde dag de beslissing ter kennis 
werd gebracht van eerste eiser, die bij aan
getekend schrijven dd. 14 maart 1995 ver
zet heeft aangetekend; 

- de procedure thans nag steeds han
gende is; 

(2) Ten aanzien van tweede eiser 

- het bureau van de Raad van de Orde 
vanArchitecten van West-Vlaanderen in 
het kader van een ambtshalve dossier
onderzoek tweede eiser op 2 februari 1993 
heeft uitgenodigd 10 welbepaalde bouw
dossiers over te leggen : 

- in die uitnodiging er de nadruk werd 
op gelegd dat die dossiers volledig dienen 
te zijn en een opsomming werd gegeven van 
de stukken die het moeten bevatten, o.a. 
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het origineel erelooncontract, de ereloon
nota's en de ontvangstbewijzen van de ere
lonen; 

- tweede eiser op 19 februari 1993 ge
volg heeft gegeven aan voormeld verzoek en 
het bureau pas op 8 november 1994 heeft 
beslist tweede eiser op te roepen teneinde 
meer duidelijkheid te bekomen omtrent de 
overgelegde dossiers; 

- hij op 10 januari 1995 werd gehoord 
en dezelfde dag nog werd beslist hem naar 
de Raad van de Orde van Architecten te 
verwijzen op grond van volgende tenlaste
legging: 

"1. Als architect die een opdracht aan
vaardt van een promotor nagelaten te heb
ben daarvan rechtstreeks aangifte te doen 
bij de Raad van de Orde van Architecten, 
waarbij hij is ingeschreven en de bouw
heer er niet te hebben op gewezen dat hij 
een raadgevend architect kan aanstellen 
(deontologische aanbeveling zoals voor
zien in fine van artikel 3, 2de lid Regle
ment van Beroepsplichten, K.B. van 
18.04.1985); 

2. Erelonen te hebben aangerekend die 
niet in verhouding zijn met de geleverde of 
te leveren prestaties noch met de te dra
gen beroepsaansprakelijkheid (artikel 12 
van het reglement van Beroepsplichten, 
K.B. van 18.04.1985); 

3. Gezien hetgeen voorafgaat, tekort
gekomen te zijn aan de eer, de discretie en 
de waardigheid in de uitoefening of naar 
aanleiding van de uitoefening van het be
roep van architect (artikelen 2 en 19 van de 
wet van 26 juni 1963, tot instelling van een 
Orde van Architecten en artikel 1 van het 
Reglement van Beroepsplichten, K.B. van 
18.04.1985)"; 

- bij aangetekend schrijven dd. 15 
maart 1995 tweede eiser werd opgeroe
pen om te verschijnen voor de Raad op 18 
april 1995 en bij beslissing dd. 30 mei 1995 
de Raad van de Orde van Architecten van 
de provincie West-Vlaanderen hem een 
tuchtsanctie heeft opgelegd van zes maan
den schorsing, op grond van de bewezen 
verklaarde feiten 2 en 3; deze beslissing 
steunt op de motivering dat "De aan
gerekende erelonen inderdaad niet in ver
houding (zijn) tot de door (tweede eiser) ge
leverde of te leveren prestaties noch met de 
te dragen beroepsaansprakelijkheid. Hier
door is hij tekortgekomen aan de eer en de 
waardigheid naar aanleiding van de uit
oefening van het beroep van architect"; 

- bij aangetekend schrijven dd. 27 juni 
1995 tweede eiser hoger beroep heeft in
gesteld tegen voormelde beslissing en op de 

zitting van de Raad van Beroep van de 
Orde van Architecten zetelend te Gent dd. 
22 november 1995, de raadsman van de 
Nationale Raad van de Orde de Raad uit
drukkelijk heeft verzocht de feiten sub 2 en 
3 niet te sanctioneren; en dat 

(3) eerste eiser, bij brief dd. 22 mei 1995, 
gericht aan de Dienst voor de Mededin
ging, klacht heeft neergelegd tegen de Orde 
van Architecten alsmede tegen de Raad van 
de Orde van Architecten van de provincie 
West-Vlaanderen wegens een schending 
van artikel 2, § 1, van de wet dd. 5 augus
tus 1991 tot bescherming van de economi
sche mededinging (hierna BWEM) om re
den dat artikel 12 van het Reglement van 
Beroepsplichten van Architect, goedge
keurd bij Koninklijk Besluit van 18 april 
1985 en de deontologische norm nr. 2 hou
dende de honorariumtabel voor architec
ten vastgesteld door de Nationale Raad van 
de Orde van Architecten op 12 juli 1967, 
verboden restrictieve mededingingsprak
tijken zouden zijn; 

(4) op 23 mei 1995 eerste eiser de voor
zitter van de Raad voor de Mededinging 
verzocht heeft op grond van artikel 35 
BWEM voorlopige maatregelen te nemen, 
te weten te bevelen dat de restrictieve 
mededingingspraktijken die hij in voor
noemde klacht heeft aangeklaagd geschorst 
worden en derhalve aan de Orde van Ar
chitecten en de Raad van de Orde van Ar
chitecten van de provincie West-Vlaanderen 
verbod op te leggen nog op enigerlei wijze 
toepassing te maken van artikel12 van het 
Reglement van Beroepsplichten van de Ar
chitect, geconcretiseerd in de deontologi
sche norm nr. 2, een en ander bij wijze van 
voorlopige maatregel in afWachting van een 
in kracht van gewijsde gegane uitspraak 
om trent de klacht van 22 mei 1995, dit on
der verbeurte van een dwangsom van 
250.000 frank per dag vanaf de beteke
ning van de te nemen beslissing; 

(5) in de bestreden beslissing de voorzit
ter van de Raad voor de Mededinging aan 
de N ationale Orde van Architecten het ver
bod heeft opgelegd nog toepassing te rna
ken, expliCiet of impliciet, van artikel 12, lid 
3, van het Reglement van Beroepsplichten 
van Architect, alsook van de deontologi
sche norm nr. 2, tot de beslissing van de 
Raad voor de Mededinging ten gronde, dit 
onder verbeurte van een dwangsom van 
250.000 frank per inbreuk; 

(6) hoger beroep tegen die beslissing door 
eerste verweerder werd ingesteld, proce
dure waarin eisers vrijwillig zijn tussen
gekomen; 
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het bestreden arrest, 
het hoger beroep van eerste verweer

der gegrond verklaart, de beschikking van 
de Voorzitter van de Raad voor de Mede
dinging tenietdoet en zegt voor recht dat de 
Voorzitter van de Raad voor de Mededin
ging geen rechtsmacht heeft om omtrent 
het door eerste eiser ten titel van voorlo
pige maatregel gevorderd verbod uitspraak 
te doen, om reden dat : 

"de wet de uitoefening van het tucht
recht jegens o.a. de architecten die zijn in
geschreven op de tabel van de Orde van Ar
chitecten uitdrukkelijk en uitsluitend heeft 
toevertrouwd aan twee der wettelijk inge
richte organen van de Nationale Orde van 
Architecten; 

noch een administratief rechtscollege, zo
als de Raad voor de Mededinging en zijn 
voorzitter, noch een rechtbank ofhofvan de 
rechterlijke macht vermogen hetzij recht
streeks, hetzij onrechtstreeks door een be
vel of een verbod de uitoefening van dit 
tuchtrecht door de bevoegde organen van de 
Nationale Orde van Architecten te verhin
deren of te belemmeren; 

de door (eerste eiser) gevorderde voorlo
pige maatregel zoals geformuleerd in het 
verzoek gericht tot de Voorzitter van de 
Raad voor de Mededinging op 23 mei 1996 
(lees : 1995) en hierboven uiteengezet, 
moest hij worden toegekend, het de be
voegde organen van de N ationale Orde van 
Architechten minstens onrechtstreeks on
mogelijk maakt om het hun wettelijk op
gedragen tuchtrecht uit te oefenen, min
stens inzoverre dit gebeurt op grond van 
artikel 12 van het Reglement van Beroeps
plichten, goedgekeurd bij K.B. van 18 april 
1985, en van de deontologische norm nr. 2, 
vastgesteld door de Nationale Raad van de 
Orde van Architecten op 12 juli 1967 en zo
als gewijzigd op 23 juni 1978; 

het aan de organen van de Orde van Ar
chitecten wettelijk belast met de uitoefe
ning van het tuchtrecht toekomt om, on
der de controle van het Hofvan Cassatie, 
na te gaan, wanneer zulks ten titel van ver
weer wordt aangevoerd, of artikel 12 van 
het Reglement der Beroepsplichten en de 
bepalingen van de deontologische norm nr. 
2 al dan niet strijdig zijn met artikel 2, § 1, 
BWEM; 

zij bij deze beoordeling in voorkomend ge
val rekening zullen dienen te houden met 
de beslissing ten grande van de Raad voor 
de Mededinging omtrent de klacht van (eer
ste eiser), beslissing die geldt erga om
nes, zelfs indien zij nog niet definitiefis ge
worden hetzij omdat de termijn van hoger 

beroep niet is verstreken, hetzij omdat dit 
hof nog geen uitspraak heeft gedaan om
trent een hoger beroep tegen deze beslis
sing, dit bij ontstentenis van schorsende 
werking van het hoger beroep (artikel 43, 
lid 7, BWEM); 

de brede formulering van artikel 35, § 1, 
eerste lid, BWEM krachtens dewelke de 
voorzitter van de raad voor de Mededin
ging voorlopige maatregelen neemt be
stemd om restrictieve mededingingsprak
tijken die het voorwerp van het onderzoek 
uitmaken te schorsen, de Voorzitter van de 
Raad voor de Mededinging geenszins toe
laat de wettelijke bepaalde bevoegdheids
sfeer van een ander rechtscollege te betre
den; 

het gevorderde verbod dat juridisch en
kel kan gericht worden aan de rechtsper
soon, nl. de Orde van Architecten, blij
kens het verzoek dd. 23 mei 1995 en de 
hiervoor uiteengezette feitelijke omstan
digheden, duidelijk het optreden viseert van 
een orgaan van de Orde van Architecten, 
nl. de Raad van de Orde van Architecten 
van de Provincie West-Vlaanderen, bij de 
uit oefening van zijn wettelijke tucht
rechterlijke bevoegdheid; 

niet blijkt dat de Orde van Architecten of 
zijn organen, buiten de uitoefening van het 
tuchtrecht, jegens (eerste eiser) gebruik 
maakt van artikel 12 van het Reglement 
van Beroepsplichten of van de deontologi
sche norm nr. 2" zodat "uit hetgeen voor
afgaat volgt dat de Voorzitter van de Raad 
voor de Mededinging geen rechtsmacht 
heeft om de door (eerste eiser) gevorderde 
maatregelen te bevelen", 

terwijl, eerste onderdeel, 
volgens art. 2, § 1, van de wet dd. 5 au

gustus 1991 tot bescherming van de eco
nomische mededinging (hierna "BWEM"), 
alle overeenkomsten tussen ondernemin
gen, alle besluiten van ondernemings
verenigingen en alle onderling afgestemde 
feitelijke gedragingen zijn verboden - en 
van rechtswege nietig - wanneer zij er
toe strekken of ten gevolge hebben dat de 
mededinging op de Belgische betrokken 
markt of op een wezenlijk deel ervan merk
baar wordt verhinderd, beperkt of ver
valst, daarin begrepen die welke bestaan in 
het rechtstreeks of zijdelings bepalen van 
de aan- of verkoopprijzen; 

de Raad voor de Mededinging een alge
mene rechtsmacht heeft om, ambtshalve of 
op klacht van een natuurlijke of rechts
persoon die aantoont daarbij een recht
streeks en dadelijk belang te hebben, der
gelijke restrictieve praktijken te doen 
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beeindigen (art. 31 BWEM) en, in afwach~ 
ting van de beslissing ten gronde, zijn Voor
zitter voorlopige maatregelen - bestemd 
om die restrictieve mededingingspraktij
ken te schorsen - kan nemen, indien het 
dringend is een toestand te vermijden die 
een ernstig, onmiddellijk en onherstel
baar nadeel kan veroorzaken voor de on
dernemingen waarvan de belangen aan
getast worden door deze praktijken of die 
schadelijk kan zijn voor het algemene eco
nomische belang (art. 35 § 1 van de wet dd. 
5 augustus 1991); 

architecten ondememingen zijn in de zin 
van artikel 1 van de wet dd. 5 augustus 
1991 en het bepalen van een schaal van 
minimumerelonen door de Nationale Raad 
van de Orde van Architecten in de deon
tologische norm nr. 2 als een besluit van 
ondememingsvereniging, minstens een on
der ling afgestemde feitelijke gedraging, 
strijdig met artikel 2 van de wet dd. 5 au
gustus 1991 kan beschouwd worden; 

het feit dat de niet-naleving van die 
minimumerelonen ook aanleiding kan ge
ven tot tuchtrechtelijke sancties in hoofde 
van bepaalde architecten en dat zij, n.a.v. 
hun verdediging in het kader van die pro
cedures, de kans zouden krijgen de strij
digheid van dergelijke schaal van 
minimumerelonen met de wet dd. 5 au
gustus 1991 in te roepen geen afbreuk doet 
aan de algemene rechtsmacht van de Raad 
voor de Mededinging dergelijke minimum
erelonen aan de mededingingswet te toet
sen, alsook aan deze van zijn Voorzitter de 
toepassing ervan te schorsen in afwach
ting van een beslissing ten gronde, 

zodat het bestreden arrest, door te be
slissen dat de Voorzitter van de Raad voor 
de Mededinging geen rechtsmacht heeft om 
omtrent het door eerste eiser ten titel van 
voorlopige maatregel gevorderd verbod uit
spraak te doen, om de reden dat het aan de 
organen van de Orde, belast met de uitoe
fening van het tuchtrecht, toekomt om na 
te gaan of artikel 12 van het Reglement der 
Beroepsplichten en de bepalingen van de 
deontologische norm nr. 2 al dan niet strij
dig zijn met artikel 2 § 1 van de wet dd. 5 
augustus 1991 en het verbod van de voor
zitter het tuchtrecht van de Raad van de 
Orde verhindert of belemmert, de alge
mene rechtsmacht van de Raad voor de 
Mededinging en van zijn Voorzitter mis
kent en aldus artikelen 1, 2, § 1 en 2, 4, 16, 
23, 31, 35, 36 en 40 van de wet dd. 5 au
gustus 1991 schendt; 

en terwijl, derde onderdeel, volgens art. 
31 en 36 van de wet dd. 5 augustus 1991, 
de Raad voor de Mededinging restrictieve 
mededingingspraktijken, in de zin van art. 
2 en 4 van die wet, kan doen beeindigen en 
een dwangsom opleggen, wegens niet
naleving van zijn beslissing, van ten hoog
ste 250.000 frank per dag; 

onder bepaalde voorwaarden, de Voor
zitter van de Raad voorlopige maatrege
len, bestemd om de restrictieve mede
dingingspraktijken te schorsen kan ne
men (art. 35 van de wet dd. 5 augustus 
1991) en ook een dwangsom opleggen om 
bedoelde beslissing te doen naleven (art. 40 
van die wet); 

de Raden van de Orde der architecten, de 
Raden van Beroep alsmede het Hof van 
Cassatie in de uitoefening van hun tucht
opdracht de besluiten en handelingen strij
dig met de wet niet toepassen (art. 159 
Grondwet), maar niet gemachtigd zijn de 
toepassing van bepaalde besluiten of ge
dragingen, zelfs strijdig met de wet dd. 5 
augustus 1991, te schorsen en doen beein
digen - mogelijks onder verbeurte van een 
dwangsom - en dit, bij gebreke aan enige 
bevoegdheid een gebod op verbod op te leg
gen betreffende, 

zodat het bestreden arrest door te be
slissen dat de Voorzitter van de Raad voor 
de Mededinging geen rechtsmacht heeft het 
verbod aan eerste verweerster op te leg
gen toepassing te maken van art. 12 van 
het Reglement van Beroepsplichten, als
ook van deontologische norm nr. 2 om re
den dat het aan de organen van de Orde, 
belast met de uitoefening van het tucht
recht, toekomt om na te gaan of artikel12 
van het Reglement der Beroepsplichten, 
alsook de deontologische norm nr. 2, al dan 
niet strijdig zouden zijn met de wet dd. 5 
augustus 1991 en het verbod van de Voor
zitter het tuchtrecht van de Raad van de 
Orde verhindert ofbelemmert- terwijl dat 
orgaan geen bevoegdheid heeft om derge
lijk verbod op te leggen- art. 31, 35, 36 en 
40 van de wet d<;l. 5 augustus 1991 - als
mede art. 19, 20, 21 van de wet dd. 26 juni 
1963 en art. 159 van de Grondwet schendt; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, blijkens de arti
kelen 1, 2, 6, 19, 20 en 31 van de wet 
van 26 juni 1963 tot instelling van een 
Orde van Architecten, de wet de 
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uitoefening ten grande van het tucht
recht jegens de architecten die zijn in
geschreven op de tabel van de Orde, 
enkel heeft toevertrouwd aan de wet
telijke organen van de Orde van Ar
chitecten; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 35 van de wet van 5 augustus 
1991, de voorzitter van de Raad voor 
de Mededinging bepaalde restrictieve 
mededingingspraktijken die het voor
werp van een onderzoek uitmaken, 
kan schorsen; 

Dat de voorzitter van de Raad voor 
de Mededinging geen rechtsmacht 
heeft om aan de organen van de Orde 
van Architecten, bevoegd om op tucht
rechtelijk gebied uitspraak te doen, 
enig verbod op te leggen de hun wet
telijk toevertrouwde opdracht uit te oe
fenen of te bepalen op welke wijze zij 
uitspraak moeten doen; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 
Dat het onderdeel, in zoverre het 

schending aanvoert van de materieel
rechtelijke bepalingen van de wet van 
5 augustus 1991, afgeleid is uit de ver
geefs aangevoerde schending van ar
tikel 35 van die wet; 

Dat het onderdeel in zoverre niet 
ontvankelijk is; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 35 van de 

wet van 5 augustus 1991, aan de voor
zitter van de Raad de bevoegdheid 
geeft voorlopige maatregelen te ne
men bestemd om restrictieve 
mededingingspraktijken in bepaalde 
omstandigheden te schorsen; dat die 
bevoegdheid beperkt is tot hetgeen 
strikt vereist is om de doelstellingi:m 
van de wet van 5 augustus 1991 te be
reiken en niet toestaat gelijk welke 
handeling van enige rechterlijke of ad
ministratieve overheid te verbieden om 
reden dat zij potentieel nadelig zou 
kunnen zijn voor de mededinging; 

Dat de voorzitter inzonderheid na 
een klacht van een persoon die tucht
rechtelijk wordt vervolgd, niet ver
mag aan een door de wetgever opge-

richt tuchtorgaan te bevelen diens 
tuchtrechtelijke bevoegdheid op een 
bepaalde wijze uit te oefenen of hem te 
verbieden dit te doen; 

Dat ter zake niet doet dat de orga
nen van de Orde en het hof van be
roep de specifieke maatregelen niet 
zouden kunnen nemen bedoeld in ar
tikel 35 van de wet van 5 augustus 
1991 en enkel het toetsingsrecht heb
ben dat hun wordt toegekend bij ar
tikel 159 van de Grondwet; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 

II. Op de voorziening van de Bel
gische Staat : 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikelen 6, § 1, van het 

Europese Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden, gesloten te Rome op 4 novem
ber 1950, goedgekeurd bij de wet van 13 
mei 1955, 144, 145, 149, 159, van de Grand
wet, 1319, 1320, 1322, 1350, 3", van het 
Burgerlijk Wetboek, 2, 23 tot 26, van het 
Gerechtelijk Wetboek, 1, 2, 6, 7, 19, 20, 21, 
26,27, 31,33,34,35,37,38,39,40,vande 
wet van 26 juni 1963 tot oprichting van een 
orde van architecten, 1, 2, 3, 4, 16, 23, 31, 
35, 36, 40, 43, van de wet van 5 augustus 
1991 tot bescherming van de economische 
mededinging, 12, derde lid, van het Regle
ment op de beroepsplichten van architec
ten, goedgekeurd bij het Koninklijk Be
sluit van 18 aprill985, en van de algemene 
rechtsbeginselen van de eerbied voor de 
rechten van de verdediging en van het ge
zag van gewijsde van administratieve be
slissingen "erga omnes" in betwiste za
ken, 

doordat het bestreden arrest van her
vorming de vordering van de verweerders 
Clarysse en Bossuyt ongegrond verklaart, 
en voor recht zegt dat de Voorzitter van de 
Raad voor de Mededinging geen rechts
macht heeft om om trent het door Clarysse 
ten titel van voorlopige maatregel gevor
derde verbod uitspraak te doen op vol
gende gronden : dat op 23 mei 1995 de heer 
Clarysse de voorzitter van de Raad voor de 
Mededinging verzocht heeft op grand van 
artikel 35 BWEM voorlopige maatrege
len te nemen, te weten te bevelen dat de 
restrictieve mededingingspraktijken die hij 
in voomoemde klacht heeft aangeklaagd ge
schorst worden en derhalve aan de Orde 
van Architecten en de Raad van de Orde 
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van Architecten van de provincie West
Vlaanderen verbod op te leggen nog op eni
gerlei wijze toepassing te maken van ar
tikel 12 van het Reglement van de Beroeps
plichten van de Architect, geconcretiseerd 
in de deontologische norm nro 2, een en an
der bij wijze van voorlopige maatregel in af
wachting van in kracht van gewijsde ge
gane uitspraak om trent de klacht van 22 
mei 1995, dit onder verbeurte van een 
dwangsom van 2500000 fro per dag vanaf de 
betekening van de te nemen beslissing; dat 
in de thans bestreden beslissing de voor
zitter van de Raad voor de Mededinging 
aan de Nationale Orde vanArchitecten het 
verbod heeft opgelegd nog toepassing te 
maken, expliciet ofimpliciet, van artikel12, 
lid 3, van het Reglement van Beroeps
plichten van de Architect, alsook van de 
deontologische norm nro 2 tot de beslis
sing van de Raad voor Mededinging ten 
grande, dit onder verbeurte van een dwang
som van 2500000 fro per inbreuk; 000 Betref
fende de bevoegdheid coqo rechtsmacht van 
de voorzitter van de Raad voor Mededin
ging; dat de Orde van Architecten aan
voert dat de gevorderde maatregel, nl. het 
verbod om, in afwachting van de uitspraak 
ten grande van de Raad van de Mededin
ging, nog toepassing te maken van arti
kel 12, lid 3, van het Reglement van 
Beroepsplichten en van de bepalingen van 
de deontologische norm nro 2, er op neer
komt dat de tuchtprocedure tegen Cla
rysse wordt geschorst, zodanig dat hij aan 
elke tuchtsanctie ontsnapt, zijnde het doel 
dat hij in werkelijkheid nastreeft; dat val
gens de Orde van Architecten, de Voorzit
ter van de Raad voor de Mededinging on
bevoegd is om een bij de wet ingestelde 
tuchtprocedure te schorsen; dat wanneer 
partijen het bij de bespreking van dit door 
de Orde van Architecten aangevoerde mid
del hebben over "bevoegdheid" zij in wer
kelijkheid bedoelen dat de Voorzitter van de 
Raad voor de Mededinging terzake geen 
"rechtsmacht" heeft; dat het aangevoerde 
middel immers impliceert dat aan de voor
zitter van een administratief rechtscol
lege de macht is ontzegd om in te grijpen 
in tuchtvervolgingen die krachtens de wet 
behoren tot het imperium van de orga
nen van de Orde van Architecten en het 
Hof van Cassatie; dat ingevolge de wet van 
26 juni 1963 een Orde van Architecten 
werd ingesteld, die overeenkomstig arti
kel 1 van de wet rechtspersoonlijkheid 
heeft; dat de Orde van Architecten han
delt door tussenkomst van haar in arti
kel 6 van dezelfde wet omschreven orga
nen, nl. de onderscheiden raden van de 

Orde (een per provincie- artikel 7), de ra
den van beroep (gevestigd te Gent en te 
Luik- artikel27) en de nationale raad 
van de orde; dat krachtens artikel 20 van 
de wet van 26 juni 1963 de raad van de 
Orde uitspraak doet in tuchtzaken ten op
zichte van al de leden die op de tabel van 
de Orde of op de lijst van de stagiairs zijn 
ingeschreven en desgevallend de in arti
kel 21 bepaalde tuchtsancties kan opleg
gen; dat tegen de beslissingen in tucht
zaken van de onderscheiden provinciale 
raden van de Orde van Architecten over
eenkomstig artikel 26 hager beroep kan in
gesteld worden, in welk geval krachtens ar
tikel 31 de raden van beroep uitspraak 
doen over het ingestelde beroep; dat op 
grand van artikel 33 tegen de beslissin
gen van de twee raden van beroep een voor
ziening in cassatie openstaat "wegens over
treding van de wet of schending van de 
substanWile of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven vormen"; dat uit hetgeen 
voorafgaat volgt dat de wet de uitoefe
ning van het tuchtrecht jegens ooao de ar
chitecten die zijn ingeschreven op de ta
bel van de Orde van Architecten 
uitdrukkelijk en uitsluitend heeft toever
trouwd aan twee der wettelijk ingerichte or
ganen van de Nationale Orde van Archi
tecten; dat noch een administratief 
rechtscollege, zoals de Raad voor Mede
dinging en zijn voorzitter, noch een recht
bank of hof van de rechterlijke macht ver
mogen hetzij rechtstreeks, hetzij onrecht
streeks door een bevel of een verbod de 
uitoefening van dit tuchtrecht door de be
voegde organen van de Nationale Orde van 
Architecten te verhinderen of te belemme
ren; dat de door Clarysse gevorderde voor
lopige maatregel, zoals geformuleerd in het 
verzoek gericht tot de Voorzitter van de 
Raad voor Mededinging op 23 mei 1996 en 
hierboven uiteengezet, moest hij worden 
toegekend, het de bevoegde organen van de 
N ationale Orde van Architecten minstens 
onrechtstreeks onmogelijk maakt om het 
hun wettelijk opgedragen tuchtrecht uit te 
oefenen, minstens inzoverre dit gebeurt op 
grand van artikel 12 van het Reglement 
van Beroepsplichten, goedgekeurd bij K.Bo 
van 18 april 1985, en van de deontologi
sche norm nro 2, vastgesteld door deNa
tionale Raad van de Orde van Architec
ten op 12 juli 1967 en zoals gewijzigd op 23 
juni 1978; dat het aan de organen van de 
Orde van Architecten wettelijk belast met 
de uitoefening van het tuchtrecht toekomt 
om, na te gaan, wanneer zulks ten titel van 
verweer wordt aangevoerd, of artikel 12 
van het Reglement der Beroepsplichten en 
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de bepalingen van de deontologische norm 
nr. 2 al dan niet strijdig zijn met artikel 2, 
§ 1, BWEM; dat zij bij deze beoordeling in 
voorkomend geval rekening zullen die
nen te houden met de beslissing ten gronde 
van de Raad voor de Mededinging om trent 
de klacht van Clarysse, beslissing die geldt 
erga omnes, zelfs indien zij nog niet defi
nitief is geworden hetzij omdat de ter
mijn van hoger beroep niet is verstreken, 
hetzij omdat dit hof nog geen uitspraak 
heeft gedaan om trent een hoger beroep te
gen deze beslissing, dit bij ontstentenis van 
de schorsende werking van het hoger be
roep (artikel43, lid 7, BWEM); dat de brede 
formulering van artikel35, § 1, eerste lid, 
BWEM krachtens dewelke de voorzitter 
van de Raad voor Mededinging voorlo
pige maatregelen neemt bestemd om res
trictieve mededingingspraktijken die het 
voorwerp van het onderzoek uitmaken te 
schorsen, de Voorzitter van de Raad voor de 
Mededinging geenszins toelaat de wette
lijke bepaalde bevoegdheidssfeer van een 
ander rechtscollege te betreden; dat het ge
vorderde verbod dat juridisch enkel kan ge
richt worden aan de rechtspersoon, nl. de 
Orde van Architecten, blijkens het ver
zoek dd. 23 mei 1995 en de hiervoor uit
eengezette feitelijke omstandigheden, dui
delijk het optreden viseert van een orgaan 
van de Orde van Architecten, nl. de Raad 
van de Orde van Architecten van de Pro
vincie West-Vlaanderen, bij de uitoefe
ning van zijn wettelijke tuchtrechterlijke 
bevoegdheid; dat niet blijkt dat de Orde van 
Architecten of zijn organen, buiten de uit
oefening van het tuchtrecht, jegens Cla
rysse gebruik maakt•van artikel12 van het 
Reglement van Beroepsplichten of van de 
deontologische norm nr. 2; dat uit het
geen voorafgaat volgt dat de Voorzitter van 
de Raad voor Mededinging geen rechts
macht heeft om de door Clarysse gevor
derde maatregel te bevelen; dat het ho
ger beroep derhalve gegrond is, 

terwijl, ... 
derde onderdeel, de architecten onder

nemingen zijn in de zin van artikel 1 van 
de wet van 5 augustus 1991 en het bepa
len van de schaal van minimumerelonen 
door de N ationale Raad van de Orde der 
Architecten in de deontologische norm nr. 
2 als een besluit van een ondernemings
vereniging, minstens als een onderling af
gestemde feitelijke gedraging strijdig met 
artikel 2 van de wet van 5 augustus 1991 
kan beschouwd worden (schending van art. 
1, 2, van de wet van 5 augustus 1991); dat 
alle besluiten en afgestemde feitelijke ge
dragingen van ondernemersverenigingen 

verboden en van rechtswege nietig zijn 
wanneer zij ertoe strekken of ten gevolge 
hebben dat de mededinging op de Belgische 
betrokken markt of op een wezenlijk deel 
ervan merkbaar wordt verhinderd, be
perkt ofvervalst, daarin begrepen die welke 
bestaan in het rechtstreeks of zijdelings be
palen van de aan- ofverkoopprijzen (scherr
ding van art. 1, 2, 3, van de wet van 5 au
gustus 1991); dat de Raad voor Mede
dinging een algemene rechtsmacht heeft 
om, ambtshalve of op klacht van een na
tuurlijk persoon die aantoont daarbij een 
rechtstreeks en dadelijk belang te heb
ben, zulke restrictieve praktijken te doen 
beeindigen in afwachting van die beslis
sing ten gronde, de Voorzitter van deze 
Raad voorlopige maatregelen, bestemd om 
de restrictieve mededingingspraktijken te 
schorsen, kan nemen, indien het dringend 
is een toestand te vermijden die een ern
stig, onmiddellijk en onherstelbaar na
deel kan veroorzaken voor de ondernemin
gen waarvan de belangen aangetast worden 
door deze praktijken of die schadelijk kan 
zijn voor het algemene economisch be
lang (schending van art. 31, 35 § 1, van de 
wet van 5 augustus 1991); dat het feit dat 
de niet-naleving van die minimumere
lonen ook aanleiding kan geven tot tucht
rechterlijke sancties in hoofde van bepaalde 
architecten, die in het kader van die pro
cedures, de mogelijkheid zouden hebben om 
de strijdigheid van dergelijke schaal van 
minimumerelonen met de wet van 5 au
gustus 1991 in te roepen, geen afbreuk doet 
aan de algemene rechtsmacht van de Raad 
voor de Mededinging om dergelijke 
minimumerelonen aan de mededingings
wet te toetsen, noch aan de rechtsmacht 
van zijn Voorzitter om de toepassing er
van te schorsen in afwachting van de be
slissing ten gronde (schending van art. 1, 
2, 16, 31, 35, van de wet van 5 augustus 
1991); dat dientengevolge het bestreden ar
rest, door te beslissen dat de Voorzitter van 
de Raad voor Mededinging geen rechts
macht heeft om om trent het door Clarysse 
ten titel van voorlopige maatregel gevor
derd verbod uitspraak te doen, om de re
den dat aan de organen van de Orde, be
last met de uitoefening van het tuchtrecht, 
toekomt om nate gaan of artikel12 van 
het Reglement der Beroepsplichten en de 
bepalingen van de deontologische norm nr. 
2 al dan niet strijdig zijn met artikel 2 § 1 
van de wet van 5 augustus 1991 en het ver
bod van de voorzitter het tuchtrecht van de 
Raad van de Orde verhindert of belem
mert, de algemene wettelijk toegekende 
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rechtsmacht van de Raad voor de Mede
dinging en van zijn Voorzitter miskent 
(schending van art. 1, 2, 4, 16, 23, 31, 35, 
36, 40 van de wet van 5 augustus 1991); 

vierde onderdeel, het bestreden arrest ten 
onrechte beslist dat de Voorzitter van de 
Raad voor de Mededinging geen rechts
macht heeft om aan de Orde van Architec
ten op te leggen geen toepassing te rna
ken van artikel12 van het Reglement der 
Beroepsplichten en van de deontologische 
norm nr. 2om reden dat het aan de orga
nen van de Orde van Architecten, belast 
met de uitoefening van het tuchtrecht, toe
komt om na te gaan of artikel 12 van dit 
Reglement en de deontologische norm nr. 2 
al dan niet strijdig zouden zijn met de wet 
van 5 augustus 1991 en het verbod van de 
Voorzitter van de Raad voor de Mededin
ging het tuchtrecht van de Raad der Orde 
van Architecten verhindert of beperkt; dat 
immers de tuchtrechtelijke organen van de 
Orde van Architecten zelf geen bevoegd
heid hebben om dergelijk verbod op te leg
gen, zoals gedaan werd door de Voorzit
ter om de Raad voor Mededinging, die 
verbod heeft opgelegd artikel 12 van het 
Reglement der Beroepsplichten en de deon
tologische norm nr. 2 expliciet of impli
ciet nag toe te passen tot de beslissing ten 
grande, onder verbeurte van een dwang
som van 250.000 fr. per inbreuk, zodat het 
bestreden arrest de algemene en speciale 
bevoegdheid van de Voorzitter van de Raad 
voor Mededinging betre:ffende de voorlo
pige maatregelen die hij kan nemen aan
gaande bepalingen die de concurrentie
regelen schenden, heeft miskend (schending 
van art. 159, van de Grondwet, 31, 35, 36, 
40, van de wet van 5 augustus 1991, 19, 20, 
21, van de wet van 26 juni 1963); dat het 
bestreden arrest daardoor eveneens de 
rechten van verdediging van eiser heeft 
miskend; dat immers de rechten van ver
weer tegen deze onwettelijke handelin
gen verminderd werden (schending van art. 
6 § 1, van het Verdrag van 4 november 
1950, en van het algemeen rechtsbegin
sel van de eerbied voor de rechten van de 
verdediging); 

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

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest geen 

toepassing maakt van enige materieel-

rechtelijke bepaling van de wet van 5 
augustus 1991; 

Dat het arrest geen uitspraak doet 
over de bevoegdheid van de Raad voor 
de mededinging maar enkel over de 
bevoegdheid van zijn voorzitter; 

Dat het onderdeel in zoverre feite
lijke grondslag mist; 

Overwegende voor het overige dat 
het onderdeel om de redenen vermeld 
in het antwoord op het eerste onder
dee! van het middel in de voorziening 
C.97.0049.N niet kan worden aange
nomen; 

Wat het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat geen schending 

van het recht van verdediging kan 
worden afgeleid uit de omstandig
heid dat de appelrechters oordelen dat 
de rechter wiens beslissing zij beoor
delen, niet bevoegd was de beroepen 
beslissing te nemen; 

Overwegende voor het overige dat, 
krachtens artikel145 van de Grand
wet, geschillen over politieke rech
ten behoren tot de bevoegdheid van de 
rechtbanken, behoudens de bij de wet 
ge stelde uitzonderingen; 

Dat artikel 35 van de wet van 5 au
gustus 1991, aan de voorzitter van de 
Raad de bevoegdheid geeft voorlo
pige maatregelen te nemen bestemd 
om restrictieve mededingingspraktij
ken in bepaalde omstandigheden te 
schorsen; 

Dat die bevoegdheid aan de voor
zitter niet toelaat te bevelen dat een 
door de wetgever opgericht tucht
orgaan zijn bevoegdheid op een be
paalde wijze zou uitoefenen; 

Dat ter zake niet doet dat de orga
nen van de Orde de specifieke maat
regelen niet zouden kunnen nemen 
bedoeld in artikel 35 van de wet van 
5 augustus 1991 en enkel het 
toetsingsrecht hebben dat hen wordt 
toegekend bij artikel 159 van de 
Grondwet; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 
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Om die redenen, voegt de zaken in
geschreven onder de nummers 
C.97.0049.N en C.97.0059.N; verwerpt 
de voorzieningen; veroordeelt de ei
sers in de kosten van hun respectieve 
voorziening. 

27 november 1997 - 1 e kamer- Voor
zitter en verslaggever : de h. Verougstraete, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Delahaye, 
Houtekier en Biitzler. 

Nr. 512 

1 e KAMER- 27 november 1997 

HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN 
(HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBE
GREPEN)- PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TER
MIJN. ONSPLITSBAAR GESCHIL- INGESTELD 
BIJ VERZOEKSCHRIFT- KENNISGEVING AAN 
GEDAAGDE PARTIJ- ONREGELMATIGHEID
ONTVANKELIJKHEID VAN RET HOGER BEROEP. 

Wanneer het hoger beroep wordt ingesteld 
bij verzoekschrift ingediend op de grif
fie van het gerecht in hoger beroep, is de 
onregelmatigheid in de door de griffie te 
verrichten kennisgeving van het verzoek
schrift aan de gedaagde partij zonder ge
volg voor de ontvankelijkheid van het ho
ger beroep (1). (Art. 1056, zo, Ger.W.) 

(VAN DEN BERGHE E.A. T. MARIE VERHOEYEN E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.97.0213.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 februari 1997 gewe
zen door het Hofvan Beroep te Gent; 

(1) A. FETTWEIS, Manuel de procedure civile, 
Luik, 1987, 505, nr. 765; J. VAN COMPERNOLLE, 
Examen de jurisprudence (1971-1985). Droit ju
diciaire prive: Les voies de recours, R.C.J.B., 
1987, (115) 156, nr. 31. 

Over het tweede middel : 
Wat het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest aan

neemt dat er in het verzoekschrift tot 
hoger beroep een verschrijving is met 
betrekking tot de familienaam van de 
zestiende verweerder; dat het die ver
schrijving rechtzet maar oordeelt dat 
ten gevolge van die verschrijving het 
verzoekschrift niet bij gerechtsbrief ter 
kennis kon worden gebracht van Mau
rice Verhoeyen, zodat het hoger be
roep niet tegen Maurice Verhoeyen ge
richt werd; 

Overwegende dat hoger beroep 
krachtens artikel1056, 2°, van het Ge
rechtelijk Wetboek wordt ingesteld bij 
verzoekschrift dat ingediend wordt op 
de griffie van het gerecht in hoger be
roep; dat het hoger beroep dan inge
steld is op de datum van deze indie
ning op de griffie; 

Dat het arrest vaststelt dat tijdig en 
in regelmatige vorm hoger beroep 
werd ingesteld; 

Overwegende dat artikel 1056, 2°, 
van het Gerechtelijk Wetboek welis
waar bepaalt dat het verzoekschrift tot 
hoger beroep ter kennis moet wor
den gebracht aan de gedaagde partij 
en, in voorkomend geval aan haar ad
vocaat, door toedoen van de griffie ui
terlijk de eerste werkdag nadat het is 
ingediend; dat de vormen en termij
nen van deze formaliteit niet voorge
schreven zijn op straffe van nietig
heid; dat een onregelmatigheid in de 
kennisgeving van het hoger beroep 
geen invloed uitoefent op de regelma
tigheid van de akte van hoger beroep, 
mitsdien zonder gevolg is voor de ont
vankelijkheid van het hoger beroep; 

Dat het arrest door, na de vaststel
ling van de verschrijving, het hoger be
roep ten aanzien van de zestiende ver
weerder Verhoeyen Maurice, 
verkeerdelijk Berckmoes Maurice ge
noemd in het verzoekschrift tot ho
ger beroep, niet-toelaatbaar te verkla
ren wegens een onregelmatigheid in de 
kennisgeving, artikel1056, 2°, van het 
Gerechtelijk Wetboek schendt; 

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

27 november 1997 - 1" kamer - Voor
zitter : de h. Verougstraete, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Boes -
Gelijkluidende conclusie van de h. Bresse
leers, advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Geinger. 

Nr. 513 

1" KAMER- 28 november 1997 

1° MERKEN - BENELUX-OVEREENKOMST. 
BENELUX MERKENWET- GEBRUIK VAN EEN 
MERK- MOGELIJKHEID VAN SCHADE -BE
GRIP. 

2° HANDELSPRAKTIJKEN - MET DE 
EERLIJKE HANDELSGEBRUIKEN STRIJDIGE 
DAAD- VERBOD- VOORWAARDEN. 

1 o De merkhouder kan zich verzetten te
gen elk gebruik, dat zonder geldige re
den in het economisch verkeer van het 
merk of van een overeenstemmend te
ken wordt gemaakt, in zodanige omstan
digheden dat aan de merkhouder schade 
kan worden toegebracht, zelfs als de 
schade zich niet heeft voorgedaan (1). 
(Art. 13, A, 2°, Benelux Merkenwet v66r 
de inwerkingtreding van het Protocol van 
2 dec. 1992.) 

2° Elke met de eerlijke handelspraktijken 
strijdige daad, waardoor een verkoper de 
beroepsbelangen van een of meer andere 
verkopers schaadt of kan schaden, is ver
boden zonder dat moet worden bewezen 
dat de oneerlijkheid van de dader schade 
heeft veroorzaakt (2). (Art. 93 Handels
praktijkenwet.) 

(1) Ben.GH., 22 mei 1985, Ben.Jur., blz. 1. 

(2) M. BUYDENS, La protection de la quasi
creation, Brussel, Larder, 1993, blz. 673. 

(PIN POINT MARKETING N.V. T. REDO UTE CATA
LOGUE N.V. NAAR FRANS RECHT, REDOUTE CA

TALOGUE BENELUX N.V.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.96.0190.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 januari 1996 gewe
zen door de het Hof van Beroep te 
Brussel; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 149 van de gecoordineerde Grand
wet, 13.A.2", van de Eenvormige Benelux
wet op de warenmerken (v66r de inwer
kingtreding van het Protocol houdende wij
ziging van die wet, ondertekend te Brus
sel op 2 december 1992, goedgekeurd bij de 
wet van 11 mei 1995, bekendgemaakt in 
het Belgisch Staatsblad van 12 maart 
1996), die gevoegd is bij het Beneluxverdrag 
inzake de warenmerken van 19 maart 
1962, goedgekeurd bij de wet 30 juni 1969, 
gewijzigd bij het Protocol van 10 novem
ber 1983, goedgekeurd bij de wet van 8 au
gustus 1986, 93 van de wet van 14juli 1991 
betreffende de handelspraktijken en de 
voorlichting en bescherming van de con
sument (W.H.P.C.) en 8 van het Unie
verdrag van Parijs van 20 maart 1883 ter 
bescherming van de industriele eigendom 
(goedgekeurd bij de wet van 5 juli 1884) in 
de versie van Stockholm van 14 juli 1967, 
goedgekeurd bij de wet van 26 september 
1974, 

doordat het arrest het hoger beroep, dat 
door eiseres ingesteld is tegen het op 19 
juni 1995 door de voorzitter van de Recht
bank van Koophandel te Brussel gewe
zen vonnis, ongegrond verklaart en het af
wijst, op grond dat eiseres het merk of de 
handelsnaam van de verweersters schade 
heeft toegebracht in de zin de artikelen 
13.A.2", van de Eenvormige Beneluxwet op 
de warenmerken en 8 van het Unieverdrag 
van Parijs, en dat de verweersters der
halve gerechtigd zijn om zich tegen die aan
tasting te verzetten en de staking ervan te 
vorderen op grond van artikel 93 Handels
praktijkenwet; dat het arrest, enerzijds, de 
veroordeling op grond van artikel13.A.2", 
van de Eenvormige Beneluxwet steunt op 
de gronden "dat (eiseres) in haar betoog 
niet kan gevolgd worden wanneer zij aan
voert dat de aantasting van het merk in de 
zin van voornoemd artikel 13.A.2", nood
zakelijkerwijs zou moeten blijken uit het 
gebruik zoals het vaststaat en dat in casu, 
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het litigieuze gebruik geenszins kan wor
den gelaakt aangezien het kennelijk geen 
schade toebrengt aan de dubbele functie 
van het merk, namelijk de identificatie
functie en de attractieve functie, en dat er 
noch van ontwaarding van het imago noch 
van toeeigening van de faam van het merk 
sprake is; dat immers, zoals hierboven is 
gepreciseerd, de aard van het recht op een 
individueel merk, dat als 'uitsluitend recht' 
is omschreven en de omvang van de be
scherming die het krachtens artikel 13 van 
de wet geniet, in beginsel impliceren dat de 
merkhouder het recht heeft zich ertegen te 
verzetten dat een derde in het economisch 
verkeer van het merk of van een overeen
stemmend teken gebruik maakt in zoda
nige omstandigheden, dat aan de merk
houder schade kan worden toegebracht; dat 
het onrechtmatige gebruik van het merk 
veronderstelt dat genoemd gebruik ge
schiedt in omstandigheden die aan de 
merkhouder schade kunnen toebrengen en 
dat artikel 93 van de wet van 14 juli 1991 
elke daad waardoor de beroepsbelangen 
van een verkoper geschaad worden ofkun
nen worden, strafbaar stelt; dat in casu 
moet worden onderzocht of 'de mogelijk
heid bestaat dat het gewraakte gebruik de 
merkhouder schade berokkent' (Benelux 
GH 22 mei 1985, Ben.Jur. 1985, p. 2); dat 
het in casu aangevoerde gevaar voor schade 
voor de merkhouder, bestaat in schade die 
kan voortvloeien uit het misbruik van de 
identificatiegegevens van de klanten van 
'La Redoute' doordat dat merk in een vra
genlijst wordt gebruikt, eri dat het aantal 
klanten van La Redoute wier identiteit aan 
de hand van de vragenlijst kan worden ach
terhaald dienovereenkomstig de omvang 
van de schade van de (verweersters) zal be
palen; dat genoemd potentieel risico niet 
onaannemelijk wordt door de bewering ai
leen van (eiseres) dat zij zich ertoe ver
bindt de gegevens uit de vragenlijst m.b.t. 
de klanten van wie gebleken is dat het 
klanten van de (verweersters) zijn, niet 
door te geven aan derden die concurren
ten zijn van de (verweersters); uit de over
gelegde stukken immers blijkt dat het be
weerde risico niet onwaarschijnlijk is, daar 
een van de belangrijke concurrenten van 
(de verweersters) in een tijdschrift 'Objet di
rect' vermeldt dat hij alle nieuwe technie
ken opspoort om klanten te werven en dat 
hij thans werkt op de 'Sophie's Shopping 
Club'; (. .. ) dat (eiseres) tevergeefs staande 
houdt dat de daad waarover (de verweer
sters) klagen een andere daad is dan het 
gebruik van het merk, namelijk het ge
bruik van de gegevens die aan de hand van 

de vragenlijst zijn ingezameld; dat de po
tentiele schade immers toe te schrijven is 
aan het gebruik zelfvan het merk 'La Re
doute' in de vragenlijst; dat, zoals de eer
ste rechter terecht oordeelt, noch artikel 
13.A.2", van de Eenvormige Beneluxwet 
noch de algemene beginselen inzake burger
rechtelijke aansprakelijkheid, de bescher
ming van de merkhouder beperken tot het 
geval waarin de door hem aangevoerde po
tentiele schade rechtstreeks zou voort
vloeien uit het gebruik dat door een derde 
in het economisch verkeer van zijn merk 
wordt gemaakt; dat de fout niet de onmid
dellijke oorzaak van de schade hoeft te zijn 
en dat een samenloop van fouten boven
dien tot de mogelijkheden behoort"; dat het 
arrest, anderzijds, op dezelfde gronden be
slist dat het litigieuze gebruik van het te
ken "La Redoute", dat overeenstemt met de 
handelsnaam "La Redoute Benelux" van de 
tweede verweerster, haar schade kan toe
brengen wat afbreuk doet aan de bescher
ming die zij krachtens artikel 8 van het 
Unieverdrag van Parijs geniet, en aan ei
seres een onrechtmatig voordeel kan ver
schaffen dat voortvloeit uit het gebruik van 
dat teken, 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in haar 
(eerste) appelconclusie en in haar aanvul
lende conclusie had betoogd dat, hoewel ar
tikel13.A.2", van de Eenvormige Benelux
wet wel degelijk zowel op de potentiele en 
eventuele schade als op de onrechtstreekse 
schade doelt, het evenwel niet toepasse
lijk is wanneer de potentiele schade ont
staat uit een andere daad dan het eigen
lijke gebruik van het merk; in casu 
geenszins het gebruik van het merk maar 
een mogelijke verhuring van het klanten
bestand van La Redoute aan derden con
currenten wordt aangemerkt als poten
tieel schadelijk; het gebruik van het merk 
"La Redoute" in de litigieuze vragenlijst vol
strekt neutraal is en op zich aan de ver
weersters geen schade kan toebrengen; ar
tikel13.A.2", van de Eenvormige Benelux
wet op zijn minst een "noodzakelijk" ver
band tussen het gebruik van het merk door 
de derde (eiseres) in de vragenlijst en de 
aangevoerde (potentiele) schade vereist; die 
"volstrekte noodzakelijkheid" niet aanwe
zig was, "aangezien de potentiele schade 
kon ontstaan uit een andere daad, die in 
casu door (eiseres) niet is gesteld en, a 
priori niet wordt bewezen door de (ver
weersters), gesteld al dat zij laakbaar is, 
wat niet het geval is"; "het beste bewijs dat 
er geen oorzakelijk verband is, het feit is 
dat, ingeval (de vragenlijst van eiseres) de 
merken niet met name noemde maar 
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veeleer de consumenten uitnodigde te 
preciseren naar welke merken hun voor
keur uitging, een dergelijk procede zeker 
niet zou kunnen worden bekritiseerd op 
grond van artikel13.A.2°, zelfs als het heel 
goed aanleiding zou kunnen geven (. .. )tot 
zogezegd laakbare daden waarbij het klan
tenbestand van de verweersters gedeelte
lijk zou worden teruggevonden"; "de aan
gevoerde schade dus ongetwijfeld zou 
kunnen ontstaan in het geval dat (eise
res) niet zelfhet merk 'La Redoute' in haar 
vragenlijst zou noemen"; eiseres aldus, met 
opgave van redenen en op omstandige wijze 
had aangevoerd dat artikel13.A.2°, van de 
Eenvormige Beneluxwet niet toepasselijk 
kon zijn bij ontstentenis van "noodzake
lijk verband" tussen het gebruik van het 
merk in de litigieuze vragenlijst van eise
res en de door de verweersters aangevoerde 
(potentiele) schade en zij meer bepaald had 
uiteengezet waarom dat "noodzakelijk" ver
band ontbrak en waarom dat gebruik niet 
als de "noodzakelijke" voorwaarde voor de 
aangevoerde schade kon worden be
schouwd; het arrest zich ertoe beperkt erop 
te wijzen dat de in artikel13.A.2°, van de 
Eenvormige Beneluxwet bedoelde schade 
aileen maar "mogelijk" of "potentieel" kon 
zijn en niet "rechtstreeks" diende voort te 
vloeien uit het gebruik van het merk door 
een derde in het economisch verkeer, zon
der daarbij te antwoorden op het door ei
seres in haar appelconclusie opgeworpen 
middel, waarin zij betoogde dat artikel 
13.AZ, van de'Eenvormige Beneluxwet op 
zijn minst een oorzakelijk verband ver
eiste tussen het litigieuze gebruik van het 
merk en de potentiele schade waartoe het 
aanleiding kon geven, en waarin zij op om
standige wijze uiteenzette waarom een der
gelijk "noodzakelijk" verband tussen het ge
bruik van het merk in de litigieuze vragen
lijst en de eventuele schade in casu ont
brak; het arrest, nu het op dat middel niet 
antwoordt, niet regelmatig met redenen is 
omkleed (schending van artikel 149 van de 
Grondwet); 

tweede onderdeel, eiseres, m.b.t. de aan 
de door de tweede verweerster aangevoerde 
aantasting van de "handelsnaam", in haar 
appelconclusie "dezelfde redenen" had aan
gevoerd (als die welke zijn aangevoerd -
zie hoger- m.b.t. tot de beweerde aan
tasting van het merk) om het bestaan van 
een oorzakelijk verband tussen het ge
bruik van de handelsnaam in de litigieuze 
vragenlijst en de aangevoerde schade te 
ontkennen, aangezien dat gebruik "vol
strekt neutraal was en, derhalve, op zich 
geen schade kon toebrengen"; het arrest, nu 

het, om te beslissen dat het litigieuze 
gebruik van het teken "La Redoute" aan de 
tweede verweerster schade kan toebren
gen, aileen maar erop wijst dat "de gron
den dezelfde zijn als die m.b.t. het gebruik 
van het merk", niet antwoordt op de con
clusie van eiseres die uitdrukkelijk "de
zelfde redenen" had aangevoerd (hierbo
ven in het eerste onderdeel aangehaald), 
m.a.w. die welke in het antwoord op de be
wering, die steunt op artikel13.A.2°, van de 
Eenvormige Beneluxwet zijn aangevoerd 
om het bestaan van een noodzakelijk oor
zakelijk verband tussen het gebruik van de 
naam en de eventuele schade te ontken
nen; het arrest, nu het op de conclusie niet 
antwoordt, niet regelmatig met redenen is 
omkleed (schending van artikel149 van de 
Grondwet); 

derde onderdeel, artikel13.A.2°, van de 
Eenvormige Beneluxwet op de warenmer
ken (zoals ze bestond v66r het protocol van 
1992) bepaalt dat de merkhouder zich kan 
"verzetten (. .. ) tegen elk ander gebruik, dat 
zonder geldige reden in het economisch ver
keer van het merk of van een overeenstem
mend teken wordt gemaakt onder zoda
nige omstandigheden dat aan de houder 
van het merk schade kan worden toege
bracht"; die bepaling impliceert, dat demo
gelijke, zelfs onrechtstreekse, schade op zijn 
minst noodzakelijkerwijs veroorzaakt is 
door het litigieuze gebruik van het merk of 
van een overeenstemmend teken; het ar
rest bijgevolg, in zoverre het oordeelt dat 
artikel13.A.2°, van toepassing is zelfs wan
neer een dergelijk "noodzakelijk" oorzake
lijk verband tussen dat gebruik als zoda
nig en de potentiele schade ontbreekt, een 
essentiele voorwaarde voor de toepassing 
van die bepaling miskent en, door het op 
grond van dat artikel en artikel 93 van de 
wet van 14 juli 1991 betreffende de 
handelspraktijken en de voorlichting en be
scherming van de consument gegeven be
vel tot staking te bevestigen, die beide wet
telijke bepalingen schendt; 

vierde onderdeel, artikel 93 van de wet 
van 14 juli 1991 betreffende de handels
praktijken en de voorlichting en bescher
ming van de consument junctis artikel 8 
van het Unieverdrag van Parijs, eveneens 
impliceert dat er een noodzakelijk oorza
kelijk verband bestaat tussen het litigieuze 
gebruik van de handelsnaam en de schade 
die daaruit kan ontstaan; het arrest der
halve, in zoverre het die bepalingen toe
past, zelfs bij ontstentenis van een derge
lijk noodzakelijk verband, een essentiiHe 
voorwaarde voor de toepassing van die 
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bepalingen miskent en derhalve die beide 
artikelen schendt; 

vijfde onderdeel, het arrest, in zoverre het 
in het ongewisse laat ofhet het "noodza
kelijk oorzakelijk verband" tussen het ge
bruik van het merk of de handelsnaam en 
de potentiele schade beschouwt als een 
voorwaarde voor de toepassing van de hier
boven in het derde en vierde onderdeel van 
het middel genoemde wettelijke bepalin
gen, het Hof niet in staat stelt de beslis
sing te toetsen, en derhalve niet regelma
tig met redenen is omkleed (schending van 
artikel 149 van de Grondwet) : 

Wat het eerste en het tweede on
derdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest, met de 
in het middel weergegeven overwe
gingen en met de overweging dat "op 
dezelfde gronden als die met betrek
king tot het gebruik van het merk, het 
litigieuze gebruik van het teken "La 
Redoute", dat overeenstemt met de 
handelsnaam "La Redoute Benelux" 
van de tweede (verweerster), haar 
schade kan toebrengen, wat afbreuk 
doet aan de bescherming die zij krach
tens artikel 8 van het Unieverdrag van 
Parijs geniet, en aan (eiseres) een on
rechtmatig voordeel kan verschaffen 
dat voortvloeit uit het gebruik van dat 
teken", de conclusie van eiseres val
gens welke "de potentiele schade van 
(de verweersters) kon ontstaan uit een 
andere daad dan het eigenlijk gebruik 
van het merk, namelijk "de mogelijke 
verhuring van het klantenbestand van 
de verweersters aan derden concur
renten" beantwoordt door ze te ver
werpen; 

Dat het arrest niet diende te ant
woorden op de conclusie van eiseres, in 
zoverre zij de met het geschil geen ver
band houdende veronderstelling maak
te, dat het merk van de verweersters 
niet in haar vragenlijst is genoemd; 

Dat die onderdelen niet aangeno
men kunnen worden; 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat de merkhouder, op 

grond van artikel 13.A.2", eerste lid, 
van de Eenvormige Beneluxwet op de 
warenmerken, zoals het te dezen van 
toepassing was, zich kan verzetten te-

gen elk gebruik dat zonder geldige re
den in het economisch verkeer van het 
merk of van een overeenstemmend te
ken wordt gemaakt in zodanige om
standigheden, dat aan de merkhouder 
schade kan worden toegebracht; 

Overwegende dat het hof van be
roep, op de in het middel weergege
ven gronden, geoordeeld heeft dat de 
door de verweersters aangevoerde po
tentiele schade, zich zou kunnen voor
doen door het gebruik dat eiseres van 
het teken "La Redoute" heeft gemaakt 
in de vragenlijst; 

Dat het arrest aldus dat artikel 
13.A.2", eerste lid, correct toepast; 

Dat dit onderdeel niet kan worden 
· aangenomen; 

Wat het vierde onderdeel betreft: 
Overwegende dat het middel, in zo

verre het artikel 8 van het Unie
verdrag van Parijs van 20 maart 1883 
ter bescherming van de industriele ei
gendom aanvoert, niet preciseert in 
hoeverre het arrest die bepaling 
schendt; 

Dat, in zoverre, dat onderdeel niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende dat, voor het overige, 
artikel 93 van de wet van 14 juli 1991 
betreffende de handelspraktijken en de 
bescherming en voorlichting van de 
consument bepaalt dat elke met de 
eerlijke handelsgebruiken strijdige 
daad, waardoor een verkoper de 
beroepsbelangen van een of meer an
dere verkopers schaadt ofkan scha
den, verboden is; 

Overwegende dat het hof van be
roep, op de in het middel weergege
ven gronden, door voornoemd artikel 
93 juist toe te passen, heeft beslist dat 
eiseres de beroepsbelangen van de ver
weersters kon schaden door het ge
bruik dat zij maakte van het teken "La 
Redoute"; 

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

Wat het vijfde onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit het antwoord 

op het derde en het vierde onderdeel 
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blijkt dat het Hof de beslissing heeft 
kunnen toetsen; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

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

28 november 1998 - 1 e kamer - Voor
zitter : mevr. Charlier - Verslaggeuer : de 
h. Parmentier - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Piret, advocaat-generaal -
Aduocaten : mrs. De Gryse en Kirkpatrick. 

Nr. 514 

1 e KAMER- 28 november 1997 

SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN
'IESTAMENT - LEGATARIS ONDER BIJZONDERE 
TITEL- ERFOPVOLGING IN DE RECHTEN EN 
RECHTSVORDERINGEN VAN DE ERFLATER. 

De rechtverkrijger onder bijzondere titel ge
niet in de regel alle rechten en rechtsvor
deringen die zijn rechtsuoorganger in het 
rechtstreekse belang van de overgedra
gen zaak had uerworuen, d. w.z. de reck
ten en rechtsvorderingen die met die zaak, 
als actieue kwaliteiten, zijn uereenzel
uigd, of die toebehoren eruan zijn gewor
den (1). (Artt. 724 en 1122 B.W.) 

(SOMERS E.A. T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. VER
VOER, WAALS GEWEST) 

ARREST (uertaling) 

(A.R. nr. C.96.0424.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 september 1995 

(1) Cass., 9 mei 1901 (Pas., 1901, I, 229); E. Dr. 
RIX, Obligatoire verhoudingen tussen contract
anten en derden, Maarten Kluwer's, nr. 14; J.H. 
HERBOTS, noot onder Cass., 15 sept. 1989, 
R.C.J.B., 1992, blz. 527, nr. 22, blz. 549, nr. 48; 
P. VAN 0MMESLAGHE, "La transmission des obli
gations en droit positif beige", in La transmis
sion des obligations, blz. 125, nr. 40 e.v. 

gewezen door de het Hof van Beroep te 
Luik; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 37, 76 van de wet van 29 maart 
1962 houdende organisatie van de ruim
telijke ordening en stedenbouw, 34, 76 van 
het Waalse wetboek van ruimtelijke orde
ning, stedenbouw en patrimonium van 14 
mei 1984, 711, 718, 724 (gewijzigd bij de 
wet van 31 maart 1987, artikel67), 731 (ge
wijzigd bij de wet van 14 mei 1981, arti
kel 7), 870, 1003, 1010, 1014, 1018, 1122, 
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek en 149 van de Grondwet, 

doordat E.H. Rijkals tegen de verweer
ders een rechtsvordering had ingesteld om, 
met toepassing van artikel 37 van de wet 
van 29 maart 1962 houdende organisatie 
van de ruimtelijke ordening en steden
bouw vergoed te worden voor de wijziging 
van de bestemming van gronden waar
van hij eigenaar was, en dat de eisers, na 
zijn dood, in hun hoedanigheid van erfge
namen, voor het hof van beroep verklaard 
hebben dat zij het op dat ogenblik han
gende geding wilden hervatten; dat het ar
rest die gedinghervatting niet ontvanke
lijk verklaart op grand dat "de partij die 
verklaart het geding te hervatten, moet 
doen blijken van de hoedanigheid waarin zij 
beweert rechtverkrijgende van de overle
dene te zijn, gelet op de aard van het ge
schil en de geclaimde rechten; dat E.H. 
Rijkals op 1 mei 1978 een eigenhandig tes
tament had opgemaakt, dat op 30 augus
tus 1988 onder de minuten van notaris 
Amory te Louveigne is gelegd, en waarin hij 
al zijn onroerende goederen, gelegen in 
Banneux, Pepinster en Theux (waaron
der die waarop dit geschil over de schade
vergoeding wegens waardevermindering be
trekking heeft) vermaakt aan de v.z.w. 
'Caristas' Banneux Notre-Dame, afdeling 
Gasten; dat, nu er een andere mogelijke 
rechtverkrijgende bestaat dan de partijen 
die verklaard hebben het geding te 
hervatten, het niet terzake doet dat E.H. 
Rijkals al dan niet een recht op schade
vergoeding heeft verkregen en dat genoemd 
recht tot de nalatenschap behoort, aange
zien degenen die zich op dat recht willen 
beroepen wegens de bijzondere aard er
van, zoals hieronder wordt uitgelegd, van 
een (persoonlijk) belang om in rechte op te 
treden, moeten doen blijken, dat de niet in 
het geding betrokken legataris onder bij
zondere titel, niet heeft; dat de uit een plan 
van aanleg voortvloeiende waardevermin
dering, die conform van artikel 37 van de 
Stedenbouwwet en artikel 34 van het 



1248 HOF VAN CASSATIE Nr. 514 

WWROSP kan worden vergoed, ontstaat, 
zonder evenwel een quasi-onteigening te 
zijn, ... uit een wettelijk bouwverbod ten 
algemenen nutte waarmee het goed be
zwaard is wegens de genotsderving er
van; dat uit de hele opzet van de artike
len 37 e.v. van de organieke wet en van 
artikel 34 van het WWROSP alsook inzon
derheid uit de voorwaarden voor de toe
kenning van de vergoeding blijkt dat de ei
genaar van het goed van een wettig belang 
moet doen blijken, dat verband houdt met 
een werkelijke en objectieve derving ofver
mindering van het genot van het goed; dat 
de voorwaarden waaraan de schade moet 
voldoen, namelijk dat ze vaststaand, actu
eel en objectiefbepaalbaar moet zijn ( ... ), ie
dere schade van speculatieve aard uitslui
ten; dat de beperking van de schadever
goeding en de vermindering van (de) 
waarde van het goed- en niet (tot) de 
waarde van het goed - verantwoord zijn 
door het feit dat de eiser het eigendoms
recht behoudt ( ... ); dat artikel 76 van de wet 
van 29 maart 1962 uitdrukkelijk vereist dat 
eiser de hoedanigheid van eigenaar heeft; 
dat de partijen die verklaren het geding te 
hervatten niet doen blijken van een wet
tig belang om in rechte op te treden, aan
gezien het recht ( ... ) op schadevergoeding bij 
het overlijden (van E.H. Rijkals) overge
gaan is op een derde die geen partij in het 
geding was"; dat die motivering in het on
gewisse laat of het hof van beroep beslist 
heeft dat het recht op schadevergoeding, 
dat E.H. Rijkals, de oorspronkelijke ei
ser, tijdens zijn leven had verkregen, bij tes
tament vermaakt was aan de v.z.w. "Cari
tas" dan wel ofhet, in rechte, beslist heeft 
dat het recht op schadevergoeding niet was 
kunnen overgaan op de eisers, in hun hoe
danigheid van wettelijke erfgenamen van 
E.H. Rijkals; dat het arrest, in de tweede 
veronderstelling, nog voor tweeerlei uit
leg vatbaar is; dat het arrest, volgens een 
eerste interpretatie van oordeel was dat het 
eigendomsrecht op de goederen waarvan de 
bestemming was gewijzigd en het wegens 
die wijziging verschuldigde recht op scha
devergoeding onlosmakelijk verbonden zijn, 
zodat de v.z.w. Caritas, als legataris van die 
goederen, noodzakelijkerwijs ook het recht 
op schadevergoeding wegens de be
stemmingswijziging ervan heeft verkre
gen en dat voornoemd recht bijgevolg niet 
behoorde tot de aan de eisers toegevallen 
nalatenschap; dat volgens een andere mo
gelijke interpretatie het hofvan beroep be
slist heeft dat het recht op schadevergoe
ding een persoonlijk recht van de eigenaar 
van het goed is op het ogenblik dat de 

schade ten gevolge van de bestemmings
wijziging ervan ontstaan is en dat dit recht 
niet op de rechtverkrijgenden overgaat in 
geval van overgang van het goed door over
lijden; 

terwijl, ... 

tweede onderdeel, E.H. Rijkals, zoals het 
arrest vaststelt, in zijn testament ver
klaarde zijn goederen te vermaken aan de 
v.z.w. Caritas "in de staat waarin die goe
deren zich bevinden bij mijn overlijden" : de 
erflater aldus de wil te kennen gaf om de 
vermaakte goederen over te dragen in de 
staat waarin ze zich bij zijn overlijden zou
den bevinden, d.w.z., onder meer met de 
lasten waarmee ze op dat tijdstip bezwaard 
waren door de wetgeving inzake steden
bouw; die bepaling uit het testament dus 
precies uitsloot dat het de bedoeling van de 
erflater was om het voor zijn overlijden we
gens dergelijke lasten ontstane recht op 
schadevergoeding over te dragen op de le
gataris van die goederen; het arrest der
halve, in zoverre het beslist dat het testa
ment van E.H. Rijkals impliciet diens wil 
bevatte om het wegens de wijziging van de 
bestemming aan de zijde van de erflater 
ontstane recht op schadevergoeding sa
men met de gronden over te maken aan de 
v.z.w. Caritas, de bewijskracht van dat tes
tament miskent (schending van de artike
len 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek); 

vierde onderdeel, behoudens uitzonde
ringen de goederen, rechten en verbinte
nissen van een persoon, bij overlijden, door 
erfopvolging overgaan op zijn rechtverkrij
genden onder algemene titel, onder voor
behoud van zijn eventuele legaten (artike
len 711, 718, 724 (gewijzigd bij artikel 67 
van de wet van 31 maart 1987), 870, 1003, 
1010, 1014 en 1122 van het Burgerlijk Wet
hoek); noch de organieke wet van 29 maart 
1962 houdende organisatie van de ruim
telijke ordening en stedenbouw, noch het 
Waalse wetboek van ruimtelijke ordening, 
stedenbouw en patrimonium bepalen dat 
het recht op schadevergoeding wegens de 
wijziging van de bestemming van een on
roerend goed niet volgens de regels van de 
nalatenschap overgaat op de persoon aan 
wie de erfopvolging van de houder van dat 
recht is toegevallen; meer bepaald, de voor
noemde artikelen 37 van de voornoemde 
wet van 29 maart 1962 en 34 van het voor
noemde Waalse wetboek, waarnaar het ar
rest verwijst, in beginsel een recht op scha
devergoeding toekennen in geval van 
wijziging van de bestemming van een goed 
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en niet bepalen aan wie dat recht toekomt 
of, a fortiori, op wie dat recht, inzonder
heid bij overlijden, kan overgaan; de arti
kelen 76 van de wet van 29 maart 1962 en 
76 van het Waalse wetboek louter over
gangsbepalingen zijn die bepalen hoe ver
goeding kan worden gevorderd wegens 
plannen van aanleg die dagtekenen van 
v66r de inwerkingtreding van die wetten; 
die artikelen weliswaar bepalen dat het 
verzoekschrift moet worden ingediend door 
de "benadeelde eigenaar", maar geen en
kele regel bevatten volgens welke de ver
kregen rechten van die eigenaar noodza
kelijkerwijs, in geval van overgang van het 
goed waarvoor een recht op schadevergoe
ding is ontstaan, samen met dat goed moe
ten overgaan; het recht op schadevergoe
ding evenmin deel uitmaakt van het 
noodzakelijk toebehoren dat, krachtens ar
tikel1018 van het Burgerlijk Wetboek sa
men met de vermaakte zaak overgaat; het 
arrest bijgevolg, in zoverre het beslist dat 
de eisers niet gerechtigd waren de door 
E.H. Rijkals ingestelde rechtsvordering uit 
te oefenen, omdat die rechtsvordering nood
zakelijkerwijs op de legataris is overge
gaan met de goederen die hem bij testa
ment waren toegevallen, de artikelen 37 en 
76 van de in het middel vermelde wet van 
29 maart 1962, de artikelen 34 en 76 van 
het in het middel vermelde Waalse wet
hoek en de artikelen 711, 718, 724 (gewij
zigd bij artikel67 van de wet van 31 maart 
1987), 870, 1003, 1010, 1014 en 1122 van 
het Burgerlijk Wetboek heeft geschon
den; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest de be

woordingen van het testament aan
haalt en erop wijst dat de erflater som
mige van zijn onroerende goederen 
heeft vermaakt "in de staat waarin die 
goederen zich bevinden bij mijn over
lijden"; dat het hofvan beroep vervol
gens rekening heeft gehouden met het 
feit dat de overledene de stichter was 
van de vereniging, die legataris was en 
de goederen heeft verkregen om ze te 
gebruiken voor een doel dat verband 
houdt met de werking van die vere
niging, dat hij ervoor wilde zorgen dat 
die vereniging haar werking kon voor
zetten; dat hof vervolgens beslist dat 
het veeleer de wil van de erflater was 
haar een schadevergoeding of een her
s tel van de oorspronkelijke bestem-

ming te bezorgen dan haar bosgrond 
als zodanig te schenken; 

Dat het hof van beroep, nu het de 
werkelijke bedoeling van de steller van 
de akte afleidt uit gegevens die niet in 
de akte vermeld staan, de bewijs
kracht van die akte niet miskent; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat het vierde onderdeel betreft : 

Overwegende, enerzijds, dat het aan 
het arrest gerichte verwijt dat het 
eventueel beslist dat het recht op scha
devergoeding deel uitmaakt van het 
noodzakelijk toebehoren dat, krach
tens artikel1018 van het Burgerlijk 
Wetboek, overgaat met de gemaakte 
zaak, niet ontvankelijk is, aangezien 
het onderdeel de schending van die be
paling niet aanvoert; 

Overwegende, anderzijds, dat de 
rechtverkrijger onder bijzondere ti
tel in de regel alle rechten en rechts
vorderingen geniet die zijn recht
voorganger in het rechtstreekse belang 
van de overgedragen zaak had ver
worven, d.w.z. de rechten en rechts
vorderingen die met die zaak, als ac
tieve kwaliteiten, zijn vereenzelvigd, of 
die toebehoren ervan zijn geworden; 

Dat het arrest niet vaststelt dat het 
testament dienaangaande een voor
behoud bevat; 

Dat het bijgevolg wettig beslist dat, 
bij het overlijden van de erflater, het 
recht op schadevergoeding, samen met 
het eigendomsrecht is overgegaan op 
de legataris onder bijzondere titel en 
dat de hervattingen van het geding 
door de eisers, niet ontvankelijk zijn, 
nu zij niet doen blijken van een wet
tig belang om in rechte op te treden; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt de eisers in de 
kosten. 
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28 november 1997 - 1 e kamer - Voor
zitter en verslaggever : mevr. Charlier, waar
nemend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Piret, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. Van Ommeslaghe, 
Simont. 

Nr. 515 

1 e KAMER - 28 november 1997 

ERFDIENSTBAARHEID - INGESLOTEN 
ERF- ERFDIENSTBAARHEID VAN UITWEG
VOORWAARDEN. 

De rechter die vaststelt dat een erf ingeslo
ten is, kan daaraan, op het erf van een 
derde, een erfdienstbaarheid van uit
weg toekennen, zodat het een toereikende 
toegang krijgt, niet rechtstreeks tot de 
open bare weg, maar tot een ander erf van 
dezelfde eigenaar met een uitweg naar de 
openbare weg. (Art. 682 B.W.) 

(SCHOENTGEN T. LABBE, COLLIGNON) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.96.043l.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 25 juni 1996 in hager 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Aarlen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 682 en 683 van het Burgerlijk Wet
hoek, gewij zigd bij de wet van 1 maart 
1978, alsook van artikel149 van de Grand
wet, 

doordat het bestreden vonnis vaststelt 
dat de percelen van de verweerders geen 
uitweg genoten over het erf van de heer 
Renard, vervolgens het beroepen vonnis be
vestigt, in zoverre het voor recht had ge
zegd dat "het bij het kadaster onder de 
nummers 359 en 364 bekende perceel, dat 
toebehoort (aan eiser), bezwaard zal wor
den met een recht van uitweg ten voor
dele van de ingesloten percelen 362/b, 365/a 
en 366 (. .. ) die toebehoren (aan de verweer
ders)" en had bepaald hoe dat recht moest 
uitgeoefend worden, hoofdzakelijk op grand 

dat "(. .. ) uit het geheel van de voor de eer
ste rechter en in hager beroep neergelegde 
dossiers blijkt dat de door (eiser) aange
voerde uitweg (over het erf van de heer 
Renard) de (verweerders) verplicht om een 
te lange afstand af te leggen (verschei
dene honderden meters) om naar hun 
exploitatiezetel te gaan en te erge onge
makken zou meebrengen voor het lijdende 
erf dat als tuin is ontworpen en aange
legd", 

terwijl de eigenaar wiens erf geen vol
doende toegang heeft tot de openbare weg, 
overeenkomstig artikel 682 van het Bur
gerlijk Wetboek, voor het normale gebruik 
van zijn eigendom, een uitweg kan vorde
ren over de erven van zijn naburen; die be
paling wil vermijden dat een erf onproduc
tiefblijft omdat het geen voldoende toegang 
tot de openbare weg heeft; de wettelijke erf
dienstbaarheid van uitweg derhalve niet 
dient om de eigenaar van een ingesloten erf 
in staat te stellen toegang te hebben tot het 
erf waar hij de zetel van zijn exploitatie 
heeft gevestigd, maar om het ingesloten erf 
toegang tot de openbare weg te geven; het 
bestreden vonnis in casu, op erven die ei
gendom zijn van eiser, een recht van uit
weg toekent ten voordele van de percelen 
van de verweerders opdat zij "naar hun 
exploitatiezetel kunnen gaan"; het bestre
den vonnis bijgevolg zijn beslissing waar
bij over percelen die toebehoren aan eiser 
een recht van uitweg wordt verleend ten 
voordele van de percelen van de verweer
ders, niet naar recht verantwoordt (scherr
ding van de artikelen 682 en 683 van het 
Burgerlijk Wetboek); de vaststellingen en 
vermeldingen van het bestreden vonnis al
thans het Hof niet in staat stellen die be
slissing te toetsen (schending van de arti
kelen 682, 683 van het Burgerlijk Wetboek 
en 149 van de Grondwet): 

Overwegende dat artikel 682 van 
het Burgerlijk Wetboek het verlenen 
van een uitweg over een naburig erf 
onderwerpt aan de voorwaarde dat het 
erf ten voordele waarvan die uitweg 
wordt gevorderd, ingesloten is, d.w.z. 
dat het geen voldoende toegang heeft 
tot de openbare weg, en dat de uit
weg het normale gebruik van het in
gesloten erf naar de bestemming er
van mogelijk maakt; 

Overwegende, enerzijds, dat de 
rechtbank, nu zij aangeeft om welke 
redenen de door eiser voorgestelde uit
weg naar de openbare weg, over de 
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grond van een derde, veel meer nade
len heeft dan de door de verweerders 
gevorderde uitweg, haar beslissing dat 
hun erf "zonder enige twijfel ingeslo
ten" is, in de zin van het voornoemde 
artikel 682, met redenen heeft om
kleed; 

Overwegende, anderzijds, dat uit de 
stukken waarop het Hof vermag acht 
te slaan, blijkt dat de exploitatiezetel 
van de verweerders een voldoende toe
gang tot de openbare weg heeft waar
van het ingesloten erf zal kunnen ge
bruik maken; 

Dat de rechtbank, nu zij op grond 
van die gegevens aan de verweerders 
een uitweg verleent die het ingeslo
ten erfverbindt met de exploitatie
zetel, de in het middel aangegeven 
wetsbepalingen correct toepast en het 
Hofin staat stelt de opgelegde wettig
heidstoetsing uit te voeren; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

28 november 1997 - 1 e kamer - Voor
zitter en verslaggever : mevr. Charlier, waar
nemend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Piret, advocaat-generaal
Advocaat : mr. Gerard. 

Nr. 516 

VERENIGDE KAMERS - 28 november 1997 

RAAD VAN STATE - BEVOEGDHEID - AD
MINISTRATIEVE OVERHEID- BUITENGEWONE 
SCHADE - GEEN FOUT - GEEN ANDER 
RECHTSCOLLEGE BEVOEGD. 

De Raad van State verantwoordt zijn be
voegdheid naar recht, wanneer hij, na te 
hebben vastgesteld dat degenen die 
schade hebben geleden ten gevolge van de 
daad van een administratieve overheid, 
zoals die welke voortvloeit uit een ver-

plichte inenting, geen vergoeding van hun 
schade hadden kunnen krijgen op grand 
van een {out, verklaart uitspraak te doen 
naar billijkheid en hun, met inachtne
ming van alle omstandigheden van open
baar en particulier be lang, een vergoe
ding toekent op grand van de overweging 
dat het hier gaat om buitengewone schade 
(1). (Art. 11 Wet Raad van State.) 

(BELGISCHE STAAT- MIN. V. VOLKSGEZONDHEID 
EN PENSIOENEN T. SILAY, YARALI) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.96.0339.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 juni 1996 gewezen 
door de Raad van State, afdeling ad
ministratie 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 144 van de Grondwet, 11 van de ge
coordineerde wetten op de Raad van State 
van 12 januari 1973, 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest de door de Belgische 
Staat opgeworpen exceptie van onbevoegd
heid afwijst en derhalve beslist dat de Raad 
van State bevoegd is om kennis te nemen 
van het door de verweerders ingestelde be
roep tot herstelvergoeding voor buitenge
wone schade, op grand dat "(eiser) de be
voegdheid van de Raad van State betwist 
op grand dat de vordering niet gegrond is 
op de billijkheid maar op een vermeende 
fout die een administratieve overheid zou 
hebben gepleegd"; dat hij betoogt dat de 
vordering in werkelijkheid beoogt dat wordt 
vastgesteld dat, in tegenstelling tot wat het 
Hofvan Beroep te Bergen in laatste aan
leg beslist heeft, "de Staat in onderhavig ge
val een fout heeft begaan waarvoor hij aan
sprakelijk kan worden gesteld op grand van 
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek"; 
(. .. ) dat de (verweerders) tevergeefs ge
poogd hebben voor de hoven en rechtban
ken van de rechterlijke orde aan te to
nen, zoals blijkt uit het arrest van 
verwerping van het Hof van Beroep te Ber
gen van 7 september 1993, dat in kracht 
van gewijsde is gegaan, dat bij de inen
ting een fout is begaan; dat (zij) aldus aan
getoond hebben dat (zij) de vergoeding van 

(1) Zie R.V.St., 16 dec. 1992, J.T., 1993, p. 333 
en de noot J. Sohier. 
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de scha~e niet konden verkrijgen op grond 
van artlkel 1382 van het Burgerlijk Wet
hoek; dat de exceptie niet kan worden aan
genomen", 

terwijl, eerste onderdeel, artikel144 van 
de Grondwet bepaalt dat "geschillen over 
burgerlijke rechten bij uitsluiting tot de be
voegdheid van de rechtbanken behoren"· de 
afdeling administratie van de Raad ~an 
State, wanneer zij kennis neemt van een 
geschil over vergoedingen, krachtens arti
kel 11 van de gec~tirdineerde wetten op de 
Raad van State, d1ent vast te stellen dat zij 
zich enkel bevoegd kan verklaren, "als geen 
ander rechtscollege bevoegd is"· uit die be
palingen volgt dat de Raad va~ State ter
zake een residuaire bevoegdheid bezit en 
dat de Raad, om van een verzoek tot ver
goeding kennis te kunnen nemen vooraf 
moet vaststellen dat in het hem ~oorge
legde geval "geen ander rechtscollege be
voegd is"; het arrest, door erop te wijzen dat 
"de (verweerders) tevergeefs gepoogd heb
ben voor de hoven en rechtbanken van de 
rechterlijke orde aan te tonen dat bij de in
enting een fout is begaan ( ... )en aldus aan
getoond hebben dat zij de vergoeding van 
hun schade niet konden verkrijgen op 
g:~ond van a~,tikel 1382 van het Burger
hJk Wetboek .! niet heeft vastgesteld, zo
als het wettehJk daartoe verplicht was, dat 
de hoven en rechtbanken van de rechter
lijke orde niet bevoegd waren om uitspraak 
te doen over de door de verweerders inge
stelde rechtsvordering tot herstel
vergoeding, maar aileen dat die rechtsvor
dering was afgewezen, omdat ze geen fout 
konden bewijz~n a.~n de zijde van de per
sonen tegen w1e ZlJ hun rechtsvordering 
hadden ingesteld; daaruit volgt dat het ar
r~st, door het uit artikel 11 van de gecotir
dineerde wetten voortvloeiend residuair ka
rakter van de bevoegdheid van de Raad van 
Sta~e om uitspraak te doen over geschil
len mzake vergoeding te miskennen niet 
wettig beslist dat "geen ander rechtscol
lege dan de Raad van State bevoegd is" om 
uitspraak te doen over de door de verweer
ders ingestelde vordering tot vergoeding 
(schending van alle in het middel aange
wezen wetsbepalingen); 

tweede onCf:erdeel, de verplichting die 
krachtens artlkel 11 van de gecotirdineerde 
>yetten O,P .de R:;tad van State op de afde
lmg adm1mstratle rust om, wanneer zij uit
SJ?raak doet over geschillen inzake vergoe
dmgen, na te gaan of "geen ander 
rechtscollege bevoegd is" om, in voorko
mend geval, uitspraak te doen over de ver
goedi:J?-g van de aangevoerde schade, be
trekkmg heeft op de bevoegdheid van de 

rechter, die is aangezocht om kennis te ne
men van een bij de hoven en de rechtban
ken van de rechterlijke orde ingestelde vor
dering, maar niet op het al dan niet 
g~gron~ zijn van een d~~gelijke vordering, 
d1e ovengens ontvankehJk verklaard is; het 
anest te dezen, door te beslissen dat de ver
weerders "tevergeefs gepoogd hebben voor 
de hoven en de rechtbanken van de rech
t~rlijke orde ~ante tonen dat bij de inen
tmg een fout 1s begaan ( ... ) en dat (zij) al
dus he?ben aangetoond dat (zij) de 
vergoedmg van hun schade niet konden 
verkrijgen op grond van artikel1382 van 
het Burgerlijk Wetboek", oordeelde dat geen 
enke~ rechtscollege bevoegd was om 
ken~1s te nemen van de vordering tot ver
goedmg, omdat die vordering bij in kracht 
van gewijsde gegane rechterlijke beslissin
gen niet gegrond verklaard was· de afde
ling administratie van de Raad ~an State 
aldus de draagwijdte van artikel11 van de 
gecoi:irdineerde wetten op de Raad van 
State miskent, in zoverre zij beslist dat 
zelfs als de vordering van de verweerder~ 
door de hoven en rechtbanken van de rech
terlijke orde niet gegrond verklaard is, die 
hoven en rechtbanken een "ander rechts
college" waren, "bevoegd" om kennis te ne
men van hun vordering; het arrest bijge
volg, nu het de draagwijdte van de woorden 
"~ls geen a.nder ~echtscollege bevoegd is", 
d1e staan m arbkel 11 van de gecotirdi
neerde wetten op de Raad van State uit
breidt niet aileen tot elke rechtsv~rde
ring tot schadevergoeding voor de 
kennisneming waarvan het rechtscollege 
van de rechterlijke orde zich bevoegd heeft 
verklaard, maar tevens tot elke rechtsvor
dering. die door dat rechtscollege niet ge
grond 1s verklaard, de in het middel aan
gegeven wetsbepalingen schendt : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het bestreden ar

rest vaststelt dat uit het op 7 septem
ber 1993 gewezen arrest van het Hof 
van Beroep te Bergen blijkt dat de ver
weerders hebben aangetoond dat zij 
geen vergoeding van hun schade kon
den verkrijgen op grand van artikel 
1382 van het Burgerlijk Wetboek; 

Dat de Raad van State, die ver
klaart naar billijkheid uitspraak te 
doen, .met inachtneming van alle om
stand1gheden van openbaar en parti
culier belang, beslist dat de schade 
waarvoor de ~~rw~erders vergoeding 
vorderen, te WlJten 1s aan de verplichte 
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inenting van hun zoon en dat die 
schade ernstig en uitzonderlijk is; 

Dat daaruit volgt dat de vordering 
zoals de Raad van State die heeft be
oordeeld en waarover hij heeft be
slist, behoort tot de bevoegdheid be
paalt in artikel 11 van de gecoordi
neerde wetten op de Raad van State 
en niet tot die van een ander rechts
college; 

Dat de verwerping van de door de 
eiser opgeworpen exceptie van onbe
voegdheid aldus naar recht is verant
woord; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit het antwoord 

op het eerste onderdeel volgt dat de 
verwerping van de door eiser opge
worpen exceptie van onbevoegdheid 
naar recht is verantwoord; 

Dat het middel in geen van zijn on
derdelen tot cassatie kan leiden en dat 
het derhalve niet ontvankelijk is; 

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

28 november 1997 - Verenigde kamers 
- Voorzitter : de h. D'Haenens, voorzitter 
- Verslaggever : de h. Parmentier - Ge-
lijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Gerard. 

Nr. 517 

3e KAMER- 1 december 1997 

1° WERKLOOSHEID - GERECHTIGDE -
LANGDURIGE WERKLOOSHEID- ADMINISTRA
TIEVE BESLISSING- BETWISTING- BEWIJS
VOERING- DIRECTEUR VAN WERKLOOSHEIDS
BUREAU- INKOMEN- OMVANG- BEWIJS
MIDDELEN. 

2° BEWIJS - B\JRGERLIJKE ZAKEN -BE
WIJSVOERING - SOCIALE ZAKEN - WERK
LOOSHEID- LANGDURIGE WERKLOOSHEID
ADMINISTRATIEVE BESLISSING - BETWIS-

TING- DIRECTEUR VAN WERKLOOSHEIDS
BUREAU- BEWIJSMIDDELEN- INKOMEN
OMVANG. 

1 o en 2° De directeur van het werk
loosheidsbureau mag door alle midde
len van recht het bewijs leveren dat de 
reele inkomsten van de werkloze in de 
twaalf kalendermaanden die voorafgaan 
aan de maand tijdens dewelke de in ar
tikel 81, eerste lid, bedoelde verwitti
ging werd ontvangen, hager zijn dan het 
inkomen van de laatst belastbare pe
riode v66r deze verwittiging waarop de 
belastingen werden geheven. (Art. 82, § 1, 
eerste lid, 3°, en tweede lid, Werk
loosheidsbesluit 25 november 1991.) 

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING 
T. SCHUYTEN) 

ARREST 

(A.R. nr. S.97.0046.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 januari 1997 door het 
Arbeidshof te Antwerpen, afdeling 
Hasselt, gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van artikel149 van de Grand
wet, artikelen 1315, 1322, 1347, 1349 en 
1353 van het Burgerlijk Wetboek, artike
len 870, 871, 877, 915, 916 en 962 van het 
Gerechtelijk Wetboek, artikel 80 (zoals ge
wijzigd bij artikel 1 van het koninklijk be
sluit van 22 juni 1992, B.S., 30 juni 1992), 
artikel 81 meer bepaald lid 1 (gewijzigd bij 
koninklijk besluit van 22 juni 1992, B.S., 30 
juni 1992, en bij K.B. van 14 september 
1992, B.S., 23 september 1992 en vervan
gen bij K.B. van 21 december 1992, B.S., 30 
december 1992), artikel82, § 1, lid 1.3°, ar
tikel 82, § 1, lid 2 en artikel 83, § 1, eer
ste lid (vervangen bij K.B. van 22 juni 1992, 
B.S., 30 juni 1992), de artikelen 84 tot en 
met 88, 142, 144 en 146 van het konink
lijk besluit van 25 november 1991 hou
dende de werkloosheidsreglementering 
(hierna : het Werkloosheidsbesluit) en de 
artikelen 56 en 57 van het Ministerieel Be
sluit van 26 november 1991 houdende de 
toepassingsregelen van de werkloosheids
reglementering; 

doordat het arrest het hoger beroep van 
eiser ongegrond verklaarde en het eerste 
vonnis in al zijn geledingen bevestigde en 
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aldus de beslissing van eiser tot schor
sing van verweersters recht op werkloos
heidsuitkeringen in toepassing van de in de 
aanhefvermelde artikelen 80, 81, 82, § 1, 
lid 1.3°, 82, § 1, lid 2 en 83, § 1, eerste lid 
van het Werkloosheidsbesluit, vernietigde 
op grond van de hierna volgende overwe
gingen: "Overwegende dat (eiser) niet kan 
gevolgd worden waar hij stelt dat voor
rang dient gegeven aan het inkomen ont
vangen tijdens de laatste 12 kalender
maanden v66r de verwittiging. Dat artikel 
82 deze voorrang niet voorziet. Dat de eer
ste rechter volledig kan gevolgd worden 
waar hij vaststelt dat het administratiefbe
roep van (verweerster) tegen de verwitti
ging dient beoordeeld op basis van het 
laatst ontvangen aanslagbiljet in het be
zit van (verweerster) op het ogenblik van de 
verwittiging; dat het trouwens enkel en ai
leen op basis van dit aanslagbiljet is dat 
(verweerster) kan oordelen ofzij aldan niet 
administratiefberoep kan instellen. ( ... ). 
Dat in casu het aanslagbiljet 1992, inkom
sten 1991 dient in aanmerking genomen; 
dat uit dit aanslagbiljet blijkt dat het netto
belastbaar gezinsinkomen de gestelde grens 
van 600.000 fr., vermeerderd met 24.000 fr. 
voor kind ten laste, niet overschreed, zo
dat (verweerster) niet rechtsgeldig kon ge
schorst worden wegens langdurige werk
loosheid. Dat het (eiser) eventueel vrijstaat 
aan te tonen dat de inkomsten ontvan
gen tijdens de laatste 12 kalendermaanden 
die voorafgaan aan de verwittigingsbriefho
ger waren dan het inkomen dat het voor
werp uitmaakte van de voormelde hef
ting van belasting; dat het echter niet 
opgaat, zoals (eiser) doet, gebruik te rna
ken van twee aanslagen die deze 12 maan
den zouden overlappen; dat hij hiermee in
gaat tegen de bepalingen van artikel 82, § 
1; dat (eiser) de reele inkomsten dient te be
wijzen in de bewuste periode; dat hij dit na
laat", 

terwijl, ... 
en terwijl, tweede onderdeel, eiser op 

grond van artikel 82, § 1, eerste lid, 3° en 
82, § 1, tweede lid diende aan te tonen dat 
het laatste inkomen voor verweerster, te 
weten datgene ontvangen tijdens de laat
ste 12 kalendermaanden die voorafgaan 
aan de maand tijdens dewelke de verwit
tiging werd ontvangen hoger was dan het 
inkomen van de laatste belastbare periode 
waarop belastingen werden geheven; ei
ser in casu diende aan te tonen dat het in
komen van verweerster voor de periode van 
1 oktober 1992 tot en met 30 september 
1993 (12 maanden voor de maand van ver
wittiging dd. 26 oktober 1993) hoger was 

dan het laatste inkomen waarop belastin
gen waren geheven; eiser dit feit met alle 
middelen van recht, vermoedens inbegre
pen, kon bewijzen aangezien artikel 82, 
§ 1, tweede lid, van het Werkloosheids
besluit noch enige andere bepalingen van 
het Werkloosheidsbesluit in beperkingen 
qua bewijsvoering voor de toepassing van 
vernoemd artikel 82, § 1, tweede lid, voor
ziet; eiser in casu, op grond van hem be
kende gegevens, met name de aanslagbil
jetten 1993 en 1194 die betrekking hadden 
op de desbetreffende periode, het gezamen
lijk belastbaar inkomen van·verweerster 
had berekend, en daarbij had betoogd dat 
de toegepaste methode een correcte weer
gave vormde van het verkregen inkomen 
daar "betrokkene en haar partner loon
trekkenden (waren) en hun loon (derhalve 
geacht wordt) op gelijke wijze over het jaar 
uitgespreid te worden"; het arrest het door 
eiser voorgestelde bewijs echter afwijst op 
grond van de overwegingen dat "het ech
ter niet opgaat, zoals (eiser) doet, gebruik 
te maken van twee aanslagen die deze 12 
maanden zouden overlappen; dat (eiser) 
hiermee ingaat tegen de bepalingen van ar
tikel 82, § 1"; 

zodat het arrest artikel 82, § 1, tweede 
lid, schendt inzoverre het aanneemt dat het 
door eiser voorgestelde bewijs ingaat te
gen artikel 82, § 1, tweede lid, aangezien dit 
artikel niet in enige beperking voor eiser 
voorziet om de omvang van het ontvan
gen inkomen aan te tonen; in de mate dat 
eiser zich derhalve op de aangebrachte do
cumenten of op enig ander bewijsmiddel 
kon steunen om het door artikel 82, § 1, 
tweede lid, vereiste bewijs te leveren 
schendt het arrest zodoende tevens de ar
tikelen 1315, 1322, 1347, 1349 en 1353 van 
het Burgerlijk Wetboek en artikel870 van 
het Gerechtelijk Wetboek; het arrest min
stens heeft nagelaten te antwoorden op het 
middel van eiser dat de voorgestelde me
thode, gelet op de specifieke situatie van 
verweerster, een correcte weergave in
hield van de ontvangen inkomsten (als 
loontrekkende) (schending van artikel149 
van de Grondwet); 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 82, § 1, tweede lid, van het 
Werkloosheidsbesluit van 25 novem
ber 1991, de directeur het bewijs mag 
leveren dat de reele inkomsten van de 
werkloze in de twaalf kalender
maanden die voorafgaan aan de 
maand tijdens dewelke de in artikel 
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81, eerste lid, bedoelde verwittiging 
werd ontvangen, hoger zijn dan het in
komen van de laatst belastbare pe
riode v66r deze verwittiging waarop de 
belastingen werden geheven; 

Dat dit bewijs door alle middelen 
van recht mag worden geleverd; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat het "niet opgaat ( ... ) gebruik 
te maken van twee (belastings)aan
slagen die deze twaalf maanden zou
den overlappen; dat (de directeur) hier
mee ingaat tegen de bepalingen van 
artikel 82, § 1"; 

Dat het arrest, door aldus de be
doelde aanslagbiljetten als bewijsmid
del uit te sluiten, de regels betref
fende de bewijsmiddelen in burgerlijke 
zaken miskent en de aangewezen wet
telijke bepalingen, met uitzondering 
van artikel 149 van de Grondwet, 
schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

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

1 december 1997 - 3° kamer - Voor
zitter : de h. Marchal, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende 
conclusie mevr. De Raeve - Advocaat : mr. 
Simont. 

Nr. 518 

3e KAMER - 1 december 1997 

1 o ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERK
NEMERS- ONREGELMATIG ONTSLAG- HER
PLAATSING- VOORWAARDEN- GELDIGHEID. 

2° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERK
NEMERS- BESCHERMING- DOEL- GEVOLG. 

3o OPENBARE ORDE - ONDERNEMINGS
RAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE- BESCHERMDE 
WERKNEMERS- BIJZONDERE BESCHERMING 
- GEZONDHEID EN VEILIGHEIDSWET- AARD. 

4o ONDERNEMINGSRAAD ENVEILIG
HEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERK
NEMERS- ONREGELMATIG ONTSLAG- HER
PLAATSING- BEGRIP. 

5° OVEREENKOMST- BESTANDDELEN
TOESTEMMING- BEDROG- VASTSTELLING 
DOOR FEITENRECHTER- TOETSING DOOR RET 
HOF. 

1 o De werkgever die, bij toepassing van de 
bepalingen van art. Ibis,§ 5, van de wet 
van 10 juni 1952, de werknemer in de on
derneming herplaatst, moet het loon be
talen dat gederfd werd ten gevolge van 
het ontslag en de werkgevers- en werk
nemersbijdragen storten welke met dit 
loon verband houden; deze wetsbepa
ling stelt voormelde betaling van loon en 
starting van bijdragen niet als vereiste 
voor een geldige herplaatsing in de zin 
van artikellbis, § 5, van die wet. [Art. 
1bis, §§ 5 en 6, Gezondheid en Veilig
heidswet (1).] 

2° en 3° De bijzondere bescherming voor de 
personeelsafgevaardigden in de onder
nemingsraden en comite's voor veilig
heid en hygiene heeft tot doe!, enerzijds, 
aan de werknemers-personeelsafge
vaardigden de gelegenheid te geven hun 
opdracht in de onderneming uit te oefe
nen en, anderzijds, de volledige vrijheid 
van de werknemers te waarborgen om 
zich kandidaat te stellen teneinde die op
dracht uit te oefenen; die wettige bescher
ming is in het algemeen belang inge
voerd en raakt de openbare orde (2). [Art. 
1bis, §§ 2 tot 8, Gezondheid en Veilig
heidswet (3).] 

(1) Artikel1bis, §§ 3, 4, 5, 6 en 7 Wet Gezond
heid en Veiligheid van 10 juni 1952 (thans Wet 
Veiligheid en Gezondheid Werknemers van 4 aug. 
1996) is van toepassing op de feiten, krachtens ar
tikel 22, tweede en derde lid, wet 19 maart 1991. 

(2) Cass., 4 sept. 1995, A.R. nr. S.95.0001.F 
(A.C., 1995, nr. 363). 

(3) Zie noot 1. 
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4 o Aan de herplaatsing van de beschermde 
werknemer "onder de voorwaarden van 
zijn arbeidsovereenkomst" zoals bedoeld 
in artikel 1 bis, § 5, van de wet van 10 
juni 1952, is voldaan, wanneer de werk
gever zich binnen de gestelde termijn on
voorwaardelijk ertoe verbindt de werk
nemer onder dezelfde arbeidsvoorwaarden 
als voorheen tewerk te stellen; aan het be
oogde doel van de bescherming is im
mers voldaan wanneer de werknemer bin
nen de gestelde termijn de zekerheid heeft 
dat zijn ontslag ongedaan is gemaakt (4). 
[Art. 1bis, §§ 2 tot 8, Gezondheid en Vei
ligheidswet (5).] 

5° Bedrog komt enkel in aanmerking voor 
de beoordeling van de geldigheid van de 
overeenkomst als de vermeende kunst
grepen op de wilsovereenstemming enige 
invloed hebben gehad (6). (Art. 1116 B.W.) 

(DESOUTER T. BASF N.V) 

ARREST 

(A.R. nr. S.97.0054.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 februari 1996 door 
het Arbeidshof te Antwerpen gewe
zen; 

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

gecoiirdineerde Grondwet, 6, 1108, 1109, 
1110, 1116, 1117 van het Burgerlijk Wet
hoek, 1bis §§ 3, 4, 5, 6 en 7 van de wet van 
10 juni 1952 betreffende de gezondheid en 
de veiligheid van de werknemers, alsmede 
de salubriteit van het werk en van de werk
plaatsen, nog van toepassing op de feiten 
krachtens artikel 22 van de wet van 19 
maart 1991 houdende bijzondere ontslag
regeling voor de personeelafgevaardigden 
in de ondernemingsraden en in de comi
tes voor veiligheid, gezondheid en ver
fraaiing van de werkplaatsen alsmede voor 
de kandidaat-personeelsafgevaardigden, en, 
voor zoveel als nodig schending van de ar-

(4) Vgl. Cass., 1 dec. 1980 (AC., 1980-81, nr. 
198, p. 359, en R. W., 1980-81, 1991, met concl. 
toenmalig adv.-gen. Lenaerts); 8 jan. 1990, A.R. 
nr. 8600 (ibid., 1989-90, nr. 275, met noot J.F.L. 

(5) Zie noot 1. 

(6) Vgl. Cass., 1 april1993,A.R. nr. 9626 (A.C., 
1993, nr. 173). 

tikelen 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 
18, 19 en 22 van laatstbedoelde wet, 

doordat, het bestreden arrest het ho
ger beroep van verweerster gegrond ver
klaart, en opnieuw wijzend, de op artikel 
1bis § 7 van de wet van 10 juni 1952 ge
steunde vordering van eiser, strekkende tot 
veroordeling van verweerster tot betaling 
van een vergoeding van 7.228.648,- fr., on
gegrond verklaart, en doordat het bestre
den arrest de tegenvordering van ver
weerster gegrond verklaart, dienvolgens 
eiser veroordeelt tot betaling aan ver
weerster van een bedrag van 389.948,- fr., 
vermeerderd met de gerechtelijke intresten 
en de kosten van het geding, op grond van 
volgende motieven: "4.1 De werkgever die, 
zoals in deze zaak, een kandidaat
personeelsafgevaardigde in overtreding van 
het bepaalde in artikel 1bis, § 4 van de 
Gezondheids- en Veiligheidswet van 10 juni 
1952 ontsloeg en die werknemer niet her
plaatste in de onderneming onder de voor
waarden van de arbeidsovereenkomst bin
nen de dertig dagen na de aanvraag tot 
herplaatsing was de voormelde vergoe
ding verschuldigd. 4.2 In deze zaak diende 
de werknemers-organisatie, waarbij de heer 
Desouter (eiser in cassatie) was aangeslo
ten, met een brief van 22 augustus 1990 
een aanvraag in tot herplaatsing (stuk nr. 
4 van het dossier van de N.V. BASF Ant
werpen (verweerster)). 4.3 Vraag is dus of 
de heer Desouter binnen de dertig dagen na 
die aanvraag werd herplaatst onder de
zelfde voorwaarden als die welke hij voor 
zijn ontslag genoot. Het volstond evenwel 
dat de werkgever zich voor het verstrij
ken van die termijn ertoe verbond de werk
nemer opnieuw tewerk te stellen (zie de 
conclusie van advocaat-generaal Le
naerts bij Cass., 1 december 1980, R. W., 
1980-1981, kolom 1992). 4.4 Met een brief 
van 21 september 1990 meldde de N.V. 
BASF Antwerpen de heer Desouter dat 'wij 
hiermede bevestigen dat wij bereid zijn U 
vanaf 21.09.1990 het werk in onze onder
neming te laten hervatten'. 4.5 De heer 
Desouter betwistte niet dat de N.V. BASF 
Antwerpen zich door zulks te schrijven er
toe verbond om hem opnieuw onder de
zelfde voorwaarden als voorheen tewerk te 
stellen (zie de conclusie van de heer De
souter op blz. 4 : 'weliswaar ging appel
lante de verbintenis tot herplaatsen van 
concluant, tijdig binnen de 30 dagen na het 
ingediende verzoek aan; uit de ene brief 
van 21.09.1990 van appellante zou zelfs 
kunnen afgeleid worden dat dit onvoor
waardelijk gebeurde'). Het bleek even
wei volgens hem dat de N.V. BASF 



Nr. 518 HOF VAN CASSATIE 1257 

Antwerpen niet bereid was om hem daad
werkelijk en onvoorwaardelijk te herplaat
sen. Er volgde bovendien geen daadwer
kelijke en onvoorwaardelijke herplaatsing. 
4.6 Hoe het verder verliep zette de N.V. 
BASF Antwerpen uiteen in een brief van 18 
oktober 1990 aan de vakorganisatie van de 
heer Desouter (stuk nr. 10 van het dos
sier van de N.V. BASF Antwerpen), die -
de heer Desouter - die brief op dezelfde 
dag voor kennisneming en akkoord onder
tekende. 4.7 Daarin zette de N.V. BASF 
Antwerpen onder meer het volgende uit
een : 'Werknemer verklaarde aanvanke
lijk in het vierploegenstelsel te willen wer
ken, iets waarop wij positief hebben 
gereageerd door hem met behoud van sta
tuut en wedde een opleiding te geven in een 
voor hem nieuw productiebedrijf. Met een 
opleiding, die start vanaf de basis, kreeg hij 
echter problemen en verzocht ons andere 
mogelijkheden voor hem te zoeken waar
bij dagdienst geen probleem zou zijn. In on
derlinge overeenkomst werd werknemer 
aansluitend ingezet bij de ploegleiding van 
een verzendingsbedrijf en dit opnieuw met 
behoud van statuut en wedde en met een 
ploegenpremie die voor soortgelijke geval
len bij dagdienst geldig is in onze onder
neming. Op vraag van werknemer om met
tertijd mee te kunnen werken aan een 
nieuw investeringsproject werd geant
woord dat hij hiervoor de kans zal krij
gen wanneer een geschikte mogelijkheid 
zich voordoet'. 4.8 De herplaatsing waar
toe de N.V. BASF Antwerpen zich verbon
den had geschiedde dus aanvankelijk 
(vanaf 26 september 1990 : zie de brief aan 
de N.V. BASF Antwerpen, stuk nr. 20 van 
het dossier van de heer Desouter) door de 
heer Desouter, die voor zijn ontslag als 
hoofdoperator ploegleider-productie waste
werkgesteld, met behoud van statuut en 
wedde een opleiding te geven in een voor 
hem nieuw productiebedrijfwaarmee- al
dus de brief van 18 oktober 1990- de N.V. 
BASF Antwerpen tegemoetkwam aan een 
wens van de heer Desouter en door, zoals 
overeengekomen (brief van 18 oktober 
1990), kort daarop - namelijk vanaf op 1 
oktober 1990 (conclusie van de N.V. BASF 
Antwerpen) - de heer Desouter in te zet
ten 'bij de ploegleiding van een 
verzendingsbedrijf en dit opnieuw met be
houd van statuut en wedde en met een 
ploegenpremie die voor soortgelijke geval
len bij dagdienst geldig is in onze onder
neming'. 4.9 In conclusie betoogde de heer 
Desouter echter dat 'van een effectieve her
plaatsing, zoals bedoeld door de Wet Vei
ligheid Werknemers geen sprake is' en dat 

(blz. 4) 'appellante volkomen ten onrechte 
meent te kunnen voorhouden als zou er ooit 
een effectieve herplaatsing geweest zijn on
der de wettelijke voorwaarden'. 4.10 Dater 
geen sprake was van een effectieve her
plaatsing en dat de N.V. BASF Antwer
pen ook niet voornemens was om hem ef
fectiefte herplaatsen, ofschoon 'appellante 
de verbintenis aanging tot herplaatsing van 
concluant, tijdig binnen de 30 dagen na het 
ingediende verzoek' (conclusie op blz. 4) en 
ofschoon de N.V. BASF Antwerpen hem 
met haar brief van 21 september bericht 
had dat 'wij bereid zijn u vanaf21.09.1990 
het werk in onze onderneming te laten her
vatten', leidde de heer Desouter afuit de 
omstandigheid dat de voorgenomen her
plaatsing niet onvoorwaardelijk was in die 
zin dat de N.V. BASF Antwerpen de her
plaatsing verbond aan het opleggen van een 
sanctie, zoals volgens hem bleek uit de brief 
van de N.V. BASF Antwerpen aan hem van 
21 september 1990 ('wij verwijzen naar de 
gesprekken met U in de personeelsafde
ling en delen u mede dat wij U van 
13.08.1990 tot 12.09.1990 een periode van 
schorsing dienen op te leggen') stuk nr. 8 
van het dossier van de N.V. BASF Antwer
pen). 4.11 De brief van 21 september 1990 
laat echter blijken dat de voorgenomen her
plaatsing voorwaardelijk was, of met an
dere woorden dat de N.V. BASF Antwer
pen de herplaatsing liet afhangen van het 
opleggen van een sanctie. 4.12 Voorts be
toogde de heer Desouter (conclusie op blz. 
5) dat 'appellante evenmin tijdig over
ging tot herplaatsing'. 4.13 Dit betoog wordt 
niet gevolgd aangezien - zoals de heer 
Desouter toegafin conclusie (zie hager-)
'appellante de verbintenis aanging tot her
plaatsing van concluant, tijdig binnen de 30 
dagen na het ingediende verzoek' (zie ook 
de brief van 21 september 1990 van de N.V. 
BASF Antwerpen - stuk nr. 17 van het 
dossier van de N.V. BASF Antwerpen). 4.14 
Voorts betoogde de heer Desouter dat er 
weliswaar herplaatsing was maar dat niet 
was onder dezelfde voorwaarden. 4.15 Het 
mag al zijn dat de heer Desouter ander 
werk kreeg (omdat het werk dat hij vroe
ger verrichtte niet meer voorhanden was -
zie de conclusie van de N.V. BASF Antwer
pen op blz. 9) maar hij behield- aldus de 
brief van 18 oktober 1990 - zijn statuut en 
zijn wedde. 4.16 De heer Desouter was het 
- zoals de brief van 18 oktober 1990 aan
toont (zie bijvoorbeeld eveneens de laat
ste alinea van die brief : 'wij bevestigen 
hiermede dat beide partijen akkoord gaan 
met de hogervermelde regelingen') - daar
enboven eens met de handelwijze van de 
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N.V. BASF Antwerpen, dwz. met de wijze 
waarop hij werd herplaatst. Het was im
mers als gevolg van zijn wens om in het 
vierploegenstelsel te werken, dat daarop po
sitief werd gereageerd door hem met be
houd van statuut en wedde een opleiding 
te geven in een voor hem nieuw produc
tiebedrijf en het was ingevolge een over
eenkomst met hem dat hij vervolgens werd 
ingezet bij de ploegleiding van een verzen
dingsbedrijf en zulks opnieuw met behoud 
van statuut en wedde en met een ploegen
premie die voor die gevallen bij dagdienst 
geldig was in de onderneming. 4.17 De heer 
Desouter kon geldig instemmen met de 
handelwijze van de N.V. BASF Antwer
pen, nadat die zich ertoe had verbonden 
hem te verplaatsen onder dezelfde voor
waarden als voorheen. Hij kon dit; zelfs -
wat overigens niet werd bewezen - al zou 
men essentiele arbeidsvoorwaarden niet 
hebben gehandhaafd. De herplaatsing 
waartoe de werkgever verplicht is immers 
een herplaatsing is onder dezelfde voor
waarden die gebeurt op vraag van de be
trokken werknemer of van zijn vakorga
nisatie. A fortiori betekent zulks dat de 
betrokken werknemer ermee kan instem
men dat er geen herplaatsing onder de
zelfde voorwaarden zal zijn. 4.18 Het 
arbeidshofvolgt dus het betoog van de heer 
Desouter als zou de N.V. BASF Antwer
pen vergoedingsplichtig zijn omdat er geen 
geldige herplaatsing was niet. 4.19 Het mag 
dan al zijn dat de brief van 18 oktober 1990 
de mededeling bevatte dat 'dit ontslag werd 
vervangen door een in het arbeidsregle
ment voorziene sanctie, namelijk een 
maand schorsing' en dat 'in overleg met be
trokkene werd besloten deze schorsings
periode met terugwerkende kracht te la
ten verlopen zodat zijn verdere tewerk
stelling geen onderbreking kent' - wat 
volgens de heer Desouter inhield dat men 
hem het loon voor de periode van de schor
sing niet zou betalen (het werd veellater 
betaald) - en dat men zulks niet geldig 
kon overeenkomen (wegens strijdigheid met 
het bepaalde in artikel 1bis, § 6 van de 
Gezondheids- en Veiligheidswet van 10 juni 
1952), toch wil dat niet zeggen - zoals de 
heer Desouter nochtans in conclusie be
weerde- dat daarom de N.V. BASF Ant
werpen niet geldig met hem kon overeen
komen of dat er daarom niet een geldige 
herplaatsing was. Het een stond immers los 
van het ander. 4.20 De heer Desouter on
dertekende de brief van 18 oktober 1990 
voor kennisneming en akkoord. 4.21 Door 
die brief voor akkoord te ondertekenen gaf 
de heer Desouter zijn instemming met het-

geen daarin werd gezegd, zo ondermeer 
over de overeenkomst die de partijen be
reikten over de herplaatsing. 4.22 De heer 
Desouter betwistte de geldigheid van zijn 
instemming met die brief. Hij zou gedwaald 
hebben; men zou hem bedrogen hebben en 
er was sprake van gekwalificeerde bena
deling. 4.23 Dwaling is een verkeerde voor
stelling van zaken. Het blijkt helemaal niet 
dat toen de heer Desouter op 18 oktober 
1990 de brief van dezelfde datum voor ak
koord ondertekende hij een verkeerde voor
stelling zou hebben van hetgeen hij onder
tekende. De brief is overigens duidelijk. 
4.24 Bedrog is de opzettelijk in het leven 
geroepen dwaling. Hoe kan er bedrog zijn 
nu geen dwaling werd aangetoond? (. .. ) 4.27 
De N.V. BASF Antwerpen was derhalve de 
gevorderde vergoeding niet verschuldigd. 
4.28 Volgens de heer Desouter zou de N.V. 
BASF Antwerpen de overeenkomst op on
regelmatige wijze beeindigd hebben door na 
de herplaatsing arbeidsvoorwaarden op te 
leggen waarmee hij niet had ingestemd (zie 
brief van zijn advocaat van 31 oktober 1990 
aan de N.V. BASF Antwerpen- stuk nr. 
12 van het dossier van de N.V. BASF Ant
werpen). 4.30 Het blijkt evenwel niet dat de 
N.V. BASF Antwerpen aan de heer De
souter arbeidsvoorwaarden zou hebben op
gelegd waarmee die niet zou ingestemd 
hebben. Integendeel (zie de brief van 18 ok
tober 1990). 4.31 Derhalve was het de heer 
Desouter die op 9 december 1990 op onre
gelmatige wijze de arbeidsovereenkomst 
beeindigde. 4.32 Hij is bijgevolg de gevor
derde opzeggingsvergoeding verschuldigd. 
(. .. )" 

terwijl, krachtens artikellbis, §§ 5 en 7 
van de wet van 10 juni 1952 de werkge
ver ertoe gehouden is de werknemer die in 
strijd met de §§ 3 en 4 van hetzelfde wets
artikel ontslagen is en overeenkomstig het 
bepaalde in § 5 een aanvraag tot her
plaatsing gedaan heeft, binnen de 30 da
gen na de aanvraag in de onderneming te 
herplaatsen onder de voorwaarden van zijn 
arbeidsovereenkomst; § 6 van het genoemde 
artikel Ibis de werkgever die, bij toepas
sing van de bepaling van § 5, de 
beschermde werknemer herplaatst, ver
plicht het loon te betalen dat werd gederfd 
ten gevolge van het ontslag, en de werk
gevers- en werknemersbijdragen te stor
ten die verband houden met dit loon; deze 
bepalingen de openbare orde raken, zo
dat, overeenkomstig artikel 6 van het Bur
gerlijk Wetboek, aan de verplichtingen die 
voormelde bepalingen scheppen in hoofde 
van de werkgever door een overeenkomst 
geen afbreuk kan worden gedaan; 
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en terwijl, tweede onderdeel, uit de vast
stellingen van het bestreden arrest blijkt 
dat verweerster het ontslag vervangen 
heeft door een andere sanctie, m.n. een 
schorsing; dit feit duidelijk blijkt uit de in
houd van de brief van 18 oktober 1990, de
welke in het arrest wordt overgenomen : 
"dit ontslag vervangen (werd) door een in 
het arbeidsreglement voorziene sanctie, na
melijk een maand schorsing" en dat "in 
overleg met de betrokkene besloten (werd) 
deze schorsingsperiode met terugwerkende 
kracht te laten verlopen zodat zijn ver
dere tewerkstelling geen onderbreking 
kent" (zie arrest p. 9, randnr. 4.19); zoals 
het arrest aangeeft eiser in zijn (eerste) con
clusie (p. 9) aanvoerde dat verweerster bij 
het opleggen van de vervangen sanctie te
vens de loonwaarborg voorzien in artikel 
1bis § 6 van de wet van 10 juni 1952 mis
kende; eiser daarbij preciseerde dat het loon 
voor de litigieuze schorsingsperiode werd 
uitbetaald op 9 april1992, zijnde meer dan 
een jaar na dagvaarding, welk feit door ver
weerster niet betwist werd; 

en terwijl, het bestreden arrest niet wet
tig heeft kunnen oordelen dat de her
plaatsing rechtsgeldig geschiedde, niette
genstaande zij gepaard ging met de 
vervanging van het litigieuze ontslag door 
een schorsing met terugwerkende kracht 
van de arbeidsovereenkomst en de inhou
ding van het loon voor deze schorsings
periode; immers, artikel1bis § 6 van de wet 
van 10 juni 1952 de werkgever die, bij toe
passing van de bepaling van § 5 van die
zelfde wet de beschermde werknemer her
plaatst, verplicht het loon te betalen dat 
werd gederfd ten gevolge van het ontslag; 
de herplaatsing van de beschermde werk
nemer bovendien onvoorwaardelijk dient te 
geschieden overeenkomstig artikel 1bis § 5 
van de wet van 10 juni 1952, 

zodat het bestreden arrest, door te oor
delen dat de herplaatsing rechtsgeldig ge
schiedde en dat geen bijzondere 
beschermingsvergoeding uit hoofde van ar
tikel 1bis § 7 van de wet van 10 juni 1952 
verschuldigd was, niet wettelijk gerecht
vaardigd is (schending van de artikelen 
1bis §§ 3, 4, 5, 6, 7 van de wet van 10 juni 
1952 betre:ffende de gezondheid en de vei
ligheid van de werknemers, alsmede de sa
lubriteit van het werk en van de werk
plaatsen en voor zoveel als nodig van de 
artikelen 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 
18, 19 en 22 van de wet van 19 maart 1991 
houdende bijzondere ontslagregeling voor 
de personeelsafgevaardigden in de onder
nemingsraden en in de comites voor vei-

ligheid, gezondheid en verfraaiing van de 
werkplaatsen alsmede voor de kandidaat
personeelsafgevaardigden); 

en terwijl, vierde onderdeel, uit de vast
stellingen van het bestreden arrest blijkt 
dat verweerster met een brief van 21 sep
tember 1990 aan eiser meldde dat "wij hier
mede bevestigen dat wij bereid zijn U vanaf 
21.09.1990 het werk in onze onderneming 
te laten hervatten" (arrest p. 5, randnr. 4.4); 
dat de herplaatsing ... aanvankelijk (vanaf 
26 september 1990 ... ) geschiedde door ei-
ser, die voor zijn ontslag als hoofdo pera
tor ploegleider-productie was tewerkge
steld, met behoud van statuut en wedde, 
een opleiding te geven in een voor hem 
nieuw productiebedrijf ... en door ... kort 
daarop - namelijk vanaf 1 oktober 1990 -
de heer Desouter in te zetten "bij de ploeg
leiding van een verzendingsbedrijf en dit 
opnieuw met behoud van statuut en wedde 
en met een ploegenpremie die voor soort
gelijke gevallen bij dagdienst geldig is in 
onze onderneming" (zie arrest p. 8-9, 
randnr. 4.8) ; het bestreden arrest de stel
ling van de eerste rechter, nl. dat gelet op 
de inhoud van het takenpakket van eiser, 
zoals het zich voordeed vanaf 26.09.1990, 
de herplaatsing van eiser op dit stuk niet 
beantwoordde aan de vereiste van weder
tewerkstelling in dezelfde arbeidsvoorwaar
den, impliciet, doch zeker beaamde met de 
overweging dat artikel1bis §§ 3, 4, 5, 6 en 
7 van de wet van 10 juni 1952 betreffende 
de gezondheid en de veiligheid van de 
werknemers, alsmede de salubriteit van het 
werk en van de werkplaatsen en artikel 6 
van het Burgerlijk Wetboek "Het mag dan 
al zijn dat de heer Desouter ander werk 
kreeg (. .. )" (zie arrest p. 8, randnr. 4.15); het 
bestreden arrest, niettegenstaande deze 
vaststelling, besluit dat de herplaatsing 
rechtsgeldig, dus onder de voorwaarden van 
de arbeidsovereenkomst van eiser ge
schiedde, nu eiser zijn statuut en zijn 
wedde behield en de herplaatsing geheel 
met de instemming van eiser zou geschied 
zijn; 

en terwijl, het bestreden arrest ten on
rechte heeft aangenomen dat een persone
elsafgevaardigde kan instemmen met een 
herplaatsing die niet in de voorwaarden 
van de arbeidsovereenkomst geschiedt; een 
dergelijke overeenkomst indruist tegen ar
tikel1bis §§ 5 en 7 van de wet van 10 juni 
1952, welke bepaling van openbare orde, 
zodat daaraan bij overeenkomst geen af
breuk kan worden gedaan, zodat het be
streden arrest door te oordelen dat de her
plaatsing rechtsgeldig geschiedde en dat 
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geen hijzondere heschermingsvergoeding uit 
hoofde van artikel 1his § 7 van de wet van 
10 juni 1952 verschuldigd was, niet wet
telijk gerechtvaardigd is (schending van de 
artikelen 1his §§ 3, 4, 5, 6, 7 van de wet van 
10 juni 1952 hetreffende de gezondheid en 
de veiligheid van de werknemers, alsmede 
de saluhriteit van het werk en van de werk
plaatsen en voor zoveel als nodig van de ar
tikelen 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 
18, 19 en 22 van de wet van 19 maart 1991 
houdende hijzondere ontslagregeling voor 
de personeelsafgevaardigden in de onder
nemingsraden en in de comites voor vei
ligheid, gezondheid en verfraaiing van de 
werkplaatsen alsmede voor de kandidaat
personeelsafgevaardigden, en artikel 6 van 
het Burgerlijk Wethoek); 

terwijl, vijfde onderdeel, overeenkom
stig artikel1116 van het Burgerlijk Wet
hoek hedrog een oorzaak van nietigheid van 
de overeenkomst is, wanneer de kunstgre
pen, door een van de partijen gehezigd, van 
dien aard zijn dat de andere partij zon
der die kunstgrepen klaarhlijkelijk het con
tract niet zou hehhen aangegaan; het he
drog inderdaad een verkeerde voorstelling 
van zaken doet ontstaan hij een van de par
tijen, doch de dwaling ten gevolge van he
drog niet de dwaling is van artikel1110 van 
het Burgerlijk Wethoek, zijnde de dwa
ling die de zelfstandigheid van de zaak he
treft; dwaling tengevolge van hedrog hij
gevolg in aanmerking kan komen als een 
de geldigheid van de overeenkomst aan
tastend wilsgehrek, huiten de gevallen die 
onder toepassing van artikel1110 van het 
Burgerlijk Wethoek vallen; het hestreden 
arrest derhalve niet wettig kon oordelen dat 
er geen hedrog kon worden aangenomen nu 
er geen dwaling was aangetoond, zodat het 
hestreden arrest door te oordelen dat de 
wilsovereenstemming tussen partijen niet 
door een wilsgehrek, i.h.h. door hedrog was 
aangetast, niet wettelijk gerechtvaardigd is 
(schending van de artikelen 1108, 1109, 
1110, 1116, 1117 van het Burgerlijk Wet
hoek) : 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest niet 

oordeelt dat eisers herplaatsing af
hankelijk was van de schorsing van de 
arbeidsovereenkomst; 

Dat het onderdeel, in zoverre het er
van uitgaat dat de herplaatsing niet 
onvoorwaardelijk was, feitelijke grand
slag mist; 

Overwegende voorts dat, krachtens 
artikel 1bis, § 6, van de wet van 10 
juni 1952, de werkgever die bij toe
passing van de bepalingen van § 5 de 
werknemer in de onderneming 
herplaatst, het loon moet betalen dat 
gederfd werd ten gevolge van het ont
slag en de werkgevers- en werkne
mersbijdragen moet storten welke met 
dit loon verband houden; 

Dat deze wetsbepaling voormelde 
betaling van loon en storting van bij
dragen niet als vereiste stelt voor een 
geldige herplaatsing in de zin van ar
tikel 1bis, § 5, van die wet; 

Dat het onderdeel in zoverre faalt 
naar recht; 

Wat het vierde onderdeel betreft: 

Overwegende dat de bijzondere be
scherming voor de personeels
afgevaardigden in de ondernemings
raden en comites voor veiligheid en 
hygiene tot doel heeft, enerzijds, aan 
de werknemers-personeelsafgevaar
digden de gelegenheid te geven hun 
opdracht in de onderneming uit te oe
fenen en, anderzijds, de volledige vrij
heid van de werknemers te waarbor
gen om zich kandidaat te stellen 
teneinde die opdracht uit te oefenen; 
dat, vermits die wettige bescherming 
in het algemeen belang is ingevoerd, 
zij de openbare orde raakt; 

Overwegende dat aan de her
plaatsing van de beschermde werkne
mer "onder de voorwaarden van zijn 
arbeidsovereenkomst" zoals bedoeld in 
artikel 1bis, § 5, van de wet van 10 
juni 1952, is voldaan, wanneer de 
werkgever zich binnen de gestelde ter
mijn onvoorwaardelijk ertoe verbindt 
de werknemer onder dezelfde arbeids
voorwaarden als voorheen tewerk te 
stellen; dat aan het beoogde doel van 
de bescherming immers is voldaan 
wanneer de werknemer binnen de ge
stelde termijn de zekerheid heeft dat 
zijn ontslag ongedaan is gemaakt; 
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Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerster zich ertoe ver
bonden heeft eiser te herplaatsen on
der dezelfde voorwaarden als voor
heen, dat verweerster eiser, met 
behoud van statuut en wedde, met an
dere taken heeft belast en dat zij al
dus "tegemoetkwam aan een wens" 
van eiser; dat het arrest ook vaststelt 
dat eiser ander werk kreeg omdat het 
werk dat hij vroeger verrichtte niet 
meer voorhanden was; 

Dat het arrest op die gronden ver
mag te beslissen dat eisers her
plaatsing overeenkomstig de wet is ge
schied; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Wat het vijfde onderdeel betreft : 

Overwegende dat bedrog enkel in 
aanmerking komt voor de beoorde
ling van de geldigheid van de over
eenkomst als de vermeende kunstgre
pen op de wilsovereenstemming enige 
invloed hebben gehad; 

Overwegende dat de appelrechters 
te dezen vaststellen dat Desouter toen 
hij de brief ondertekende geen ver
keerde voorstelling had van hetgeen 
hij ondertekende; 

Dat de beslissing aldus naar recht is 
verantwoord; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

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

1 december 1997 - 3e kamer - Voor
zitter : de h. Marchal, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. De Gryse en 
Nelissen Grade. 

Nr. 519 

3e KAMER- 1 december 1997 

HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN 
(HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBE
GREPEN)- SOCIAAL PROCESRECHT (BIJZON
DERE REGELS)-1ERMIJN -AANVANG-AAN
GETEKENDE ZENDING- KENNISGEVING
'IDEZENDING. 

Wanneer hager beroep wordt ingesteld over
eenkomstig art. 1056, 3°, Ger. W., bij ter 
post aangetekende brief die aan de grif
fie wordt verzonden, is de datum van het 
hager beroep, de datum van toezending 
van de brief en niet de datum van aan
bieding of van ontvangst ervan (1). (Art. 
1056, 3°, Ger.W.) 

(R.V.A. T. MICHIELS) 

ARREST 

(A.R. nr. S.97.0077.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 maart 1997 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt: 
schending van de artikelen 32, 2°, 48, 49, 

50, eerste lid, 52, 53, 54, 57, eerste lid (zo-
als gewijzigd door de wet van 24 mei 1985), 
580, 3°, 704, eerste lid, 792, tweede en 
derde lid (zoals gewijzigd door de wet van 
12 januari 1993), 860, tweede lid, 862, § 1, 
1 o, (zoals gewijzigd door de wet van 3 au
gustus 1993 lees : 1992) en § 2, 1051 (zo
als gewijzigd door de wet van 12 januari 
1993), 1056, 3° (zoals gewijzigd door de wet 
van 22 december 1977) van het Gerechte
lijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest het hoger 
beroep van eiser onontvankelijk verklaarde, 
het bestreden vonnis van de arbeidsrecht
bank te Brussel dd. 6 juni 1995 bevestigde, 
op volgende gronden : "Ret vonnis dd. 6 
juni 1995 van de Arbeidsrechtbank te Brus
sel werd aan partijen ter kennis gebracht 
overeenkomstig artikel 792, 2de en 3de lid 
van het Gerechtelijk Wetboek bij gerechts
brief dd. 15 juni 1995. Ret verzoekschrift 

(1) Vgl. Cass., 9 dec. 1996,A.R. nr. S.96.0098.N 
(A. C., 1996, nr. 494); 17 maart 1997, A.R. nr. 
S.96.0133.F, supra, nr. 150). 
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tot hager beroep van (eiser) werd ter grif
fie van het Arbeidshof ontvangen op 18 juli 
1995. De termijn om beroep aan te teke
nen is Min maand vanaf deze kennisge
ving (artikel 1051, lid 1 van het Gerech
telijk Wetboek), op straffe van verval 
voorgeschreven (artikel 860, lid 2 van het 
Gerechtelijk Wetboek). In toepassing van 
artikel 862, § 1, 1 o en § 2 van het Gerech
telijk Wetboek wordt de nietigheid of het 
verval ambtshalve uitgesproken door de 
rechter, indien de termijnen op straffe van 
verval voorgeschreven, zoals terzake, niet 
geeerbiedigd werden. Beide partijen ver
klaren ter openbare terechtzitting dat de 
vervaldag geen zaterdag, zondag ofwette
lijke feestdag is en gedragen zich naar de 
wijsheid van het Arbeidshof. Het verzoek
schrift tot hager beroep is onontvankelijk 
wegens laattijdige indiening ervan op 18 
juli 1995 ter griffie van het Arbeidshof'; 

terwijl, overeenkomstig artikel1051 eer
ste lid van het Gerechtelijk Wetboek, de ter
mijn om hager beroep aan te tekenen een 
maand bedraagt; krachtens artikel 860, 
tweede lid Gerechtelijk Wetboek deze ter
mijn op straffe van verval voorgeschre
ven is; de rechter desgevallend in toepas
sing van artikel 862, § 1, 1 o van het 
Gerechtelijk Wetboek het verval verplicht 
moet uitspreken; de vonnissen die, zoals in 
de voorliggende aangelegenheid, gewezen 
worden in geschillen betreffende de rech
ten en verplichtingen van de personen die, 
buiten een arbeidsovereenkomst, het voor
deel genieten van de wetgeving inzake 
werkloosheid, overeenkomstig de artike
len 792 tweede lid iuncto 704 eerste lid Ge
rechtelijk Wetboek, door de griffier bij 
gerechtsbriefter kennis van de partijen ge
bracht worden; in dergelijke geschillen de 
beroepstermijn een aanvang neemt van de 
kennisgeving van het vonnis (artikelen 52 
en 1051 eerste lid van het Gerechtelijk Wet
hoek); uit de vaststellingen van het ar
rest blijkt dat het vonnis van de 
Arbeidsrechtbank te Brussel dd. 6 juni 
1995 aan partijen ter kennis gebracht werd 
bij gerechtsbrief dd. 15 juni 1995; in de ver
onderstelling dat de gerechtsbrief op die
zelfde dag op het postkantoor werd afge
geven, nam de beroepstermijn een aanvang 
de dag nadien, m.n. op 16 juni 1995; over
eenkomstig artikel 54 van het Gerechte
lijk Wetboek de beroepstermijn gerekend 
wordt van de zoveelste tot de dag voor de 
zoveelste; luidens artikel 53 van het Ge
rechtelijk Wetboek de vervaldag in de ter
mijn begrepen is; in toepassing van voor
melde wettelijke bepalingen de beroeps
termijn een einde nam op 15 juli 1995; 

overeenkomstig de artikelen 1056, 3° iuncto 
580, 3° van het Gerechtelijk Wetboek het 
hager beroep in voorliggende zaak mocht 
worden ingesteld d.m.v. een aan de griffie 
gezonden aangetekende zending; deze aan
getekende zending in casu uiterlijk op 15 
juli 1995 ter post diende afgegeven te wor
den; uit de stukken waarop het Hofver
mag acht te slaan, meer in het bijzonder uit 
de poststempel aangebracht op de brief
omslag waarmede de aangetekende zen
ding aan de gr iffie werd verzonden, blijkt 
dat de aangetekende iending op 14 juli 
1995 op het postkantoor werd afgegeven; de 
aangetekende zending bijgevolg door ei
ser verstuurd werd binnen de termijn van 
een maand na de kennisgeving van het 
vonnis van de Arbeidsrechtbank te Brus
sel dd. 6 juni 1995; het Arbeidshof bijge
volg ten onrechte het hager beroep van ei
ser onontvankelijk verklaarde wegens 
laattijdige indiening ervan, 

zodat het bestreden arrest, door te oor
delen dat het hager beroep van eiser on
ontvankelijk is wegens laattijdige indie
ning ervan op 18 juli 1995 ter griffie van 
het Arbeidshof, niet wettelijk gerechtvaar
digd is (schending van de artikelen 32, 2°, 
48, 49, 50, eerste lid, 52, 53, 54, 57, eer
ste lid, 580, 3°, 704, eerste lid, 792, tweede 
en derde lid, 860, tweede lid, 862, § 1, 1 o en 
§ 2, 1051, 1056, 3° van het Gerechtelijk 
Wetboek): 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 1051, eerste lid, van het Gerech
telijk Wetboek, de termijn om hager 
beroep aan te tekenen een maand is, 
te rekenen vanaf de betekening van 
het vonnis of de kennisgeving ervan 
overeenkomstig artikel 792, tweede en 
derde lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek; 

Dat, krachtens artikel 32, tweede 
lid, van hetzelfde wetboek onder ken
nisgeving in dit wetboek wordt ver
staan: "de toezending van een akte 
van rechtspleging in origineel of in af
schrift; zij geschiedt langs de post of, 
in de gevallen die de wet bepaalt, in de 
vormen die deze voorschrijft"; 

Dat, krachtens artikel1056, 3o, van 
hetzelfde wetboek, het hager beroep 
wordt ingesteld bij ter post aangete
kende brief die aan de griffie wordt ge
zonden, wanneer de wet deze wij ze 
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van voorziening uitdrukkelijk voor
schrijft, alsmede in de materies be
doeld bij de artikelen 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 
8°, 9°, 10°, en 1P, 581,2°, 582, lo en 
2°, en 583; 

Dat de datum van het hoger beroep 
de datum van toezending van de brief 
is en niet de datum van aanbieding of 
ontvangst ervan; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat het vonnis van de 
arbeidsrechtbank op 15 juni 1995 aan 
de partijen ter kennis werd gebracht; 

Dat uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan, blijkt dat eiser 
hoger beroep heeft ingesteld bij een ter 
post op 14 juli 1995 verzonden aan
getekende brief; 

Dat het arrest dat het beroep van ei
ser als laattijdig beschouwt, de in het 
middel aangewezen wetsbepalingen 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

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

1 december 1997 - 3e kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Verougstraete, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Simont. 

Nr. 520 

3e KAMER - 1 december 1997 

1° ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDING
ALLERLEI- FORFAITAIRE VERGOEDING
ELEMENTEN EN GROOTTE - MATERIELE 
BEROEPSSCHADE SOCIALE
ZEKERHEIDSBIJDRAGEN- VERPLICHTING VAN 
GETROFFENE - BETALING- GEVOLG. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST- SCHADE -MATE
RIELE SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE
ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDING- CUMU
LATIE EN VERBOD - EIGEN VERGOEDINGS
SYSTEMEN EN REGELS - WETTELIJKE VER
GOEDINGEN SOCIALE-ZEKERHEIDS
BIJDRAGEN- VERPLICHTING VAN GETROF
FENE- GEMEENRECHTELIJKE VERGOEDING 
- BEGROTING. 

3° ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDING
CUMULATIE EN VERBOD- WETTELIJKE VER
GOEDINGEN- GEMEENRECHTELIJKE SCHADE 
- VERGOEDINGEN - EIGEN VERGOEDINGS
SYSTEMEN EN REGELS - WETTELIJKE VER
GOEDINGEN SOCIALE-ZEKERHEIDS
BIJDRAGEN- VERPLICHTING VAN GETROF
FENE- GEMEENRECHTELIJKE VERGOEDING 
- BEGROTING. 

4 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST- SCHADE -MATE
RIELE SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE -
ARBEIDSONGEVAL- WETTELIJKE VERGOE
DINGEN- MATERIELE BEROEPSSCHADE -
CUMULATIEVERBOD- SOCIALE BIJDRAGEN
VERPLICHTING VAN GETROFFENE- BURGER
LIJKE VORDERING - RET SURPLUS -
BEREKENINGSBASIS. 

5° ARBEIDSONGEVAL- SCHADE- CU
MULATIE EN VERBOD- MATERIELE SCHADE. 
ELEMENTEN EN GROOTTE - SOCIALE BIJDRA
GEN- VERPLICHTING VAN GETROFFENE
GEMEENRECHTELIJKE VERGOEDING- BUR
GERLIJKE VORDERING- RET SURPLUS
BEREKENINGSBASIS. 

1 o De door de getroffene van een arbeids
ongeval te betalen sociale-zekerheids
bijdragen, die door de arbeidsongevallen
verzekeraar worden afgehouden en 
doorgestort aan de instelling die met de 
inning ervan belast is, maken deel uit van 
het bedrag dat de verzekeraar als wette
lijke arbeidsongevallenvergoeding heeft 
betaald; de verplichting van het slacht
offer heeft geen invloed op de berekenings
wijze van de forfaitaire arbeidsonge
vallenvergoeding (1). (Art. 43 
Arbeidsongevallenwet.) 

2° en 3° De gemeenrechtelijke schadever
goeding en de arbeidsongevallenvergoe
ding zijn verschillende vergoedingen, die 

(1) Vgl. Cass., 16 sept. 1985, A.R. nr. 4734 
(A.C., 1985-86, nr. 27); 26 okt. 1993,A.R. nr. 6921 
(ibid., 1993, nr. 430). 
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volgens eigen regels worden berekend, oak 
al betreffen ze dezelfde schade; de ver
plichting van het slachtoffer van een ar
beidsongeval op de hem toekomende ver
goedingen sociale-zekerheidsbijdragen te 
betalen heeft geen weerslag op de vast
stelling van de gemeenrechtelijke vergoe
ding, noch op de vergoedingsverplichting 
van degene die voor het ongeval aanspra
kelijk is (2). (Artt. 43 en 46, § 2, tweede 
lid, Arbeidsongevallenwet en 1382 en 
1383 B.W.) 

4 o en 5o Om te bepalen of de op basis van 
het gemeen recht toe te kennen schade
loosstelling meer bedraagt dan de door de 
wetsverzekeraar verschuldigde uitkerin
gen, moet het bedrag van de arbeidsonge
vallenuitkeringen inclusief de sociale bij
dragen vergeleken worden met het bedrag 
van de gemeenrechtelijke vergoedingen 
(3). (Artt. 43 en 46, § 2, tweede lid, 
Arbeidsongevallenwet, en art. 1382 en 
1383 B.W.) 

(RECTICEL INTERNATIONAL N.V. 
T. FEDERALE VERZEKERINGEN E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. S.96.0333.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 6 mei 1996 door het Hof 
van Beroep te Antwerpen gewezen; 

Gelet op de beschikking van de eer
ste voorzitter van 15 oktober 1997 
waarbij de zaak naar de derde ka
mer wordt verwezen; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 43, eerste lid, na 

wijziging bij koninklijk besluit nr. 39 van 
31 maart 1982 en bij koninklijk besluit nr. 
530 van 31 maart 1987, 46, § 2, tweede lid, 
van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971, gewijzigd bij wet van 7 juli 1978, 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest, bij de ver
gelijking van de op gemeenrechtelijke wijze 

(2) Zie : Cass., 21 okt. 1992, A.R. nr. 9793 (A. C., 
1991-92, nr. 678); vgl. Cass., 1juni 1993,A.R. nr. 
6337 (ibid., 1993, nr. 261), en 2 nov. 1994, A.R; nr. 
P.93.1493.F (ibid., 1994, nr. 464). 

(3) Zie Cass., 12 juni 1996, A.R. nr. P.95.0079.F 
(A. C., 1996, nr. 230), met concl. adv.-gen. Piret, in 
Bull. en Pas., 1996, I, nr. 230. 

begrote schadevergoeding wegens arbeids
ongeschiktheid met de op grond van de 
Arbeidsongevallenwetgeving aan de heer 
Jos Ribus uitgekeerde vergoedingen we
gens inkomstenverlies, van het door de 
arbeidsongevallenverzekeraar voor blij
vende arbeidsongeschiktheid gevestigde ka
pitaal de hierop verschuldigde sociale las
ten in mindering brengt (15.601.289 -
1.996.965 = 13.604.324), het aldus verkre
gen bedrag d.m.v. vermenigvuldiging met 
de breuk tussen de nog resterende lucra
tieve levensduur van het slachtoffer en zijn 
vermoedelijke levensduur herleidt tot het 
gedeelte dat betrekking heeft op de lucra
tieve loopbaan van het slachtoffer 
(13.604.324 x 25,25 I 31.88 = 10.775.068) en 
slechts dat bedrag, samen met de uitke
ringen door de wetsverzekeraar gedaan we
gens tijdelijke arbeidsongeschiktheid 
(861.118), na berekening van de intresten 
(6.765.485), hetzij (10.775.068 + 861.118 + 
6.765.485 =) 18.401.671 frank, aftrekt van 
de volgens het gemene recht begrote ver
goeding (25.001.512), waardoor een saldo 
overblijft van (25.001.512- 18.401.671) 
6.599.841 frank, dienvolgens eiseres tot dit 
bedrag veroordeelt jegens de huw
gemeenschap Ribus-Philips uit hoofde van 
materiiHe schade wegens tijdelijke en blij
vende arbeidsongeschiktheid en zulks mo
tiveert door te stellen dat : 

* Het behoort de door de Federale Ver
zekeringen uitgekeerde vergoedingen om te 
rekenen tot bedragen, die met de aan de 
echtelieden Ribus-Philips in gemeen recht 
toekomende bedragen kunnen vergele
ken worden. 

* Waar zowel voor de periode van 
tijdelijke- als blijvende werkonbe
kwaamheid voor de berekening van de ver
goeding in gemeen recht de sociale lasten 
in mindering werden gebracht, dient het
zelfde te gebeuren met betrekking tot de 
arbeidsongevallenverzekeraar uitgekeerde 
vergoedingen. 

* Evenzeer dient het bedrag van het ka
pitaal, gevestigd voor blijvende werk
onbekwaamheid, te worden "her"berekend 
voor de lucratieve levensduur. 

* De berekening doet zich dan ook als 
volgt voor: 

* - Vergoeding "wet" tijdelijke 
werkonbekwaamheid : 

* - Vergoeding "wet" blijvende 
werkonbekwaamheid : 

861.118,-F 
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15.601.289,-F- 1.996.965,-F (so
ciale lasten) x 25.25/31.88 (her
leiding tot lucratieve levens-
duur = 10.775.068,-F 

- Intresten tot 31.10.1995 : 

(zie arrest, p. 6, nr. 4. 3.); 

11.636.186,-F 

6. 765.485,-F 

18.401.671,-F 

terwijl de gemeenrechtelijke vergoe
ding die de materiiHe schade dekt wegens 
arbeidsongeschiktheid en de uitkeringen die 
krachtens de Arbeidsongevallenwet voor
zien zijn voor de vergoeding van de mate
riele beroepsschade twee vergoedingen vor
men van eenzelfde lichamelijke schade, 
ongeacht de verschillende wijze waarop zij 
worden berekend; artikel 46, § 2, tweede 
lid, van de Arbeidsongevallenwet, cumu
latie verbiedt van twee vergoedingen voor 
eenzelfde schade en inhoudt dat het slacht
offer van een ongeval slechts vergoeding 
voor lichamelijke schade kan bekomen over
eenkomstig het gemeen recht wanneer de 
volgens het gemeen recht berekende ma
teriele schade wegens tijdelijke en blij
vende arbeidsongeschiktheid meer be
draagt dan het bedrag van de schadeloos
stelling die voor deze schadepost werd 
bekomen op grond van de Arbeidsonge
vallenwet en enkel voor het verschil; om te 
bepalen of de op basis van het gemene 
recht toe te kennen schadeloosstelling meer 
bedraagt dan de door de wetsverzekeraar 
verschuldigde uitkeringen, het t otale be
drag van deze arbeidsongevallen
uitkeringen vergeleken moet worden met 
het totale bedrag van de gemeenrechtelijke 
vergoedingen; 

terwijl, eerste onderdeel, de toegekende 
arbeidsongevallenuitkeringen derhalve v66r 
aftrek van de erop verschuldigde sociale
zekerheidsbijdragen aangerekend dienen te 
worden op de aan de getroffene toekomende 
gemeenrechtelijke schadevergoeding; deze 
sociale bijdragen, die het slachtoffer krach
tens artikel43 van de Arbeidsongevallen
wet gehouden is te betalen aan de sociale 
zekerheid, integraal deel uitmaken van de 
arbeidsongevallenvergoeding waarop de ge
troffenen recht heeft; het bestreden ar
rest dit trouwens zelf vaststelde en eise
res jegens de arbeidsongevallenverzekeraar 
veroordeelde tot de volledige terugbeta
ling, met inbegrip van de sociale lasten, van 
het door de wetsverzekeraar op 20 maart 
1989 gevestigde kapitaal (arrest, p. 11, eer
ste alinea); gemeenrechtelijke schadever
goeding en arbeidsongevallenvergoeding 
twee totaal van elkaar verschillende ver
goedingen zijn, ook al dekken ze dezelfde 

schade; eerstgenoemde schadevergoeding de 
werkelijk geleden schade volledig vergoedt 
overeenkomstig de bepalingen van arti
kell382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek, terwijl de arbeidsongevallenver
goeding slechts een forfaitaire vergoeding 
is waarvan de berekeningswijze uitslui
tend door de Arbeidsongevallenwet wordt 
bepaald; uit de omstandigheid dat de so
ciale zekerheidslasten in mindering zijn ge
bracht bij de berekening van de vergoe
ding in gemeen recht, bijgevolg niet kan 
voortvloeien dat hetzelfde dient te gebeu
ren met betrekking tot de door de arbeids
ongevallenverzekeraar uitgekeerde vergoe
dingen; het arrest derhalve, nu het de voor 
blijvende arbeidsongeschiktheid uitge
keerde arbeidsongevallenvergoeding slechts 
na aftrek van de sociale lasten aanrekende 
op de aan de getroffene toekomende 
gemeenrechtelijke vergoeding, het 
principe van de eenheid van de door de 
Arbeidsongevallenwet gedekte schade 
miskent en bijgevolg het verbod om de 
krachtens de wet toegekende vergoedin
gen en de volgens het gemeen recht toe
gekende vergoedingen samen te voegen 
overtreedt; het slachtoffer zodoende im
mers Em het gedeelte bekwam van in wet 
gevestigde kapitaal dat overeenkomt met 
de verschuldigde sociale bijdragen, en het 
gedeelte van de gemeenrechtelijke vergoe
ding dat overeenstemt met het gedeelte van 
de arbeidsongevallenvergoeding dat het 
netto-bedrag van deze vergoeding over
treft, 

zodat het arrest, eensdeels, door de 
arbeidsongevallenuitkeringen om te reke
nen tot bedragen die vergeleken kunnen 
worden met de in gemeen recht toegekende 
schadeloosstelling, inzonderheid door de 
krachtens de wet toegekende vergoedin
gen voor blijvende arbeidsongeschiktheid te 
verminderen met de erop verschuldigde so
ciale lasten,' het principe miskent dat de 
door de Arbeidsongevallenwet gedekte 
schade noodzakelijkerwijze een eenheid 
vormt die niet op basis van gemeen
rechtelijke criteria kan worden doorbro
ken (schending van artikel 43, eerste lid, 
46, § 2, tweede lid, Arbeidsongevallen
wet), anderdeels, door slechts een op voor
melde wijze herberekende arbeidsonge
vallenuitkering aan te rekenen op de aan 
de huwgemeenschap Ribus-Philips toeko
mende gemeenrechtelijke schadeloosstel
ling, aan de huwgemeenschap, met mis
kenning van het cumulatieverbod, een 
vergoeding toekent voor schade waarvoor 
reeds een wettelijke vergoeding werd toe
gekend (schending van het in artikel46, § 
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2 tweede lid van de Arbeidsongevallen
~et vervatte' cumulatieverbod), en eise
res bijgevolg veroordeelt tot betaling van 
een hogere gemeenrechtelijke vergoeding 
dan de te vergoeden schade in hoofde van 
de getroffene (schending van de artikelen 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek); 

terwijl, tweede onderdeel, 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de arbeidson

gevallenverzekeraar, ingev~lge .~e ar
tikelen 31 en 32 van het komnkliJk be
sluit van 21 december 1971 houdende 
uitvoering van sommige bepalingen 
van de Arbeidsongevallenwet, ver
plicht is op de vergoeding die hij aan 
de getroffene moet betalen, de sociale
zekerheidsbijdragen die deze krach
tens artikel 43 van de wet verschul
digd is, af te houden en t~ st?rten aan 
de instelling die met de mnmg ervan 
belast is; 

Dat uit de omstandigheid dat de 
arbeidsongevallenverzekeraar de door 
de getroffene te betalen sociale-zeker
heidsbijdragen afhoudt en stort aan de 
bevoegde instelling, niet volgt dat de 
aldus overgemaakte som geen deel is 
van wat de verzekeraar heeft betaald 
aan wettelijke vergoedingen; 

Dat de in artikel 43 omschreven ver
plichting geen invloed heeft ?P .de 
berekeningswijze van de .forfmtmre 
arbeidsongevallenvergoedmg; 

Overwegende dat de. gemeen
rechtelijke schadevergo~dmg en a.r
beidsongevallenvergoedmg versch1~
lende vergoedingen zijn, die volgens ei

gen regels worden berekend, ook al 
betreffen ze dezelfde schade; 

Dat de in voormeld artikel 43 om
schreven verplichting geen weerslag 
heeft op de vaststelling vllll: de gemeen
rechtelijke schadevergoedmg, noch op 
de vergoedingsverplichting van de
gene die voor het ongeval aansprake
lijk is; 

Dat hieruit volgt dat om te bepa
len of de op basis van het gemeen 
recht toe te kennen schadeloosstel
ling meer bedraagt dan de door de 
wetsverzekeraar verschuldigde uitke-

ringen, het bedrag Vfl:n de ~rbeids
ongevallenuitkeringen mclus1ef de so
ciale bijdragen moet vergeleken wor
den met het bedrag van de gemeen
rechtelijke vergoedingen; 

Overwegende dat het arrest, nu het 
de sociale-zekerheidslasten op het loon 
in mindering brengt voor het bepa
len van de gemeenrechtelijke vergoe
ding voor de schade wegens blijvende 
arbeidsongeschiktheid, oordeelt dat de 
voor deze schade uitgekeerde arbeids
ongevallenvergoeding slechts na af
trek van de erop ingehouden sociale
zekerheidsbijdrage in aanmerking 
moet worden genomen voor de beoor
deling of de getroffene, gelet op de ~e
paling van artikel 46, § 2, tweede hd, 
van de Arbeidsongevallenwet, nog ge
rechtigd is op schadevergoeding in ge
meen recht; 

Dat het arrest aldus de in het on
derdeel aangewezen wetsbepalingen 
schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
Overwegende dat de vernietiging op 

het eerste onderdeel van het eerste 
middel de vernietiging tot gevolg heeft 
van de beslissingen, die door de ove
rige grieven worden bestreden, en 
nauw verbonden zijn met de in het 
eerste onderdeel aangevochten beslis
sing; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uitspraak 
doet over de vordering van de huwe
lijksgemeenschap Ribus~Philips t~,t be
taling van een ':'~rg~~dmg VO?! ma
teriele schade tlJdehJke en bhJvende 
werkonbekwaamheid", in zoverre het 
oordeelt dat eerste verweerster ge
rechtigd is op volledige terugbeta
ling van 16.462.407 frank al~ geves
tigd kapitaal vo?r de verg?edm.g van 
de blijvende arbmdsongeschikthe1d van 
eerste verweerster, en in zoverre het 
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 
Hof van Beroep te Brussel. 
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1 december 1997 - 3e kamer - Voor
zitter : de h. Verougstraete, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Boes -
Gelijkluidende conclusie van mevr. De 
Raeve, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. De Bruyn en Simont. 

Nr. 521 

2e KAMER- 2 december 1997 

1 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT
STAAT. OVERHEID- POLITIEAMBTENAREN
AARD VAN DE FOUT. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT -
STAAT. OVERHEID- POLITIEAMBTENAREN
AARD VAN DE FOUT. 

3° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- GE
VOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER
GEEN HOGER BEROEP OPENBAAR MINISTE
RIE- BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID
UITBREIDING OMVANG- DEVOLUTIE. 

1 o De Staat is aansprakelijk voor de schade 
veroorzaakt door de politieambtenaren 
van de rijkswacht en de gerechtelijke po
litie bij de parketten in de functies waarin 
hij hen heeft aangewend, net zoals de 
aanstellers aansprakelijk zijn voor de 
schade aangericht door toedoen van hun 
aangestelden. (Art. 47, lid 1, wet 5 au
gustus 1992 op het politieambt.) 

2° De politieambtenaren van de rijkswacht 
en de gerechtelijke politie bij de parket
ten, die in hun functies aan de Staat, aan 
de gemeente of aan derden schade berok
kenen, moeten deze slechts vergoeden, 
wanneer zij een opzettelijke {out, een 
zware {out, of een lichte {out die bij hen 
gewoonlijk voorkomt, begaan. (Artt. 4 7 en 
48, lid 1, wet 5 augustus 1992 op het 
politieambt.) 

3° Verantwoorden hun beslissing niet naar 
recht, de appelrechters, die na het ha
ger beroep van het openbaar ministerie 
wegens laattijdigheid niet ontvankelijk te 
hebben verklaard, het beroepen vonnis be
vestigen mits de wijziging dat de burger
lijke aansprakelijkheid eveneens wordt 

uitgesproken voor de geldboete, terwijl het 
beroepen vonnis deze enkel uitsprak voor 
de bijzondere vergoeding voor de 
slachtofferhulp. (Artt. 202 en 205 Sv.) 

(OPDEBEEK, BELGISCHE STAAT -MIN. V. BINNEN
LANDSE ZAKEN T. CLEMENT! 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.0117.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 1 december 1995 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Brussel; 

I. Op de voorziening van Tom Op
debeek, beklaagde : 

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

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

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de tegen hem 
ingestelde burgerlijke rechtsvorde
ring: 

Over het eerste middel : 

schending van de artikelen 2, 47 en 48 
van de wet van 5 augustus 1992 op het 
politieambt, 

doordat het bestreden von!fs, met be
vestiging van het vonnis a quo, eerste ei
ser, solidair met tweede eiser, veroordeelt 
tot betaling van de door verweerder gevor
derde schadevergoeding na te hebben over
wogen : "dat de tenlasteleggingen sub A en 
B die door de eerste rechter niet werden be
wezen verklaard in hoofde van de betichte 
Marc Clement evenmin bewezen zijn ge
bleken na het onderzoek van de zaak in ho
ger beroep; dat de tenlastelegging ten laste 
van de rechtstreeks gedaagde Opdebeek 
Tom bewezen is gebleven als inbreuk op de 
in het bestreden vonnis aangehaalde wets
bepalingen, dat overigens de eerste rech
ter betreffende de ten laste gelegde feiten 
een zeer breedvoerige en preciese motiva
tie aanhaalde, welke door de Rechtbank in 
deze volkomen kan gevolgd worden, dat de 
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door de eerste rechter ten laste van Opde
beek Tom uitgesproken straffen wettelijk en 
oordeelkundig werden bepaald; dat de eer
ste rechter uit de genomen strafrechte
lijke beslissing de juiste civielrechtelijke be
schikkingen heeft afgeleid; dat de fout die 
de eerste rechter ten laste van de recht
streeks gedaagde partij bewezen verklaarde 
de enige oorzaak was van de schade die de 
burgerlijke partij opliep"; dat de eerste 
rechter in het beroepen vonnis van 8 sep
tember 1995 ondermeer overwoog : "Dat 
(verweerder) wordt ten laste gelegd de ar
tikelen 418-420 Straf:Wetboek te hebben ge
schonden naar aanleiding van een ver
keersongeval dat plaatsgreep te Meise op 
30 december 1993; dat (verweerder) (eer
ste eiser) ten laste legt art. 37.4 van het 
Verkeersreglement te hebben miskend; dat 
het rijgedrag van beide partijen objectiefbe
schreven werd door de getuige de heer Da
vid Aelbrecht; dat aldus de volgende feite
lijke omstandigheden kunnen weerhouden 
worden; de rijkswachtcombi bestuurd door 
(eerste eiser) reed te Meise op de Vilvoord
sesteenweg met blauw zwaailicht en bij
zonder geluidssignaal, in de richting van 
Grimbergen; het verkeerslicht aan het 
kruispunt met de Kapellebaan stand op 
rode fase voor de rijkswachtcombi; de combi 
stak een file auto's voorbij en reed lang
zaam het kruispunt op terwijl het verkeers
licht nag op rode fase stand; op zeker ogen
blik stopte de rijkswachtcombi heel even 
(om een auto die van rechts kwam door te 
laten) om vervolgens verder te rijden; op 
dat ogenblik kwam de auto bestuurd door 
(verweerder) vanuit de Kapellebaan het 
kruispunt opgereden (onder dekking van 
het groen licht) met de botsing tot gevolg; 
de getuige voegt er nag aan toe : 'lk ver
moed dat de bestuurder komende uit de 
Kapellebaan de rijkswachtcombi niet ge
zien heeft door de zeer beperkte zichtbaar
heid van de aangeplante sparren aan het 
kruispunt'; dat deze laatste vaststelling 
wordt bevestigd door de foto's van het be
treffende kruispunt : door de aanwezig
heid van in haagvorm aangeplante spar
ren van circa 4 a 5 meter hoog is het 
absoluut onmogelijk om van:uit de Kapel
lebaan het verkeer te zien dat vanuit Wol
vertem het kruispunt nadert en vice versa; 
dat blijkens de foto's de Sparrehaag zo dicht 
en hoog is dat (verweerder) onmogelijk het 
zwaailicht van de nadere combi kan heb
ben waargenomen, net zo min als men van
uit de combi bij het naderen van het kruis
punt het verkeer op de Kapellebaan kon 
zien dat het kruispunt naderde; dat (eer
ste eiser) niet kan gevolgd worden waar hij 

stelt dat het ongeval enkel maar het ge
volg is van de onoplettendheid en onvoor
zichtigheid van (verweerder); dat gelet op 
de locatie, (verweerder) het rijkswacht
voertuig (en het zwaailicht) slechts kon ge
zien hebben op het ogenblik dat het zich 
reeds in het kruispunt bevond, dat de ver
klaringen erop wijzen dat hij op dat ogen
blik het kruispunt reeds zeer kart gena
derd was; dat het niet bewezen is dat 
(verweerder) het geluidssignaal voldoende 
tijdig heeft gehoord of kunnen horen op
dat hij artikel 38 van het Verkeersregle
ment kon naleven; dat art. 37.4 van de 
Wegcode slechts wordt nageleefd wan
neer een prioritair voertuig voor het rode 
licht stopt en dat het vervolgens het licht 
slechts mag voorbijrijden indien dit geen 
gevaar oplevert voor de andere weggebrui
kers; dat (eerste eiser) zich blijkbaar niet 
gerealiseerd heeft dat hij ingevolge de be
lemmering van de zichtbaarheid vanuit de 
Kapellelaan, voor het verkeer dat vanuit 
die richting het kruispunt naderde, een on
voorzienbare hindernis vormde; dat uit de 
omstandigheid dat het voertuig van (ver
weerder) na het remmen nag verder schoof 
niet impliceert dat zijn snelheid op het 
kruispunt onaangepast was; dat uit wat 
voorafgaat mag worden afgeleid dat de 
rechtstreeks gedaagde uitsluitend verant
woordelijk is voor het ongeval; dat er bij de 
bestraffing rekening wordt gehouden met 
verzachtende omstandigheden namelijk 
met het feit dat de beoordelingsfout werd 
begaan in een stressituatie, waarbij (eer
ste eiser) zich inzette om zo spoedig mo
gelijk aan een oproep te voldoen; dat al
dus een straf met uitstel wordt opgelegd" 
(vonnis a quo pp. 2-3), 

terwijl naar luid van artikel47, eerste 
lid, van de wet van 5 augustus 1992 op het 
politieambt de Staat aansprakelijk is voor 
de schade veroorzaakt door de politie
ambtenaren van de rijkswacht in die func
ties waarin hij hen heeft aangewend, net 
zoals de aanstellers aansprakelijk zijn voor 
de schade aangericht door toedoen van hun 
aangestelden; naar luid van artikel 48 van 
dezelfde wet bedoelde politieambtenar en, 
die in hun functies aan de Staat, aan de ge
meente of aan derden schade berokke
nen, deze slechts moeten vergoeden, wan
neer zij een opzettelijke fout, een zware 
fout, of een lichte fout die bij hen gewoon
lijk voorkomt, begaan; uit de overwegin
gen van het bestreden vonnis blijkt dat eer
ste eiser, rijkswachter, in zijn functie aan 
de Staat schade veroorzaakte aan verweer
der; het bestreden vonnis niettemin 
eerste eiser veroordeelt op de burgerlijke 
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vordering van verweerder, zonder vast te 
stellen dat de lastens eerste eiser weer
houden fout voldeed aan de voorwaarden, 
neergelegd in artikel 48 van de wet op het 
Politieambt, zodat het bestreden vonnis eer
ste eiser niet wettig op grond van de vast
stellingen die het bevat kon veroordelen tot 
betaling van schadevergoeding aan ver
weerder (schending van de artikelen 2, 47 
en 48 van de wet van 5 augustus 1992 op 
het politieambt) : 

Overwegende dat krachtens de be
paling van artikel 4 7, eerste lid, van de 
wet van 5 augustus 1992 op het 
politieambt de Staat aansprakelijk is 
voor de schade veroorzaakt door de 
politieambtenaren van de rijkswacht 
en de gerechtelijke politie bij de par
ketten in de functies waarin hij hen 
heeft aangewend, net zoals de aan
stellers aansprakelijk zijn voor de 
schade aangericht door toedoen van 
hun aangestelden; 

Dat krachtens artikel 48, eerste lid, 
van dezelfde wet de in artikel 4 7 be
doelde politieambtenaren, die in hun 
functies aan de Staat, aan de ge
meente of aan derden schade berok
kenen, deze slechts moeten vergoe
den, wanneer zij een opzettelijke fout, 
een zware fout, of een lichte fout die 
bij hen gewoonlijk voorkomt, begaan; 

Overwegende dat uit de vermeldin
gen van het vonnis blijkt dat eiser, 
rijkswachter, een ongeval heeft ver
oorzaakt tijdens de uitoefening van 
zijn functie; 

Dat de appelrechters eiser veroor
delen tot het betalen van schadever
goeding aan verweerder, zonder vast te 
stellen dat zijn fout opzettelijk of 
zwaar was ofWel dat hij een lichte fout 
beging die bij hem gewoonlijk voor
komt; 

Dat zij, door aldus te oordelen, hun 
beslissing niet naar recht verantwoor
den; 

Dat het middel gegrond is; 

II. Op de voorziening van Tom Op
de_beek, burgerlijke partij : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat eiser een vordering te-

gen verweerder heeft gesteld en dat de 
rechters over geen dergelijke vorde
ring beslissen; 

Dat de voorziening geen bestaans
reden heeft; 

III. Op de voorziening van de Bel
gische Staat, civielrechtelijk aanspra
kelijke partij : 

Over het tweede middel : 
schending van de artikelen 202 en 205 

van het Wetboek van Strafvordering, 
doordat het bestreden vonnis op grond 

ondermeer van de in het eerste middel aan
gehaalde overwegingen tweede eiser 
burgerrechtelijk aansprakelijk verklaart 
voor de aan eerste eiser opgelegde geld
boete, 

terwijl het beroepen vonnis van 8 sep
tember 1995 tweede eiser slechts 
burgerrechtelijk aansprakelijk had ver
klaard voor de aan eerste eiser opgelegde 
bijdragen; de appelrechters door tweede ei
ser tevens burgerrechtelijk aansprakelijk te 
verklaren voor de aan eerste eiser opge
legde geldboete, zijn toestand verzwaren; 
het hoger beroep van het openbaar minis
terie tegen tweede eiser evenwel onont
vankelijk werd verklaard wegens laattij
digheid; bij afwezigheid van ontvankelijk 
hoger beroep van het openbaar ministe
rie tegen tweede eiser, en op de enkele ho
gere beroepen van het openbaar ministe
rie tegen eerste eiser, van eerste en tweede 
eisers, de appelrechters de toestand van 
tweede eiser niet konden verzwaren, zo
dat het bestreden vonnis door aldus te be
slissen de artikelen 202 en 205 van het 
Wetboek van Strafvordering schendt : 

Overwegende dat het beroepen von
nis, rechtdoende op de vordering van 
het openbaar ministerie, eiser civiel
rechtelijk aansprakelijk verklaart voor 
de betaling van de bijdrage van 10 
frank, gebracht op 2.000 frank, waar
toe Tom Opdebeek werd veroordeeld; 

Dat de appelrechters, na het ho
ger beroep van het openbaar ministe
rie, in zoverre het gericht is tegen ei
ser, wegens laattijdigheid niet ont
vankelijk te hebben verklaard, het 
beroepen vonnis bevestigen mits de 
wijziging dat eiser ook civielrechte
lijk aansprakelijk wordt verklaard voor 
de geldboete waartoe Tom Opdebeek 
werd veroordeeld; 



1270 HOF VAN CASSATIE Nr. 522 

Dat de appelrechters, door aldus te 
oordelen, hun beslissing niet naar 
recht verantwoorden; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het derde middel : 
schending van de artikelen 1315 Bur

gerlijk Wetboek en 870 Gerechtelijk Wet
hoek, 

doordat het bestreden vonnis de eisers 
veroordeelt tot betaling van 410.983 frank 
schadevergoeding aan verweerder, inclu
sief 77.183 frank voor B.T.W., op grond: 
"Dat uit geen enkel gegeven van het dos
sier blijkt dat (verweerder) effectiefB.T.W.
plichtige zou zijn en derhalve B.T.W. zou 
kunnen recupereren; dat aan (verweer
der) geen negatiefbewijs van niet-B.T.W.
plichtigheid, en dus van recupereerbaar
heid van de B.T.W., kan opgelegd worden" 
(vonnis p. 5, vierde en vijfde alinea), 

terwijl, alleen wanneer de schadelijder 
geen B.T.W.-plichtige is het toegekende be
drag, wanneer zijn voertuig is vernield, 
hem in staat moet stellen een dergelijk 
voertuig aan te kopen en de belasting op 
die uitgave te betalen; wanneer de aan
gesprokene de omvang van de gevorderde 
schadevergoeding betwist wat betreft de be
lasting op de uitgave, overeenkomstig de 
artikelen 1315 Burgerlijk Wetboek en 870 
Gerechtelijk Wetboek de burgerlijke par
tij behoeft te bewijzen dat zij niet B.T.W.
plichtig is; de enkele omstandigheid dat de 
burgerlijke partij aldus het bewijs van een 
negatief feit zou moeten leveren, de rech
ter niet toelaat haar van dit bewijs te ont
slaan; zodat het bestreden vonnis, door te 
beslissen dat aan verweerder geen nega
tiefbewijs van niet-B.T.W.-plichtigheid kan 
opgelegd worden, de artikelen 1315 van het 
Burgerlijk Wetboek en 870 van het Ge
rechtelijk Wetboek schendt : 

Overwegende dat de appelrechters 
vaststellen "dat uit geen enkel gege
ven van het dossier blijkt dat (ver
weerder) effectiefB.T.W.-plichtige zou 
zijn en derhalve B.T.W. zou kunnen re
cupereren"; 

Dat zij aldus oordelen dat verweer
der niet B.T.W.-plichtig is; 

Dat zij door eraan toe te voegen dat 
verweerder geen verder bewijs meer 
moet leveren, hem niet ontslaan van 
het bewijs van zijn vordering; 

Dat zij door hun motivering de be
slissing naar recht verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

IV. Op de voorziening van de Bel
gische Staat, burgerlijke partij : 

Overwegende dat eiser geen mid
del aanvoert; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre het : 1) uit
spraak doet op de tegen Tom Opde
beek ingestelde burgerlijke rechts
vordering, 2) de Belgische Staat 
civielrechtelijk aansprakelijk ver
klaart voor de geldboete waartoe Tom 
Opdebeek is veroordeeld; verwerpt de 
voorzieningen voor het overige; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde vonnis; ver
oordeelt de eisers sub I in de kosten 
van hun voorzieningen; veroordeelt de 
eisers sub II in twee derde van de kos
ten van hun voorzieningen; veroor
deelt de verweerder Marc Clement in 
de overige kosten; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Leuven, zitting hou
dend in hager beroep. 

2 december 1997 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Dhaeyer- Gelijklui
dende conclusie van de h. D'Halleweyn, 
advocaat-generaal met opdracht - Advo
caat : mr. Geinger. 

Nr. 522 

2• KAMER - 2 december 1997 

RECHTBANKEN- STRAFZAKEN- STRAF
VORDERING - VERKEERSOVERTREDING -
BURGERLIJKE VORDERING AANGAANDE LI
CHAMELIJKE SCHADE - GEEN HER
OMSCHRIJVING VAN RET MISDRIJF- GEVOLG. 

De rechters die, zonder te onderzoeken of de 
letsels waarvoor vergoeding gevorderd 
wordt al of niet werden veroorzaakt door 



Nr. 522 HOF VAN CASSATIE 1271 

de aan de verdachte ten laste gelegde ver
keersovertreding en de burgerlijke rechts
vordering niet toelaatbaar verklaren op 
grand alleen van de overweging dat ver
dachte "geen inbreuk op de art. 418-420 
Sw. ten laste wordt gelegd", verantwoor
den hun beslissing de oorspronkelijke 
kwalificatie gegeven aan het feit der ten
lastelegging niet te heromschrijven, niet 
naar recht. 

(VAN GASSE T. GULDEMONT) 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.0834.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 23 april 1996 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Gent; 

Over het middel : 
schending van de artikelen 3, 4 van de 

wet van 17 april 1878 houdende de Voor
afgaande Titel van het Wetboek van Straf
vordering, 138, 6°bis, 145, 176, 182, 211 van 
het Wetboek van StrafVordering, 418, 420 
van het StrafWetboek, 1382, 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, en 149 van de gecotir
dineerde Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis eiseres' bur
gerlijke vordering strekkende tot toeken
ning van een frank provisionele schade
vergoeding en aanstelling van een 
geneesheer-deskundige, en haar hoger be
roep, dit laatste bij gebreke aan hoedanig
heid, niet-toelaatbaar verklaart, op vol
gende gronden : "Hoewel de rechtbank 
gehouden is het feit voorwerp van de ver
volging opnieuw te onderzoeken en te be
oordelen teneinde op burgerrechtelijk ge
bied te beslissen, is de vordering van deze 
burgerlijke partij, die schadevergoeding be
oogt voortspruitende uit lichamelijke lets
els en hiertoe de aanstelling vraagt van een 
gerechtsdeskundige-geneesheer, nu Oc
taaf Guldemont geen inbreuk op de art. 
418-420 Sw. ten laste wordt gelegd, niet 
toelaatbaar", 

terwijl, eetste onderdeel, de strafrech
ter, ook wanneer hij oordeelt in hoger be
roep, verplicht is aan de ten laste gelegde 
feiten hun juiste kwalificatie te geven, zelfs 
indien de nieuwe omschrijving het bestaan 
inhoudt van andere rechtsbestanddelen dan 
die welke de oorspronkelijke kwalificatie in
hield; de omstandigheid dat te dezen de 
eerste verweerder ten laste gelegde fei-

ten door de vervolgende partij werden om
schreven als een inbreuk op het Wegver
keersreglement (art. 10.1.1 o en 3° ), de 
appelrechters niet kon beletten, zo mocht 
blijken dat eiseres door deze verkeersover
treding gekwetst werd, de feiten te her
kwalificeren tot onopzettelijke slagen ofver
wondingen (art. 418-420 Sw.); 

zodat het bestreden vonnis, door zich zon
der rechtsmacht te verklaren om te beslis
sen over eiseres' burgerlijke vordering, 
strekkende tot vergoeding wegens licha
melijke schade, op grond van de enkele 
overweging dat eerste verweerder geen in
breuk op de artikelen 418-420 van het 
Strafwetboek ten laste wordt gelegd, zich 
ten onrechte gebonden acht door de kwa
lificatie van de tenlastelegging door de ver
volgende partij (schending van de artike
len 3, 4 van de wet van 17 april 1878, 
houdende de Voorafgaande Titel van het 
Wetboek van StrafVordering, 138, 6°bis, 
145, 176, 182, 211 van het Wetboek van 
StrafVordering, 418, 420 van het StrafWet
boek en 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek) 
en met miskenning van dezelfde wetsbe
palingen nalaat zelf enig onderzoek te be
steden aan de juiste wettelijke omschrij
ving, gelet op de door eiseres aangevoerde 
letsels (schending van voormelde wetsbe
palingen), minstens berust op dubbelzin
nige redenen die niet toelaten na te gaan 
of de rechters eiseres' burgerlijke vorde
ring niet-toelaatbaar verklaren omdat de 
kwalificatie onopzettelijke slagen of ver
wondingen niet berust op dezelfde feiten als 
die waarop de vervolging van eerste ver
weerder was gegrond, dan wel omdat de 
kwalificatie onopzettelijke slagen of ver
wondingen uitgesloten is omdat de straf
rechter gebonden is door de kwalificatie van 
de feiten door de vervolgende partij, in welk 
geval de appelrechters de hierboven
aangehaalde wetsbepalingen miskennen, en 
dienvolgens niet regelmatig met redenen is 
omkleed (schending van artikel149 van de 
gecotirdineerde Grondwet); 

tweede onderdeel, wanneer de beklaagde 
wordt vervolgd voor een verkeersovertre
ding en blijkt dat ten gevolge van die fout 
iemand gekwetst werd, de rechter behoeft 
te rekwalificeren tot onopzettelijke sla
gen ofverwondingen; het bestreden von
nis niet wettig, zonder vast te stellen dat de 
door eiseres aangevoerde letsels niet wer
den veroorzaakt door de lastens eerste ver
weerder weerhouden overtredingen van het 
Wegverkeersreglement, kon oordelen dat de 
tenlastelegging niet kon geherkwalifi
ceerd worden tot onopzettelijke slagen of 
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verw ondingen in de zin van artikel418 
van het Strafwetboek; 

zodat de appelrechters zich in het be
streden vonnis met miskenning van hun 
kwalificatieverplichting zonder rechts
macht hebben verklaard om te oordelen 
over eiseres' burgerlijke vordering (scherr
ding van de artikelen 3, 4 van de wet van 
17 april1878 houdende de Voorafgaande 
Titel van het Wetboek van Strafvorde
ring, 138, 6°bis, 145, 176, 182, 211 van het 
Wetboek van Strafvordering, 418, 420 van 
het Strafwetboek, 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek) : 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat de rechters - na 

eraan te hebben herinnerd dat de 
rechtbank ertoe gehouden is ''het feit, 
voorwerp van de vervolging opnieuw te 
onderzoeken en te beoordelen ten
einde op burgerrechtelijk gebied te be
slissen" - de burgerlijke rechtsvor
dering van eiseres tot het bekomen 
van vergoeding wegens lichamelijke 
letsels niet toelaatbaar verklaren om
dat aan eerste verweerder (beklaagde) 
"geen inbreuk op de artt. 418-420 Sw. 
ten laste wordt gelegd"; 

Overwegende dat de rechter aan het 
ten laste gelegde feit zijn juiste wet
telijke omschrijving dient te geven, 
zelfs indien de nieuwe omschrijving 
het bestaan inhoudt van andere 
rechtsbestanddelen dan die welke de 
oorspronkelijke omschrijving inhield; 

Overwegende dat de rechter bij wie 
een als verkeersovertreding omschre
ven feit aanhangig is gemaakt - in
dien uit het onderzoek ervan blijkt dat 
deze verkeersovertreding lichame
lijke letsels heeft veroorzaakt en deze 
dus begrepen zijn in het feit dat als 
verkeersovertreding bij hem aanhan
gig is gemaakt - de verplichting heeft 
dit feit te heromschrijven als onopzet
telijke slagen of verwondingen, wan
bedrijfbepaald bij de artikelen 418 en 
420 Strafwetboek; 

Overwegende dat de rechters die, 
zonder te onderzoeken of de letsels 
waarvoor eiseres vergoeding vordert al 
of niet werden veroorzaakt door de aan 
eerste verweerder ten laste gelegde 
verkeersovertreding, de burgerlijke 

rechtsvordering van eiseres niet toe
laatbaar verklaren op grond aileen van 
de overweging dat eerste verweerder 
"geen inbreuk op de artt. 418-420 Sw. 
ten laste wordt gelegd", hun beslis
sing de oorspronkelijke kwalificatie ge
geven aan het feit der telastlegging 
niet te heromschrijven, niet naar recht 
verantwoorden; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond is tot onderzoek van het eer
ste onderdeel van het middel, vernie
tigt het bestreden vonnis in zoverre 
het uitspraak doet over de burger
lijke rechtsvordering van eiseres te
gen de verweerders; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde vonnis; veroordeelt de ver
weerders in de kosten; verwijst deal
dus beperkte zaak naar de Correctio
nele Rechtbank te Oudenaarde, zitting 
houdend in hoger beroep. 

2 december 1997 - 2e kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. D'Haenens, 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
de h. D'Halleweyn, advocaat-generaal met 
opdracht - Advocaat : mr. Geinger. 

Nr. 523 

2e KAMER - 2 december 1997 

1 o ONTVOERING VAN EEN KIND- BE
ZOEKRECHT - RECHTERLIJKE BESLISSING
NIET VERTONEN VAN EEN KIND- TEKORTKO
MING OPVOEDINGSPLICHT- FEITELIJKE BE
OORDELING. 

2° MISDRIJF- ALGEMEEN. BEGRIP. MATE
RIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. EENHEID 
VAN OPZET- ONTVOERING VAN EEN KIND
BEZOEKRECHT- RECHTERLIJKE BESLISSING 
- NIET VERTONEN VAN EEN KIND- TEKORT
KOMING OPVOEDINGSPLICHT - FEITELIJKE 
BEOORDELING. 
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1 o en 2° De tekortkoming van de ouder, aan 
wie de bewaring van het gemeenschap
pelijk kind bij rechterlijke beslissing is 
toevertrouwd, om zijn opvoedingsplicht te 
vervullen door het kind te overreden zich 
te schikken naar het bezoekrecht van de 
andere ouder, kan, in bijzondere omstan
digheden die de feitenrechter dient vast te 
stellen, als onttrekking in de zin van ar
tikel 369bis Strafwetboek worden be
schouwd. (Art. 369bis Strafwetboek.) (1) 

(DEMOL T. CALLENS) 

Advocaat-generaal met opdracht 
D'Halleweyn heeft in substantie gezegd : 

1. Het enig middel houdt in het eerste on
derdeel een miskenning in van de plicht 
deze in conclusie ontwikkelde argu
menten te beantwoorden, die eiseres in het 
tweede en derde onderdeel herhaalt om, in 
het tweede onderdeel, de schending aan te 
vechten van het verbod van de rechtban
ken en hoven bij algemene regel te oorde
len, waar het bestreden arrest naar een ar
rest van uw Hof verwijst en om, in het 
derde onderdeel, voor te houden dat, door 
de in dit arrest vermelde interpretatie van 
artikel 369 SWB aan te houden, het lega
liteitsbeginsel geschonden werd, nu al
dus een feitelijke gedraging bestraft zou 
worden die door voornoemd artikel niet ver
meld en dus ook niet gesanctioneerd wordt. 

Gelet op hun onder ling verband past het 
de drie onderdelen samen te bespreken. 

2. Aangaande de motiveringsplicht dient 
allereerst verwezen naar het uitvoerig re
laas van de eerste rechter, welk het be
streden arrest uitdrukkelijk overneemt, als
mede naar de eigen feitelijke overwegingen 
van de app€drechters, waaruit zij afieiden 
dat eiseres "op schrijnende wijze haar plicht 
opzettelijk verzuimd heeft, ( .. .) dat zij als 
ouder tekort kwam aan haar opvoedings
plicht te vervullen door de kinderen niet op 
positieve wijze psychologisch voor te berei
den en aan te moedigen op de uitoefening 
van het bezoekrecht van de vader". 

Deze feitelijke vaststellingen maken dui
delijk enkel het uitgangspunt uit van de be
oordeling over de toepasselijkheid van ar
tikel 369bis SWB. De appelrechters stellen 
hierover dat "dit voor GEVOLG (had) dat 
ze er niet in slaagde haar kinderen af te ge-

(1) Cass., 21 okt. 1986,A.R. nr. 608 (A. C., 1986-
87, nr. 107); 8 feb. 1994, A.R. nr. 7009 (ibid., 1994, 
nr. 70). 

ven aan (verweerder) en zij ALDUS het door 
artikel 369 van het SWB voorziene mis
drijf pleegde". 

Dit wordt nogmaals beadrukt, waar het 
arrest expliciteert dat "de onwil van de kin
deren een rechtstreeks gevolg (is) van de on
wil van (eiseres) en haar negatieve inge
steldheid". 

Door deze overwegingen beantwoordt het 
arrest wel degelijk de conclusie van eise
res, waar deze stelde dat het misdrijfbe
doeld in artikel 369bis SWB enkel naar een 
negatief feit verwijst. 

De appelrechters sommen immers in hun 
feitenrelaas in de eerste plaats de achter
eenvolgende negatieve feiten terzake op, te 
weten het niet-afgeven van de kinderen. 

Uit de geciteerde consideransen blijkt af
doende dat het bestreden arrest eiseres in
derdaad geenszins veroordeeld heeft we
gens het niet-vervullen van haar op
voedingsplicht op zich, doch wel enkel en 
aileen voor het niet-afgeven van de kinde
ren. 

De door eiseres bekritiseerde overwegin
gen geven het moreel bestanddeel van het 
misdrijfweer en weerleggen het argument 
dat de eigen wil of beter : ONwil van de 
kinderen geenszins als overmacht kan wor
den aanzien. 

Een schending van de antwoordplicht ligt 
derhalve niet voor. 

3. Door bij de weergave van de geciteerde 
overwegingen naar het arrest van uw Hof 
d. d. 15 maart 1989 te verwijzen welke een
zelfde redengeving inhoudt, schendt het ar
rest evenmin het grondwettelijk verbod 
voor de rechtbanken en hoven bij alge
mene regel te oordelen. 

Nergens bevat het arrest immers ter
zake een argument ex autoritate, in de zin 
dat het deze redenering aanhoudt OM
DAT uw Hof deze redengeving in het be
doeld arrest heeft aangehouden. Zoals ge
zegd bevat het arrest enkel een referentie 
naar dit arrest, zonder enig begeleidend 
commentaar. 

Zodoende heeft het bestreden arrest en
kel aangegeven dat de aangehouden inter
pretatie niet enkel deze is van de appel
rechters zelf doch dat deze eveneens voor 
andere jurisdicties, in casu het Hof van 
Cassatie, eveneens wordt voorgestaan. 

Volledigheidshalve kan aangestipt wor
den dat dit arrest geenszins een alleen
staande beslissing was, doch dat uw Hof 
hetzelfde standpunt aanhield in uw arres
ten van o.a. 22 sept. 1981 (A. C., 1981-82, 
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nr. 57); 21 okt. 1986 (A. C., 1986-87, nr. 107), 
en 8 februari 1994 (AC., 1994, nr. 70). 

In zijn artikel "Quelques reflexions a pro
pos et autour du droit de visite et 
d'hebergement des parents separes au di
vorces" (J.T., 1980, 340) stelt de heer Poel
man eveneens vast dat "Pour de tres jeu
nes enfants, a peu presjusqu'a la douzieme 
ou la treizieme an nee, une jurisprudence as
sez constante, et a notre avis justifiee, con
damne le parent coupable de defaillance ou 
de carence volontaire, considerant qu'illui 
appartient de les convaincre, meme s'il lui 
faut user d'une relative intimidation, c'est
a-dire du pouvoir persuasif emanant de son 
prestige d'educateur et de gardien, pour les 
convaincre de respecter l'autre parent''. 

Vergeten we hierbij niet dat de straf
baarstelling niet alleen te maken heeft met 
de beoordeling op zich van de opportuni
teit van het bezoekrecht zelf, doch tege
lijk met het niet naleven van, een terzake 
tussengekomen rechterlijke beslissing die 
reeds over deze opportuniteit in positieve 
zin geoordeeld heeft, doch welk oordeel door 
de andere ouder naast zich wordt gelegd. 

De aanvankelijke versie van artikel 
369bis SWB, zoals ingevoerd door de Wet 
van 15 mei 1912 op de kinderbescherming, 
werd door twee arresten van uw Hof van 
zelfde datum, nl. 16 maart 1914 (Pas., 
1914, p. 144, 145) aldus ge'interpreteerd dat 
het niet afgeven van de kinderen enkel dan 
strafbaar was, zo over de bewaring van de 
kinderen beslist werd in het kader van de 
Wet op de kinderbescherming, en dus niet 
wanneer enkel op burgerlijk vlak bier
over beslist werd. 

Het is met verwijzing naar deze twee 
arresten dat het artikel 369bis SWB 
gewijzigd werd bij wet van 20 juli 1927 
(B.S. 3 aug. 1927), waarbij eveneens de 
niet-naleving van deze burgerlijke beslis
singen strafbaar werden gesteld. 

Het belang van deze problematiek kan 
ook nog blijken uit het Europees Verdrag, 
gesloten in het kader van de Raad van Eu
ropa, d.d. 12 mei 1980 betreffende de er
kenning en de tenuitvoerlegging van be
slissingen inzake het gezag over kinderen 
en betreffende het herstel van het gezag 
over kinderen (Belgische wet d.d. 1 aug. 
1985, B.S., 11 dec. 1985), waarin het be
lang van de beslissingen inzake bezoek
recht gelijk worden gesteld met deze over 
het hoederecht zelf. In de aanhef stellen de 
Lid-Staten: "Het in verband met (de be
scherming van de belangen van kinderen) 
wenselijk achtend er met nadruk op te wij
zen dat het bezoekrecht van de ouders het 

normale uitvloeisel is van het recht betref
fende het gezag". 

Uit dit betoog vloeit voort dat het be
zoekrecht niet enkel een recht is van de 
ouder aan wie geen hoederecht werd toe
gekend, doch dat dit eveneens erop geba
seerd is dat het in het belang van het kind 
is dat het contact met en de invloed van de 
beide ouders wordt gehandhaafd. Het is in 
de eerste plaats op grond van dit laatste 
uitgangspunt dat de incriminatie vervat in 
artikel 369bis SWB gebaseerd is. 

De redengeving van het bestreden ar
rest, zoals ook deze vervat in uw arrest van 
15 maart 1989, waarnaar het bestreden ar
rest verwijst, sluit naadloos aan bij deze ra
tio legis. 

Door aldus te oordelen heeft het bestre
den arrest zich derhalve niet op een alge
mene regel gebaseerd die enkel z'n bron zou 
vinden in uw arrest van 15 maart 1989, 
doch hebben de appelrechters wettig arti
kel 369bis SWB toegepast, dit zonder het 
legaliteitsbeginsel te schenden. 

Zodoende hebben ze het verweer van ei
seres verworpen, haar conclusies beant
woord en hun beslissing regelmatig metre
denen omkleed en naar recht verantwoord. 

Het middel kan niet worden aangeno
men. 

4. Voor het overige werden de vereiste 
rechtsvormen gerespecteerd. 

5. Aangaande de burgerlijke vordering 
wordt geen bijzonder middel aangevoerd. 

Besluit : verwerping. 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.0938.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 28 mei 1996 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

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

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

Over het middel : 
Overwegende dat de tekortkoming 

van de ouder aan wie de bewaring van 
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het gemeenschappelijk kind bij rech
terlijke beslissing is toevertrouwd, om 
zijn opvoedingsplicht te vervullen door 
het kind te overreden zich te schik
ken naar het bezoekrecht van de an
dere ouder, in bijzondere omstandig
heden die de feitenrechter dient vast 
te stellen, als onttrekking in de zin 
van artikel 369bis Strafwetboek kan 
worden beschouwd; 

Overwegende dat de appelrechters, 
met onder meer verwijzing naar de 
analyse van de feitelijke elementen in 
het beroepen vonnis, op onaantast
bare wijze in feite oordelen dat eise
res "op een schrijnende wijze haar 
plicht opzettelijk (heeft) verzuimd; ( ... ) 
dat zij als ouder tekortkwam haar 
opvoedingsplicht te vervullen door de 
kinderen niet op positieve wijze psy
chologisch voor te bereiden en aan te 
moedigen op de uitoefening van het 
bezoekrecht van de vader; dit voor ge
volg (had) dat ze er niet in slaagde 
haar kinderen af te geven aan ( ver
weerder) en zij aldus het door arti
kel 369bis van het Strafwetboek voor
ziene misdrijf pleegde" en "de onwil 
van de kinderen een rechtstreeks ge
volg (is) van de onwil van (eiseres) en 
haar negatieve ingesteldheid ( ... )"; 

Overwegende dat uit deze motive
ring blijkt dat de appelrechters niet 
beslissen dat eiseres krachtens arti
kel 369bis Strafwetboek strafbaar zou 
zijn wegens het niet-vervullen van 
haar opvoedingsplicht, doch dat deze 
omstandigheid de onwil van de kin
deren om zich aan het bezoekrecht van 
verweerder te onderwerpen in de hand 
werkte, hetgeen het rechtstreeks ge
volg is van de onwil van eiseres de 
kinderen af te geven, zoals bepaald bij 
artikel 369bis Strafwetboek; 

Overwegende dat het hof van be
roep, dat de redengeving overneemt 
van het beroepen vonnis waarin wordt 
verwezen naar een arrest van het Hof 
van 15 maart 1989, aan deze beslis
sing geen algemene en als regel gel
dende draagwijdte toekent, doch ai
leen te kennen geeft dat het, met 
betrekking tot de feitelijke vaststel-

lingen die het arrest vermeldt, deze 
rechtspraak bijtreedt en tot de zijne 
maakt; 

Overwegende dat het hof van be
roep, zoals blijkt uit de reeds aange
haalde motivering, niet als strafbaar 
omschrijft een gedraging die niet als 
dusdanig door de wet is omschreven, 
doch aileen de draagwijdte van arti
kel 369bis Strafwetboek bepaalt; 

Overwegende dat de appelrechters 
zodoende het legaliteitsbeginsel noch 
de grondwettelijke bepalingen krach
tens dewelke de hoven en rechtban
ken aileen de rechterlijke macht uit
oefenen en zich moeten schikken naar 
de wet, miskennen; 

Dat zij aldus het verweer van eise
res verwerpen, haar conclusie beant
woorden en de beslissing regelmatig 
met redenen omkleden en naar recht 
verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de burger
lijke rechtsvordering van verweer
der tegen eiseres : 

Overwegende dat eiseres geen bij
zonder middel aanvoert; 

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

2 december 1997 - 2° kamer - Voor
zitter en uerslaggeuer : de h. D'Haenens, 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
de h. D'Halleweyn, advocaat-generaal met 
opdracht -Aduocaat: mr. A Lust, Brugge. 
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Nr. 524 

2e KAMER - 2 december 1997 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE- STRAF
ZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN 
ACCIJNZEN INBEGREPEN)- NEERGELEGDE 
STUKKEN- ANTWOORDPLICHT. 

De rechter hoeft niet te antwoorden op ter te
rechtzitting neergelegde stukken - ook al 
is de neerlegging ervan vastgesteld in het 
proces-verbaal van de terechtzitting -
waarvan niet blijkt dat het verweer dat 
beklaagde er wil uit afleiden in regelma
tige conclusies werd aangeuoerd. (Art. 149 
Gw.) 

(CROO) 

ARREST 

(A.R. nr. P.97.0019.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 7 november 1996 in ha
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Gent; 

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

Over het eerste middel : 
Overwegende dat uit de stukken 

waarop het Hof vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat eiser voor de feiten
rechter een conclusie nam; dat de rech
ter niet hoeft te antwoorden op ter te
rechtzitting neergelegde stukken -
ook al is neerlegging ervan vastge
steld in het proces-verbaal van de te
rechtzitting - waarvan niet blijkt dat 
het verweer dat beklaagde er wil uit 
afleiden in een regelmatige conclusie 
werd aangevoerd; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel : 
Overwegende dat het middel datal

leen opkomt tegen de onaantastbare 

beoordeling van feiten door de rech
ter, niet ontvankelijk is; 

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

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

2 december 1997- 2e kamer- Voor
zitter en verslaggever : de h. D'Haenens, 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
de h. D'Halleweyn, advocaat-generaal met 
opdracht- Advocaat: mr. D. Defrance, 
Gent. 

Nr. 525 

2e KAMER - 2 december 1997 

1 o WETTEN, DECRETEN, ORDONNAN
TIES, BESLUITEN- WERKING IN DE TIJD 
EN IN DE RUIMTE- WERKING IN DE TIJD -
SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN- WIJZIGINGS
WET- DRAAGWIJDTE. 

2° MISDRIJF - ALGEMEEN. BEGRIP. MATE
RIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. EENHEID 
VAN OPZET- VERVOLGING WEGENS EEN AAN 
EEN VEROORDELING VOORAFGAAND MISDRIJF 
- EENHEID VAN OPZET- SAMENLOOP VAN 
MISDRIJVEN- WIJZIGING VAN DE WET- GE
VOLGEN. 

1 o en 2° Wanneer een beklaagde vervolgd 
wordt wegens misdriJven die gepleegd zijn 
v66r een vroegere veroordeling en u66r de 
wijziging van art. 65, Sw. door art. 45, 
wet van 11 juli 1994, moet de rechter, als 
hij oordeelt dat de misdrijven, waar
voor de nieuwe vervolgingen ingesteld 
zijn, gepleegd zijn in hetzelfde opzet als 
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de misdrijven die tot de vorige veroorde
ling hebben geleid, de nieuwe vervolgin
gen niet ontvankelijk verklaren. (Artt. 2 
en 65 Sw.) (1) 

(DUTILLEUX) 

ARREST 

(A.R. nr. P.97.0760.N) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 5 mei 1997 door het Hof 
van Beroep te Gent gewezen; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del: 

schending van artikel 2 en van artikel 65 
Strafwetboek in zijn versie van v66r de ver
vanging bij artikel 45 van de Wet van 11 
juli 1994: 

Overwegende dat de oorspronke
lijke versie van artikel 65 Strafwet
boek bepaalt dat wanneer eenzelfde 
feit verscheidene misdrijven oplevert, 
aileen de zwaarste straf wordt uitge
sproken; dat deze regel ook toepasse
lijk is wanneer verschillende feiten 
voortkomen uit eenzelfde strafbaar op
zet of gedraging zodat ze slechts een 
strafbaar feit opleveren; dat de straf
rechter op onaantastbare wijze oor
deelt ofverschillende ten laste van een 
beklaagde gelegde feiten slechts een 
strafbaar feit opleveren; 

Dat de toepassing van deze bepa
ling ertoe leidt dat indien de rechter, 
wanneer een beklaagde wordt ver
volgd wegens een misdrijf dat gepleegd 
is v66r een vroegere veroordeling, oor
deelt dat het misdrijf, waarvoor de 
nieuwe vervolging is ingesteld, slechts 
een strafbaar feit uitmaakt met het 
misdrijf dat tot de vroegere veroorde
ling heeft geleid, hij de nieuwe ver
volging - we gens zogenaamde "op
slorping" - niet ontvankelijk moet 
verklaren; 

Overwegende dat de oorspronke
lijke versie van artikel 65 Strafwet-

(1) Zie Cass., 16 nov. 1994,A.R. nr. P.94.1206.F 
(A. C., 1994, nr. 491, met noot; Rec. Cass., 1995, 
p. 33 met noot Stessens, Guy). 

hoek een zachtere bestraffingsregeling 
ten voordele van de beklaagde inhield 
dan de nieuwe versie van artikel 65 
Strafwetboek zoals vervangen bij ar
tikel 45 van de wet van 11 juli 1994; 
dat inderdaad de nieuwe versie de 
strafrechter die kennisneemt van een 
nieuwe vervolging wegens een mis
drijf dat sam en met een misdrijf waar
voor de beklaagde reeds vroeger werd 
veroordeeld, een strafbaar feit uit
maakt, verplicht erover te oordelen en 
hem toelaat een nieuwe straf uit te 
spreken indien de reeds uitgespro
ken straffen hem onvoldoende lijken; 

Dat krachtens artikel 2 Strafwet
boek de strafrechter dan ook, wan
neer een beklaagde wordt vervolgd we
gens een misdrijf dat gepleegd is v66r 
een vroegere veroordeling en v66r de 
inwerkingtreding van de nieuwe ver
sie van artikel 65 Strafwetboek en hij 
oordeelt dat het misdrijf, waarvoor de 
nieuwe vervolging is ingesteld, ge
pleegd is in dezelfde opzet als het mis
drijf dat tot de vroegere veroordeling 
heeft geleid, de nieuwe vervolging niet 
ontvankelijk moet verklaren; 

Overwegende dat blijkens de stuk
ken waarop het Hof vermag acht te 
slaan, eiser bij in kracht van gewijsde 
gegaan arrest van het Hof van Be
roep te Gent van 19 september 1995 
werd veroordeeld wegens feiten welke 
gepleegd werden v66r de inwerking
treding van de nieuwe versie van ar
tikel 65 Strafwetboek; 

Dat eiser bij het bestreden arrest 
wordt veroordeeld wegens misdrij
ven die eveneens werden gepleegd v66r 
de inwerkingtreding van de nieuwe 
versie van artikel 65 Strafwetboek; 

Overwegende dat de appelrechters 
considereren : "Er is geen aanleiding 
om terzake de opslorping te bevelen 
met de in kracht van gewijsde gegane 
veroordeling dd. 19 september 1995 
van dit hof van beroep, 6de Kamer, 
waarvan het hof (van beroep) kennis 
heeft genomen samen met het er op 
betrekking hebbend strafdossier; ge
let op het groat aantal ongedekte 
cheques die werden uitgegeven, 
de minder grate waarde van de 
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ontvreemde of opgelichte goederen en 
de specifieke omstandigheden waarin 
de ontvreemdingen gebeurden zoals 
blijkt uit het strafdossier zal een straf 
zoals hierna bepaald een passende be
teugeling vormen voor de weerhou
den feiten"; 

Dat de appelrechters met deze con
sideransen de eenheid van strafbaar 
feit van de feiten van de vroegere ver
oordeling en van de feiten van de 
nieuwe vervolging ten laste van ei
ser vaststellen; dat ze dan ook hun be
slissing om over de feiten van de 
nieuwe vervolging te oordelen en deze 
te bestraffen, niet naar recht verant
woorden; 

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

2 december 1997 - 2° kamer - Voor
zitter : de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Huybrechts - Gelijklui
dende conclusie van de h. D'Halleweyn, 
advocaat-generaal met opdracht. 

Nr. 526 

2e KAMER - 2 december 1997 

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN -
GEWETTIGDE VERDENKING- VERZOEK GE
RICHT TEGEN EEN ONDERZOEKSRECHTER
BEOORDELING. 

Zo uit de verklaring van de onderzoeks
rechter blijkt dat deze magistraat de ad
vocaten van de tegenpartij nooit heeft ont
moet noch derden heeft ingelicht over de 
inhoud van gerechtelijke onderzoeken ten 
laste van verzoeker, dat hij alleen een per
soon meedeelde dat nag andere klach
ten bestonden, nadat die persoon met be
trekking tot een klacht met burgerlijke-

partijstelling van diens echtgenote te
gen uerzoeker werd gehoord en had aan
gekondigd een andere klacht te zullen 
neerleggen en hierbij geen raad gegeven 
werd om zaken "bij de bestaande dos
siers" tegen verzoeker te voegen, kan hier
uit niet worden afgeleid dat de met het 
onderzoek belaste magistraat niet in staat 
zou zijn de zaak met de vereiste onafhan
kelijkheid en onpartijdigheid te behan
delen of dat bij verzoeker of bij de open
bare opinie gewettigde twijfel kan worden 
gewekt aangaande zijn geschiktheid om 
de zaak op zodanige wijze te behande
len. (Artt. 542 tot 552 Sv.) (1) 

(BEHEYT) 

ARREST 

(A.R. nr. P.97.1258.N) 

HET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift tot verwijzing van de ene on
derzoeksrechter naar een andere, ter 
griffie van het Hof ontvangen op 7 ok
tober 1997, waarvan een door de grif
fier van het Hofvoor eensluidend ver
klaarde kopie aan dit arrest is gehecht 
en ervan deel uitmaakt; 

Overwegende dat het verzoek er
toe strekt de zaak met notitienummer 
IE 72.99.493/96 op grond van gewet
tigde verdenking naar een andere on
derzoeksrechter te verwijzen om re
den dat uit een brief van "de 
raadslieden van een kandidaat
burgerlijke partij" zou blijken dat on
derzoeksrechter Devloo hen vertrou
welijk inlichtte over het bestaan en de 
inhoud van ten laste van verzoeker ge
voerde onderzoeken, en hierbij de raad 
gaf om zaken "bij de bestaande dos
siers" te voegen; 

Overwegende dat uit de verklaring 
die voornoemde onderzoeksrechter 
overeenkomstig artikel 836 Gerechte
lijk Wetboek onderaan de akte van de 
gelijktijdig door verzoeker tegen hem 

(1) Cass., 1 dec. 1983,A.R. nr. 3247 (A.C., 1983-
84, nr. 182); 8 maart 1989, A.R. nr. 7370 (ibid., 
1988-89, nr. 383), en 14 okt. 1996, A.R. nr. 
P.96.1267.F (ibid., 1988-89, nr. 383), en 14 okt. 
1996, A.R. nr. P.96.1267.F (ibid., 1996, nr. 379; 
A.J.T., 1996-97, p. 41, met noot Ghysels, Jan). 
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ingestelde wraking heeft gesteld, blijkt 
dat deze magistraat vermelde advo
caten nooit heeft ontmoet noch der
den heeft ingelicht over de inhoud van 
gerechtelijke onderzoeken ten laste 
van verzoeker; dat hij aileen een per
soon meedeelde dat nog andere klach
ten bestonden, nadat die persoon met 
betrekking tot de klacht met 
burgerlijke-partijstelling van diens 
echtgenote tegen verzoeker werd ge
hoord en had aangekondigd een an
dere klacht te zullen neerleggen; dat 
hierbij geen raad werd gegeven om za
ken "bij de bestaande dossiers" te
gen verzoeker te voegen; 

Overwegende dat uit deze gegevens 
niet kan worden afgeleid dat de met 
het onderzoek belaste magistraat niet 
in staat zou zijn de zaak met de ver
eiste onafhankelijkheid en onpartij
digheid te behandelen of dat bij ver
zoeker of bij de openbare opinie 
gewettigde twijfel kan worden gewekt 
aangaande zijn geschiktheid om de 
zaak op zodanige wijze te behande
len; 

Om die redenen, gelet op de artike
len 542 tot 552 Wetboek van StrafVor
dering, verwerpt het verzoek; veroor
deelt verzoeker in de kosten. 

2 december 1997 - 2e kamer - Voor
zitter: de h. D'Haenens, voorzitter- Ver
slaggever : de h. Goethals - Gelijklui
dende conclusie van de h. D'Halleweyn, 
advocaat-generaal met opdracht - Advo
caat : mr. W. Van Cutsem, Brussel. 

Nr. 527 

2e KAMER - 2 december 1997 

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN
GEWETTIGDE VERDENKING- VERZOEK GE-
RICHT TEGEN EEN ONDERZOEKSRECHTER DIE 

Het verzoek een zaak op grand van gewet
tigde verdenking naar een andere onder
zoeksrechter te verwijzen is niet ontvan
kelijk wanneer uit de stukken blijkt dat 
in deze zaak hager beroep werd inge
steld door verzoeker bij de hamer van in
beschuldigingstelling tegen de beschik
king van de raadkamer die de zaak naar 
de correctionele rechtbank verwijst en de 
zaak aldus in de huidige stand van de 
rechtspleging niet meer bij de onderzoeks
rechter aanhangig is. (Artt. 542 tot 552 
Sv.) (1) 

(BEHEYT) 

ARREST 

(A.R. nr. P.97.1260.N) 

HET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift tot verwijzing van de ene on
derzoeksrechter naar een andere, ter 
gri:ffie van het Hof ontvangen op 7 ok
tober 1997, waarvan een door de grif
fier van het Hofvoor eensluidend ver
klaarde kopie aan dit arrest is gehecht 
en ervan deel uitmaakt; 

Overwegende dat het verzoek er
toe strekt de zaak met notitienummer 
IE 20.99.213/94 op grond van gewet
tigde verdenking naar een andere on
derzoeksrechter te verwijzen om re
den dat uit een brief van "de 
raadslieden van een kandidaat
burgerlijke partij" zou blijken dat on
derzoeksrechter Devloo hen vertrou
welijk inlichtte over het bestaan en de 
inhoud van ten laste van verzoeker ge
voerde onderzoeken, en hierbij de raad 
gaf om zaken "bij de bestaande dos
siers" te voegen; 

Overwegende dat uit de stukken 
blijkt dat in deze zaak hoger beroep 
werd ingesteld door verzoeker bij de 
kamer van inbeschuldigingstelling bij 
het Hofvan Beroep te Gent tegen de 
beschikking van de raadkamer van 11 
april 1997 die de zaak van verzoeker 
naar de correctionele rechtbank ver
wijst; 

NIET MEER MET DE BEHANDELING VAN DE (1) Cass., 4 sept. 1973 (A.C., 1974, p. 5); 31 okt. 
ZAAK IS BELAST. 1989, A.R. nr. 3847 (ibid., 1989-90, nr. 134). 
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Dat de zaak in de huidige stand van 
de rechtspleging niet meer bij de on
derzoeksrechter aanhangig is; 

Dat het verzoek niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, gelet op de artike
len 542 tot 552 Wetboek van Strafvor
dering, verwerpt het verzoek; veroor
deelt verzoeker in de kosten. 

2 december 1997- 2e kamer- Voor
zitter : de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Goethals - Gelijklui
dende conclusie van de h. D'Halleweyn, 
advocaat-generaal met opdracht - Advo
caat : mr. W. Van Cutsem, Brussel. 

Nr. 528 

2e KAMER - 3 december 1997 

1 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST- SCHADE- MATE
RIELE SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE -
LICHAMELIJKE SCHADE- OMVANG- PASSA
GIER- NIET-DRAGEN VAN DE VEILIGHEIDS
GORDEL- WEERSLAG. 

2° MISDRIJF- RECHTVAARDIGING EN VER
SCHONING - RECHTVAARDIGING -
RECHTV AARDIGINGSGROND- NIET-DRAGEN 
VAN DE VEILIGHEIDSGORDEL- GEVOLGEN. 

3° BEWIJS - STRAFZAKEN- BEWIJSLAST. 
BEOORDELINGSVRIJHEID - LICHAMELIJKE 
SCHADE- PASSAGIER- NIET-DRAGEN VAN DE 
VEILIGHEIDSGORDEL - BEWIJSLAST. 

1 o De {out van de passagier, die bestaat in 
het niet-dragen van de veiligheidsgor
del, staat in beginsel niet in oorzakelijk 
verband met het ongeval waarvan hij het 
slachtoffer is; die {out kan evenwel een 
weerslag hebben op zijn recht op vergoe
ding wegens het aangegane risico (1). 

2° en 3° Aangezien het niet-dragen van de 
veiligheidsgordel geen rechtvaardigings
grond vormt, moet de beklaagde, de 

(1) Zie Cass., 27 mei 1993, A.R. m. 9597 (A. C., 
1993, nr. 256). 

burgerrechtelijk aansprakelijke partij of 
de vrijwillig tussengekomen verzeke
raar van de beklaagde, die een derge
lijke omstandigheid aanvoeren, het be
staan van die {out en het oorzakelijk 
verband tussen die {out en de schade be
wijzen. 

(AG 1824 N.V. T. FONTIGNIE E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.97.0582.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 24 maart 1997 gewe
zen door het Hof van Beroep te Brus
sel; 

A. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissingen op de burger
lijke rechtsvorderingen van Patrick 
Fontignie en Mauricette Dumay : 

Over het middel : schending van arti
kel149 van de op 16 februari 1994 gecoi:ir
dineerde Grondwet en miskenning van het 
algemeen rechtsbeginsel betreffende de be
wijslast, dat van toepassing is op de rechts
pleging in strafzaken, zoals bevestigd, bij
voorbeeld, bij artikel 221 van het Wetboek 
van Strafvordering, 

doordat het hof van beroep, na te heb
ben beslist dat eiseres ''het bestreden von
nis alleen verwijt dat het de aansprake
lijkheid niet heeft gedeeld, op grond dat 
Catherine Stroobants en Dominique 
Nuyens, die heiden achteraan in het door 
Smai:n Djaballah bestuurde voertuig za
ten, geen veiligheidsgordel droegen" (ar
rest, p. 5, eerste lid), beslist dat "de vrij
willig tussenkomende partij die de 
verplichte burgerrechtelijke aansprakelijk
heid inzake motorrijtuigen van de be
klaagde dekt, (. .. ) de door de burgerlijke 
partijen geleden schade volledig moet ver
goeden" (arrest, p. 5, voorlaatste lid) en ei
seres, met bevestiging van het door de eer
ste rechter gewezen vonnis, veroordeelt tot 
betaling van een bedrag van 200.000 frank, 
vermeerderd met de interest, aan de heer 
Fontignie en van een bedrag van 403.362 
frank, vermeerderd met de interest, aan 
mevrouw Dumay, op grond dat ''het, gelet 
op de extreme hevigheid van de oorspron
kelijke klap, die het gevolg was van de snel
heid van ten minste 120 kilometer per uur 
waarmee de beklaagde Djaballah reed, en 
het feit dat het voertuig van een berm is 
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neergestort, niet met de vereiste graad van 
zekerheid kan worden uitgemaakt of er 
enig oorzakelijk verband bestaat tussen het 
overlijden van Catherine Stroobants of de 
verwondingen van Dominique Nuyens, die 
achteraan in het voertuig zaten en het niet
dragen van de veiligheidsgordel" (arrest p. 
5, vijfde lid), 

terwijl eiseres in haar conclusie betoogde 
dat de inzittenden, door geen veiligheids
gordel te dragen, een heel bijzonder ri
sico hadden aangegaan, te meer daar de rij
wijze van de heer Djabailah hen aileen 
maar had moeten aanzetten om dubbel 
voorzichtig te zijn; gelet op die omstandig
heden, de inzittenden en de burgerlijke par
tijen, die in hun rechten gesubrogeerd zijn, 
ten dele aansprakelijk moesten worden ge
acht (appelconclusie, p. 2-3); het niet aan 
haar stond te bewijzen dater een oorza
kelijk verband bestond tussen het niet
dragen van de veiligheidsgordel en de ge
leden schade, nu haar bewering dienaan
gaande niet van aile geloofuraardigheid was 
ontbloot; de beklaagde, de burgerrechte
lijk aanspralcelijke partij of de vrijwillig tus
senkomende partij die een rechtvaar
digingsgrond of enige andere omstandig
heid aanvoert, die zijn schuld kan uitslui
ten, niet gehouden is tot het bewijs er
van, wanneer zijn bewering niet van aile 
geloofuraardigheid is ontbloot; zulks ook het 
geval is, wanneer voornoemde partij aan
voert dat de burgerlijke partij een fout be
gaan heeft op grond waarvan de aanspra
kelijkheid moet worden gedeeld; het niet is 
vastgesteld dat de bewering van eiseres 
elke geloofwaardigheid miste; het bijge
volg aan de burgerlijke partijen stond om 
te bewijzen dat het niet-dragen van de vei
ligheidsgordel niet in een oorzakelijk ver
band stond met de geleden schade; wan
neer van eiseres geeist wordt dat zij met 
een "vereiste graad van zekerheid" het be
staan van een oorzakelijk verband tus
sen de schade en het niet-dragen van de 
veiligheidsgordel bewijst, de bewijslast om
gekeerd wordt, aangezien zij aldus het "ri
sico" van dat bewijs draagt; voornoemde 
motivering op zijn minst dubbelzinnig is, nu 
aan de hand ervan niet kan worden uitge
maakt ofhet hofvan beroep aldan niet on
wettig heeft geoordeeld dat de getroffene 
wegens het bestaan van twijfel niet aan
sprakelijk kon worden geacht, zodat het ar
rest niet regelmatig met redenen is om
kleed (schending van artikel 149 van de 
gecoordineerde Grondwet) en de regels be
treffende de bewijslast in strafzaken 
schendt (miskenning van het algemeen 

rechtsbeginsel betreffende de bewijslast in 
de strafrechtspleging) : 

Overwegende dat er geen oorzake
lijk verband bestaat tussen het niet
dragen van de veiligheidsgordel en het 
ongeval; dat het niet-dragen van de 
gordel echter wel een weerslag kan 
hebben op het recht van de getrof
fene op vergoeding wegens het aan
gegane risico; 

Dat die omstandigheid dus geen 
rechtvaardigingsgrond is; 

Overwegende dat de beklaagde, de 
burgerrechtelijk aansprakelijke par
tij of de vrijwillig tussengekomen ver
zekeraar van de beklaagde die een der
gelijke omstandigheid aanvoeren, het 
bestaan van de fout en het oorzake
lijk verband tussen die fout en de 
schade moeten bewijzen; 

Overwegende dat het hof van be
roep, nu het eiseres in haar hoedanig
heid van verzekeraar van de burger
rechtelijke aansprakelijkheid van de 
bestuurder Djaballah veroordeelt tot 
betaling van de gehele, door de bur
gerlijke partijen geleden schade, op 
grand dat, gelet op de extreme hevig
heid van de oorspronkelijke klap, die 
het gevolg was van de snelheid van 
ten minste 120 kilometer per uur 
waarmee de (bestuurder) Djaballah 
reed, en gelet op het feit dat het voer
tuig van een berm is neergestort, niet 
met de vereiste graad van zekerheid 
kan worden uitgemaakt of er enig oor
zakelijk verband bestaat tussen het 
overlijden van Catherine Stroobants of 
de verwondingen van Dominique 
Nuyens, die achteraan in het voer
tuig zaten, en het niet-dragen van de 
veiligheidsgordel, de regels betref
fende de bewijslast in strafzaken niet 
schendt en zijn beslissing op ondub
belzinnige wijze regelmatig met rede
nen omkleedt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de burger
lijke rechtsvordering van Dominique 
Nuyens; 
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Overwegende dat eiseres afstand 
doet van haar voorziening; 

Om die redenen, verleent akte van 
de afstand van de voorziening van ei
seres, in zoverre zij gericht is tegen de 
beslissing op de rechtsvordering van 
Dominique Nuyens; verwerpt de voor
ziening voor het overige; veroordeelt 
eiseres in de kosten. 

3 december 1997- ze kamer- Voor
zitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : mevr. Jeanmart- Gelijk
luidende conclusie van de h. De Riemae
cker, advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Hutzler. 

Nr. 529 

ze KAMER- 3 december 1997 

1° WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE
MENT VAN 01·12-1975 - REGLEMENTS· 
BEPALINGEN -ARTIKEL 61-ARTIKEL 61.1.1' 
- DRAAGWIJDTE. 

zo WEGVERKEER- WEGVERKEERSREGLE· 
MENT VAN 01-12-1975 - REGLEMENTS
BEPALINGEN -ARTIKEL 76 -ARTIKEL 76.1-
DRAAGWIJDTE. 

1 o en zo De artt. 61.1. 1" en 76.1 Wegver
keersreglement verbieden niet meerdere 
stopstrepen aan te brengen met betrek
king tot eenzelfde verkeersbord B5 ofver
keerslicht, indien de plaatsgesteldheid 
zulks vereist; uit die bepalingen volgt dat, 
als meerdere stopstrepen op hetzelfde ver
keerslicht betrekking hebben, de bestuur
ders die dat verkeerslicht naderen wan
neer het op rood staat, moeten stoppen 
zodra zij op de door hen gevolgde rij
baan een van die stopstrepen ontmoe
ten (1). (Artt. 61.1.1 o en 76.1 Wegver
keersreglemen t.) 

(1) Cass., 27 nov. 1984, A.R. nr. 8861 (A. C., 
1984-85, nr. 194). 

(VANDERSCHRICK T. PELAEZ CARCABA) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.97.1121.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 24 juni 1997 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Luik; 

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

Overwegende dat artikel 76.1 van 
het algemeen reglement op de poli
tie van het wegverkeer bepaalt dat 
"een stopstreep gevormd door een 
witte doorlopende streep, haaks op de 
rand van de rijbaan aangebracht, de 
plaats aanduidt waar de bestuurders 
moeten stoppen ingevolge een ver
keersbord B 5 of een verkeerslicht"; 
dat luidens artikel 61.1.1 o van voor
noemd reglement, "rood licht bete
kent dat het verboden is de stopstreep 
of, zo er geen stopstreep is, het ver
keerslicht zelf, voorbij te rijden"; 

Overwegende dat uit voornoemde 
artikelen niet kan worden afgeleid dat 
het de bestuurder, die een rood licht 
nadert, alleen verboden is om de stop
streep die zich het dichtst bij het ver
keerslicht bevindt, voorbij te rijden; 
dat het op grond van die artikelen niet 
verboden is om meerdere stopstre
pen aan te brengen, als de plaatsge
steldheid zulks vereist; dat alleen dui
delijk moet blijken dat de verschillende 
stopstrepen betrekking hebben op het
zelfde verkeerslicht; dat het in dat ge
val niet vereist is dat bij de "eerste" 
stopstreep zelf een ander verkeers
licht is geplaatst dan het verkeers
licht dat zich bij de "volgende" stop
streep bevindt; 

Overwegende dat, bijgevolg, de be
stuurders die een rood licht naderen, 
moeten stoppen zodra zij op de rij
baan die zij volgen een stopstreep te
genkomen die betrekking heeft op dat 
licht; dat de aanwezigheid van een 
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tweede stopstreep net voor het ver
keerslicht niet betekent dat voor
noemde bestuurders op een andere 
plaats moeten stoppen; 

Overwegende dat de appelrechters, 
nu zij vaststellen dat "de door de be
klaagde voorbijgereden stopstreep ( ... ) 
uiteraard betrekking heeft op het over
eenkomstig het Wegverkeersregle
ment regelmatig aangebrachte ver
keerslicht dat wat lager stand, en 
waarvan niet wordt betwist dat het 
tijdens het voorbijrijden ervan op rood 
stond ( ... )",hun beslissing naar recht 
verantwoorden en geen enkele van de 
in het middel aangegeven wettelijke 
bepalingen schenden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de burger
lijke rechtsvordering van verweer
der: 

Overwegende dat eiseres geen bij
zonder middel aanvoert; 

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

3 december 1997 - 2e kamer - Voor
zitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. de Codt - Gelijklui
dende conclusie van de h. De Riemaecker, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Ph. 
Delfosse, Luik. 

Nr. 530 

1 e KAMER - 4 december 1997 

1° EUROPESE UNIE - PREJUDICIELE GE
SCHILLEN- HOF VAN CASSATIE- VERPLICH-

TING - EXECUTIEVERDRAG - OVEREEN
KOMST- GELIJKWAARDIGE VERBINTENIS
SEN- BEVOEGDE RECHTER 

2° PREJUDICIEEL GESCHIL- HOF VAN 
CASSATIE - VERPLICHTING- EUROPESE UNIE 
- EXECUTIEVERDRAG- OVEREENKOMST
GELIJKWAARDIGE VERBINTENISSEN- BE
VOEGDE RECHTER 

3° OVEREENKOMST- RECHTEN EN VER
PLICHTINGEN VAN PARTIJEN -ALLERLEI
GELIJKWAARDIGE VERBINTENISSEN- BE
VOEGDE RECHTER - EUROPESE UNIE -
EXECUTIEVERDRAG- PREJUDICIEEL GESCHIL 
- HOF VAN CASSATIE- VERPLICHTING. 

4 ° VERBINTENIS - OVEREENKOMST- GE
LIJKWAARDIGE VERBINTENISSEN - BE
VOEGDE RECHTER - EUROPESE UNIE -
EXECUTIEVERDRAG- PREJUDICIEEL GESCHIL 
- HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING. 

1 o, 2°, 3 o en 4 o Wanneer, voor de beoorde
ling van een cassatiemiddel, de vraag rijst 
of de bepalingen van het Executieverdrag 
aldus moeten begrepen worden dat een 
samengestelde vordering gestoeld op ver
schillende verbintenissen ontstaan uit een
zelfde overeenkomst voor eenzelfde recht
bank mag worden gebracht, oak al 
moeten de contractuele verbintenissen 
waarop de vordering steunt, volgens de 
verwijzingsregels van de Staat van de 
aangezochte rechter, de ene in het land 
van de aangezochte rechter worden uit
gevoerd, de andere in een andere EG
lidstaat, in acht genomen dat de aange
zochte rechter op grand van de hem 
overgelegde vordering oordeelt dat de twee 
verbintenissen die aan de vordering ten 
grondslag liggen, niet aan elkaar onder
geschikt zijn, maar gelijkwaardig, is het 
Hof van Cassatie gehouden het Hof van 
Justitie van de Europese Gemeenschap te 
verzoeken over die vraag bij wijze van 
prejudiciele beslissing uitspraak te doen 
(1). (Artt. 2 en 5, aanhef, 1, Executie
verdrag van 27 sept. 1968 tussen de 
Staten-leden van de E.G. betreffende de 

(1) Overeenkomstig het Protocol van 3 juni 
1971 betreffende de uitlegging door het Hofvan 
Justitie van het Verdrag, goedgekeurd bij wet van 
18 juli 1973. 

Zie H.v.J. E.G., 6 okt. 1976, Ets. A. de Bloos 
P.V.B.A. t. C.V.A. Bouyer, 14/76, Jur., 1976, 1497; 
26 mei 1982, Ivenel t. Schwab, 133/81, ibid., 1982, 
1891, en 15 jan. 1987, Shenavai t. Kreischer, 
266/85, ibid., 1987, 239; zie ook: J. SCHAMP, Het 



1284 HOF VAN CASSATIE Nr. 530 

rechterlijke bevoegdheid en de tenuit
voerlegging van beslissingen in burger
lijke en handelszaken, goedgekeurd bij de 
wet van 13 jan. 1971.) 

(LEATHERTEX DIVISIONE SINTETICI SPA 
T. BODETEX B.V.B.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.95.0318.N) 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 29 oktober 1993 en 3 
februari 1995 gewezen door het Hof 
van Beroep te Gent; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 5, inzonder

heid 1 o, en 22 van het Verdrag van 27 sep
tember 1968 tussen de Lid-Staten van de 
Europese Economische Gemeenschap be
treffende de rechterlijke bevoegdheid en de 
tenuitvoerlegging van beslissingen in bur
gerlijke en handelszaken, ondertekend te 
Brussel, en goedgekeurd bij de wet van 13 
januari 1971 en 31 juli 1986, 

doordat het arrest van 29 oktober 1993 
beslist dat het bevoegd is uitspraak te doen 
over de vordering van verweerster op grand 
van de volgende motieven : 

"Het feit dat de plaats van haar vesti
ging gelegen is in Italie heeft (eiseres) er
toe gebracht dadelijk te beweren dat het 
enig bevoegde gerecht het (I)taliaanse ge
recht is nl. de rechtbank te Prado. De 
hoofdregel van het EEX-verdrag in arti
kel 2 wijst inderdaad in die richting. (Ver
weerster) stelde dat (eiseres) tach voor het 
(B)elgische gerecht kan opgeroepen wor
den op grand van artikel 5, sub 1 o van het 
verdrag, waaruit volgt dat bijkomend geldt 
als bevoegd het gerecht van de plaats waar 
de verbintenis, die aan de eis ten grand
slag ligt, is uitgevoerd of moet worden uit
gevoerd. Zij werd daarin gevolgd door de 
eerste rechter, die terecht besliste dat hij 
bevoegd was; Het geding betreft de on
rechtmatige opzegging van de beweerde 
zelfstandige agentuurovereenkomst en de 
betaling van de ter uitvoering van die over
eenkomst nag verschuldigde commissielo
nen. Het gaat wel degelijk om een geschil 

Europees bevoegdheidsrecht inzake overeenkom
sten- Een grondige bespreking van de artike
len 5, 1 o en 17 van het Europees bevoegdheids
en Executieverdrag (EEX), R. W, 1988-1989, p. 
897-911. 

ten aanzien van verbintenissen uit over
eenkomst in de zin van artikel 5 sub 1 o van 
het verdrag (zie het arrest van het Hofvan 
Justitie dd 8 maart 1988, (. .. )). In het ka
der van de bevoegdheidsbepaling volgens 
artikel 5 is enkel de oorspronkelijke, au
tonome verbintenis relevant. Bijgevolg mag 
gezegd worden dat aan de eis van (ver
weerster) ten grondslag liggen ten eerste de 
verbintenis om het overeengekomen commi 
ssieloon te betalen, ten tweede de verbin
tenis om bij het beeindigen van een voor 
onbepaalde tijd verleende agentuur
overeenkomst een opzeggingstermijn in 
acht te nemen. De eerstgenoemde verbin
tenis mag niet worden aangezien als de 
hoofdverbintenis. Deze verbintenissen wor
den als gelijkwaardig beschouwd en in dat 
geval belet niets de (verweerster) ze alle
bei te brengen voor de rechter van de plaats 
van uitvoering van een ervan. Zander dat 
zij daarin wordt tegengesproken en te
recht stelt (verweerster) dat de verbinte
nis tot geven van een opzegtermijn in Bel
gie - meer bepaald ter zetel van de agent 
- dient te worden uitgevoerd en dat de 
(R)echtbank van (K)oophandel te Kort
rijk oak bevoegd was om van voorliggend 
geschil kennis te nemen", 

terwijl, eerste onderdeel, naar luid van ar
tikel 5, 1 o van het Verdrag van 27 septem
ber 1986 de verweerder die woonplaats 
heeft op het grondgebied van een verdrag
sluitende Staat, ten aanzien van verbin
tenissen uit overeenkomst, kan worden op
geroepen voor het gerecht van de plaats, 
waar de verbintenis, die aan de eis ten 
grondslag ligt, is uitgevoerd of moet wor
den uitgevoerd; 

onder "verbintenis" in de zin van dit ar
tikel 5, 1 o moet worden begrepen, de con
tractuele verbintenis die ten grondslag ligt 
aan de vordering in rechte; 

hieruit volgt dat, indien het om een ge
schil gaat waaraan verschillende verbin
tenissen uit een zelfde overeenkomst aan 
de rechtsvordering ten grondslag liggen, 
voor elk van die verbintenissen afzonder
lijk dient te worden nagegaan waar het op 
die verbintenis toepasselijke recht, vast
gesteld overeenkomstig de verwijzings
regels van de geadieerde rechter, de uit
voering ervan lokaliseert; 

deze laatste regel slechts dan uitzonde
ring lijdt, indien de geadieerde rechter, tus
sen de verbintenissen die ten grondslag lig
gen aan de bij hem aanhangig gemaakte 
vordering, een enkele hoofdverbintenis on
der kent, ten opzichte waarvan alle an
dere verbintenissen bijkomstig zijn, in welk 
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geval hij zich voor de beoordeling van zijn 
bevoegdheid moet laten leiden door het be
ginsel dat de bijzaak de hoofdzaak volgt, en 
hij zich dus bevoegd kan verklaren voor aile 
verbintenissen, indien blijkt dat hij be
voegd is voor de hoofdverbintenis; 

daaruit volgt dat, indien de rechter tus
sen de verschillende verbintenissen geen 
hoofd- en bijkomende verbintenissen kan 
onderscheiden, hij aileen bevoegd is om uit
spraak te doen over die verbintenissen 
waarvoor, afzonderlijk beschouwd, de plaats 
van de uitvoering op grond van zijn eigen 
verwijzingsregels, in zijn Lid-Staat gele
gen is; 

terwijl, tweede onderdeel, artikel 22 van 
het verdrag van 27 september 1968, in zijn 
eerste en tweede lid bepaalt dat, indien sa
menhangende vorderingen bij gerechten 
van verschillende verdragsluitende Sta
ten zijn aangebracht, en in eerste aanleg 
aanhangig zijn, het gerecht bij hetwelk de 
zaak het laatst aanhangig is gemaakt, zijn 
uitspraak kan aanhouden of, op verzoek 
van een der partijen, tot verwijzing over
gaan indien zijn wetgeving de voeging toe
staat en het gerecht bij hetwelk de zaak het 
eerst is aangebracht, bevoegd is om van de 
beide vorderingen kennis te nemen, 

naar luid van artikel 22, derde lid van 
het genoemde verdrag, samenhangend zijn 
in de zin van dit artikel, vorderingen waar
tussen een zodanige band bestaat dat een 
goede rechtsbedeling vraagt om hun ge
lijktijdige behandeling en berechting, om te 
vermijden dat bij afzonderlijke berech
ting van de zaken onverenigbare uitspra
ken worden gegeven; 

artikel 22 van het verdrag van 27 sep
tember 1968 evenwel in ieder geval slechts 
toepassing kan vinden indien samenhan
gende vorderingen bij de gerechten van 
twee of meer verdragsluitende Staten zijn 
aangebracht, 

zodat het aangevochten arrest van 29 ok
tober 1993, nate hebben vastgesteld dat 
aan de vordering van verweerster twee ver
bintenissen uit overeenkomst ten grand
slag liggen, met name de verbintenis tot be
taling van het overeengekomen commis
sieloon en de verbintenis tot het geven van 
een redelijke opzeggingstermijn, en dat 
geen van beide verbintenissen als de hoofd
verbintenis kan worden beschouwd, maar 
dat het integendeel om gelijkwaardige ver
bintenissen gaat, niet zonder miskenning 
van artikel 5, 1 o van het Verdrag van 27 
september 1968 kon beslissen tot zijn be
voegdheid om over beide verbintenissen te 

•oordelen op grond van de enkele vaststel-

ling dat hij bevoegd is om kennis te ne
men van een van die verbintenissen; 

het arrest, in zoverre het zo moet wor
den begrepen dat het oordeelt bevoegd te 
zijn om over beide verbintenissen te oor
delen, op grond van de vaststelling dat de 
vorderingen die uit beide verbintenissen 
voortvloeien, samenhangend zijn, artikel22 
van het Verdrag van 27 september 1968 
schendt, nu te dezen de vorderingen wa
ren gebracht voor eenzelfde Verdrag
sluitende Staat : 

Overwegende dat het arrest van 29 
oktober 1993 vaststelt dat : 

1. verweerster op de Belgische en 
Nederlandse markt een niet-exclusieve 
handelsagent was van eiseres, een in 
Italie wonende principaal; 

2. verweerster van oordeel was dat 
eiseres het haar verschuldigde com
missieloon niet had uitbetaald en bij 
brief van 9 maart 1988 de overeen
komst om die reden als beeindigd heeft 
beschouwd; 

Dat het oordeelt dat aan de eis van 
verweerster ten grondslag liggen twee 
verbintenissen ontstaan uit de 
agentuurovereenkomst, de eerste de 
verbintenis het overeengekomen com
missieloon te betalen, de tweede de 
verbintenis om bij het beeindigen van 
een voor onbepaalde tijd verleende 
agentuurovereenkomst een opzeg
gingstermijn in acht te nemen; dat het 
beslist dat die twee verbintenissen "ge
lijkwaardig" zijn; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat, anders dan het 

onderdeel aanvoert, het bestreden ar
rest geen toepassing maakt van arti
kel 22 van het Executieverdrag; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Over de door verweerster aange

voerde exceptie van niet-ontvanke
lijkheid van het onderdeel : eiseres 
voert geen schending aan van de 
verwijzingsregel van het Belgische 
recht toepasselijk op de vordering tot 
betaling van commissielonen : 

Overwegende dat het bestreden ar
rest van 29 oktober 1993 op grond van 
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een uitlegging van artikel 5, aanhef, 1, 
van het Executieverdrag oordeelt dat 
als de twee verbintenissen, waarvan 
sprake, ontstaan zijn uit een contrac
tuele verhouding en een van die ver
bintenissen, met name de verbinte
nis een opzeggingstermijn te geven, 
krachtens de Belgische collisieregel in 
Belgie moet worden uitgevoerd, de Bel
gische rechter bevoegd is kennis te ne
men van de vordering op grond van ar
tikel 5, aanhef, 1, van het Executie
verdrag; 

Dat het arrest aldus geen toepas
sing maakt van de collisieregel gel
dend voor de verbintenis de achter
stallige commissielonen te betalen; dat 
het onderdeel evenmin aan het ar
rest verwijt die collisieregel te heb
ben geschonden; 

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

Over het onderdeel zelf : 
Overwegende dat, in het stelsel van 

het Executieverdrag, het algemeen be
ginsel geldt dat de gerechten van een 
Verdragsluitende Staat op het grond
gebied waarvan de verweerder zijn 
woonplaats heeft, bevoegd zijn, en dat 
het Executieverdrag als uitzondering 
op dit algemeen beginsel een limita
tieve opsomming geeft van de geval
len waarin de verweerder voor het ge
recht van een andere Verdragsluitende 
Staat kan of, al naar het geval, moet 
worden opgeroepen; 

Dat, naar luid van artikel 5, aan
hef, 1, van het Executieverdrag v66r de 
wijziging ervan bij het Verdrag van 26 
maart 1989, de verweerder die woon
plaats heeft op het grondgebied van 
een Verdragsluitende Staat, ten aan
zien van verbintenissen uit overeen
komst kan worden opgeroepen voor 
het gerecht van de plaats, waar de ver
bintenis, die aan de eis ten grand
slag ligt, uitgevoerd is of moet wor
den uitgevoerd; 

Dat het Hof van Justitie in een ar
rest van 15 januari 1987 (266/85), los 
van het geding dat toen aan dat hof 
onderworpen was, zich heeft uitge
sproken over het bijzondere geval van 

een geschil betreffende verschillende 
verbintenissen uit eenzelfde overeen
komst die alle aan de rechtsvorde
ring van een verzoeker ten grondslag 
liggen en hierover heeft gezegd : "(In) 
een dergelijk geval zal de aangezochte 
rechter zich bij het bepalen van een 
bevoegdheid laten leiden door het be
ginsel dat de hoofdzaak de bijzaak 
volgt, 'accessorium sequitur princi
pale'; met andere woorden, bij de ver
schillende in het geding zijnde verbin
tenissen zal de hoofdverbintenis 
bepalend zijn voor de bevoegdheid van 
het gerecht"; 

Overwegende dat de appelrechters 
hun bevoegdheid om uitspraak te doen 
ook over de verschuldigde commissie
lonen, gronden op de volgende niet
bekritiseerde redenen : 

1. de verbintenis commissieloon te 
betalen kan niet als de hoofdverbin
tenis in het kader van de samenge
stelde vordering worden beschouwd; 

2. de Belgische rechter is bevoegd 
om uitspraak te doen over de verbin
tenis een opzeggingsvergoeding te be
talen, nu deze verbintenis van con
tractuele aard is en in Belgie moet 
worden uitgevoerd; 

3. beide verbintenissen worden als 
gelijkwaardig beschouwd; 

Dat zij oordelen, in de in het mid
del bekritiseerde reden, dat als de con
tractuele verbintenissen die aan de sa
mengestelde vordering ten grondslag 
liggen gelijkwaardig zijn en de geadi
eerde rechter op grond van artikel 5, 
aanhef, 1, van het Executieverdrag be
voegd is om kennis te nemen van een 
van die vorderingen, hij ook bevoegd is 
om kennis te nemen van de andere 
vorderingen die uit hetzelfde contract 
ontstaan; 

Dat de vraag rijst of een verzoe
ker, agent in een agentuurover
eenkomst, mag afwijken van de alge
mene regel vastgesteld in artikel 2 van 
het Executieverdrag wanneer een ge
schil wordt opgeworpen over verschil
lende niet aan elkaar ondergeschikte 
verbintenissen ontstaan uit eenzelfde 
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overeenkomst, te dezen een agentuur
overeenkomst, waarvan slechts een, 
gelet op de plaats van haar uitvoe
ring, de bevoegdheid van de geadi
eerde rechter schraagt; 

Dat aldus een vraag wordt opge
worpen betreffende de uitlegging van 
het genoemde Verdrag en dat een be
slissing betreffende die vraag noodza
kelijk is voor het wijzen van het ar
rest; 

Dat in de stand van de rechtsple
ging het Hofvan Justitie van de Eu
ropese Gemeenschap bevoegd is om bij 
wijze van prejudiciele beslissing over 
die vraag uitspraak te doen; 

Om die redenen, houdt iedere na
dere uitspraak aan tot het Hof van 
Justitie van de Europese Gemeen
schap bij wijze van prejudiciele beslis
sing uitspraak heeft gedaan over de 
volgende vraag : Moeten artikel 5, aan
hef, 1, en artikel 2, van het Executie
verdrag, in de hier toepasselijke le
zing, aldus worden begrepen dat een 
samengestelde vordering gestoeld op 
verschillende verbintenissen ontstaan 
uit eenzelfde overeenkomst, voor een
zelfde rechtbank mag worden gebracht 
ook al moeten de contractuele verbin
tenissen waarop de vordering steunt, 
volgens de verwijzingsregels van de 
Staat van de aangezochte rechter, de 
ene in het land van de aangezochte 
rechter worden uitgevoerd, de andere 
in een andere EG-lidstaat, in acht ge
nomen dat de aangezochte rechter op 
grond van de hem overgelegde vorde
ring oordeelt dat de twee verbintenis
sen die aan de vordering ten grand
slag liggen, niet aan elkaar onderge
schikt zijn maar gelijkwaardig?; houdt 
de kosten aan. 

4 december 1997 - 1 e kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Verougstraete, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Dubrulle, advocaat
generaal- Advocaten : mrs. Nelissen 
Grade en Dalhaye. 

Nr. 531 

1 e KAMER- 5 december 1997 

1 o VORDERING IN RECHTE -BURGER
LIJKE ZAKEN- OORZAAK-AMBTSHALVE WIJ
ZIGING DOOR DE RECRTER - VORDERING GE
GROND OP RET BESTAAN VAN EEN CONTRACT 
- PRECONTRACTUELE FOUT- GEVOLG. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN- BUR
GERLIJKE ZAKEN -ALGEMEEN- VORDERING 
IN RECRTE- OORZAAK-AMBTSHALVE WIJ
ZIGING DOOR DE RECRTER - VORDERING GE
GROND OP RET BESTAAN VAN EEN CONTRACT 
- PRECONTRACTUELE FOUT- GEVOLG. 

3° RECHTBANKEN- BURGERLIJKE ZA
KEN -ALGEMEEN- VORDERING IN RECHTE
OORZAAK-AMBTSHALVE WIJZIGING DOOR DE 
RECRTER- VORDERING GEGROND OP RET BE
STAAN VAN EEN CONTRACT- PRECONTRAC
TUELE FOUT- GEVOLG. 

1 o, 2° en 3° Wanneer de partijen hun vor
deringen gronden op het bestaan van een 
rechtsgeldig gesloten contract, wijzigt de 
rechter de oorzaak van die vorderingen 
wanneer hij precontractuele fouten, als be
doeld in art. 1382 B. W., tegen de par
tijen in aanmerking neemt (1). (Artt. 807 
en 1138, 3°, Ger.W.; art. 1382 B.W.) 

(PUITS SANA N.V. T. ENTREPRISES J. WUST N.V.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.96.0125.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 oktober 1995 door 
het Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het middel: schending van arti
kel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wet
hoek en het in die bepaling vastgelegde 
beschikkingsbeginsel, alsook van het alge
meen rechtsbeginsel van het recht van ver
dediging, 

doordat het arrest de vordering van ei
seres die ertoe strekt verweerster te ver
oordelen om haar een bedrag van 3.139.604 
frank in hoofdsom te betalen, afwijst om 

(1) Zie de verwijzingen in concl. O.M. (Bull. en 
Pas., I, 1997, nr. 531). 
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alle redenen die hier als volledig weerge
geven worden ~eschouwd en, meer bepaald, 
op grand dat de aannemers redetwisten 
over de vraag wie van hen de overeenkomst 
eenzijdig beeindigd heeft ... ; die vraag in 
feite zonder belang is, daar niet kan wor
den betwist en door alle partijen in de zaak 
is toegegeven dat de door de onderaanne
mer voorgestelde variante waarop de over
eenkomst met de hoofdaannemer betrek
king had, onuitvoerbaar was; het hof aan 
geen van de partijen een recht op schade
vergoeding kan toekennen voor de uit de 
niet-uitvoering van de overeenkomst ont
stane schade, aangezien de toekenning van 
schadevergoeding wegens wanprestatie ver
onderstelt dat een normale uitvoering van 
de overeenkomst mogelijk is; noch de aan
nemer noch de onderaannemer te dezen de 
bedoeling hebben gehad de overeenkomst 
waarvan de uitvoering onmogelijk was te 
beeindigen; ( ... ) het daarentegen duide
lijk is dat de fouten die de overeengeko
men aanneming hebben doen mislukken 
v66r het sluiten van de overeenkomst zijn 
begaan, zodat de partijen zich bij het slui
ten van de overeenkomst hebben laten lei
den. door_verkeerde vooropstellingen (de ge
schiktherd van de grand voor een continue 
boring); uit de hierboven vermelde feite
lijke omstandigheden blijkt dat de misluk
king van de aanneming te wijten is aan de 
respectieve fouten die de aannemer en de 
onderaannemer v66r het sluiten van de 
overeenkomst hebben begaan en die be
doeld worden in artikel 1382 van het Bur
gerlijk Wetboek; de gespecialiseerde on
deraannemer, die de beperkingen van zijn 
techniek kende, (wat blijkt uit zijn alge
mene voorwaarden, die voorgedrukt wa
ren op de keerzijde van zijn bestelbon) niet 
het risico mocht nemen om werken uit te 
voeren in een grand, waarvan hij, indien hij 
een elementaire voorzichtigheid aan de dag 
had ~elegd en niet vertrouwd had op de uit
voermg van vroegere werken waarvan het 
h?f (van beroep) niet juist weet hoe ze zijn 
mtgevoerd, had moeten weten dat hij ken
nelijk niet geschikt was voor de uitvoe
ring van zijn werken; de onderaannemer 
bijgevolg niet gerechtigd is van de aanne
mer vergoeding te vorderen voor de schade 
die hij aanvoert; hij die schade niet wer
kelijk bewijst en deze berekent alsof hij het 
werk had kunnen uitvoeren ofschoon hij 
zelf toegeeft dat zulks niet mogelijk was; de 
onderaannemer hoe dan ook, gelet op de 
omstandigheden van de zaak, aileen door 
zijn eigen fout schade kon hebben gele
den", terwijl uit de door beide partijen over
gelegde stukken van de rechtspleging blijkt 

dat zij hebben uitgesloten dat zij op grand 
van v66r het sluiten van de overeenkomst 
begane fouten, die een oneigenlijk mis
drijf opleveren, een overeenkomst heb
ben gesloten waaraan een van de 
geldigheidsvereisten, namelijk het voor
werp, ontbrak; uit het verzoekschrift en de 
appelconclusie van eiseres blijkt dat laatst
genoemde haar betoog als eiseres en als 
verweerster grondde op artikel 1794 van 
het Burgerlijk Wetboek, dat het bestaan 
impliceert van een rechtsgeldig gesloten 
maar eenzijdig door de opdrachtgever ver
broken overeenkomst; uit de conclusie en de 
aanvullende conclusie in hager beroep van 
verweerster blijkt dat zij zowel in haar vor
dering als eiseres als in haar verweer te
gen de rechtsvordering van eiseres het hof 
van beroep aanzocht "vast te stellen dat de 
uitsluitende aansprakelijkheid voor de 
beeindiging van de overeenkomst van 
onderaanneming tussen (verweerster) en 
(eiseres) en voor alle schade die hieruit voor 
alle partijen is ontstaan, op (eiseres) rust"· 
zij h~ar vorderingen grondde op het feit 
dat e1seres een resultaatsverbintenis had 
aangegaan die zij niet was nagekomen wat 
vooraf impliceert dat de overeenk~mst 
rechtsgeldig is gesloten; het arrest nu het 
beslist dat het zonder belang is t~ bepa
l~n welke partij de overeenkomst eenzij
dig heeft beeindigd, aangezien de misluk
k0.g VaJ?- de overeengekomen aanneming te 
WIJten IS aan de voor het sluiten van de 
overeen~omst door beide partijen begane 
fouten, d1e oneigenlijke misdrijven zijn, het 
o!lderwerp en de oorzaak van de respec
tleve verweerschriften en vorderingen van 
de partijen wijzigt; het derhalve artikel 
1138, 2 van het Gerechtelijk Wetboek en 
het erin neergelegde beschikkingsbeginsel 
schendt alsmede het recht van verdedi
ging van eiseres die zich niet heeft kun
nen uitlaten over het bestaan van voor de 
overeenkomst begane fouten noch over de 
daaraan te verbinden gevolgen voor haar 
vordering: 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt, enerzijds, dat verweerster be
toogde dat eiseres, binnen de perken 
van de bestelbon, een resultaats
verbintenis had aangegaan en dat zij, 
nu zij haar verbintenissen niet was 
nagekomen, aansprakelijk moest wor
den geacht voor de beeindiging van de 
overeenkomst, anderzijds, dat eise
res haar vordering grondde op arti
kel 1794 van het Burgerlijk Wetboek; 
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Dat aldus ieder van de partijen haar 
vordering grondde op het bestaan van 
een rechtsgeldig gesloten overeen
komst; 

Overwegende dat het arrest, nu het 
beslist dat "uit de feitelijke omstan
digheden (. .. ) blijkt dat de misluk
king van de aanneming te wijten is 
aan de onderscheiden fouten (van ei
seres en verweerster), en dat die fou
ten v66r het sluiten van de overeen
komst zijn begaan als bedoeld in 
artikel 1382 van het Burgerlijk Wet
hoek", de oorzaak van de vorderin
gen wijzigt en derhalve artikel1138, 
2o, van het Gerechtelijk Wetboek 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; verklaart het arrest 
bindend voor de Regie der Gebouwen; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
vernietigde arrest; houdt de kosten 
aan en laat de uitspraak daaromtrent 
over aan de feitenrechter; verwijst de 
zaak naar het Hof van Beroep te Ber
gen. 

5 december 1997 - 1 e kamer - Voor
zitter : mevr. Charlier - Verslaggever : de 
h. Verheyden- Gelijkluidende conclusie 
van de h. Spreutels, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. Draps en Kirkpatrick. 

Nr. 532 

1 e KAMER- 5 december 1997 

1 o FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTS
AKKOORD EN GERECHTELIJK AK
KOORD - RECHTSPLEGING- FAILLISSE
MENT- CURATOR- ALGEMENE OPDRACHT. 

2° FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTS
AKKOORD EN GERECHTELIJK AK
KOORD- RECHTSPLEGING- FAILLISSE
MENT- VORDERING IN RECHTE- VORDERING 
VAN DE CURATOR- DRAAGWIJDTE. 

3o VORDERING IN RECHTE -BURGER
LIJKE ZAKEN- FAILLISSEMENT- VORDE
RING VAN DE CURATOR- DRAAGWIJDTE. 

4° FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTS
AKKOORD EN GERECHTELIJK AK
KOORD - RECHTPLEGING- FAILLISSE
MENT- VORDERING IN RECHTE- VORDERING 
VAN DE CURATOR- VOORWERP- GEMEEN
SCHAPPELIJKE RECHTEN VAN ALLE SCHULD
EISERS - BEGRIP. 

1 o De algemene opdracht van de curator in 
een faillissement bestaat erin het actief 
van de gefailleerde te gelde te maken en 
het opgebrachte geld te verdelen (1). 

2° en 3° De curator in een faillissement die 
namens de gezainenlijke schuldeisers in 
rechte optreedt, oefent de gemeenschap
pelijke rechten van alle schuldeisers uit, 
maar niet hun individuele rechten, zelfs 
wanneer die individuele rechten zouden 
zijn samengevoegd (2). 

4° Gemeenschappelijke rechten van alle 
schuldeisers zijn de rechten die voort
vloeien uit de schade ten gevolge van de 
fout van wie oak, waardoor het passief 
van het faillissement vermeerderd of het 
actief ervan verminderd wordt (3). 

(VAN DE VELDE-MALBRANCHE, CORNIL T. FUN
DUSZ OBSLUGI ZADLUZENIA ZAGRANICNEGO -

RECHTSPERSOON NAAR POOLS RECHT) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.96.0306.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 december 1995 gewe
zen door het Hof van Beroep te Brus
sel; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek, 444, 470, 479, 487, eerste lid, 528 van 
de wet van 18 april1851 inzake faillisse
ment, bankbreuk en uitstel van betaling die 

(1) Zie de verwijzingen in concl. O.M., in Bull. 
en Pas., 1997, I, nr. 532. 

(2) Zie noot 1. 

(3) Zie noot 1. 
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hoek III van het Wetboek van Koophan
del vormt, en voor zover nodig, 17 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest eraan herinnert dat de 
rechten die voortvloeien uit schade ten ge
volge van de fout van wie ook, waardoor het 
passief van het faillissement vermeer
derd of het actief ervan verminderd wordt, 
gemeenschappelijke rechten van alle 
schuldeisers zijn en dat, wegens de schade 
die aldus is veroorzaakt aan de massa van 
de goederen en rechten die het gemeen
schappelijk pand vormen van de schuld
eisers, die fout de oorzaak is van een col
lectief nadeel van die schuldeiser en de 
rechten krenkt die zij, gelet op de aard er
van, gemeen hebben; dat het vervolgens 
vaststelt dat verweerder fouten had be
gaan die (de) schuldeisers van het faillis
sement schade hadden toegebracht; dat het 
arrest ten slotte "het hoofdberoep ontvan
kelijk en gegrond verklaart; de beide be
streden vonnissen nietig verklaart in zo
verre ze uitspraak doen over de 
tegenvordering van de curatoren, behalve 
in zoverre ze genoemde tegenvordering ont
vankelijk verklaren, en, bij wege van een 
nieuwe beslissing, de tegenvordering van de 
curatoren niet gegrond verklaart; het in
cidenteel beroep ontvankelijk en niet ge
grond verklaart; dat beroep van de (ei
sers) verwerpt", en hen, in hun 
hoedanigheid van curator van het faillis
sement van de naamloze vennootschap 
Sepp in de kosten veroordeelt op grond : 
"dat de (eisers) in casu de vermeerdering 
van het passief die wordt gedeeld door alle 
schuldeisers van het faillissement aanvoe
ren als een collectieve schade; dat de ver
meerdering van het passiefvan een fail
lissement evenwel het actief van het 
faillissement niet aantast; dat het, inte
gendeel, wordt vermeerderd met de in
breng van de onbetaald gebleven schuld
eisers; dat de onderscheiden schuldeisers 
ieder afzonderlijk naar rata van hun 
schuldvorderingen een gedeelte dragen van 
het netto passief, d.w.z. na aftrek van het 
actief (C. Van Buggenhout en 0. Cleven
berg, L'action en responsabilite Tour ag
gravation du passif, prejudice collectif et cu
mul de prejudices individuels : tentative 
d'eclaircissement, R.D.C., 1995, p. 536 e.v., 
inzonderheid p. 541); dat de schade waar
voor de (eisers) vergoeding vorderen, be
staat uit een reeks afzonderlijke Schade
posten die de onderscheiden schuldeisers 
afzonderlijk hebben geleden (Jacques Hee
nen, Le curateur peut-il exercer, au nom 
des creanciers, une action en responsabi
lite contre un tiers dont la faute a cause 

une diminution de l'actif ou une aggrava
tion du passif de la masse? Noot onder 
Cass. 12 februari 1981, R.C.J.B., 1983, p. 
28-29, nr. 20); dat het feit dat de onder
scheiden schade die elk van de schuld
eisers heeft geleden zijn oorsprong vindt in 
dezelfde managementsfouten (van verweer
der) geen voldoende reden is om van een 
collectieve schade te spreken; dat de ge
volgen van die fouten (van verweerder) ver
schillen van schuldeiser tot schuldeiser, wat 
duidelijk aantoont dat de schade indivi
dueel is en niet gemeen is aan alle schuld
eisers; dat de door (de eisers) gevorderde 
schadevergoeding uit niets anders bestaat 
dan de samengevoegde onderscheiden in
dividuele schuldvorderingen; dat de door ie
dere schuldeiser geleden schade een aan 
hem eigen schade is, te meer daar, zoals 
(verweerder) opwerpt, in voorkomend ge
val zal moeten worden nagegaan of som
mige schuldeisers niet zelf met een schul
dige lichtzinnigheid krediet hebben 
verleend aan de failliete vennootschap 
waardoor ofwel (verweerder) van alle aan
sprakelijkheid kan worden ontslaan, of
wei de aansprakelijkheid kan worden ge
deeld; dat de beslechting van het geschil 
afhangt van het antwoord op de vraag wie 
de schade heeft geleden : gaat het om het 
gemeenschappelijk pand van de schuld
eisers, d.i. het vermogen van de gefail
leerde aan wiens goederen en rechten 
schade is toegebracht, in welk geval er col
lectieve schade is waarvan de vergoeding 
door de curator moet worden gevorderd, of 
gaat het om de schuldeisers wier vermo
gen afzonderlijk is getroffen; dat het hof 
(van beroep), gelet op wat voorafgaat, oor
deelt dat het in het onderhavige geval gaat 
om individuele schade die eigen is aan de 
onderscheiden schuldeisers; dat de vergoe
ding van die schade die eigen is aan elke 
schuldeiser, door ieder van hen afzonder
lijk moet worden gevorderd; dat de alge
mene opdracht van de curator niet erin be
staat die individuele schadevergoedingen te 
recupereren maar uitsluitend erin bestaat 
het actief van de gefailleerde te gelde te 
maken en het opgebrachte geld te verde
len; dat de curator de individuele rechten 
van de schuldeisers niet uitoefent, zelfs 
wanneer die rechten zouden zijn samen
gevoegd (Cass., 12 februari 1981 en Cass., 
2 maart 1995, hierboven aangehaald), 

terwijl de algemene opdracht van de cu
rator erin bestaat het actiefvan de gefail
leerde te gelde te maken en het opge
brachte geld te verdelen; de curator, 
wanneer hij namens de gezamenlijke 
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schuldeisers in rechte optreedt, de gemeen
schappelijke rechten van alle schuldeisers, 
maar niet hun individuele rechten uitoe
fent; gemeenschappelijke rechten van alle 
schuldeisers de rechten zijn die voortvloeien 
uit de schade ten gevolge van de fout van 
wie ook, waardoor het passiefvan het fail
lissement vermeerderd of het'actief er
van verminderd wordt; wegens de schade 
die aldus is toegebracht aan de massa van 
goederen en rechten die het gemeenschap
pelijk pand vormen van de schuldeisers, die 
fout de oorzaak is van een collectief na
deel voor die schuldeisers en de rechten 
krenkt die zij gelet op de aard ervan ge
meen hebben; dat het feit dat een van de 
schuldeisers wegens persoonlijke omstan
digheden, met name een door hem begane 
fout, naar verhouding van zijn schuldvor
dering, niet dezelfde rechten in de boedel 
heeft als de overige schuldeisers, geen be
letsel kan vormen voor de ontvankelijk
heid van de rechtsvorderingen die de cu
rator namens de gezamenlijke schuldeisers 
instelt en onder meer van een 
aansprakelijkheidsvordering, welke ook de 
weerslag zij van dat feit op de grond van 
het geschil; de appelrechters in casu hun 
beslissing, waarbij de rechtsvordering van 
de curatoren niet ontvankelijk wordt ver
klaard, en zulks ondanks de minder pas
sende bewoordingen van het arrest, op de 
volgende redenering gronden : 1 o de ver
meerdering van het passiefvan een fail
lissement schaadt het actiefvan het fail
lissement niet; 2° integendeel, het actief 
wordt vermeerderd met de inbreng van de 
niet betaalde schuldeisers; 3° per slot van 
rekening dragen de individuele schuld
eisers de gevolgen van de staat van het fail
lissement; 4 o het feit dat de door ieder van 
de schuldeisers geleden schade veroor
zaakt is door dezelfde managementsfouten 
van verweerder is geen voldoende reden om 
van een collectieve schade te spreken; 5° de 
gevolgen van de fouten van verweerder ver
schillen van schuldeiser tot schuldeiser; 
6° de door de curator gevorderde vergoe
ding bestaat uit niets anders dan de uit de 
verschillende, samengevoegde afzonder
lijke schuldvorderingen; 7o er zal moeten 
worden nagegaan of sommige schuldeisers 
niet zelf met een schuldige lichtzinnig
heid krediet hebben verleend aan de fail
liete vennootschap; 8° er is slechts sprake 
van collectieve schade waarvoor de cura
tor vergoeding kan vorderen wanneer de 
goederen en rechten van het vermogen van 
de gefailleerde zijn aangetast, d.w.z. wan
neer het gemeenschappelijk pand van de 
schuldeisers is getroffen; de appelrechters 

in substantie steunen (i) op het idee dat de 
vermeerdering van het passief geen schade 
veroorzaakt die gemeen is aan alle schuld
eisers, (ii) op het idee dat de vermeerde
ring van het passief het gemeenschappe
lijk pand van de schuldeisers niet 
vermindert, wegens "de inbreng" van de 
schuldige schuldeisers en (iii) dat het feit 
dat de gevolgen van de fout van de derde 
verschillen van schuldeiser tot schuld
eiser, erop wijst dat hun schade indivi
dueel is en niet gemeenschappelijk is aan 
hen allen; er derhalve, op zich, geen on
derscheid is tussen de vermindering van 
het actief of de vermeerdering van het pas
siefvan het faillissement; de schuld van de 
derde, waardoor het actiefvan het faillis
sement vermindert ofhet passief ervan ver
meerdert, uiteindelijk leidt tot een vermin
dering van het netto actief of een 
vermeerdering van het netto passief, wat 
erop neerkomt dat de toestand van het fail
lissement verslechtert en dus de schade
loosstelling van de schuldeisers vermin
dert; de rechten die ontstaan uit de schade 
aldus gemeen zijn aan de gezamenlijke 
schuldeisers, zowel vanwege de verminde
ring van het actief van het faillissement als 
vanwege de vermeerdering van het pas
sief ervan; de bewering dat de vermeerde
ring van het passief het gemeenschappe
lijk pand van de schuldeisers niet 
vermindert, wegens "de inbreng" van de 
schuldige schuldeisers, louter op een ver
onderstelling berust die door geen enkel ge
geven wordt gestaafd; gesteld dat zij een al
gemene waarde heeft, daaruit noodzake
lijkerwijs zou volgen- wat niet kan worden 
aangenomen en door niets wordt gewet
tigd- dat de schuldige derde die het saldo 
van het faillissement heeft verzwaard (of 
doen ontstaan), van alle aansprakelijk
heid zou zijn ontslagen; het bovendien, zelfs 
in het geval van "inbreng" door die derde, 
ondenkbaar is dat de toestand van het fail
lissement zou kunnen verbeteren, in ge
val van een fout van die derde, aangezien 
die derde door het feit zelf van zijn "in
breng" en tot passend beloop, een schuld
vordering op het faillissement verkrijgt, zo
dat in het beste geval, het saldo van het 
faillissement niet verandert; zulks des te 
meer het geval is wanneer de aan de derde 
aangewreven fout hierin bestaat - zoals in 
casu - dat hij ten onrechte krediet heeft 
verleend aan de toekomstige gefailleerde en 
hem aldus de mogelijkheid heeft geboden 
zijn werkzaamheid aan te vatten ofvoort 
te zetten, wat zonder die hulp onmogelijk 
was geweest; het arrest niet vaststelt -
wat compleet verschillend zou zijn - dat in 
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casu de fout van de derde, thans verweer
der, geen schade heeft veroorzaakt en zon
der gevolg is gebleven voor het saldo van 
het faillissement; wanneer bovendien, zo
als in casu, de toekomstige gefailleerde door 
de fout van de derde, zijn werkzaamhe
den heeft kunnen aanvatten en de schuld
eisers heeft kunnen misleiden omtrent de 
toestand van de toekomstige gefailleerde, 
de schade die daardoor is ontstaan door alle 
schuldeisers in dezelfde verhouding wordt 
gedragen, zodat de curator dus gerech
tigd is om uit dien hoofde in rechte op te 
treden; het feit dat een van die schuld
eisers, wegens persoonlijke omstandighe
den, met name wegens een door hem be
gane fout - wat het arrest geenszins 
vaststelt -, naar verhouding van zijn 
schuldvordering niet dezelfde rechten in de 
boedel heeft als de overige schuldeisers, 
geen beletsel vormt voor de ontvankelijk
heid van de rechtsvorderingen die de cu
ratoren namens de gezamenlijke schuld
eisers instellen en onder meer van een 
aansprakelijkheidsvordering, welke ook de 
weerslag zij van dat feit op de grand van 
het geschil; het er dus bij de beoordeling 
van de ontvankelijkheid van de rechtsvor
dering van de curator niet toe doet dat som
mige schuldeisers zelf met een schuldige 
lichtzinnigheid krediet hebben verleend aan 
de failliete vennootschap; zulks het geval is 
te meer daar de motivering van het ar
rest dienaangaande in de vorm van een lou
tere veronderstelling is gesteld; wat de an
dere redenen van het arrest betreft, moet 
worden onderstreept : dat de reden val
gens welke de vermeerdering van het pas
sief van een faillissement het actief er
van niet aantast, een loutere tautologie is; 
die reden voorts niet terzake dienend is 
voor de aan de feitenrechters voorgelegde 
kwestie, daar alleen het saldo van het fail
lissement, d.w.z. het verschil tussen de ac
tiva en de passiva ervan, en de gevolgen 
van de fout van een derde voor dat saldo 
moeten worden beoordeeld; de vermel
ding dat de onderscheiden schuldeisers ie
der afzonderlijk, naar rata van hun schuld
vordering, een gedeelte van het netto 
passief dragen, niet kan worden betwist; de 
schuldeisers immers, uiteindelijk, altijd zelf 
de gevolgen van het faillissement en van de 
fout van de derde dragen; de omstandig
heid dat de oorzaak van de door een schuld
eiser geleden schade niet te onderschei
den is van de schade die aan de 
schuldeisers van de failliete boedel is toe
gebracht, weliswaar in se niet doorslagge
vend is om de aldus geleden schadepos
ten op dezelfde wijze aan te merken; die 

overweging evenwel geen gevolgen heeft; 
het arrest derhalve, door de erin vermelde 
redenen, zijn beslissing tot onbevoegdver
klaring van de eisers om namens de geza
menlijke schuldeisers in rechte op te tre
den, niet naar recht verantwoordt en niet 
zonder schending van de artikelen 444, 470, 
479, 487, eerste lid, en 528 van de wet van 
18 april1851 inzake faillissement, bank
breuk en uitstel van betaling, volgens welke 
de curator gerechtigd is de vergoeding van 
de door de gezamenlijke schuldeisers ge
leden schade te vorderen van de aanspra
kelijke derde en niet zonder schending van 
de artikelen 1382 en 1383 van het Burger
lijk Wetboek, en voor zover nodig, artikel 17 
van het Gerechtelijk Wetboek kon beslis
sen dat de door de eisers gevorderde scha
devergoeding uit niets anders bestaat dan 
uit de samengevoegde afzonderlijke schuld
vorderingen en dat huh rechtsvordering 
derhalve niet "gegrond" is (schending van 
alle in de aanhef van het middel vermelde 
bepalingen) : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat "de tegenvordering van de cu
ratoren ertoe strekt (verweerder) te 
do en veroordelen om hen het provisi
oneel bedrag van 60 miljoen te beta
len, wegens diens aansprakelijkheid 
als kredietverlener"; 

Overwegende dat het arrest de 
rechtsvordering ontvankelijk maar niet 
gegrond verklaart, hoofdzakelijk op 
grond dat de door de curatoren gevor
derde schadevergoeding uit niets an
ders bestaat dan de samengevoegde af
zonderlijke schuldvorderingen; 

Overwegende dat die beslissing erop 
neerkomt de rechtsvordering van de 
curatoren niet ontvankelijk te verkla
ren door hun de hoedanigheid te ont
zeggen om in de zaak in rechte op te 
treden; 

Overwegende dat de algemene op
dracht van de curator erin bestaat de 
activa van de gefailleerde te gelde te 
maken en het opgebrachte geld te ver
delen; dat, wanneer de curator ;na
mens de massa in rechte optreedfhij 
de gemeenschappelijke rechten 'van 
alle schuldeisers uitoefent, maar niet 
hun individuele rechten, zelfs wan
neer die individuele rechten zouden 
zijn samengevoegd; dat gemeenschap
pelijke rechten van alle schuldeisers de 
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rechten zijn die voortvloeien uit de 
schade ten gevolge van de fout van wie 
ook, waardoor het passiefvan het fail
lissement vermeerderd ofhet actief er
van verminderd wordt; dat wegens de 
schade die aldus is veroorzaakt aan de 
massa van de goederen en rechten die 
het gemeenschappelijk pand van de 
schuldeisers vormen, die fout de oor
zaak is van een collectief nadeel voor 
die schuldeisers en de rechten krenkt 
die zij, gelet op de aard ervan, gemeen 
hebben; 

Overwegende dat het arrest, nu het 
de vordering van de curator verwerpt 
op grond dat "de vermeerdering van 
het passief van een faillissement het 
actief niet aantast", "dat de onder
scheiden schuldeisers ieder afzonder
lijk naar rata van hun schuldvorde
ringen een gedeelte dragen van het 
netto passief', dat "de gevolgen (van 
de) fouten (van verweerder) verschil
len van schuldeiser tot schuldeise
res, zijn beslissing niet naar recht ver
antwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

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

5 december 1997 - 1 e kamer - Voor
zitter : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Verheyden - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Spreu
tels, advocaat-generaal- Advocaten : mrs. 
Geinger en Simont. 

Nr. 533 

1 e KAMER - 5 december 1997 

1 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST- HERSTELPLICHT-

ZAKEN- GEBREK -AANSPRAKEUJKHEID VAN 
DE BEWAARDER - PERSONEN DIE ZlCH 
DAAROP KUNNEN BEROEPEN - GEMEEN
SCHAPPELIJK MOTORW AARBORGFONDS- 'IDE
V ALLIG FElT- GEVOLG. 

2° VERZEKERING- WAM-VERZEKERING
GEMEENSCHAPPELlJK MOTORW AARBORG
FONDS - HERSTELPLICHT- 'IDEV ALLIG FElT 
- AANSPRAKELlJKHEID BUITEN OVEREEN
KOMST - ZAKEN- GEBREK- AANSPRAKE
LIJKHEID VAN DE BEWAARDER- PERSONEN 
DIE ZICH DAAROP KUNNEN BEROEPEN- GE
VOLG. 

1 o en zo Het vermoeden van aansprake
lijkheid ex art. 1384, eerste lid, B. W ten 
laste van de bewaarder van een gebrek
kige zaak, bestaat alleen ten gunste van 
hen die schade hebben geleden en kan en
kel door hen worden aangevoerd (1); het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds 
kan zich derhalve niet op dat vermoe
den beroepen om aan te tonen dat er geen 
toevallig feit is geweest, wanneer de ver
zekeraar van de eigenaar van het voer
tuig dat een ongeval heeft veroorzaakt 
omdat het gebrekkig was, tegen het Ge
meenschappelijk Motorwaarborgfonds op
treedt tot vergoeding van de schade ten 
gevolge van lichamelijk letsel dat door dat 
voertuig is veroorzaakt, wanneer geen en
kele toegelaten verzekeringsonderneming 
tot die vergoeding verplicht is om reden 
van een toevallig feit waardoor de be
stuurder van het voertuig dat het onge
val veroorzaakte, vrijuit gaat. (Art. 1384, 
eerste lid, B.W.; art. 50, § 1, 2°, oud, wet 
9 juli 1975 betreffende de controle op de 
verzekeringsondernemingen.) 

(LANDSBOND DER CRlSTELlJKE MUTUALlTEl
TEN T. GEMEENSCHAPPELlJK MOTOR

WAARBORGFONDS) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.96.0332.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 31 mei 1995 door het 
Hof van Beroep te Bergen gewezen; 

(1) Cass., 2 sept. 1976 (A. C., 1977, 6), en 17 jan. 
1991, A.R. nrs. 8704 en 8990 (ibid., 1990-91, nr. 
255). 
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Over het middel : schending van de ar
tikelen 149 van de Grondwet van 17 fe
bruari 1994, 1384, eerste lid, van het Bur
gerlijk Wetboek, 50, § 1, 2°, van de wet van 
9 juli 1975 betreffende de controle op de 
verzekeringsondememingen, zoals zij op 18 
februari 1989 van kracht was, en 6.1 van 
het Verdrag tot bescherming van de rech
ten van de mens en de fundamentele vrij
heden, ondertekend te Rome op 4 novem
ber 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 
mei 1955, 

doordat het arrest met wijziging van het 
beroepen vonnis beslist dat eiser de aan
gevoerde overmacht niet aantoont en der
halve afwijzend beschikt op zijn rechtsvor
dering tot terugbetaling van de medische 
uitgaven die voor Martial Brigade en zijn 
echtgenote Germaine Pierard zijn gedaan, 
op grand: " ... dat een vrijsprekend von
nis op strafrechtelijk gebied niet noodza
kelijk impliceert dat de vrijgesprokene geen 
enkele fout heeft begaan die zijn burger
lijke aansprakelijkheid in het gedrang 
brengt, nu het bewijs dat geen fout is be
gaan niet volstaat om het vermoeden van 
fout te weerleggen dat ingevolge artikel 
1384, eerste lid van het Burgerlijk Wet
hoek op de bewaarder van een zaak rust; 
( ... ) dat de gegevens die ter beoordeling aan 
het hof (van beroep) zijn voorgelegd een ge
heel van zware, precieze en samenval
lende vermoedens vormen waaruit kan 
worden afgeleid dat de breuk van de 
stuurinrichting van het voertuig van M.B. 
te wijten is aan een gebrek van het voer
tuig, ( ... ) dat het feit dat het litigieuze voer
tuig regelmatig werd onderhouden de aan
sprakelijkheid van de bewaarder ervan niet 
uitsluit, nu hij aansprakelijk is voor het ge
brek van de zaak, zonder dat het feit dat hij 
dat gebrek van de zaak onmogelijk kon ach
terhalen in aanmerking wordt genomen; 
( ... ) dat inderdaad wordt aangenomen dat 
het vermoeden van aansprakelijkheid in
gesteld bij artikel1384, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek ... aileen bestaat ten 
voordele van de personen die rechtstreeks 
schade hebben geleden en aileen door hen 
kan worden aangevoerd; dat die overwe
ging die toepassing vindt in het kader van 
een vordering tegen de bewaarder van een 
zogenaamd gebrekkige zaak, vanzelfspre
kend niet kan worden aangevoerd wan
neer de oorspronkelijke vordering door de 
bewaarder van de gebrekkige zaak zelf of 
door zijn gesubrogeerde tegen een derde 
wordt ingesteld; dat erop dient te worden 
gewezen dat de grondslag van de oorspron
kelijke vordering van (eiser) tegen (ver
weerder) het bestaan van een geval van 

overmacht is, waardoor (eiser) het bedrag 
van hetgeen hij heeft betaald van (ver
weerder) kan terugvorderen wegens het feit 
dat geen verzekeringsonderneming is op
getreden; dat het verbieden (aan verweer
der), waartegen een geval van overmacht 
wordt opgeworpen, om het bestaan van een 
gebrek van de zaak aan te voeren ter weer
legging van de tegen hem aangevoerde mid
delen, erop neerkomt dat hem een verweer
middel wordt ontnomen, waardoor aldus 
zijn recht op een billijke behandeling van 
zijn zaak in het gedrang komt", 

terwijl, eerste onderdeel, ... 
tweede onderdeel, het vermoeden van 

aansprakelijkheid dat krachtens artikel 
1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wet
hoek ten laste van de bewaarder van de ge
brekkige zaak wordt gelegd, ten voordele 
van de schadelijders is ingesteld; het 
aileen ten voordele van die schadelijders 
bestaat en aileen door hen kan worden 
aangevoerd; het te dezen vaststaat dat ver
weerder, tegen wie een rechtsvordering was 
ingesteld door de bewaarder van een ge
brekkige zaak of meer bepaald door eiser 
die in de rechten van de bewaarder was ge
treden, geen schade heeft geleden die door 
het gebrek van het voertuig van Brigade is 
veroorzaakt; het arrest dat trouwens niet 
vaststelt; daaruit volgt dat het arrest, door 
te beslissen dat verweerder het bestaan van 
een gebrek van het voertuig van Brigade en 
het vermoeden van fout dat krachtens ar
tikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk 
Wetboek, op laatstgenoemde rust, kan aan
voeren om aan te tonen dat er geen toe
vallig feit is (artikel 50, § 1, 3° van de wet 
van 9 juli 1975) en om de tegen hem ge
richte rechtsvordering te doen afwijzen, ge
noemd artikel 1384, eerste lid, schendt en 
bijgevolg de verwerping van eisers rechts
vordering niet naar recht verantwoordt 
(schending van voornoemd artikel50, § 1, 
20); 

derde onderdeel, in tegenstelling tot het
geen het arrest stelt, het feit dat verweer
der niet wordt toegestaan het bestaan van 
een gebrek van het voertuig van Brigade 
aan te voeren evenmin als het vermoe
den van fout dat krachtens artikel 1384, 
eerste lid, op laatstgenoemde rust, geens
zins afbreuk doet aan verweerders recht op 
een billijke behandeling van zijn zaak door
dat hem een verweermiddel wordt ontno
men (artikel 6.1 van het Verdrag tot be
scherming van de rechten van de mens en 
de fundamentele vrijheden); het stand aan 
eiser te bewijzen dat de schade van zijn 
verzekerden aan overmacht te wijten is of 
aan een andere vreemde oorzaak en het 
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niet aan verweerder stond te bewijzen dat 
er geen overmacht was; bijgevolg het feit 
dat verweerder niet kan aantonen dat er 
geen overmacht is wegens het vermoeden 
van fout dat bij artikel 1384, eerste lid, van 
het Burgerlijk Wetboek is ingesteld, hem 
niet het recht op een billijke behandeling 
van zijn zaak ontneemt; het arrest, door het 
tegendeel te betogen, de regel vastgelegd in 
artikel 6.1 van het Verdrag tot bescher
ming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden verkeerd toepast en 
bijgevolg die bepaling schendt : 

Wat betreft het tweede onderdeel : 

Over de door verweerder opgewor
pen grond van niet-ontvankelijkheid : 
geen enkele verzekeringsonderneming 
zou hoe dan ook gehouden zijn geweest 
tot vergoeding van de schade van ei
sers aangeslotene zodat de verzeke
ringsovereenkomst niet wegens het ge
brek van het voertuig weigert op te 
treden: 

Overwegende dat alleen uit de vast
stelling dat het voertuig gebrekkig is 
niet kan volgen dat de eigenaar er
van een fout heeft begaan waardoor de 
verzekeringsonderneming niet op
treedt; 

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

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat het ongeval veroorzaakt is 
door een gebrek aan het voertuig van 
de heer Brigode die aangesloten is bij 
eiser; 

Overwegende dat laatstgenoemde 
aanvoert dat hij, nu hij in de rech
ten van de getroffene treedt, artikel 50, 
§ 1, 2°, van de wet van 9 juli 1975 be
treffende de controle op de verzeke
ringsondernemingen mag aanvoeren 
dat bepaalt dat elke benadeelde van 
het Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds de vergoeding kan be
komen van de schade voortspruitende 
uit lichamelijke letsels die door een 
motorrijtuig zijn veroorzaakt, inzon
derheid wanneer geen enkele toege
laten verzekeringsonderneming tot die 
vergoeding verplicht is om reden van 
een toevallig feit waardoor de bestuur-

der van het voertuig dat het ongeval 
veroorzaakte, vrij uitgaat; 

Overwegende dat het arrest beslist 
dat eiser "de door hem aangevoerde 
overmacht niet aantoont" op grond dat 
de heer Brigode, bewaarder van het 
voertuig, ingevolge artikel 1384, eer
ste lid, van het Burgerlijk Wetboek 
aansprakelijk is voor het gebrek van 
de zaak; 

Overwegende dat het vermoeden 
van aansprakelijkheid dat bij die wets
be paling wordt ingesteld de perso
nen die schade hebben geleden door 
toedoen van zaken die men onder zijn 
bewaring heeft een meer doeltreffende 
bescherming wil bieden; dat het 
slechts bestaat ten voordele van de 
personen die rechtstreeks schade heb
ben geleden en alleen door die perso
nen kan worden aangevoerd; 

Dat het arrest bijgevolg verweer
der niet van dat vermoeden van aan
sprakelijkheid heeft kunnen laten ge
nieten; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Wat betreft het derde onderdeel : 

Over de door verweerder opgewor
pen grond van niet-ontvankelijkheid : 
in dit onderdeel wordt een ten over
vloede gegeven overweging van het ar
rest bekritiseerd: 

Overwegende dat wegens het aan
nemen van het tweede onderdeel de in 
het derde onderdeel bekritiseerde over
weging niet ten overvloede is gege
ven; 

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

Overwegende dat uit het antwoord 
op het tweede onderdeel volgt dat het 
verweerder verboden is om aanspraak 
te maken op het vermoeden dat bij ar
tikel 1384, eerste lid, van het Burger
lijk Wetboek is ingesteld, maar niet om 
aan te tonen dat het gebrek van de 
zaak aan de eigenaar ervan te wij
ten is; 

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

5 december 1997 - 1 e kamer- Voor
zitter : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Verheyden - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Spreu
tels, advocaat-generaal- Advocaten : mrs. 
De Bruyn, T'Kint. 

Nr. 534 

1 e KAMER - 5 december 1997 

1 o COMMISSIE - VERVOERCOMMISSIONAIR 
- VERGUNNING- BORGTOCHT- BESTAAN EN 
OPEISBAARHEID VAN DE SCHULDVORDERING 
- UITDRUKKELIJKE INSTEMMING VAN DEVER
GUNNINGHOUDER- GESCHRIFT NOODZAKE
LIJK. 

2° BORGTOCHT- VERVOERCOMMISSIONAIR 
- VERGUNNING- BESTAAN EN OPEISBAAR
HEID VAN DE SCHULDVORDERING- UITDRUK
KELIJKE INSTEMMING VAN DE VERGUNNING
HOUDER- GESCHRIFT NOODZAKELIJK. 

so VERVOER - ALLERLEI - VERVOER
COMMISSIONAIR - VERGUNNING - BORG
TOCHT- BESTAAN EN OPEISBAARHEID VAN 
DE SCHULDVORDERING- UITDRUKKELIJKE 
INSTEMMING VAN DE VERGUNNINGHOUDER
GESCHRIFT NOODZAKELIJK. 

4 o COMMISSIE - VERVOERCOMMISSIONAIR 
- VERGUNNING- BORGTOCHT- BESTAAN EN 
OPEISBAARHEID VAN DE SCHULDVORDERING 
-'lEN LASTE VAN DE VERGUNNINGHOUDER IN 
BELGIE UITVOERBARE RECHTERLIJKE BESLIS
SING- BEGRIP. 

5° BORGTOCHT- VERVOERCOMMISSIONAIR 
- VERGUNNING- BESTAAN EN OPEISBAAR
HEID VAN DE SCHULDVORDERING - 'lEN 
LASTE VAN DE VERGUNNINGHOUDER IN BEL
GIE UITVOERBARE RECHTERLIJKE BESLIS
SING- BEGRIP. 

6° VERVOER - ALLERLEI - VERVOER
COMMISSIONAIR - VERGUNNING - BORG
TOCHT- BESTAAN EN OPEISBAARHEID VAN 
DE SCHULDVORDERING- TEN LASTE VAN DE 
VERGUNNINGHOUDER IN BELGIE UITVOER
BARE RECHTERLIJKE BESLISSING- BEGRIP. 

1°,2° en so Art. 5, § 5, tweede lid, K.B. 18 
juli 1975 tot instelling van de vergun
ning van vervoercommissionair, gewij
zigd bij K.B. van 16 november 1990, dat 
bepaalt dat de borgtocht door de hou
ders van schuldvorderingen bedoeld in 
het eerste lid van dat artikel kan wor
den aangesproken na overlegging, bij ter 
post aangetekende brief, van de uitdruk
kelijke instemming van de vergunning
houder met betrekking tot het bestaan en 
de opeisbaarheid van de aangebrachte 
schuldvordering, vereist dat die instem
ming uit een geschrift volgt. (Art. 5, § 5, 
tweede lid, K.B. 18 juli 1975.) 

4°, 5° en 6° Art. 5, § 5, tweede lid, K.B. 18 
juli 1975 tot instelling van de vergun
ning van vervoercommissionair, gewij
zigd bij K.B. van 16 november 1990, be
paalt dat de borgtocht door de houders 
van schuldvorderingen bedoeld in het eer
ste lid van dat artikel kan worden aan
gesproken na overlegging, bij ter post aan
getekende brief, van een ten laste van de 
vergunninghouder in Belgie uitvoerbare 
rechterlijke beslissing; het arrest dat de 
borg tot betaling van de borgtocht ver
oordeelt, kan niet de uitvoerbare titel vor
men die bij ter post aangetekende brief 
moest worden overgelegd op het ogen
blik dat de houder van de schuldvorde
ring de borgtocht aansprak. (Art. 5, § 5, 
tweede lid, K.B. 18 juli 1975.) 

(AG 1824 N.V. T. EUROGAUME N.V.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.96.0S9S.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 31 mei 1996 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 5, § 5, tweede lid, 5, § 8, tweede lid, 
van het koninklijk besluit van 18 juli 1975 
tot instelling van de vergunning van 
vervoercommissionair, zoals gewijzigd bij 
het koninklijk besluit van 16 november 
1990, 11S4, 11S5 en 2015 van het Burger-
lijk Wetboek, · 
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doordat het arrest het beroepen vonnis 
bevestigt dat eiseres veroordeelt tot beta
ling van een bedrag van 500.000 frank aan 
vel"Weerster, en daarbij oveiWeegt: "dat het 
in hoofdzaak erom gaat te beslissen of (ei
seres) de verbintenissen moet nakomen die 
zij op 12 februari 1991 heeft aangegaan in 
het kader van een akte van borgtocht waar
door zij zich, overeenkomstig de bepalin
gen van artikel 5 van het koninklijk be
sluit van 18 juli 1975 tot instelling van de 
vergunning van vervoercommissionair, zo
als gewijzigd bij het koninklijk besluit van 
16 november 1990, hoofdelijk borg heeft ge
steld voor de N.V. Slitraf voor het bedrag 
van 500.000 frank dat als waarborg dient 
voor de schuldvorderingen ten gevolge van 
de activiteiten van die onderneming die ge
dekt zijn door de vergunning van vervoer
commissionair en zulks vanaf 1 maart 
1991; dat (eiseres) wegens de in vereffe
ning stelling van Slitraf de borgtocht bij 
brief van 13 oktober 1993 (lees 1992) met 
onmiddellijke uitwerking heeft opgezegd 
maar dat zij met toe passing van artikel 5, 
§ 8, van het koninklijk besluit van 18 juli 
1975 zoals gewijzigd bij het koninklijk be
sluit van 16 november 1990, nog niet be
vrijd was toen de N.V. Euroganme haar bij 
ter post aangetekende brieven van 26 no
vember en 7 december 1992 haar schuld
vordering heeft aangezegd; dat bij de eer
ste brief drie facturen met de respectieve
lijke vrachtbrieven waren gevoegd van 30 
juni, 31 julien 1 oktober 1992 voor een.to
taal bedrag van 1.051.200 frank en dat bij 
de tweede brief, van advocaat tot advo
caat maar 'officieel', een afschrift was ge
voegd van twee aanvaarde maar intus
sen geprotesteerde wissels voor een bedrag 
van 163.400 frank en 384.450 frank dat 
overeenstemde met dat van de eerste twee 
facturen; (. .. ) dat de aangetekende brief van 
7 december 1992 die officieel het beroep op 
de borgtocht bevestigt en tot doel heeft de 
wissels mede te delen die overeenkom
stig de wet als bewijsstukken dienen, niet 
confidentieel is en overgelegd mag wor
den; dat artikel 5, § 5 van het koninklijk 
besluit het volgende bepaalt : 'De borg
tocht dient uitsluitend tot waarborg van de 
schuldvorderingen voortspruitend uit de 
uitoefening van de door de vergunning ge
dekte werkzaamheden. De borgtocht kan 
alleen door de houders van schuldvorde
ringen bedoeld in het eerste lid worden 
aangesproken na overlegging, bij ter post 
aangetekende brief, van de uitdrukke
lijke instemming van de vergunninghou
der met betrekking tot het bestaan en de 
opeisbaarheid van de aangebrachte schuld-

vordering, ofurel van een ten laste van de 
vergunninghouder in Belgie uitvoerbare 
rechterlijke beslissing'; dat Eurogaume, 
door bij elke factuur de vrachtbrieven te 
voegen waarin de namen van de klanten 
van de N.V. Slitrafvoorkomen voor wier re
kening zij het vervoer heeft gedaan, aan het 
vereiste van het eerste lid voldoet; dat fac
turen die sedert verschillende maanden 
niet geprotesteerd zijn op het ogenblik dat 
(eiseres) ze ontvangt, het ontbreken van 
elke concrete betwisting zowel van Slitraf, 
van de vereffenaars als van de in tussen
komst opgeroepen partijen, het bestaan van 
twee door Slitraf aanvaarde en geprotes
teerde wissels voor een hoger bedrag dan 
dat van de borg, allen elementen zijn die 
samen doen blijken van de formele wil van 
de genoemde onderneming om het bestaan 
en de opeisbaarheid van de schuldvorde
ring van Eurogaume te erkennen; dat in 
voorkomend geval onderhavig arrest, door
dat het het beroepen vonnis bevestigt met 
betrekking tot het bedrag van de schuld
vordering, 'de ten laste van de vergunning
houder in Belgie uitvoerbare rechterlijke 
beslissing' is", 

terwijl de borg de schuldeiser niet hoeft 
te betalen die geen ter post aangetekende 
brief he eft overgelegd met ofwel de uit
drukkelijke instemming van de vergun
ninghouder met betrekking tot het be
staan en de opeisbaarheid van de 
aangebrachte schuldvordering, ofwel een 
ten laste van de vergunninghouder in Bel
gie uitvoerbare rechterlijke beslissing (ar
tikelen 5, § 5, tweede lid, van het konink
lijk besluit van 18 juli 1975 tot instelling 
van de vergunning van vervoer
commissionair, zoals gewijzigd bij het ko
ninklijk besluit van 16 november 1990, 
1134, 1135 en 2015 van het Burgerlijk Wet
hoek); dat beroep op de borgtocht uiter
lijk zes maanden na het einde van de borg
tocht moet worden gedaan (artikel5, § 8, 
tweede lid, van dat koninklijk besluit); ei
seres, die de bprgtocht binnen de perken be
paald bij art~kel 5 van het koninklijk be
sluit van 18 juli 1975, zoals gewijzigd bij 
het koninklijk besluit van 16 november 
1990, heeft g~sloten, in haar akte van ha
ger beroep e9_in haar appelconclusie heeft 
betoogd dat 21ij verweerster niet hoefde te 
betalen omd~t die de vormvereisten ge
steld in het tf.veede lid van artikel 5, § 5, 
van dat koninklijk besluit niet in acht heeft 
genomen; het arrest, om anders te beslis
sen, in de eerste plaats steunt op de for
mele wil van de onderneming Slitraf 
(vergunninghouder) om het bestaan 
en de opeisbaarheid van verweersters 
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schuldvordering te erkennen, die het af
leidt uit een geheel van gegevens die een 
feitelijk vermoeden uitmaken; die formele 
wil, die afgeleid is uit een geheel van be
standdelen die een vermoeden uitmaken, 
evenwel niet de uitdrukkelijke instem
ming oplevert in de zin van artikel 5, § 5, 
tweede lid, van het koninklijk besluit van 
18 juli 1975, zoals gewijzigd bij het ko
ninklijk besluit van 16 november 1990; bo
vendien uit de vaststellingen van het ar
rest niet blijkt dat het geheel van die 
elementen bij ter post aangetekende brief 
zijn overgelegd; het arrest vervolgens be
slist dat zijn beslissing de ten laste van de 
vergunninghouder in Belgie uitvoerbare be
slissing vormt; het arrest evenwel niet v66r 
de uitspraak ervan bij ter post aangete
kende brief naar eiseres kon worden ver
stuurd, hetgeen een voorwaarde is voor het 
geldig beroep op de borgtocht; uit de vast
stellingen van het arrest overigens niet 
volgt dat het bij ter post aangetekende brief 
aan eiseres zou zijn medegedeeld; zodat het 
arrest de in het middel aangewezen wet
telijke bepalingen schendt; 

Overwegende dat artikel 5, § 5, 
tweede lid, van het koninklijk besluit 
van 18 juli 1975 tot instelling van de 
vergunning van vervoercommissionair, 
zoals het te dezen van toepassing is, 
bepaalt dat de borgtocht alleen door de 
houders van schuldvorderingen be
doeld in het eerste lid kan worden 
aangesproken na overlegging, bij ter 
post aangetekende brief, van de uit
drukkelijke instemming van de ver
gunninghouder met betrekking tot het 
bestaan en de opeisbaarheid van de 
aangebrachte schuldvordering, ofwel 
van een ten laste van de vergunning
houder in Belgie uitvoerbare rechter
lijke beslissing; 

Overwegende dat, enerzijds, voor
noemd artikel 5 door het overleggen 
van een ter post aangetekende brief te 
eisen, vereist dat de instemming uit 
een geschrift volgt; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat "facturen die sedert verschil
lende maanden niet geprotesteerd zijn 
op het ogenblik dat (eiseres) ze ont
vangt, het ontbreken van elke con
crete betwisting zowel van Slitraf, van 
de vereffenaars als van de in tussen
komst opgeroepen partijen, het be-

staan van twee door Slitraf aanvaarde 
en geprotesteerde wissels voor een ha
ger bedrag dan dat van de borg, allen 
elementen zijn die samen doen blij
ken van de formele wil van de ge
noemde onderneming om het bestaan 
en de opeisbaarheid van de schuld
vordering van (verweerster) te erken
nen"; 

Dat uit die overweging blijkt dat het 
arrest op een geheel van elementen 
steunt waarvan sommige niet aan het 
voorschrift van artikel 5 voldoen; 

Overwegende dat, anderzijds, het ar
rest te dezen niet de uitvoerbare ti
tel kan vormen die bij ter post aan
getekende brief moest worden over
gelegd op het ogenblik dat de houder 
van de schuldvordering de borgtocht 
aanspreekt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; verklaart het arrest 
bindend voor de partijen die daartoe in 
de zaak zijn geroepen; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de zaak naar het 
Hof van Beroep te Brussel. 

5 december 1997 - 1 e kamer - Voor
zitter : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Verheyden - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Spreu
tels, advocaat-generaal- Advocaten : mrs. 
Van Ommeslaghe en De Bruyn. 

Nr. 535 

1 e KAMER - 5 december 1997 

SUCCESSIERECHTEN- WAARDERING VAN 
DE ERFGOEDEREN - KOSTEN- SCHULDE
NAAR. 
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De kosten van de waardering van het ge
heel of van een dee! van de erfgoederen 
met toepassing van art. 20, eerste lid, 
W.Succ., vallen ten laste van de partij die 
erom heeft gevraagd (1). (Art. 20 eer-
ste lid, W.Succ.) ' 

(BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN 
T. JAMAELS E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.96.0485.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 januari 1996 gewe
zen door het Hof van Beroep te Ber
gen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 20, inzonderheid 20, eerste lid 111 
120, 121, inzonderheid 121, 4°, en 127 va~ 
het koninklijk besluit nr. 308 van 31 maart 
1936 houdende het Wetboek van de Suc
cessierechten, 

doordat het arrest, na te hebben gepre
ciseerd dat de deskundige Lousse met toe
passing van artikel20 van het Wetboek van 
de Successierechten, tot schatter werd aan
gew~~~n en dat zijn verslag wegens ver
schnJvmgen moest worden vernietigd, de 
kosten van dat verslag ten laste van ei
ser heeft gelaten, op grond "dat de kos
ten van het schattingsverslag in beginsel 
g.edragen worden door de erfgenamen (ar
tikel 20, Wetboek van de Successierech
ten en P.-V. van akkoord van 16 apri11991); 
dat de schatting evenwel is vernietigd we
gens verschrijvingen, zodat de kosten er
van ten laste van de Staat vallen (Cass., 14 
dec. 1944, Pas., 1945, I, 69)", 

terwijl artikel 20, eerste lid, van het Wet
hoek van de Successierechten bepaalt dat 
de "erfgenamen, algemene legatarissen en 
begiftigden en, in 't algemeen, al wie ge
houden is tot het indienen van een aan
gifte van nalatenschap, mogen vragen voor 
de aangifte en uiterlijk voor het verstrij
ken van de indieningstermijn, dat op hun 
kosten, de waardering geschiede van het 
geheel of van een deel van de erfgoede-

(1) Zie M. DONNAY en A. CULOT, "Droits de suc
cession et de mutation par deces, taxes compen
satoires des droits de succession", Rep. Not., dl. 
XV, L. XI, 1996, p. 652, nr. 618. Vgl. wat be
treft de controleschatting bedoeld in artt. 111 en 
122 W.Succ. : Cass., 14 dec. 1944 (Bull. en Pas., 
1945, I, 68). 

ren die zich in Belgie bevinden en die voor 
hun verkoopwaarde moeten of kunnen 
aangegeven worden"; artikel20, derde lid, 
eraan toevoegt dat er wordt gehandeld " 
overeenkomstig de artikelen 113 tot 120 en 
122"; die bepalingen de regel van artikel 20 
volgens welke de erfgenamen de kosten van 
het ve~slag van de door hen aangevraagde 
sc~:;tttmg moeten dragen, niet wijzigen; in 
stnJd met wat het arrest verklaart van die 
regel niet wordt afgeweken in het geval dat 
h~t schattingsv~r~lag wegens verschrij
vmg wordt vermetlgd; het arrest zich ten 
onrechte beroept op de leer van een ar
rest van het Hofvan 14 december 1944· dat 
arrest geen betrekking heeft op het g~val 
dat de schatting wordt aangevraagd door de 
erfgenamen, maar op het geval dat de ad
ministratie van de belastingen een 
"controleschatting" vordert als bedoeld in 
de artikelen 111 en 122 van het Wetboek 
van de Successierechten; het Hof heeft be
slist dat, in geval van controleschatting, de 
ontvanger, indien de schatting nietig is, de 
kosten moet dragen, omdat hij ze gevor
derd heeft; a contrario en blijkens de be
woordingen zelfvan het bovenaangehaalde 
artikel 20, eerste lid, aileen de erfgena
men de kosten van de door hen aange
vraagde schatting moeten betalen, zelfs als 
ze wegens verschrijving vernietigd wordt· 
er dienaangaande dient te worden onder~ 
streept dat het bovenaangehaalde artikel 
20, derde lid, niet verwijst naar artikel121 
of naar artikel127; de ontvanger krach
tens die bepalingen (zie de artikelen 121 
4° en 127), de kosten van de door hem aan~ 
gevraagde controleschatting moet beta
len, als het in de aangifte vermelde be
drag niet meer dan een achtste lager ligt 
dan het door de schatter vastgestelde be
drag en, bij analogie, in geval van nietig
heid van.het deskundigenverslag wegens 
overtr~dmg van de wet, verschrijving of 
schendmg van substantiele vormvereisten 
(zie het in het arrest aangehaalde arrest 
van het Hof van Cassatie van 14 decem
ber 1944); de artikelen 121 en 127, zoals ge
zegd, ongeacht het zich te dezen voordoende 
g.eval, niet van toepassing zijn op de in ar
tlkel 20 bedoelde schatting, nu ze niet is 
aangevraagd door de ontvanger, maar door 
de erfgenamen die, omdat zij de schat
ting hebben aangevraagd, de kosten moe
ten ~ra~en van de ~egens verschrijving 
vermetigde schattmg; het arrest bijge
volg, nu het in tegenovergestelde zin be
slist, het geheel van de in de aanhef van 
het middel aangehaalde wetsbepalingen 
meer bepaald artikel 20 van het Wetboek 
van de Successierechten schendt : 
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Overwegende dat artikel 20, eer
ste lid, van het Wetboek van de Suc
cessierechten bepaalt dat de erfgena
men, algemene legatarissen en 
begiftigden en, in het algemeen, al wie 
gehouden is tot het indienen van een 
aangifte van nalatenschap, mogen vra
gen dat op hun kosten de waardering 
geschiedt van het geheel of van een 
deel van de erfgoederen; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de schatter, die met de schat
ting van de nalatenschap van Andree 
Briquet was belast, met toepassing 
van het bovenaangehaalde artikel 20 
werd aangewezen met het goedvin
den van de partijen; 

Dat het arrest, nu het de kosten van 
het schattingsverslag dat het wegens 
verschrijvingen vernietigt, ten laste 
laat van eiser, die wetsbepaling 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het, na het 
verslag van de schatter Lousse te heb
ben vernietigd, de kosten ervan ten 
laste van de Belgische Staat laat; 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 uitspraak 
daaromtrent over aan de feitenrechter; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Brussel. 

5 december 1997 - 1 e kamer - Voor
zitter en verrslaggever : mevr. Charlier, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal - Advocaat : mr. De Bruyn. 

Nr. 536 

1 e KAMER- 8 december 1997 

1 o CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZA
KEN- VORMEN- VORM VAN HET CASSATIE-

BEROEP EN VERMELDINGEN- BESLISSING GE
WEZEN IN HET KADER VAN DE WET VAN 26 
JUNI 1990- BESCHERMING VAN DE PERSOON 
VAN DE GEESTESZIEKE - CASSATIEBEROEP
VERZOEKSCHRIFT- ART. 1080 GER W. -TOE
PASSELIJKHEID. 

2° KRANKZINNIGE - CASSATIEBEROEP -
BESLISSING GEWEZEN IN HET KADER VAN DE 
WET VAN 26 JUNI 1990- BESCHERMING VAN 
DE PERSOON VAN DE GEESTESZIEKE- VOR
MEN- VERZOEKSCHRIFT-ART. 1080 GERW.
TOEPASSELIJKHEID. 

1 o en zo De wet van 26 juni 1990 betref
fende de persoon van de geesteszieke 
houdt geen afwijkende bepaling van art. 
1080 Ger. W. in, zodat het verzoekschrift 
waarbij een voorziening in cassatie wordt 
ingesteld met toepassing van artikel 31 
van de voormelde wet van 26juni 1990, 
moet ondertekend zijn door een advo
caat bij het Hof van Cassatie (1). (Art. 
1080 Ger.W.; art. 31 wet 26 juni 1990.) 

(D ... ). 

ARREST 

(A.R. nr. C.97.0180.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 17 april 1997 in ha
ger beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Gent; 

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

(1) De wet betreffende de persoon van de gees
teszieke voorziet bij artikel 31 dat een voorzie
ning in cassatie mogelijk is binnen een termijn 
van een maand vanaf de kennisgeving van het 
vonnis. Uit de voorbereidende werken blijkt dat 
de wetgever enkel een beperking van de gewone 
voorzieningstermijn heeft weerhouden (Gedr. St., 
Senaat, Doc. nr. 733/3 tot 5 (1988-89), blz. 9, zit
ting 14 feb. 1990, amendementen senator Baert). 

Zie A. KHOL, "Protection des malades men
taux et incapacites des majeurs. Droit belge apres 
les reformes", Story Scientia, 1996, 123, met noot 
325; M. VERRYCKEN, "De vrederechter en de gees
teszieke", in De vrederechter en het gerechtelijk 
recht, Story Scientia, 1992, 105-169; M.J. VAN 
VLASSELAER, "De procedurale aspecten van de wet 
van 26 juni 1990 m.b.t. de persoon van de gees
teszieke", in Baeteman, "Het nieuw statuut van 
de geesteszieke", 347.162; J. LAENENS, Wet van 26 
juni 1990 betreffende de bescherming van de per
soon van de geesteszieke. Aspecten van gerechte
lijk recht, Stichting J. Renson, 1991. 
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Overwegende dat artikel1080 van 
het Gerechtelijk Wetboek vereist dat 
de voorziening in cassatie word t in
gesteld bij verzoekschrift dat zowel op 
het afschrift als op het origineel door 
een advocaat bij het Hof van Cassa
tie is ondertekend; 

Dat de wet van 26 juni 1990 betref
fende de persoon van de geesteszieke 
geen daarvan afwijkende be paling in
houdt, zodat het verzoekschrift waar
bij een voorziening in cassatie wordt 
ingesteld met toepassing van artikel 
31 van de voormelde wet van 26 juni 
1990, moet ondertekend zijn door een 
advocaat bij het Hof van Cassatie; 

Overwegende dat het verzoekschrift 
van eiser waarbij de voorziening in 
cassatie wordt ingesteld, niet onder
tekend is door een advocaat bij het 
Hof; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, eenparig beslis
send, verwerpt de voorziening; ver
oordeelt eiser in de kosten. 

8 december 1997- 1e kamer- Voor
zitter : de h. Verougstraete, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Wauters 
- Gelijkluidende conclusie van de h. De 
Riemaecker, advocaat-generaal. 

Nr. 537 

Se KAMER - 8 december 1997 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN 
AANSLAGPROCEDURE- WIJZIGING DOOR DE 
ADMINISTRATIE VAN EEN AANGIFTE - VOOR
WAARDEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN 
PERSONENBELASTING- BEREKENING VAN DE 
AANSLAG- VOORAFBETALINGEN - TERUG
GAVE. 

so INKOMSTENBELASTINGEN 
VENNOOTSCHAPSBELASTING -ALGEMEEN
BEREKENING VAN DE AANSLAG- VOORAFBE
TALINGEN - TERUGGA VE. 

1 o Art. 251 WI.B. (1964) wordt geschon
den door het arrest van het hof van be
roep, waarin wordt vastgesteld dat de ge
westelijke directeur erkend heeft dat de 
administratie bij de vaststelling van de 
oorspronkelijke aanslag ten onrechte ver
zuimd had de voorafbetalingen van de be
lastingplichtige in aanmerking te ne
men en waarin beslist wordt dat de 
directeur die aanslag heeft kunnen hand
haven, gelet op de bijkomende inkom
sten die vermeld zijn in het bericht van 
wijziging dat na die aanslag ter kennis 
van de belastingplichtige is gebracht. (Art. 
251 W.I.B. [1964]; art. S46 W.I.B. [1992].) 

2° en so De voorafbetalingen, bedoeld in art. 
89 W.I.B. (1964), zijn alleen voorschot
ten die in mindering worden gebracht van 
een later vast te stellen belasting op het 
globaal inkomen van een natuurlijke per
soon of een vennootschap; in zoverre zij 
meer bedragen dan die belasting, moe
ten zij aan de belastingplichtige terug
betaald worden (1). (Artt. 89 en 129 
W.I.B. [1964]; artt. 157 en 218 W.I.B. 
[1992].) 

(INFORMATIQUE PROGET N.V 
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. F.97.0017.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 november 1996 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Brussel; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 149 van de gecoordineerde Grand
wet, 17, 18 van het Gerechtelijk Wetboek, 
89 (laatst gewijzigd bij het koninklijk be
sluit nr. 15 van SO maart 1982), 129 (laatst 
gewijzigd bij de wet van 22 december 1977), 
211, § 1, tweede lid, en § 2, tweede lid 
(laatst gewijzigd bij de wet van 11 april 
198S), 251 (laatst gewijzigd bij de wet van 
4 augustus 1986), 278, eerste lid, (laatst 

(1) Raadpl. Cass., 18 nov. 1993, A.R. nr. 
F.93.0042.F (A. C., 1993, nr. 471); 7 sept. 1995, 
A.R. nr. F.94.0023.N (ibid., 1995, nr. 371). 
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gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1980), 
304, eerste lid, en 305, § 1, (laatst gewij
zigd bij de wet van 4 augustus 1986) van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen (1964), 

doordat het arrest vaststelt : (1) dat de 
administratie voor het aanslagjaar 1989 ten 
laste van eiseres onder het artikel 0863424 
een eerste aanslag in de vennootschaps
belasting ten kohiere heeft gebracht tot be
loop van een bedrag van 9.127.304 frank, 
op grond van het door eiseres aangege
ven belastbaar inkomen van 27.381.005 
frank; dat eiseres tegen die aanslag een be
zwaarschrift heeft ingediend, op grond dat 
bij de vasts telling ervan geen rekening was 
gehouden met de door haar gedane voor
afbetalingen van 10.000.000 frank; (2) dat 
de administratie vervolgens de aangifte van 
eiseres heeft gewijzigd teneinde de belast
bare grondslag te verhogen tot een be
drag van 44.741.235 frank, en een tweede 
aanslag in de vennootschapsbelasting ten 
kohiere heeft gebracht onder het artikel 
1811796; dat eiseres ook tegen die aan
slag een bezwaarschrift heeft ingediend; (3) 
dat de gewestelijke directeur van de di
recte belastingen in de bestreden beslis
sing van 25 september 1992 het bezwaar 
tegen de eerste aanslag gegrond verklaart, 
en, wat de tweede aanslag betreft, de af
trek toestaat van een minderwaarde op 
aandelen en het belastbaar inkomen vast
stelt op 39.655.235 frank; dat "de direc
teur vervolgens, na de voorafbetalingen in 
mindering te hebben gebracht van het be
lastbaar inkomen van 39.655.235 frank, 
volledige ontheffing verleent van de aan
vuilende aanslag, namelijk artikel1811796 
(de tweede aanslag), ten bedrage van 
13.706.408 frank en een ontheffing van 
1.024.869 frank verleent op de belasting die 
onder het artikel 0863424 (de eerste aan
slag) ten kohiere was gebracht"; (4) dat het 
beroep ertoe strekt de bestreden beslis
sing te vernietigen, in zoverre zij slechts 
een ontheffing tot beloop van 1.024.869 
frank verleent op de eerste aanslag, die 
aanslag tot beloop van het saldo te doen 
vernietigen en de teruggave van het over
schot van de door eiseres gedane vooraf
betalingen van 10.000.000 frank te doen be
velen; dat het arrest vervolgens het beroep 
van eiseres afwijst op de volgende gran
den : "(eiseres) beoogt met het beroep nog
maals de aftrek van de voorafbetaling te 
verkrijgen, ofschoon zij toegeeft dat die 
voorafbetaling door de gewestelijke direc
teur van de belastbare inkomsten van het 
aanslagjaar 1989 is afgetrokken. Die hou
ding is verrassend. De gewestelijke direc-

teur heeft de voorafbetalingen correct af
getrokken van het geheel van de belastbare 
inkomsten van het aanslagjaar 1989, na
melijk een belastbare grondslag die 
12.000.000 frank meer bedraagt dan die 
welke (eiseres) aangegeven had. Teneinde 
een discussie over de juiste aftrek van de 
voorafbetalingen te voorkomen, heeft (ei
seres) zich ertoe beperkt aileen beroep in te 
stellen tegen de aanslag die onder het ar
tikel 0863424 (de eerste aanslag) ten ko
hiere was gebracht en legt zij aileen een 
uittreksel uit de beslissing van de direc
teur voor. Het feit dat het bezwaar dat be
trekking heeft op het verzuim om de voor
afbetalingen af te trekken, gegrond 
verklaard wordt, heeft aileen tot gevolg dat 
die voorafbetalingen moeten worden afge
trokken van de belasting die verschul
digd is voor het aanslagjaar waarop zij be
trekking hebben. Die voorafbetalingen 
moeten worden afgetrokken van het to
taal belastbaar inkomen, zoals de gewes
telijke directeur dat heeft gedaan. Het is 
bovendien merkwaardig dat (eiseres) geens
zins opkomt tegen de berekening van de af
trek, zoals zij in het administratief dos
sier is gedetailleerd en in extenso in de 
conclusie van de administratie is overge
nomen, en zich verschanst achter de wei
nig genuanceerde argumentatie, volgens 
welke voorafbetalingen van 10.000.000 
frank op een ten kohiere gebrachte belas
ting van 9.127.304 frank moeten leiden tot 
een teruggave van belasting. Hierbij laat ze 
moedwillig de nieuwe belastbare grand
slag buiten beschouwing die door de ge
westelijke directeur in de bestreden beslis
sing voor het betrokken aanslagjaar is 
vastgesteld en waarvan de voorafbetalin
gen moeten worden afgetrokken. Het be
roep kan bijgevolg aileen maar worden uit
gelegd als een onhandige poging - die 
gegrond is op een onvoiledige lezing van de 
bestreden beslissing, en waarbij de ver
plichting om de voorafbetalingen afte trek
ken van de voor het aanslagjaar verschul
digde belasting, moedwillig buiten be
schouwing is gelaten - om nogmaals 
teruggave te krijgen van de voorafbetalin
gen die de gewestelijke directeur correct 
heeft afgetrokken van het belastbaar in
komen dat hij op definitieve wijze heeft 
vastgesteld, zonder dat (eiseres) daarte
gen enig bezwaar heeft gemaakt", 

terwijl, eerste onderdeel, die motivering 
tegenstrijdig of op zijn minst onduidelijk is, 
in zoverre nu eens beweerd wordt dat de 
voorafbetalingen correct zijn afgetrokken 
van de belastbare inkomsten, dan weer dat 
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die stortingen moeten worden afgetrok
ken van de verschuldigde helasting; dat die 
tegenstrijdigheid of onduidelijkheid van de 
motivering gelijkstaat met een gehrek aan 
motivering (schending van artikel 149 van 
de gecoiirdineerde Grondwet); 

tweede onderdeel, uit de artikelen 89, 
186, 191, 203, 266 en 211, § 1, van het Wet
hoek van de Inkomstenhelastingen (1964) 
hlijkt dat de vaststelling van de 
vennootschapshelasting hestaat in het he
palen van het hedrag van de verschuldigde 
helasting, de kwijting ervan door verreke
ning van de aftrekhare voorafbetalingen en 
voorheffingen, en de inkohiering van het 
saldo; de voorafbetalingen, in zoverre zij 
meer hedragen dan de door de administra
tie hepaalde verschuldigde helasting, moe
te~ W?rde~ terughetaald aan de helasting
phchtige; m zoverre regelmatige voorafbe
taling van de helasting is geschied, er ten 
laste van de helastingplichtige geen aan
slag kan worden vastgesteld, die voor 
laatstgenoemde de verplichting zou inhou
den een hoger hedrag te kwijten dan het 
bedrag dat hij na de voorafbetalingen nog 
wettelijk verschuldigd is; het arrest, waarin 
vastgesteld wordt dat er hij de vaststel
ling van de litigieuze aanslag, die voor een 
hedrag van 9.127.304 frank ten kohiere was 
gehracht, was verzuimd rekening te hou
den met de door eiseres gedane voorafbe
talingen van 10.000.000 frank hijgevolg 
niet wettig heeft kunnen weiger~n die aan
slag te vernietigen en de teruggave van het 
overschot van de voorafbetalingen aan ei
seres te hevelen (schending van de artike
len 89, 1~9 en 211, § 1, tweede lid, en§ 2, 
tweede hd, van het Wethoek van de In
komstenhelastingen 1964), 

derde onderdeel, de administratie wan
neer ~ij d~ door de helastingplichtige in zijn 
aangifte m de vennootschapshelasting ver
melde helasthare grondslag meent te moe
ten wijzigen, verplicht is om, alvorens de 
belasting op de gewijzigde helastbare 
grondslag vast te stellen, een hericht van 
wijziging aan de helastingplichtige toe te 
zenden en hem, in de regel, een termijn van 
een maand toe te kennen om zijn opmer
kingen te maken (artikel251 van het Wet
hoek van de Inkomstenhelastingen 1964); 
de aanslag die op de gewijzigde helast
hare grondslag ten kohiere is gehracht in 
de regel eishaar is binnen twee maanden 
na de toezending van het aanslaghiljet (ar
tikel 304 van voornoemd wethoek) en pas 
interest oplevert vanaf de eerste dag van de 
maand die volgt op de maand waarop de 
aanslag eishaar wordt (artikel 305, § 1, van 
voornoemd Wethoek); het arrest hijgevolg, 

nu het heslist dat de hestreden heslissing 
de litigieuze aanslag, die was vastgesteld 
op het door eiseres aangegeven helast
haar inkomen van 27.381.005 frank te
recht gedeeltelijk heeft gehandhaafd als 
helasting op een verhoging van het helast
h~~r inkomen, dat in een hericht van wij
Zlging w:a.s yastgesteld na de vaststelling 
van de htig1euze aanslag, artikel 251 van 
het Wetboek van de Inkomstenhelastin
gen (1964), en hijgevolg, de artikelen 304 
eerste lid, en 305, § 1, van voornoemd wet~ 
hoek schendt; 

vierde onderdeel, de ontvankelijkheid van 
het beroep in belastingzaken bedoeld in ar
tikel278 van het Wethoek ~an de Inkom
stenbelastingen (1964), zoals elke vorde
ring in rechte, onderworpen is aan de 
voorwaarde dat de verzoeker een reeds ver
kregen en dadelijk helang heeft; uit de vast
stellingen van het arrest te dezen hlijkt dat 
voor de tweede aanslag volledige onthef
fing was verleend door de gewestelijke di
recteur en dat eiseres hijgevolg niet het hij 
~e wet vereiste helang had om een heroep 
m te stellen tegen de heslissing van dedi
recteur over die tweede aanslag; het ar
r?st, nu het verklaart dat "(eiseres), ten
emde een discussie over de juiste aftrek van 
de voorafbetalingen te voorkomen, zich er
toe heeft beperkt aileen beroep in te stel
len tegen de aanslag die onder het arti
kel 0863424 (eerste aanslag) ten kohiere is 
gehracht" en dat het helasthaar inkomen 
"\d.oor d~.ge~estelijke directeur) op defi
mtleve WlJze (Is) vastgesteld, zonder dat (ei
seres) daartegen enig hezwaar heeft ge
maa~t'', impl~ciet doch ontegensprekelijk 
heshst dat e1seres een ontvankelijk he
roep had kunnen instellen tegen de heslis
sing van de directeur over de tweede aan
slag; het arrest derhalve de artikelen 17 en 
18 van het Gerechtelijk Wethoek en arti
kel278, eerste lid, van het Wethoek van de 
Inkomstenhelastingen (1964) schendt : 

Overwegende dat uit de vaststellin
gen van het arrest blijkt dat wat het 
aanslagjaar 1989 betreft : - C1) de ad
ministratie ten laste van eiseres een 
aanslag in de vennootschapsbelasting 
van 9.127.304 frank ten kohiere heeft 
gebracht op grond van het aangege
ven belastbaar inkomen van 
27.381.005 frank, en dat eiseres te
gen die aanslag een bezwaarschrift 
heeft ingediend, op grond dat de ad
ministratie verzuimd had rekening te 
houden met voorafbetalingen van 
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10.000.000 frank; - (2) de admini
stratie vervolgens de aangifte van 
eiseres gewijzigd heeft, teneinde de be
last bare grondslag van 27.381.005 
frank op 44.741.235 frank te bren
gen, en zodoende een aanvullende be
lasting van 13.706.408 frank ten ko
hiere heeft gebracht, waartegen eiseres 
een bezwaarschrift heeft ingediend; -
(3) de directeur van de directe belas
tingen beide bezwaarschriften teza
men onderzocht heeft, het belastbaar 
inkomen van het aanslagjaar vastge
steld heeft op 39.655.235 frank, en, 
met in aanmerkingneming van de 
voorafbetalingen, de volledige onthef
fing heeft verleend van de aanvul
lende belasting van 13.706.408 frank 
en een ontheffing van 1.024.869 frank 
op de eerste aanslag van 9.127.304 
frank heeft bevolen; 

Overwegende dat het arrest beslist 
dat de gewestelijke directeur de 
voorafbetalingen correct heeft afge
trokken van het geheel van de belast
bare inkomsten van het litigieuze 
aanslagjaar; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat krachtens arti

kel 251 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen (1964), de admi
nistratie, indien zij de door de 
belastingplichtige aangegeven of er
kende inkomsten meent te moeten wij
zigen, verplicht is hem in kennis te 
stellen van de inkomsten en andere 
gegevens die zij voornemens is in de 
plaats te stellen, en de redenen ver
meldt die naar haar oordeel de wijzi
ging rechtvaardigen; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de gewestelijke directeur 
heeft toegegeven dat de administra
tie bij de vaststelling van de oorspron
kelijke aanslag ten onrechte verzuimd 
had rekening te houden met de voor
afbetalingen van eiseres; 

Dat het arrest, nu het beslist dat de 
directeur die aanslag heeft kunnen 
handhaven, gelet op de bijkomende in
komsten die vermeld worden in het be
richt van wijziging dat na de voor
noemde aanslag aan eiseres ter kennis 

is gebracht, artikel251 van het Wet
hoek van de lnkomstenbelastingen 
(1964) schendt; Dat, in zoverre, het on
derdeel gegrond is; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat de voorafbetalin

gen, bedoeld in art. 89 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 
(1964), aileen voorschotten zijn die in 
mindering worden gebracht van een 
later vast te stellen belasting op het 
globaal inkomen van een natuurlijke 
persoon of een vennootschap; dat zij, 
in zoverre zij meer bedragen dan die 
belasting, aan de belastingplichtige 
moeten worden terugbetaald; 

Dat het hof van beroep, na te heb
ben vastgesteld dat de oorspronke
lijke aanslag was vastgesteld zonder 
rekening te houden met de voorafbe
talingen, niet wettig heeft kunnen wei
geren die aanslag te vernietigen en de 
teruggave van het overschot van de 
voorafbetalingen aan eiseres te beve
len; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde arrest; 
Houdt de kosten aan en laat de be
slissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de zaak naar het 
Hof van Beroep te Bergen. 

8 december 1997 - 3e kamer - Voor
zitter : de h. Marchal, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Parmentier -Anders
luidende conclusie (2) van de h. Leclercq, 

(2) Het O.M. concludeerde tot verwerping. Het 
oordeelde met name dat het tweede onderdeel van 
het enige middel niet kon worden aangenomen en 
dat het derde onderdeel van dat middel feite
lijke grondslag miste. Het O.M. maakte dien
aangaande de volgende opmerkingen. In de ar
gumentatie tot staving van het tweede onderdeel 
werd er verzuimd rekening te houden met het feit 
dat de directeur en het hofvan beroep kennis
genomen hadden van de bezwaarschriften die ei
seres tegen beide opeenvolgende aanslagen van 
het aanslagjaar 1989 had ingediend en waar
over zij in een enkele beslissing uitspraak bad
den gedaan, waarbij zij niet uitsluitend met de 
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advocaat-generaal-Advocaten: mrs. Kirk
patrick en De Bruyn. 

Nr. 538 

3e KAMER - 8 december 1997 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN- ALGEMEEN- BURGERLIJKE 
ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN 
INBEGREPEN)- TOETSING VAN DE WETTIG
HEID- ARBEIDSOVEREENKOMST- GEZAGS
VERHOUDING. 

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

1 o Als het arrest van het arbeidshof waarin 
wordt vermeld dat dit hof uit de 
uitvoeringsmodaliteiten van de overeen
komst tussen de partijen meent te mo
gen besluiten dat de contractuele betrek
kingen onder de toepassing van de 
Arbeidsovereenkomstenwet zijn blijven 
vallen, zonder aan te geven op welke ge
gevens het steunt, kan het Hof van Cas
satie de wettigheid niet nagaan van de be
slissing dat de partijen door een 
arbeidsovereenkomst waren verbonden; 

aangegeven inkomsten (eerste aanslag), maar met 
het geheel van de belastbare inkomsten van het 
aanslagjaar rekening hielden. In de argumenta
tie tot staving van het derde onderdeel werd uit 
het oog verloren dat de berekening van de defi
nitieve en totale aanslag (voor het geheel van de 
inkomsten van het aanslagjaar) was voorafge
gaan door een bericht van wijziging, waarin ei
seres ter kennis was gebracht dat het belast
baar inkomen van het aanslagjaar moest worden 
verhoogd tot een bedrag van 44.741.235 frank, 
wei bedrag vervolgens bij beslissing van de di
recteur werd verlaagd tot 39.655.235 frank, en 
dat voornoemd bericht van wijziging geen aan
leiding had gegeven tot de inkohiering van een 
bijkomende aanslag, maar integendeel tot een ge
hele of gedeeltelijke ontlasting van de reeds ten 
kohiere gebrachte aanslagen. In tegenstelling tot 
wat in het cassatiemiddel werd betoogd, kon er 
dus geen sprake zijn van een nieuwe aanslag die 
niet door een bericht van wijziging was vooraf
gegaan en evenmin van een belastingverhoging 
die het voorwerp had uitgemaakt van een na de 
vaststelling van de litigieuze aanslag opgemaakt 
bericht van wijziging. 

dat arrest is derhalve niet regelmatig met 
redenen omkleed (1). (Art. 149 Gee. G.W. 
[1994].) 

zo De vernietiging van een arrest leidt tot 
de vernietiging van het later arrest dat 
louter het vervolg is van de vernietigde be
slissing (2). 

(BANEUX T. WEYNS T.A.V. R.S.Z.) 

(A.R. nr. S.96.0168.F) 

8 dec. 1997 - 36 kamer - Voorzitter : de 
h. Marchal, eerste voorzitter - Verslagge
ver : de h. Parmentier - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Leclercq, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Draps. 

Nr. 539 

3e KAMER- 8 december 1997 

1° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART. 100 
TOT EINDE)- ARTIKEL 105 - VERORDENENDE 
BEVOEGDHEID - VOLSTREKTE VERORDE
NENDE BEVOEGDHEID- PENSIOEN- WERK
NEMERS - SOLIDARITEITSBIJDRAGE. 

zo GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART. 100 
TOT EINDE) -ARTIKEL 108- VERORDENENDE 
BEVOEGDHEID - UITVOERENDE VERORDE
NENDE BEVOEGDHEID - PENSIOEN- WERK
NEMERS - SOLIDARITEITSBIJDRAGE. 

3o PENSIOEN WERKNEMERS 
SOLIDARITEITSBIJDRAGE - UITVOERENDE 
MACHT- VERORDENENDE BEVOEGDHEID
AARD. 

4 ° MACHTEN - UITVOERENDE MACHT -
VERORDENENDE BEVOEGDHEID - AARD -
PENSIOEN- WERKNEMERS - SOLIDARITEITS
BIJDRAGE. 

(1) Raadpl. Cass., 17 april1986, A.R. nr. 7300 
(A. C., 1985-86, nr. 505); 20 feb. 1995, A.R. nr. 
C.94.0122.F (A. C., 1995, nr. 99); 23 juni 1997, A.R. 
nr. S.96.0140.F, supra, nr. 295. 

(2) Cass., 21 april1997, A.R. nr. S.96.011l.F, 
supra, nr. 192. 
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5o WETTEN. DECRETEN. ORDONNAN
TIES. BESLUITEN- ALLERLEI- MACH
TEN - UITVOERENDE MACHT - VERORDE
NENDE BEVOEGDHEID- AARD- PENSIOEN
WERKNEMERS - SOLIDARITEITSBIJDRAGE. 

1°, 2°, 3°,4° en 5° De solidariteitsbijdrage 
bedoeld in de wet van 30 maart 1994 
hr~mdende sociale bepalingen, v66r de wij
uging ervan bij de wet van 21 decem
ber 1994, moet, overeenkomstig de door de 
Koning bepaalde nadere regelen, wor
den a:fgehouden bij iedere betaling van de 
penswenen of andere, wettelijk omschre
ven voordelen, door de schuldenaar die 
daaryoor bU:rgerlijk aansprakelijk is; de 
Konmg beut op grand van die bepaling 
ge~n volstrekte verordenende bevoegd
heLd maar een gewone uitvoerende ver
ordenende bevoegdheid (1). (Artt. 105 en 
108 Gee. Gw. 1994; art. 68, vierde en ze
vende lid, wet 30 maart 1994 (2).) 

(R.V.P. T. ARNOULD) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.97.0032.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 december 1996 ge
wezen door het Arbeidshof te Brus
sel; 

qver het eerste middel : schending van de 
a!t1kelen 105, 108 en 159 van de gecotir
dmeerde Grondwet, alsook van artikel 68 
van de wet van 30 maart 1994 houdende 
sociale bepalingen, gewijzigd bij artikel 53 
van de wet van 21 december 1994, welk ar
tikel 68, aldu~. &e;vijzigd, va~ toepassing 
was voor de WlJZigmg ervan biJ het konink
lijk besluit van 18 december 1996 tot wij
ziging van de wet van 30 maart 1994 hou
dende sociale bepalingen, met toepassing 
van de artikelen 15, 6°, en 49 van de wet 
van 26 juli 1996 tot modernisering van de 
sociale zekerheid en tot vrijwaring van de 
leefbaarheid van de wettelijke pensioen
stelsels, en van de artikelen 2 § 1 en 3 § 
1, 4 o, en § 2, van de wet van 26 j~li 1996 

(1) Raadpl. concl. O.M., Cass., 4 sept. 1995, 
A.R. nr. C.94.0417.F (Bull. en Pas., 1995, I, nr. 
360), inz. p. 754 en 755. 

(2) Art. 68, vierde en zevende lid, wet 30 maart 
1994, v66r de wijziging ervan bij art. 53 wet 21 
dec. 1994. 

strekkende tot realisatie van de budget
taire voorwaarden tot deelname van Bel
gie aan de Europese Economische en Mo
netaire Unie, 

doordat het arrest "voor recht zegt dat 
het koninklijk besluit van 28 oktober 1994 
wettelijke grondslag mist( ... )" en "dat der
halve het besluit ten gevolge van die on
wettigheid in dit geschil niet kan dienen als 
gr~~dslag yoor de door (eiser) op het wet
tehJk penswen (van verweerder) verrichte 
inhouding", en doordat het arrest "bijge
volg, maar om andere redenen de door de 

h " ' eerste rec ter aan eiser "opgelegde ver-
oordeling bevestigt ... ", op de hier als vol
ledig weergegeven beschouwde gronden, die 
vermeld worden onder punt VI, littera A, 
van het arrest, en volgens welke in essen
tie,.bij de beoordeling ofhet koninklijk be
slmt van 28 oktober 1994 een wettelijke 
grondslag heeft enkel acht hoeft te wor
den geslagen op artikel 68 van de wet van 
30 maart 1994, in de bewoordingen waarin 
het was gesteld v66r de wijziging ervan bij 
artikel 53 van de wet van 21 december 
1994 e~ zulks o?-danks het feit dat de bij 
dat arhkel 68 mgevoerde solidariteits
bijdrage, luidens de bewoordingen zelfvan 
de bepaling, enkel vanaf 1 januari 1995 
diende te w arden ingehouden, dat het ko
ninklijk besluit van 28 oktober 1994 de da
tum van de inwerkingtreding ervan heeft 
vastgesteld op 1 januari 1995 en dat arti
kel 53 van de wet van 21 december 1994 in 
werking is getreden op 1 januari 1995, 

terwijl, wanneer een wet, met toepas
sing van artikel 105 van de Grondwet aan 
de Koning een verordenende bevoegdheid 
toekent en de Koning van die bevoegd
heid gebruik maakt, de door hem vastge
stel~e regels geen secundaire regels zijn in 
de zm dat ze ondergeschikt zijn aan de wet 
zoals dat het geval is met de regels die wor~ 
den vastgesteld bij een koninklijk besluit 
dat ter uitvoering van een wet wordt ge~ 
no~en_ op grand yan de ~lgemene bevoegd
heid d1e de Komng bez1t krachtens arti
kel 108 van de Grondwet, maar primaire 
regels zijn die aileen de bij de wet aan de 
bevoegdheid. van de Koning bepaalde gren
zen moeten machtnemen; wanneer die wet 
gewijzigd wordt in die zin dat de bij de wet 
aan de Koning toegekende regelgevende be
voegdheid uitgebreid wordt op een ogen
blik dat de Koning de hem toegekende be
voegdheid reeds had uitgeoefend, maar v66r 
de inwerkingtreding van de door hem vast
gestelde regels, en wanneer de aldus in de 
machtigingswet aangebrachte wijziging in 
werking treedt op dezelfde datum als de 
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door de Koning vastgestelde regels, de 
gewijzigde wet de wettelijke grondslag 
vormt van die regels; te dezen enerzijds, het 
litigieuze koninklijk besluit van 28 okto
ber 1994, waarvan niet werd betwist dat 
het in bepaalde opzichten de per ken te bui
ten ging van de bevoegdbeid die aan de Ko
ning was toegekend bij artikel 68 van de 
wet van 30 maart 1994, in de bewoordin
gen waarin dat artikel gesteld was op de 
dag waarop dat besluit is genomen, lui
dens artikel 9 in werking moest treden op 
1 januari 1995, dat is op de dag vanaf wan
neer de in artikel 68 bepaalde inhouding 
van de solidariteitsbijdrage op de pensioe
nen moest worden verricht; anderzijds, ar
tikel 53 van de wet van 21 december 1994, 
rriet ingang van 1 januari 1995, artikel 68 
van de wet van 30 maart 1994 gewijzigd 
heeft en, wat evenmin werd betwist, aan de 
Koning de bevoegdbeid heeft toegekend om 
dezelfde regels vast te stellen als die welke 
hij had vastgesteld op grond van het ko
ninklijk besluit van 28 oktober 1994; het ar
rest bijgevolg, nu het op de gronden die het 
vermeldt en meer bepaald op grond dat "ar
tikel 53 van de wet van 21 december 1994 
nergens gewag maakt van het voornemen 
van (de wetgever) om de bij het nieuwe ar
tikel 68 aan de Koning verleende uitbrei
ding van bevoegdheid te doen terugwer
ken tot een datum voor de bekendmaking 
ervan, beslist dat het koninklijk besluit van 
28 oktober 1994 wettelijke grondslag mist 
en dat de rechter derhalve de toepassing er
van moet weigeren, de in het middel aan
gegeven grondwettelijke en wettelijke be
palingen schendt : 

Overwegende dat het arrest wijst op 
een tegenstrijdigheid tussen artikel 68, 
vierde lid, van de wet van 30 maart 
1994 houdende sociale bepalingen, in 
de bewoordingen waarin het was ge
steld v66r de wijziging ervan bij arti
kel 53 van de wet van 21 december 
1994, en de artikelen 1 tot 3 van het 
koninklijk besluit van 28 oktober 1994 
tot uitvoering van artikel 68 van de 
wet van 30 maart 1994 houdende so
ciale bepalingen; dat het arrest, nu het 
op grond van artikel 159 van de 
Grondwet dat koninklijk besluit wei
gert toe te passen, op grond dat de Ko
ning, door dat besluit te nemen en te 
ondertekenen, de bevoegdheden te bui
ten is gegaan die de wettelijke bepa
ling waarvan hij de uitvoering be
oogde hem had verleend; 

Overwegende dat artikel 68, vierde 
lid, van bovengenoemde wet van 30 
maart 1994 bepaalt dat de afhouding 
op iedere betaling van de in het eer
ste lid omschreven pensioenen of an
dere voordelen wordt uitgevoerd door 
de schuldenaar die er burgerlijk aan
sprakelijk voor is; dat het laatste lid 
van dat artikel eraan toevoegt dat de 
Koning de nadere regelen bepaalt val
gens welke de afhouding op de ver
melde pensioenen of voordelen wordt 
verricht; 

Overwegende dat uit de tekst van 
die bepalingen niet blijkt dat de Ko
ning op grond daarvan een volstrekte 
verordenende bevoegdheid heeft over
eenkomstig artikel105 van de Grand
wet en geen loutere uitvoerende ver
ordenende bevoegdheid in de zin van 
artikel 108 van de Grondwet; 

Dat het middel, nu het het tegen
deel aanvoert, niet kan worden aan
genomen; 

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

8 december 1997 - 2" kamer - Voor
zitter : de h. Marchal, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Storck - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Gerard en Draps. 

Nr. 540 

2" KAMER- 9 december 1997 

1 o OMKOPING VAN AMBTENAREN
PASSIEVE OMKOPING-ARTIKEL 24 7 SW. -BE
STANDDELEN- BEVOEGDHEID VAN DE AMB
TENAAR 

2° BELASTING OVER DE TOEGE
VOEGDE WAARDE- FISCAAL AMBTE
NAAR- HANDELINGEN- ONTDEKKING VAN 
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BELASTINGFRAUDE 
PLIGHTING. 

AANGIFTEVER- 14° BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING- BURGERLIJKE-PARTIJSTELLING

3° BELASTING OVER DE TOEGE
VOEGDE WAARDE - FISCAAL AMBTE
NAAR- BELASTINGFRAUDE- ONTDEKKING
GEEN BEPAALDE CONTROLE OF ONDERZOEK
AANGIFTE AAN DE PROCUREUR DES KONINGS. 

4 ° STRAFVORDERING- FISCAAL AMBTE
NAAR- BELASTINGFRAUDE- ONTDEKKING
GEEN BEPAALDE CONTROLE OF ONDERZOEK
AANGIFTE AAN DE PROCUREUR DES KONINGS. 

5° OPLICHTING- BESTANDDELEN- LIS
TIGE KUNSTGREEP - BEGRIP. 

6° OMKOPING VAN AMBTENAREN -
P ASSIEVE OMKOPING-ARTIKEL 246 SW. - BE
STANDDELEN- VOORAFGAANDE OVEREEN
KOMST. 

7° STRAF- ANDERE STRAFFEN- VERBEURD
VERKLARING- PASSIEVE OMKOPING- VOOR
WERP OF WAARDE- VASTSTELLING. 

so OMKOPING VAN AMBTENAREN -
PASSIEVE OMKOPING- VERBEURDVERKLA
RING- VOORWERP OF WAARDE- VASTSTEL
LING. 

go BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- BURGERLIJKE-PARTIJSTELLING- BEL
GISCHE STAAT-ADMINISTRATIE DER DIRECTE 
BELASTINGEN- ONTVANKELIJKHEID- BE
LANG. 

10° BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING- BURGERLIJKE-PARTIJSTELLING
BELGISCHE STAAT- ADMINISTRATIE DER DI
RECTE BELASTINGEN - ONTV ANKELIJKHEID 
- NADEEL - BEGRIP. 

11 o RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN- MIS KENNING- EERLIJK PRO
CES. 

12° BEWIJS- STRAFZAKEN -ALGEMEEN
ONRECHTMATIG VERKREGEN BEWIJS - GE
VOLG. 

13° BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING- BURGERLIJKE-PARTIJSTELLING
BELGISCHE STAAT- B.T.W.-ADMINISTRATIE -
BELASTINGEN EN TOEBEHOREN- MOGELIJKE 
INVORDERING BIJ DWANGBEVEL- ONTVAN
KELIJKHEID. 

BELGISCHE STAAT- B.T.W.-ADMINISTRATIE-
NADEEL- BEGRIP. 

1 o Omkoping van ambtenaren vereist dat 
de in art. 247 Sw. vermelde handeling 
van zijn ambt of van zijn bediening tot de 
handelingen van het ambt van de amb
tenaar behoort (1) oak al heeft hij geen 
beslissingsbevoegdheid of al is deze be
voegdheid een collegiale (2). (Art. 247 Sw.) 

2° Het behoort tot de werkzaamheden van 
een fiscaal ambtenaar een door hem wel 
of niet toevallig ontdekte belastingfraude, 
oak deze die niet binnen zijn toegewe
zen gebied werd gepleegd, aan zijn ad
ministratie bekend te maken en ze even
tueel aan de procureur des Konings aan 
te geven, na de daartoe vereiste machti
ging te hebben gevraagd en bekomen. 

3 o en 4 o Een fiscaal ambtenaar kan de in
lichtingen, stukken, processen-verbaal of 
akten die hij in verband met een belas
tingfraude ontdekt of bekomt, met de ver
eiste machtiging, aan de procureur des 
Konings toesturen, zelfs al heeft hij deze 
niet ontdekt of bekomen tijdens een be
paalde controle of onderzoek. (Artt. 93bis, 
tweede lid, en 93quaterdecies, W.B.T.W. 
en art. 29, eerste en tweede lid, Sv.) 

5° Een eenvoudige leugen die op zichzelf 
geen listige kunstgreep in de zin van art. 
496 Sw. oplevert, kan de door voormeld 
artikel bedoelde kunstgreep uitmaken 
wanneer hij gepaard gaat met een door 
een beklaagde op touw gezette enscene
ring waardoor aan die leugen kracht en 
geloofwaardigheid wordt toegevoegd, en 
die determinerend is voor het bereiken 
van het doe!, zich door die handelwijze 
gelden te doen overhandigen, of in com
binatie wordt aangewend met een ge
heel van andere praktijken van een be
klaagde die bedoeld zijn om misbruik te 
maken van het vertrouwen en anderen te 
misleiden, waarbij het gebruik van valse 
hoedanigheden slechts een van de prak
tijken is (3). (Art. 496 Sw.) 

(1) Cass., 17 maart 1981 (A.C., 1980-81, nr. 
411). 

(2) Cass., 19 april1983, A.R. nr. 7666 (A. C., 
1982-83, nr. 451). 

(3) Cass., 7 feb. 1990,A.R. nr. 7829 (A.C., 1989-
90, nr. 350), en 2 okt. 1996, A.R. nr. P.96.0807.F 
(ibid., 1996, nr. 346). 
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6° Het misdrijfvan passieve omkoping, be
paald in art. 246, tweede lid, Sw., ver
eist dat tussen de omkoper en de omge
kochte een overeenkomst wordt gesloten 
voordat de desbetreffende handeling van 
het ambt wordt verricht of voordat van 
die handeling wordt afgezien (4). (Art. 
246, tweede lid, Sw.) 

7o en 8° Niet naar recht verantwoord is de 
beslissing inzake omkoping waarbij de 
verbeurdverklaring wordt uitgesproken 
van de door de omkoper gegeven zaken of 
van hun waarde zonder precisering van 
het door de omkoper gegevene of van de 
waarde daarvan. (Art. 253 Sw.) 

go De Belgische Staat, Administratie der 
Directe Belastingen, heeft het recht om zo
als iedere andere benadeelde een burger
lijke rechtsvordering in te stellen voor na
deel waarvoor de belastingwetgeving geen 
eigen mogelijkheid tot herstel biedt. (Artt. 
3 en 4 V.T.Sv. en artt. 2, 7 en 18 Ger.W.) 

10° Noch de mogelijkheid van verlenging 
van de aanslagtermijnen of van een aan
vullende aanslagtermijn, voorzien bij de 
artt. 354 en 358 W.I.B. 1992, noch de re
geling van de nalatigheidsinteresten voor
zien bij art. 415 W.I.B. 1992, noch de be
paling van belastingverhoging voorzien 
bij art. 444 WIB 1992, noch de bij art. 
445 W.I.B. 1992 voorziene mogelijkheid 
van het opleggen van een administra
tieve boete, doen afbreuk aan de moge
lijkheid dat de Administratie ten ge
volge van fiscale misdrijven in het 
algemeen en van belastingontduiking in 
het bijzonder, nadeel lijdt waarvoor de 
vermelde bepalingen geen eigen moge
lijkheid tot herstel bieden: dit nadeel kan 
op zich worden opgeleverd door de nood
zaak om bij de procureur des Konings 
klacht of aangifte te doen met het oog op 
het leveren van het bewijs van de mis
drijven, het verder verloop van de zaak te 
volgen en de einduitspraak over de straf
vordering af te wachten alvorens de be
lasting of aanvullende belasting te kun
nen vestigen en invorderen. 

11 o In geval van miskenning van het recht 
van verdediging of van het recht op een 
eerlijk proces tijdens het vooronderzoek, 
in de mate dat de uitoefening van deze 
rechten verenigbaar is met de wettelijke 
bepalingen inzake het vooronderzoek, ver-

(4) Cass., 19 april1983, A.R. nr. 7666 (A. C., 
1982-83, nr. 451). 

mag de rechter wettig te beoordelen of 
door die miskenning een eerlijk proces 
voor het vonnisgerecht onmogelijk wordt 
(5). 

12° De rechter vermag niet een misdrijf be
wezen te verklaren, indien de daartoe 
aangewende bewijselementen op onrecht
matige wijze werden verkregen; zulks be
let niet dat de rechter de beklaagde aan 
het hem ten laste gelegde feit schuldig kan 
verklaren indien hij die beslissing kan la
ten steunen op andere op rechtmatige 
wijze verkregen gegevens (6). 

13° De mogelijkheid tot uitvaardiging van 
een dwangbevel ter invordering van de 
belasting, administratieve geldboeten en 
toebehoren, ontzegt niet de toegang tot de 
rechter van de Minister van Financien 
door middel van een burgerlijke
partijstelling tegen de belastingplich
tige volgens de gewone rechtspleging (7). 

14 o Het bestaan van een tegen een belas
tingplichtige uitgevaardigd dwangbevel 
ter invordering van belasting, admini
stratieve geldboeten en toebehoren, ver
hindert niet dat de Administratie schade 
lijdt waarvoor het W.B.T.W. geen moge
lijkheid tot herstel biedt, meer bepaald 
door de noodzaak om bij de procureur des 
Konings klacht of aangifte te doen, het 
verder verloop van de zaak te volgen en de 
einduitspraak over de strafvordering af te 
wachten om het bewijs van het fiscaal 
misdrijf te kunnen leveren. 

(VAN BAVEL E.A. T. BELGISCHE STAAT- ADMINI
STRATIE B.T.W. - REGISTRATIE EN DOMEINEN) 

ARREST 

(A.R. nr. P.95.0610.N) 

HETHOF;- ... 

I. Op de voorzieningen tegen het ar
rest van het Hof van Beroep te Ant
werpen: 

(5) Cass., 6 mei 1993,A.R. nr. 6416 (A.C., 1993, 
nr. 225) met cone!. adv.-gen. Bresseleers. 

(6) Cass., 4jan. 1994,A.R. nr. 6388 (A.C., 1994, 
nr. 1), met cone!. adv-gen. du Jardin. 

(7) Cass., 20 juli 1979 (A.C., 1978-79, 1340), en 
27 nov. 1984, A.R. nr. 8126 (ibid., 1984-85, nr. 
193). 
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Gelet op het bestreden arrest, op 29 
maart 1995 door het Hof van Beroep 
te Antwerpen gewezen; 

A. Op de voorziening van Albert Van 
Bavel: 

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

Over het eerste middel : 
schending van de artikelen 246, 24 7 van 

het Strafwetboek, 29 van het Wetboek van 
Strafvordering, zoals van toepassing v66r 
de wetswijziging van 28 december 1992 en 
149 van de gecotirdineerde Grondwet van 
17 februari 1994, 

doordat het hof van beroep bij het be
streden arrest de tenlastelegging N I be
wezen verklaart en eiser uit dien hoofde 
veroordeelt tot een hoofdgevangenisstraf 
van 12 maanden en een geldboete van 1000 
frank, vermeerderd met 990 decimes en 
alzo gebracht op 100.000 frank, of een ver
vangende gevangenisstrafvan 1 maand, 
hem ontzet uit de rechten vermeld in ar
tikel 31 1 o 2° 3° 4° 5° en 6° van bet 
Strafwetboek e~ het do~r de (omkoper) ge
gevene of de waarde daarvan verbeurd ver
klaart nate hebben overwogen "dat uit bet 
strafdossier is gebleken dat beklaagde Van 
Bavel als hoofdcontroleur van de B.T.W., 
controle Malle 2, meermaals met Smans ge
heime samenkomsten, buiten de kanto
ren van hoofdcontroleur Van Bavel, be
legde; dat te dezen Smans een detective
team inhuurde wat er op wijst dat, zoals 
blijkt uit hun verslag, ze ingehuurd wer
den om getuigen te' zijn van een geheime 
ontmoeting (23.12.1992) en van de hande
lingen van Smans en Van Bavel; dat bet hof 
(van beroep) te dezen verwijst naar de met 
elkaar overeenstemmende gegevens die blij
ken uit de gedetailleerde verklaringen van 
Smans, van het detective-team door Smans 
ingehuurd en de restaurantuitbater DeJa
ger; dat beklaagde van Bavel o.m. tijdens 
de confrontatie met P. Smans moet beves
tigen dat hij een '3 of 4 keer met Smans is 
gaan eten'; dat bovendien uit beklaagdes 
agenda blijkt dat er meer dan '3 of 4' bij
zondere diners met Smans hebben plaats
gevonden (cf. o.m. P.V. 15916 van de G.P.); 
dat ook gebleken is dat beklaagde geld
sommen heeft ontvangen van Smans; dat 
te dezen wordt verwezen naar de overeen
stemmende verklaringen van De Jager (P.V. 
12421 G.P.), Jacobs Dirk, en Jacobs Sonja 
(P.V. 12422-16305 G.P.) m.b.t. bet diner in 
restaurant 'De Smis' dd. 23.12.1992, waar-

uit moet worden afgeleid dat Van Bavel van 
Smans een omslag met geldbriefjes ont
ving en nadien, toen Smans reeds vertrok
ken was, in dronken toestand hiermee 
zwaaide en o.m. de restaurantuitbater uit
nodigde om met dat geld 'bars of sex-clubs' 
te bezoeken; dat trouwens te dezen bij be
klaagde visitekaartjes en krantenknipsels 
van dergelijke clubs werden gevonden (cf. 
o.m. P.V. 16305-15733 G.P.); dat Smans uit
eindelijk, na eerst onlogische en ongeloof
waardige verklaringen in verband met bet 
beoogde doel van de diners en van de over
handiging van de geldsommen, teneinde 
zichzelf en beklaagde te sparen, te heb
ben afgelegd verklaarde : 'bet moet reeds 
rand de jaarwisseling '91-92 geweest zijn, 
dat Van Bavel mij terloops een etentje 
zegde dat hij wist dat ik gefoefeld had met 
facturen'- ( ... ) 'Ik heb inderdaad tegen
over de onderzoeksrechter verklaard dat 
Van Bavel mij chanteerde. Ik voelde dit al
thans zo aan -' 'ik wist duidelijk uit de be
woordingen van Van Bavel af te leiden dat 
ingevolge mijn sponsoring hij over mijn ge
foefel wel zou zwijgen' (P.V. 15525 G.P.)
en aan de onderzoeksrechter : 'in ruil voor 
zijn stilzwijgen vroeg hij om zijn fietsclub 
te sponseren' ( ... ). 'Aan Van Bavel heb ik 
een 5-tal keer 20.000 frank gegeven en een 
keer 10.000 frank'; dat uit het boven
vermelde blijkt dat er tussen beklaagde en 
Smans, die voor elkaar goede bekenden wa
ren (cf. conclusies, P.V. 6950 4 7), een over
eenstemming was bereikt in de zin dat be
klaagde in ruil voor zijn stilzwijgen m.b.t. 
de fraudepraktijken voor Smans, giften in 
de vorm van diners en geld zou krijgen; dat 
te dezen ook blijkt dat niet alleen in res
taurant 'De Smis' werd samengekomen 
doch ook in restaurant 't Zwart Goor, en in 
Chinese restaurants (cf. P.V. 15314 G.P
P.V. 17063 G.P- 15525 G.P.); dat tijdens 
deze bijeenkomsten alleen 'over mannen
zaken', zoals beklaagde beweerde, zou zijn 
gesproken totaal ongeloofwaardig is gelet 
o.m. op de persoonlijkheid en beroepsbe
zigheden van heiden; dat uit bet straf
dossier moet worden afgeleid dat beklaagde 
de fraude en de omvang ervan, minstens in 
grate mate, kende; dat te dezen o.m. wordt 
verwezen naar de geciteerde verklaring van 
Smans, naar de regelmatige contacten die 
beklaagde had met de B.T.W.
belastingcontroleur waaronder Smans res
sorteerde nl. Vercammen, naar de beweerde 
'toevallige' vondst in de boekhouding van 
Bolckmans van slechts 2 fictieve facturen 
van Smans (P.V. 15318 G.P.) en naar de re
gelmatige contacten die beklaagde met 



Nr. 540 HOF VAN CASSATIE 1311 

Smans en/of diens fiscale adviseur, onder
hield; dat in antwoord op de conclusie van 
beklaagde nog kan worden opgemerkt : -
dat zelfs indien aangenomen wordt dat 
Mevr. Coninx angst had van Smans hier
uit niet zonder meer mag afgeleid wor
den dat de vaststellingen van haar aan
gestelden (Jacobs S. en Jacobs D.), 
bevestigd in de reeds vermelde verklarin
gen en confrontaties, 'vals' of foutief zou
den zijn; - dat de niet uitvoering of de ten 
dele uitvoering door beklaagde van de over
eenkomst met Smans, door 2 facturen in
zake Bolckmans door te sturen naar hoofd
controleur Vercammen, geen afbreuk doet 
aan de feiten van de tenlastelegging N I; 
dat trouwens te dezen het zeker niet uit
gesloten is dat beklaagde deze facturen 
juist doorstuurde om eventuele vermoe
dens lastens hem, te kunnen tegenspre
ken; - dat de omstandigheid dat de ven
nootschappen van Smans niet onder de 
onmiddellijke controlebevoegdheid vielen 
van beklaagde, geen afbreuk doet aan het 
bestaan van het misdrijf vermeld onder de 
tenlastelegging N I; dat immers de ambts
verplichtingen van beklaagde als B.T.W.
ambtenaar, zelfs indien hij vermoedde dat 
'een en ander kon geweten zijn door zijn 
collega's of zijn oversten', hem (oplegden) de 
(fiscale) misdrijven waarvan hij kennis 
kreeg bekend te maken; dat te dezen ten 
onrechte wordt beweerd dat beklaagde 
'zwijgplicht' had; dat voor zoveel als no
dig moet worden onderstreept dat de ver
plichte aangifte van belastingfraude op 
grote schaal, te dezen, binnen de 
(handelings)bevoegdheid lag van beklaagde; 
- dat het hof (van beroep) niet bevoegd is 
om te onderzoeken waarom hoofdcontroleur 
Vercammen of Swolfs van de BBI, - al dan 
niet terecht- niet worden ofwerden ver
volgd; dat beklaagde ten onrechte afleidde 
uit het feit dat het detectiveteam in het res
taurant 'De Smis' aanwezig was en uit het 
feit dat de restauranthouder de instelling 
aileen opende voor het diner tussen Smans 
en beklaagde, dat Smans de feiten 'uit
lokte'; dat niet blijkt dat de uitnodiging voor 
dit diner, en voor de diners in 't algemeen, 
uitgingen van Smans aileen (P.V. 12948 
G.P.); dat evenmin is gebleken dat be
klaagde door Smans op enigerlei wijze, on
der welke druk dan ook, werd gezet; - dat 
het niet van (essentieel) belang is te we
ten of de aangeboden diners 'rijkelijk' of 'be
scheiden' waren; dat, voor zoveel als no
dig, het te dezen evenwel vaststaat dat het 
diner aangeboden in het restaurant 'De 
Smis' 11.050 frank kostte (st. 21) en dat be
klaagde zelf, in conclusies, de restaurants 

als gekend voor de 'vrij goede prijs/ 
kwaliteitverhouding' bestempelde; dat be
klaagde voor de onderzoeksrechter beves
tigde dat hij driemaal in het 'niet goedkoop 
restaurant' De Smis was uitgenodigd door 
Smans; - dat inderdaad niet is gebleken 
dat beklaagde een diner in het restau
rant 'De Eiken' en het Chinees Restau
rant in Hoogstraten, als gift ontving; dat 
beklaagde in laatstgenoemd restaurant 
kennelijk zelf de prijs van het diner nl. 
1.500 frank betaalde; dat uit het onder
zoek voor het hof (van beroep) en uit het 
strafdossier, de boven alle redelijke twij
fel verheven overeenstemmende vermoe
dens opleveren, en aldus het bewijs vor
men van de schuld van de beklaagde aan 
de hem ten laste feiten omschreven in de 
tenlastelegging N I, uitgezonderd de di
ners in het restaurant 'De Eiken' en in het 
Chinees Restaurant in Hoogstraten", 

terwijl, blijkens artikel 24 7 van het 
Strafwetboek ieder openbaar oflicier of 
ambtenaar, ieder met een openbare dienst 
belast persoon, die, tengevolge van de ont
vangen gift of geschenk, in de uitoefening 
van zijn bediening, een onrechtmatige han
deling verricht of zich onthoudt van de han
deling die tot zijn ambtsplichten behoort, 
wordt gestraft met een gevangenisstrafvan 
3 maanden tot 3 jaar en met een geldboete 
van 100 tot 3.000 frank; uit deze wetsbe
paling volgt dat voor de gegrondverklaring 
der tenlastelegging is vereist, enerzijds, dat 
de beklaagde de aangeklaagde handeling 
verrichtte of zich van deze handeling ont
hield in de uitoefening van zijn bediening, 
anderzijds, dat deze tot zijn ambtsplichten 
hoort; er derhalve client vast te staan dat 
de onrechtmatige handeling of aange
klaagde onthouding kadert binnen de ma
teriele en, desgevallend, territoriale be
voegdheid van de ambtenaar, te dezen een 
hoofdcontroleur van de BTW, wiens be
voegdheid wettelijk beperkt is tot het hem 
toegewezen controlegebied; uit artikel 29 
van het Wetboek van StrafVordering volgt 
dat ieder gestelde overheid, die in de uit
oefening van Chaar) ambt kennis krijgt van 
een misdaad of wanbedrijf, verplicht is 
daarvan daadwerkelijk bericht te geven aan 
de procureur des Konings bij de recht
bank binnen wier rechtsgebied die mis
daad of dat wanbedrijf is gepleegd of de 
verdachte zou kunnen worden gevonden, en 
aan die magistraat alle desbetreffende in
lichtingen, processen-verbaal en akten te 
doen toekomen, met dien verstande welis
waar dat de ambtenaar van de Admini
stratie over de toegevoegde waarde, regis
tratie en domeinen de feiten die, naar luid 
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van de belastingwetten en van de ter 
uitvoering ervan genomen besluiten straf
rechtelijk strafbaar zijn, niet zonder mach
tiging van de gewestelijke directeur on
der wie ze ressorteren ter kennis (kan) 
brengen van de procureur des Konings; 
deze ambtelijke aangifteplicht enkel de fei
ten betreft, waarvan de ambtenaar in de 
uitoefening van zijn ambt, te dezen be
staande in de controle van de in zijn 
controlegebied aanwezige belastingplich
tigen, kennis krijgt en derhalve beperkt is 
tot die feiten waarvan hij kennis krijgt op 
een ogenblik, waarop hij daden stelt die tot 
zijn functie behoren; zo te dezen het be
streden arrest vaststelt dat eiser kennis 
had van de fraude, echter niet blijkt dat hij 
hiervan kennis kreeg naar aanleiding van 
de door hem binnen het hem toegewezen 
controlegebied uitgeoefende controle en der
halve ambtelijk verplicht was hiervan aan
gifte te doen, zodat het bestreden arrest op 
grond van de gedane vaststellingen niet 
wettig kon besluiten dat eiser aan een 
ambtsplicht was tekortgekomen (scherr
ding van artikel 29 van het Wetboek van 
Strafvordering, zoals van toepassing v66r 
de wetswijziging van 28 december 1992), en 
derhalve de tenlastelegging niet wettig kon 
bewezen verklaren (schending van de ar
tikelen 246 en 24 7 van het StrafWetboek), 
althans, in zoverre het nalaat te precise
ren waaruit dergelijke plicht volgde, niet re
gelmatig met redenen is omkleed, nu het de 
controle van het Hof (van Cassatie) over de 
wettelijkheid uitsluit (schending van arti
kel 149 van de gecoiirdineerde Grondwet 
van 17 februari 1994) : 

Overwegende dat de in artikel 24 7 
Strafwetboek vermelde handeling van 
zijn ambt of van zijn bediening een 
handeling vereist die tot de werkzaam
heden van de ambtenaar behoort, 
ook al heeft hij geen beslissings
bevoegdheid of al is deze bevoegd
heid een collegiale; 

Overwegende dat artikel 93bis, 
tweede lid, Wetboek van de Belas
ting over de Toegevoegde Waarde be
paalt dat de ambtenaren van de des
betreffende Administratie hun ambt 
uitoefenen wanneer zij onder meer aan 
de parketten inlichtingen verstrek
ken welke voor deze nodig zijn voor de 
hun opgedragen uitvoering van wet
telijke of reglementaire bepalingen; dat 
hierbij geen onderscheid wordt 

gemaakt tussen spontaan of op vraag 
overgemaakte inlichtingen; 

Overwegende dat artikel 93quater
decies Wetboek van de Belasting over 
de Toegevoegde Waarde, dat een aan 
alle rijksbelastingen gemene bepa
ling is, onder meer stelt: § 2 alle in
lichtingen, stukken, processen-verbaal 
of akten ontdekt ofbekomen in de uit
oefening van zijn functie, door een 
ambtenaar van een fiscaal rijks
bestuur, hetzij rechtstreeks, hetzij door 
tussenkomst van een der in§ 1 aan
geduide diensten, kunnen door de 
Staat ingeroepen worden voor het op
sporen van elke krachtens de belas
tingwetten verschuldigde som; 

Overwegende dat artikel 29, eer
ste lid, Wetboek Strafvordering ie
dere gestelde overheid, ieder open
baar officier of ambtenaar die in de 
uitoefening van zijn ambt kennis krijgt 
van een misdaad of van een wanbe
drijf, verplicht daarvan dadelijk be
richt te geven aan de bevoegde pro
cureur des Konings; dat artikel 29, 
tweede lid, van het vermelde wetboek 
de ambtelijke aangifte van feiten die, 
naar luid van de belastingwetten en 
van de ter uitvoering ervan genomen 
besluiten strafrechtelijk strafbaar zijn, 
door ambtenaren van de Administra
tie der Directe Belastingen, de Admi
nistratie van de Belasting over de Toe
gevoegde Waarde, Registratie en 
Domeinen, en van de Administratie 
van de Bijzondere Belastinginspectie 
onderwerpt aan een voorafgaande 
machtiging van bepaalde hoge amb
tenaren van die administraties; 

Dat het filtersysteem van artikel29, 
tweede lid, Wetboek Strafvordering, 
geen afbreuk doet aan de ambtelijke 
aangifteplicht na de daartoe vereiste 
machtiging te hebben gevraagd en be
komen; 

Overwegende dat uit de context van 
artikel 93bis, tweede lid, en artikel 
93quaterdecies Wetboek van de Be
lasting over de Toegevoegde Waarde en 
artikel 29 Wetboek Strafvordering 
volgt, enerzijds, dat de inlichtingen, 
stukken, processen-verbaal of akten 
die een fiscaal ambtenaar in verband 
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met een belastingfraude ontdekt of be
komt, niet moeten zijn ontdekt of be
komen tijdens een bepaalde controle of 
onderzoek, voor zover ze evenwel niet 
onrechtmatig verkregen zijn, ander
zijds, dat het tot de werkzaamheden 
van een fiscaal ambtenaar behoort een 
door hem wel of niet toevallig ont
dekte belastingfraude, ook deze die 
niet binnen zijn toegewezen gebied 
werd gepleegd, aan zijn administra
tie bekend te maken en ze eventueel 
aan de procureur des Konings aan te 
geven, na de daartoe vereiste mach
tiging te hebben gevraagd en beko
men; 

Overwegende dat de appelrechters 
door hun in het middel aangehaalde 
motivering hun beslissing regelma
tig met redenen omkleden en naar 
recht verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel : 
schending van de artikelen 195, 211 van 

het Wetboek van Strafvordering, 253 van 
het Strafwetboek en 149 van de gecoordi
neerde Grondwet van 17 februari 1994, 

doordat het bestreden arrest na eiser 
schuldig verklaard te hebben aan de fei
ten van de tenlastelegging N I, hem ver
oordeelt tot een hoofdgevangenisstrafvan 
12 maanden en een geldboete van 1.000 
frank, vermeerderd met 990 decimes en 
alzo gebracht op 100.000 frank of een ver
vangende gevangenisstrafvan 1 maand, de 
tenuitvoerlegging van de helft van de hoofd
gevangenisstraf uitstelt gedurende een ter
mijn van drie jaar, hem ontzet uit de rech
ten, vermeld in artikel31, 1°, 2°, 3°, 4°, 5o 
en 6°, van het Strafwetboek gedurende een 
termijn van 10 jaar en bij toepassing van 
artikel 253 van het Strafwetboek het door 
de omkoper gegevene of de waarde daar
van verbeurd verklaart en het ter beschik
king stelt van de gemeente Malle, onder 
verplichting om het aan de godshuizen of 
aan het bureel van weldadigheid, als naar 
de behoeften van de instellingen, te over
handigen, 

terwijl, ... 
tweede onderdeel, overeenkomstig arti

kel 253 van het Strafwetboek het door de 
omkoper gegevene, of de waarde daarvan 
nooit wordt teruggegeven, doch verbeurd 
verklaard; uit voornoemde wetsbepaling 

volgt dat de verbeurdverklaring nooit meer 
kan bedragen dan de precieze waarde van 
hetgeen werd gegeven; het de strafrech
ter, die een verbeurdverklaring uitspreekt, 
derhalve toekomt deze waarde uitdrukke
lijk te preciseren; te dezen de tenlasteleg
ging van omkoping verband hield met een 
geldsom, schommelend tussen 80.000 frank 
en 105.000 frank, en het nuttigen van 
maaltijden en dranken; zo het bestreden ar
rest de feiten gedeeltelijk bewezen acht, het 
weliswaar nalaat de hoegrootheid der ont
vangen geldsom te preciseren, evenals de 
kostprijs der maaltijden en dranken, door 
eiser genuttigd, zodat het bestreden ar
rest, dat nalaat de hoegrootheid van het ge
gevene te preciseren, niet wettig kon be
sluiten tot de verbeurdverklaring ervan 
(schending van artikel 253 van het 
Strafwetboek), minstens niet regelmatig 
met redenen is omkleed (schending van ar
tikel149 van de gecoordineerde Grand
wet van 17 februari 1994) : 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest nalaat 
te preciseren welke zaken, door de om
koper gegeven, of welke waarde daar
van, worden verbeurdverklaard; 

Dat het onderdeel om de erin ver
melde redenen gegrond is; 

En overwegende dat voor het ove
rige de substanWile of op straffe van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvor
men in acht zijn genomen en de be
slissing overeenkomstig de wet is ge-
wezen; I 

"""""""'! 
B. Op de voorziening van Willie Die

rick: 

Over het tweede middel : 

schending van de artikelen 496 van het 
Strafwetboek, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, en 149 van de Grand
wet, 

doordat het bestreden arrest de aan ei
ser tenlastegelegde feiten van oplichting be
wezen verklaart, en eiser hiervoor straf
rechtelijk veroordeelt; het bestreden arrest 
besluit tot het bestaan van een "listige 
kunstgreep" in de zin van artikel 496 van 
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het StrafWetboek, op grond van de motie
ven "dat het geheel van de in de tijd op
eenvolgende samenhangende feiten, waar
van elk slechts een element is van de 
bedrieglijke handeling van beklaagde, het 
misdrijf zoals omschreven in de tenlaste
legging oplevert; dergelijk geheel wordt in 
casu gevormd door de leugenachtige bewe
ringen van beklaagde die leiden tot de licht
gelovigheid of het misbruik van vertrou
wen bedoeld in de tenlastelegging omdat zij 
juist samenhangen, enerzijds, met de ver
trouwen wekkende en eerbied afdwin
gende hoedanigheid van beklaagde en, an
derzijds, met de feiten en de omstandig
heden die de beweringen van beklaagde ge
loofWaardig maken", 

terwijl het bestaan van een listige kunst
greep in de zin van artikel 496 van het 
StrafWetboek vereist dat sprake is van het 
opzetten van een bedrieglijk maneuver; zo 
een listige kunstgreep kan worden opge
leverd door een geheel van feiten waar
van elk slechts een bestanddeel is van de 
listige kunstgreep en bijgevolg niet alle 
kenmerken ervan moet verenigen, niette
min een bedrieglijke voorstelling van de 
werkelijkheid moet tot stand gebracht wor
den door toedoen van de dader, die ver
sterkt wordt door uitwendige elementen of 
een bedrieglijke enscenering; een leugen
achtige bewering geen listige kunstgreep 
uitmaakt; weliswaar wordt verwezen naar 
de vertrouwen wekkende hoedanigheid van 
eiser, doch niet wordt vastgesteld dat ei
ser misbruik heeft gemaakt van deze hoe
danigheid of deze hoedanigheid heeft ge
bruikt om zijn bewering kracht bij te 
zetten; eveneens wordt verwezen naar de 
"omstandigheden" die de bewering van ei
ser geloofWaardig maakten, doch niet wordt 
vastgesteld dat deze uitwendige elemen
ten door toedoen van eiser werden gerea
liseerd met het oog op de ontwikkeling van 
een "listige kunstgreep"; het bestreden ar
rest derhalve niet wettelijk kon besluiten 
tot het bestaan van een listige kunstgreep 
(schending van artikel 496 van het 
Strafwetboek), minstens zijn beslissing 
m.b.t. het bestaan van een listige kunst
greep niet regelmatig heeft verantwoord 
(schendipg van artikel149 van de Grand
wet): 

Overwegende dat oplichting onder 
meer vereist, enerzijds, het misbruik 
maken van andermans vertrouwen of 
lichtgelovigheid om zich een zaak toe 
te eigenen die aan een ander toebe
hoort, anderzijds, de aanwending van 

een van de bedrieglijke middelen ver
meld in artikel 496 Strafuretboek, dit 
is hetzij het aannemen van valse 
namen of valse hoedanigheden, 
hetzij het aanwenden van listige 
kunstgrepen; 

Dat een eenvoudige leugen geen be
drieglijke kunstgreep oplevert; dat 
evenwel een leugen die gepaard gaat 
met een door een beklaagde op touw 
gezette enscenering waardoor aan die 
leugen kracht en geloofwaardigheid 
wordt bijgezet, en die determinerend 
is voor het bereiken van het doel zich 
door die handelwijze gelden te doen 
overhandigen, of een geheel van de 
praktijken van een beklaagde die be
doeld zijn om misbruik te maken van 
het vertrouwen en anderen te mislei
den, waarbij het gebruik van valse 
hoedanigheden slechts een van de 
praktijken is, die, op zich genomen, 
niet een kunstgreep zijn in de zin van 
artikel 496 Strafwetboek, maar in 
combinatie met andere worden aan
gewend, een listige kunstgreep kun
nen opleveren; 

Overwegende dat de appelrechters 
considereren : "dat (eiser), de moei
lijke rekrutering voor 'Club 30' en de 
moeilijkheden i.v.m. de betalingen van 
het lidgeld kennende, op het ogen
blik dat moest overgegaan worden tot 
de hernieuwing van het lidmaatschap 
voor het voetbalseizoen 1992-1993, de 
verantwoordelijke van Club 30, Bou
wen Patrick, op zogenaamde 'vertrou
welijke en deskundige' manier en bui
ten de aanwezigheid van De Backer, 
inlichtte dat de NV Malco zich zou te
rugtrekken als lid van Club 30om
dat het lidgeld een te zware last was 
voor de NV Malco; dat Bouwen Pa
trick, namens zijn vennootschap NV 
Eurinpro, hierop aan (eiser) in alle 
'discretie' op 18.6.1992 de som van 
100.000 frank in baar geld overhan
digde; dat Bouwen aldus verwachtte 
dat (eiser), deze geldsom zou doorge
ven aan De Backer die alsdan voor de 
NV Malco het lidmaatschap van de 
Club 30 zou hernieuwen; dat te de
zen Bouwen, naast het blindelings ver
trouwen dat hij had in (eiser), zich 
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eveneens bewust was van het feit dat 
indien Club 30 de NV Malco als lid zou 
verliezen de kans groot zou zijn dat 
ook (eiser) (als genodigde van de NV 
Malco) zou verdwijnen en aldus het 
'prestige' of het 'imago' van Club 30 
enigszins zou worden aangetast; dat 
(eiser) enkele dagen later Bouwen in
formeerde dat die 100.000 frank, die 
hij beweerde overgemaakt te hebben 
aan De Backer, niet voldeed en dat 
in feite het volledig lidmaatschap 
(± ~"0 000 frank) van de NV Malco 
door Bouwens firma diende te wor
den gefinancierd; dat Bouwen hierop 
100.000 frank stortte per overschrij
ving op de bankrekening van De 
Backer; dat zoals reeds vermeld, deze 
bankrekening op naam van De Backer 
in feite toebehoorde aan (eiser); dat 
laatstvermelde omstandigheid niet ge
weten was door Bouwen zodat hij 
geenszins kon vermoeden dat de star
ting van 100.000 frank niet bij De 
Backer (NV Malco) zou terechtkomen; 
dat noch de 100.000 frank in baar geld 
noch de overgeschreven geldsom van 
10o.on11 ~·2nk aan de firma Malco of 
aan Dco H·,·. ker werden overgemaakt; 
dat meer dan een maand later de NV 
Malco het lidgeld, met eigen pennin
gen, voor het voetbalseizoen 92-93 aan 
Club 30 betaalde; dat het geheel van 
de in de tijd opeenvolgende samen
hangende feiten, waarvan elk slechts 
een element is van de bedrieglijke 
handeling van (eiser), het misdrijf zo
als omschreven in de tenlastelegging 
oplevert; dergelijk geheel wordt in casu 
gevormd door de leugenachtige bewe
ringen van (eiser) die leiden tot de 
lichtgelovigheid of het misbruik van 
vertrouwen bedoeld in de tenlasteleg
ging omdat zij juist samenhangen, 
enerzijds, met de vertrouwen wek
kende en eerbied afdwingende hoeda
nigheid van (eiser) en, anderzijds, met 
de feiten en omstandigheden die de be
weringen van (eiser) geloofwaardig 
maken"; 

Dat de appelrechters met deze con
sideransen niet alleen leugenachtige 
verklaringen van eiser bewezen ach
ten, maar oordelen dat alle in het ar-

rest omschreven bedrieglijke hande
lingen van eiser, onder meer de 
zogenaamde "vertrouwelijke en 
deskundige" manier waarop hij Pa
trick Bouwen inlichtte en de discre
tie waarmee hij zich door deze het geld 
liet overhandigen, bedoeld waren om 
Patrick Bouwen met misbruik van het 
blindelings vertrouwen dat die in hem 
had, te doen vrezen dat de naamloze 
vennootschap Malco haar lidmaat
schap niet zou hernieuwen en hem er
toe te brengen door zijn firma aan ei
ser het gehele bedrag van dat 
lidmaatschap te betalen; 

Dat de appelrechters aldus hun be
slissing regelmatig met redenen om
kleden en naar recht verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel : 

schending van de artikelen 246 van het 
StrafWetboek, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, en 149 van de Grand
wet, 

doordat het bestreden arrest de aan ei
ser tenlastegelegde feiten van passieve om
koping bewezen verklaart, en eiser hier
voor strafrechtelijk veroordeelt; uit de 
motivering ter zake blijkt dat het bestre
den arrest bij de straftoemeting in het bij
zonder rekening heeft gehouden met de be
wezen tenlasteleggingen van omkoping; het 
bestreden arrest besluit tot het bestaan van 
een ongeoorloofde overeenkomst, noodza
kelijk voor de toepassing van artikel 246, 
lid 2, van het StrafWetboek, op grond van 
de motieven "dat beklaagde beweerde niet 
te weten wie deze geldsom stortte en 
waarom dit bedrag van 100.000 frank op 
zijn rekening terecht kwam; dat nochtans 
beklaagde, zoals blijkt uit het dossier, 
slechts aan enkele personen het rekening
nummer van, of het bestaan van, zijn ge
heim 'spaarpotje' had medegedeeld; dat dus 
de beweerde onwetendheid van beklaagde 
geen steek houdt nu hij alleszins tussen de 
datum van zijn samenkomst met Smans in 
het Scandic Crown-Hotel en de datum van 
de starting van 100.000 frank, zijn ge
heim bankrekeningnummer (op naam van 
De Backer) aan Smans had gegeven; dat 
bovendien de beklaagde voorhield dat vrij
wel hij aileen deze bankrekening spijsde zo
dat hij wist dat deze toch niet onaanzien
lijke geldsom aileen van P. Smans kon 
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komen; dat beklaagde deze geldsom als ver
goeding voor bewezen of nog te bewijzen 
diensten aanvaardde nu hij die gift nooit te
rug overmaakte aan de afzender, wiens 
identiteit hij alleszins kende; dat beklaagde 
nooit een zinnige uitleg verschafte over de 
tegenprestaties die hij leverde of moest le
veren voor deze geldsom; dat P. Smans ver
klaarde dat hij de som van 100.000 frank 
stortte opdat beklaagde 'hem toch zou hel
pen' (verklaring onderzoeksrechter) (. .. ) 'als 
ultieme poging' (verklaring gerechtelijke po
litie); dat er evenwel geen twijfel kan over 
bestaan dat Smans o.m. naar aanleiding 
Van het gesprek in het Scandic Crown
Hotel en naar aanleiding van het daar
aan voorafgaandelijk telefonisch gesprek 
met beklaagde, minstens de verwachting 
koesterde dat, nadat hij die aanzienlijke 
geldbedragen had overgemaakt, thans ook 
beklaagde Dierick zijn belofte zou nako
men om een en ander in het BTW-dossier 
van Smans te 'regelen'; dat beklaagde, als 
een van de hoogst geplaatste ambtenaren 
in de hierarchie van de fiscale administra
tie, binnen zijn ambtsverrichtingen in
vloed op zijn ondergeschikte gewestelijke 
ambtenaren kon aanwenden; dat uit ver
schillende verklaringen blijkt dat beklaagde 
meer dan,eens, zij het dan rechtmatig, is 
tussen€f~bmen (o.m. op vraag van minis
teriele ]fab,\wtten) in ander BTW-dossiers 
(cf. verklarin:g van Directeur-generaal Qua
gebeur); dat evenwel de aan P. Smans be
loofde tussenkomst, zoals omschreven in de 
tenlastelegging, als onrechtmatig moet wor
den beschouwd; dat uit de verklaring van 
de beklaagde Dierick zelf, in verband met 
de inhoud van de omslag - nl. BTW
kwartaalaangiften en verzoekschrift die hij 
ontving in het Scandic Crown-Hotel en niet 
op het bureau van voornoemde BTW
ambtenaar, blijkt dat beklaagde had toe
gezegd, alleszins niet had geweigerd, die in
vloed als hooggeplaatst BTW-ambtenaar 
ten gunste van P. Smans aan te wenden; 
dater immers geen enkele andere aan
vaardbare uitleg is aangereikt die ver
klaart waarom beklaagde Dierick, zolang 
Smans aanwezig was, de BTW-papieren 
niet teruggaf of niet stukscheurde; dat er 
derhalve tussen de beklaagde en P. Smans, 
die elkaar trouwens kenden vanuit de 'Club 
30' (zie hierna), een mondelinge overeen
komst moet hebben bestaan waarbij eerst
genoemde beloofde, tegen betaling, zijn in
vloed aan te wenden ten voordele of ten 
gunste van de van fraude verdachte belas
tingplichtige P. Smans; dat de toepassing 
van artikel 246, § 2, van het Strafwet
boek, niet vereist dat die onrechtmatige 

handelingen, voorwerp van de ongeoor
loofde overeenkomst daadwerkelijk wer
den uitgevoerd; dat, in antwoord op de con
clusies, het misdrijfvermeld in artikel246, 
§ 2, van het Strafwetboek, is voltooid zo
dra, als gevolg van de ongeoorloofde over
eenkomst, een aanbod of een belofte is aan
genomen en giften of geschenken in 
ontvangst zijn genomen; dat aldus de over
making van de gelden tegelijkertijd ofna 
het ogenblik van het afsluiten van de over
eenkomst geen afbreuk doet aan het be
staan van het misdrijf; dat te dezen het 
aanvaard voordeel bestond uit twee afzon
derlijke betalingen zoals terecht in de ten
lastelegging is vermeld; dat aldus, samen
gevat, uit het strafdossier en uit het 
bovenvermelde moet besloten worden dat, 
de wijze en de plaats van samenkomst tus
sen beklaagde, zijnde een topambtenaar 
van de BTW-administratie, en een van 
BTW-fraude verdachte belastingplich
tige, de verdoken wijze van het overhan
digen van geld en, enkele dagen later, het 
op geheimzinnige wijze storten van een 
aanzienlijke geldsom op een rekening die 
niet de naam van de beklaagde draagt doch 
in feite hem toebehoort, het aanvaarden 
van dit geld en de hoegrootheid van die 
aanvaarde geldsommen, evenveel elemen
ten zijn die het bestaan van de ongeoor
loofde overeenkomst, bewijzen", 

terwijl, eerste onderdeel, het misdrijfvan 
omkoping een onrechtmatige overeenkomst 
vereist m.b.t. het aannemen van een be
lofte of het ontvangen van een gift met de 
bedoeling om als tegenprestatie een han
deling van het ambt te verrichten of zich te 
onthouden van een handeling van het 
ambt; omkoping dus vereist dat een oor
zakelijk verband bestaat tussen de aanne
ming van een belofte of de ontvangst van 
een gift, enerzijds, en het engagement van 
de omgekochte om de desbetreffende han
deling van zijn ambt te stellen ofna tela
ten, anderzijds; de overeenkomst tussen de 
omgekochte en de omkoper bijgevolg dient 
te zijn gesloten voorafgaandelijk aan of ge
lijktijdig met de aanneming van de be
lofte of de on tv angst van de gift; het be
streden arrest vaststelt, enerzijds, met 
verwijzing naar de verklaringen van 
Smans, dat de starting van geld op de re
kening waarvan eiser hem het nummer 
had medegedeeld geschiedde als een "ul
tieme poging", en, anderzijds, dat Smans de 
"verwachting koesterde" dat na overma
king van de aanzienlijke geldsommen, ei
ser "zijn belofte zou nakomen"; het bestre
den arrest, in zoverre het verwijst naar een 
'belofte" van eiser, niet vaststelt dat deze 
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verbintenis het gevolg was van de ont
vangst van giften of de aanneming van 
reeds gedane beloften; het bestreden ar
rest weliswaar vaststelt dat beklaagde "al
leszins niet had geweigerd" zijn invloed als 
ambtenaar ten gunste van Smans aan te 
wenden, doch uit de afwezigheid van wei
gering ter zake niet kan worden besloten 
tot een onrechtmatige overeenkomst; de 
verwijzing naar de "paging" en "gekoes
terde verwachting" van Smans integen
deel aanduidt dat geen oorzakelijk ver
band bestaat tussen de aanneming van een 
belofte of de on tv angst van een gift, ener
zijds, en het ontstaan van een onrechtma
tige verbintenis in hoofde van de omge
kochte om een handeling van zijn ambt te 
stellen, anderzijds; het bestreden arrest al
dus niet wettig kon besluiten tot het be
staan van een onrechtmatige overeenkomst 
in de zin van artikel 246, lid 2, van het 
Strafwetboek, derhalve schending inhoudt 
van deze wetsbepaling; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het misdrijf van 

"passieve omkoping" bepaald in arti
kel247, tweede lid, Strafwetboek ver
eist dat tussen de omkoper en de om
gekochte een overeenkomst wordt 
gesloten met betrekking tot het aan
nemen van een aanbod of belofte, het 
ontvangen van een gift of een ge
schenk, hetzij om in de uitoefening van 
zijn ambt of van zijn bediening een on
rechtmatige handeling te verrichten, 
hetzij om zich te onthouden van een 
handeling die tot zijn ambtsplichten 
behoort; dat de overeenkomst moet 
zijn gesloten voordat de desbetref
fende handeling van het ambt wordt 
verricht of voordat van die hande
ling wordt afgezien; 

Overwegende dat eiser wordt ver
volgd wegens passieve omkoping om 
"de hiernavermelde geldsommen te 
hebben ontvangen en de hierna
vermelde aanbieding te hebben aan
genomen van (Smans) om zijn invloed 
aan te wenden en gunstig tussen te 
komen in het fiscale onderzoek dat ge
voerd werd door de BBI in verband 
met de valse faCturen, nader omschre
ven onder de telastlegging D/1. en 
D/11., namelijk minstens : op 15 de
cember 1992 een niet nader te bepa-

len bedrag tussen 25.000 frank en 
100.000 frank, alsmede de aanbie
ding van (Smans) om nog geld te be
talen te hebben aanvaard door het 
hiernavermelde rekeningnummer van 
De Backer Denise aan (Smans) te heb
ben medegedeeld teneinde deze toe te 
laten op deze rekening gelden te stor
ten; op 24 december 1992 een geld
som van 100.000 frank door storting 
op een bankrekening van De Backer 
Denise, rekening die enkel en alleen 
gebruikt werd voor (eiser), en welk 
rekeningnummer tijdens een ontmoe
ting van (Smans) en (eiser) in een ho
tel op 15 december 1992 door (eiser) 
werd medegedeeld aan (Smans) mid
dels overhandiging van een stortings
borderel ten bedrage van 50.000 frank 
en gedateerd op 1 oktober 1992 be
treffende deze bankrekening (. .. )"; 

Dat de appelrechters op grond van 
de feitelijke gegevens in het arrest 
vastgesteld, oordelen : "dat er der
halve tussen (eiser) en P. Smans, die 
elkaar trouwens kenden vanuit de 
'Club 30' (. .. ), een mondelinge over
eenkomst moet hebben bestaan waar
bij eerstgenoemde beloofde, tegen be
taling, zijn invloed aan te wenden ten 
voordele of ten gunste van de van 
fraude verdachte belastingplichtige P. 
Smans"; dat in context met de bewoor
dingen van de telastlegging de appel
rechters hiermede vaststellen dat op 
15 december 1992, afgezien van het 
feit van de contante betaling van een 
bedrag tussen 25.000 en 100.000 
frank, een onrechtmatige overeen
komst werd gesloten betreffende een 
verdere betaling van een onbekend be
drag; 

Dat de consideransen : "dat P. 
Smans verklaarde dat hij de som van 
100.000 frank stortte opdat (eiser) 
'hem toch zou helpen' (verklaring on
derzoeksrechter) (. .. ) 'als ultieme po
ging' (verklaring gerechtelijke poli
tie); dater evenwel geen twijfel kan 
over bestaan dat Smans o.m. naar 
aanleiding van het gesprek in het 
Scandic Crown-Hotel en naar aanlei
ding van het daaraan voorafgaande
lijk gesprek met (eiser), minstens de 
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verwachting koesterde dat, nadat hij 
die aanzienlijke geldbedragen had 
overgemaakt, thans ook (eiser) zijn be
lofte zou nakomen om een en ander in 
het BTW-dossier van Smans te 'rege
len'", niet tegenspreken dat de ver
melde overeenkomst werd gesloten, 
maar slechts vaststellen wat nadien 
gebeurde; 

Dat het onderdeel op een onjuiste le
zing van het bestreden arrest berust, 
mitsdien feitelijke grondslag mist; 

Over het van ambtswege aangevoerde 
middel: 

schending van artikel 253 Strafwetboek : 

Overwegende dat het arrest nalaat 
te preciseren welke zaken, door de om
koper gegeven, of welke waarde daar
van, worden verbeurd verklaard; 

En overwegende dat voor het ove
rige de substantiele of op straffe van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvor
men in acht zijn genomen en de be
slissing overeenkomstig de wet is ge
wezen; 

C. Op de voorzieningen van Jean
Pierre Bleyen en Marc Bleyen : 

2. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen op de 
burgerlijke rechtsvorderingen tegen de 
eisers: 

b. van de Minister van Financien 
(Directe Belastingen) : 

Over het middel : 
schending van de artikelen 3, 4 van de 

Wet van 17 april1878 houdende de Voor
afgaande Titel van het Wetboek van Straf
vordering, 2, 17, 18 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 11, 59, 66 van het koninklijk be
sluit van 17 juli 1991, houdende coi.irdina
tie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, 
149, 171, 17 4 van de gecoordineerde Grand
wet van 17 februari 1994, 206, 207, 259, 
263, 266, 294, 306, 334, 335 en 348 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
1964, zoals gecoi.irdineerd bij koninklijk be
sluit van 26 februari 1964, 297, 298, 354, 
358, 365, 393, 415, zoals van toepassing 

v66r de wetswijziging van 28 december 
1992 en in zijn huidige versie 444, 445 zo
als van toepassing v66r de wetswijziging 
van 22 juli 1992, en 458 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen 1992, zoals 
gecoordineerd bij koninklijk besluit van 10 
april 1992, 1382 en 1383 van het Burger
lijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest, recht
doende op het hoger beroep van de Bel
gische Staat- Administratie der directe 
belastingen - dit hoger beroep ontvanke
lijk en gegrond verklaart, de burgerlijke 
vordering ten belope van 1 frank provisi
oneel gegrond verklaart en de eisers ver
oordeelt tot betaling aan de burgerlijke par
tij van een provisionele schadevergoeding 
van 1 frank, te vermeerderen met de ge
rechtelijke intresten en de kosten, na te 
hebben overwogen "dat de burgerlijke par
tij te deze voorhoudt schade te hebben op
gelopen omdat de feiten van de tenlaste
leggingen voor gevolg zouden hebben dat, 
enerzijds, de invordering en de vereffe
ning van de belastingschulden bijzonder 
moeilijk, zoniet onmogelijk, zou zijn ge
worden en, anderzijds, vertraging is opge
lopen m.b.t. de vaststelling en invorde
ring van de belastingschulden; dat de 
burgerlijke partij dus geenszins de ver
schuldigde belastingen als schadevergoe
ding vorderde; dat geen enkele wetsbepa
ling de burgerlijke partij verhindert 
opzichtens vermelde beklaagden en ver
wezenen zich burgerlijke partij te stellen en 
een schadevergoeding te vorderen voor de 
schade die zij leed ingevolge de bewezen fei
ten van de tenlasteleggingen; dat de be
wezen belastingsfraude, door middel van de 
fiscale valsheid in geschrifte gepleegd, als 
voorwerp heeft, de schatkist haar wette
lijk bepaalde inkomsten op bedrieglijke 
wijze te ontnemen; dat uit het strafdossier 
ten overvloede blijkt dat door het gebruik 
van de valse facturatie o.m. de bedrijfs
winsten werden verminderd zodat directe 
belastingen, zij het tijdelijk, werden ont
doken; dat, afgezien van de omvang van de 
ontdoken belastingen, de burgerlijke par
tij alleszins inkomsten heeft moeten der
ven als gevolg van de vertraging die zij 
heeft opgelopen en nog zal oplopen m.b.t. 
de vaststelling en invordering van de 
belastingschulden; dat de derving van in
komsten, zoals die blijkt uit het strafdossier, 
een reele schade is in oorzakelijk verband 
met de feiten ten laste gelegd van voor
melde beklaagden en verwezenen; dat im
mers zonder de georganiseerde belas
tingontduiking geen vertraging in de 
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vaststelling en invordering van belasting
schulden zou zijn opgetreden; dat aldus de 
vordering van de burgerlijke partij ontvan
kelijk en gegrond is gebleken opzichtens elk 
der voormelde beklaagden en verweze
nen ten bedrage van 1 frank provisioneel", 

terwijl, eerste onderdeel, overeenkom
stig de artikelen 3 en 4 van de Wet van 17 
april 1878 houdende de Voorafgaande Ti
tel van het Wetboek van Strafvordering, ie
dere benadeelde van een misdrijf voor de 
strafrechter een burgerlijke vordering, 
strekkende tot vergoeding van de door hem, 
ingevolge dit misdrijf, geleden schade, kan 
instellen; voor de ontvankelijkheid van de 
burgerlijke vordering weliswaar is ver
eist dat de persoon aanvoert persoonlijk en 
rechtstreeks door het ingeroepen misdrijf 
te zijn benadeeld; zo oak de Belgische Staat 
vermag zich burgerlijke partij te stellen, 
mits de Staat wettelijk is vertegenwoor
digd en een schade aan zijn private belan
gen kan aanvoeren; te dezen de Belgische 
Staat zich bij monde van de Administra
tie der directe belastingen jegens de ei
sers burgerlijke partij stelde ten einde ver
goeding te bekomen van de schade, die 
werd geleden ingevolge belastingfraude, ge
pleegd door middel van fiscale valsheid in 
geschrifte; deze burgerlijke partijstelling 
derhalve slechts ontvankelijk kon wor
den verklaard voor zover het bestaan van 
een persoonlijke schade, d.i. een schade, ei
gen aan de Administratie der directe be
lastingen, te onderscheiden van het alge
meen belang der gemeenschap, werd 
ingeroepen; de eventuele derving van in
komsten in hoofde van de Administratie der 
directe belastingen, die is belast met de in
vordering der inkomstenbelastingen, even
wei geen persoonlijke schade, te onder
scheiden van de schade, toegebracht aan de 
algemene belangen van de gemeenschap, 
welke worden gevrijwaard door de door de 
wet ingestelde mechanismen inzake invor
dering van belastingschulden, belasting
verhogingen, moratoire intresten en admi
nistratieve kosten of van deze van de 
instellingen voor wie de gelden bestemd 
zijn, kan uitmaken; de Administratie al
dus immers slechts als inzamelaar van de 
gelden, welke vervolgens door de Staat, 
haar instellingen en organen zullen wor
den aangewend overeenkomstig de bestem
ming die hieraan werd gegeven in de jaar
lijks door het Parlement vastgestelde 
begroting, optreedt; noch de vertraging, 
noch de bemoeilijking of onmogelijkheid 
van de invordering en vereffening van de 
belastingschuld als dusdanig derhalve in 
hoofde van de Administratie der directe be-

lastingen, optredend als inzamelaar van 
fondsen voor rekening van andere instel
lingen en organen, een persoonlijke schade 
in hoofde van de Administratie kan ople
veren; zodat het bestreden arrest bij ge
breke van een persoonlijk nadeel niet wet
tig kon beslissen dat de burgerlijke 
vordering van de Belgische Staat -Ad
ministratie der directe belastingen -, ont
vankelijk was (schending van de artike
len 3 en 4 van de Wet van 17 april 1878 
houdende de Voorafgaande Titel van het 
Wetboek van Strafvordering, 2, 17 en 18 
van het Gerechtelijk Wetboek), althans de 
vordering niet wettig ontvankelijk kon ver
klaren zonder het begrip belang, zoals be
paald in voornoemde artikelen, te misken
nen (schending van de artikelen 3, 4 van de 
Wet van 17 april1878 houdende de Voor
afgaande Titel van het Wetboek van Straf
vordering, 2, 17, 18 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 11, 59, 66 van het koninklijk be
sluit van 17 juli 1991, houdende coordina
tie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, 
171, 174 van de gecoordineerde Grand
wet van 17 februari 1994, 206, 207 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, zo
als gecoordineerd bij koninklijk besluit van 
26 februari 1964, 297 en 298 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 1992, 
zoals gecoordineerd bij koninklijk besluit 
van 10 april 1992); 

tweede onderdeel, naar luid van de arti
kelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wet
hoek een partij een vordering slechts op 
ontvankelijke wijze kan instellen indien zij 
hierbij belang heeft, zijnde een rechtstreeks 
en persoonlijk belang; dit belang boven
dien een reeds verkregen en dadelijk be
lang moet zijn; deze regels evenzeer gel
den inzake de ontvankelijkheid van de 
burgerlijke vordering, ingesteld voor de 
strafrechter; de Belgische Staat, die zich 
wenst burgerlijke partij te stellen, der
halve bij de vordering die hij wenst in te 
stellen, een rechtstreeks en persoonlijk, da
delijk (en) reeds verkregen belang dient aan 
te tonen; de Belgische Staat te dezen las
tens de eisers aanspraak maakte op een 
vergoeding van de schade die hij zou ge
leden hebben ingevolge de hem ten laste ge
legde feiten en bestaande in de derving van 
inkomsten; het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen immers in een specifieke 
regeling voorziet teneinde de invordering 
van belastingen veilig te stellen; het al
dus uitdrukkelijk voorziet in een verlen
ging van de inkohieringstermijnen wan
neer specifieke gegevens, onder meer naar 
aanleiding van een rechtsvordering, aan het 
licht komen; meer bepaald artikel 259 van 
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het WIB 1964, thans 354 van het WIB 
1992, aanstipt dat bij niet-aangifte, bij laat
tijdige overlegging van aangifte ofwan
neer de verschuldigde belasting hoger is 
dan de belasting met betrekking tot de be
lastbare inkomsten, de belasting mag wor
den gevestigd gedurende drie jaar vanaf 1 
januari van het jaar waarnaar het aanslag
jaar wordt genoemd, waarvoor de belas
ting is verschuldigd; de Administratie bo
vendien ingevolge artikel 263 van het WIB 
1964, thans 358 van het WIB 1992, over 
een aanvullende termijn van vijf jaar na 
het verstrijken van de in artikel 259 be
doelde termijn beschikt, wanneer onder 
meer een rechtsvordering uitwijst dat be
lastbare inkomsten niet werden aangege
ven; het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen bovendien uitdrukkelijk de hypo
these regelt van een laattijdige aangifte dan 
wel afwezigheid van aangifte, en het daar
mee gepaard gaande uitblijven van beta
ling der belasting; artikel 306 van het WIB 
1964, thans 415 van het WIB 1992, aldus 
bepaalt dat nalatigheidsintrest verschul
digd is vanaf 1 juli van het tweede jaar van 
het aanslagjaar op alle sommen, andere 
dan de onroerende-, roerende- en bedrijfs
voorheffingen, opgenomen in kohieren die 
uitvoerbaar werden verklaard na 30 juni 
van hetzelfde jaar; bij artikel 334 van het 
WIB 1964, thans 444 van het WIB 1992, 
wordt voorzien dat bij niet aangifte of in ge
val van onvolledige of onjuiste aangifte de 
op het niet aangegeven inkomensgedeelte 
verschuldigde belastingen vermeerderd 
worden met een belastingverhoging die 
wordt bepaald naar gelang van de aard en 
de ernst van de overtreding; artikel 335 van 
het WIB 1964, thans 445 van het WIB 
1992, voorts bepaalt dat de door de gewes
telijke directeur gemachtigde ambtenaar 
een administratieve boete kan opleggen 
voor iedere overtreding van de bepalin
gen van dit wetboek, evenals van de ter uit
voering ervan genomen besluiten; 
belastingverhoging en administratieve 
boete bovendien slechts ontstaan en invor
derbaar zijn na inkohiering; de belasting in 
het algemeen trouwens wordt gevestigd 
door de inkohiering, bepaald bij artikel 266 
van het WIB 1964, thans 365 van het WIB 
1992, zijnde een rechtshandeling van de be
voegde overheid, waarbij in de bij de wet 
bepaalde vorm ten laste van de belasting
schuldige de door deze verschuldigde be
lasting wordt vastgesteld en een uitvoer
bare titel wordt opgemaakt ter invordering 
ervan, en eerst op voornoemd ogenblik de
finitief en opeisbaar wordt; zowel de bepa
lingen aangaande de moratoire intresten, 

als deze aangaande de belastingverhoging 
en de fiscale geldboeten tot voorwerp heb
ben de schade te dekken die mogelijker
wijze volgt uit de vertraging, opgelopen bij 
het inkohieren van de belasting en dit on
geacht de aan de basis van dit uitstellig
gende reden; de Administratie van deze be
palingen, die van openbare orde zijn, geen 
afstand vermag te doen; in de mate dat de 
Administratie verplicht is toepassing te rna
ken van hoger vermelde regeling, die uit
drukkelijk voorziet in een vergoeding van 
de schade, geleden door het tijdelijk ont
duiken van de belastingen, zij niet over het 
bij de wet vereiste belang kan beschik
ken om zich voor de strafrechter burger
lijke partij te stellen uit hoofde van iden
tieke schade, althans zolang zij in de 
mogelijkheid verkeert om belasting en toe
behoren te inkohieren; zodat het bestre
den arrest niet wettig kon beslissen dat de 
vordering van de Belgische Staat- Ad
ministratie der directe belastingen - ont
vankelijk was, aldus de autonomie en de ei
genheid van het fiscaal recht miskennend, 
nu, enerzijds, de eventuele laattijdigheid of 
het uitblijven van aangifte wordt opgevan
gen door een verlenging der aanslag
termijnen (schending van de artikelen 259, 
263 van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen 1964, 354 en 358 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 1992) en 
door belastingverhogingen moratoire in
tresten en administratieve geldboeten, 
welke een vergoeding voor het uitblijven 
van tijdige betaling vormen (schending van 
de artikelen 306, 334, 335 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 1964, 
415, zoals van toepassing v66r de wetswij
ziging van 28 december 1992 en in zijn hui
dige versie 444 en 445, zoals van toepas
sing v66r de wetswijziging van 22 juli 1992 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen 1992), en, anderzijds, deze bedra
gen het voorwerp uitmaken van een uit
voerbare titel, die door de Administratie zelf 
moet worden uitgevaardigd (schending van 
de artikelen 266, 306, 334 en 335 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1964 
en 365, 415, zoals van toepassing v66r de 
wetswijziging van 28 december 1992, 415 
in zijn huidige versie, 444 en 445 zoals van 
toepassing v66r de wetswijziging van 22 juli 
1992, van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen 1992) en derhalve de vorde
ring bij gebrek aan belang niet wettig ont
vankelijk kon verklaren (schending van de 
artikelen 2, 17, 18 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 3 en 4 van de Wet van 17 april 
1878 houdende de Voorafgaande Titel van 
het Wetboek van Strafvordering); 
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derde onderdeel, het Wetboek van de In
komstenbelastingen weliswaar voorziet dat 
in geval van laattijdige vestiging der be
lasting, ongeacht de oorzaak, moratoire in
tresten verschuldigd zijn, welke lopen vanaf 
1 juli van het tweede jaar van het aanslag
j aar, hetzij vanaf het verstrijken van de 
normale wettelijke aanslagtermijn; boven
dien overeenkomstig artikel 334 van het 
WIB 1964, thans 444 van het WIB 1992, 
aanleiding bestaat tot belastingverhoging 
in geval van niet aangifte of van onvolle
dige of onjuiste aangifte; er tenslotte over
eenkomstig artikel 335 van het WIB 1964, 
thans 445 van het WIB 1992, administra
tieve geldboeten kunnen worden opge
legd, welke beogen de overheid te vergoe
den voor het door de overtredingen geleden 
nadeel; deze bepalingen alle betrekking 
hebben op de hypothese van een niet tij
dige inning der belastingen, waaruit een tij
delijke derving van inkomsten volgt en der
halve een zelfde lading dekken als de door 
het bestreden arrest weerhouden "reele" 
schade; aan hun toepassing weliswaar door 
de Administratie niet kan worden ver
zaakt, gelet op het karakter van open
bare orde van deze bepalingen; de verplich
ting een vergoeding te betalen, overeen
stemmend met een tijdelijke inkomsten
derving, waarvan sprake in het bestre
den arrest, derhalve haar oorsprong vindt 
in de wet, zelfs zo zij eisbaar wordt naar 
aanleiding van een misdrijf; zodat het be
streden arrest niet wettig kon beslissen dat 
de derving van inkomsten een reele schade, 
volgend uit de weerhouden misdrijven, op
leverde (schending van de artikelen 3, 4 
van de Wet van 17 april 1878 houdende de 
Voorafgaande Titel van het Wetboek van 
Strafvordering, 1382, 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek, 206, 306, 334, 335 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
1964, 365, 415, zoals van toepassing v66r 
de wetswijziging van 28 december 1992 in 
zijn huidige versie, 444 en 445 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 1992): 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 59 van het 

koninklijk besluit van 17 juli 1991, 
houdende coordinatie van de wetten op 
de Rijkscomptabiliteit, dat bepaalt dat 
de inning van rijksgelden alleen kan 
geschieden door een rekenplichtige van 
de Staatskas en krachtens een wette
lijke titel, slechts betrekking heeft op 
de inning van belastingen ten behoeve 
van de Staat, de gemeenschap en het 
gewest, zoals bedoeld in artikel 171 ge-

coordineerde Grondwet 1994, onder 
meer de inkomstenbelastingen, welke 
moeten worden gevestigd en ingevor
derd overeenkomstig de artikelen 297 
en 298 Wetboek Inkomstenbelastin
gen 1992; 

Dat de vermelde bepalingen geen af
breuk doen aan het recht van de Bel
gische Staat, Administratie der Di
recte Belastingen, om zoals iedere 
andere benadeelde een burgerlijke 
rechtsvordering in te stellen voor na
deel waarvoor de belastingwetgeving 
geen eigen mogelijkheid tot herstel 
biedt; 

Dat het ontvankelijk verklaren van 
de door de Administratie ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering het be
grip rechtmatig belang bedoeld in de 
artikelen 3 en 4 voorafgaande titel 
Wetboek Strafvordering en in dear
tikelen 2, 17 en 18 Gerechtelijk Wet
hoek niet miskent; 

Wat het tweede en het derde onder
dee! betreft : 

Overwegende dat het feit - dat ar
tikel259 Wetboek van de lnkomsten
belastingen, thans artikel 354 Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 
1992, de mogelijkheid biedt bij niet
aangifte, bij laattijdige over legging van 
aangifte of wanneer de verschuldigde 
belasting hoger is dan de belasting 
met betrekking tot de belastbare in
komsten, de belasting te vestigen ge
durende drie jaar vanaf 1 januari van 
het jaar waarnaar het aanslagjaar 
wordt genoemd, waarvoor belasting is 
verschuldigd; dat naar luid van arti
kel 263 Wetboek van de lnkomsten
belastingen, thans artikel 358 Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 
1992, de Administratie in bepaalde ge
vallen over een aanvullende termijn 
van vijf jaar beschikt na het verstrij
ken van de in artikel 259 Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen, thans 354 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen 1992, bedoelde termijn, wanneer 
onder meer een rechtsvordering uit
wijst dat belastbare inkomsten niet 
werden aangegeven; dat artikel 306 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen, thans artikel415 Wetboek van de 
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Inkomstenbelastingen 1992, de 
nalatigheidsinteresten regelt; dat ar
tikel 334 Wetboek van de Inkomsten
belastingen, thans artikel 444 Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 
1992, een belastingverhoging bepaalt 
bij niet-aangifte of in geval van onvol
ledige of onjuiste aangifte; dat arti
kel 335 Wetboek van de Inkomsten
belastingen, thans artikel445 Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen 1992, 
voorziet in de mogelijkheid van het op
leggen van een administratieve boete, 
die zowel een vergoedend als een ver
geldend karakter heeft, voor iedere 
overtreding van de bepalingen van het 
wetboek, evenals van deter uitvoe
ring ervan genomen besluiten - geen 
afbreuk doet aan de mogelijkheid dat 
de Administratie ten gevolge van fis
cale misdrijven in het algemeen en 
van belastingontduiking in het bijzon
der, nadeellijdt waarvoor de vermelde 
bepalingen geen eigen mogelijkheid tot 
herstel bieden; 

Overwegende dat wanneer een fis
caal misdrijfwerd gepleegd, enerzijds, 
de Administratie gehouden is hier
van het bewijs te leveren ten einde de 
hierdoor ontdoken belasting te kun
nen vestigen, anderzijds, het risico be
staat dat de ontdoken belasting niet 
meer kan worden ingevorderd; 

Dat artikel 235, § 1 en 2, Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, thans 
327, §§ 1 en 2, Wetboek van de In
komstenbelastingen 1992, een amb
tenaar belast met de vestiging of in
vordering van de belasting de 
bevoegdheid verstrekt om onder meer 
de bestuursdiensten van de Staat, met 
inbegrip van de parketten en de grif
fies van alle rechtscolleges, te vra
gen hem alle in hun bezit zijnde in
lichtingen te verstrekken en om hem, 
zonder verplaatsing, van alle in hun 
bezit zijnde akten, stukken, regis
ters en om het even welke beschei
den inzage te verlenen, en hem alle in
lichtingen, afschriften en uittreksels te 
laten nemen, welke de bedoelde amb
tenaar voor de vestiging of de invor
dering van de door de Staat geheven 
belastingen nodig acht, met dien ver-

stande dat van de akten, stukken, re
gisters, bescheiden of inlichtingen in 
verband met rechtsplegingen even
wei geen inzage mag worden verleend 
zonder uitdrukkelijk verlof van de 
procureur-generaal of de auditeur
generaal; dat artikel 29, tweede lid, 
Wetboek Strafvordering en de artike
len 350, § 2, en 350, § 3, Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen, thans de ar
tikelen 460, § 2, en 461, § 1, Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen 1992, de 
Administratie uitdrukkelijk het recht 
erkennen om bij de procureur des Ko
nings klacht neer te leggen of een aan
gifte te doen wegens een fiscaal mis
drijf; 

Dat de noodzaak om bij de procu
reur des Konings klacht of aangifte te 
doen met het oog op het leveren van 
dit bewijs, het verder verloop van de 
zaak te volgen en de einduitspraak 
over de strafvordering af te wachten 
alvorens de belasting of aanvullende 
belasting te kunnen vestigen en in
vorderen, op zich de Staat, Admini
stratie der Directe Belastingen, na
deel kan opleveren; 

Overwegende dat op deze grond, de 
beslissing van de appelrechters die 
zonder aan de eisers enige betaling 
van belasting, nalatigheidsinterest, 
verhoging van belasting of een admi
nistratieve boete op te leggen, ieder 
van hen veroordelen om aan verweer
der als schadevergoeding 1 Frank pro
visioneel te betalen, naar recht is ver
antwoord; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

D. Op de voorziening van Remi Hoe
breghts: 

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

Over het eerste middel : schending van de 
artikelen 6.1 en 6.2 van het Europees Ver
drag tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden, on
dertekend te Rome op 4 november 1950 en 
goedgekeurd door de Wet van 13 mei 1955, 
14.1 en 14.3.g, van het Internationaal Ver
drag inzake burgerrechten en politieke 
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rechten, ondertekend te New-York op 19 de
cember 1966 en goedgekeurd door de Wet 
van 15 mei 1981, van het algemene rechts
beginsel houdend het recht van verdedi
ging, en van de algemene beginselen be
treffende het bewijs in strafzaken, 

doordat het bestreden arrest het ver
weer van eiser strekkende tot de 
onontvankelijkheidsverklaring van de straf
vordering verwerpt, op grond van de mo
tieven "dat in antwoord op de conclusies, 
het hof (van beroep) te dezen opmerkt dat 
noch de onderzoeksgerechten noch de 
vonnisgerechten, onrechtmatig verkre
gen stukken of bewijsmateriaal kunnen 
vernietigen en/of uit het dossier van de 
strafrechtspleging kunnen verwijderen; dat 
zij (slechts) kunnen vaststellen dat de be
wuste stukken door nietigheid zijn aange
tast en het gebruik ervan alsdan kunnen 
verhinderen door de gewraakte stukken uit 
de debatten te weren; dat het hof (van be
roep) de als nietig te beschouwen stuk
ken, te weten deze i.v.m. de ondervraging 
onder eed dd. 19/8/93 n.a.v. de rogatoire op
dracht in Frankrijk en i.v.m. de bevesti
ging ervan dd. 15/10/93 voor de Gerechte
lijke Politie te Antwerpen, als onrechtmatig 
bekomen bewijs uit de debatten weert en 
bijgevolg er dan ook, bij de beoordeling van 
de feiten ten laste van beklaagde gelegd, 
geen rekening mee houdt; (betreft de stuk
ken 58 tim 90, bundeliii, kaft 26, d.w.z. ro
gatoire opdracht Frankrijk en verhoor Ge
rechtelijke Politie); dat beklaagde voorhoudt 
dat, enerzijds, de onder eed afgelegde ver
klaring 'de strafrechter niet toelaat op een 
objectieve manier te oordelen, over de zaak 
zelf en dat, anderzijds, de onrechtmatige en 
afgedwongen bekentenis beklaagde 'op dus
danige wijze hindert, dat zijn vrijheid van 
verdediging op onherstelbare wijze is aan
getast'; dat aldus de strafVordering 'niet toe
laatbaar, derhalve niet ontvankelijk min
stens ongegrond' zou zijn; dat, rekening 
houdend met de door beklaagde ingeroe
pen overwegingen vermeld in het arrest 
van het Hofvan Cassatie dd. 6.05.93, te de
zen moet worden besloten dat de strafrech
ter de strafvordering niet toelaatbaar en/of 
niet ontvankelijk kan verklaren indien hij, 
vaststellende dat de 'afgedwongen beken
tenis vermengd is met het strafonderzoek', 
'ter zake in feite oordeelt dat er een on
herstelbare schending is van het recht van 
verdediging en van het recht op een eer
lijk proces (cf. Arr. Cass. 6/5/93); dat het hof 
(van beroep) de volgende feitelijke gege
vens vaststelt : - dat het gerechtelijk on
derzoek, en de vorderingen daartoe, hun 
oorsprong vonden in de bezwarende ele-

menten inzake fraude-praktijken door mid
del van valse facturaties uitgaande van oor
spronkelijke beklaagde Smans; dat in die 
context, nadat Smans de beklaagde had 
aangeduid als afnemer van valse factu
ren, de beklaagde Hoebreghts meermaals 
regelmatig werd verhoord; - dat slechts na 
meerdere regelmatige verhoren en na con
frontatie van beklaagde met Smans P. 
waarbij beklaagde steeds zijn onschuld 
staande hield, de beklaagde ingevolge een 
rogatoire opdracht, onder eed door de 
Franse verbaliserende overheid, werd on
dervraagd en vervolgens op grond van die 
'onder eed afgedwongen verklaring' op
nieuw (op 15/10/93) door de Gerechtelijke 
Politie werd verhoord; dat aldus blijkt dat 
het gerechtelijk onderzoek en de vorde
ring daartoe NIET hun grondslag vonden 
in de als nietig te beschouwen verklarin
gen van beklaagde; - dat tot op het ogen
blik van die ondervraging onder eed, het 
gerechtelijk onderzoek een normaal en re
gelmatig verloop kende en beklaagde alle 
middelen die hij voor zijn verdediging nood
zakelijk achtte kon aanwenden; - dat na 
de datum van de door nietigheid aange
taste processen-verbaal, d.w.z. na 25 okto
ber 1993, de onderzoeksrechter en/of de ver
balisanten geen onderzoeks- en 
opsporingsdaden verricht(t)en, waarbij het 
onrechtmatig verkregen bewijs als basis 
werd gebruikt ofwaarmede het onrecht
matig verkregen bewijsmateriaal zich zou 
hebben verstrengeld en alsdan zou verwor
den zijn tot een onrechtmatig kluwen; dat 
immers na deze gewraakte verhoren het ge
rechtelijk onderzoek lastens beklaagde in 
feite werd stopgezet;- dat uit geen en
kel concreet gegeven blijkt dat beklaagde, 
voor of na 25 oktober 1993, op enigerlei 
wijze verhinderd is geweest de middelen 
van verdediging die hij nuttig achtte aan te 
wenden; dat het beklaagde o.m. vrij stond 
de grieven tegen het verhoor onder eed 
mede te delen en een eventueel verzoek tot 
herverhoor bij de onderzoeksrechter in te 
dienen, opgave te doen van getuige 'a 
decharge', aangifte ofklacht in te dienen 
(. .. ) enz.;- dat slechts ter terechtzitting 
van de Raadkamer door beklaagde het mid
del i.v.m. het onrechtmatig bewijs werd op
geworpen en de Raadkamer hierop uit
drukkelijk inging door de bewuste stukken 
uit de debatten te weren; overwegende dat 
ten onrechte wordt opgeworpen dat in feite 
de '(. .. ) verdediging geen andere mogelijk
heid meer had, op straffe van zware straf
fen wegens beweerd leugenachtig verweer 
(. .. )' (cf. pag. 5 conclusies); dat immers het 
vonnisgerecht geen straf of strafmaat kan 
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stoelen op de houding (eventuele leugen
achtige beweringen) en wijze van verdedi
ging van beklaagde; overwegende dat het 
hof(van beroep) door die stukken i.v.m. het 
verhoor dd. 19.8.1993 en het verhoor dd. 
25.10.1993 als nietig te beschouwen en deze 
te weren uit de debatten, uitdrukkelijk zegt 
dat de gewraakte stukken zonder enige in
vloed zijn op de beoordeling in feite en in 
rechte van de zaak; dat evenmin het Open
baar Ministerie voormelde stukken 'tot 
schuldbewijs kan overleggen' of tot 'be
wijs van gegrondheid der vervolging' kan 
inroepen; dat tenslotte evenmin het be
weerde vermoeden van 'vooroordeel of niet
objectiviteit' in hoofde van de in huidig col
lege zetelende magistraten en het 
daaruitvolgend niet eerlijk proces, aanne
melijk is gemaakt", 

terwijl overeenkomstig de artikelen 6.1 
van het EVRM en 14.1 IVBPR, een ieder 
bij de bepaling van de gegrondheid van een 
tegen hem ingestelde strafVordering, recht 
heeft op een eerlijk proces; krachtens ar
tikel14.3.g van het IVBPR, dat directe wer
king heeft in de Belgische interne rechts
orde, een ieder inzonderheid het recht heeft 
op de garantie niet te worden gedwongen 
tegen zichzelf te getuigen of een bekente
nis af te leggen; zo vermelde verdragsbe
palingen er in beginsel toe strekken de uit
oefening van het recht van verdediging voor 
de vonnisgerechten te verzekeren en aan de 
beklaagde voor die gerechten een eerlijk 
proces te waarborgen, evenwel is na te 
gaan of, in geval van schending van die 
rechten tijdens het vooronderzoek, door die 
schending het recht op een eerlijk proces 
voor het vonnisgerecht niet onmogelijk is 
geworden; de wettelijke opdracht van de on
derzoeksrechter, die geroepen is om over te 
gaan of te laten overgaan tot alle voor de 
openbaring van de waarheid nuttige op
sporingen en die het gerechtelijk onder
zoek moet voeren zowel a charge als a 
decharge van de verdachte, als beperking 
kent en derhalve niet wettig mag omvat
ten, naast opsporingen die niet in overeen
stemming zijn te brengen met de waardig
heid van zijn ambt of die door de wet 
verboden zijn, die opsporingen welke van 
aard zijn het recht van verdediging en het 
recht op een eerlijk proces op onherstel
bare wijze in het gedrang te brengen; 

en terwijl het verhoor onder eed van 
personen tegen wie een gerechtelijk onder
zoek lopende is over feiten die het voor
werp uitmaken van dit onderzoek, een 
schending uitmaakt van genoemde ver
dragsbepalingen, alsook van het algemeen 
rechtsbeginsel houdend het recht van ver-

dediging; uit het bestreden arrest blijkt dat 
eiser ingevolge een rogatoire opdracht van 
de onderzoeksrechter in Frankrijk onder 
eed werd ondervraagd omtrent de hem ten
lastegelegde feiten, dat de stukken betref
fende dit verhoor onder eed aan het straf
dossier werden toegevoegd, en dat op grand 
van dit verhoor onder eed eiser nadien op
nieuw werd ondervraagd; uit deze vast
stellingen volgt dat het recht van eiser op 
de garantie van het verbod tot zelfincrimi
natie werd geschonden; door deze schen
ding van dit wezenlijk onderdeel van het 
recht op een eerlijk proces, een dergelijk 
eerlijk proces op onherstelbare wijze on
mogelijk wordt gemaakt; hieraan geen af
breuk wordt gedaan door de overweging dat 
eiser voor of na het verhoor onder eed niet 
verhinderd is geweest de middelen van ver
dediging aan te wenden die hij nuttig 
achtte, en in het bijzonder zijn grieven te
gen het verhoor onder eed mede te delen, 
enerzijds, overeenkomstig art. 6.2 EVRM en 
de algemene beginselen inzake het be
wijs in strafzaken, het aan het openbaar 
ministerie en aan de onderzoeksrechter be
hoort om te waken over de rechtmatig
heid van de bewijsvoering, en de beklaagde 
niet verplicht is het bewijs van zijn on
schuld te leveren; anderzijds, door de schen
ding van het verbod van zelfincriminatie 
via het bekomen van een bekentenis na een 
verhoor onder eed, eiser immers op dus
danige wijze in zijn recht van verdedi
ging is geschaad dat geen sprake meer kan 
zijn van een vrije en ongehinderde verde
diging; de schending van het eerlijk pro
ces evenmin kan worden weggenomen door 
de stukken uit het strafdossier betref
fende het verhoor van eiser onder eed, en 
de stukken die gebaseerd zijn op dit ver
hoor onder eed, uit de debatten te weren; 
de door het bestreden arrest vastgestelde 
schending van het verbod tot zelfincrimi
natie en aldus van het recht op een eer
lijk proces niet louter een probleem van on
rechtmatig bewijs oplevert, doch de 
regelmatigheid van de strafVervolging zelf 
onherstelbaar aantast, mede doordat de 
vonnisrechters, wanneer zij kennis heb
ben genomen van de onder eed afgedwon
gen verklaringen, welke aan het straf
dossier werden toegevoegd en in dit dossier 
blijven berusten, en van dewelke de rech
ters kennis hebben genomen bij de beoor
deling van het rechtmatig karakter er
van, op zulke wijze zijn be'invloed dat zij 
niet meer op objectieve wijze kunnen oor
delen over de zaak; zodat het bestreden ar
rest niet op wettelijke wijze kon beslui
ten tot de ontvankelijkheid van de 



Nr. 540 HOF VAN CASSATIE 1325 

strafvordering (schending van de in het 
middel aangehaalde wetshepalingen) : 

Overwegende dat het middel aan
voert dat de onderzoeksrechter het 
proces-verbaal van het verhoor on
der eed van eiser door de onderzoeks
rechter in Frankrijk ingevolge roga
toire commissie en het daaropvolgend 
proces-verbaal van verhoor van eiser 
door de gerechtelijke politie in Bel
gie, niet bij het dossier mocht voe
gen, waardoor - afgezien van het feit 
dat de appelrechters die stukken uit 
de debatten weren en zeggen dat ze 
zonder enige invloed zijn op de beoor
deling in feite en in rechte van de zaak 
- eisers recht van verdediging op een 
onherstelbare wij ze werd miskend; 

Overwegende dat in de regel de om
standigheid dat bepaalde bewijs
elementen op onrechtmatige wijze wer
den verkregen, slechts tot gevolg heeft 
dat de rechter, bij het vormen van zijn 
overtuiging, die gegevens rechtstreeks 
noch onrechtstreeks in aanmerking 
mag nemen; dat zulks echter niet be
let dat de rechter de beklaagde aan 
het hem ten laste gelegde feit schul
dig kan verklaren indien hij die be
slissing kan laten steunen op andere 
op rechtmatige wijze verkregen gege
vens; 

Overwegende dat de rechter, in ge
val van miskenning van het recht van 
verdediging of van het recht op een 
eerlijk proces tijdens het vooronder
zoek- in de mate dat de uitoefening 
van deze rechten verenigbaar is met 
de regels van het vooronderzoek zo
als dit door de wet is geregeld -wet
tig vermag te beoordelen of door die 
miskenning een eerlijk proces voor het 
vonnisgerecht onmogelijk wordt; 

Overwegende dat de appelrechters 
op grand van de feitelijke gegevens die 
het arrest vermeldt, inzonderheid "dat 
na de datum van de door nietigheid 
aangetaste processen-verbaal, d.w.z. na 
25 oktober 1993, de onderzoeksrech
ter en/of de verbalisanten geen 
onderzoeks- en opsporingsdaden ver
richtten, waarbij het onrechtmatig ver
kregen bewijs als basis werd gebruikt 

of waarmede het onrechtmatig ver
kregen bewijsmateriaal zich zou heb
ben verstrengeld en alsdan zou ver
worden zijn tot een onrechtmatig 
kluwen; dat immers na deze 
gewraakte verhoren het gerechtelijk 
onderzoek lastens (eiser) in feite werd 
stopgezet", wettig vermogen te oorde
len dat een eerlijk proces mogelijk 
blijft en dat derhalve de strafvorde
ring 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; 

2. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de burger
lijke rechtsvordering van verweer
der tegen eiser : 

Over het tweede middel : 
schending van de artikelen 3 van de wet 

van 17 april 1878 houdende de Vooraf
gaande Titel van het Wethoek van Straf
vordering, 63 van het Wethoek van Straf
vordering, 17 van het Gerechtelijk Wethoek, 
85 van het Wethoek Belasting over de Toe
gevoegde Waarde, en 149 van de Grand
wet, 

doordat het hestreden arrest eiser op hur
gerlijk vlak veroordeelt tot een provisio
nele schadevergoeding van 1 frank t.a.v. de 
Administratie van de BTW, registratie en 
domeinen, op grond van de motieven "dat 
de hurgerlijke partij een schadevergoe
ding heoogt voor de schade die de schat
kist heeft opgelopen ingevolge het hedrieg
lijk onttrekken van de haar wettelijk 
verschuldigde en wettelijk hepaalde in
komsten; dat deze hurgerlijke vordering ge
stoeld is op de feiten van de tenlasteleg
gingen, nl. de misdrijven die de 
helastingontduiking tot voorwerp hehhen 
waaruit rechtstreeks de derving van in
komsten voor de hurgerlijke partij voort
vloeit; dat de hurgerlijke partij, voor zo
ver zij een specifieke geldsom als 
schadevergoeding vordert, de hoegroot
heid van de schade kan en mag hepalen 
aan de hand van de hegrotingsparameters 
zoals de ontdoken helastingen, fiscale hoe
ten, intresten en kosten; dat noch het Wet
hoek van Strafvordering en noch het BTW
Wethoek, noch enige andere wetshepaling 
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aan de Belgische Staat - Administratie 
BTW, de mogelijkheid ontzeggen om bij 
wijze van burgerlijke partijstelling voor de 
strafrechter een rechtsvordering tot her
stel van de schade in te stellen tegen 
belastingfraudeurs; dat de beweerde te
genstrijdigheid tussen de fiscale innings
verjaringstermijnen en de verjaringster
mijnen van de strafvordering, de 
omstandigheid dat de fiscale administra
tie over een dwangbevel beschikt, de re
gel dat het Openbaar Ministerie uitslui
tend de strafvordering uitoefent en niet de 
fiscale administratie, de bewering dat de 
fiscale (administratieve) boeten en/of an
dere fiscale administratieve sancties een 
strafrechtelijk karakter zouden hebben, de 
regel van de voorrang van het fiscaal op het 
strafrechtelijk geschil, niet belet dat de bur
gerlijke partij de haar toegebrachte schade, 
begroot op basis van bovenvermelde para
meters, overeenkomstig de regels van het 
Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van 
Strafvordering vermag te vorderen; dat im
mers, in casu, de burgerlijke vordering niet 
de belastingheffing ofbelastingzetting noch 
de belastinginning tot voorwerp heeft; ( ... ) 
dat de burgerlijke partij de gegrondheid 
van de vordering van 1 frank provisio
neel opzichtens de verwezenen ( ... ) naar 
recht heeft verantwoord; dat immers niet 
kan worden betwist dat de Belgische Staat, 
ingevolge het niet ontvangen van de haar 
verschuldigde belasting, inkomsten derfde", 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 3 van de 
Voorafgaande Titel van het Wetboek van 
Strafvordering bepaalt dat de rechtsvor
dering tot herstel van de schade behoort 
aan hen die de schade hebben geleden; de 
uitoefening van de burgerlijke vordering 
voor de strafrechtsmachten via een bur
gerlijke partijstelling anderzijds o~de~or
pen is aan de ontvankehJkhe!ds
voorwaarden voor de rechtsvordering 
bepaald in art. 17 van het Gerechte~jk W~t
boek, luidens welk de rechtsvordermg met 
kan worden toegelaten indien de eiser geen 
belang heeft om ze in te dienen; uit arti
kel 63 van het Wetboek van Strafvorde
ring voortvloeit dat een burgerlijke partij
stelling slechts ontvankelijk is indien de 
kandidaat-burgerlijke partij aannemelijk 
kan maken dat hij als gevolg van het mis
drijf dat het voorwerp uitmaakt van de ver
volging een reele en persoonlijke schade 
heeft geleden, voor het herstel waarvan 
nog geen uitvoerbare titel bestaat; de 
burgerlijke vordering m.a.w. slechts 
ontvankelijk is indien hierdoor de rechtstoe
stand van de eisende partij kan verbe
terd worden; het bestreden arrest vast-

stelt dat de fiscale administratie over een 
dwangbevel beschikt; het bestreden ar
rest anderzijds vaststelt dat de schade die 
het voorwerp uitmaakt van de burgerlijke 
vordering van de BTW-administratie be
staat in de ingevolge het niet ontvangen 
van de verschuldigde belasting gederfde in
komsten; 

en terwijl een dwangbevel dat overeen
komstig artikel85 van het Wetboek-BTW 
door de BTW-ontvanger wordt uitgevaar
digd en door de Gewestelijke Directeur van 
de BTW-administratie uitvoerbaar wordt 
verklaard, een uitvoerbare titel vormt 
waardoor de Administratie in staat wordt 
gesteld om, in voorkomend geval met ge
bruik van dwangmiddelen, de ontdoken 
BTw, de intresten en de boeten te imlen; de 
BTW-administratie derhalve met betrek
king tot de schade die het voorwerp uit
maakt van haar burgerlijke vordering be
schikt over een uitvoerbare titel; (ver
weerder) bijgevolg geen belang had bij de 
instelling van (zijn) burgerlijke vorde
ring, en niet aannemelijk kon maken dat zij 
door het misdrijf een reele en persoon
lijke schade heeft geleden, voor het her
stel waarvan nog geen uitvoerbare titel be
stand; het bestreden arrest bijgevolg eiser 
niet wettelijk kon veroordelen tot een scha
devergoeding opzichtens (verweerder) 
(schending van de in het middel aange
haalde wetsbepalingen, behalve art. 149 
van de Grondwet); 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de considerans 

van het arrest: "dat (verweerder) de 
gegrondheid van de vordering van 1 
frank provisioneel opzichtens de ver
wezenen ( ... ) naar recht verantwoordt; 
dat immers niet kan worden betwist 
dat de Belgische Staat, ingevolge het 
niet ontvangen van de haar verschul
digde belasting, inkomsten derfde", 
geen betrekking heeft op eiser, die voor 
de appelrechters geen reeds verwe
zene, maar nog steeds een beklaagde 
is, en tegen wie verweerder een vor
dering richt tot betaling van een be
drag van 13.882.885 frank, te ver
meerderen met de gerechtelijke 
interesten en de kosten; 

Dat het onderdeel in zoverre be
rust op een onjuiste lezing van het be
streden arrest, mitsdien feitelijke 
grondslag mist; 
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Overwegende voor het overige dat 
artikel 85, § 1, Wetboek van de Be
lasting over de Toegevoegde Waarde 
aan de Minister van Financien be
voegdheid verleent om de belasting, in
teresten, administratieve geldboeten 
en toebehoren, van de belastingplich
tige in te vorderen bij wijze van 
dwangbevel; 

Dat, enerzijds, de mogelijkheid van 
de uitvaardiging van een dwangbe
vel de minister van Financien de toe
gang tot de rechter door middel van 
burgerlijke-partijstelling tegen de be
lastingplichtige volgens de gewone 
rechtspleging niet ontzegt; 

Dat, anderzijds, een dwangbevel een 
uitvoeringsmaatregel is en de Admi
nistratie ingeval van verzet daarte
gen het bewijs moeten leveren van een 
door haar aangevoerd fiscaal misdrijf; 
dat derhalve het bestaan van een te
gen een belastingplichtige uitgevaar
digd dwangbevel niet verhindert dat 
de Administratie schade lijdt waar
voor het Wetboek van de Belasting 
over de Toegevoegde Waarde geen mo
gelijkheid tot herstel biedt, meer be
paald door de noodzaak om bij de pro
cureur des Konings klacht of aangifte 
te doen, het verder verloop van de 
zaak te volgen en de einduitspraak 
over de strafvordering af te wachten 
om het bewijs van het fiscaal misdrijf 
te kunnen leveren; 

Overwegende dat verweerder in zijn 
bij de appelrechters genomen conclu
sie stelde : "(verweerder) vordert in 
casu immers geen belasting, geldboe
ten, interesten ofkosten, maar scha
devergoeding"; 

Dat de appelrechters eiser slechts 
veroordelen om aan verweerder ten ti
tel van schadevergoeding "een frank 
provisioneel", met interesten en kos
ten te betalen, omdat zij, bij ontsten
tenis van een controleerbare en aan te
genspraak onderworpen berekening en 
bij ontstentenis van duidelijke en spe
cifieke aanwijzingen over de be
rekeningswijze van de gevorderde 
geldsommen, nog geen oordeel kun-

nen vellen over de juistheid van het 
bedrag van de gevorderde schadever
goeding; 

Dat de appelrechters hun beslis
sing regelmatig met redenen omkle
den en naar recht verantwoorden; 

F. Op de voorziening van Theo van 
den Bouwhuysen : 

Overwegende dat eiser tegen de be
slissing op de burgerlijke rechtsvor
dering van de minister van Finan
cien (BTW) en tegen de beslissing op 
de burgerlijke rechtsvordering van de 
minister van Financien (Directe Be
lastingen) hetzelfde middel aanvoert; 

Over het middel : 
schending van de artikelen 3, 4 van de 

Wet van 17 april 1878 houdende de Voor
afgaande Titel van het Wetboek van Straf
vordering, 2, 17, 18 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 11, 59, 66 van het koninklijk be
sluit van 17 juli 1991 houdende coordina
tie van de Wetten op de Rijkscomptabiliteit, 
149, 171, 174 van de gecoordineerde Grand
wet van 17 februari 1994, 206, 207, 259, 
263, 266, 306, 334, 335 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen 1964, zoals 
gecoordineerd bij koninklijk besluit van 10 
april 1992, 1382 en 1383 van het Burger
lijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest, recht
doende op het hager beroep van de Bel
gische Staat - Administratie der directe be
lastingen - alsook van de Belgische Staat 
-Administratie der BTW, Registratie en Do
meinen -, dit hager beroep ontvankelijk en 
gegrond verklaart, de burgerlijke vorde
ringen elk ten belope van 1 frank provisi
oneel gegrond verklaart en eiser veroor
deelt tot betaling aan de burgerlijke 
partijen ten titel van schadevergoeding van 
elk 1 frank provisioneel, te vermeerderen 
met de gerechtelijke intresten en de kos
ten, nate hebben overwogen "dat de bur
gerlijke partij te deze voorhoudt schade te 
hebben opgelopen omdat de feiten van de 
tenlasteleggingen voor gevolg zouden heb
ben, enerzijds, dat de invordering en de ver
effening van de belastingschulden bijzon
der moeilijk, zoniet onmogelijk, zou zijn 
geworden en, anderzijds, vertraging is op
gelopen m.b.t. de vaststelling en invorde
ring van de belastingschulden; dat de bur
gerlijke partij dus geenszins de verschul
digde belastingen als schadevergoeding 
vorderde; dat geen enkele wetsbepaling de 
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burgerlijke partij verhindert opzichtens ver
melde beklaagden en verwezenen zich bur
gerlijke partij te stellen en een schadever
goeding te vorderen voor de schade die zij 
leed ingevolge de bewezen feiten van de 
tenlasteleggingen; dat de bewezen belas
tingfraude, door middel van de fiscale vals
heid in geschrifte gepleegd als voorwerp 
heeft, de schatkist haar wettelijk bepaalde 
inkomsten op bedrieglijke wijze te ontne
men; dat uit het strafdossier ten overvlo
ede blijkt dat door het gebruik van de valse 
facturatie o.m. de bedrijfswinsten wer
den verminderd zodat directe belastin
gen, zij het tijdelijk werden ontdoken; dat 
afgezien van de omvang van de ontdoken 
belastingen, de burgerlijke partij alles
zins inkomsten heeft moeten derven als ge
volg van de vertraging die zij heeft opge
lopen en nog zal oplopen m.b.t. de 
vaststelling en invordering van de 
belastingschulden; dat de derving van in
komsten, zoals die blijkt uit het strafdossier, 
een reele schade is in oorzakelijk verband 
met de feiten ten laste gelegd van voor
melde beklaagden en verwezenen; dat im
mers zonder de georganiseerde belas
tingontduiking geen vertraging in de 
vaststellling en invordering van belasting
schulden zou zijn opgetreden; dat aldus de 
vordering van de burgerlijke partij ontvan
kelijk en gegrond is gebleken opzichtens elk 
der voormelde beklaagden en verweze
nen ten bedrage van 1 frank provisioneel", 

terwijl, eerste onderdeel, overeenkom
stig de artikelen 3 en 4 van de Wet van 17 
april1878 houdende de Voorafgaande Ti
tel van het Wetboek van Strafvordering, ie
dere benadeelde van een misdrijf voor de 
strafrechter een burgerlijke vordering, 
strekkende tot vergoeding van de door hem, 
ingevolge dit misdrijf, geleden schade, kan 
instellen; voor de ontvankelijkheid van de 
burgerlijke vordering weliswaar is ver
eist dat de persoon aanvoert persoonlijk en 
rechtstreeks door het ingeroepen misdrijf 
te zijn benadeeld; zo ook de Belgische Staat 
vermag zich burgerlijke partij te stellen 
mits de Staat wettelijk is vertegenwoor
digd en een schade aan private belangen 
kan aanvoeren; te dezen de Belgische Staat 
zich bij monde van de Administratie der di
recte belastingen alsook bij monde van de 
Administratie der BTW, Registratie en Do
meinen, jegens eiser burgerlijke partij 
stelde ten einde vergoeding te bekomen van 
de schade, die werd geleden ingevolge 
belastingfraude, gepleegd door middel van 
fiscale valsheid in geschrifte; deze burger
lijke partijstelling derhalve slechts ontvan
kelijk kon worden verklaard voor zover het 

bestaan van een persoonlijke schade d.i. 
een schade, eigen aan de Administratie der 
directe belastingen of een schade eigen aan 
de Administratie der BTW, Registratie en 
Domeinen, te onderscheiden van het alge
meen belang der gemeenschap werd inge
roepen; de eventuele derving van inkom
sten in hoofde van de Administratie der 
directe belastingen die belast is met de in
vordering der inkomstenbelastingen of in 
hoofde van de Administratie der BTW, Re
gistratie en Domeinen, die belast is met de 
invordering van de BTw, evenwel geen per
soonlijke schade, te onderscheiden van de 
schade, toegebracht aan de algemene be
langen van de gemeenschap, welke wor
den gevrijwaard door de door de Wet in
gestelde mechanismen inzake invordering 
van belastingschulden, belasting
verhogingen, moratoire interesten en ad
ministratieve kosten of van deze van de in
stellingen voor wie de gelden bestemd zijn, 
kan uitmaken; de Administratie aldus im
mers slechts als inzamelaar van de gel
den, welke vervolgens door de Staat, haar 
instellingen en organen zullen worden aan
gewend overeenkomstig de bestemming die 
hieraan werd gegeven in de jaarlijks door 
het Parlement vastgestelde begroting, op
treedt; noch de vertraging noch de bemoei
lijking of onmogelijkheid van de invorde
ring en vereffening van de belastingschuld 
als dusdanig derhalve in hoofde van de Ad
ministratie, optredend als inzamelaar van 
fondsen voor rekening van andere instel
lingen en organen, een persoonlijke schade 
in hoofde van de Administratie kan ople
veren; zodat het bestreden arrest bij ge
breke aan persoonlijk nadeel niet wettig 
kon beslissen dat de burgerlijke vorderin
gen van de Belgische Staat - Administra
tie der directe belastingen- en de Bel
gische Staat - Administratie der BTW, 
Registratie en Domeinen -, ontvankelijk 
was (schending van de artikelen 3 en 4 van 
de Wet van 17 april 1878 houdende de 
Voorafgaande Titel van het Wetboek van 
Strafvordering, 2, 17 e, 18 van het Gerech
telijk Wetboek), althans de vordering niet 
wettig ( ... ) ontvankelijk kon verklaren zon
der het begrip belang zoals bepaald in de 
voornoemde artikelen te miskennen (schen
ding van de artikelen 3, 4 van de Wet van 
17 april 1878 houdende de Voorafgaande 
Titel van het Wetboek van Strafvorde
ring, 2, 17, 18 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 1, 59, 66 van het koninklijk besluit 
van 17 juli 1991, houdende coiirdinatie van 
de wetten op de Rijkscomptabiliteit, 171, 
17 4, van de gecoiirdineerde Grondwet van 
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17 februari 1994, 206, 207 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen, zoals 
gecotirdineerd bij koninklijk besluit van 26 
februari 1964, 297 en 289 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 1992, 
zoals gecotirdineerd bij koninklijk besluit 
van 10 april 1992); 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, wat het eerste on
derdeel en de eerste verweerder be
treft, het ontvankelijk verklaren van 
de door de eerste verweerder inge
stelde burgerlijke rechtsvordering tot 
herstel van schade, waarin de 
belastingwetgeving niet voorziet, het 
begrip rechtmatig belang bedoeld in de 
artikelen 3 en 4 voorafgaande titel 
Wetboek Strafvordering en de artike
len 2, 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek 
niet miskent; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de door Jean-Pierre Bleyen op 
8 augustus 1996 en de door Marc 
Bleyen op 13 augustus 1996 ter grif
fie van het Hof, buiten de termijn van 
twee maand bepaald bij artikel 420bis 
Wetboek van Strafvordering inge
diende memorie, die niet de ontvan
kelijkheid van de respectieve voorzie
ningen betreffen, zonder acht te slaan 
op de brief van Marc Bleyen en de 
daaraan gehechte stukken ter griffie 
van het Hof ontvangen op 8 decem
ber 1997, dit is na het verstrijken van 
de termijn van twee maand bepaald bij 
artikel 420bis, tweede lid, Wetboek 
van Strafvordering, de zaak ingeschre
ven zijnde op de Algemene Rol van het 
Hof op 8 mei 1995, verleent akte van 
de afstand door Luc Heirwegh; ver
nietigt het bestreden arrest in zoverre 
het, beslissende over de strafvorde
ring tegen Albert Van Bavel en Wil
lie Dierick, met toepassing van 
artikel 233 Strafwetboek verbeurd
verklaring uitspreekt; vernietigt het 
bestreden arrest in zoverre het be
slist over de burgerlijke rechtsvorde
ring van de Belgische Staat (BTW) te-

gen Albert Van Bavel; verwerpt de 
voorzieningen tegen het bestreden ar
rest voor het overige; verwerpt de voor
zieningen tegen de bestreden beschik
king van de raadkamer; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde arrest; veroordeelt Al
bert Van Bavel in een vierde van de 
kosten van zijn voorziening en Willie 
Dierick in drie vierde van de kosten 
van zijn voorziening tegen het bestre
den arrest; laat het overige van deze 
kosten ten laste van de Staat; veroor
deelt, wat de overige voorzieningen be
treft, de eisers in de kosten van hun 
respectieve voorzieningen; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hofvan 
Beroep te Gent. 

9 december 1997 - 2• kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. D'Haenens, 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Goeminne, advocaat-generaal-Ad
vocaten : mrs. Geinger, De Gryse, Butz
ler, Claeys Bouuaert, Delahaye; S. De Cos
ter, Antwerpen; W. De Brabandere, Gent. 

Nr. 541 

2• KAMER - 9 december 1997 

CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TER
MIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKE
NING - STRAFVORDERING - VOORBARIG 
CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING). 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat 
voor de eindbeslissing wordt ingesteld te
gen het arrest dat, inzake ruimtelijke or
dening en stedebouw, de beklaagden ver
oordeelt tot straf en de zaak naar een 
latere terechtzitting verdaagt voor afzon
derlijke beslissing met betrekking tot het 
gevorderde herstel van de plaats in de vo
rige staat·en de betaling van een dwang
som bij niet tijdige uitvoering (1). 

(1) Cass., 24 okt. 1989, A.R. nr. 2688 (A. C., 
1989-90, nr. 114). 



1330 HOF VAN CASSATIE Nr. 542 

(MALTER E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.97.0442.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 februari 1997 door 
het Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Overwegende dat de appelrechters, 
enerzijds, op vordering van het open
baar ministerie de eisers tot straf en 
in "tot op heden gevallen kosten" ver
oordelen, anderzijds, wat de vorde
ring van de gemachtigde ambtenaar 
tot herstel van de plaats in de vorige 
staat en, ingeval van niet tijdige uit
voering van deze maatregel, tot beta
ling van een dwangsom door de ei
sers betreft, considereren dat "(het hof 
van beroep) het aangewezen (acht) de 
beslissing nopens de herstelvordering 
uit te stellen. Niets belet dat over de 
schuld en de straf enerzijds en de 
herstelvordering anderzijds wordt be
slist bij afzonderlijke beslissingen" en 
de beslissing hierover evenals over aan 
deze vordering verbonden kosten, aan
houden; 

Overwegende dat de appelrechters 
die geen uitspraak doen over een ge
schil inzake bevoegdheid, aldus bij de 
beoordeling van de strafvordering hun 
rechtsmacht niet volledig hebben uit
geoefend, nu de vordering van de ge
machtigde ambtenaar, ofschoon zij van 
burgerlijke aard is, niettemin tot de 
strafvordering behoort; dat de beslis
singen mitsdien geen eindbeslissin
gen zijn in de zin van artikel 416 Wet
hoek van Strafvordering; 

Overwegende dat de omstandig
heid dat de voorziening van de eisers 
gericht is "tegen al de beschikkingen 
hen betreffende- voor zover (de ei
sers) worden veroordeeld" hieraan niet 
afdoet; 

Dat de voorzieningen die voor de 
eindbeslissing zijn ingesteld niet ont
vankelijk zijn; 

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

9 december 1997 - 2e kamer - Voor
zitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Frere - Gelijklui
dende conclusie van de h. Goeminne, 
advocaat-generaal. 

Nr. 542 

2e KAMER- 9 december 1997 

BEWIJS - STRAFZAKEN- BEWIJSVOERING
BEKENDMAKING VAN EEN MISDRIJF- RECHT· 
MATIG VERKREGEN BEWIJS - GEVOLG. 

Aan de rechtmatige verkrijging van het be
wijs, waarvan de aangever bij toeval in 
het bezit kwam zonder zelf hiertoe een 
misdrijf of een andere onrechtmatig
heid te hebben gepleegd, wordt geen af
breuk gedaan doordat de aangever dit be
wijs niet onmiddellijk aan de gerechtelijke 
overheid overhandigt maar bedrieglijk 
verbergt, noch doordat hij zonder wette
lijke machtiging van dit bewijs gebruik 
maakt of laat maken (1) .. 

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

ARREST 

(A.R. nr. P.97.1329.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 september 1997 door 
het Hof van Beroep te Brussel gewe
zen; 

Over het middel : 

schending van de bewijsregels in straf
zaken en miskenning van de algemene 
rechtsbeginselen die het strafprocesrecht 
beheersen, 

(1) Zie Cass., 30 mei 1995, A.R. nr. P.93.0946.N 
(A. C., 1995, nr. 267, met concl. adv.-gen. Goe
minne). 
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doordat het bestreden arrest (blz. 9 en 
10) stelt dat: "Overwegende dat het ge
rechtelijk onderzoek, gevorderd door het 
parket op 29 januari 1990, gesteund is op 
documenten overgemaakt door de ge
naamde Theunissen Leon aan de gerech
telijke politie te Hasselt en Leuven tij
dens zijn verhoren op 11 oktober 1988 en 
23 januari 1989 (stuk 2, P.V. 3552/88 dd. 11 
oktober 1988 G.P.P. Hasselt; stuk 4, P.V. 
306/89 dd. 23 januari 1989 G.P.P. Leu
ven); overwegende dat deze stukken over
gemaakt werden voor advies overeenkom
stig de artikelen 350 W.I.B. en 74 WB.T.W. 
aan de bevoegde directeurs van de belas
tingen en de B.T.W., die op basis van deze 
stukken hun advies verstrekten op 3 ja
nuari 1990 en 12 oktober 1989, waama het 
gerechtelijk onderzoek werd gevorderd; 
overwegende dat de genaamde Theunis
sen Leon verklaarde klacht neer te leg
gen als echtgenoot van een bediende van de 
P.V.B.A. Eco die ontslag bekwam wegens 
dringende redenen; dat klager niet in 
dienstverband werkte voor de beklaag
den noch voor de vennootschap die deze be
heerden; dater aanleiding bestaat te on
derzoeken hoe hij in het bezit kwam van 
documenten waarop het gerechtelijk on
derzoek steunde en startte nu klager - als 
derde - niet in dienst van de betrokke
nen werkend, normaal niet in het bezit van 
de litigieuze documenten kon komen; over
wegende dat klager aan de gerechtelijke po
litie te Hasselt verklaarde dat de docu
menten door een voor hem onbekende 
persoon werden gedropt; dat hij, in deze 
versie, in de zin van artikel 508 Sw. zich 
vermelde stukken toeeigende en er weder
rechtelijk gebruik van maakte door na
dien na het bekomen van de balans van 31 
januari 1987 deze stukken aan te wen
den voor een doel waartoe hij in persoon 
niet wettelijk gemachtigd was (derde ver
volg P.V. 3552/88 - stuk 1); overwegende 
dat het gerechtelijk onderzoek gesteund is 
op stukken die door de aangever aan de ge
rechtelijke overheden werden overhan
digd nadat ze werden bekomen op basis 
van een misdrijf en na een wederrechte
lijk gebruik ervan; dat klager volgens ei
gen verklaring per toeval in het bezit van 
de documenten kwam die hij bedrieglijk 
verborg en aan derden overhandigde; dat 
hij andere stukken als derde wederrech
telijk bekwam; dat een toevallig bezit een 
onregelmatig gebruik niet rechtvaardigt; 
dat de desbetre:ffende stukken waarvan 
sprake in de stukken 1 en 4 van het re
pressief dossier uit de debatten dienen te 
worden geweerd (Cass., 4 januari 1994, 

R. W. 1994-95, 185, met noot van Filip 
D'Hont; F. Hutsebaut, Het onrechtmatig 
verkregen bewijs en zijn gevolgen, Straf
recht uoor rechtspractici - IV - Acco Leu
ven 1991, blz. 65 nrs. 38-39); overwegende 
dat het gerechtelijk onderzoek gesteund is 
op onregelmatig bekomen stukken; dat deze 
stukken de start van dit onderzoek uit
maakten zodat het eveneens onregelma
tig is en door nietigheid is aangetast; over
wegende dat beklaagden ontslag van 
rechtsvervolging dient toegestaan te wor
den", 

terwijl de vordering tot het instellen van 
het gerechtelijk onderzoek (st. 29) niet ai
leen gesteund is op de litigieuze documen
ten overgemaakt door de genaamde Theu
nissen Leon (bijlagen aan st. 4), doch op een 
geheel van opsporingsverrichtingen (st. 5 
t.e.m. 28); dat de overmaking van deze 
stukken door Theunissen geenszins "de 
start van dit onderzoek uitmaakten" zo
dat het hof (van beroep) hieruit niet rechts
geldig kon afieiden dat het onderzoek 
"eveneens onregelmatig is en door nietig
heid is aangetast"; dat zelfs mocht er aan
leiding toe bestaan de litigieuze bewijs
stukken uit de debatten te weren, quod 
non, zulks in casu nog geen gevolgen kan 
hebben op de regelmatigheid van het ge
rechtelijk onderzoek; dat de litigieuze do
cumenten, anders dan het hof (van be
roep) vaststelt, niet werden overgemaakt 
voor advies aan de gewestelijke directeurs 
van de belastingen en de B.T.W.; dat bij de 
verzoeken om advies slechts afschriften 
werden gevoegd van een aantal processen
verbaal zonder dat de door Theunissen 
Leon in zijn brievenbus aangetroffen do
cumenten werden meegestuurd (farde 5, 
gele map als bijlage gevoegd aan de dienst
brief van de h. procureur-generaal dd. 24 
oktober 1989); dat hieruit volgt dat zowel 
de adviesprocedure als de daaropvolgende 
inonderzoekstelling, anders dan het hof 
(van beroep) stelt, regelmatig zijn geschied; 
dat het hof (van beroep) overigens had die
nen nate gaan ofhet bewijs van de mis
drijven geleverd wordt door andere bewijs
gegevens die rechtstreeks noch onrecht
streeks uit bedoelde documenten 
voortvloeien zoals de afgelegde bekente
nissen; overwegende dat de omstandig
heid dat de aangever Theunissen de liti
gieuze documenten betreffende voorna
melijk de zwarte ontvangsten van het 
zogenaamd "filiaal MT 99" in zijn brieven
bus heeft aangetroffen, geen misdrijf of een 
andere onrechtmatige verkrijging ople
vert, zodat het bewijs van een misdrijf dat 
hierdoor eventueel kan worden geleverd 
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geen onregelmatigheid inhoudt (Cass., 17 
januari 1990, Arr. Cass., 1989-90, 655; R. W. 
1990-91, 464, met noot L. Huybrechts, "Het 
door de aangever onrechtmatig verkre
gen bewijs"; Cass., 17 april1991, R.D.P., 
1992, 94 noot C. De Valkeneer, "De 
l'illegalite commise par un tiers dans l' ad
ministration de la preuve"; Cass., 4 ja
nuari 1994, R. W., 1994-95, 185 met con
clusie van advocaat-generaal J. du Jardin 
en met noot van F. D'Hont; Cass., nr. 
P.95.1340 N, 20 mei 1997, inzake Loones 
Georges, Dirk en Koenraad); dat uit de 
overweging dat de aangever "als derde, niet 
in dienst van de betrokkene werkend, nor
maal niet in het bezit van de litigieuze do
cumenten kon komen" en "de documen
ten door een voor hem onbekende persoon 
werden gedropt" het hof(van beroep) niet 
rechtsgeldig vermocht af te lei den dat de 
aangever een misdrijf zou hebben begaan 
in de zin van artikel 508 van het Strafuret
boek en wederrechtelijk gebruik zou heb
ben gemaakt van deze stukken door ze te 
overhandigen aan de rijkswacht (st. 4); dat 
het hof (van beroep) overigens nalaat vast 
te stellen dat de litigieuze bewijsstukken 
door diefstal vanwege een derde werden 
verkregen; dat uit het enkele feit dat be
wijsstukken door een derde bedrieglijk zijn 
weggenomen niet noodzakelijk moet afge
leid worden dat de overlegging ervan voor 
de rechter onwettig is; dat het hof (van be
roep) geenszins aantoont dat het bewijs on
rechtmatig is verkregen door de vervol
gende instantie zelf noch dat er een 
verband bestaat tussen de onrechtmatige 
verkrijging door een derde en de met het 
onderzoek belaste personen (noot F. D'Hont 
bij Cass., 4 januari 1994, R. W., 1994-95, 
190, nr. 19 in fine); dat de litigieuze docu
menten, waar zij de zwarte ontvangsten en 
manipulatie van de voorraad kenbaar rna
ken, overigens niet kunnen worden be
schouwd als vallend onder de door arti
kel17, 3, a, van de wet van 3 juli 1978 op 
de arbeidsovereenkomsten bedoelde gehei
men; dat de overlegging van dergelijke fis
caal frauduleuze documenten aan de poli
tiediensten, hetzij door een werknemer, 
hetzij door een derde die deze documen
ten krijgt "toegestopt", zoals in voorlig
gend geval, geenszins onrechtmatig kan 
zijn (cf. conclusie van advocaat-generaal J. 
du Jardin bij Cass., 4 januari 1994, R. W., 
1994-95, 185); dat aangever Theunissen na 
kennisname van de litigieuze documen
ten via zijn raadsinan dejaarrekeningen 
van de P.V.B.A. Eco opvroeg op de griffie 
van de Rechtbank van Koophandel te Leu
ven (st. 1, derde vervolg); dat het hof (van 

beroep) hieruit niet rechtsgeldig vermocht 
af te leiden dat "hij andere stukken als 
derde wederrechtelijk bekwam"; dat om de 
bewijsvoering en de regelmatigheid van het 
onderzoek naar billijkhei~ te beoordelen, 
het hof (van beroep) ovengens het valle
dig strafdossier in aanmerking had die
nen te nemen; overwegende dat de appel
rechters hun beslissing om de desbetref
fende stukken uit de debatten te weren niet 
wettig vermogen te laten steunen op de 
door hen op de negende en tiende blad
zijde van het bestreden arrest vermelde fei
telijke gegevens; overwegende dat de appel
rechters door de beklaagden ontslag van 
rechtsvervolging te verlenen en te oorde
len het onderzoek door nietigheid zou zijn 
aangetast op grand van de hierboven ge
geven motivering de bewijsregels in straf
zaken en de algemene rechtsbeginselen die 
het strafprocesrecht beheersen schenden, 
mitsdien hun beslissing niet naar recht ver
antwoorden; op grand van het hierboven 
uiteengezette middel en onverminderd alle 
andere desgevallend ambtshalve in te roe
pen middelen, verzoekt ondergetekende met 
eerbied dat het u behage het bestreden ar
rest te vernietigen en de zaak naar een an
der hof van beroep, zetelend in correctio
nele zaken, te verwijzen : 

Overwegende dat het middel in zo
verre het onderzoek ervan het Hof zou 
verplichten tot een onderzoek van fei
ten waarvoor het niet bevoegd is, niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende dat uit de in het mid
del vermelde consideransen van het 
bestreden arrest blijkt dat de appel
rechters aannemen dat de klager, Leon 
Theunissen, bij toeval in het bezit 
kwam van bepaalde documenten; dat 
ze na deze vaststelling considereren 
dat, enerzijds, hij deze stukken be
drieglijk verborg en aan derden over
handigde, anderzijds, een toevallig be
zit een onregelmatig gebruik, inzon
derheid "voor een doel waartoe hij in 
persoon niet wettelijk gemachtigd 
was", niet rechtvaardigt; 

Overwegende dat de rechter niet 
vermag een misdrijf bewezen te ver
klaren, wanneer het daartoe aange
voerde bewijs, hetzij door de over
heid die met de opsporing, de 
vaststelling of de vervolging ervan is 
gelast, hetzij door de aangever van dat 
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misdrijf door een strafbaar feit of op 
een andere wijze onrechtmatig is ver
kregen; 

Dat aan de rechtmatige verkrijging 
van het bewijs, waarvan de aange
ver bij toeval in het bezit kwam zon
der zelfhiertoe een misdrijf of een an
dere onrechtmatigheid te hebben 
gepleegd, geen afbreuk wordt gedaan, 
noch doordat hij dit bewijs niet on
middellijk aan de gerechtelijke over
heid overhandigt maar bedrieglijk ver
bergt, noch doordat hij zonder 
wettelijke machtiging van dit bewijs 
gebruik maakt of laat maken; 

Dat de appelrechters door hun mo
tivering de bewijsregels in strafza
ken miskennen en de beslissing niet 
naar recht verantwoorden; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde arrest; 
veroordeelt de verweerders in de kos
ten; verwijst de zaak naar het Hofvan 
Beroep te Antwerpen. 

9 december 1997- 2e kamer- Voor
zitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijk
luidende conclusie van de h. Goeminne, 
advocaat-generaal. 

Nr. 543 

2e KAMER - 9 december 1997 

1 o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTI
KEL 6.1- STRAFVERVOLGING- REDELIJKE 
TERMIJN- OVERSCHRIJDING- SANCTIE. 

2° RECHTEN VAN DE MENS- INTER
NATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN 
POLITIEKE RECHTEN- ART. 14.3, AANHEF EN 
C- STRAFVERVOLGING- ONREDELIJKE VER
TRAGING- GEVOLG. 

3o VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAF
ZAKEN- STRAFVORDERING- OVERSCHRIJ
DEN VAN DE REDELIJKE TERMIJN- ONREDE
LIJKE VERTRAGING- GEVOLG. 

4 ° CAS SA TIE - VERNIETIGING. OMV ANG
STRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING- BURGERLIJKE PARTIJ- CASSATIE
BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ- VER
NIETIGING VAN DE BESLISSING OP DE 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- VERNIE
TIGING VAN DE BESLISSING DIE DE STRAFVOR
DERING VERVALLEN VERKLAART - VOOR
WAARDEN. 

5o CASSATIE- VERNIETIGING. OMVANG
STRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING- BURGERLIJKE PARTIJ- CASSATIE
BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ- VER
NIETIGING VAN DE BESLISSING GEWEZEN OP 
HAAR BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
UITBREIDING VAN DE VERNIETIGING TOT DE 
BESLISSING DIE DE STRAFVORDERING VER
VALLEN VERKLAART- VERNIETIGING VAN DE 
BESLISSING OP DE BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING VAN ANDERE BURGERLIJKE PARTIJEN. 

1°, 2° en 3° Wanneer de feitenrechter vast
stelt dat de verdachte niet is berecht zon
der onredelijke vertraging, zoals vereist 
door art. 14.3, aanhefen c, I.VB.PR., of 
dat de in art. 6.1 E. VR.M. bedoelde re
delijke termijn is overschreden, mag hij 
de strafvordering op deze grand niet on
ontvankelijk ofvervallen verklaren; wan
neer hij regelmatig vaststelt dat de schen
ding van de verdragsbepalingen zo 
buitensporig is dat ook de minimum
straf zelfs met uitstel geen passend her
stel zou vormen, kan hij volstaan met een 
schuldigverklaring (1). (Artt. 6.1 
E.V.R.M., 14.3, aanhef en onder c, 
I.V.B.P.R.) 

4° en 5° Wanneer de strafrechter de met de 
strafvordering verbonden burgerlijke 
rechtsvordering vervallen verklaart om
dat hij de gegrondheid van de tenlaste
legging niet kan onderzoeken, heeft de op 
het cassatieberoep van een burgerlijke 
partij uitgesproken vernietiging van de 
beslissing op de door haar tegen de ver
dachte ingestelde burgerlijke rechtsvor
dering, de vernietiging tot gevolg van de 
beslissing op de tegen de verdachte inge
stelde strafvordering waarbij de straf
rechter zich het recht ontzegt uitspraak te 
doen over de strafvordering, alsook van de 

(1) Zie de conclusie van het O.M. 
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beslissing op de burgerlijke rechtsvorde
ring van andere burgerlijke partijen, die 
op deze tenlastelegging is gegrond (2). 

(FAILLISSEMENT FOREVER B.V.B.A. E.A. 
T. VANDAMME) 

Advocaat-generaal Bresseleers heeft in 
substantie gezegd : 

Het cassatieberoep stelt de vraag aan de 
orde naar het rechtsgevolg dat moet wor
den verbonden aan de vaststelling van de 
feitenrechters dat bij het bepalen van de ge
grondheid van de tegen de verweerster in
gestelde strafvervolging de redelijke ter
mijn waarvan sprake in artikel 6.1 
E.V.R.M. werd geschonden, en zij niet werd 
berecht zonder onredelijke vertraging zo
als vereist door artikel14.3, aanhef en on
der c, I.V.B.P.R. 

Het arrest van het Hof van 1 februari 
1994 (3) heeft de appelrechters blijkbaar 
riet kunnen overtuigen dat zij hoe dan ook 
gehouden zijn alle gegevens van de zaak in 
acht te nemen door uitspraak te doen over 
de grond van de zaak, dat zij m.a.w. ver
plicht zijn de gegrondheid van de aange
voerde tenlasteleggingen te onderzoeken. 

In overeenstemming met de grote meer
derheid van de rechtsleer (4) zijn zij van 

(2) Zie Cass., 18 nov. 1986, A.R. nr. 878 (AC., 
1986-87, nr. 174) en de noot R.D., p. 382; 1 feb. 
1994, A.R. nr. P.93.1466.N (ibid., 1994, nr. 62); R. 
DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Klu
wer rechtswetenschappen, 1994, nr. 2249. 

(3) A.R. nr. P.93.1466.N (A.C., 1994, nr. 62). 

(4) F. LM!BPECHTS, De achterstand in gerechts
zaken en de rechten van de mens, R.W, 1984-
85, 791; P. DEFOURNY, "L'article 5 de la conven
tion europeenne des droits de l'homme et des 
libertes fondamentales et le delai raisonnable! un 
argument... deraisonnable?", J.L.MB., 1987, 7; J. 
CAEYMAEX, "Observations", J.L.M.B., 1987, 1022; 
P. LEMMENS, De invloed van het Europees ver
drag over de rechten van de mens op bepaalde as
pecten van de strafprocedure in Belgie, R. W., 
1988-89 (793) 807, nr. 40; A. DE NAuw en M. VAN
DEBOTERMET, De gevolgen van de overschrijding 
van de "redelijke termijn" van artikel 5.1 
E.V.R.M., R.W, 1988-89, 1281; M. DE SWAEF, De 
redelijke verjariogstermijn, in Liber Amicorum M. 
Chatel, Kluwer, 1991, 117; A. MAssET, "La sanc
tion, en procedure penale, du depassement du 
'delai raisonnable' de !'article 6, paragraphe pre
mier, de la Convention europeenne des droits de 
l'Homme", J.L.M.B., 1992, 782 (en 984); R. VER
STRAETEN, Handboek strafvordering, Maklu, 1994, 
366; Pa. TRAEsT, Einde van de ontvankelijkbeids
sanctie bij overschrijding van de redelijke ter-

oordeel dat de rechter die vaststelt dat de 
redelijke termijn is overschreden de mo
gelijkheid heeft, in uitzonderlijke omstan
digheden, het verval van de strafvorde
ring uit te spreken of vast te stellen dat de 
strafvordering niet (meer) ontvankelijk is, 
zonder te moeten onderzoeken of de ten
lasteleggingen bewezen voorkomen. 

Uit de rechtspraak van het Hof kan ech
ter niet worden afgeleid dat het overschrij
den van de redelijke termijn een derge
lijke beslissing naar recht kan verant
woorden. In zijn arrest van 27 mei 1992 (5) 
heeft het Hof zijn principiele standpunt 
desaangaande herhaald: 

1. Het is de plicht van de vonnis
gerechten om in het licht van de gegevens 
van iedere zaak afzonderlijk te oordelen of 
de zaak binnen een redelijke termijn is be
handeld en om, in ontkennend geval, de 
mogelijke gevolgen daarvan te bepalen. 

2. Noch artikel6.1 E.V.R M., noch enige 
andere bepaling van dat verdrag of van de 
nationale wet duidt de gevolgen aan die de 
feitenrechter moet verbinden aan de door 
hem vastgestelde overschrijding van de re
delijke termijn voor de behandeling van de 
zaak; het verdrag bepaalt niet dat die over
schrijding de niet ontvankelijkheid van de 
vervolgingen tot gevolg heeft. 

3. Die gevolgen moeten worden beoor
deeld in het licht van de bewijslevering 
enerzijds, en in verband met het aan die 
feiten te verbinden strafgevolg anderzijds. 

Ik laat het aspect teloorgaan van het be
wijs verder ter zijde, om uitsluitend aan
dacht te besteden aan de grenzen van het 
strafgevolg, met name wat de verminde
ring van de strafbetreft en het verval van 
de strafvordering. 

De concrete toetsing die het Hof in het 
arrest van 27 mei 1992 verricht laat zeer 
weinig ruimte voor de niet-ontvanke
lijkheid. De appelrechters hadden vast
gesteld dat de zaak niet binnen een rede
lijke termijn was behandeld aangezien na 
de beroepen beslissing meer dan drie jaar 
is gewacht met het bepalen van de rechts
dag in hoger beroep. Het Hof oordeelde dat 
de vervallenverklaring van de strafvorde
ring niet naar·recht werd verantwoord, ook 

mijn?, T.G.R., 1994, 126; L. ARNou, Is er nog toe
komst voor de onontvankelijkbeid van de 
strafvordering als sanctie van het overschrij
den van de redelijke termijn in strafzaken?, 
A.J.T., 1995-96, 548. 

(5) A.R. nr. 9727 (AC., 1991-92, nr. 508). 
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niet door de rechtsoverweging dat een laat
tijdige sociale sanctie in combinatie met die 
welke het gevolg is van het feit dat een 
strafvordering zonder dwingende reden ei
gen aan de zaak onberecht is gebleven en 
van de daarmee gepaard gaande angsten, 
buiten verhouding zou staan tot de ernst 
van de ten laste gelegde feiten. 

Het Hof bleef daarmee in de lijn van de 
vroegere rechtspraak. Het arrest van 22 ok
tober 1986 (6) had reeds impliciet maar on
dubbelzinnig de suggestie van procureur
generaal Krings weersproken, die in zijn 
conclusie had voorgehouden dat, wanneer 
de redelijke termijn was overschreden, het 
hof van as sis en zonder de jury zich had uit 
te spreken over de ontvankelijkheid van de 
strafvervolging (7); het Hof oordeelde dat 
het aan de jury was om het teloorgaan van 
de bewijzen te beoordelen. 

Het arrest van 18 november 1986 (8) be
sliste daarenboven dat de draagwijdte van 
artikel 6 1 E .V.R M wordt miskend door de 
rechter die uit de vaststelling dat de voor 
de behandeling van de zaak redelijke ter
mijn werd overschreden afieidt dat de straf
vordering niet meer toelaatbaar "moet" 
worden verklaard. 

Tenslotte kan ik oak verwijzen naar het 
arrest van 1 februari 1994 (9) dat beklem
toont dat de feitenrechter aile gegevens van 
de zaak moet beoordelen door uitspraak te 
doen over de grand van de zaak, en dat hij 
deze verplichting miskent door uit de om
standigheid dat bewijzen a decharge kun
nen zijn teloorgaan ingevolge de abnor
male duur van de rechtspleging, afte leiden 
dat de strafvordering ontoelaatbaar is 

lk meen te mogen besluiten dat het Hof 
niet aileen steeds van oordeel is geweest 
dat het onderzoek of de redelijke termijn is 
overschreden de feitenrechter verplicht om 
van aile gegevens van de zaak kennis te ne-

(6) A.R. nr. 5114 (A.C., 1986-87, nr. 117). 

(7) Bull. en Pas., 1987, I, 244. 

(8) A.R. nr. 878 (A.C., 1986-87, nr. 174). Som
mige auteurs verwijzen naar dit arrest tot sta
ving van hun stelling dat het Hof niet aanvaardt 
dat uit het overschrijven van de redelijke ter
mijn de onontvankelijkheid van de strafvorde
ring kan worden afgeleid. (J. VELU en R. ER
GEC, V° Convention europeenne des droits de 
l'homme, R.P.D.B., compl. VII, nr. 529; R. DE
CLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Klu
wer, 1994, nr. 1108). 

(9) Zie voetnoot 1. 

men (10), maar oak dat de sanctie die aan 
het overschrijden van de redelijke ter
mijn dient te worden verbonden van 
materieelrechtelijke en niet van procedu
rele aard is. 

Het valt niet te ontkennen dater ern
stige argumenten bestaan ten gunste van 
de opvatting dat het overschrijden van de 
redelijke termijn, tenminste in extreme ge
vallene met het verval van de strafvorde
ring moet kunnen worden gesanctio
neerd (11). 

Zo is het duidelijk dat de formele vast
stelling van het verval onmiddellijk een 
einde stelt aan de strafvordering, zonder de 
voortdurende toevoeging van leed door de 
verdere behandeling van de zaak zelf, en 
onbetwist meer het voorkomen heeft van 
een sanctie voor het ongerechtvaardigd stil
liggen van de vervolging. 

Ik heb reeds erop gewezen dat naar mijn 
mening de beoordeling of de redelijke ter
mijn al dan niet is overschreden niet kan 
geschieden door louter de chronologie van 
het onderzoek en de vervolging te analy
seren : de rechter moet oak inhoudelijk 
kennisnemen van de feiten en van het on
derzoek, om de ingewikkeldheid ervan, en 
de houding van de verdachte (in zekere 
mate) en van de justitiele autoriteiten te 
kunnen beoordelen, wat inhoudt dat hij oak 
oog heeft voor de beweegredenen die de on
derzoekende of vervolgende magistraten 
zouden hebben aangezet om het onder
zoek tijdelijk te laten rusten (12). 

Het recht op een snelle rechtsbedeling is 
immers, oak in strafzaken, slechts een on
derdeel van het meer algemene recht op 
een goede rechtsbedeling (13). 

(10) Zie de in voetnoot 7 aangehaalde conclu
sie van procureur-generaal Krings, blz. 242; de ex
clusieve bevoegdheid van de feitenrechter werd 
door het Hofherhaaldelijk bevestigd, o.m. nog bij 
arrest van 4juni 1996, A.R. nr. P96.0574.N,A.C., 
1996, nr. 210. 

(11) Voor een genuanceerde uiteenzetting zie 
DE NAUW en VANDEBOTERMET, o.c., blz. 1289 tot 
1291. 

(12) Rechtsoverweging nr. 38 van het op 12 ok
tober 1992 door het E.H.R.M. unaniem gewe
zen arrest inzake Boddaert (Publ. Cour, serie A, 
val. 235-D). Vergelijk met het thans bestreden ar
rest waaruit blijkt dat aan het "dadenloze inter
mezzo" een einde kwam wanneer het openbaar 
ministerie aan de onderzoeksrechter deed ken
nen dat het zinnens was de beide dossiers (brand 
en faillissementen) samen te vervolgen. 

(13) Ibid., rechtsoverweging, nr. 39. 



1336 HOF VAN CASSATIE Nr. 543 

De goede rechtsbedeling vereist ook oog 
te hebben voor het belang van de norm
handhaving, en voor het belang van de be
nadeelde. 

De vaststelling door de rechter dat de re
delijke termijn is overschreden zal veelal, 
en terecht, worden ervaren als teken van 
het falen van "het gerecht". Wanneer die 
vaststelling dan nog leidt tot de vervallen
verklaring van de strafvordering wordt 
a.h.w. een tekortkoming toegevoegd name
lijk de weigering van de rechter om de 
schuld van de beklaagde te onderzoeken en 
daarover te oordelen. 

Ik denk dat het, in de hypothese dat de 
redelijke termijn werd overschreden, min
der schokkend is voor het rechtsgevoel wan
neer de rechter uitspraak doet over de 
strafbaarheid van de ten laste gelegde fei
ten en de schuld van de beklaagde vast
stelt dan wanneer hij zich de bevoegd
heid'ontzegt strafbaarheid en schuld te 
onderzoeken. 

De benadeelde heeft er zeker belang bij 
dat de rechter die vaststelt dat de rede
lijke termijn is overschreden, niet het ver
val van de strafvordering vermag vast te 
stellen, maar uitspraak moet doen over de 
zaak zelf 

Tot vandaag immers is het inzicht van de 
benadeelde in het gerechtelijk onderzoek 
zeer beperkt, zoals ook zijn mogelijkhe
den om de afhandeling ervan te doen be
spoedigen. 

In de opvatting van degenen die in het 
miskennen van de redelijke termijn een re
den van verval van de strafvordering zien, 
moet de strafrechter die het verval vast
stelt, tach nog uitspraak doen over de vor
dering van de benadeelde op voorwaarde 
dat die zich tijdig burgerlijke partij heeft 
gesteld (14). 

Het gaat evenwel niet om een duide
lijke toestand aangezien "tijdig" in som
mige gevallen zal betekenen "zelfs nadat de 
redelijke termijn is verstreken, maar voor
aleer hij dermate is overschreden dat ai
leen nog het verval als sanctie kan wor
den uitgesproken" (15). 

Indien de feitenrechter het recht heeft de 
strafvordering vervallen te verklaren op 
grand van de vastgestelde extreme schen
ding van de redelijke termijn, kan de be-

(14) DE 8wAEF, o.c., nr. 33; LEMMENS, o.c., nr. 41. 
Zie Cass., 6 mei 1993, A.R. nr. 6416 (A. C., 1993, 
nr. 225, 11 °). 

(15) VERSTRAETEN, o.c., nr. 1109. 

nadeelde slechts zijn toevlucht nemen tot 
een zo vroeg mogelijke stelling als burger
lijke partij, nag tijdens het gerechtelijk on
derzoek, ook al is zijn kennis nog zo on
nauwkeurig en zijn standpunt in rechte 
wellicht niet ter zake. Dit komt de belan
gen van de benadeelde en een efficient ver
loop van het strafproces niet ten goede. 

Er is nog een bezwaar van principiele 
aard tegen het vervallen verklaren van de 
strafvordering : de rechtsgevolgen die wor
den verbonden aan de vaststelling dat de 
redelijke termijn is overschreden dienen 
principieel een rechtsherstel in te hou
den in de zin van artikel13 E.V.R.M. 

Aldus komt een essentieel verschil ter 
sprake met de vmjaring, die zonder onder
scheid geldt voor elke beklaagde, schul
dig of onschuldig. Bij de vaststelling van _de 
verjaring is er, anders dan t.a.v. de filS

kenning van de redelijke termijn, wette
lijk verplichting noch mogelijkheid om aan 
het aspect rechtsherstel enige aandacht te 
schenken. 

T.a.v. de rechtsmiskenning die de be
klaagde heeft geleden doordat de rede
lijke termijn werd overschreden, houdt de 
stopzetting van de strafvervolging slechts 
reparatie in als de beklaagde schuldig is 
(16). 

Wanneer de beklaagde onschuldig is blijft 
hij na de vaststelling van het verval van de 
strafvordering wei van bet vermoeden van 
onschuld genieten, maar daardoor wordt te
genover hem niets goedgemaakt. Zijn "voor
deel" bestaat er slechts in dat de kans om 
veroordeeld te worden verdwenen is, ter
wijl hij, bijvoorbeeld in zaken die de pu
blieke opinie hebben beroerd, er belang kan 
aan hechten dat zijn onschuld door de rech
ter wordt vastgesteld. 

In dit verband verdient aandacht dat de 
auteurs die in bet arrest Eckle van bet 
E.H.R.M. (17) lezen dat volgens dit Hofhet 
stopzetten van de vervolgingen reparatie 
van de schending van de redelijke termijn 
kan inhouden (r.o. 70) lijken voorbij te gaan 
aan de omstandigheid dat bet Hof te 
Straatsburg vaststelt dat de stopzetting in 
die zaak geschiedde met instemming van 
de beklaagden (r.o. 94). 

(16) X. DEDULLEN, W. MosSERAY, en B. TILLE
MAN, Gevolgen van de overschrijding van de re
delijke termijn voor de berechting in strafza
ken, Jura Falconis, 1986-87, (111) 113. 

(17) E.H.R.M., 15 juli 1983 (Publ. Cour, serie 
A, vol. 51). 
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De mogelijkheid om vervallenverklaring 
van de straf:Vordering te laten afhangen van 
de instemming van de beklaagde lijkt mij 
niet te verenigen met de beginselen van het 
Belgisch strafrecht. 

* 
* * 

Op grond van deze beschouwingen komt 
het mij voor dat er, ter zake van de rechts
gevolgen die te verbinden zijn aan de vast
stelling dat in een strafzaak de redelijke 
termijn is overschreden, geen reden is tot 
nuancering of verfijning van de rechtsre
gels zoals die in het verleden door het Hof 
zijn duidelijk gemaakt. 

Bijgevolg lijkt het eerste middel gegrond, 
dat de eiser aanvoert tegen de beslissing 
van de appelrechters dat de schending van 
de redelijke termijn in deze zaak zo fla
grant en manifest is dat - voor zover de 
tenlasteleggingen na onderzoek bewezen 
mochten voorkomen- de minimumstraf 
zelfs met uitstel nog geen passend her
stel zou vormen, de enige sanctie slechts 
het verval van de straf:Vordering kan zijn en 
de aan de straf:Vordering gekoppelde bur
gerlijke vorderingen eveneens vervallen die
nen te worden verklaard. 

Mijn conclusie strekt derhalve tot ver
nietiging van het bestreden arrest 

Ik wil er echter nog op wijzen dat de fei
telijke vaststelling van de appelrechters ook 
tot een andere conclusie kan leiden. 

Wanneer, na onderzoek van de feiten zelf, 
wordt vastgesteld dat de beklaagde het 
slachtoffer is van een zo belangrijke 
termijnoverschrijding dat de minimum
straf, zelfs met uitstel, geen passend her
stel zou zijn, waarom zou, in dergelijk ex
treem geval, geen lagere straf kunnen 
worden opgelegd, of zelfs geen schuldig
verklaring kunnen worden uitgesproken 
zonder straf? 

Volgens de rechtspraak van het Hof die
ren de gevolgen die de feitenrechter moet 
verbinden aan de door hem vastgestelde 
overschrijding van de redelijke termijn, 
eventueel te worden beoordeeld in ver
band met het aan die feiten te verbinden 
strafgevolg. Houdt deze stellingname niet 
in dat de rechter in uitzonderlijke geval
len een straf lager dan de wettelijke 
minimumstraf kan uitspreken? 

Wat staat de strafrechter te doen die oor
deelt, in een concreet geval, dat de be
klaagde op grond van de ten laste gelegde 
feiten zou moeten worden gestraft met de 
minimumstraf met uitstel, maar die nog re-

kening dient te houden met de door hem 
vastgestelde overschrijding van de rede
lijke termijn? 

Sluit uw rechtspraak niet in dat de rech
ter alsdan wettelijk (18) de mogelijkheid 
heeft om een straflager dan de minimum
straf uit te spreken, of om eventueel uit
stel te verlenen ook indien het krachtens 
artikel 8, § 1, van de Probatiewet niet meer 
mogelijk is (19)? Houdt dit tevens niet in 
dat in de meest uitzonderlijke gevallen de 
rechter het recht heeft de schuldigverkla
ring uit te spreken zonder een straf op te 
leggen (20)? 

Ik meen dat een dergelijke rechtsopvat
ting niet strijdig is met de rechtspraak van 
het E.V.R.M., inzonderheid m.b.t. het 
rechtsherstel en meer dan het door de 
appelrechters uitgesproken verval van de 
strafvordering het belang dient dat de 
maatschappij heeft bij normhandhaving, en 

(18) Op basis van de artikelen 6.1 en 13 
E.V.R.M., met rechtstreekse werking in de in
terne rechtsorde. 

(19) Contra DE NAUW en VANDEBOTERMET, o.c., 
1291. De in hun voetnoot 85 vermelde arresten 
doen geen uitspraak over de vraag of het toe
passen van artikel 6.1 E.V.R M. niet tot gevolg 
kan hebben dat uitstel van de tenuitvoerleg
ging van de straf wordt verleend aan de be
klaagde die de voorwaarden niet vervult, een straf 
wordt uitgesproken lager dan het door de wet ge
stelde minimum, of zelfs een schuldigverkla
ring zonder strafoplegging. Wetsbepalingen die 
gelijkaardige uitzonderingen mogelijk maken zijn 
o.m. artikel 9 Drugwet, zoals vervangen bij ar
tikel 9 wet 9 juli 1975, artikel 65 Sw., zoals ver
vangen bij artikel 45 wet 11 juli 1994, waarvan 
sprake in ,voetnoot 20. 

(20) Zie LEMMENS, o.c., 807 in fine; die tekst 
werd geschreven voor artikel 65 Sw. vervangen 
werd door artikel 45 van de wet van 
11 juli 1994, dat, in omstandigheden die vreemd 
zijn aan de problematiek van de redelijke ter
mijn, de mogelijkheid inhoudt dat de feiten
rechter uitspraak doet over de schuldvraag en de 
beklaagde schuldig verklaart zonder bijkomend 
een straf te moeten opleggen. 

Vergelijk met Nederland, waar de schuldig
verklaring zonder een straf of een maatregel op 
te leggen in plaats van het niet ontvankelijk ver
klaren van de tuchtvordering een passende sane
tie wordt geacht op het ernstig overschrijden van 
de redelijke termijn in tuchtzaken (H.R., 7 fe
bruari 1986, N.J., 1986, nn 791, met strijdige con
clusie advocaat-generaal Franx; M. VANDER 
HoRST, Undue delay: niet-ontvankelijkbeid OM of 
schuldigverklaring zonder strafoplegging?, N.J. B., 
1986, 963; conclusie van advocaat-generaalAs
ser bij H.R., 3 maart 1995, N.J., 1995, nr. 414, in 
het bijzonder 1912-1913, en 1917, punt 6 van de 
noot van Van Wijmen). 
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meer oog heeft voor de soms schrijnende 
noden van de benadeelde. 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.0448.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 maart 1996 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

A In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de strafVor
dering, die tegen verweerster is inge
steld wegens de telastleggingen C en 
E, en tegen de beslissingen op de bur
gerlijke rechtsvorderingen die op voor
noemde telastleggingen gegrond zijn : 

Overwegende dat eiser geen hoeda
nigheid heeft om zich tegen die beslis
singen in cassatie te voorzien; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

B. Wat het overige van de voorzie
ning betreft : 

Over het eerste middel : 
schending van de artikelen 6.1 van het 

Verdrag van 4 november 1950 tot bescher
ming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden, goedgekeurd bij 
wet van 13 mei 1955, enig lid, c, van het In
ternationaal Verdrag van 19 december 1966 
inzake burgerrechten en politieke rech
ten, goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981, 
3 en 4 van de Wet van 17 april1878 hou
dende de Voorafgaande Titel van het Wet
hoek van Strafvordering, 

doorda,t het hof van beroep in de bestre
den beslissing, na te hebben vastgesteld dat 
de beklaagde "met reden ( ... ) aanvoert dat 
haar recht op de behandeling van de 'ge
grondheid' van de tegen haar ingestelde 
strafvervolging binnen een 'redelijke ter
mijn' en zonder 'onredelijke vertraging' ge
schonden werd" (arrest p. 19-20), oordeelt 
dat "de artikelen 14.3.c I.V.B.P.R. en 6.1 
E.V.R.M. op manifeste wijze werden ge
schonden", de "strafvervolging vervallen 
(verklaart), alsmede de nag aan de straf
vordering gekoppelde burgerlijke vorde
ringen", de kosten aan de zijde van het 
openbaar ministerie ten laste van de Staat 
laat en de burgerlijke partijen elk in hun 
eigen kosten van beide aanleggen veroor
deelt, op volgende gronden: "De funda
mentele doelstelling van de 'redelijke ter
mijn' bestaat in de bescherming van de 

'Menselijke waardigheid' die er zich te
gen verzet dat een ieder die het voorwerp 
uitmaakt van een tegen hem ingestelde 
strafvervolging al te lang zou moeten le
ven onder de druk die daarvan uitgaat en 
met de onzekerheid omtrent de afloop er
van. De mate waarin de onredelijke ver
traging bij de behandeling van de zaak, de 
menselijke waardigheid heeft aangetast, zal 
als maatstaf moeten worden gehanteerd 
voor het bepalen van de eraan te verbin
den sanctie. Het wordt immers niet toege
laten geacht een van een misdrijfverdacht 
persoon in de onzekerheid te laten om
trent zijn lot, zodat hem het recht toe
komt zo spoedig mogelijk bescheid te krij
gen teneinde het morele en fysieke leed 
waartoe een strafzaak aanleiding kan ge
ven, in de tijd te beperken. ( ... ) De gevol
gen van een overschrijding van de rede
lijke termijn doen afhangen van het 
mogelijk teloorgaan van bewijzen, leidt tot 
een juridische non-orthodoxie : Zouden de 
bewijselementen ten voordele van be
klaagde teloor zijn gegaan zelfs door het 
verstrijken van een zekere termijn - of die 
nu redelijk is of niet - dan is er aanlei
ding om de beklaagde eenvoudig te ont
slaan van rechtsvervolging. Die conclusie 
is echter vreemd aan de finaliteit welke aan 
het vereiste van de 'redelijke termijn' ten 
grondslag ligt, maar volgt uit de toepas
sing van het algemeen beginsel betref
fende het recht van verdediging dat ten an
der deels vervat ligt in het door artikel 6.1 
E.V.R.M. bepaalde recht op een 'eerlijke' be
handeling van de zaak. De bescherming te
gen gebeurlijke teloorgang van bewijzen 
wordt verder mede genoegzaam gevrij
waard door de instelling van de verjaring. 
De instelling van de verjaring en het al
gemeen rechtsbeginsel betreffende het recht 
van verdediging zijn evenwel te onderschei
den van de 'redelijke termijn'. Behoort de 
verjaring van de strafvordering tot de tech
niciteit van het strafrecht, dan behoedt de 
redelijke termijn 'hogere waarden' in het 
bijzonder de menselijke waardigheid. ( ... ) Zo 
de strafvermindering al in principe de 
meest geschikte weg lijkt om de scherr
ding van het recht op behandeling van de 
zaak binnen een redelijke termijn te her
stellen - stelling tijdens de de batten voor 
het hof (van beroep) ontwikkeld door het 
openbaar ministerie ter terechtzitting van 
05.02,1996- dan kunnen er tach uitzon
derlijke gevallen zijn waarin dit niet vol
doende is. De schending van de artikelen 
6.1 E.V.R.M. en 14.3.c B.U.P.O. is in de 
zaak onderworpen aan het oordeel van het 
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hof (van beroep), z6 flagrant en z6 mani
fest dat - voor zover de tenlasteleggin
gen na onderzoek, bewezen mochten voor
komen - ook de minimumstraf zelfs met 
uitstel op heden nog geen passend her
stel zou vormen. ( ... ) Het hof (van beroep) 
dient dan ook zijn verantwoordelijkheid op 
te nemen en het E.V.R.M. en het B.U.P.O
verdrag ernstig te nemen. Bij dergelijke 
schending van de redelijke termijn, moet de 
vervolging geacht worden zo zeer in strijd 
te zijn met de fundamentele beginselen van 
een goede procesorde dat het recht tot ver
volging aan het openbaar ministerie moet 
komen te ontvallen. Aldus dringt zich een 
maatregel 'sui generis' op die de strafver
volging zonder meer tot een einde brengt. 
Schending van de redelijke termijn moet 
derhalve in casu leiden tot de stopzetting 
van de procedure. De enige sanctie op der
gelijk vastgestelde onregelmatigheid kan 
enkel 'het verval van de strafvervolging' 
zijn. ( ... ) De aan de strafvordering gekop
pelde burgerlijke vorderingen dienen even
eens vervallen te worden verklaard nu zij 
pas werden ingesteld op 26.11.1993 (bun
del III, procedure voor de eerste rechter, 
stuk 22), daar waar de flagrante misken
ning van het E.V.R.M. en B.U.P.O.-verdrag 
daaraan voorafgaat. Hun burgerlijke
partijstellingen dateren derhalve van na 
het verstrijken der redelijke termijn" (ar
rest p. 20-21, randnummers 11 tot en met 
15), 

terwijl overeenkomstig artikel 6.1 van het 
Verdrag van 4 november 1950 tot bescher
ming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden, goedgekeurd bij 
wet van 13 mei 1955, eenieder bij het be
palen van de gegrondheid van een tegen 
hem ingestelde strafvervolging recht heeft 
op een eerlijke en openbare behandeling 
van zijn zaak, binnen een redelijke ter
mijn, door een onafhankelijke en onpartij
dige rechterlijke instantie welke bij de wet 
is ingesteld; overeenkomstig artikel14.3, 
enig lid, c, van het Internationaal Ver
drag van 19 december 1966 inzake bur
gerrechten en politieke rechten, goedge
keurd bij wet van 15 mei 1981, eenieder, bij 
het bepalen van de gegrondheid van een te
gen hem ingestelde strafvervolging, in volle 
gelijkheid recht heeft te worden berecht 
zonder onredelijke vertraging; de appel
rechters wegens miskenning van de door 
genoemde artikelen 6.1 van het Europees 
Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens, respektievelijk 14.3, enig lid, 
c, van het Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten, be
doelde redelijke termijn voor de berech-

ting van de zaak, vaststellen dat de straf
vordering is "vervallen"; genoemde arti
kelen, noch enige andere bepaling van deze 
verdragen of van de nationale wet de ge
volgen aanduiden die de feitenrechter aan 
een door hem vastgestelde overschrijding 
van de voor de behandeling van de zaak re
delijke termijn zou moeten verbinden; noch 
de verdragen, noch de nationale wet bepa
len dat de sanctie van die overschrijding 
zou bestaan in de niet-ontvankelijkheid van 
de ingestelde vervolgingen; het aan de 
vonnisgerechten toekomt in het licht van de 
gegevens van iedere zaak na te gaan of ze 
binnen een redelijke termijn werd behan
deld en om, in ontkennend geval, de hier
aan te verbinden gevolgen vast te stel
len; deze gevolgen beoordeeld moeten 
worden in functie van het bewijs van de fei
ten, enerzijds, en van het aan die feiten te 
verbinden strafgevolg anderzijds; dat im
mers de abnormale duur van de rechtsple
ging tot gevolg kan hebben dat bewijzen, 
zowel a charge als a decharge, teloorgaan, 
zodat de rechter niet meer kan beslissen 
dat de feiten bewezen zijn; dat de feiten
rechter daartoe alle gegevens va:n de zaak 
moet beoordelen door uitspraak te doen 
over de gegrondheid van de strafvorde
ring; de appelrechters, door uit de ge
noemde vaststellingen af te leiden dat de 
strafvordering "vervallen" was, te ken
nen geven dat zij van de gegevens van de 
zaak, voorwerp van de strafvordering, geen 
kennis mogen nemen en deze gegevens bij 
hun beoordeling naar de gevolgen van de 
overschrijding van de redelijke termijn niet 
mogen betrekken; het verval der strafvor
dering slechts kan worden uitgesproken 
krach tens artikel 20 van de Wet van 17 
april 1878 houdende de Voorafgaande Ti
tel van het Wetboek van Strafvordering in
gevolge de dood van de verdachte, krach
tens artikel 21 van dezelfde wet ingevolge 
de ve:rjaring van de strafvordering of krach
tens de artikelen 216bis en 216ter van het
zelfde wetboek in de daarin omschreven 
voorwaarden; dat het hofvan beroep geens
zins vaststelt dat de beklaagde zou zijn 
overleden, noch dat aan de voorwaarden 
van de artikelen 216bis of 216ter van het 
Wetboek van Strafvordering is voldaan, en 
expliciet oordelen dat "ook thans de straf
vordering niet vervallen (is) door verja
ring"; het verval van de strafvordering 
eveneens kan worden erkend na amnes
tie, opheffing van de strafwet, betaling van 
een geldsom of gezag van gewijsde van een 
rechterlijke beslissing; de appelrechter niet 
vaststelt dat een dezer hypothesen voor
handen was; de appelrechters derhalve niet 
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wettig vermochten te oordelen dat de aan 
de strafvordering gekoppelde burgerlijke 
vorderingen eveneens vervallen dienden te 
worden verklaard; het verval van de bur
gerlijke rechtsvordering niet het gevolg kan 
zijn van een onrechtmatig vastgesteld ver
val van de strafvordering; de appelrechters 
derhalve hun beslissing niet wettig recht
vaardigen, zodat het hof van beroep de in 
de aanhef van het middel aangehaalde 
wetsbepalingen schendt : 

Overwegende dat de appelrechters 
oordelen dat de behandeling van de 
zaak buitensporige vertraging heeft 
opgelopen waardoor artikel14.3, aan
vang en c, van het lnternationaal Ver
drag inzake de burgerrechten en de 
politieke rechten is geschonden, en dat 
de redelijke termijn bedoeld in arti
kel 6.1 van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en 
de Fundamentele Vrijheden is over
schreden, en op die gronden de te
gen verweerster ingestelde strafvor
dering vervallen verklaren; 

Overwegende dat zij hun beslissing 
laten steunen op de door hen vastge
stelde schending van de vermelde ver
dragsbepalingen die zo flagrant en zo 
manifest is dat - voor zover de te
lastleggingen na onderzoek bewezen 
mochten voorkomen ook de 
minimumstraf, zelfs met uitstel, nog 
geen passend herstel zou vormen en 
dat de enige sanctie op de vastgestelde 
onregelmatigheid het verval van de 
strafvordering kan zijn; 

Overwegende dat noch de artike
len 6.1 van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en 
de Fundamentele Vrijheden en 14.3, 
aanvang en c, van het Internationaal 
Verdrag inzake de burgerrechten en de 
politieke rechten, noch enige andere 
wettelijke bepaling aangeven welke ge
volgen de feitenrechter client te ver
binden aan de door hem bij het on
derzoek van de strafvordering vast
gestelde buitensporige vertraging of 
overschrijding van de redelijke ter
mijn; dat inzonderheid de vermelde 
verdragen niet bepalen dat de sane
tie wegens die overschrijding het ver
val van de strafvordering is; 

Dat de feitenrechter, wanneer hij re
gelmatig vaststelt dat de redelijke ter
mijn overschreden is, de strafvorde
ring niet op deze grond onontvankelijk 
of vervallen mag verklaren; dat hij in 
voorkomend geval de straftot het wet
telijke minimum kan terugbrengen en 
zelfs kan volstaan met een schuldig
verklaring; 

Overwegende dat de appelrechters, 
nu zij beslissen dat de met de straf
vordering verbonden burgerlijke 
rechtsvorderingen vervallen moeten 
worden verklaard, omdat zij de ge
grondheid van de telastleggingen niet 
kunnen onderzoeken, hun beslissing 
niet naar recht verantwoorden; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
1s; 

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing op de door eiser te
gen verweerster ingestelde burger
lijke rechtsvorderingen de vernieti
ging meebrengt van de beslissing op de 
tegen verweerster ingestelde strafvor
dering wegens de telastleggingen A, B 
enD, waarbij de appelrechters zich het 
recht ontzeggen uitspraak te doen over 
de strafvordering, alsook over de op 
deze telastleggingen gegronde burger
lijke rechtsvorderingen van andere 
burgerlijke partijen; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond is tot onderzoek van het tweede 
middel, vernietigt het bestreden ar
rest in zoverre het beslist over de te
gen verweerster wegens de telastleg
gingen A, B en D ingestelde straf
vordering, en over de op deze telast
leggingen gestoelde burgerlijke rechts
vorderingen; verwerpt de voorziening 
voor het overige; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; veroordeelt eiser in een 
vierde van de kosten; laat de overige 
kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van Beroep te Brussel. 
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9 december 1997 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. D'Haenens, voorzitter- Ver
slaggever : de h. Holsters - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Butzler. 

Nr. 544 

2• KAMER -10 december 1997 

WEGVERKEER- WEGVERKEERSREGLE
MENT VAN 01-12-1975 - REGLEMENTS
BEPALINGEN -ART. 11-ART. 11.1- SNEL
HEID - BEBOUWDE KOM- VASTSTELLING. 

Het vonnis dat, bij de uitspraak over de ver
volgingen wegens overdreven snelheid in 
een bebouwde kom, vermeldt dat het ver
keersbord Fl overeenkomstig het Weg
verkeersreglement was geplaatst, stelt 
noodzakelijkerwijs vast dat voornoemd 
verkeersbord overeenkomstig art. 71.2 
Wegverkeersreglement geplaatst was aan 
het beging van een bebouwde kom, zo
als dat begrip wordt omschreven in art. 
2.11 van dat wetboek. 

(VANDORPE) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.97.0593.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 25 maart 1997 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Bergen; 

Over het tweede en het derde mid
del: 

Overwegende dat de middelen niet 
ontvankelijk zijn, in zoverre zij kri
tiek uitoefenen op de beoordeling van 
de feiten door de feitenrechters of in 
zoverre zij het Hof zouden verplich
ten dergelijke gegevens na te gaan, 
waarvoor het niet bevoegd is; 

Overwegende dat, voor het overige, 
het vonnis erop wijst "dat de bij het 
dossier gevoegde foto's bewijzen dat 

het verkeersbord F1 regelmatig was 
naar de vorm en overeenkomstig het 
algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer was geplaatst; dat uit 
het proces-verbaal nr. 200028 van de 
provinciale verkeersbrigade van He
negouwen blijkt dat het verkeersbord 
F1 te allen tijde zichtbaar was"; ... dat 
het tevens preciseert "dat volgens de 
verbalisant, de boom die zich voor het 
verkeersbord F1 bevond, het zicht niet 
belemmerde"; dat het zijn beslissing 
aldus regelmatig met redenen om
kleedt; 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat artikel 11.1 van 

het Wegverkeersreglement bepaalt 
dat de snelheid binnen de bebouwde 
kommen beperkt is tot 50 km per uur; 
dat artikel 2.11 van voornoemd wet
hoek het begrip ''bebouwde kom" om
schrijft als een gebied met bebouwing 
en waarvan de invalswegen aange
duid zijn met de verkeersborden F 1, 
en de uitvalswegen met de verkeers
borden F 3; 

Overwegende dat het vonnis, dat 
vermeldt dat het verkeersbord F1 
"overeenkomstig het algemeen regle
ment op de politie van het wegver
keer was geplaatst", noodzakelijker
wijs vaststelt dat voornoemd ver
keersbord overeenkomstig artikel 71.2 
van het Wegverkeersreglement ge
plaatst was aan het begin van een be
bouwde kom, zoals dat begrip wordt 
omschreven bij artikel 2.11 van voor
noemd wetboek; 

Dat het zijn beslissing aldus regel
matig met redenen omkleedt en naar 
recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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



1342 HOF VAN CASSATIE Nr. 545 

10 december 1997- 2e kamer- Voor
zitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : mevr. Jeanmart- Gelijk
luidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal. 

Nr. 545 

2e KAMER- 10 december 1997 

CASSATIEBEROEP - STRAFZAKEN - TER
MIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKE
NING- STRAFVORDERING- DUUR, BEGIN EN 
EINDE - BEGIN- VERSTEKARREST. 

Laattijdig en derhalve niet ontvankelijk is 
het cassatieberoep dat de beklaagde te
gen een verstekarrest heeft ingesteld meer 
dan vijftien vrije dagen na het verstrij
ken van de gewone verzettermijn (1). 
(Artt. 373, 413, derde lid, Sv.) 

(ASSELBOURG T. BELGOLAISE N.V.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.97.0698.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 maart 1997 gewe
zen door het Hof van Beroep te Brus
sel; 

Overwegende dat het arrest bij ver
stek is gewezen op 21 maart 1997 en 
dat het op 3 april1997, overeenkom
stig artikel 37 van het Gerechtelijk 
Wetboek, aan de woonplaats van ei
ser is betekend bij exploot van ge
rechtsdeurwaarder Bertrand; 

Overwegende dat de gewone ter
mijn waarbinnen tegen dat arrest ver
zet kan worden gedaan, verstreken is 
op 18 april 1997; 

Dat de termijn om zich in cassatie te 
voorzien, is ingegaan op 19 april1997 
en verstreken is op maandag 5 mei 

(1) Cass., 20 mei 1987, A.R. nr. 5861 (A. C., 
1986-87, nr. 563). 

1997, aangezien de laatste dag van de 
vrije termijn van 15 dagen een zon
dag was; 

Overwegende dat eiser zijn verkla
ring van voorziening heeft gedaan op 
dinsdag 6 mei 1997, d.i. buiten de wet
telijke termijn; 

Om die redenen, ongeacht het ver
zoekschrift van eiser, dat geen betrek
king heeft op de ontvankelijkheid van 
de voorziening, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt eiser in de kosten. 

10 december 1997 - 2e kamer- Voor
zitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : mevr. Jeanmart- Gelijk
luidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal. 

Nr. 546 

2e KAMER - 10 december 1997 

1 o VERJARING- STRAFZAKEN- STRAF
VORDERING- ALGEMEEN- VEROORDELING 
- TOETSING DOOR HET HOF- ONMOGELIJK
HEID - GEVOLG. 

2° VERWIJZING NA CASSATIE - STRAF
ZAKEN- STRAFVORDERING- VEROORDELING 
- VERJARING- TOETSING DOOR HET HOF
ONMOGELIJKHEID. 

1° en 2° Wanneer het Hofnoch aan de hand 
van de vaststellingen van de bestreden be
slissing noch aan de hand van de geding
stukken waarop het Hof vermag acht te 
slaan, kan nagaan of de strafvordering al 
dan niet verjaard was, wordt de veroor
delende beslissing vernietigd met verwij
zing (1). 

(1) Cass., 3 jan. 1995, A.R. nr. P.94.0987.N (A C., 
1995, nr. 4). 



Nr. 546 HOF VAN CASSATIE 1343 

(PICILLO B. T. PI CILLO A.) 

ARREST (uertaling) 

(A.R. nr. P.97.0729.F) 

HET HOF;- Gelet op de bestre
den besch:ikking van 27 december 1995 
van de raadkamer van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Luik en het be
streden arrest van 22 april 1997 van 
het Hof van Beroep te Luik; 

I. Op de voorziening van eiser te
gen de verwijzingsbeschikking van 27 
december 1995 van de raadkamer van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Luik: 

Overwegende dat de beslissing uit
spraak doet over de regeling van de 
rechtspleging; 

Overwegende dat de wettelijke ver
eisten voor de formele geldigheid van 
de akten waarbij de zaak bij het 
vonnisgerecht aanhangig werd ge
maakt en de regels betreffende de be
voegdheid van dat gerecht inachtge
nomen zijn; 

II. Op de voorziening van eiser te
gen het arrest van 22 april 1997 van 
het Hof van Beroep te Luik : 

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

1. waarbij eiser wordt vrijgespro
ken van de tenlastelegging 5 : 

Overwegende dat de voorziening bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk is; 

2. waarbij eiser wordt veroordeeld 
wegens de overige tenlasteleggingen : 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 149 van de Grondwet, 21, 21bis, 22 
en 23 van de wet van 17 april1878 hou
dende de voorafgaande titel van het Wet
hoek van StrafVordering, 

doordat het arrest het bestreden von
nis bevestigt, in zoverre het eiser wegens 
de tenlasteleggingen A1, B2, C3, D4 en E6 
had veroordeeld tot een enkele gevange
nisstrafvan vijfjaar en hem voor een ter
mijn van vijfjaar had ontzet van de in ar
tikel 31, 1°, 3°, 4° en 5o van het 
Strafuretboek opgesomde rechten, 

terwijl eiser werd vervolgd wegens 
verkrachting, poging tot verkrachting en 
aanranding van de eerbaarheid, welke fei
ten hij respectievelijk heeft gepleegd tus
sen 17 oktober 1992 en 25 september 1994 
(tenlasteleggingen B2 en E6), tussen 17 ok
tober 1990 en 18 oktober 1992 (tenlaste
legging A1), tussen 27 juli 1989 en 18 ok
tober 1990 (tenlastelegging C3) en tussen 
17 oktober 1985 en 18 oktober 1992 (ten
lastelegging D4); het arrest, noch op ei
gen gronden noch door overneming van de 
gronden van de eerste rechter, de datum 
preciseert van de feiten die hij bewezen ver
klaart; uit die beslissing of uit enig stuk 
waarop het Hofvermag acht te slaan, even
min blijkt dat er tussen de feiten waarop de 
tenlasteleggingen B2 en E6 betrekking heb
ben en die waarop de overige tenlasteleg
gingen betrekking hebben, geen langere 
termijn verlopen is dan de verjaringster
mijn inzake wanbedrijven of dat een 
verjaringstuitende daad is verricht of nog 
dat de ve:rjaring van de strafVordering is ge
schorst; een dergelijk gevolg niet kan wor
den verbonden aan de wet van 13 april 
1995, die op 5 mei 1995 in werking is ge
treden en in de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering een artikel 
21bis heeft ingevoerd, luidens hetwelk de 
verjaringstermijn van de strafVordering in 
de in de artikelen 372, 373, 375, 379, 380 
en 380bis van het Strafuretboek bepaalde 
gevallen pas begint te lopen vanaf de dag 
waarop het slachtoffer de leeftijd van acht
tien j aar bereikt; de nieuwe wetten betref
fende de verjaring, behalve wanneer de 
wetgever anders bepaalt, wat te dezen niet 
het geval is, geen uitwerking hebben op de 
verjaringen die reeds zijn verkregen op de 
dag van hun inwerkingtreding; (het) Hof 
bijgevolg in de onmogelijkheid verkeert om 
na te gaan of de strafvordering betref
fende de feiten waarop de tenlasteleggin
gen A1, C3 en D4 betrekking hebben, al 
dan niet ve:rjaard was op de dag van de uit
spraak van het arrest; uit het voorgaande 
volgt dat het arrest, nu het een enkele straf 
uitspreekt voor alle, aan eiser ten laste ge
legde feiten en er uitdrukkelijk op wijst dat 
het bij de vaststelling van de strafmaat re
kening houdt met "het groot aantal fei
ten" en de intrekking van het uitstel dat de 
eerste rechter had verleend grondt op "de 
ernst van de feiten (zie de tenlasteleggin
gen zoals ze door het hof in aanmerking 
zijn genomen)", zijn beslissing niet naar 
recht verantwoordt (schending van het ge
heel van de in het middel aange geven 
grondwettelijke en wettelijke bepalingen) : 
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Overwegende dat eiser is veroor
deeld tot een enkele gevangenisstraf 
van vijf jaar en voor een termijn van 
vijfjaar is ontzet van de in artikel31, 
1 o, 3o, 4 o en 5o, van het Strafwetboek 
opgesomde rechten wegens verkrach
ting, paging tot verkrachting en aan
randing van de eerbaarheid, welke fei
ten respectievelijk gepleegd zijn tussen 
17 oktober 1992 en 25 september 1994 
(tenlasteleggingen B2 en E6), tussen 
17 oktober 1990 en 18 oktober 1992 
(tenlastelegging A1), tussen 27 juli 
1989 en 18 oktober 1990 (tenlasteleg
ging C3) en tussen 17 oktober 1985 en 
18 oktober 1992 (tenlastelegging D4); 

Overwegende dat, nu het arrest op 
geen enkel andere wijze de datum pre
ciseert van de feiten die het bewezen 
verklaart, het Hof in de onmogelijk
heid verkeert om na te gaan of, op de 
dag van de uitspraak van het arrest, 
bepaalde feiten die het hof van be
roep in aanmerking heeft genomen om 
de strafmaat te bepalen, al dan niet 
verjaard waren; 

Overwegende, bijgevolg, dat het ar
rest, nu het een enkele straf uitspreekt 
voor het geheel van de aan eiser ten 
laste gelegde feiten en erop wijst dat 
het bij de vaststelling van de straf
maat rekening houdt met het groot 
aantal feiten, zijn beslissing niet naar 
recht verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de burger
lijke rechtsvordering : 

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing op de tegen eiser in
gestelde strafvordering de vernieti
ging meebrengt van de niet defini
tieve beslissing op de door verweerster 
tegen hem ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering, die voortvloeit uit de 
eerstgenoemde beslissing; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening tegen de beschikking van 27 
december 1995 van de raadkamer te 
Luik; veroordeelt eiser in de kosten 
van die voorziening; vernietigt het 

arrest van 22 april 1997, in zoverre 
het jegens eiser uitspraak doet over de 
tenlasteleggingen A1, B2, C3, D4 en 
E6; verwerpt de voorziening voor het 
overige; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; veroordeelt eiser in een zesde van 
de kosten; laat de overige kosten ten 
laste van de Staat; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van Be
roep te Brussel. 

10 december 1997-29 kamer- Voor
zitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Jeanmart- Gelijk
luidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Draps. 

Nr. 547 

29 KAMER- 10 december 1997 

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- SCHADE TOEGEBRACHT AAN HET VERMO
GEN VAN EEN HUWGEMEENSCHAP- ECHT
GENOOT DIE ZICH IN EIGEN NAAM BURGER
LIJKE PARTIJ HEEFT GESTELD - HOGER 
BEROEP- VORDERING IN NAAM VAN DE GE
MEENSCHAP- ONTV ANKELIJKHEID. 

Wanneer er schade is toegebracht aan het 
vermogen van een huwgemeenschap, kan 
de echtgenoot die zich in eigen naam bur
gerlijke partij heeft gesteld, in hager be
roep zijn vordering uitbreiden tot de aan 
de gemeenschap toegebrachte schade (1). 
(Art. 4 V.T.Sv.; art. 1416 B.W.) 

(MARQUET T. LIEBECQ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.97.0969.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 mei 1997 gewezen 
door het Hof van Beroep te Bergen; 

(1) Zie Cass., 31jan. 1995,A.R. nr. P.93.1566.N 
(A.C., 1995, nr. 57). 
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Over het eerste middel, dat gesteld 
is als volgt : 

"Niet-ontvankelijkheid van de 
burgerlijke-partijstelling. De burger
lijke partij heeft haar rechtsvorde
ring voor de eerste maal ingesteld bij 
de correctionele rechtbank en ze heeft 
daarbij de vergoeding van haar ei
gen schade gevorderd. Zij heeft haar 
hoedanigheid voor de rechtbank niet 
doen gelden en bijgevolg heeft de h. 
Stephane Liebecq zich in eigen naam 
burgerlijke partij gesteld voor de eer
ste rechter. Gelet op de vrijspraak van 
verzoeker, zal de rechtbank noch de 
ontvankelijkheid noch de gegrond
heid van de burgerlijke-partijstelling 
beoordelen. In hoger beroep heeft de 
burgerlijke partij een totaalbedrag van 
318.907 frank gevorderd, zonder re
kening te houden met de schadever
goeding van 50.000 frank die het ar
rest van 28 januari 1994 haar 
persoonlijk voor morele schade had 
toegekend. Wanneer over de zaak voor 
de vierde kamer van het hof van be
roep zal worden gepleit, zal verzoe
ker een conclusie indienen, na vooraf 
te hebben geoordeeld dat de burger
lijke partij niet het recht had om scha
devergoeding te vorderen voor ver
schillende posten, die kennelijk 
dienden te worden beschouwd als 
schade, eigen aan de tussen hem en 
zijn echtgenote, mevrouw Annie Van
den Abeele, bestaande wettelijke ge
meenschap. Zonder enig stuk over te 
leggen, zal de burgerlijke partij bij 
haar ondervraging door het Hof uit
leggen dat zij de schadevergoeding vor
dert in naam van de tussen de bur
gerlijke partij en haar echtgenote 
bestaande gemeenschap van goede
ren. Aldus werd voor de eerste maal, 
in hoger beroep, een passende burger
lijke rechtsvordering ingesteld. Dat, nu 
de bewoordingen waarin de nota hou
dende de burgerlijke-partijstelling voor 
de eerste rechter was gesteld, niet wa
ren gepreciseerd, daaruit moest wor
den afgeleid dat het een nieuwe vor
dering betrof die voor de eerste maal 
in hoger beroep werd ingesteld. Dat, 
gelet op die laattijdigheid, het hofvan 

beroep de burgerlijke rechtsvorde
ring van de heer Liebecq moest ver
werpen of hem althans de helft van 
het door hem gevorderde bedrag moest 
toekennen. Het middel is bijgevolg ter
zake dienend" : 

Overwegende dat luidens artikel 
1416 van het Burgerlijk Wetboek, het 
gemeenschappelijk vermogen wordt 
bestuurd door de ene of door de an
dere echtgenoot die de bestuurs
bevoegdheden aileen kan uitoefenen; 

Overwegende dat verweerder, ook al 
heeft hij zich in eigen naam burger
lijke partij gesteld, zijn vordering in 
die hoedanigheid kon uitbreiden tot de 
schade aan de tussen verweerder en 
diens echtgenote bestaande gemeen
schap van goederen; 

Dat het arrest, door eisers rechts
vordering ontvankelijk te verklaren, 
zijn beslissing naar recht verant
woordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Overwegende dat het middel waarin 
voor de eerste maal voor het Hof mis
kenning van het recht van verdedi
ging wordt aangevoerd en dat, voor het 
overige, de feitelijke beoordeling van 
de gegevens van de zaak door de rech
ter bekritiseert, niet ontvankelijk is; 

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

10 december 1997 - 2° kamer- Voor
zitter : de h. R. Ghislain, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Close - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advocaat
generaal - Advocaat : mr. F. Germeau, 
Charleroi. 
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Nr. 548 

ze KAMER- 10 december 1997 

CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TER
MIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKE
NING- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
DUUR, BEGIN EN EINDE - BEGIN - VERSTEK
ARREST- BETEKENING OP VERZOEK VAN RET 
OPENBAAR MINISTERIE. 

De betekening op verzoek van het O.M. van 
een ten aanzien van de beklaagde bij ver
stek gewezen arrest doet voor laastge
noemde de verzettermijn ingaan en be
paalt bijgevolg het tijdstip waarop de 
termijn waarbinnen de burgerlijke par
tij cassatieberoep kan instellen begint te 
lopen (1). (Art. 413, derde lid, Sv.) 

(DUYCK E.A. T. EL AROUD E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.97.1084.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 november 1996 door 
het Hof van Beroep te Brussel gewe
zen; 

I. Op de voorziening van eiseres 
N arrey Duyck : 

Over de door verweerster opgewor
pen grond van niet- ontvankelijkheid 
van de voorziening wegens laattijdig
heid: 

Overwegende dat de termijn van 
vijftien vrije dagen waarbinnen te
gen een bij verstek gewezen en voor 
verzet vatbare beslissing cassatie
beroep kan worden ingesteld, ingaat 
bij het verstrijken van de gewone 
verzettermijn, ten aanzien van alle 
partijen zonder onderscheid; dat, bui
ten de gevallen bedoeld in artikel 40, 
vierde lid, van de wet van 15 juni 1935 
en het geval van overmacht, de voor
ziening die wordt ingesteld na het ver
strijken van de in artikel 373 van het 

(1) Zie Cass., 21 jan. 1986, A.R. nrs. 9529 en 
9951 (A.C., 1985-86, nr. 322); 15 maart 1995,A.R. 
nr. P.94.1466.F (ibid., 1995, nr. 150). 

Wetboek van Strafvordering bedoelde 
termijn, laattijdig is; 

Overwegende dat, wanneer de bur
gerlijke rechtsvordering voor het straf
gerecht is ingesteld, en zelfs wanneer, 
zoals te dezen, aileen de burgerlijke 
belangen nog in het geding zijn, het 
aan het openbaar ministerie, wegens 
de aard van zijn bevoegdheden en die 
van het strafgerecht, staat de nodige 
maatregelen te treffen met het oog op 
de voortzetting van de rechtspleging 
tot aan de voltooiing ervan; dat de 
procureur-generaal bij het hofvan be
roep derhalve de hoedanigheid bezat 
om het bestreden arrest te doen bete
kenen, zodat de regelmatige beteke
ning ervan de gewone verzettermijn 
voor verweerder heeft doen ingaan en, 
bijgevolg, het beginpunt van de ter
mijn heeft bepaald waarbinnen eise
res zich in cassatie moest voorzien; 

Overwegende dat eiseres kon na
gaan of een andere, belanghebbende 
partij het initiatief had genomen om 
het verstekarrest te doen betekenen; 
dat aldus de omstandigheid dat zij niet 
op de hoogte was van de op verzoek 
van het openbaar ministerie gedane 
betekening niet het gevolg van over
macht kan zijn; 

Overwegende dat het verstekarrest 
van 6 november 1996 op 21 novem
ber van datzelfdejaar aan de niet ver
schenen beklaagde is betekend; dat de 
op 8 juli 1 997 ingestelde voorziening 
laattijdig is; 

Dat de grond van niet-ontvanke
lijkheid dient te worden aangenomen; 

II. Op de voorziening van de tweede 
eiseres Rhimou Ben Moussa : 

Overwegende dat eiseres afstand 
doet van haar voorziening; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de memorie van de eiseres 
N arrey Duyck, die geen betrekking 
heeft op de ontvankelijkheid van haar 
voorziening, en evenmin op de stuk
ken die ter griffie van het Hof zijn 
neergelegd buiten de termijn bedoeld 
in artikel 420bis, tweede lid, van het 



Nr. 549 HOF VAN CASSATIE 1347 

Wetboek van StrafVordering; verleent 
akte van afstand van de voorziening 
van Rhimou Ben Moussa; verwerpt de 
voorziening van Nancy Duyck; veroor
deelt elke eiseres in de kosten van 
haar voorziening. 

10 december 1997 - 2° kamer- Voor
zitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Close - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. Delahaye en De Bruyn. 

Nr. 549 

2° KAMER- 10 december 1997 

BETEKENINGEN EN KENNISGEVIN
GEN- IN HET BUITENLAND- EUROPEES 
VERDRAG AANGAANDE DE WEDERZIJDSE 
RECHTSHULP IN STRAFZAKEN, ART. 7- OVER
MAKEN VAN EEN VERSTEKVONNIS- IDEZEN
DING AAN DE BESTEMMELING- VASTSTEL
LING. 

Regelmatig is de in het buitenland gedane 
betekening van een uerstekvonnis, wan
neer wordt vastgesteld dat de bestemme
ling daarin opmerkingen heeft gemaakt 
waaruit blijkt dat hij van de betekening 
kennisgenomen heeft, oak al heeft hij ge
weigerd de inhoud eruan nate gaan (1). 
(Art. 7 Verdrag aangaande de weder
zijdse rechtshulp in strafzak.en.) 

CVINOUSE T. DE RECOVITZA) 

ARREST (uertaling) 

(A.R. nr. P.97.1144.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 juni 1997 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik; 

Overwegende dat het arrest het von
nis van de Correctionele Rechtbank te 
Luik bevestigt, waarbij het verzet van 
eiseres tegen het door de voornoemde 

(1) Zie Cass., 17 april1991,A.R. nr. 8795 (A.C., 
1990-91, nr. 429). 

rechtbank op 13 december 1995 bij 
verstek gewezen vonnis niet ontvan
kelijk is verklaard; 

I. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de tegen ei
seres ingestelde strafVordering : 

Overwegende dat het middel, in zo
verre het aan het arrest verwijt "de 
feiten verkeerd (te hebben) beoor
deeld", niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat, voor het overige, 
uit artikel 7, eerste en tweede lid, van 
het Europees Verdrag aangaande de 
wederzijdse rechtshulp in strafzaken 
van 20 april 1959, blijkt dat de uit
reiking van processtukken en rech
terlijke beslissingen op verzoek van 
een contractant op het grondgebied 
van een andere contractant kan ge
schieden door toezending van het pro
cesstuk of van de beslissing aan de ge
adresseerde, en bewezen wordt aan de 
hand van een gedateerd ontvangstbe
wijs dat door de geadresseerde onder
tekend is of een verklaring van de 
aangezochte partij waarin het feit van 
de uitreiking, benevens de wijze en de 
datum waarop deze is geschied, zijn 
vermeld; 

Overwegende dat het arrest beslist, 
enerzijds, dat het ten aanzien van ei
seres op 13 december 1995 bij ver
stek gewezen vonnis door de rijks
wacht van haar woonplaats aan haar 
is overhandigd op 20 maart 1996, en 
anderzijds, dat de betrokkene er op
merkingen in heeft gemaakt waaruit 
kan worden afgeleid dat zij op die da
tum op zijn minst kennisgenomen 
heeft van de betekening van voor
noemd vonnis, ondanks haar catego
rieke weigering om de inhoud ervan 
nate gaan; 

Overwegende dat de appelrechters, 
door die overwegingen, hun beslis
sing om de betekening van het op 13 
december 1995 bij verstek gewezen 
vonnis als regelmatig te beschouwen, 
naar recht verantwoord hebben; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 
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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. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de te
gen eiseres ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering : 

Overwegende dat eiseres geen bij
zonder middel aanvoert; 

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

10 december 1997 - ze kamer- Voor
zitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. de Codt - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advocaat
generaal - Advocaat : mr. S. Caneve, Luik. 

Nr. 550 

1 e KAMER - 11 december 1997 

1° CASSATIEBEROEP - BURGERLIJKE ZA
KEN - PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE 
CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN IN
GESTELD- EISERS EN VERWEERDERS- GE
DING VOOR DE FEITENRECHTER- VERSCHIL
LENDE PARTIJEN- ONTVANKELIJKHEID
BELANG. 

zo DESKUNDIGENONDERZOEK- BUR
GERLIJKE ZAKEN- EXPERTISE- NIET CON
TRADICTOIR KARAKTER- RECHT VAN VERDE
DIGING - RECHTER - DEBAT OP TEGEN
SPRAAK- DESKUNDIGENVERSLAG- WAARDE 
VAN INLICHTING- GEVOLG. 

3o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 6- ARTI
KEL 6.1 -RECHT VAN VERDEDIGING- BUR
GERLIJKE ZAKEN- DESKUNDIGENONDER
ZOEK- NIET CONTRADICTOIR KARAKTER
RECHTER - DEBAT OP TEGENSPRAAK -
DESKUNDIGENVERSLAG- WAARDE VAN IN
LICHTING- GEVOLG. 

4 o RECHT VAN VERDEDIGING- BUR
GERLIJKE ZAKEN- DESKUNDIGENONDER-

ZOEK- NIET CONTRADICTOIR KARAKTER
RECHTER - DEBAT OP TEGENSPRAAK -
DESKUNDIGENVERSLAG- WAARDE VAN IN
LICHTING- GEVOLG. 

1 o Ontvankelijk is het cassatieberoep ten 
aanzien van een verweerder, wanneer tus
sen de eiser en die verweerder voor de 
feitenrechter een geschil aanhangig was 
en de bestreden beslissing daarover uit
spraak heeft gedaan (1). (Artt. 17, 18 en 
1073 Ger.W.) 

2°, 3° en 4 o Het recht van verdediging 
wordt niet geschonden wanneer het niet 
contradictoir karakter van een deskun
digenonderzoek voor de rechter kan wor
den tegengesproken en waaraan de rech
ter slechts een waarde van een inlichting 
hecht (2). (Art. 6.1 E.V.R.M.) 

(KEGELS T. LE MUTUELLES DU MANS) 

(A.R. nr. C.96.0374.N) 

ARREST 

HET HOF; -Gelet op het bestre
den arrest, op 24 juni 1996 gewezen 
door het Hof van beroep te Antwer
p en; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van het artikel6, lid 1; van het 

Europees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden, gesloten te Rome op 4 novem
ber 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 
mei 1955, en miskenning van het alge
meen rechtsbeginsel van de eerbied voor de 
rechten van de verdediging, 

doordat het bestreden arrest van gedeel
telijke hervorming zegt dat eiser hoofde
lijk met derde verweerders q.q. gehouden 
is tot de betaling van eerste verweerster 
van de tegenwaarde in Belgische frank aan 
de hoogste koers van de dag van de beta
ling van de som van 45.000 Franse frank 
en eiser veroordeelt tot de betaling hier
van op grond "dat (eerste en tweede ver
weersters) laten gelden dat "de eerste rech
ter hun schadeeisen ten onrechte als niet 

(1) Cass., 20 okt. 1985, A.R. nr. C.95.0015.F 
(A.C., 1995, nr. 449). 

(2) Vgl. Cass., 2 nov. 1988, A.R. nr. 6825 (A. C., 
1988-89, nr. 128), en 26 mei 1995, A.R. nr. 
D.94.0034.N (ibid., 1995, nr. 257, met concl. van 
adv.-gen. Bresseleers). 
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bewezen heeft afgewezen; dat de eerste 
rechter de bewijswaarde van de voor
gebrachte expertiseverslagen niet heeft 
aangenomen omwille van het niet 
tegenwerpelijk karakter van de onderzoeks
verrichtingen; dat (eerste verweerster) be
twist dat de expertises in kwestie niet op 
tegenspraak zouden gehouden zijn; dat zij 
voorhoudt dat (eiser en derde verweer
ders q.q.) er bewust de voorkeur aan ge
ven niet tussen te komen bij de afhande
ling van de schaderegeling; dat (eerste en 
tweede verweersters) nochtans niet heb
ben aangetoond dat (eiser en derde ver
weerders q.q.), of zelfs maar een van hen, 
de expertiseverrichtingen hebben bijge
woond, zelfs niet dat zij hiertoe uitgeno
digd waren, noch dat zij hun verweer heb
ben kunnen voordragen; dat vaststaat dat 
de expertises niet op tegenspraak werden 
gehouden ... dat (eerste verweerster) er ech
ter wel terecht op wijst dat de 
voorgebrachte onderzoeken werden uitge
voerd in haar opdracht als BA-verzekeraar 
van (tweede verweerster), die door de 
schadelijdster Lubrizol in betaling werd 
aangesproken; dat het eigen belang van 
(eerste en tweede verweersters) om de scha
devergoeding te bespreken, het tijdstip en 
de professionele wijze waarop de experti
ses werden uitgevoerd alsmede de onder
linge overeenstemming van de bevindin
gen doen besluiten dat de gegevens van 
deze verslagen toch in acht kunnen gena
men worden als nuttige inlichtingen over 
de omvang van de schade, waarvan het be
staan op zich onbetwist is; dat aldus een 
schadebegroting ex aequo et bono moge
lijk is en terecht door (eerste verweerster) 
in ondergeschikte orde, gevorderd wordt; 
dat (eiser en derde verweerders q.q.) in
roepen dat de expertiseverslagen die (eer
ste en tweede verweersters) voorbrengen 
niet nuttig zijn voor de schadebegroting in 
zoverre zij klaarblijkelijk onjuistheden ver
melden of schadeposten beschrijven die in 
het kader van het CMR-verdrag niet voor 
vergoeding in aanmerking komen : - het 
verlies van producten zou slechts 1.210 kg. 
bedragen, terwijl vergoeding gevorderd 
wordt voor een verlies van 3.325 kg., ver
minderd met de waarde van 1.210 kg. nog 
gerecupereerde goederen; dat (eiser en 
derde verweerders q.q.) enkel steunen op 
een vermelding in het HMS; dat deze ver
melding echter een klaarblijkelijke vergis
sing betreft en een onjuiste weergave is van 
hetgeen hiervoor in het verslag Bouca
chard werd vastgesteld, - de kosten van de 
opkuis en van de expertise zouden met toe
passing van art. 23.4 CMR-verdrag niet 

voor vergoeding in aanmerking kunnen ko
men; dat de expertisekosten op louter een
zijdig initiatiefvan (eerste en tweede ver
weersters) werden gemaakt zonder aan 
(eiser en derde verweerders q.q.) de kans op 
vervoer te geven; dat (eerste en tweede ver
weersters) aldus uitsluitend beoogden hun 
eigen belang en verweer te dienen en niet 
hebben willen bijdragen tot het debat op te
genspraak om trent de schaderegeling met 
(eerste en tweede verweersters), m.a.w. tot 
de oplossing van het geschil; dat zij deze 
kosten niet op (eiser en derde verweer
ders q.q.) kunnen verhalen; ... dat aldus 
vaststaat dat de afzender Lubrizol schade 
geleden heeft ingevolge de gebrekkige uit
voering van de voormelde CMR-vervoers
overeenkomst; dat deze schade op grond 
van het voormelde met voldoende zeker
heid ex aequo et bono geraamd wordt op 
minstens 45.000 FF." , 

terwijl het bestreden arrest vaststelt dat 
eiser de expertiseverrichtingen niet heeft 
bijgewoond, dat eiser hiertoe zelfs niet uit
genodigd werd, noch zijn verweer heeft 
kunnen voordragen, dat vaststaat dat de 
expertises niet op tegenspraak werden ge
houden, dat aan eiser geen kans op ver
weer gegeven werd en dat eerste en tweede 
verweersters aldus met de expertises be
oogden hun eigen belang en verweer te die
nen en niet hebben willen bijdragen tot het 
debat op tegenspraak omtrent de schade
regeling; dat uit die vaststellingen blijkt dat 
eiser geen kans gekregen heeft om zich te
gen de expertiseverslagen te verweren; dat 
door eiser uiteindelijk aileen op grond van 
die verslagen te veroordelen tot betaling 
van de tegenwaarde van 45.000 F.F., de 
rechten van verdediging van eiser geschon
den heeft (schending van art. 6, lid 1, 
E.V.R.M., en miskenning van het alge
meen rechtsbeginsel van de eerbied voor de 
rechten van de verdediging), 

zodat het bestreden arrest de in het mid
del aangewezen bepaling geschonden heeft 
en het aangewezen algemeen rechtsbegin
sel miskend heeft : 

Over het door de tweede verweerster 
opgeworpen middel van niet-ontvanke
lijkheid van de tegen haar ingestelde 
voorziening : eiser heeft geen belang : 

Overwegende dat nu het arrest ei
ser gedeeltelijk veroordeelt in de kos
ten van het geding, eiser belang heeft 
tegen die beslissing op te komen; 



1350 HOF VAN CASSATIE Nr. 551 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid van de voorziening moet wor
den verworpen; 

Over het middel zelf : 
Overwegende dat uit het arrest 

blijkt dat de partijen tegenspraak heb
ben gevoerd over de waarde van de 
vaststelling van de deskundige; 

Dat het niet-contradictoire karak
ter van een deskundigenonderzoek dat 
door de partijen voor de rechter kon 
worden tegengesproken en waaraan de 
rechter slechts de waarde van een in
lichting hecht, het recht van verdedi
ging van eiser niet heeft kunnen 
schenden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

11 december 1997 - 1 e kamer - Voor
zitter : de h. Verougstraete, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Farrier -
Gelijkluidende conclusie van mevr. De 
Raeve, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Houtekier en Simont. 

Nr. 551 

1 e KAMER - 11 december 1997 

1 o DESKUNDIGENONDERZOEK- BUR
GERLIJKE ZAKEN- EXPERTISE -BEG RIP
ALGEMENE DRAAGWIJDTE. 

zo DESKUNDIGENONDERZOEK- BUR
GERLIJKE ZAKEN- GERECHTSDESKUNDIGE
REGELING ERELOONSTAAT - TAXATIE
PROCEDURE EN UITVOERBAARVERKLARING
DEBITEUR- PARTIJ DIE EXPERTISE VORDERT 
- OPVOLGING DOOR ANDERE PARTIJ -
RECHTSOPVOLGINGSPROBLEMATIEK -
OVERHEIDSINSTANTIES- BEVOEGDHEID VAN 
DERECHTER 

so STAAT- BURGERLIJKE ZAKEN- DESKUN
DIGENONDERZOEK OP VORDERING VAN DE 
STAAT- OPVOLGING DOOR ANDERE OVER-

HEIDSINSTANTIE RECHTSOPVOLGINGS-
PROBLEMATIEK- GERECHTSDESKUNDIGE
REGELING ERELOONSTAAT - TAXATIE
PROCEDURE EN UITVOERBAARVERKLARING
DEBITEUR- BEVOEGDHEID VAN DE RECH
TER 

4o DESKUNDIGENONDERZOEK- BUR
GERLIJKE ZAKEN- GERECHTSDESKUNDIGE
REGELING ERELOONSTAAT - TAXATIE
PROCEDURE EN UITVOERBAARVERKLARING
VEROORDELING- GERECHTSKOSTEN- UIT
SPRAAK - ONDERSCHEIDEN PROCEDURE. 

5° GERECHTSKOSTEN- BURGERLIJKE 
ZAKEN - PROCEDURE VOOR DE FEITEN
RECHTER - UITSPRAAK OVER KOSTEN -
GERECHTSDESKUNDIGE- REGELING ERE
LOONSTAAT - TAXATIEPROCEDURE EN 
UITVOERBAARVERKLARING- VEROORDELING 
- ONDERSCHEIDEN PROCEDURE. 

1 o In burgerlijke zaken is een deskundig on
derzoek, in de regel, een maatregel tot be
waring van de rechten van de partij die 
het deskundig onderzoek heeft gevor
derd of die het, in geval het ambtshalve 
bevolen is, heeft doen uitvoeren. 

zo en so Het bevel tot tenuitvoerlegging van 
de door de rechter begrote kosten van het 
deskundigenonderzoek, dat gegeven wordt 
tegen de partij die het deskundigenon
derzoek heeft gevorderd, geldt onvermin
derd als deze partij voorhoudt dat zij in
gevolge een opvolging door een andere 
partij niet meer kan aangesproken wor
den door de eiser in het hoofdgeding ten 
grande; de overname van de rechten en 
verplichtingen bedoeld in de 
Financieringswet belet niet dat, zolang de 
feitenrechter de betwisting daaromtrent 
niet heeft beslist, de Staat die een des
kundig onderzoek heeft gevorderd, oak het 
ereloon van de deskundige moet beta
len. (Art. 984 Ger.W.; artt. 57, 61 en 82 
Financieringswet.) 

4° en 5° Artikel1017 van het Gerechte
lijk Wetboek, dat preciseert hoe het ge
recht waarbij het bodemgeschil aanhan
gig is, over de kosten uitspraak moet 
doen, houdt geen verband met de vraag 
of een partij die het deskundigenonder
zoek heeft gevraagd, al dan niet kan ver
oordeeld worden op verzoek van de 
gerechtsdeskundige om ereloon en kos
ten te betalen. (Art. 1017 Ger.W.) 
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(BELGISCHE STAAT- MIN. V. VERKEER EN INFRA
STRUCTUUR T. PLAISIER E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.96 .. 0386.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 juni 1996 gewezen 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 984 en 1017 

van het Gerechtelijk Wetboek, 57, inzon
derheid de §§ 1 tot 5, 61, § 1, eerste lid en 
82 van de bijzondere wet van 16 januari 
1989 betreffende de financiering van de ge
meenschappen en de gewesten, 

doordat het hofvan beroep, door beves
tiging van het vonnis a quo, eiser veroor
deelt om aan eerste verweerder het uit
staande saldo van kosten en ereloon ad ( ... ) 
511.440 fr. te betalen, verhoogd met 19% 
B.T.W. =) 97.174 fr., o.m. op grond: 

"( ... ) dat de kern van de betwisting ge
legen is in de vraag wie de afrekening van 
de deskundige moet provisioneren in af
wachting van de definitieve beslissing in 
het eindarrest; 

dat uiteindelijk expertisekosten gerechts
kosten zijn dewelke ten gepaste tijde in het 
eindvonnis of arrest ten laste zullen ge
legd worden van de 'in het ongelijk ge
stelde partij' overeenkomstig artikel1017 
van het Gerechtelijk Wetboek; 

( ... ) dat bij de beoordeling van de zaak 
dient verwezen naar de bepaling van ar
tikel 984 van het Gerechtelijk Wetboek lui
dende als volgt : 

(. .. ) 
( ... ) dat het deskundigenonderzoek (. .. ) 

werd toegestaan op uitdrukkelijk verzoek 
van de overheid, de Belgische Staat, en dus 
geen ambtshalve karakter vertoont; 

( ... ) dat artikel 990 van het Gerechte
lijk Wetboek niet toepasselijk is (. .. ); 

(. .. ) dat derhalve de discussie rond de pro
blematiek van de rechtsopvolging, afge
zien van het feit of deze discussie beslecht 
en voorbijgestreefd is door repetitieve uit
spraken van het hoogste rechtscollege, niet 
terzake dienend is voor de gevraagde be
grating en uitvoerbaarverklaring van de 
staat van onkosten en erelonen van de 
gerechtsdeskundige; 

dat het bestreden vonnis zich trouwens 
niet heeft uitgesproken nopens de moge
lijk te stellen rechtsvraag welke partij uit
eindelijk de kosten van expertise zal moe
ten dragen; 

dat dit geschil de grond van de zaak aan
belandt en niet relevant is voor de door de 
gerechtsdeskundige gevorderde begroting 
en uitvoerbaarverklaring van zijn staat van 
onkosten en erelonen; 

dat de gerechtsdeskundige niet het 
slachtoffer kan zijn van onderlinge betwis
tingen inzake de rechtsopvolging tussen 
overheidsinstanties"; 

dat het bestreden vonnis dan ook niet 
vatbaar is voor kritiek en dient bevestigd 
te worden; 

terwijl krachtens de artikelen 57,§ 4 en 
§ 5, eerste lid, en 82 van de Financierings
wet, de gemeenschappen en gewesten se
dert 1 januari 1989 de rechten en verplich
tingen overnemen betreffende de hen 
krachtens eerstgenoemd artikel, §§ 1 tot 3, 
overgedragen goederen, met inbegrip van 
de rechten en verplichtingen - zonder be
perking of onderscheid - verbonden aan 
hangende en toekomstige gerechtelijke pro
cedures; de gemeenschappen en gewes
ten, ingevolge artikel61, § 1, eerste lid, en 
82 van dezelfde wet, eveneens sedert 1 ja
nuari 1989 de rechten en verplichtingen 
overnemen die betrekking hebben op de be
voegdheden die hun zijn toegekend bij de 
wet van 8 augustus 1988 tot wijziging van 
de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 
hervorming der instellingen, wederom met 
inbegrip van de rechten en verplichtin
gen - zonder beperking of onderscheid -
die voortkomen uit hangende en toekom
stige gerechtelijke procedures; als han
gende procedures moeten worden be
schouwd de gedingen - zonder onderscheid 
- waarover op 1 januari 1989 geen eind
beslissing is uitgesproken, wat ook te de
zen het geval is; wanneer een gerechte
lijke procedure hangende is, de Staat (eiser) 
enkel schuldenaar blijft van verplichtin
gen waarover op 31 december 1988 een de
finitieve en in kracht van gewijsde gegane 
eindbeslissing was gewezen; de overne
ming door de gemeenschappen en gewes
ten van voormelde rechten en verplichtin
gen van rechtswege door de rechtstreekse 
werking van de wet en onder de daarin 
vastgestelde voorwaarden plaatsheeft, der
wijze dat elke hervatting van geding en 
elke vordering tot tussenkomst dienaan
gaande doelloos zijn; de bepalingen van de 
artikelen 984 en 1017 van het Gerechte
lijk Wetboek geen beletsel vormen voor deze 
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rechtsopvolging; voormelde rechtsregels in
zake de rechtsopvolging van eiser door 
derde verweerder dan ook ten onrechte als 
niet ter zake dienend werden beschouwd in 
het arrest, 

zodat het hofvan beroep, ongeacht de on
toelaatbaarheid van de vordering in tus
senkomst en vrijwaring ingesteld door ei
ser tegen derde verweerder, niet wettig 
eiser veroordeelt, op voormelde gronden, je
gens eerste verweerder (schending van alle 
in het middel aangeduide wetsbepalin
gen) : 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt dat de eerste verweerder, in een 
geding gevoerd door de tweede ver
weerster tegen eiser, op verzoek van 
eiser op 25 april 1988 als gerechte
lijke deskundige door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Antwerpen werd 
aangesteld; 

Dat eiser weigert het gevorderde ho
norarium te betalen; 

Overwegende dat in burgerlijke za
ken een deskundigenonderzoek, in de 
regel, een maatregel is tot bewaring 
van de rechten van de partij die het 
deskundigenonderzoek heeft gevor
derd of die het, ingeval het ambts
halve bevolen is, heeft doen uitvoe
ren; dat, krachtens artikel 984 van het 
Gerechtelijk Wetboek, een vonnis dat 
op verzoek van de gerechtsdeskundige 
het bedrag van het ereloon en kos
ten begroot, uitvoerbaar is tegen de 
partij die het deskundigenonderzoek 
heeft gevorderd; 

Dat die regel onverminderd geldt als 
de partij die het deskundigenonder
zoek heeft gevorderd, voorhoudt dat zij 
ingevolge een opvolging door een an
dere partij, niet meer kan aangespro
ken worden door de eiser in het hoofd
geding ten gronde; 

Dat de overname van de rechten en 
verplichtingen bedoeld in de Finan
cieringswet niet belet dat zolang de 
feitenrechter de betwisting daarom
trent niet heeft beslist, de Staat die 
een deskundigenonderzoek heeft ge
vorderd, ook het ereloon van de des
kundige moet betalen; 

Overwegende dat het arrest dat be
slist dat eiser aan de eerste verweer-

der het uitstaande saldo van kosten en 
ereloon moet betalen, artikel 984 van 
het Gerechtelijk Wetboek en de arti
kelen 57, 61 en 82 van de Finan
cieringswet niet schendt; 

Overwegende dat artikel1017 van 
het Gerechtelijk Wetboek, dat preci
seert hoe het gerecht waarbij het 
bodemgeschil aanhangig is, over de 
kosten uitspraak moet doen, geen ver
band houdt met de vraag of een par
tij die het deskundigenonderzoek heeft 
gevraagd, al dan niet kan veroordeeld 
worden op verzoek van de gerechts
deskundige om ereloon en kosten te 
be tal en; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

11 december 1997 - 1 e kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Verougstraete, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal- Advocaten : mrs. Biitzler en De 
Gryse. 

Nr. 552 

1 e KAMER - 12 december 1997 

1 o WRAKING- AKTE VAN WRAKING- PRO

CEDURE -AARD VAN DE PROCEDURE. 

2° WRAKING- CASSATIEBEROEP- VER
WEERDER - GEWRAAKTE RECHTER - GE
WRAAKTE MAGISTRAAT VAN HET OPENBAAR 
MINISTERIE- ONTVANKELIJKHEID. 

3° CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZA
KEN - PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE 
CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN IN
GESTELD- EISERS EN VERWEERDERS- VER
WEERDER - GEWRAAKTE RECHTER - GE
WRAAKTE MAGISTRAAT VAN HET OPENBAAR 
MINISTERIE- ONTVANKELIJKHEID. 
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4 o WRAKING- GROND- RECHTER DIE VAN 
HET GESCHIL HEEFT KENNISGENOMEN- GE
SCHIL- BEGRIP. 

1 a De akte van wraking van een rechter of 
van een magistraat van het O.M. leidt een 
eenzijdige procedure in, die incidenteel is 
t.o. v. het hoofdgeschil, en waarin er geen 
verweerder is (1). (Artt. 828, 832 en 835 
Ger.W.) 

2° en 3° Het cassatieberoep waarbij de par
tij die de wraking vordert, opkomt te
gen het arrest van het hof van beroep 
waarbij de wraking van een rechter of een 
magistraat van het O.M. wordt verwor
pen, is niet tegen die magistraten ge
richt; een dergelijk cassatieberoep, wan
neer het in de wettelijke vormen en binnen 
de wettelijke termijn is ingesteld, is ont
vankelijk zonder dat het aan iemand 
hoeft te worden betekend; het is niet ont
vankelijk in zoverre het aan de gewraakte 
magistraten is betekend en dus tegen hen 
is gericht (2). (Art. 835 Ger.W.) 

4 a De rechter die, nadat hi} onder meer uit
spraak heeft gedaan over de uitvoerbare 
aard van de notariele akte waarop een 
uitvoerend beslag is gegrond, achteraf 
heeft kennisgenomen van andere vorde
ringen betreffende dat beslag, inzonder
heid van een vordering waarin de in
houd van de voornoemde notariele akte 
wordt bekritiseerd en van een vordering 
tot nietigverklaring van het aan het liti
gieuze uitvoerend beslag voorafgaande be
vel, moet uitspraak doen over hetzelfde ge
schil als dat waarvan hi} voorheen heeft 
kennisgenomen. (Art. 828, 8°, Ger.W.) 

(1) Raadpl. Cass., 20 jan. 1966 (Bull. en Pas., 
1966, I, 651) en noot 1 op blz. 651, en 4 april 
1986, A.R. nrs. 4898, 4899 en 4900 (A. C., 1986, 
nr. 477). 

Door in de onderhavige arresten te overwe
gen dat de akte van wraking "een eenzijdige pro
cedure inleidt, die incidenteel is ten opzichte van 
het hoofdgeschil, en waarin er geen verweerder 
is" stelt het Hof een algemene regel die de voor
noemde arresten van 20 januari 1966 en 4 april 
1986 geenszins tegenspreekt, waaruit blijkt dat 
zowel de gewraakte magistraat als de tegenpar
tij in het hoofdgeschil kunnen tussenkomen in het 
tussengeschil tot wraking. De gewraakte magis
traat wordt partij als hij schadevergoeding vor
dert of het initiatief neemt tot een akte van tus
senkomst. 

(2) Zie vorige noot en raadpl. ook noot 2 on
der het arrest van 20 jan. 1966, op blz. 651. 

(PIZANTE T. GOLDENBERG) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.96.0284.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 juni 1996 gewezen 
door de het Hof van Beroep te Brus
sel; 

Over de door het openbaar minis
terie tegen de voorziening aangevoerde 
grand van niet-ontvankelijkheid, die 
conform artikel1097 van het Gerech
telijk Wetboek aan de advocaat van ei
seres ter kennis is gebracht en val
gens welke de gewraakte rechter geen 
partij is in de wrakingsprocedure, die 
eenzijdig is, zodat de voorziening niet 
tegen hem kan worden ingesteld : 

Overwegende dat eiseres, in de zaak 
tussen haar en Marcel Valentyn, Acher 
Pizante en Gisele Guillerme, een akte 
tot wraking van beslagrechter Emile 
Goldenberg heeft neergelegd; 

Dat die akte een eenzijdige proce
dure inleidt, die incidenteel is ten op
zichte van het hoofdgeschil, en waarin 
er geen verweerder is; dat de bij ar
tikel 836, tweede lid, van het Gerech
telijk Wetboek, aan de gewraakte rech
ter opgelegde verplichting om schrif
telijk te verklaren dat hij ofwel in de 
wraking berust ofWel weigert zich van 
de zaak te onthouden, geen weerslag 
heeft op de eenzijdige aard van die 
procedure; 

Overwegende dat bijgevolg het 
cassatieberoep waarbij de partij die de 
wraking vordert, opkomt tegen het ar
rest van het hof van beroep waarbij de 
voorgestelde wraking wordt verwor
pen, niet tegen de gewraakte rechter 
is gericht; 

Dat een dergelijk cassatieberoep, 
wanneer het in de wettelijke vormen 
en binnen de wettelijke termijn is in
gesteld, ontvankelijk is zonder dat het 
aan iemand hoeft te worden betekend; 
dat het niet ontvankelijk is in zoverre 
het aan de gewraakte rechter is bete
kend en dus tegen hem is gericht; 

Dat de grond van niet-ontvanke
lijkheid kan worden aangenomen; 
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Over het middel: schending van arti
kel S2S, so, van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest, op het hoger beroep 
tegen het op 15 mei 1996 door de 4de ka
mer van de rechtbank van eerste aanleg ge
wezen vonnis, de tegen verweerder inge
stelde vordering tot wraking verwerpt en 
het beroepen vonnis bevestigt op grond : 
"dat de eerste rechter de vordering heeft 
verworpen op grond dat het aan de rech
ter (verweerder) voorgelegde geschil niet 
hetzelfde kon zijn als dat waarvan hij voor
heen had moeten kennisnemen; dat hij 
voorts beslist heeft ( ... ); dat uit het dos
sier blijkt dat de rechter (verweerder) in het 
verleden uitspraak heeft gedaan over een 
verzet tegen een uitvoerend beslag onder 
derden waarin de partijen betrokken wa
ren die thans partij zijn in de zaak die hem 
op de terechtzittingen van 7 en 11 maart 
1996 werd voorgelegd en die strekt tot ver
nietiging van de verschillende akten m.b.t 
dat beslag; dat uit dat kort overzicht over
duidelijk blijkt dat de aan de rechter voor
gelegde geschillen niet dezelfde zijn", 

terwijl artikel S2S van het Gerechtelijk 
Wetboek bepaalt dat : "iedere rechter kan 
worden gewraakt om de volgende rede
nen : so indien de rechter raad gegeven, ge
pleit of geschreven heeft over het geschil; 
indien hij daarvan vroeger kennis heeft ge
nomen als rechter of scheidsrechter, be
halve indien ... "; onder het bedoelde "ge
schil" wordt verstaan de betwisting tussen 
de partijen, ongeacht of die betwisting het 
voorwerp uitmaakt van een of meer ge
schillen waarover een of meer rechtsple
gingen zijn gevoerd, zodra die procedure
stukken een geheel vormen dat ter beoor
deling aan de rechter wordt voorgelegd; dat 
die stukken in casu een geheel vormen, 
aangezien zowel de rechtsplegingen die 
aanleiding hebben gegeven tot het op 30 no
vember 1995 door verweerder gewezen von
nis, als de rechtspleging die bij dagvaar
ding van 23 februari 1996 is ingesteld en op 
de terechtzitting van verweerder is ge
bracht, betrekking hebben op hetzelfde be
slag, zoals door het arrest wordt vastge
steld; het arrest derhalve, nu het oordeelt 
dat de omstandigheid dat verweerder op
getreden is in een procedure m.b.t. een ver
zet tegen een uitvoerend beslag onder der
den, geen reden is om die rechter te wraken 
in een procedure tot vernietiging van ver
schillende akten m.b.t. hetzelfde beslag, 
omdat de aan de rechter voorgelegde ge
schillen niet dezelfde zijn, ofschoon het 
vaststelt dat die geschillen betrekking heb
ben op een en hetzelfde beslag en dus deel 
uitmaken van een zelfde betwisting en dus 

van het geschil tussen de partijen, het be
grip "geschil" in de zin van artikelS2S, so, 
van het Gerechtelijk Wetboek, miskent en, 
bijgevolg, die bepaling zelf schendt : 

Overwegende dat, luidens artikel 
S2S, so, van het Gerechtelijk Wetboek, 
iedere rechter kan worden gewraakt 
als hij vroeger als rechter kennis heeft 
genomen van het geschil; 

Overwegende dat uit het stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat rechter Goldenberg, bij be
slissing van 30 november 1995, on
der meer uitspraak heeft gedaan over 
de uitvoerbare aard van de notariele 
akte waarop het door eiseres bekriti
seerde uitvoerend beslag gegrond is; 

Dat de thans bij dezelfde rechter in
gestelde rechtsvordering verschil
lende vorderingen betreffende dat be
slag behelst; dat eiseres daarin 
inzonderheid de inhoud bekritiseert 
van de voornoemde notariele akte en 
daaruit de nietigheid afieidt van het 
aan het uitvoerend beslag voorafgaand 
bevel; 

Dat nu het om hetzelfde geschil 
gaat, het hofvan beroep niet wettig de 
uit het voornoemde artikel S2S, so, af
geleide wrakingsgrond kon verwer
pen; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening in zoverre zij gericht is te
gen Emile Goldenberg, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde arrest; 
veroordeelt eiseres in de kosten van de 
betekening van de voorziening aan 
Emile Goldenberg; houdt de overige 
kosten aan en laat de uitspraak daar
omtrent aan de feitenrechter over; ver
wijst de zaak naar het Hofvan Be
roep te Luik. 

12 december 1997 - 1 e kamer - Voor
zitter en verslaggever : mevr. Charlier, 
afdelingsvoorzitter- Gelijkluidende con
clusie van mevr. Liekendael, procureur
generaal - Advocaat : mr. Delahaye. 
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1 e KAMER - 12 december 1997 

1 o WRAKING-- AKTE VAN WRAKING- PRO

CEDURE - AARD VAN DE PROCEDURE. 

zo WRAKING-- CASSATIEBEROEP- VER
WEERDER - GEWRAAKTE RECRTER - GE
WRAAKTE MAGISTRAAT VAN RET OPENBAAR 
MINISTERIE- ONTVANKELIJKHEID. 

go CASSATIEBEROEP-- BURGERLIJKE ZA
KEN - PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE 
CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN IN
GESTELD- EISERS EN VERWEERDERS- VER
WEERDER - GEWRAAKTE RECRTER - GE
WRAAKTE MAGISTRAAT VAN RET OPENBAAR 
MINISTERIE- ONTVANKELIJKHEID. 

4o SAMENVOEGING VAN ZAKEN-
CASSATIEBEROEP- BESTREDEN BESLISSIN
GEN- ONDERSCREIDEN BESLISSINGEN- ON
DERSCREIDEN VOORZIENINGEN- SAMEN
HANG- GEVOLG. 

5o OPENBAAR MINISTERIE -- EENREID 
- ONDEELBAARREID- GEVOLG- BURGER
LIJKE ZAKEN. 

6° WRAKING-- PROCEDURE- CONCLUSIE 
VAN RET OPENBAAR MINISTERIE- OPENBAAR 
MINISTERIE - EENREID - ONDEELBAARREID 
-GEVOLG. 

7° WRAKING-- PROCEDURE- OPENBAAR 
MINISTERIE - CONCLUSIE - VORM. 

so WRAKING-- PROCEDURE- AKTE VAN 
WRAKING - MEDEDELING AAN DE GE
WRAAKTE MAGISTRAAT- GEVOLG. 

go TUSSENKOMST -- BURGERLIJKE ZA
KEN - CASSATIEGEDING- WRAKING- GE
DWONGEN TUSSENKOMST- OPROEPING TOT 
TUSSENKOMST VAN DE GEWRAAKTE MAGIS
TRAAT - OPROEPING TOT BINDEND
VERKLARING VAN RET ARREST- ONTV ANKE
LIJKHEID. 

10° GERECHTSKOSTEN -- BURGERLIJKE 
ZAKEN- PROCEDURE IN CASSATIE - WRA
KING- VERNIETIGING. 

11° CASSATIEBEROEP -- BURGERLIJKE 
ZAKEN - ALLERLEI - NIET-ONTVAN
KELIJKHEID - GEEN GROND VAN NIET
ONTV ANKELIJKHEID -PROCEDURE. 

1 o De akte van wraking van een rechter of 
van een magistraat van het O.M. leidt een 
eenzijdige procedure in, die incidenteel is 
t.o.v. het hoofdgeschil, en waarin er geen 
verweerder is (1). (Artt. 828, sg2 en sg5 
Ger.W.) 

2° en go Het cassatieberoep waarbij de par
tij die de wraking vordert, opkomt te
gen het arrest van het hof van beroep 
waarbij de wraking van een rechter of een 
magistraat van het O.M. wordt verwor
pen, is niet tegen die magistraten ge
richt; een dergelijk cassatieberoep, wan
neer het in de wettelijke vormen en binnen 
de wettelijke termijn is ingesteld, is ont
vankelijk zonder dat het aan iemand 
hoeft te worden betekend; het is niet ont
vankelijk in zoverre het aan de gewraakte 
magistraten is betekend en dus tegen hen 
is gericht (2). (Art. sg5 Ger.W.) 

4 o Het Hof voegt ambtshalve twee voorzie
ningen tegen onderscheiden arresten, 
wanneer het van oordeel is dat beide voor
zieningen zo nauw verbonden zijn dat het 
wenselijk is ze in een en hetzelfde arrest 
te berechten. (Art. go Ger.W.) 

5° en 6° Wegens het beginsel van de een
heid en de ondeelbaarheid van het O.M., 
hoeft de magistraat van het O.M., die, in 
burgerlijke zaken, zijn advies geeft aan de 
feitenrechter, niet noodzakelijk diegene te 
zijn die de debatten heeft bijgewoond; in
zonderheid in de wrakingsprocedure hoeft 
de magistraat van het O.M. die tegen
woordig is bij de uitspraak niet noodza
kelijk diegene te zijn die in zijn conclu
sie is gehoord. (Artt. 1gs, 764 tot 768, 
780, 1°, en 845, derde lid, Ger.W.) 

7o De wetsbepaling volgens welke, in de 
wrakingsprocedure, het O.M. in zijn 

(1) Raadpl. Cass., 20 jan. 1966 (Bull. en Pas., 
1966, I, 651) en noot 1 op blz. 651, en 4 april 
1986, A.R. nrs. 4898, 4899 en 4900 (A. C., 1986, 
nr. 477). 

Door in de onderhavige arresten te overwe
gen dat de akte van wraking "een eenzijdige pro
cedure inleidt, die incidenteel is ten opzichte van 
het hoofdgeschil, en waarin er geen verweerder 
is" stelt het Hof een algemene regel die de voor
noemde arresten van 20 januari 1966 en 4 april 
1986 geenszins tegenspreekt, waaruit blijkt dat 
zowel de gewraakte magistraat als de tegenpar
tij in het hoofdgeschil kunnen tussenkomen in het 
tussengeschil tot wraking. De gewraakte magis
traat wordt partij als hij schadevergoeding vor
dert ofhet initiatiefneemt tot een akte van tus
senkomst. 

(2) Zie de vorige noot en raadpl. ook noot 2 on
der het arrest van 20 jan. 1966, op blz. 651. 
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conclusie wordt gehoord, wordt niet ge· 
schonden door het feit alleen dat het ad
vies schriftelijk werd gegeven. (Artt. 776 
en 845, derde lid, Ger.W.) 

8° Te rekenen van de dag van de medede
ling van de wrakingsakte aan de ge
wraakte rechter of magistraat van het 
O.M. worden alle vonnissen en verrich
tingen geschorst. (Artt. 832 en 837 
Ger.W.) 

go Uit het feit dat, in de wrakingsprocedure, 
de gewraakte rechter of magistraat van 
het O.M. geen partij in de zaak kan zijn, 
volgt dat het arrest voor hem niet bin
dend kan worden verklaard (3). (Artt. 15, 
16, 828, 832 en 835 Ger.W.) 

10° Wanneer een partij, die een vordering 
tot wraking van een rechter of magis
traat van het O.M. heeft ingesteld, zich in 
cassatie voorziet tegen de beslissing waar
bij die vordering is verworpen, houdt het 
Hof, wanneer zij de voorziening aan
neemt, in de regel, de kosten van het 
cassatiegeding aan (4). (Artt. 836 en 1111, 
derde lid, Ger.W.) 

11 o Het Hof kan, zonder enig ander vorm
vereiste, een voorziening ambtshalve niet 
ontvankelijk verklaren wegens gemis aan 
bestaansreden, wanneer, enerzijds, dat ge
mis aan bestaansreden hieruit volgt dat 
het bestreden arrest al door het Hof was 
vernietigd ten gevolge van de vernieti
ging van een vorig arrest, en wanneer an
derzijds, de kosten van de niet ontvan
kelijk verklaarde voorziening worden 
aangehouden, zodat die verklaring van 
niet-ontvankelijkheid eiser niet kan be
nadelen. (Art. 1097 Ger.W.) (Impliciet.) 

CPIZANTE T. DEBRUYNE; 
PIZANTE T. GOLDENBERG, DEBRUYNE) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.97.0004.F) 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 8 oktober 1996 en 14 

(3) Raadpl. de in noot 1 hierboven vermelde ar
resten (in het arrest van 4 april 1986, zie de re
denen bovenaan, blz. 1050). 

(4) Raadpl. het arrest van 20 jan. 1966, ver
meld in noot 1 hierboven, alsook noot 1 onder dat 
arrest op blz. 653. 

oktober 1996 gewezen door de het Hof 
van Beroep te Brussel; 

Overwegende dat de voorzienin
gen onderling zo nauw verbonden zijn 
dat het wenselijk is zein een en het
zelfde arrest te berechten; 

I. Voorziening op de algemene rol 
ingeschreven onder nummer 
C.97.0005.F: 

Over de door de verweerders aan
gevoerde grond van niet-ontvanke
lijkheid volgens welke Emile Golden
~erg geen partij in het tussengeschil 
IS : 

Overwegende dat eiseres, in de zaak 
tussen haar en Marcel Valentyn, Acher 
Pizante en Gisele Guillerme, een akte 
tot wraking van beslagrechter Emile 
Goldenberg heeft neergelegd; 

Dat die akte een eenzijdige proce
dure inleidt, die incidenteel is ten op
zichte van het hoofdgeschil, en waarin 
er geen verweerder is; dat de bij ar
tikel 836, tweede lid, van het Gerech
telijk Wetboek, aan de gewraakte rech
ter opgelegde verplichting om schrif
telijk te verklaren dat hij ofwel in de 
wraking berust ofwel weigert zich van 
de zaak te onthouden geen weerslag 
heeft op de eenzijdige aard van die 
procedure; 

Overwegende dat bijgevolg het 
cassatieberoep waarbij de partij die de 
wraking vordert, opkomt tegen het ar
rest van het hof van beroep waarbij de 
voorgestelde wraking wordt verwor
pen, niet tegen de gewraakte rechter 
is gericht; 

Dat een dergelijk cassatieberoep, 
wanneer het in de wettelijke.vormen 
en binnen de wettelijke termijn is in
gesteld, ontvankelijk is zonder dat het 
aan iemand hoeft te worden betekend; 
dat het niet ontvankelijk is in zoverre 
het aan de gewraakte rechter is bete
kend en dus tegen hem is gericht; 

Dat de grond van niet-ontvanke
lijkheid dient te worden aangenomen; 
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Over de door de verweerders tegen 
de voorziening aangevoerde grond van 
niet-ontvankelijkheid, volgens welke 
Roland Debruyne geen partij in de 
zaak is : 

Overwegende dat de magistraat van 
het openbaar minister, die krachtens 
artikel138 van het Gerechtelijk Wet
hoek bij wege van advies optreedt in 
hurgerlijke zaken, geen partij in de 
zaak is; dat het cassatieberoep niet 
ontvankelijk is in zoverre het aan de 
gewraakte magistraat is betekend en 
dus tegen hem is gericht; 

Dat de grond van niet-ontvanke
lijkheid dient te worden aangenomen; 

Over het eerste middel : schending van de 
artikelen 780, 1°, 845, derde lid, en 1042 
van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest van 8 ok
tober 1996 melding maakt van "de schrif
telijke conclusie van het openbaar minis
terie van 26 september 1996" en aangeeft 
dat Y. De Brauwere, substituut-procureur
generaal, tegenwoordig was bij de uitspraak 
van het arrest, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 780 van 
het Gerechtelijk Wetboek, dat in hager be
roep toepasselijk is verklaard bij artikel 
1042 van het Gerechtelijk Wetboek luidt als 
volgt : "het vonnis bevat, op straffe van nie
tigheid ... 1 o de vermelding van de rechter 
of de rechtbank die het heeft gewezen; de 
namen van de rechters die over de zaak 
hebben geoordeeld, van de magistraat van 
het openbaar ministerie die zijn advies 
heeft gegeven en van de griffier die bij de 
uitspraak tegenwoordig is geweest"; dat het 
schriftelijk advies van het openbaar mi
nisterie van 26 september 1996 onderte
kend is door R. Debruyne wiens naam niet 
in het arrest is vermeld; dat uit geen en
kel stuk waarop het Hof vermag acht te 
slaan, onder meer uit het arrest en de 
processen-verbaal van de terechtzitting van 
de vierde kamer van het hof van beroep 
van 7 en 8 oktober 1996, blijkt dat Y. De 
Brauwere zijn advies heeft gegeven; dat hij 
niet tegenwoordig was op de terechtzit
ting van de raadkamer op 7 oktober 1996, 
waar de zaak in beraad is genomen en dat 
hij op de openbare terechtzitting van 
8 oktober waarop het hofvan beroep zijn 
arrest heeft uitgesproken, geen enkel ad
vies heeft gegeven; dat het arrest dus nie
tig is krachtens artikel 780, 1°, van het Ge
rechtelijk Wetboek; 

tweede onderdeel, artikel 845, derde lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek waarbij de 
appelprocedure inzake wraking wordt ge
regeld, luidt als volgt : "het openbaar mi
nisterie wordt in zijn conclusie gehoord"; 
dat het openbaar ministerie in hager be
roep zijn conclusie dus mondeling moet ge
ven; het hofvan beroep, nu het alleen uit
spraak heeft op het schriftelijk advies van 
het openbaar ministerie, zonder het "in zijn 
conclusie gehoord" te hebben, artikel 845, 
derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
schendt: 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat wegens het hegin
sel van de eenheid en ondeelbaarheid 
van het openhaar ministerie, dat in de 
artikelen 138 en 764 tot 768 van het 
Gerechtelijk Wethoek is neergelegd, de 
magistraat van het openbaar minis
terie, die, in burgerlijke zaken, zijn ad
vies aan de feitenrechter geeft, niet 
noodzakelijk diegene hoeft te zijn die 
de dehatten heeft bijgewoond; 

Overwegende dat het arrest waarop 
de naam staat van Yves De Brauwere, 
suhsti tuut-procureur-generaal, arti
kel 780, 1 a, van het Gerechtelijk Wet
hoek niet schendt; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 766 van 
het Gerechtelijk Wethoek bepaalt dat 
het advies van het openbaar ministe
rie schriftelijk wordt gegeven, tenzij 
het wegens de omstandigheden van de 
zaak terstond op de zitting monde
ling wordt uitgebracht; 

Dat artikel 845, inzake wraking, 
weliswaar bepaalt dat het openbaar 
ministerie in zijn conclusie wordt ge
hoord, maar genoemd artikel niet 
wordt geschonden door het feit ai
leen dat het advies schriftelijk werd 
gegeven, conform het hovenaan
gehaalde artikel 766; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 

Over het tweede middel, schending van de 
artikelen 832, 836 en 837 van het Gerech
telijk Wetboek, 
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doordat het hof van beroep, op de te
rechtzitting die op 7 oktober 1996 om 9 uur 
was begonnen - op welke terechtzitting de 
zaak was vastgesteld bij beschikking d. d. 4 
oktober 1996 van de eerste voorzitter van 
het Hof van Beroep te Brussel - in de 
raadkamer de stand van de rechtspleging 
heeft nagegaan en de zaak in beraad heeft 
genomen; dat het vervolgens op 8 okto
ber 1996, op het hager beroep van eiseres 
tegen het vonnis van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Brussel van 6 septem
ber 1996, waarbij de door eiseres inge
stelde vordering tot wraking van de (eer
ste) verweerder wordt verworpen, dat hager 
beroep van eiseres ongegrond verklaart en 
het verwerpt, en zulks gelet onder meer op 
de schriftelijke conclusie van het open
baar ministerie van 26 september 1996, 

terwijl de schriftelijke conclusie van het 
openbaar ministerie waarnaar het arrest 
verwijst, opgemaakt is door de substituut
procureur-generaal Roland Debruyne; ei
seres op 7 oktober 1996, om 8 uur 40,- zo
als blijkt uit het door de griffier aangevulde 
en ondertekende stempel op de eerste pa
gina van een van de exemplaren van het 
verzoekschrift - een verzoekschrift tot 
wraking van Roland Debruyne in diens 
hoedanigheid van vertegenwoordiger van 
het openbaar ministerie had neergelegd, 
waartoe zij gerechtigd was op grand van ar
tikel 835 van het Gerechtelijk Wetboek dat 
krachtens artikel 832 van dat wetboek toe
passelijk is op het openbaar ministerie; Ro
land Debruyne, aan wie dat verzoekschrift 
door de griffier van het hofvan beroep werd 
overhandigd, conform artikel 836, eerste lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek, onderaan op 
dat verzoekschrift een schriftelijke verkla
ring, die dagtekent van 7 oktober 1996, 
aanbracht, waarin hij weigerde zich van de 
zaak te onthouden en daarvoor verwees 
"naar de vandaag uiteengezette redenen"; 
Roland Debruyne, conform artikel 836 van 
het Gerechtelijk Wetboek schriftelijk heeft 
geantwoord op de vordering tot wraking; hij 
dat stuk op 7 oktober 1996, om 11 uur 40, 
heeft neergelegd, zoals blijkt uit de hand
tekening die de griffier-hoofd van dienst 
van het hofvan beroep heeft geplaatst on
der het op het origineel van dat stuk aan
gebrachte stempel, waarop die datum en 
dat uur vermeld staan; artikel 837 van het 
Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat "te re
kenen van de dag van de mededeling aan 
de rechter alle vonnissen en verrichtin
gen worden geschorst"; het hof van 
beroep, nu de zaak onderzoekt op de te
rechtzitting van 7 oktober 1996, en nu het 
ze op dezelfde terechtzitting in beraad 

neemt en zijn arrest op 8 oktober 1996 uit
spreekt, ofschoon de wraking van het lid 
van het openbaar ministerie wiens schrif
telijke conclusie het bedoelde, had plaats
gevonden op 7 oktober om 8 uur 40 en on
middellijk was meegedeeld aan die 
magistraat, die schriftelijk erop had ge
antwoord op 7 oktober om 11 uur 40, de ar
tikelen 832, 836 en 837 van het Gerechte
lijk Wetboek, krachtens welke het hofvan 
beroep alle vonnissen en verrichtingen 
moest schorsen, te rekenen van de dag van 
de mededeling van de wraking aan de 
substituut-procureur-generaal Roland De
bruyne, schendt : 

Overwegende dat, krachtens de ar
tikelen 837 en 832 van het Gerechte
lijk Wetboek, te rekenen van de dag 
van de mededeling van de wrakings
akte aan de gewraakte rechter ofma
gistraat van het openbaar ministe
rie, alle vonnissen en verrichtingen 
worden geschorst; 

Overwegende dat het hof van be
roep, nu het bij arrest van 8 oktober 
1996 uitspraak doet over het hoger be
roep tegen het vonnis van 6 septem
ber 1996 niettegenstaande op 7 okto
ber een verzoekschrift werd neergelegd 
tot wraking van de magistraat van het 
openbaar ministerie wiens schrifte
lijke conclusie op 26 september 1996 
was neergelegd, zonder dat het ver
zoekschrift tot wraking niet ontvan
kelijk werd verklaard, het bovenaan
gehaalde artikel 837 schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

II. Voorziening op de algemene rol 
ingeschreven onder nummer 
C.97.0004.F : 

Overwegende dat de vernietiging 
van het arrest van 8 oktober 1996 leidt 
tot de vernietiging van het arrest van 
14 oktober 1996 dat het gevolg er
van is, waardoor de voorziening die op 
de algemene rol onder nummer 
C.97.0004.F is ingeschreven, onont
vankelijk wordt wegens gemis aan 
bestaansreden; 

Om die redenen, voegt de op de 
algemene rol onder de nummers 
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C.97.0005.F en C.97.0004.F ingeschre
ven voorzieningen; op de onder num
mer C.97.0005.F ingeschreven voor
ziening : verklaart de voorziening niet 
ontvankelijk in zoverre ze gericht is te
gen Emile Goldenberg en Roland De
bruyne en verwerpt ze in dezelfde 
mate; vernietigt het bestreden arrest 
van 8 oktober 1996 en doet het ar
rest van 14 oktober 1996 teniet; zegt 
dat er geen grond bestaat om het ar
rest bindend te verklaren voor Ro
land Debruyne; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde arresten; 
veroordeelt eiseres in de kosten van de 
betekening van de voorziening aan 
Emile Goldenberg en aan Roland De
bruyne; houdt de kosten voor het ove
rige aan en laat de uitspraak daar
omtrent aan de feitenrechter over; op 
de onder nummer C.97.0004.F inge
schreven voorziening : verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiseres in de 
kosten van de betekening van de voor
ziening aan Roland Debruyne; houdt 
de kosten voor het overige aan en laat 
de uitspraak daaromtrent aan de 
feitenrechter over; verwijst de zaak 
naar het Hof van Beroep te Luik. 

12 december 1997 1 e kamer- Voor
zitter : en verslaggever : mevr. Charlier, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van mevr. Liekendael, procureur
generaal- Advocaten : mrs. De Bruyn en 
De Gryse. 

Nr. 554 

1 e KAMER- 12 december 1997 

1° GENEESKUNDE - BEROEPSORDEN
ORDE VAN GENEESHEREN- TUCHT- SANG
TIES- SCHORSING- DUUR- MEER DAN EEN 
JAAR- PROVINCIALE RAAD- RAAD VAN BE
ROEP- VEREISTE MEERDERHEID. 

2o GERECHTSKOSTEN- TUCHTZAKEN
PROCEDURE IN CASSATIE- ORDE VAN GE
NEESHEREN- TUCHT- SANCTIE- RAAD VAN 

BEROEP - CASSATIE -KOSTEN VAN HET 
CASSATIEGEDING. 

1 o De wettige uitspraak van een schor
sing van meer dan een jaar door een pro
vinciale raad of door een raad van be
roep van de Orde van Geneesheren vereist 
een tweederde meerderheid. 

2° Wanneer het Hof, op de voorziening van 
een geneesheer; de beslissing van de raad 
van beroep van de Orde van Geneeshe
ren vernietigt, doet het zelf uitspraak over 
de kosten van het cassatiegeding en ver
oordeelt het de Orde van Geneesheren, de 
in het ongelijk gestelde verweerder; in die 
kosten (1). (Art. 1111, tweede en vierde 
lid, Ger.W.) 

(H ... T. ORDE VAN GENEESHEREN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. D.97.0017.F) 

HET HOF; -Gelet op de bestre
den beslissing, op 29 april 1997 gewe
zen door de Franstalige raad van be
roep van de Orde van Geneesheren; 

Over het derde middel : schending van de 
artikelen 12, 13, 24, § 1, vierde en vijfde lid, 
25, § 4, tweede lid, van het koninklijk be
sluit nr. 79 van 10 november 1967 betref
fende de Orde der Geneesheren, 12 en 32 
van het koninklijk besluit van 6 februari 
1970 (tweede lid, gewijzigd bij het konink
lijk besluit van 26 december 1985) tot re
gling van de organisatie en de werking van 
de raad van de Orde van Geneesheren, 

doordat de raad bij meerderheid van de 
stemmen in de bestreden beslissing, bij 
wijze van tuchtsanctie het recht van ei
ser om de geneeskunde uit te oefenen voor 
de duur van twee jaar schorst, 

terwijl, eerste onderdeel, onverminderd de 
tweederde meerderheid die bij artikel25, 
§ 4, tweede lid, van het koninklijk besluit 
nr. 79 van 10 november 1967 wordt opge
legd wanneer de raad van beroep de toe
stand van de vervolgde geneesheer ver
zwaart, artikel 32, tweede lid, van het 
koninklijk besluit van 6 februari 1970 be
paalt dat een schorsing van meer dan een 

(1) Raadpl. Cass., 2 feb. 1978 (A. C., 1978, 658), 
met concl. R. Delange, proc.-gen., in Bull. en Pas., 
1978, I, 638, en 7 nov. 1997, A.R. nr. D.97.0019.F, 
supra, nr. 462. 
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jaar door de raad van beroep slechts bij 
tweederde meerderheid kan worden uitge
sproken; de raad van beroep bijgevolg, nu 
hij de schorsing gedurende twee jaar aan 
eiser oplegt bij gewone meerderheid, de in 
het middel aangegeven bepalingen schendt; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat luidens artikel 28, 
§ 1, van het koninklijk besluit nr. 79 
van 10 november 1967 betreffende de 
Orde der Geneesheren "de Koning be
paalt onder welke voorwaarden de pro
vinciale raden, de raden van beroep en 
de nationale raad op geldige wijze 
kunnen beraadslagen en beslissen; hij 
kan inzonderheid gekwalificeerde 
meerderheden opleggen voor de be
slissingen waarbij schorsing in het 
recht de geneeskunde uit te oefenen 
(. .. ) wordt uitgesproken"; 

Dat krachtens artikel 32, tweede lid, 
van het K.B. van 6 februari 1970, dat 
genomen is ter uitvoering van het 
voornoemde K.B. nr. 79 van 10 no
vember 1967, een tweederde meerder
heid vereist is om onder meer de 
schorsing voor meer dan een jaar uit 
te spreken; 

Dat de raad van beroep, nu hij ei
ser, bij gewone meerderheid van de 
aanwezige leden, de schorsing in het 
recht de geneeskunde uit te oefenen 
voor een termijn van twee jaar op
legt, voornoemd artikel 32 schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden beslissing; veroordeelt ver
weerder in de kosten; verwijst de zaak 
naar de anders samengestelde Fran
stalige raad van beroep van de Orde 
van Geneesheren. 

12 december 1997 - 1 e kamer - Voor
zitter en verslaggever : mevr. Charlier, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van mevr. Liekendael, procureur
generaal - Advocaten : mrs. Delahaye en 
DeBruyn. 

Nr. 555 

3e KAMER - 15 december 1997 

1° HUUR VAN GOEDEREN - HUISHUUR 
- VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN- HUUR
HERNIEUWING- HUURSCHADE- RAMING
VERGELIJKINGSPUNT- INGEBRUIKNAME. 

2o HUUR VAN GOEDEREN - HANDELS
HUUR- VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN
HUURHERNIEUWING- HUURSCHADE - RA
MING- VERGELIJKINGSPUNT- INGEBRUIK
NAME. 

1 o en 2° De vaststelling van huurschade 
veronderstelt een vergelijking tussen de 
toestand van het gehuurde goed bij de in
gebruikneming ervan en bij het verla
ten ervan; voor de vaststelling van huur
schade is aldus bepalend de toestand bij 
de ingebruikneming van het gehuurde 
goed en niet de toestand ervan, zoals die 
blijkt uit de op het ogenblik van een over
eenkomstig de bepalingen van de 
Handelshuurwet tot stand gekomen huur
hernieuwing opgestelde plaatsbeschrij
ving (1). (Artt. 1730 en 1731 B.W., zo
als gewijzigd bij de wet van 7 nov. 1973 
en vervangen door de wet van 29 dec. 
1983; artt. 22, 23 en 24 Handels
huurwet.) 

(CAPRON T. BRAET) 

ARREST 

(A.R. nr. C.96.0160.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 14 december 1995 in 
hoger beroep door de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Veurne gewezen; 

Gelet op de beschikking van de eer
ste voorzitter van 29 oktober 1997 
waarbij de zaak naar de derde ka
mer wordt verwezen ; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van artikelen 1730, in het bij
zonder § 1, en 1731, in het bijzonder § 2, 

(1) Vgl. Cass., 3 nov. 1978 (AC., 1978-79, p. 
257), op cone!. adv.-gen. Lenaerts (R. W, 1978-
79, kol. 1023); 14 mei 1982 (ibid., 1981-82, nr. 
549). 
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van het Burgerlijk Wetboek zoals deze wer
den vervangen bij de Wet van 29 decem
ber 1983 betreffende de huur van onroe
rende goederen, 1730 en 1731 van het 
Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd bij Wet 
van 7 november 1973, 13 (zoals vervan
gen bij de Wet van 27 maart 1970), 14 (zo
als aangevuld bij de Wet van 29 juni 1955 
en gewijzigd bij de Wet van 5 juli 1963), 18, 
20, en voor zoveel als nodig, 15, 16, 17, 19, 
21 (zoals gewijzigd bij de Wet van 5 juli 
1963), 22, 23 en 24 van artikel I van de Wet 
van 30 april 1951 op de handels
huurovereenkomsten met het oog op de 
bescherming van het handelsfonds, vor
mend Afdeling IIbis van Hoofdstuk II van 
Titel VIII van Boek III van het Burger
lijk Wetboek (hierna aangeduid als de Wet 
op de handelshuurovereenkomsten), 

doordat het bestreden vonnis het hoger 
beroep van eiser als ongegrond verwerpt en 
bijgevolg het vonnis a quo bevestigt, dat ei
ser veroordeelt tot betaling van een be
drag van 531.977,-BEF wegens huurschade, 
wegens genotsderving n.a.v. herstel van 
huurschade en wegens kosten van exper
tise, op grond van volgende overwegin
gen : "Voor de begroting van de huurschade 
baseerde de eerste rechter zich op het des
kundig verslag van architect Deboyser d. d. 
28 februari 1993. Wat de staat van het 
huurgoed bij de aanvang van de huur be
treft, had de expert zich gebaseerd op de 
plaatsbeschrijving welke op 19 augustus 
1987 uitgewoerd werd door architect Bart 
Vanooteghem in opdracht van (eiser) en van 
de rechtsvoorganger van (verweerders). (Ei
ser) stelt echter dat hij reeds huurder is 
van in 1978 en dat de huurovereenkomst 
van 10 maart 1987 een eerste huur
hernieuwing betreft, zoals trouwens ver
meld in art. 2 van de huurovereenkomst. 
Volgens (eiser) moest de expert bijgevolg re
kening houden met de toestand van het 
huurgoed in 1978. Deze discussie is ech
ter irrelevant aangezien huurhernieuwing 
een nieuwe huur doet ontstaan en als dus
danig ook moet worden aanzien. De ex
pert heeft dan ook terecht rekening gehou
den met de beginstaat van 1987"; 

terwijl, de vaststelling van huurschade 
een vergelijking impliceert tussen de toe
stand van het gehuurde goed op het ogen
blik dat de huurder dit goed in gebruik 
neemt en de toestand van het gehuurde 
goed op het ogenblik dat hij dit goed ver
laat; de omstandige plaatsbeschrijving, 
waarvan sprake in artikelen 1730 en 1731 
van het Burgerlijk Wetboek, zoals gewij
zigd bij de wet van 29 december 1983 be
treffende de huur van onroerende goede-

ren, en in die artikelen, zoals van kracht 
v66r de wet (d.i. zoals gewijzigd bij de wet 
van 7 november 1973) opgesteld moet wor
den bij de ingebruikneming van het onroe
rend goed door de huurder; bij een her
nieuwing van een handelshuurover
eenkomst in toepassing van artikelen 13 tot 
en met 24 van de wet op de handels
huurovereenkomsten er weliswaar een 
nieuwe huur ontstaat, doch geen nieuwe in
gebruikneming door de huurder maar wei 
een verderzetting door de huurder van een 
vroegere ingebruikneming; wanneer bij een 
dergelijke hernieuwing van huur een 
plaatsbeschrijving zou zijn opgemaakt, die 
plaatsbeschrijving derhalve niet dienstig 
kan zijn voor de vaststelling van de huur
schade bij het einde van de huur; derge
lijke plaatsbeschrijving bovendien geen 
plaatsbeschrijving is in de zin van artike
len 1730 en 1731 van het Burgerlijk Wet
hoek (zoals van kracht v66r als na hun ver
vanging bij de wet van 29 december 1983), 
te weten een plaatsbeschrijving opgesteld 
bij de ingebruikneming; de rechter zich der
halve niet wettig op een plaatsbeschrij
ving opgemaakt bij een huurhernieuwing 
kan steunen om de huurschade te bepa
len en de huurder te veroordelen tot ver
goeding van die huurschade; eiser in be
sluiten had opgeworpen dat hij het 
huurgoed voor het eerst in 1978 huurde en 
dat de plaatsbeschrijving van 17 augus
tus 1987 opgemaakt werd bij de huur
hernieuwing in 1987 met het gevolg dat die 
plaatsbeschrijving niet in aanmerking kan 
worden genomen voor het bepalen van de 
huurschade bij het verlaten van het huur
goed, daarbij aanvoerend dat die plaats
beschrijving een verbeterde toestand van 
het huurgoed!weergeeft in vergelijking met 
de toestand v1m het huurgoed in 1978; het 
bestreden vo,nnis evenwel weigert reke
ning te houden met de toestand van het 
huurgoed in 1978, toen eiser dit huurgoed 
voor het eerst huurde en in gebruik nam, 
en voor het b(lpalen van de huurschade, die 
eiser moet vergoeden, zich steunt op de 
plaatsbeschrijving opgesteld bij de huur
hernieuwing op 10 maart 1987 om de re
den dat een l].uurhernieuwing een nieuwe 
huur doet ont~taan en als een nieuwe huur 
moet wordenj beschouwd, 

zodat het bestreden vonnis de artike
len 1730 en :t!731 van het Burgerlijk Wet
hoek, zoals die artikelen werden gewij
zigd bij de wet van 29 december 1983, 
schendt, en - in zoverre het toepassing 
maakt van die artikelen - de artikelen 
1730 en 1731 van het Burgerlijk Wetboek, 
zoals van kracht na hun wijziging bij wet 
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van 7 november 1973 en v66r hun wijzi
ging bij Wet van 29 december 1983, als
mede, in zoverre het zou hebben beslist dat 
een huurhernieuwing een nieuwe inge
bruilmeming van het onroerend goed door 
de huurder meebrengt, de artikelen van de 
Wet op de handelshuurovereenkomsten, 
aangehaald bovenaan het middel : 

Overwegende dat de vaststelling van 
huurschade, met toepassing van de ar
tikelen 1730 en 1731 van het Burger
lijk Wetboek, zoals gewijzigd bij de wet 
van 7 november 1973, zowel v66r als 
na de vervanging van die artikelen bij 
de wet van 29 december 1983, een ver
gelijking veronderstelt tussen de toe
stand van het gehuurde goed bij de in
gebruikneming ervan en bij het 
verlaten ervan; 

Dat aldus voor de vaststelling van 
huurschade bepalend is, de toestand 
bij de ingebruikneming van het ge
huurde goed en niet de toestand er
van op het ogenblik dat een nieuwe 
huur totstandkomt door een huur
hernieuwing overeenkomstig de bepa
lingen van de Handelshuurwet; 

Overwegende dat het bestreden von
nis het verweer van eiser, dat hij reeds 
in 1978 het gehuurde goed in gebruik 
had genomen, terwijl de plaatsbeschrij
ving bij de huurhernieuwing in 1987 
werd opgemaakt en dat de rechter zich 
voor het bepalen van de huurschade 
moet stellen op het ogenblik van de in
gebruikneming van het gehuurde goed, 
verwerpt op de enkele grond dat door 
de huurhernieuwing een nieuwe huur 
tot stand gekomen was; 

Dat het bestreden vonnis aldus de 
artikelen 1730 en 1731 van het Bur
gerlijk Wetboek schendt 

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 beslis
sing daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de zaak naar de Recht
bank van Eerste Aanleg te leper, zit
ting houdende in hager beroep. 

15 december 1997 - 3e kamer- Voor
zitter : de h. Marchal, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Wauters - Gelijklui
dende conclusie van de h. D'Halleweyn, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Van 
Ommeslaghe. 

Nr. 556 

ze KAMER- 16 december 1997 

1 o VEILIGHEID VAN DE STAAT- MIS
DRIJVEN TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID 
-ART. 116 SW. - INLICHTING- GEHEIM KA
RAKTER- BEGRIP. 

zo GERECHTSKOSTEN - STRAFZAKEN
PROCEDURE IN CASSATIE - VEROORDELING 
NA HERZIENING- VERWERPING DER VOOR
ZIENING. 

1 o Een inlichting die voor de vijand ge
heim moest worden gehouden in het be
lang van de verdediging van het grond
gebied in de zin van art. 116 Sw., verliest 
haar karakter van geheim niet omdat ze 
aan de vijand ook reeds langs een an
dere weg bekend was, wanneer ze de ge
loofwaardigheid van de eerder verkre
gen inlichting bevestigt en versterkt (1). 
(Art. 116 Sw.) 

zo De kosten van het door het Hofverwor
pen cassatieberoep tegen een op herzie
ning gewezen veroordeling zijn ten laste 
van de Staat indien de herziening werd 
aangevraagd door de minister van Jus
titie. (Art. 444 Sv.) 

(SWERTVAEGER T. UREEL E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.0410.N) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 14 februari 1996 op 
herziening gewezen door het Militair 
Gerechtshof; 

(1) Zie Novelles, Droit penal, II, Crimes et de
tits contre la surete de l'etat, nrs. 506-509; RIGAUX
TRoussE, Crimes et delits, I, 238, i.h.b. 241 e.v. 
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Gelet op de arresten van het Hof 
van 31 mei 1994 en 30 mei 1995 (2); 

I. Op de voorziening namens Swert
vaeger Irma tegen alle beschikkin
gen op strafgebied : 

Over het eerste middel, luidend als volgt: 

schending van artikel 116 van het 
Strafwetboek, zoals vervangen bij artikel 1 
van de wet van 19 juli 1934, artikel149 
van de Grondwet en het algemeen rechts
beginsel dat de eerbiediging van het recht 
van verdediging voorschrijft, 

doordat het Militair Gerechtshofvooraf 
oordeelt dat het feit bewezen is "dat (eise
res) aan een van voornoemde Duitse mili
tairen de gevangenneming van Frederik 
Laplasse door leden van de 'Witte Brigade' 
mededeelde" (bestreden arrest, blz. 12 on
der punt 5.10), en dat "het geheel van de 
samengenomen en in hun onderlinge con
text te lezen verklaringen en getuigenis
sen zeker niet het feit ontkracht dat (ei
seres) toegaf dat zij aan Duitse militairen 
mededeling deed van de aanhouding van 
haar zoon door het verzet" (bestreden ar
rest, blz. 15 onder punt 5.17), het Mili
tair Gerechtshofverder vaststelt "dat de 
Duitse troepen hun batterij op 8 septem
ber 1944 nogmaals verlieten in de namid
dag. Dit was vermoedelijk omstreeks 15.30 
uur, zoals Matthias Schumits rapporteert. 
Uit deze - op dat punt volledig betrouw
bare- bronnen volgt dat in de namid
dag het opzet van de Duitsers, maar mis
schien niet hun enig opzet, erin bestond om 
hun krijgsgevangen landgenoten te bevrij
den" (bestreden arrest, blz. 14 onder punt 
5.15), en "deze 'nieuwe' en 'allernieuwste' 
bewijselementen ontkrachten evenmin de 
informatie dat het de hoofdbedoeling, maar 
niet noodzakelijk het enige opzet van Ma
joor Corneille was om in de namiddag van 
8 september 1944 Duitse krijgsgevange
nen te bevrijden", 

en doordat het Militair Gerechtshofver
der oordeelt dat "kan worden getwijfeld aan 
volgende zaken : (. . .) - of de Duitse uit
kijkpost de voorbijtrekkende Duitse krijgs
gevangenen aldan niet opmerkte;- of (ei
seres), bij haar gesprek op de duintop of op 
een later uur van dezelfde dag, aan enige 
Duitse militair andere inlichtingen gaf dan 
het enkele feit van de aanhouding van haar 

(2) Cass., 31 mei 1994, A.R. nr. P.94.0528.N 
(A. C., 1994, nr. 274), en 30 mei 1995, A.R. nr. 
P.94.0528.N (ibid., 1995, nr. 264). 

zoon door het verzet; (. .. )- of(eiseres), met 
betrekking tot de evenementen van 8 sep
tember 1944, de enige inlichtingsbron van 
de Duitse bevelketen was, feit waaraan des 
te meer moet worden getwijfeld aange
zien theoretisch althans, het commando ook 
over een aantal andere informatiekanalen 
beschikte, zoals de inlichtingen verkre
gen van een of andere 'versprengte' Duitse 
militair, van een of andere lokale infor
mant die nog via radio of telefoon in ver
binding kon komen met de batterij, ja zelfs 
via een andere aangifte" (bestreden ar
rest, blz. 15 en 16 onder punt 5.18), en het 
Militair Gerechtshof tot slot verder oor
deelt : "Ook staat het buiten kijf dat Ma
joor Corneille aileen tot de door hem on
dernomen actie kon besluiten omdat hij, 
van buiten de batterij, dienende inlichtin
gen had gekregen over de gevangenne
ming van landgenoten. Vanwie hij deze in
lichtingen kreeg, is thans onmogelijk uit te 
maken" (bestreden arrest, blz. 18 onder 
punt 7.4 in fine), het Militair Gerechts
hofvervolgens niettemin eiseres schuldig 
verklaart aan verraad (artikel116 van het 
Strafwetboek) en, na ook de tenlasteleg
ging B verklikking te hebben bewezen ver
klaard, aanneemt dat de bewezen feiten 
door een enkel strafbaar opzet zijn opge
leverd en er zodoende een enkele straf moet 
worden uitgesproken, en met aanneming 
van de verzachtende omstandigheid dat ei
seres uitsluitend door moederliefde gedre
ven werd, eiseres voor het geheel van de 
verenigde feiten van de tenlasteleggin
gen A en B, mede gelet op de afwezigheid 
van enige vroegere veroordeling in hoofde 
van eiseres, veroordeelt tot een enkele straf, 
namelijk tot levenslange hechtenis, op 
grond van de volgende redengeving voor 
wat de tenlastelegging A betreft : "7. Ten 
aanzien van de gegrondheid van de ver
volging die is ingesteld uit hoofde van ver
raad. 7.1 De eerste kernvraag luidt: wat 
deelde (eiseres) mee aan de Duitse mili
tair die zij op 8 september (1944) op de 
duintop ontmoette? Uit het feitenrelaas 
waarvan hierboven sprake blijkt dat 
(eiseres) aan een Duits militair de gevan
genneming van haar zoon door het verzet 
meedeelde. Dit gegeven staat ten genoege 
van recht vast. In haar tweede conclusies 
schrijft de verdediging trouwens op pa
gina 25 : '(. .. ) op 30 september 1944 heb
ben (eiseres) en haar dochter (. .. ) enkel ver
klaard dat zij aan de Duitsers zouden 
hebben gezegd dat hun zoon en broer ge
vangen was genomen door de Witte Bri
gade'. 7.2 Het (Militair GerechtshoD be
aamt dit gegeven en het wil hierbij 
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beklemtonen dat de verklaring van 30 sep
tember 1944 waarop de verdediging hier in 
conclusies alludeert, deel uitmaakt van het 
reeds aangehaalde verslag van de 'plaat
selijke bevelhebber der A.S.' dat als titel 
draagt 'Zaak Vrouw Henri Laplasse en 
dochter Angele Laplasse', m.a.w. het ha
ger reeds meermaals geciteerde stuk 9 van 
het oorspronkelijk dossier. 7.3. Maar ten 
aanzien van de mededeling die (eiseres) aan 
voornoemd Duits militair deed, moet ver
volgens worden onderzocht wat de pre
cieze betekenis van de gedane medede
ling is, wat zij, militair gezien, betekent. Bij 
nadere analyse, houdt de mededeling van 
(eiseres) in dat zij aan een militair van de 
Duitse troepen van Groenendijk, zij het aan 
de hand van een incident waarbij haar zoon 
betrokken was, het openlijk in actie ko
men van de lokale verzetsgroepen meldt. 
Onnodig te wijzen op het militair belang 
van dergelijke mededeling. Gaat het ech
ter om een geheim in de zin van artikel116 
van het Strafwetboek? 7.4. De tweede kem
vraag in verband met artikel 116 van het 
Strafwetboek luidt immers : was de me
dedeling die (eiseres) aan een Duits mili
tair deed, een inlichting die voor de vij
and moest worden geheim gehouden in het 
belang van de verdediging van het grond
gebied of in het belang van de veiligheid 
van de Staat? Alvorens deze vraag te be
antwoorden, is het niet onnuttig volgend 
feitelijk gegeven te belichten, namelijk het 
verschil in houding van de Duitse troe
pen in de namiddag van 8 september 1944 
en de houding van dezelfde troepen in de 
loop van de ochtend. Waar voor de mid
dag van 8 september 1944 een sectie van 
acht a tien man, onder bevel van 'Spiesz' 
Bongers naar L'Ermitage werd gezonden 
zonder al te veel veiligheidsmaatregelen, is 
de troep die in de loop van de middag de 
batterij verlaat veel talrijker; hij staat on
der het bevel van de majoor zelf en hij heeft 
een zwaardere bewapening, een 'Pak' ka
non. Bovendien opereert deze troep met 
'tangbewegingen'. Deze gegevens bevesti
gen, niet alleen het verschil in opzet van de 
onderhavige acties, maar vooral de gewij
zigde omstandigheden, namelijk een gro
tere dreiging van gewapende confronta
ties, o.m. uitgaande van het lokale verzet. 
Ook staat het buiten kijf dat majoor Cor
neille alleen tot de door hem ondernomen 
actie kon besluiten omdat hij, van buiten de 
batterij, dienende inlichtingen had gekre
gen over de gevangenneming van landge
noten. Van wie hij deze inlichtingen kreeg, 
is thans onmogelijk uit te maken. 7.5. Ret 
antwoord op kernvraag nummer 2 is ove-

rigens bevestigend, - waarbij ondersteld 
kan worden dat (eiseres) zich hiervan wel
licht niet ten valle bewust was - omdat in 
het concept van de 'totale' oorlog die de 
tweede wereldoorlog was, elke inlichting in 
verband met de activiteit van leger en 
weerstand grate militaire waarde heeft en 
als dusdanig geheim moet blijven, zeker 
een bericht zoals in casu betreffende het 
starten van gewapend verzet. In de gege
ven oorlogsomstandigheden van 1944, moet 
ook worden aangenomen dat dergelijk be
richt een geheim is dat de veiligheid van 
het grondgebied aanbelangt. Men mag im
mers niet vergeten dat, wanneer (eiseres) 
haar gesprek met een Duits militair voerde, 
het grondgebied van Oostduinkerke-dorp, 
de facto, als het ware van vijandelijke be
zetting was 'bevrijd', namelijk bij de open
lijke aankomst van het gewapend verzet in 
de dorpskom (cf. de 'optocht' met de krijgs
gevangen Duitsers). Bedoelde 'vrijlating' 
nam trouwens een concrete vorm aan door 
een aantal andere factoren, zoals het op
sluiten van de krijgsgevangenen in de ge
meenteschool, de installatie van het hoofd
kwartier van het verzet, het uitvoeren van 
patrouilles en het uitzetten van schild
wachten, de spontane bevlagging van de 
huizen door de bevolking (. .. ). Alleen al het 
ontwapenen, gevangennemen en oplei
den van een relatief groat aantal Duitse mi
litairen vanuit de hoeve Kinget, betekende 
alvast een niet te onderschatten verzwak
king van de Duitse actie- of reactie
mogelijkheden in het besproken gebied. 
Voor de definitieve bevrijding van het 
grondgebied door de oprukkende Cana
dese troepen, betekende een kleinere ge
vechtsoperatie als die waartoe het verzet 
van Oostduinkerke overging, een niet te 
versmaden voordeel. In deze context, is elke 
informatie die van aard is om een vijan
delijke tegenaanval uit te lokken een ge
heim in de zin van artikel 116 van het 
Strafwetboek. Dit was ook het geval met de 
mededeling die (eiseres), op de duintop, aan 
een Duitse militair prijsgaf, ook al staat het 
niet vast dat (eiseres) enige andere infor
matie verleende dan die over de aanhou
ding van haar zoon door het verzet. Om tot 
de vrijspraak te concluderen, stelt het open
baar ministerie dat de Duitsers, het door 
hen beoogde doel, de bevrijding van de 
krijgsgevangenen, ook hadden kunnen be
reiken op een andere wijze, namelijk door 
geen, minder of ander geweld aan te wen
den. Dit is ongetwijfeldjuist, maar het wij
zigt geenszins het strafbaar karakter van 
de door (eiseres) gedane mededeling. Wel 
moet hier worden aan toegevoegd dat men 
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het (eiseres) zeker niet ten kwade moet dui
den dat Duitse militairen, bij hun actie in 
Oostduinkerke, handelingen stelden die 
strijdig waren met de oorlogswetten. 7.6. De 
derde te beantwoorden kernvraag kan als 
volgt worden geformuleerd : ging het hier 
om een geheim dat (eiseres) wetens (in het 
Frans : sciemment) meedeelde? Om straf
baar te zijn moet de mededeling als be
doeld in artikel116 van het Strafwetboek 
wetens geschieden. Dit betekent dat de wet 
te dezen een 'algemeen (strafbaar) opzet' 
vereist. In deze zaak is aan deze voor
waarde voldaan. Zander twijfel wist (eise
res) dat zij 'verkeerd' handelde door zich bij 
de vijand, minstens impliciet, te gaan be
klagen over de aanhouding van haar zoon 
door een weerstandsgroepering. Zander 
twijfel stelde zij ook bewust de nodige ma
teriele handelingen waardoor haar gedra
ging de onderhavige wetsbepaling schond. 
Zij handelde ook willens, met de bedoe
ling een verboden handeling te verwezen
lijken, het (prijs)geven van een (geheim) ge
geven als bedoeld in artikel 116 van het 
Strafwetboek. Zij aanvaardde wetens en 
willens de verwezenlijking van deze ver
boden handeling, weze het dat zij een an
dere hoofdbedoeling dan het wederrechte
lijke had. Zij bedoelde aldus het 
strafrechtelijk gesanctioneerd gevolg van 
haar gedraging en aanvaardde hiervan de 
gevolgen. Wel moet worden aangenomen 
dat (eiseres) zeker niet beredeneerd te werk 
ging. Zij handelde eerder instinctief, zon
der de mogelijkheid om hieromtrent veel 
over leg te plegen, niet wetende trouwens 
waar haar echtgenoot zich op dat ogen
blik bevond. De dramatische gevolgen die 
zich achterafvoordeden in het (de) dorps
kom voorzag zij niet. In de zin van de straf
wet gaf (eiseres) wel, wetens en willens, een 
geheim als bedoeld in artikelll6 van het 
Strafwetboek prijs en zij aanvaardde dit om 
aldus een ander doel te bereiken, de be
vrijding van haar zoon. In die zin han
delde zij vrijwillig, zonder dwang, en in de 
wetenschap van het geheim karakter van 
de gedane mededeling (zie Gilissen, J. e.a., 
Crimes et delits contre la surete de l'Etat, 
Les Novelles, Droit penal, t. II, nr. 492). 
Vanafhet ogenblik is het rechtens onbe
langrijk dat zij aileen, 'in menselijk ver
trouwen haar angst bekende', aan iemand 
die zij in vertrouwen nam, ja zelfs dat zij 
handelde onder een dwang waaraan zij niet 
zou hebben kunnen weerstaan. Hoewel be
klaagde .voorzeker moest hebben geweten 
dat haar zoon, in geval van bevrijding door 
Duitse militairen, als vaandelvluchtige zou 
worden behandeld, - hij was deserteur als 

Fabriekswachter - bleef het onmisken
baar haar hoofdbedoeling hem te redden 
van wat zij (onterecht) dacht een nakend 
grater kwaad te zijn, namelijk dat hij op 
staande voet zou worden doodgeschoten 
door het verzet. 7.7. De vierde kernvraag 
heeft betrekking op de persoon aan wie be
klaagde haar mededeling deed : was het ie
mand die in het belang van de vijande
lijke mogendheid handelt? Onmiskenbaar 
deed (eiseres) haar mededeling aan een 
Duits militair van de batterij Groenen
dijk, m.a.w. aan een persoon die in het be
lang van een vijandelijke mogendheid han
delde. Zij deed het met de bedoeling hulp 
te bekomen van troepen van deze vijande
lijke mogendheid. Het argument dat (ei
seres) de militair met wie zij sprak als een 
vriend beschouwde, kan men niet in over
weging nemen. Een personeelslid, van de 
vijandelijke troepen, maar die men zich in
dividueel tot vriend maakt, blijft een per
soon die in het belang van de vijandelijke 
mogendheid handelt. Nu het anderzijds 
vaststaat dat (eiseres) met een van de le
den van de uitkijkpost sprak en er zeker
heid bestaat omtrent het doorseinen van 
het gegeven bericht, blijft het- ten aan
zien van de toepassing van het recht- on
belangrijk te weten wie deze Duitse mili
tair precies was. Het staat zelfs vast dat 
(eiseres) en haar dochter, op de duintop, op 
een antwoord hebben gewacht. Uit wat 
voorafgaat volgt dan ook dat de misdaad 
van verraad, in al zijn constitutieve ele
menten bewezen blijft (bestreden arrest, 
blz. 17 tot en met 20), 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in haar 
regelmatig voor het Militair Gerechtshof in
gediende tweede conclusie met betrek
king tot de betichting A- verraad aan
voerde dat, opdat eiseres strafbaar zou 
kunnen zijn overeenkomstig artikel116 van 
het Strafwetboek, diende te worden bewe
zen dat het gaat om informatie die de vij
and op dat ogenblik nog niet kende en dat 
duidelijk uit het dossier bleek dat de Duit
sers reeds uit eigen bron wisten dat hun 
landgenoten in het dorp door het verzet ge
vangen werden gehouden zodat het ter
zake niet kon gaan om nieuwe informatie 
die door de vijand nog niet was gekend en 
wel in de volgende bewoordingen : "§ 3. Ge
heime informatie die de vijand nog niet 
kende. Opdat (eiseres) strafbaar zou kun
nen zijn overeenkomstig art. 116 van het 
Strafwetboek dient te worden bewezen dat 
het gaat om informatie die de vijand op dat 
ogenblik nog niet kende. Er is immers geen 
misdrijf overeenkomstig art. 116 van het 
Strafwetboek indien de informatie door de 
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vijand reeds was gekend of indien de in
formatie op geen enkele wijze hetland na
deel kon berokkenen (Rigaux en Trousse, 
ibidem; Carr. Rb. Brussel, 10 augustus 
1938, R.D.P., 1938, p. 1019 t.e.m. 1023; Gi
lissen, J. e.a., Les Novelles. Droit penal. Les 
infractions, II, Brussel, Larcier, 1967, p. 
218, nr. 509). Het blijkt duidelijk uit het 
dossier dat de Duitsers reeds uit eigen bron 
wisten dat hun kameraden in het dorp ge
vangen werden gehouden en dater zich al
daar iets had afgespeeld. Zelfs indien (ei
seres) aan de vijand zou hebben 
medegedeeld dat Duitse soldaten in het 
dorp van Oostduinkerke gevangen wer
den gehouden - quod non - moet wor
den besloten dat het hier niet gaat om 
nieuwe informatie die door de vijand niet 
was gekend. Terzake verwijst (eiseres) naar 
wat met betrekking tot betichting B zal 
aangevoerd worden aangaande het cau
saal verband tussen de aangifte en de aan
val op de gemeenteschool. (Eiseres) kan bij
gevolg niet worden veroordeeld wegens 
enige inbreuk op art. 116 van het Strafuret
boek. De feiten omschreven onder de be
tichting A dienen dan ook als niet bewe
zen te worden beschouwde (Tweede 
conclusie eiseres, blz. 29-30), het Militair 
Gerechtshof noch met de hierboven staande 
overwegingen noch met enige andere over
wegingen antwoordt op dit precieze ver
weer van eiseres, de appelrechters der
halve hun beslissing niet regelmatig met 
redenen hebben omkleed (schending van 
artikel149 van de Grondwet) en tevens het 
algemeen rechtsbeginsel dat de eerbiedi
ging van de rechten van de verdediging 
voorschrijft schenden (schending alge
meen rechtsbeginsel inzake het recht van 
verdediging); 

tweede onderdeel, het Militair Gerechts
hof, enerzijds, als bewezen verklaart het feit 
dat eiseres aan een Duitse militair de ge
vangenneming van haar zoon door leden 
van de Witte Brigade mededeelde, aan
neemt dat niet bewezen is of eiseres bij 
haar gesprek op de duintop of op een la
ter uur van dezelfde dag, aan enige Duitse 
militair andere inlichtingen gaf dan het en
kele feit van de aanhouding van haar zoon 
door het verzet, dat kan getwijfeld wor
den of eiseres met betrekking tot de eve
nementen van 8 september 1944 de enige 
inlichtingsbron van de Duitse bevelketen 
was, dat het de haafdbedoeling van Ma
joor Corneille was om in de namiddag van 
8 september 1944 Duitse krijgsgevange
nen te bevrijden (bestreden arrest, blz. 15 
onder punt 5.17) en verder beslist "Oak 
staat het buiten kijf dat Majoor Corneille 

alleen tot de door hem ondernomen actie 
kon besluiten omdat hij, van buiten de bat
terij, dienende inlichtingen had gekregen 
over de gevangenneming van landgeno
ten. Van wie hij deze inlichtingen kreeg, is 
thans onmogelijk uit te maken" (bestre
den arrest, blz. 18 onder punt 7.4), doch, 
anderzijds, oordeelt '1n deze context, is elke 
informatie die van aard is om een vijan
delijke tegenaanval uit te lokken een ge
heim in de zin van artikel 116· van het 
Strafuretboek. Dit was ook het geval met de 
mededeling die (eiseres), op de duintop, aan 
een Duits militair prijs gaf, ook al staat het 
niet vast dat beklaagde enige andere in
formatie verleende dan die over de aan
houding van haar zoon door het verzet" (be
streden arrest, blz. 18 en 19); het evenwel 
tegenstrijdig is, enerzijds, aan te nemen dat 
Majoor Corneille alleen tot de door hem on
dernomen actie kan besluiten omdat hij, 
van buiten de batterij, dienende inlichtin
gen had gekregen over de gevangenne
ming van landgenoten, dat enkel bewe
zen is dat eiseres informatie heeft verstrekt 
aan de Duitsers over de aanhouding van 
haar zoon en niet is bewezen dat zij enige 
andere informatie heeft verstrekt dan het 
enkele feit van de aanhouding van haar 
zoon door het verzet, doch, anderzijds, aan 
te nemen dat elke informatie die van aard 
is om een vijandelijke tegenaanval uit te 
lokken een geheim is in de zin van arti
kel116 van het Strafuretboek en dat dit ook 
het geval was met de mededeling die eise
res op de duintop, aan een Duitse mili
tair prijsgaf, ook al staat het niet vast dat 
eiseres enige andere informatie verleende 
dan die over de aanhouding van haar zaon 
door het verzet; het immers tegenstrijdig is, 
enerzijds, aan te nemen dat het buiten kijf 
staat dat Majoor Corneille alleen tot de 
door hem ondernomen actie kon beslui
ten omdat hij van buiten de batterij die
nende inlichtingen had gekregen over de 
gevangenneming van zijn landgenoten 
dach, anderzijds, aan te nemen dat ook de 
mededeling die eiseres op de duintap aan 
een Duits militair prijs gaf infarmatie is die 
van die aard is om een vijandelijke tegen
aanval uit te lokken en dus een geheim is 
in de zin van artikel116 van het Strafuret
boek, oak al staat het niet vast dat eise
res enige andere informatie verleende dan 
die over de aanhouding van haar zoon door 
het verzet; het immers tegenstrijdig is aan 
te nemen, enerzijds, dat Majoor Corneille 
alleen tot de door hem ondernomen actie 
kon besluiten omdat hij, van buiten de bat
terij, dienende inlichtingen had gekregen 
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over de gevangenneming van landgeno
ten en, anderzijds, aan te nemen dat oak 
informatie over de aanhouding van de zoon 
van eiseres door het verzet, en die dus geen 
betrekking had op de gevangenneming van 
Duitse landgenoten, van die aard was om 
een vijandelijke tegenaanval uit te lok
ken en om die reden een geheim is in de zin 
van artikel116 van het Strafuretboek; der
gelijke tegenstrijdigheid in de redenge
ving gelijk staat met een afurezigheid van 
redengeving zodat het arrest niet voldoet 
aan het vormvereiste van artikel 149 van 
de Grondwet; 

derde onderdeel, er van verraad in de zin 
van artikel 116 van het Strafwetboek en
kel sprake kan zijn wanneer de dader in
lichtingen overlevert of mededeelt aan een 
vijandelijke mogendheid die voor de vij
and geheim moet(en) worden gehouden in 
het belang van de verdediging van het 
grondgebied of van de veiligheid van de 
Staat hetgeen inhoudt dat er geen mis
drijf overeenkomstig artikel 116 van het 
Strafuretboek kan zijn indien de informa
tie door de vijand reeds was gekend ofin
dien de informatie op geen enkele wijze het 
land nadeel kon berokkenen; te dezen de 
appelrechters enkel als bewezen aanvaar
den het feit dat eiseres een Duitse mili
tair heeft ingelicht over de aanhouding van 
haar zoon door leden van het verzet en be
slissen dat het niet bewezen is dat zij enige 
andere informatie mededeelde; dat zij ver
der oordelen dat het de hoofdbedoeling van 
Majoor Corneille was om in de namiddag 
van 8 september 1944 Duitse krijgsgevan
genen te bevrijden en dat het buiten kijf 
staat dat Majoor Corneille aileen tot de 
door hem ondernomen actie kon beslui
ten omdat hij, van buiten de batterij, die
nende inlichtingen had gekregen over de 
gevangenneming van landgenoten doch dat 
onmogelijk is uit te maken van wie hij deze 
inlichtingen kreeg; de appelrechters ver
der oordelen dat kan worden getwijfeld of 
eiseres de enige inlichtingsbron van de 
Duitse bevelketen was, feit waaraan des te 
meer moet worden getwijfeld aangezien 
theoretisch althans het commando oak over 
een aantal informatiekanalen beschikte; de 
appelrechters, nu zij aannemen dat Ma
joor Corneille aileen tot de door hem on
dernomen actie kon besluiten omdat hij, 
van buiten de batterij, dienende inlichtin
gen had gekregen over de gevangenne
ming van landgenoten hetgeen inhoudt dat 
hij naar het oordeel van de appelrechters 
op de hoogte moest zijn van het openlijk en 
georganiseerd optreden van het verzet en 
dat niet bewezen is dat eiseres enige 

andere informatie heeft verstrekt dan 
informatie over de aanhouding van haar 
zoon door het verzet hetgeen voor de Duit
sers geen bijkomende informatie inhield 
over het optreden van het verzet, vervol
gens niet naar recht konden oordelen dat 
deze mededeling door eiseres een geheim 
was in de zin van artikel 116 van het 
Strafuretboek nu dergelijke informatie over 
het optreden van het verzet door de vij
and reeds gekend was en de informatie ver
strekt door eiseres op geen enkele wijze het 
land nadeel kon berokkenen nu ze voor de 
vijand geen bijkomende inlichtingen oftoe
gevoegde waarde inhield, de appelrechters 
derhalve hun beslissing niet naar recht ver
antwoorden (schending van artikel116 van 
het Strafuretboek) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat namens Irma 
Swertvaeger werd geconcludeerd zo
als in het onderdeel is vermeld ten be
toge dat de mededeling, welke door 
Irma Swertvaeger aan een Duits mi
litair werd gedaan, geen geheim in
hield dat de vijand nog niet kende; 

Overwegende dat het onderdeel niet 
preciseert waarin de beweerde mis
kenning van het recht van verdedi
ging zou bestaan; 

Dat het onderdeel in zoverre niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende dat het Militair Ge
rechtshof- na onder punt 5 van het 
arrest een relaas omtrent het ver
loop der feiten te hebben gegeven -
releveert: "7.1-Uit het feitenrelaas 
waarvan hierboven sprake blijkt dat 
(Irma Swertvaeger) aan een Duits mi
litair de gevangenneming van haar 
zoon door het verzet meedeelde; (. .. ) 
7.3-Bij nadere analyse houdt de me
dedeling (. .. )in dat zij aan een mili
tair van de Duitse troepen van 
Groenendijk, zij het aan de hand van 
een incident waarbij haar zoon be
trokken was, het openlijk in actie ko
men van de lokale verzetsgroepen 
meldt; 7.4-Waar v66r de middag van 8 
september 1944 een sectie van acht a 
tien man onder bevel van 'Spiesz' Bon
gers nog naar l'Ermitage werd gezon
den zonder al te veel veiligheidsmaat
regelen, is de troep die in de loop van 
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de middag de batterij verlaat veel tal
rijker; hij staat onder het bevel van de 
majoor zelf en hij heeft een zwaar
dere bewapening (. .. ). Deze gegevens 
bevestigen niet alleen het verschil in 
opzet van de onderhavige acties, maar 
vooral de gewijzigde omstandighe
den, namelijk een grotere dreiging van 
gewapende confrontaties, o.m. uit
gaande van het lokale verzet; 7.5-(. .. ) 
elke inlichting in verband met de ac
tiviteit van leger en weerstand grote 
militaire waarde heeft en als dusda
nig geheim moet blijven, zeker een be
richt zoals in casu betreffende het star
ten van gewapend verzet. In de 
gegeven oorlogsomstandigheden van 
1944 moet ook worden aangenomen 
dat dergelijk bericht een geheim is dat 
de veiligheid van het grondgebied aan
belangt. (. .. )In deze context is elke in
forma tie die van aard is om een vij
andelijke tegenaanval uit te lokken 
een geheim in de zin van artikel 116 
van het Strafwetboek", en verder, bij 
de beoordeling van de telastlegging B 
(verklikking) bovendien nog releveert : 
"8.4, a-was de gedane aangifte al dan 
niet nieuw voor de vijand? Hoewel niet 
volledig kan worden uitgesloten dat de 
Duitsers reeds via een andere bron op 
de hoogte waren van het in actie ko
men van het lokale verzet, gaat het al
leszins, ook als de hypothese juist zou 
zijn, om een inlichting die onder toe
passing van artikel121bis valt, aan
gezien de vijand via (Irma Swertvae
ger) een waardevolle bevestiging kreeg 
van een taktisch nuttige informatie, 
m.a.w. vanuit een bron waarvan hij (de 
Duitse bevelhebber) de betrouwbaar
heid kende. Aldus wat supra onder 7.4 
is gezegd ten aanzien van de houding 
van de Duitse troepen in de ochtend 
van 8 september 1944 toont echter aan 
dat het Duitse commando op dat ogen
blik nog niet op de hoogte was van het 
in actie komen van de weerstand"; 

Dat het Militair Gerechtshof met 
deze redengeving de aanvoering in de 
namens Irma Swertvaeger genomen 
conclusie verwerpt, aldus deze conclu
sie beantwoordt; 

Dat het onderdeel in zoverre feite
lijke grondslag mist; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het Militair Ge
rechtshof onder de pun ten 7.4 en 8.4.a 
van het arrest considereert, enerzijds, 
dat in de ochtend van 8 september 
1944 het Duitse commando nog niet op 
de hoogte was van het in actie komen 
van het verzet, dat de Duitse bevel
hebber alleen tot de door hem onder
nomen actie besloten had, omdat hij, 
van buiten de batterij, dienende in
lichtingen had gekregen over de ge
vangenneming van landgenoten en 
over de actie van het verzet, ander
zijds, dat de mededeling door Irma 
Swertvaeger waaruit bleek dat het 
verzet in actie was gekomen, een 
waardevolle bevestiging inhield ko
mende uit een bron waarvan de be
trouwbaarheid door de Duitsers ge
kend was, van aard was om een 
Duitse tegenaanval uit te lokken; 

Dat deze motivering in haar geheel 
en in haar onderlinge samenhang ge
lezen alleen inhoudt dat, ook al moet 
worden aangenomen dat de Duitse be
velhebber alleen tot de aanval kon be
sluiten wegens inlichtingen die hij van 
buitenaf had bekomen, dit niet belet 
dat de mededeling gedaan door Irma 
Swertvaeger van aard was om een 
Duitse tegenaanval uit te lokken ook 
al schrijven ze deze niet toe aan de be
doelde mededeling; 

Dat de aangevoerde tegenstrijdig
heid niet bestaat; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat een inlichting die 
voor de vij and geheim moet worden 
gehouden in het belang van de verde
diging van het grondgebied in de zin 
van artikelll6 Strafwetboek, haar ka
rakter van geheim niet verliest, om
dat ze aan de vijand ook reeds langs 
een andere weg bekend was; 

Dat zulks onder meer het geval is 
wanneer aan de door de vijand reeds 
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gekende inlichting een informatie ko
mende uit een andere bron wordt toe
gevoegd, welke de geloofwaardigheid 
van de eerder verkregen inlichting be
vestigt en versterkt; 

Overwegende dat het Militair Ge
rechtshof- na te hebben vastgesteld 
dat de inlichting door Irma Swertvae
ger gegeven aan een Duits militair, 
mededeling inhield van ''het openlijk 
in actie komen van de lokale verzets
groepen" (punt 7.3-)- considereert 
dat deze inlichting "in verband met de 
activiteit van leger en weerstand grote 
militaire waarde heeft en als dusda
nig geheim moet blijven (. .. );in de ge
geven oorlogsomstandigheden van 
1944 moet ook worden aangenomen 
dat dergelijk bericht een geheim is dat 
de veiligheid van het grondgebied aan
belangt" (punt 7.5-), en verder dat door 
deze inlichting gegeven door Irma 
Swertvaeger "de vijand (. .. ) een waar
devolle bevestiging kreeg van een tak
tisch nuttige informatie, m.a.w. van
uit een bron waarvan hij (de Duitse 
bevelhebber) de betrouwbaarheid 
kende"; 

Dat het arrest aldus vaststelt dat 
hierdoor de geloofwaardigheid van de 
inlichting waarvan de vijand reeds 
kennis had, werd bevestigd en ver
sterkt, dus een meerwaarde verkre
gen had; 

Dat het Militair Gerechtshof der
halve op wettige gronden beslist dat 
Irma Swertvaeger schuldig is aan de 
misdaad bepaald bij artikel 116 
Strafwetboek; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, luidend als 
volgt: 

schending van artikel121bis van het 
Strafwetboek, zoals vervangen bij artikel 4 
van de Besluitwet van 17 december 1942 en 
artikel 149 van de Grondwet, 

doordat het Militair Gerechtshof vooraf 
oordeelt dat het feit bewezen is "dat (eise
res) aan een van voornoemde Duitse mili
tairen de gevangenneming van Frederik 

Laplasse door leden van de 'Witte Brigade' 
mededeelde" (bestreden arrest, blz. 12 on
der punt 5.10), en dat "het geheel van de 
samengenomen en in hun onderlinge con
text te lezen verklaringen en getuigenis
sen zeker niet het feit ontkracht dat (ei
seres) toegaf dat zij aan Duitse militairen 
mededeling deed van de aanhouding van 
haar zoon door het verzet" (bestreden ar
rest, blz. 15 onder punt 5.17), het Mili
tair Gerechtshofverder vaststelt "dat de 
Duitse troepen hun batterij op 8 septem
ber 1944 nogmaals verlieten in de namid
dag. Dit was vermoedelijk omstreeks 15.30 
uur, zoals Matthias Schumitz rapporteert. 
Uit deze- op dat punt volledig betrouw
bare- bronnen volgt dat in de namid
dag het opzet van de Duitsers, maar mis
schien niet hun enig opzet, erin bestond om 
hun krijgsgevangen landgenoten te bevrij
den (bestreden arrest, blz. 14 onder punt 
5.15), en "deze 'nieuwe' en 'allernieuwste' 
bewijselementen ontkrachten evenmin de 
informatie dat het de hoofdbedoeling, maar 
niet noodzakelijk het enige opzet van Ma
joor Corneille was om in de namiddag van 
8 september 1944 Duitse krijgsgevange
nen te bevrijden", 

en doordat het Militair Gerechtshofver
der oordeelt dat "kan worden getwijfeld aan 
volgende zaken : (. .. ) - of de Duitse uit
kijkpost de voorbijtrekkende Duitse krijgs
gevangenen aldan niet opmerkte;- of(ei
seres), bij haar gesprek op de duintop of op 
een later uur van dezelfde dag, aan enige 
Duitse militair andere inlichtingen gaf dan 
het enkele feit van de aanhouding van haar 
zoon door het verzet; (. .. ) - of ( eiseres), met 
betrekking tot de evenementen van 8 sep
tember 1944, de enige inlichtingsbron van 
de Duitse bevelketen was, feit waaraan des 
te meer moet worden getwijfeld aange
zien theoretisch althans, het commando ook 
over een aantal andere informatiekanalen 
beschikte, zoals de inlichtingen verkre
gen van een of andere 'versprengte' Duitse 
militair, van een of andere lokale infor
mant die nog via radio of telefoon inver
binding kon komen met de batterij, ja zelfs 
via een andere aangifte" (bestreden ar
rest, blz. 15 en 16 onder punt 5.18), en het 
Militair Gerechtshof tot slot verder oor
deelt : "ook staat het buiten kijf dat Ma
joor Corneille alleen tot de door hem on
dernomen actie kon besluiten omdat hij, 
van buiten de batterij, dienende inlichtin
gen had gekregen over de gevangenne
ming van landgenoten. Van wie hij deze 
inlichtingen kreeg, is thans onmogelijk uit 
te maken" (bestreden arrest, blz. 18 
onder punt 7.4 in fine), het Militair 
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Gerechtshof vervolgens, na eiseres schul
dig te hebben verklaard aan verraad, ei
seres ook schuldig verklaart aan eenvou
dige verklikking (artikel 121bis van het 
Strafwetboek), aanneemt dat de bewezen 
feiten door een enkel strafbaar opzet zijn 
opgeleverd en er zodoende een enkele straf 
moet worden uitgesproken, en met aanne
ming van de verzachtende omstandigheid 
dat eiseres uitsluitend door moederliefde 
gedreven werd, eiseres voor het geheel van 
de verenigde feiten van de tenlasteleggin
gen A en B, mede gelet op de afwezigheid 
van enige vroegere veroordeling in hoofde 
van eiseres, veroordeelt tot een enkele straf, 
namelijk tot levenslange hechtenis, op 
grand van de volgende redengeving voor 
wat de tenlastelegging B betreft : "8. Ten 
aanzien van de gegrondheid van de ver
volging die is ingesteld uit hoofd(e) van ver
klikking. 8.1. Hier moet het (Militair Ge
rechtshof) eerst nagaan of de bestanddelen 
van de zogenoemde 'eenvoudige' verklik
king al dan niet vaststaan. In dit verband 
moeten twee kernvragen worden beant
woord. 8.2. De eerste kernvraag die hier 
moet worden onderzocht luidt als volgt : 
deed (eiseres) aan de Duitse militair met 
wie zij op de duintop sprak een medede
ling die dient te worden beschouwd als aan
gifte van een feit dat iemand aan opspo
ringen, vervolgingen of gestrengheden van 
de vijand kon blootstellen? (Eiseres) be
antwoordt zeker niet aan het schoolvoor
beeld van verklikker beschreven door Ma
hillon, P., in zijn noot onder KrijgshofLuik, 
28 mei 1947, J.T., 1948, p. 79). Dit is rech
tens niet nodig. Door in de gekende om
standigheden, aan een Duits militair mee 
te delen dat het lokale verzet openlijk in ac
tie was gekomen (zie supra, nummer 7.3), 
deed (eiseres) aan de vijand aangifte van 
een werkelijk feit dat enige persoon, met 
name de weerstanders die tot de aanhou
ding van Frederik Laplasse overgingen en 
hun wapenbroeders, kon blootstellen aan 
zijn opsporingen, vervolgingen of gestreng
heden. 8.3. Met betrekking tot de mis
daad van 'eenvoudige verklikking' rest dus 
alleen nog de tweede kernvraag, te weten 
de vraag naar het 'wetens' handelen van 
(eiseres). Ook aan dit constitutief element 
van de tenlastelegging kan niet worden ge
twijfeld. (Eiseres) kende het wederrechte
lijk karakter van haar gedraging. Zij kon 
niet anders dan weten dat zij, door aan
gifte te doen, de verzetslui die haar zoon 
hadden aangehouden aan vervolgingen van 
de vijand blootstelde. Zij deed dit willens en 
aanvaardde het risico, weliswaar om zo
doende het andere doel te bereiken dat zij 

nastreefde, de bevrijding van haar zoon. 
8.4. Steeds in verband met de toepassing 
van artikel 121bis van het Strafwetboek, 
komen ten slotte nog twee supplemen
taire vragen op. a. Was de gedane aan
gifte al dan niet nieuw voor de vijand? Hoe
wei niet volledig kan worden uitgesloten 
dat de Duitsers reeds via een andere bron 
op de hoogte waren van het in actie ko
men van het lokale verzet, gaat het alles
zins, ook als de hypothese juist zou zijn, om 
een inlichting die onder toepassing van ar
tikel 121bis valt, aangezien de vijand via 
(eiseres) een waardevolle bevestiging kreeg 
van een taktisch nuttige informatie, m.a.w. 
vanuit een bron waarvan hij de betrouw
baarheid kende. Alles wat supra onder 7.4. 
is gezegd ten aanzien van de houding van 
de Duitse troepen in de ochtend van 8 sep
tember 1944 toont echter aan dat het 
Duitse commando op dat ogenblik nog niet 
op de hoogte was van het in actie komen 
van de weerstand. b. Deed (eiseres) al dan 
niet nominatim aangifte van de personen 
die haar zoon hadden aangehouden? Ook 
kan worden aangenomen dat (eiseres) de 
personen die haar zoon gevangen hadden 
genomen niet nominatim heeft aangege
ven. Hierboven is aangegeven waarom het 
(Militair Gerechtshof) wel tot de overtui
ging kwam dat melding is gemaakt van 'de 
(plaatselijke) Witte Brigade' als dusda
nig. Het niet opgeven van de namen van de 
weerstanders die tot de arrestatie van haar 
zoon overgingen heeft echter geen ander 
rechtsgevolg omdat, ten overstaan van de 
'persoon' waarvan sprake in de eerste ali
nea van artikel121bis van het Strafwet
boek, de wet niet vraagt dat de dader nood
zakelijk de bewerker van het aangegeven 
feit met naam aangewezen heeft of hem ge
kend heeft; er kan aangifte zijn indien de 
ter kennis van de vijand gebrachte ele
menten de identificatie van de bewerker 
van het feit hebben toegelaten (Cass., 31 
juli 1947,Arr. Cass., 1947,265, Pas., I, 341). 
8.5. Ten slotte, de laatste kemvraag die zich 
ten aanzien van artikel 121bis van het 
Strafwetboek stelt : is de verzwarende om
standigheid bewezen? De behandeling die 
de vijand aan de leden van het verzet van 
Oostduinkerke deed ondergaan is welis
waar hun dood of een van de andere ge
volgen waarvan sprake in artikel 121bis 
van het Strafwetboek ten gevolge. Aan de 
hand van het geheel van de overgelegde 
bewijselementen is de verzwarende om
standigheid voorzien bij het derde lid van 
dit artikel nochtans niet ten genoege van 
recht bewezen. De absolute zekerheid ont
breekt immers dat geen andere dan de door 
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(eiseres) gedane aangifte deze gevolgen 
heeft veroorzaakt. Op dat vlak blijft er, ten 
aanzien van het oorzakelijk verband tus
sen het gesprek van (eiseres) met een Duits 
militair op de duintop en het drama dat 
zich in de namiddag in Oostduinkerke
dorp voordeed, minstens twijfel bestaan. 
Deze twijfel moet (eiseres) ten goede ko
men. De omstandigheid dat desbetreffend 
niet tijdig onderzoek is verricht bij mid
del van een omstandig verhoor van ma
joor Corneille omtrent zijn besluitvorming, 
mag (eiseres) niet benadelen" (bestreden ar
rest, blz. 21 en 22), 

terwijl, eerste onderdeel, het tegenstrij
dig is, enerzijds, aan te nemen dat Ma
joor Corneille alleen tot de door hem on
dernomen actie kon besluiten omdat hij van 
buiten de batterij dienende inlichtingen had 
gekregen over de gevangenneming van 
landgenoten en vast te stellen dat niet be
wezen is dat eiseres enige inlichting heeft 
verstrekt met betrekking tot de aanhou
ding van Duitse krijgsgevangenen, doch, 
anderzijds, te oordelen dat de informatie die 
door eiseres werd verstrekt en waarvan 
niet is bewezen dat zij op enige andere in
lichtingen betrekking had dan op de aan
houding van haar zoon, niettemin van die 
aard is om personen bloat te stellen aan op
sporingen, vervolgingen of gestrengheden 
van de vijand; dat het immers tegenstrij
dig is, enerzijds, aan te nemen dat Ma
joor Corneille enkel tot de actie kon be
sluiten omdat hij dienende inlichtingen had 
gekregen over de gevangenneming van 
landgenoten en, anderzijds, aan te ne
men dat de informatie die eiseres heeft ver
strekt en die geen betrekking had op de ge
vangenneming van Duitsers, tach van die 
aard was dat zij een represaille kon ver
oorzaken; deze tegenstrijdigheid gelijk staat 
met een afwezigheid van redengeving en 
het arrest aldus niet regelmatig met rede
nen is omkleed (schending van artikel149 
van de Grondwet); 

tweede onderdeel, het misdrijfvan een
voudige verklikking omschreven in arti
kel121bis van het Strafwetboek veronder
stelt dat de dader wetens, door aangifte van 
een werkelijk of denkbeeldig feit, enig per
soon aan opsporingen, vervolgingen of ge
strengheden van de vijand blootstelt het
geen inhoudt dat de vijand, op het ogenblik 
van de aangifte, nag geen kennis heeft van 
dit feit en de inlichting van die aard moet 
zijn om de betrokken personen bloat te stel
len aan represailles; het derhalve vereist is 
dat de vijand kennis verwerft ten gevolge 
van de verklikking en personen tenge
volge van deze kennisgeving worden bloat-

gesteld aan represailles; daaruit voort
vloeit dater van eenvoudige verklikking 
geen sprake kan zijn wanneer het bedoelde 
feit aan de vijand reeds volledig bekend is 
en de aangifte geen bijkomende informa
tie verstrekt ofvoor de vijand geen toege
voegde waarde inhoudt; te dezen de appel
rechters oordelen dat enkel bewezen is dat 
eiseres aan een Duitser mededeelde dat 
haar zoon aangehouden was door leden van 
het verzet en dat niet bewijzen is dat zij 
enige andere bijkomende informatie ver
strekte; de appelrechters verder aanne
men dat niet bewezen is dat eiseres de 
enige inlichtingsbron van de Duitse bevel
keten was en dat het buiten kijf staat dat 
Majoor Corneille aileen tot de door hem on
dernomen actie kon besluiten omdat hij, 
van buiten de batterij, dienende inlichtin
gen had gekregen over de gevangenne
ming van landgenoten en dat thans onmo
gelijk uit te maken is van wie hij deze 
inlichtingen kreeg; de appelrechters al
dus aannemen dat Majoor Corneille en
kel tot de door hem ondernomen actie kon 
besluiten omdat hij dienende inlichtin
gen had gekregen over de gevangenne
ming van landgenoten en niet bewezen is 
dat deze inlichtingen afkomstig zijn van ei
seres; de appelrechters uitdrukkelijk over
wegen dat het niet uit te sluiten is dat Ma
joor Corneille over andere informatie
bronnen beschikte, zoals de inlichtingen 
verkregen van een of andere Duitse mili
tair, op grand van eigen waarnemingen, 
van een of andere lokale informant of via 
een andere aangifte; de appelrechters op 
grand van deze feitelijke vaststellingen ver
volgens niet naar recht konden oordelen dat 
de informatie medegedeeld door eiseres aan 
een Duitse militair inzake de aanhouding 
van haar zoon door het verzet diende be
schouwd te worden als een eenvoudige ver
klikking in de zin van artikel121bis van 
het Strafwetboek nu zij, enerzijds, aanne
men dat niet kan uitgesloten worden dat de 
Duitsers reeds via een andere bran op de 
hoogte waren van het in actie komen van 
het lokale verzet zodat deze informatie der
halve reeds bekend was aan de vijand en de 
vijand derhalve dit feit niet heeft verna
men ten gevolge van de verklikking van 
deze aangifte door eiseres aan de vijand 
geen bijkomende informatie bevatte noch 
enige toegevoegde waarde inhield (scherr
ding van artikel 121bis van het Strafwet
boek): 

Overwegende dat het middel en
kel gericht is tegen het bewezen ver
klaren van de telastlegging B; 
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Overwegende dat, ingevolge de ver
werping van het eerste middel datal
leen betrekking heeft op de telastleg
ging A, de ene straf uitgesproken 
wegens de telastleggingen A en B wet
tig verantwoord is door het bewezen 
verklaren van de telastlegging A; 

Dat het middel niet tot cassatie kan 
leiden, mitsdien niet ontvankelijk is; 

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

II. Op de voorzieningen van Mar
gareta Ureel, Bertha Ureel, Willy 
Ureel, Emiel Ureel, Jeannine Ureel, 
Maurice Ureel, Pieter Coussaert, Ge
orgette Torreele, Roger Torreele, Ma
ria Torreele en Marcel Torreele : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat de voorzieningen van de 
eisers, burgerlijke partijen, werden be
tekend aan verweersters curator; 

Dat de voorzieningen mitsdien niet 
ontvankelijk zijn; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de memorie van antwoord in
gediend namens de burgerlijke par
tijen, die niet de hoedanigheid heb
ben van verweerders op de namens 
Irma Swertvaeger ingestelde voorzie
'ning, verwerpt de voorzieningen; laat 
de kosten van de voorziening sub I ten 
laste van de Staat; veroordeelt de ei
sers sub II in de kosten van hun voor
zieningen. 

16 december 1997-26 kamer- Voor
zitter en verslaggever: de h. D'Haenens, 
voorzitter - Deels gelijkluidende conclu
sie (3) van de h. De Swaef, advocaat
generaal - Advocaat : mr. J. Verbist. 

(3) Het O.M. concludeerde ook tot de verwer
ping van het cassatieberoep, maar meende dat 
het onderzoek van de in het tweede onderdeel van 
het eerste middel aangevoerde tegenstrijdig
heid in de redengeving onderstelt dat het Hofhet 
door het bestreden arrest toegepaste art. 116 Sw. 
zou uitleggen met betrekking tot de medeling van 
inlichtingen door Irma Swertvaeger die, lui-

Nr. 557 

26 KAMER- 16 december 1997 

1 o VALSHEID EN GEBRillK VAN VALSE 
STUKKEN - VALSHEID IN GESCHRIFTE
PRNAAT GESCHRIFT- BEGRIP. 

2° CASSATIE- VERNIETIGING. OMVANG
STRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING- BURGERLIJKE PARTIJ- BESTREDEN 
BESLISSING- BESLISSING WAARBIJ EEN TE
LASTLEGGING NIET BEWEZEN WORDT VER. 
KLAARD - VERNIETIGING - BESLISSING 
W AARBIJ EEN ANDERE TELASTLEGGING NIET 
BEWEZEN WORDT VERKLAARD DIE OP DE EER
STE STOELT - GEVOLG. 

1 o Private geschriften vallen onder toe
passing van de artt. 193 en 196 Sw. 
wanneer ze in een zekere mate tot be
wijs kunnen dienen van wat erin wordt 
vermeld of vastgesteld, en in rechte 
gevolgen kunnen hebben, dit is dat ze 
door het gebruik waarvoor ze werden 
geredigeerd, derden nadeel kunnen 
berokkenen, en wegens hun vorm of in
houd door de gemeenschap als waar mo
gen worden beschouwd (1). (Artt. 193 en 
196 Sw.) 

2° Vernietiging, op de vordering van de 
burgerlijke partij, van de beslissing 
waarbij een telastelegging niet bewezen 
wordt verklaard, brengt de vernietiging 
mee van de beslissing waarbij een an
dere telastelegging niet bewezen wordt 
verklaard, die het gevolg is van de eer
ste beslissing (2). 

dens voornoemde wetsbepaling, voor de vijand ge
heim moest worden gehouden in het belang van 
de verdediging van het grondgebied of van de vei
ligheid van de Staat. 

Zulkdanige grief staat aldus niet gelijk met een 
gebrek aan redenen en houdt geen verband met 
het vormvoorschrift van art. 149 Gw. zoals aan
gevoerd in het onderdeel (Cass., 6 juni 1994, A.R. 
nr. C.93.0126.F (A. C., 1994, nr. 288), en 19 jan. 
1995, A.R. nr. C.94.0198.F (ibid., 1995, nr. 28). 

(1) Cass., 9 feb. 1982 (A.C., 1981-82, nr. 352); 
zie F. WILLIO, Het begrip 'beschermd geschrift" in 
art. 193 e.v. Sw., R. W, 1995-96, (793), nrs. 18 en 
30-31. 

(2) Zie Cass., 26 april1993, nr. 9572 (AC., 
1993, nr. 198). 
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(FEDERALE KAS VOOR RET BEROEPSKREDIET S.V. 
T.A. .. ) 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.1490.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 oktober 1996 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen ge
wezen; 

Over het middel : 
schending van artikel149 van de Grand

wet, de artikelen 193, 196, 197 en 496 van 
het Strafwetboek en de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het hof van beroep verweerder 
vrijspreekt wegens de ten laste gelegde fei
ten en zich onbevoegd verklaart om te oor
delen over de vordering van eiseres; de 
appelrechters de beslissing tot bevesti
ging van het vonnis van de Correctionele 
Rechtbank te Antwerpen laten steunen op 
de volgende redengeving : "Overwegende 
dat noch door het strafdossier noch door het 
onderzoek ter terechtzitting van het hof 
(van beroep) de schuld van (verweerder) 
aan de feiten van de tenlasteleggingen be
wezen is; dat immers de feiten van de ten
lasteleggingen B, waarop in essentie de fei
ten van de tenlasteleggingen A en C zijn 
gestoeld, niet kunnen omschreven wor
den als valsheid in handels-, bank- of pri
vate geschriften, nu in casu de als vals aan
gemerkte geschriften niet kunnen worden 
aangezien als door de wet beschermde ge
schriften; overwegende dat immers, in con
creto, rekening houdende met de procedu
ren voor het toekennen van kredieten, 
rekening houdend met de activiteiten van 
de (verweerder), zoals die blijken uit het or
ganigram van (eiseres), rekening houdend, 
enerzijds, met de vermeldingen in de kwes
tieuze geschriften en, anderzijds, met de es
sentiele of de basiscriteria gehanteerd voor 
het toekennen van krediet, blijkt : - dat de 
private geschriften en in het bijzonder de 
als vals bestempelde gegevens in die ge
schriften, in casu, slechts eenzijdige opga
ven zijn van beweringen en/of feitelijkhe
den die zich geenszins aan het 'openbaar 
vertrouwen' opdringen zodat bezwaarlijk 
kan voorgehouden worden dat het bank
comite dat er kennis van nam overtuigd 
moest of kon zijn van de waarachtigheid er
van; dat evenmin aan de beweerde valse 
gegevens 'spontaan' door hen die ervan ken
nis moesten nemen geloof moest worden ge
hecht temeer daar het bijzonder relatieve 
ervan door (eiseres) voldoende gekend was 

en geenszins door haar werd beschouwd als 
bepalend voor het toekennen van een kre
diet; - dat de als vals bestempelde gege
vens niet in aanmerking werden gena
men om kredieten toe te kennen, de 
omvang of de rentevoet ervan te bepalen 
daar de beweerde valse gegevens geen be
trekking hadden op onder meer het onder
pand van de burgerlijke partij, de finan
ciele draagkracht van de ontlener of 
kredietnemer doch eerder op modalitei
ten met betrekking tot het aanwenden van 
het verkregen krediet (geheel of gedeelte
lijk) door de ontlener; dat derhalve de be
weerde valse gegevens opgenomen in de ge
schriften die het voorwerp uitmaken van de 
tenlasteleggingen onder B vermeld, (eise
res) niet konden misleiden bij de beslis
sing(en) om aldan niet kredieten en!ofle
ningen toe te staan; overwegende dat 
derhalve om bovenvermelde redenen de be
slissing van de eerste rechter om (verweer
der) vrij te spreken moet worden beves
tigd (bestreden arrest, blz. 21 en 22)", 

terwijl, eerste onderdeel, het hofvan be
roep geen antwoord geeft op de middelen 
die door eiseres in haar regelmatig voor het 
hofvan beroep ingediende conclusie wa
ren ontwikkeld met betrekking tot de fei
ten omschreven onder de tenlastelegging A; 
eiseres in haar regelmatig voor het hofvan 
beroep ingediende conclusie met betrek
king tot onder meer de betichting A had la
ten gelden dat de van valsheid betichte do
cumenten zeker geschriften waren die door 
de wet waren beschermd in de zin van de 
artikelen 193, 196 en 197 van het StrafWet
boek; eiseres hierbij had aangevoerd dat de 
beslissing van de Correctionele Recht
bank te Antwerpen op dit punt terecht was 
genomen (appelconclusie, blz. 5 in fine); ei
seres dezelfde stelling ook reeds had uit
eengezet in haar regelmatig voor de Cor
rectionele Rechtbank te Antwerpen 
neergelegde conclusie (blz. 11) die in graad 
van hoger beroep integraal en uitdrukke
lijk werd hernomen (appelconclusie, blz. 2); 
de appelrechters in hun redengeving en
kel aangeven dat de in de tenlastelegging 
B vermelde geschriften niet kunnen wor
den aangezien als door de wet beschermde 
geschriften; de appelrechters wel aange
ven dat naar hun mening de feiten van de 
tenlasteleggingen A en C zijn gestoeld op de 
feiten van de tenlastelegging B, doch geen 
antwoord geven op de aanvoering door ei
seres dat de notariele akten van krediet
opening, vermeld in de tenlastelegging A, 
moeten worden aangezien als door de 
wet beschermde geschriften; de appel
rechters ten onrechte nagelaten hebben de 
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verweermiddelen van eiseres op dit punt te 
beantwoorden; de in de tenlastlegging A 
vermelde geschriften notariele akten zijn, 
waarvan bezwaarlijk kan worden betwist 
dat zij zich aan het openbaar vertrouwen 
opdringen en bijgevolg als door de wet be
schermde geschriften dienen te worden 
aangezien; het arrest derhalve niet vol
doet aan het vormvereiste van artikel149 
van de Grondwet en de appelrechters hun 
beslissing niet naar recht verantwoorden 
(schending van de artikelen 193, 196 en 
197 van het Strafwetboek); 

tweede onderdeel, de appelrechters oor
delen dat de in de betichting B vermelde 
geschriften niet kunnen worden aange
zien als door de wet beschermde geschrif
ten; de appelrechters vaststellen dat de als 
vals bestempelde gegevens in die geschrif
ten in casu slechts eenzijdige opgaven zijn 
van beweringen en/of feitelijkheden die zich 
geenszins aan het openbaar vertrouwen op
dringen zodat bezwaarlijk kan voorgehou
den worden dat het bankcomite dat er ken
nis van nam overtuigd moest of kon zijn 
van de waarachtigheid ervan; de appel
rechters eveneens oordelen dat evenmin 
aan de beweerde valse gegevens spontaan 
door hen die ervan kennis moesten ne
men geloof moest worden gehecht; de in de 
tenlastelegging B vermelde geschriften di
verse documenten betreffen, zoals 
financieringsplannen, verslagen van ver
weerder aan het directiecomite, akkoord
brieven uitgaande van eiseres, aan eise
res overgelegde onderhandse verkoop
overeenkomsten, een overeenkomst tot 
overdracht van een handelsfonds, een ver
klaring met betrekking tot een lening tus
sen particulieren, een valse brief gericht 
aan eiseres, documenten 'immobilisering 
van ambtswege" en onderhandse overeen
komsten van overname; uit de in het mid
del aangehaalde wetsbepalingen volgt dat 
ook private geschriften onder bepaalde om
standigheden als door de wet beschermde 
geschriften kunnen worden aangezien; dit 
niet alleen het geval is voor geschriften die 
door een aangestelde aan zijn directieco
mite zijn overgemaakt doch evenzeer voor 
onderhandse overeenkomsten die tussen 
derden zijn opgesteld en die aan een kre
dietinstelling worden overgelegd met de be
doeling van deze instelling een krediet te 
verkrijgen; een privaat geschrift door de 
wet wordt beschermd indien het van die 
aard is dat het in het gewone maatschap
pelijke verkeer in een zekere mate als be
wijs kan dienen van een rechtshandeling of 
van een rechtsfeit en eenieder die er 
kennis van neemt kan overtuigen van de 

waarachtigheid van deze akten of feiten; de 
omstandigheid dat een aantal van de in de 
tenlastelegging B vermelde geschriften 
eenzijdige opgaven zijn van beweringen en 
of feitelijkheden niet verhindert dat deze 
geschriften in een zekere mate als bewijs 
kunnen dienen van de akten of feiten die 
erin worden vermeld en zich bijgevolg aan 
het openbaar vertrouwen opdringen; de 
door de appelrechters aangehaalde om
standigheid dat deze beweerde valse ge
gevens niet spontaan door hen die ervan 
kennis moesten nemen dienden te wor
den aangenomen evenmin verhindert dat 
deze private geschriften in een zekere mate 
als bewijs kunnen dienen van een hande
ling of een feit die erin worden vastge
steld; dit zeker het geval is indien deze pri
vate geschriften worden bevestigd door de 
inhoud van andere private geschriften zo
als financieringsplannen en verslagen, op
gesteld door verweerder ten behoeve van ei
seres; de omstandigheid dat de in de 
tenlastelegging B vermelde private ge
schriften geen authentiek karakter bezit
ten en theoretisch vatbaar zijn voor con
trole, niet wegneemt dat deze geschriften 
in het gewone maatschappelijke verkeer en 
bevestigd door de andere door verweer
der opgestelde geschriften, van die aard wa
ren eiseres te kunnen overtuigen van de 
daarin vermelde akten offeiten; de appel
rechters uit de door hen gedane vaststel
lingen aldus niet naar recht vermochten af 
te leiden dat de in de tenlastelegging B ver
melde geschriften zich niet aan het open
baar vertrouwen opdringen, de appel
rechters derhalve hun beslissing niet naar 
recht verantwoorden (schending van de ar
tikelen 193, 196 en 197 van het Strafwet
boek); 

derde onderdeel, de appelrechters de in 
de tenlastelegging B vermelde geschrif
ten beschouwen als geschriften waarin 
slechts eenzijdige opgaven van bewerin
gen en/of feitelijkheden wordt gedaan; de 
appelrechters aannemen "dat de private 
geschriften en in het bijzonder deals vals 
bestempelde gegevens in die geschriften, in 
casu slechts eenzijdige opgaven zijn van be
weringen en of feitelijkheden die zich 
geenszins aan het openbaar vertrouwen op
dringen"; zulks minstens voor een aantal 
van de in de tenlastelegging B vermelde ge
schriften niet het geval kan zijn; de in de 
tenlastelegging B I a 1, B I a 2, B I c, B XV 
a 1 en B IX a 2 vermelde documenten over
eenkomsten betreffen die tussen meer
dere partijen werden afgesloten; het res
pectievelijk gaat om een onderhandse 
verkoopsovereenkomst met betrekking tot 
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de verkoop van een restaurant, een 
overeenkomst van overdracht van een 
handelsfonds en een onderhandse overeen
komst voor de overname van een cafe; deze 
geschriften overeenkomsten betreffen waar
bij meerdere partijen betrokken waren en 
die door meerdere partijen werden onder
tekend; de appelrechters ten onrechte aan
nemen dat het ook bij deze documenten 
slechts gaat om eenzijdige opgaven van be
weringen en/of feitelijkheden; het bestre
den arrest derhalve, door te beslissen dat 
de in de tenlastelegging B vermelde ge
schriften slechts eenzijdige opgaven zijn 
van beweringen en/of feitelijkheden, van de 
in het onderdeel vermelde stukken een uit
leiding geeft die onverenigbaar is met de 
bewoordingen ervan en derhalve de be
wijskracht ervan miskent (schending van 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

vierde onderdeel, de appelrechters ver
weerder vrijspreken wegens de feiten ver
meld onder de tenlastelegging C en zich 
dienvolgens onbevoegd verklaren om te oor
delen over de vordering van eiseres; de 
appelrechters oordelen dat de beweerde 
valse gegevens opgenomen in de geschrif
ten die het voorwerp uitmaken van de ten
lasteleggingen onder B vermeld, eiseres niet 
konden misleiden bij de beslissing om al 
dan niet kredieten en/of leningen toe te 
staan; de appelrechters zulks klaarblijke
lijk afleiden uit het feit dat de geschrif
ten, vermeld onder de tenlastelegging B, 
niet als door de wet beschermde geschrif
ten kunnen worden aangezien; de appel
rechters zodoende minstens impliciet aan
nemen dat de feiten van oplichting niet 
bewezen zijn omdat de onder de tenlaste
legging B vermelde geschriften, die zijn ge
bruikt om het misdrijf te plegen, geen door 
de wet beschermde geschriften zijn, ook al 
zijn de erin vermelde gegevens minstens 
gedeeltelijk vals; de listige kunstgrepen be
doeld in artikel 496 van het StrafWetboek 
evenwel niet noodzakelijk op zichzelf ge
nomen strafbare feiten dienen te zijn om tot 
het misdrijf van oplichting bij te dragen; 
leugenachtige beweringen opgetekend in 
een geschrift dat door zijn uitzicht vertrou
wen wekt omdat het is opgesteld op de door 
de wet voorgeschreven wijze de vereiste lis
tige kunstgrepen kunnen opleveren; de lis
tige kunstgrepen ook kunnen opgeleverd 
worden door een geheel van feiten waar
van elk slechts een bestanddeel van de lis
tige kunstgreep is en bijgevolg alle ken
merken ervan niet verenigt; uit de 
omstandigheid dat de in de tenlasteleg
ging B vermelde geschriften geen door de 

wet beschermde geschriften zouden zijn, 
niet noodzakelijk volgt dat deze geschrif
ten niet zouden kunnen worden aange
merkt als listige kunstgrepen in de zin van 
artikel 496 van het StrafWetboek; private 
geschriften, zelfs zo zij geen strafbare vals
heid uitmaken, niettemin een bedrieg
lijke kunstgreep kunnen uitmaken aan de 
hand waarvan het misdrijf van oplich
ting kan worden gepleegd; zelfs indien het 
niet gaat om door de wet beschermde pri
vate geschriften een valse vermelding in 
deze geschriften van die aard kan zijn om 
een listige kunstgreep uit te maken en de 
basis te vormen van het misdrijf van op
lichting; de appelrechters ten onrechte uit 
de vrijspraak voor de feiten vermeld on
der de tenlastelegging B automatisch af
leiden dat de feiten omschreven onder de 
tenlastelegging C niet bewezen zijn, en zich 
onbevoegd verklaren om te oordelen over de 
vordering van eiseres; de appelrechters der
halve hun beslissing niet naar recht ver
antwoorden (schending van artikel 496 an 
het StrafWetboek) : 

Wat de door verweerder aange
voerde grand van niet-ontvankelijkheid 
van bet middel betreft : 

Overwegende dat verweerder in zijn 
memorie van antwoord betoogt dat bet 
middel niet ontvankelijk is, omdat de 
appelrecbters zouden bebben vastge
steld dat de feiten van valsbeid in ge
scbrifte (telastleggingen B), die te
vens ten grondslag liggen aan de 
telastleggingen A en C, eiseres niet 
kunnen benadelen; dat immers bet 
middel alleen opkomt tegen bet oor
deel van de appelrecbters dat de on
der littera B vermelde valsbeden geen 
bescbermde gescbriften betreffen en 
dus niet onder toepassing vallen van 
de artikelen 193 en 196 Strafwetboek; 
dat zelfs indien bet middel gegrond 
zou zijn, bet niet tot cassatie kan lei
den, vermits de appelrecbters bet be
staan van mogelijke benadeling, con
stitutief element van valsbeid in 
geschrifte, bebben uitgesloten, zodat de 
beslissing dat de feiten niet bewezen 
zijn, hierdoor wettig verantwoord blijft; 

Overwegende dat de appelrecbters 
niet zeggen dat de in de telastleggin
gen B vermelde valse documenten 
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eiseres niet konden benadelen, doch 
aileen dat ze "(eiseres) niet konden 
misleiden"; 

Dat zij dit oordeellaten steunen op 
de consideransen dat "deals vals aan
gemerkte geschriften niet kunnen wor
den aangezien als door de wet be
schermde geschriften ( ... ); de private 
geschriften en in het bijzonder de als 
vals bestempelde gegevens in die ge
schriften, in casu, slechts eenzijdige 
opgaven zijn van beweringen en/of fei
telijkheden die zich geenszins aan het 
'openbaar vertrouwen' opdringen, zo
dat bezwaarlijk kan voorgehouden 
worden dat het bankcomite dat er ken
nis van nam overtuigd moest of kon 
zijn van de waarachtigheid ervan"; 

Dat uit deze motivering blijkt dat de 
appelrechters oordelen dat de vals be
weerde documenten eiseres niet kon
den misleiden, omdat zij aannemen 
dat deze documenten niet als 
beschermde geschriften kunnen wor
den aangezien, mitsdien niet van aard 
zijn om in een zekere mate tot bewijs 
te kunnen dienen van wat erin wordt 
vermeld of vastgesteld; 

Overwegende dat, indien het mid
del van eiseres ten betoge dat de be
doelde documenten wel beschermde 
geschriften zijn, gegrond zou zijn, de 
aan verweerder ten laste gelegde fei
ten van valsheid in private geschrif
ten wel van aard konden zijn haar te 
misleiden en eventueel nadeel te be
rokkenen, zodat de beoordeling van de 
grond van niet-ontvankelijkheid van 
het middel onafscheidbaar is van het 
onderzoek van het middel zelf; 

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

Wat het mid del zelf betreft : 
Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat de appelrechters 

het bestaan niet ontkennen van de fei
telijke gegevens, welke in de telast
leggingen B als valse geschriften wor
den bestempeld, doch aileen oordelen 
dat ze "niet kunnen worden aange
zien als door de wet beschermde ge
schriften", omdat ze slechts "eenzij-

dige opgaven zijn van beweringen en/of 
feitelijkheden die zich geenszins aan 
het 'openbaar vertrouwen' opdringen 
zodat bezwaarlijk kan voorgehouden 
worden dat het bankcomite dater ken
nis van nam overtuigd moest of kon 
zijn van de waarachtigheid ervan"; 

Overwegende dat deze feitelijke ge
gevens, zoals blijkt uit de omschrij
vingen in de telastleggingen B, di
verse documenten betreffen, zoals 
financieringsplannen, verslagen van 
verweerder aan het directiecomite, 
akkoordbrieven uitgaande van eise
res, aan eiseres overgelegde onder
handse verkoopovereenkomsten, een 
overeenkomst van overdracht van een 
handelsfonds, een verklaring met be
trekking tot een lening tussen parti
culieren, een valse brief gericht aan ei
seres ... enz.; dat deze documenten aan 
eiseres werden overgelegd teneinde de 
kredietopeningen te bekomen, welke 
bij de diverse notariele akten vermeld 
onder de telastleggingen A door eise
res werden toegestaan; 

Overwegende dat private geschrif
ten als beschermde geschriften te be
schouwen zijn, mitsdien onder toepas
sing vallen van de artikelen 193 en 
196 Strafwetboek, wanneer ze in een 
zekere mate tot bewijs kunnen die
nen van wat eriri wordt vermeld of 
vastgesteld en in rechte gevolgen kun
nen hebben, dit is dat ze door het ge
bruik waarvoor ze worden geredigeerd, 
derden nadeel kunnen berokkenen, en 
we gens hun inhoud of vorm door de 
gemeenschap als waar mogen wor
den beschouwd; 

Overwegende dat, indien weliswaar 
alleenstaande beweringen geen straf
bare valsheid in geschrifte opleve
ren, zulks anders is wanneer die be
weringen een geheel uitmaken met 
documenten die een juridische draag
wijdte hebben; 

Dat te dezen, zoals blijkt uit de om
schrijvingen van de telastleggingen B, 
het niet gaat om beweringen zonder 
meer, doch om geschriften die aan deze 
beweringen een schijn van waarach
tigheid moesten geven en werden op
gesteld en gebruikt om van eiseres de 
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kredietopeningen te bekomen, die bij 
de notariele akten vermeld onder de 
telastleggingen A werden toegestaan 
en ingevolge waarvan de geldsom
men vermeld in de telastleggingen C 
werden overhandigd; 

Overwegende dat deze geschriften 
aldus in het maatschappelijk verkeer 
als bewijs kunnen gelden van de 
rechtshandelingen of van de rechts
feiten welke ze vaststellen en van aard 
kunnen zijn nadeel te berokkenen, 
mitsdien beschermde geschriften uit
maken die onder de toepassing val
len van de artikelen 193 en 196 
StrafWetboek; 

Dat de appelrechters met de moti
vering die het arrest vermeldt de be
slissing dat de telastleggingen B niet 
bewezen zijn, niet naar recht verant
woorden; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
Overwegende dat de appelrechters 

-nate hebben vastgesteld dat "de 
feiten van de tenlasteleggingen B, 
waarop in essentie de feiten van de 
tenlasteleggingen A en C zijn gestoeld, 
niet kunnen omschreven worden als 
valsheid in ( ... ) private geschriften -
het beroepen vonnis bevestigen, waar
bij verweerder werd vrijgesproken en 
de correctionele rechtbank zich onbe
voegd verklaarde om uitspraak te doen 
over de burgerlijke rechtsvordering 
van eiseres; 

Overwegende dat, nu zoals blijkt uit 
het antwoord op het tweede onder
dee! van het middel de beslissing 
waarbij de telastleggingen B niet be
wezen worden verklaard niet naar 
recht verantwoord is, de hierna uit 
te spreken vernietiging van deze be
slissing de vernietiging meebrengt van 
de beslissingen waarbij niet 
bewezen worden verklaard de telast
leggingen A en C, welke het gevolg zijn 
van de eerste beslissing; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond is tot onderzoek van de ove
rige onderdelen van het middel, ver
nietigt het bestreden arrest in zoverre 
het uitspraak doet over de burger-

lijke rechtsvordering van eiseres te
gen verweerder; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; veroordeelt verweerder in 
de kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hofvan Beroep te Gent. 

16 december 1997 - 2e kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. D'Haenens, 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Bresseleers, advocaat-generaal-Ad
vocaten : mrs. J. Verbist en Butzler. 

Nr. 558 

2e KAMER- 16 december 1997 

1 o RECHTERLIJKE ORGANISATIE -
STRAFZAKEN- SAMENSTELLING VAN HET 
RECHTSCOLLEGE - RECHTER WETTIG VER
HINDERD DE UITSPRAAK BIJ TE WONEN - BE
SLISSING WAAROVER HIJ MEDE HEEFT BE
RAADSLAAGD - VERHINDERING VAN HET 
VOLLEDIGE RECHTSCOLLEGE. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAF
ZAKEN -ALGEMEEN- SAMENSTELLING VAN 
HET RECHTSCOLLEGE - RECHTER WETTIG 
VERHINDERD DE UITSPRAAK BIJ TE WONEN
BESLISSING W AAROVER HIJ MEDE HE EFT BE
RAADSLAAGID - VERHINDERING VAN RET VOL
LEDIGE RECfTSCOLLEGE. 

I 
1 o en 2° Wa11!17-eer de kamervoorzitter en de 

twee raadsf!.eren die de enige zitting heb
ben bijgewoond waarop de zaak is be
handeld, oqer de beslissing beraadslaagd 
hebben ove(eenkomstig art. 778 Ger. W., 
maar wettig verhinderd zijn de uitspraak 
bij te wone~, en zij op het ogenblik van de 
uitspraak uervangen worden door de ka
mervoorzitf~r en raadsheren daartoe aan
gewezen door de eerste voorzitter van het 
hof van beroep, is het arrest gewezen door 
de kamervoorzitter en raadsheren die alle 
zittingen hebben bijgewoond van de zaak 
waarover zij mede hebben beraadslaagd. 
(Art. 779, tweede lid, Ger.W.) 
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(CASTELEYN T. NIJST) 

ARREST 

(A.R. nr. P.97.0418.N) 

HET HOF; -Gelet op het bestre
den arrest, op 20 februari 1997 door 
het Hofvan Beroep te Gent gewezen; 

Gelet op de namens eiseres 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 strafvor
dering tegen eiseres : 

Over het eerste middel : 

Overwegende dat uit het proces
verbaal van de terechtzitting van 7 no
vember 1996, dat niet van valsheid is 
beticht, blijkt dat de zaak alsdan is be
handeld, het openbaar ministerie heeft 
gevorderd en de partijen hebben ge
pleit voor de zetel samengesteld uit de 
kamervoorzitter P. De Buck en de 
raadsheren H. Heimans en E. Beau
court en ze voor uitspraak is gesteld op 
de terechtzitting van 19 december 
1996; 

Dat blijkens het proces-verbaal van 
de terechtzitting van 19 december 
1996 de zaak door een anders samen
gestelde zetel werd uitgesteld voor uit
spraak naar de terechtzitting van 23 
januari 1997 en op de laatst vermelde 
datum naar de terechtzitting van 20 
februari 1997; 

Dat uit het bevelschrift van de eer
ste voorzitter van 20 februari 1997 
blijkt dat "wegens wettige verhinde
ring van de raadsheren P. De Buck, H. 
Heimans en E. Beacourt de 
uitspraak bij te wonen" in de onder
havige zaak "waarover zij beraad
slaagd hebben overeenkomstig arti
kel 778 van het Gerechtelijk Wetboek" 
met toepassing van artikel 779, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek ''ka
mervoorzitter J.P. De Graef en raads
heren R. Van Peteghem en H. Van 

Bossuyt (worden) aangewezen om hen 
op het ogenblik van de uitspraak te 
vervangen"; 

Overwegende dat uit het proces
verbaal van de terechtzitting van 20 
februari 1997, dat niet van valsheid is 
beticht, voorzitter De Graef, en de 
raadsheren R. Van Peteghem en H. 
van Bossuyt, "aangewezen overeen
komstig artikel 779, tweede alinea, 
van het Gerechtelijk Wetboek om 
(raadsheren) De Buck, Heimans en 
Beaucourt op het ogenblik van de uit
spraak van onderhavig arrest te ver
vangen"; dat het bestreden arrest, dat 
niet van valsheid is beticht, op 20 fe
bruari 1997 is uitgesproken door de 
kamervoorziter J.P. de Graef, en de 
raadsheren R. Van Peteghem en H. 
Van Bossuyt; 

Dat aldus uit de stukken waarop het 
Hof vermag acht te slaan, blijkt dat 
het bestreden arrest is gewezen door 
de rechters die alle zittingen van de 
zaak waarover zij mede hebben be
raadslaagd, hebben bijgewoond; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

16 december 1997 - 2e kamer- Voor
zitter : de h. D'Haenens, voorzitter- Ver
slaggever : de h. Frere - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal-Advocaat: mr. J. Delaey, Kort
rijk. 

Nr. 559 

2e KAMER- 16 december 1997 

ARBITRAGER OF- PREJUDICIELE VRAAG
HOF VAN CASSATIE- VERPLICHTING VOOR 
HET HOF VAN CASSATIE. 
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Als in een cassatiemiddel wordt aange
voerd dat art. 425, tweede zin, Sv., zo
als in deze zaak toepasselijk (1), naar luid 
waarvan de burgerlijke partij geen me
marie kan indienen dan door tussen
komst van advocaat bij het Hof van Cas
sa tie, in strijd is met de artt. 10 en 11 
Gw., moet het Hofvan Cassatie hierom
trent een prejudiciele vraag stellen aan 
het Arbitragehof (Art. 26 Bijzondere Wet 
Arbitragehof.) 

(VANDE CASTEELE E.A. T. CLAUWERS E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.97.0510.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 maart 1997 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Overwegende dat de eisers zelf een 
verzoekschrift hebben ingediend en 
mr. Michel Forges, advocaat bij de ba
lie te Brussel, namens hen een me
marie heeft neergelegd; 

Overwegende dat het verzoekschrift 
een middel aanvoert; dat de memo
rie verwijst naar het- eerste -mid
del van het verzoekschrift en daarbij 
nog een tweede en een derde middel 
aanvoert; dat de memorie 
voorafgaandelijk aan de middelen een 
aan het Arbitragehof te stellen vraag 
opwerpt, op als volgt geformuleerde 
grond: 

"2.a Art. 425 W.Sv. bepaalt : 'de ei
sers kunnen hun memories en stuk
ken ook rechtstreeks aan de griffie van 
het Hof van Cassatie doen toekomen. 
De burgerlijke partij kan er evenwel 
geen memorie indienen dan door tus
senkomst van een advocaat bij het Hof 
van Cassatie'. 

2.b Huidige memorie is onderte
kend door een advocaat, ingeschre
ven op het tableau der Advocaten 
(Brussel) sedert 1985. Hij voldoet niet 
aan de vereiste van art. 425 W.Sv. Dit 

(1) Sedertdien werd dit artikel gewijzigd bij art. 
26 wet 6 mei 1997 (B.S., 25 juni 1997), en is de 
ge'incrimineerde zin weggelaten. 

leidt in principe tot de onontvanke
lijkheid (R. Verstraeten, Randboek 
Strafvordering, p. 554, nr. 1739) : 'de 
morie is eenvoudig niet ontvankelijk' 
(R. Declercq, 'Ret aanvoeren van 
cassatiemiddelen' in Strafprocesrecht 
uoor rechspractici, Acco, 1986, p. 18). 

2.c Naar verzoekers oordeel is het 
art. 425 W.Sv. evenwel strijdig met de 
artt. 10 en 11 van de Gecotirdineerde 
Grondwet. Verzoekers worden immers 
op onredelijke en onverantwoorde 
wijze beperkt in hun keuze van raads
man. De burgerlijke partijen, die be
roep doen op een advocaat bij het Hof 
van Cassatie, kunnen een memorie 
rechtsgeldig indienen; de personen, die 
beroep doen op een andere advocaat, 
kunnen dit daarentegen niet doen, 
zelfs al is deze advocaat geen stagiair 
meer of zelfs al is hij ingeschreven op 
het tableau sedert meer dan 10 ja
ren. 

De onredelijkheid van deze behan
deling in strafzaken is des te meer 
voorhanden dat in de eerste fase van 
de cassatieprocedure - bedoeld in het 
art. 422 W.Sv., zijnde ongeveer 30 da
gen - elke partij zelf een voorzie
ning kan indienen : 'een verzoekschrift 
kan steeds worden ingediend door de 
partij zelf of door een gewone advo
caat, ongeacht om welke partij het 
gaat. Ret optreden van een advocaat 
bij het Rofvan Cassatie is niet nood
zakelijk' (Verstraeten, R., o.c., p. 553, 
nr. 1736). 

Vermits de wetgever zich niet ver
zet heeft tegen de mogelijkheid dat de 
partijen zelfofhun raadsman, zijnde 
een gewone advocaat, in de eerste fase 
hun middelen verwoorden in een ver
zoekschrift (neer te leggen ter griffie 
van i.e. het Rof van Beroep te Ant
werpen), ziet men redelijkerwijze de 
verantwoording niet in om strengere 
vereisten te kunnen doen gelden voor 
het opstellen van de memorie (in te 
dienen ter griffie van het Rof van Cas
sa tie) binnen de langere termijn, be
doeld in art. 20bis, al. 2, W.Sv. 

2.d Bijgevolg vragen verzoekers de 
volgende prejudiciele vraagstelling aan 
het Arbitragehof aan ovk. art. 26 van 
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de hijzondere wet op het Arhitrage
hof: 'schendt art. 425 van het Wet
hoek van Strafvordering niet de artt. 
10 en 11 van de Gecoordineerde 
Grondwet?' Ze schikken zich naar de 
wijsheid van het Hof om desgeval
lend de hewoordingen van deze vraag 
te herformuleren": 

Overwegende dat naar luid van de 
vroegere tekst van artikel 425 Wet
hoek van Strafvordering, tweede zin, 
welke toepasselijk was tijdens deter
mijnen van artikel 420his hinnen de
welke de eisers een memorie konden 
indienen, de hurgerlijke partij deze 
slechts kon indienen door tussenkomst 
van een advocaat hij het Hofvan Cas
sa tie; dat deze hepaling weliswaar 
werd geschrapt hij artikel 26 van de 
wet van 6 mei 1997 strekkende tot de 
hespoediging van de procedure voor 
het Hof van Cassatie, maar dat deze 
schrapping geen terugwerkende wer
king heeft ten aanzien van onder de 
oude wet voltrokken toestanden; 

Overwegende dat derhalve het Hof 
gehouden is om, hij toepassing van ar
tikel 26, § 2, van de hijzondere wet van 
6 januari 1989 houdende de inrich
ting, de hevoegdheid en de werking 
van het Arhitragehof, het laatst ge
noemde Hof te verzoeken op de opge
worpen vraag uitspraak te doen; 

Om die redenen, schort de uitspraak 
op tot het Arhitragehof hij wijze van 
preducii:He heslissing uitspraak zal 
hehhen gedaan over de volgende zo
als door de eisers geformuleerde 
vraag: "Schendt art. 425 van het Wet
hoek van Strafvordering niet de artt. 
10 en 11 van de Gecoordineerde 
Grondwet?"; gelast de overzending aan 
het Arhitragehofvan een door de voor
zitter en door de gri:ffier ondertekende 
expeditie van deze heslissing tot ver
wijzing; houdt de heslissing over de 
kosten aan. 

16 december 1997 - 2e kamer- Voor
zitter : de h. D'Haenens, voorzitter -
Verslaggever : de h. Huybrechts -
Gelijkluidende conclusie van de h. Bresse-

leers, advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
M. Forges, Brussel. 

Nr. 560 

2e KAMER -16 december 1997 

1° UITLEVERING - VREEMDELING 
HECHTENIS- VERZOEK TOT VOORLOPIGE IN. 
VRIJHEIDSTELLING- CASSATIEBEROEP -
WET VOORLOPIGE HECHTENIS 1990 - TERMIJN 
- TOEPASSELIJKHEID. 

2° ONDERZOEKSGERECHTEN- BE
VOEGDHEID- UITLEVERING- VREEMDELING 
- HECHTENIS -BUITENLANDS BEVEL TOT 
AANHOUDING- UITVOERBAARVERKLARING 
EN BETEKENING- VERZOEK TOT VOORLO
PIGE INVRIJHEIDSTELLING. 

3° UITLEVERING - VREEMDELING 
HECHTENIS- BUITENLANDS BEVEL TOT AAN
HOUDING - UITVOERBAARVERKLARING EN 
BETEKENING- VERZOEK TOT VOORLOPIGE IN
VRIJHEIDSTELLING - BEVOEGDHEID 
ONDERZOEKSGERECHT. 

4o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTENVAN DE MENS -ARTIKEL 5 -ARTI
KEL 5.4- UITLEVERING- VREEMDELING GE
DETINEERD TER BESCHIKKING VAN DE UIT
VOERENDE MACHT - VOORZIENING BIJ DE 
RECHTER- DRAAGWIJDTE. 

5° UITLEVERING- VREEMDELING GEDE
TINEERD TER BESCIDKKING VAN DE UITVOE
RENDE MACHT- VOORZIENING BIJ DE RECH
TER - ONBEVOEGDHEID ONDERZOEKS
GERECHT- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS 
- ARTIKEL 5.4- DRAAGWIJDTE. 

1 o Wanneer een vreemdeling die, na met 
toepassing van art. 5 Uitleveringswet 
voorlopig te zijn aangehouden, ingevolge 
een definitieve beslissing van uitvoerbaar
verklaring van het regelmatig betekende 
buitenlands bevel tot aanhouding gede
tineerd is ter beschikking van de Uitvoe
rende Macht, cassatieberoep instelt te
gen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling dat zijn verzoek 
tot voorlopige invrijheidstelling onont
vankelijk verklaart, gelden ten aanzien 
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van dat cassatieberoep, oak na de inwer
kingtreding van de nieuwe wetsbepalin
gen betreffende de voorlopige hechtenis, de 
bepalingen van het Wetboek van Straf
vordering en moet hij niet in vrijheid wor
den gesteld als het arrest niet is gewe
zen binnen de door art. 31, § 3, Wet 
Voorlopige Hechtenis bepaalde termijn (1). 
(Artt. 3 en 5 Uitleveringswet.) 

2° en 3° Het onderzoeksgerecht is niet be
voegd om de invrijheidstelling te beve
len van een vreemdeling die in hechte
nis is krachtens een aan de betrokkene 
betekend buitenlands bevel tot aanhou
ding, wanneer tegen de beslissing van 
uitvoerbaarverklaring geen rechtsmid
del meer kan worden aangewend (2). (Art. 
3 Uitleveringswet.) 

4° en 5° De omstandigheid dat het 
onderzoeksgerecht niet meer bevoegd is 
om te oordelen over het verzoek tot voor
lopige invrijheidstelling dat door de 
vreemdeling is ingediend nadat hij de
finitief ter beschikking is gesteld van de 
Uitvoerende Macht, schendt art. 5.4 
E. V.R.M. niet wanneer de vreemdeling in 
de loop van de exequaturprocedure over 
het recht heeft beschikt om voorziening te 
vragen bij de rechter (3). (Art. 5.4 
E.V.R.M.) 

(KROHNE) 

Advocaat-generaal Bresseleers heeft in 
substantie gezegd : 

De toepasselijkheid van de Wet Voorlo
pige Hechtenis op het cassatieberoep van 
de eiser. 

1. Artikel 5, 5e lid, van de Uitleverings
wet bepaalt ten aanzien van de vreemde
ling die in Belgie voorlopig is aangehou
den teneinde uitlevering dat hij "zijn 
voorlopige invrijheidstelling mag verzoe
ken in de gevallen waar een Belg hetzelfde 
voorrecht geniet en onder dezelfde voor
waarden. Zijn verzoek wordt aan de raad
kamer voorgelegd." 

2. De vraag kan worden gesteld of ook ar
tikel 31 van de Wet Voorlopige Hechtenis 
ter zake toepasselijk is, in welk geval de 
eiser onmiddellijk in vrijheid moet 

(1) Zie de cone!. van het O.M. 

(2) Zie de cone!. v~n het O.M. 

(3) Zie de cone!. van het O.M. 

worden gesteld (4); het Hofheeft immers 
niet binnen 15 dagen uitspraak gedaan 
over het cassatieberoep dat de eiser heeft 
ingesteld tegen het arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling van 4 novem
ber 1997, dat zijn verzoek tot voorlopige in
vrijheidstelling heeft afgewezen. 

3. Het derde middel van de aanvullende 
memorie verdedigt die stelling. Ik meen dat 
het berust op een onjuiste rechtsopvat
ting. 

4. In de zaak Wojcik heeft het Hof op 9 
november 1993 beslist dat ten aanzien van 
een dergelijk cassatieberoep, ook na de in
werkingtreding van de nieuwe wetsbepa
lingen betreffende de voorlopige hechte
nis, de bepalingen van het Wetboek van 
Strafvordering gelden (5). Die beslissing 
staat niet woordelijk in het arrest maar 
blijkt uit de feitelijke omstandigheden. 

5. De behandeling van het cassatieberoep 
dat Wojcik had aangetekend, was vastge
steld binnen de zeer korte termijn van ar
tikel 31, § 3, tweede lid, Wet Voorlopige 
Hechtenis. Op de terechtzitting betwistte 
zijn advocaat de toepasselijkheid van dit ar
tikel dat o.m. bepaalt dat de memorie op de 
griffie van het Hof moet toekomen uiter
lijk de vijfde dag na de datum van de voor
ziening. Na beraadslaging besliste het Hof 
dat de bepalingen van het Wetboek van 
strafVordering toepasselijk waren, en stelde 
de zaak uit teneinde de neerlegging van een 
memorie overeenkomstig artikel 420bis Sv. 
mogelijk te maken. 

6. Er is bijgevolg een uitdrukkelijke be
slissing van het Hof geweest die niet de 
vorm van een arrest heeft gekregen, maar, 
zoals aangegeven in de kop en de samen
vatting, impliciet blijkt uit het in de A. C. 
gepubliceerde arrest van 9 november 1993. 

7. Het is sedertdien gebruikelijk dat het 
cassatieberoep van een vreemdeling van 
wie de uitlevering wordt gevraagd tegen 
een arrest over zijn voorlopige aanhou
ding, op een terechtzitting wordt vastge
steld volgens de regels en termijnen van het 
Wetboek van StrafVordering. Dit blijkt on
der meer ook uit het gepubliceerde arrest 

(4) Zie Cass., 16 maart 1994, A.R. nr. 
P.94.0216.F (A.C., 1994, nr. 130). 

(5) Cass., 9 nov. 1993, A.R. nr. P.93.1330.N 
(A. C., 1993, nr. 456). Contra: R. DECLERCQ, Be
ginselen van Strafrechtspleging, Kluwer Rechts
wetenschappen, 1994, nr. 2406). 
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Reuven van 5 december 1995 (6), dat ei
ser in zijn eerste middel bespreekt. 

8. De omstandigheid dat soms toch de 
veel kortere termijn van de Wet Voorlo
pige Hechtenis in acht wordt genomen, kan 
te wijten zijn aan verwarring bij de in
schrijving van de zaak, schaadt op zich de 
belangen van de gedetineerde vreemde
ling niet, en houdt zeker niet de erken
ning in dat de termijnen van het Wetboek 
van Strafvordering niet toepasselijk zijn. 

9. De onderliggende reden van de beslis
sing inzake Wojcik is dat de verwijzing naar 
de voorlopige hechtenis in de Uitleverings
wet van 15 maart 1874 uiteraard betrek
king heeft op de Wet Voorlopige Hechte
nis die in dezelfde periode door het 
Parlement werd behandeld en op 20 april 
1874 zou worden gestemd. 

Die wet bevatte geen enkele bepaling 
over het cassatieberoep dat bijgevolg moest 
worden ingesteld overeenkomstig de bepa
lingen van het Wetboek van Strafvorde
ring. 

10. Het is de wet op de voorlopige hech
tenis van 20 juli 1990 die voor het cassatie
beroep tegen beslissingen inzake voorlo
pige hechtenis een afwijkende en, wat de 
termijnen betreft, zeer strikte regeling heeft 
ingevoerd waaraan strenge rechtsgevol
gen zijn verbonden. 

11. Deze wet heeft artikel 5 van de 
Uitleveringswet niet gewijzigd, tijdens de 
parlementaire behandeling ervan is niet ge
bleken dat de nieuwe uitzonderingsregeling 
in verband met het cassatieberoep zou moe
ten worden toegepast op andere procedu
res dan op de voorlopige hechtenis in 
strikte zin, ook niet als andere bepalin
gen van de Wet Voorlopige Hechtenis in
gevolge verwijzing wei toepasselijk zou
den zijn. 

12. Zo heeft het Hof bij arrest van 9 de
cember 1992 geoordeeld dat artikel31 Wet 
Voorlopige Hechtenis niet toepasselijk is op 
het cassatieberoep dat de vreemdeling in
stelt tegen een arrest dat is gewezen over
eenkomstig artikel 72 Vreemdelingenwet 
(7). Nochtans bepaalt dit artikel ook "dat 
wordt gehandeld overeenkomstig de wet
telijke bepalingen op de voorlopige hech
tenis". 

(6) Cass., 5 dec. 1995, A.R. nr. P.95.1146.N CA. C., 
1995, nr. 526). 

(7) Cass., 9 dec. 1992,A.R. nr. 361 (A.C., 1991-
92, nr. 782). 

13. Het getuigt van gebrekkige dossier
kennis wanneer de eiser het Hofpartijdig
heid verwijt omdat wetteksten bij analo
gie aileen in het nadeel van de verdachten 
zouden worden toegepast. Dank zij de be
slissing van het Hof dat in die gevallen de 
bepalingen van de nieuwe wet op de voor
lopige hechtenis niet toepasselijk waren, 
was het cassatieberoep betreffende de be
twisting over de vreemdelingenwet tijdig in
gesteld, en werd in de zaak Wojcik de ter
mijn om een memorie in te dienen, 
verlengd. 

14. Om terug te komen tot de rechts
vraag, meen ik dat artikel 31, § 3, Wet 
Voorlopige Hechtenis niet toepasselijk is in 
deze zaak en dat er geen reden is om de ei
ser onverwijld in vrijheid te stellen. 

De ontvankelijkheid van het cassatie
beroep 

15. Aan de orde komt dan de vraag of 
het cassatieberoep wel ontvankelijk is. 
Heeft de eiser wel belang, in de objectieve 
zin (8), om cassatieberoep in te stellen? 

16. Het is constante rechtspraak van het 
Hof dat cassatieberoep ingesteld tegen het 
arrest van de kamer van inbeschuldiging
stelling dat een verzoek tot voorlopige in
vrijheidstelling verwerpt, doelloos wordt, 
geen bestaansreden meer heeft, van zo
dra de aanhouding met het oog op uitle
vering definitief is geworden (9). 

17. Van dat tijdstip afis de gedetineerde 
ter beschikking van de Uitvoerende Macht, 
die als enige bevoegd is om te beslissen of 
hij al dan niet moet worden uitgeleverd aan 
het gerecht van het land dat hierom ver
zoekt. 

18. Die rechtspraak is standvastig. Enige 
verduidelijking is gebracht door het ar
rest van het Hofvan 5 december 1995 (10). 
Dit arrest kwam niet terug op de vroe
gere opvatting dat de gedetineerde ter be
schikking was van de regering vanaf de be
tekening van het buitenlands bevel tot 
aanhouding; het oordeelde evenwel dat zo
lang niet beslist was over het hager be
roep tegen de beschikking van uitvoerbaar
verklaring van het buitenlands bevel tot 

(8) Zie Cass., 4 feb. 1997, A.R. nr. P.95.1267.N 
(A.C., 1997, nr. 61). 

(9) Zie R. DECLERCQ, o.c., nrs. 2403 en 2406. 

(10) Het arrest geciteerd sub 6, en de noot 
Ph.G op p. 1081. 
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aanhouding, de gevangenhouding ter be
schikking van de regering nog niet defini
tiefis, aangezien de uitvoerbaarverklaring 
nog ongedaan kan worden verklaard. 

19. In de onderhavige zaak is de proce
dure van uitvoerbaarverklaring volledig af
gelopen : niet aileen het hoger beroep maar 
ook het cassatieberoep van de eiser is ver
worpen sedert 14 oktober 1997. Op 31 ok
tober 1997 heeft eiser ten onrechte een ver
zoek tot voorlopige invrijheidstelling aan de 
kamer van inbeschuldigingstelling ge
richt, aangezien het onderzoeksgerecht 
geen rechtsmacht meer had. 

20. De overtuiging van de eiser dat zijn 
tot de kamer van inbeschuldigingstelling 
gericht verzoek ontvankelijk is, stoelt op ar
tikel 5.4 E.V.R.M. Hij verliest daarbij uit 
het oog dat naar Belgisch recht de con
crete mogelijkheid om de voorlopige invrij
heidstelling te vragen, niet berust op ar
tikel 5.4 E.V.R.M. dat algemene principes 
omschrijft, maar op artikel 5, 5e lid, 
Uitleveringswet dat de raadkamer aan
wijst als bevoegde rechtsmacht en, door 
verwijzing, een gedetailleerde en sluitende 
procedure aanduidt ten behoeve van de 
voorlopig aangehouden vreemdeling. 

21. Artikel 5, 5e lid, Uitleveringswet geldt 
echter niet meer- zoals blijkt uit de con
stante rechtspraak en de klassieke 
rechtsleer (11)- zodra de vreemdeling de
finitief is gedetineerd ter beschikking van 
de Uitvoerende Macht. 

22. Artikel 3 Uitleveringswet bepaalt de 
rechtstoestand van elke vreemdeling die de
finitief is aangehouden teneinde uitleve-. 
ring, inzonderheid van de vreemdeling die 
met het oog op zijn uitlevering niet voor
lopig is aangehoudene doch slechts na 
uitvoerbaarverklaring van het buiten
lands bevel tot aanhouding. 

23. Wellicht volstaat in dat geval (12) de 
beslissing van uitvoerbaarverklaring niet 
als beslissing over de wettigheid van de ge
vangenhouding, en zijn er goede redenen 

(11) Onder meer P.E. TROUSSE en J. YANHALE
WIJN, Uitlevering en internationale rechtshulp in 
strafzaken, inA.P.R., Larcier, 1970, nrs. 340 en 
315; C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en straf
procesrecht, Maklu 1994, 836-837. 

(12) Over de rechtstoestand van de vreemde
ling die ter beschikking is van de Uitvoerende 
Macht doordat hem het buitenlands vonnis is be
tekend op grond waarvan om zijn uitlevering 
werd verzocht, zie Cass., 9 nov. 1993, geciteerd in 
noot 5, en het arrest van dezelfde datum, A.R. nr. 
P.93.1328.N (A. C., 1993, nr. 455). 

om, voor de periode tussen de betekening 
van het buitenlands bevel tot aanhouding 
en de beslissing van de Uitvoerende Macht 
over het verzoek tot uitlevering, een bij
komende mogelijkheid tot rechterlijke con
trole in te stellen. Die taak opdragen aan 
een onderzoeksgerecht en het aanduiden 
van de toepasselijke procedureregels lijkt 
tot de bevoegdheid van de Wetgevende 
Macht te behoren. 

24. Het zou onjuist zijn om, op grond van 
een vage analogie, aan de vreemdeling die 
definitief is opgesloten ter beschikking van 
de Uitvoerende Macht die rechtsmidde
len toe te kennen die de verdachte heeft 
wiens hechtenis is gehandhaafd ter gele
genheid van zijn verwijzing naar het 
vonnisgerecht. Beide situaties zijn niet ver
gelijkbaar. 

25. Ik meen dat het niet mogelijk is het 
onderzoeksgerecht de bevoegdheid toe te 
kennen om zich, zonder uitdrukkelijke 
wetsbepaling, te mengen in zaken die de 
wetgever tot nu toe heeft voorbehouden aan 
de Uitvoerende Macht. 

* 
* * 

26. Volledigheidshalve wil ik de vraag 
niet uit de weg gaan of de voortdurende de
tentie van de eiser op gespannen voet staat 
met artikel 5.4 E.V.R.M. 

De eiser werd voorlopig aangehouden 
teneinde uitlevering op 26 april1997. Hij 
heeft verzoekschriften tot voorlopigs in
vrijheidstelling ingediend op 9 mei 1997 (af
gewezen door de raadkamer op 14 mei en 
door de kamer van inbeschuldigingstel
ling op 29 mei), op 10 juni 1997 (verwor
pen door dezelfde onderzoeksgerechten op 
13 en 27 juni), en op 24 juni 1997 (verwor
pen door de kamer van inbeschuldiging
stelling op 27 juni; het cassatieberoep te
gen dit laatste arrest werd verworpen op 8 
juli 1997). 

De eiser kan niet voorhouden dat hij niet 
het recht had om voorziening te vragen bij 
de rechter opdat deze op korte termijn be
slist over de wettigheid van de gevangen
houding. 

Conclusie : verwerping. 

ARREST 

(A.R. nr. P.97.1405.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 november 1997 
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gewezen door het Hof van Beroep te 
Antwerpen, kamer van inbeschuldi
gingstelling; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
blijkt dat de raadkamer van de Recht~ 
bank van Eerste Aanleg te Antwer
pen op 28 mei 1997 uitvoerbaar heeft 
verklaard een met het oog op de uit
levering van eiser op 25 april 1997 
door de onderzoeksrechter te Metz 
(Frankrijk) afgeleverd bevel tot aan
houding; dat dit bevel tot aanhou
ding op 28 mei 1997 aan eiser is be
tekend evenals een vertaling in het 
N ederlands ervan, de vordering van 
het openbaar ministerie tot uit
voerbaarverklaring van 27 mei 1997 
en de beschikking tot uitvoerbaar
verklaring van de raadkamer te Ant
werpen van 28 mei 1997; 

Dat eisers hoger beroep tegen de 
vermelde beschikking van de raadka
mer bij arrest van het Hof van Be
roep te Antwerpen, kamer van inbe
schuldigingstelling, van 8 augustus 
1997 ongegrond werd verklaard en de 
beschikking tot uitvoerbaarverklaring 
is bevestigd; 

Dat eisers beroep in cassatie tegen 
het vermelde arrest bij arrest van het 
Hof van 14 oktober 1997 werd ver
worpen; 

Dat het Hof van Beroep te Antwer
pen, kamer van inbeschuldigingstel
ling, bij arrest van 4 november 1997 
advies heeft uitgebracht over de uit
levering van eiser; 

Overwegende dat het Hof van Be
roep te Antwerpen, kamer van inbe
schuldigingstelling, eisers verzoek tot 
voorlopige invrijheidstelling dat op 31 
oktober 1997 is neergelegd, bij ar
rest van 4 november 1997 niet ont
vankelijk heeft verklaard; 

Gelet op de namens eiser ingediende 
memorie en de aanvullende memorie 
waarvan een door de griffier van het 
Hofvoor eensluidend verklaarde ko
pie aan dit arrest is gehecht en er
van deel uitmaakt; 

Over het derde middel van de aan
vullende memorie : 

Overwegende dat het middel aan
voert dat eiser onverwijld in vrijheid 
d!-!=lnt te worden gesteld aangezien over 
ZlJn cassatieberoep niet is beslist bin
nen de door artikel31, § 3, Wet Voor
lopige Hechtenis bepaalde termijn; 

Overwegende dat wanneer een 
vreemdeling die, na met toepassing 
van artikel 5 Uitleveringswet voorlo
pig te zijn aangehouden, ingevolge een 
definitieve beslissing van uitvoerbaar
verklaring van het regelmatig bete
kende buitenlands bevel tot aanhou
ding gedetineerd is ter beschikking 
van de Uitvoerende Macht, cassatie
beroep instelt tegen het arrest van de 
k~mer van inbeschuldigingstelling dat 
ZlJn verzoek tot voorlopige invrijheid
stelling onontvankelijk verklaart ten 
aanzien van dat cassatieberoep, ook na 
de inwerkingtreding van de nieuwe 
wetsbepalingen betreffende de voor
lopige hechtenis, de bepalingen van 
het Wetboek van Strafvordering gel
den; 

Dat artikel 31, § 3, Wet Voorlopige 
Hechtenis niet toepasselijk is, en het 
middel mitsdien faalt naar recht; 

Over het gelijkluidend eerste mid
del van de beide memories in zoverre 
het betrekking heeft op de ontvanke
lijkheid van het verzoek tot voorlo
pige invrijheidstelling : 

Overwegende dat uit de context van 
de artikelen 3, tweede lid, en 5, tweede 
lid, Uitleveringswet van 15 maart 
1~74 volgt dat de onderzoeksgerechten 
met meer bevoegd zijn om te oorde
len over het verzoek tot invrijheidstel
ling van een vreemdeling, wanneer 
deze op grond van een hem regelma
tig betekend buitenlands bevel tot aan
houding dat uitvoerbaar is verklaard 
met het oog op zijn uitlevering, gede
tineerd is ter beschikking van de Uit
voerende Macht; dat wanneer de be
slissing tot uitvoerbaarverklaring 
kracht van gewijsde heeft, de Uitvoe
rende Macht alleen bevoegd is om over 
de verdere vrijheidsberoving van de 
vreemdeling te oordelen; 
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Dat aldus de kamer van inbeschul
digingstelling, wanneer geen rechts
middel meer kan worden aangewend 
tegen de beslissing tot uitvoerbaar
verklaring van een tegen een vreem
deling afgeleverd buitenlands bevel tot 
aanhouding, geen bevoegdheid heeft 
om te oordelen over het verzoek tot 
voorlopige invrijheidstelling van de 
vreemdeling, nu het na de fase van de 
gerechtelijke exequaturprocedure niet 
aan de onderzoeksgerechten behoort 
toezicht uit te oefenen op diens deten
tie, en aldus, rechtstreeks of onrecht
streeks, te beslissen over het door de 
regering aan de vraag tot uitlevering 
te geven gevolg of over de hiertoe ver
eiste termijn; 

Overwegende dat de kamer van in
beschuldigingstelling bij arrest van 8 
augustus 1997 heeft beslist over de 
uitvoerbaarverklaring van het buiten
landse bevel tot aanhouding van ei
ser en deze beslissing, ingevolge de 
verwerping van het ertegen gerichte 
cassatieberoep bij arrest van het Hof 
van 14 oktober 1997, kracht van ge
wijsde heeft; 

Overwegende dat eiser op 31 okto
ber 1997 een verzoek tot voorlopige in
vrijheidstelling heeft neergelegd ter 
griffie van het Hof van Beroep te Ant
werpen; dat eiser toen ingevolge het in 
kracht van gewijsde gegane arrest van 
8 augustus 1997, mitsdien ingevolge 
een definitieve beslissing, reeds ter be
schikking van de Uitvoerende Macht 
was gesteld en de kamer van inbe
schuldigingstelling op dat ogenblik niet 
meer bevoegd was om te oordelen over 
eisers verzoek tot voorlopige invrij
heidstelling; 

Dat artikel 5.4 E.V.R.M. niet werd 
geschonden, nu eiser, in de loop van de 
gerechtelijke exequaturprocedure tot 
op het ogenblik dat over het verzoek 
tot uitvoerbaarverklaring van het bui
tenlandse bevel tot aanhouding bij het 
in kracht van gewijsde gegane arrest 
van 8 augustus 1997 definitief is be
slist, over het recht heeft beschikt om 
voorziening te vragen bij de rechter 

opdat deze op korte termijn over de 
wettigheid van zijn gevangenhouding 
beslist; 

Dat het middel in zoverre faalt naar 
recht; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond is tot onderzoek van het gelijk
luidend eerste middel van de beide 
memories in zoverre het de grond van 
eisers verzoek tot voorlopige invrij
heidstelling betreft of van het tweede 
middel van de aanvullende memo
rie, verwerpt de voorziening; veroor
deelt eiser in de kosten. 

16 december 1997 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Frere - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal- Advocaat : mr. D. Grootjans, 
Antwerpen. 

Nr. 561 

2• KAMER- 16 december 1997 

REGELING VAN RECHTSGEBIED
STRAFZAKEN - TUSSEN ONDERZOEKS
GERECHT EN VONNISGERECHT- AARD VAN 
HET MISDRIJF- RAADKAMER- VERWIJZING 
NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK WE
GENS ALS WANBEDRIJVEN OMSCHREVEN FEl
TEN - VASTSTELLING DOOR HET VONNIS
GERECHT DAT EEN VAN DE MISDRIJVEN EEN 
MISDAAD IS- GEEN AANNEMING VAN VER
ZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - ONBE· 
VOEGDVERKLARING VAN HET VONNIS
GERECHT - VASTSTELLING DAT ER SAMEN· 
HANG LIJKT TE BESTAAN - VERNIETIGING 
VAN DE BESCIDKKING VAN DE RAADKAMER
VERWIJZING NAAR DE KAMER VAN INBESCHUL
DIGINGSTELLING. 

Wanneer de raadkamer twee verdachten we
gens als wanbedrijven omschreven fei
ten naar de correctionele rechtbank heeft 
verwezen en de correctionele rechtbank 
zich onbevoegd heeft verklaard omdat een 
van de aan de beide verdachten ten laste 
gelegde misdrijven een niet gecorrectio
naliseerde misdaad is, stelt het Hof vast, 
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op verzoek tot regeling van rechtsgebied, 
dat tegen de beschikking van de raadka
mer vooralsnog geen rechtsmiddel kan 
worden aangewend en dat de beslissing 
van het vonnisgerecht, wat de ene ver
dachte betreft, in kracht van gewijsde is 
gegaan, en, wat de andere verdachte be
treft, niet door een ontvankelijk rechts
middel kan worden bestreden, zodat uit 
hun onderlinge tegenstrijdigheid een ge
schil van rechtsmacht is ontstaan dat de 
rechtsgang belemmert; na te hebben 
geoordeeld dat de correctionele recht
bank onbevoegd was om over het geheel 
van de tenlasteleggingen uitspraak te 
doen omdat een van de ten laste gelegde 
feiten een misdaad schijnt op te leveren en 
er samenhang lijkt te bestaan tussen die 
misdaad en de wanbedrijven, vernietigt 
het Hof de beschikking van de raadka
mer en verwijst het de zaak naar de ka
mer van inbeschuldigingstelling (1). (Art. 
525 Sv.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE MECHELEN 
IN ZAKE HEEREN E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.97.1416.N) 

HET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift van de procureur des Konings 
bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Mechelen, gedagtekend 22 septem
ber 1997, ter griffie van het Hof ont
vangen op 10 november 1997, en 
waarvan een door de griffier van het 
Hofvoor eensluidend verklaarde ko
pie aan dit arrest is gehecht en er
van deel uitmaakt; 

Overwegende dat bij beschikking 
van de raadkamer van de rechtbank 
van eerste aanleg van 8 oktober 1996 
de beide beklaagden naar de correc
tionele rechtbank werden verwezen 
wegens de in het verzoekschrift om
schreven misdrijven; 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank bij vonnis van 17 april 1997 
- bij verstek gewezen wat de eerste 
beklaagde betreft en op tegenspraak 

(1) Zie Cass., 24juni 1992, A.R. nr. 9974 (A. C., 
1991-92, nr. 562); 6 feb. 1996, A.R. nr. P.95.1469.N 
(ibid., 1996, nr. 73) 

wat de tweede beklaagde betreft -
zich onbevoegd verklaarde om ken
nis te nemen van de strafvordering op 
grond dat "door de raadkamer geen 
verzachtende omstandigheden wer
den voorzien daar waar de betichting 
A strafbaar is met criminele straffen 
ingevolge artikel 529 van het Strafwet
boek"; 

Overwegende dat tegen de beschik
king van de raadkamer alsnog geen 
rechtsmiddel kan worden aangewend 
en het vonnis van de correctionele 
rechtbank, enerzijds, wat de tweede 
beklaagde betreft, in kracht van ge
wijsde is gegaan, anderzijds, wat de 
eerste beklaagde betreft, niet door een 
ontvankelijk rechtsmiddel zou kun
nen worden bestreden; dat hun on
derlinge tegenstrijdigheid een geschil 
van rechtsmacht doet ontstaan dat de 
rechtsgang belemmert; 

Overwegende dat, in zoverre bewe
zen, de onder A ten laste gelegde fei
ten de misdaad schijnen op te leve
ren bepaald bij de artikelen 528 en 
529, eerste lid, Strafwetboek, bestraft 
met opsluiting; dat deze misdaad niet 
werd gecorrectionaliseerd; dat er 
voorts samenhang lijkt te bestaan tus
sen deze misdaad en de wanbedrij
ven omschreven onder de telastleg
gingen B, C en D, zoda t de cor
rectionele rechtbank onbevoegd was 
om over het geheel van de telastleg
gingen uitspraak te doen; 

Om die redenen, beslissende tot re
geling van rechtsgebied, vernietigt de 
beschikking van de raadkamer van de 
Recht bank van Eerste Aanleg te Me
chelen van 8 oktober 1996; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de vernietigde 
beschikking; verwijst de zaak naar het 
Hof van Beroep te Antwerpen, kamer 
van inbeschuldigingstelling. 

16 december 1997 - 26 kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. D'Haenens 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van' 
de h. Bresseleers, advocaat-generaal. 
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Nr. 562 

2• KAMER - 17 december 1997 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVER
EENKOMST- SCHADE- BEOORDELINGS
BEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM- MATE
RIELE SCHADE- BLIJVENDE GEDEELTELIJKE 
ARBEIDSONGESCHIKTHEID - VERMINDERING 
VAN DE WAARDE OP DE ARBEIDSMARKT -
VASTSTELLING- CRITERIA. 

De rechter die uitspraak moet doen over de 
vergoeding van de materiiile schade ten 
gevolge van de blijvende gedeeltelijke ar
beidsongeschiktheid van de getroffene 
door een ongeval, kan, op grand van een 
feitelijke beoordeling van de gegevens van 
de zaak, het bedrag van de vergoeding die 
hi) toekent ter vergoeding van de schade 
wegens vermindering van de waarde van 
voormelde getroffene op de arbeidsmarkt, 
vaststellen op basis van het gemiddelde 
van diens belastbare inkomsten (1). (Artt. 
1382 en 1383 B.W.) 

(ROTTIERS E.A. T. HATZIGEORGIOU E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.97.0558.F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den vonnissen, op 11 januari 1990 en 
13 maart 1997 in hoger beroep gewe
zen door de Correctionele Rechtbank 
te Nijvel; 

I. Op de voorziening die tegen de be
schikkingen van het vonnis van 11 ja
nuari 1990 is ingesteld 

a) door eiser, beklaagde : 
Overwegende dat eiser geen mid

del aanvoert; 

b) door eiseres, burgerrechtelijk aan
sprakelijke partij : 

Overwegende dat niet blijkt dat ei
seres die voorziening heeft doen bete
kenen aan de partijen tegen wie zij ze 
heeft ingesteld; 

(1) Zie Cass., 5 sept. 1984,A.R. nr. 3603 (A.C., 
1984-85, nr. 11) en 5 dec. 1990, A.R. nrs. 8184-
8374 (ibid., 1990-91, nr. 178). 

Dat de voorziening ontvankelijk is; 

II. Op de voorzieningen die de ei
sers tegen de beschikkingen van het 
vonnis van 13 maart 1997 hebben in
gesteld: 

Over het middel: sehending van arti
kel 149 van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis de eisers 
veroordeelt om aan verweerder een kapi
taal van 4.411.462 frank, verhoogd met de 
interest en de kosten, te betalen, wegens 
zijn "toekomstige sehade op de arbeids
markt", op grond (bladzijden 6 en 7): "dat 
de burgerlijke partij oordeelt dat haar toe
komstige stoffelijke sehade (ten gevolge van 
een blijvende gedeeltelijke arbeidsonge
sehiktheid van 31 pet.) moet worden vast
gesteld op basis van het bedrag van 
861.909 frank, d.i. de gemiddelde belast
bare inkomsten die zij van 1989 tot 1994 
verdiend heeft; dat het daarbij trouwens 
onderstreept, enerzijds, dat de gereehts
deskundige die in 1991 zijn verslag heeft 
neergelegd, uitdrukkelijk een arbeidson
gesehiktheid van 31 pet. vastgesteld heeft, 
met inaehtneming van het feit dat zij haar 
onderwijs- en eoneertaetiviteit had her
vat en, anderzijds, dat er in de komende ja
ren een belangrijke verbetering van haar 
waarde op de arbeidsmarkt te verwaeh
ten viel; dat de beklaagde en de 
burgerreehtelijk aansprakelijke partij een 
schadevergoeding voorstellen, berekend op 
grond van een netto-inkomen van 600.000 
frank per jaar, en gekapitaliseerd met in
aanmerkingneming van een stopzetting van 
de professionele loopbaan op de leeftijd van 
65 jaar; dat, zoals hierboven vermeld, de 
burgerlijke partij niet onbeperkt kan blij
ven optreden en het daaraan verbonden ho
norarium niet kan blijven verdienen; dat de 
loopbaan van de burgerlijke partij welis
waar risieo's inhoudt, maar evengoed suk
sesvol kan zijn; dat, anderzijds, uit de eon
clusies van de gereehtsdeskundige blijkt dat 
de burgerlijke partij, om haar waarde op de 
arbeidsmarkt te behouden, kennelijk in
spanningen moet leveren, wat inzonder
heid het geval is voor de lessen die zij aan 
het eonservatorium geeft; dat het, gelet op 
de door de partijen aangevoerde gegevens, 
billijk lijkt om bij de berekening van de toe
komstige sehade uit te gaan van het jaar
lijks inkomen van 861.909 frank, gelet ove
rigens op wat sub b hieronder wordt 
vermeld; ... dat, derhalve, de vordering van 
de burgerlijke partij gegrond is tot beloop 
van 4.411.462 frank, d.i. : 861.909 frank x 
31 pet. x 16,51047 = 4.411.462 frank", 
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terwijl die motivering niet antwoordt op 
de conclusie, waarin de eisers betogen 
(bladzijde 4) dat: "indien de rechtbank te
gen alle waarschijnlijkheid in van oor
deel zou zijn dat de stoffelijke schade moet 
worden geraamd op grand van de werke
lijk ontvangen inkomsten er rekening moet 
worden gehouden met de netto-inkomsten. 
Enerzijds bewijst de burgerlijke partij niet 
dat zij sociale voordelen derft. Anderzijds 
kan, ofschoon de toegekende vergoedin
gen in beginsel belastbaar zijn krachtens 
artikel26, § 2, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen, het brutoloon aileen 
in aanmerking worden genomen indien het 
bedrag van de door de getroffene op de ver
goeding te betalen lasten gelijk is aan het 
bedrag van de lasten op haar inkomsten. In 
het onderhavige geval is die gelijkheid 
evenwel niet bewezen, zelfs niet aange
voerd. Het gemiddelde loon ... moet aldus 
berekend worden op grand van de volgende 
jaarlijkse nettobedragen, die verkregen wor
den door van het belastbaar bedrag het be
drag van de belastingen (voorheffing + aan
vulling) af te trekken : 

- 1988 (aanslagjaar 89): 274.116 frank 
- 1989 (aanslagjaar 90) : 630.928 frank 
- 1990 (aanslagjaar 91): 403.734 frank 
- 1991 (aanslagjaar 92) : 587.801 frank 
- 1992 (aanslagjaar 93) : 583.348 frank 
- 1993 (aanslagjaar 94): 687.835 frank 
- 1994 (aanslagjaar 95): 682.740 frank" 
Het bestreden vonnis bij de berekening 

van de toekomstige schade van verweer
der op de arbeidsmarkt dus geen reke
ning kon houden met het jaarlijks bedrag 
van 861.909 frank, d.i. de gemiddelde "be
lastbare inkomsten" van verweerder van 
1989 tot 1994 (cf. arrest, bladzijde 6), zon
der te vermelden waarom voornoemde 
schade niet moest berekend worden op 
grand van de netto-inkomsten van ver
weerder, zoals de eisers in hun conclusie 
hadden gevraagd; het arrest bijgevolg, in 
zoverre het uitspraak doet over de toekom
stige schade van verweerder op de arbeids
markt, zonder de hierboven weergegeven 
conclusies van de eisers te beantwoorden, 
niet regelmatig met redenen is omkleed 
(schending van artikel149 van de Grand
wet): 

Overwegende dat uit het vonnis 
blijkt dat de vergoeding die het aan de 
verweerder Michel Hatzigeorgiou toe
kent wegens de stoffelijke schade ten 
gevolge van diens blijvende gedeelte
lijke arbeidsongeschiktheid, geen be-

trekking heeft op een inkomens
derving, maar een vergoeding vormt 
voor de schade die de getroffene gele
den heeft ten gevolge van de vermin
dering van zijn waarde op de arbeids
markt; 

Overwegende dat het vonnis, nu het 
het bedrag van die schadevergoeding 
vaststelt op basis van de gemiddelde 
belastbare inkomsten van de getrof
fene op grond van een feitelijke be
oordeling van de gegevens van de 
zaak, beslist dat de vergoeding van de 
getroffene voor diens waardevermin
dering op de arbeidsmarkt op die 
grondslag moet worden berekend; dat 
de feitenrechters niet verplicht wa
ren de in het middel aangegeven con
clusie van eiser te beantwoorden, nu 
die conclusie door hun beslissing niet 
meer terzake dienend was; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Om die redenen, verwerpt de voor
zieningen; veroordeelt elke eiser in de 
kosten van zijn voorziening. 

17 december 1997 - 2e kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Ghislain, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal - Advocaat : mr. De Bruyn. 

Nr. 563 

2e KAMER - 17 december 1997 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - ALGEMEEN - UITSPRAAK 
BIJ WEGE VAN ALGEMENE EN ALS REGEL GEL
DENDE BESCHIKKING- HOF VAN BEROEP
VROEGER ARREST. 

2° RECHTBANKEN- ALGEMEEN- UIT
SPRAAKBIJWEGE VAN ALGEMENE EN ALS RE
GEL GELDENDE BESCHIKKING- HOF VAN BE
ROEP- VROEGER ARREST. 
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1 o en 2° Het hof van beroep dat zijn be
slissing uitsluitend grondt op een vroe
ger arrest van zijn rechtscollege, ver
leent aan dat arrest het karakter van een 
algemene en als regel geldende beschik
king (1). (Art. 6 Ger.W.) 

(AUQUIER T. DEWAELE, 
BELGISCHE STAAT - MIN. V FINANCIEN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.97.1119.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 juni 1997 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik; 

A. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de verweerder Didier De
waele: 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat het arrest het ge

deelte van de schade die betrekking 
heeft op de kleding van de overledene 
niet toekent, alleen op grand dat be
klaagde dat verlies weigert te vergoe
den "en zich daartoe beroept op de 
rechtspraak van dit hof'; 

Overwegende dat, aldus, het hofvan 
beroep, om een vordering te verwer
pen, zijn beslissing uitsluitend grondt 
op een vroeger arrest van zijn rechts
college; dat het hierdoor, in strijd met 
artikel 6 van het Gerechtelijk Wet
hoek, aan dat arrest het karakter van 
een algemene en als regel geldende be
schikking verleent; 

Dat het middel gegrond is; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de Belgische Staat : 

Overwegende dat er tussen eiseres 
en die verweerder geen geding voor de 
feitenrechters is aangegaan en dat het 
arrest tegen eiseres geen enkele ver-

(1) Zie Cass., 12 april 1994, A.R. nr. 
P.93.0230.N (A.C., 1994, nr. 170); vgl. Cass., 7 
april1995, A.R. nr. C.93.0200.N (ibid., 1995, nr. 
190); 30 sept. 1996, A.R. nr. S.95.0099.F (ibid., 
1996, nr. 338), en 17 feb. 1997, A.R. nr. 
S.96.008l.F, supra, nr. 90. 

oordeling uitspreekt die verweerder 
ten goede komt; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Overwegende, evenwel, dat eise
res haar voorziening aan die ver
weerder heeft doen betekenen, wat 
geldt als een oproeping tot bindendver
klaring van het arrest; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het uit
spraak doet over de vordering tot ver
goeding van de schade ten gevolge van 
het verlies van de kleding van de over
leden getroffene; verwerpt de voorzie
ning voor het overige; verklaart on
derhavig arrest bindend en tegen
stelbaar aan de Belgische Staat; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; ver
oordeelt eiseres in negen tiende van de 
kosten en de verweerder Didier De
waele in het overige tiende; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Brussel. 

17 december 1997 - 2e kamer - Voor
zitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. de Codt - Gelijklui
dende conclusie van de h. Spreutels, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Gerard. 

Nr. 564 

2e KAMER - 17 december 1997 

1 o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN
GEWETTIGDE VERDENKING - VERZOEK
SCHRIFT - VERWERPING - CRITERIA. 

2° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN
VORMEN- VORM EN TERMIJN VOOR MEMO
RIES EN STUKKEN - GESCHRIFT GENAAMD 
"CONCLUSIE"- ONDERTEKENING- NAAM EN 
HOEDANIGHEID VAN DE ONDERTEKENAAR
VOORWAARDEN. 
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1 o Het H of verwerpt een verzoek tot verwij
zing van een rechtbank naar een andere 
op grand van gewettigde verdenking, 
wanneer uit het feit dat de vader van een 
procespartij rechter in handelszaken zou 
zijn geweest, niet kan worden afgeleid dat 
het geheel van de magistraten van de 
rechtbank van eerste aanleg niet in staat 
zou zijn om met de vereiste sereniteit, on
afhankelijkheid en onpartijdigheid uit· 
spraak te doen, of dat er bij verzoeker of 
de publieke opinie gewettigde twijfel zou 
kunnen bestaan aangaande hun geschikt· 
heid om op die wijze uitspraak te doen 
(1). (Art. 542 Sv.) 

2° Het Hof slaat geen acht op een geschrift, 
"conclusie" genaamd, dat tot staving van 
een cassatieberoep is neergelegd en on
der het woord "loco" en de naam van een 
advocaat een onleesbare handtekening 
draagt en noch de naam noch de hoeda
nigheid van de ondertekenaar vermeldt 
(2). 

(DE SCHAETZEN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.97.1309.F) 

HET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift, dat op 22 oktober 1997 op de 
griffie van het Hof is ontvangen en 
waarvan een eensluidend verklaard af
schrift aan dit arrest is gehecht; 

Overwegende dat eiser, die voor de 
Correctionele Rechtbank te Luik is 
vervolgd wegens familieverlating, ver
zoekt om onttrekking van de zaak aan 
alle rechters van het rechtsgebied van 
het Hofvan Beroep te Luik op grond 
van gewettigde verdenking; 

Overwegende dat het verzoekschrift 
gegrond is op de veronderstelling dat 
de beslissingen die door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Luik op 9 no
vember 1993, door het Hof van Be
roep te Luik op 28 juni 1994 en door 

(1) Zie Cass., 19 maart 1996, A.R. nr. 
P.96.0128.N (A. C., 1996, nr. 99). 

(2) Zie Cass., 19 dec. 1990, A.R. nr. 8754 (A. C., 
1990-91, nr. 212); 2 jan. 1992, A.R. nr. 6199 (ibid., 
1991-92, nr. 224), en 11 okt. 1994, A.R. nr. 
P.94.1189.N (ibid., 1994, nr. 426). 

de vrederechter te Grivegnee op 22 fe
bruari 1995 te zijnen laste zijn gena
men, zouden zijn bei:nvloed door het 
feit dat de vader van zijn echtgenote, 
met wie hij in proces ligt, ere-rechter 
in handelszaken zou zijn bij de Recht
bank van Koophandel te Luik, wiens 
tussenkomst een serene rechtsbede
ling in de weg zou staan; 

Overwegende dat uit dergelijke ver
onderstellingen of uit het feit dat de 
vader van een procespartij rechter in 
handelszaken zou zijn geweest, niet 
kan worden afgeleid dat het geheel 
van de magistraten van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Luik niet in staat 
zouden zijn om met de vereiste sere
niteit, onafhankelijkheid en onpartij
digheid uitspraak te doen, of dat er bij 
verzoeker of de publieke opinie gewet
tigde twijfel zou kunnen bestaan aan
gaande hun geschiktheid om op die 
wijze uitspraak te doen; 

Dat het verzoek niet gegrond is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op het stuk, "conclusie" ge
naamd, dat op 2 december 1997 op de 
griffie van het Hof is afgegeven, en die 
onder het woord "loco" twee advoca
ten, een leesbare handtekening draagt 
maar de hoedanigheid van de onder
tekenaar niet vermeldt, verwerpt het 
verzoek; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

17 december 1997 - 2° kamer - Voor· 
zitter en verslaggever : de h. Ghislain, 
afdelingsvoorzitter- Gelijkluidende con
clusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. M. Leroy en 
E. Pecqueux, Luik. 

Nr. 565 

2° KAMER- 17 december 1997 

1 o VOORLOPIGE HECHTENIS -BE
VEL TOT MEDEBRENGING - MET REDENEN 
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OMKLEDE BESCHIKKING VAN DE RECHTER
BEGRIP. 

2° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART. 1 

TOT 99) -ARTIKEL 12 -ARTIKEL 12, DERDE 
LID- MET REDENEN OMKLEDE BESCHIKKING 
VAN DE RECHTER- BEGRIP. 

3o VOORLOPIGE HECHTENIS- BE
VEL TOT MEDEBRENGING- VERDACHTE TER 
BESCIDKKING GESTELD VAN DE ONDERZOEKS
RECHTER- BEGRIP. 

1 o en 2° Het bevel tot m.edebrenging, waarin 
het misdrijf wordt vermeld waarvoor het 
is uitgevaardigd, en dat binnen de vieren
twintig uur na de vrijheidsbeneming is 
betekend, is een met redenen omklede be
schikking van de rechter in de zin van 
art. 12, derde lid, Gw. (1). (Art. 12, derde 
lid, Gw. [1994]; art. 3 Wet Voorlopige 
Hechtenis.) 

3° De onderzoeksrechter kan een bevel tot 
medebrenging alleen uitvaardigen, in
dien de verdachte nag niet te zijner be
schikking is gesteld (2). (Art. 3 Wet Voor
lopige Hechtenis.) 

(HADINE) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.97.1581.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 december 1997 gewe
zen door het Hof van Beroep te Brus
sel, kamer van inbeschuldigingstelling; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat het bevel tot medebrenging, 
dat door de onderzoeksrechter van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Ber
gen is uitgevaardigd tegen eiser, die 
ten vroegste op 10 november 1997 om 
20.04 uur van zijn vrijheid is beroofd, 
hem op 11 november 1997 om 15.05 
uur is betekend; dat voornoemde rna-

(1) Zie Cass., 3 jan. 1990, A.R. nr. 7937 (A. C., 
1989-90, nr. 267), en 26 april 1994, A.R. nr. 
P.94.0529.N (ibid., 1994, nr. 203). 

(2) Zie D. VANDERMEERSCH, "Le mandat 
d'amener", in B. DEJEMEPPE, La detention preven
tive, Brussel, 1992, p. 90, nr. 4. 

gistraat op 12 november 1997 tegen ei
ser een aanhoudingsbevel heeft uit
gevaardigd dat hem diezelfde dag om 
10.15 uur is betekend; 

Overwegende dat voornoemd bevel 
tot medebrenging, waarin het mis
drijf wordt vermeld waarvoor het is 
uitgevaardigd, en dat binnen de 
vierentwintig uur na de vrijheidsbene
ming is betekend, de met redenen om
klede beschikking van de rechter is in 
de zin van artikel 12, derde lid, van de 
Grondwet; 

Overwegende dat voornoemd bevel 
tot medebrenging regelmatig is; 

Dat het arrest immers vaststelt dat 
verdachte tot 11 november 1997 om 
15.05 uur in de dienst voor intensieve 
zorg van het ziekenhuis was opgeno
men, en erop wijst dat "de toegang tot 
de dienst voor intensieve zorg van een 
ziekenhuis, behoudens voor het ver
plegend personeel, om evidente hygie
nische en medische redenen in begin
sel verboden is; dat de aanwezigheid 
van een onderzoeksrechter, die nood
zakelijkerwijs moet worden verge
zeld van een griffier, om diezelfde re
denen moet worden vermeden, zodat 
de verdachte niet kon worden onder
vraagd zoals is vereist voor de even
tuele afl.evering van een aanhoudings
bevel; dat een mogelijke politiebewa
king aan het bed van een persoon die 
in die dienst is opgenomen, om die
zelfde redenen moet worden uitgeslo
ten"; 

Overwegende dat de appelrechters 
aldus hun beslissing dat de verdachte 
pas op 11 november 1997 om 15.05 
uur ter beschikking van de onder
zoeksrechter kon worden gesteld, 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; 
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Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

17 december 1997 - 2e kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Ghislain, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal- Advocaten : mrs. C. Couque
let, 0. Martins en C. De Bremaeker, 
Brussel. 

Nr. 566 

1 e KAMER- 18 december 1997 

HUUR VAN GOEDEREN - PACHT 
VOORKOOPRECHT- VERPACHTE GOED- VER
KOOP UIT DE HAND VAN GROTER GEHEEL
PRIJS EN VOORWAARDEN - KENNISGEVING 
AAN PACHTER- GEVOLG. 

Wanneer het verpachte goed, samen met an
dere goederen uit de hand is verkocht en 
in de akte van verkoop geen afzonder
lijke verkoopprijs voor het verpachte goed 
is bepaald, is de kennisgeving door de in
strumenterende ambtenaar van de al
dus globaal bepaalde prijs en van de 
voorwaarden van de verkoop aan de 
pachter een kennisgeving van de prijs en 
de voorwaarden die tussen de verkoper en 
de koper voor het verpachte goed zijn 
overeengekomen die de verjaring van de 
vordering tot naasting en indeplaats
stelling en de vordering tot schadeloos
stelling doet aanvangen (1); het is daar
bij onverschillig of de prijs en de 
voorwaarden van die verkoop beantwoor
den aan het aanbod dat aan de pachter 
werdgedaan. (Artt. 48.1 en 51, vierde lid, 
Pachtwet (2).) 

(1) Zie Cass., 8 jan. 1971 (A. C., 1971, 444) en 
12 nov. 1982, A.R. nr. 3533 (ibid., 1982-83, nr. 
162). 

(2) De te dezen toepasselijke tekst van art. 48.1 
Pachtwet betreft de versie v66r de wijziging door 
de wet van 7 nov. 1988. Door die wetswijziging 
van art. 48.1, eerste lid, zal alsdan het probleem 
van het verschil tussen het aan de pachter ge
dane aanbod en de latere verkoop zich niet meer 
voordoen, nu de notaris de pachter kennis geeft 
van de inhoud van de akte van verkoop aan een 

(COLS T. BAX E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.94.0249.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 1 maart 1994 op ver
wijzing en in hoger beroep gewezen 
door de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Mechelen; 

Gelet op het arrest van het Hof van 
9 december 1988 (3); 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 48, inzon
derheid 48.1, vijfde lid, 51, inzonderheid 
vierde lid, en 57 van de Pachtwet van 4 no
vember 1969, in de versie die gold voor de 
wijziging van deze wet door de wet van 7 
november 1988, 

doordat, nadat in een tussenvonnis van 
23 november 1993 was vastgesteld dat aan 
verweerders bij aangetekend schrijven van 
10 oktober 1984 ter kennis was gebracht te
gen welke prijs en voorwaarden hun ver
pachters het door hen gepachte goed wens
ten te verkopen, maar dat verweerders hun 
voorkooprecht niet uitoefenden, dat eiser op 
12 december 1984 aan verweerders een 
aangetekend schrijven verzond waarin in
gesloten de kopie van de akte van verkoop 
aan een derde van het onroerend goed 
waarvan het gepachte goed deel uitmaakte, 
dat deze akte werd geregistreerd op 6 no
vember 1984, en dat verweerders op 8 mei 
1985 dagvaardden in uitoefening van hun 
vordering tot schadeloosstelling, het aan
gevochten vonnis van 1 maart 1994 be
slist dat hoewel overeenkomstig artikel 
48.1, vijfde lid, en 57 van de Pachtwet ken
nis werd gegeven van de verkoop aan een 
derde van het onroerend goed op een deel 
waarvan een voorkooprecht van de pach
ter rustte, de termijn waarbinnen verweer
ders hun vordering tot schadeloosstelling 
dienden in te stellen, twee jaar bedroeg 
vanaf het ogenblik van de overschrijving 
van de akte van verkoop, op grand van de 
volgende overwegingen: "oud art. 48.1.5° 
lid : de instrumenterende ambtenaar die 

derde, die is opgesteld onder de opschortende 
voorwaarde van niet-uitoefening van het recht 
van voorkoop en waarbij deze kennisgeving geldt 
als aanbod van verkoop. 

(3) A.R. nrs. 5698 en 5700 (A. C., 1988-89, nr. 
216). 
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een akte van verkoop uit de hand aan ie
mand anders dan de pachter heeft veri e
den moet van de prijs en de voorwaarden 
daarvan aan de pachter kennis geven bin
nen een maand na de registratie; hier 
wordt duidelijk verwezen naar het eer
ste, tweede en derde lid van hetzelfde ar
tikel; het gepachte goed mag slechts aan 
een derde uit de hand worden verkocht na
dat de pachter gelegenheid werd gegeven 
zijn recht van voorkoop uit te oefenen; te 
dien einde moet de verkoper de pachter 
kennis geven van de prijs en de voorwaar
den tot verkoop van dit gepachte goed; in 
casu hebben (verweerders) aangetekende 
schrijvens ontvangen met kennisgave van 
de prijs en de voorwaarden waartegen de 
verpachters bereid waren het gepachte per
ceel (oppervlakte acht hectaren tweeen
tachtig aren negentig centiaren) te verko
pen; er kan niet gesteld worden dat 
(verweerders), na de verkoop aan derden, 
daarvan, met name verkoop van het ge
pachte goed met oppervlakte acht hecta
ren tweeentachtig aren negentig centia
ren a de prijs van 6.621. 750 fr .... kennis 
hebben gekregen; de notaris heeft kennis 
gegeven van een verkoop van grand met op
pervlakte van meer dan 63 hectaren, 
waarin begrepen het gepachte goed met op
pervlakte 8 hectaren, ... , zonder enige spe
cificatie van de prijs waaraan deze 8 hec
taren ... werden verkocht; de kennisgeving 
is bedoeld om de pachter toe te laten nate 
gaan of zijn rechten door de betrokken ver
koop niet werden miskend; is er kennisge
ving van de prijs, de voorwaarden, da
tum van verkoop, identiteit van de koper 
dit alles met uitsluitende betrekking tot het 
verpachte goed waarop het voorkooprecht 
van toepassing is, dan pas is er een gel
dige kennisgeving (zie ook Eecklo, R., 
"Pacht en voorkoop", uitgave van de Bel
gische Boerenbond Leuven, 1970, no 727); 
zonder volledige, conform de prijs en voor
waarden zoals geformuleerd in het aan
bod van verkoop (art. 48.1.1 o lid), kennis
geving (art. 48.1.5° lid) bestaat geen marrier 
om de pachter toe te laten na te gaan en/of 
zich voldoende rekenschap te geven of de 
verkoop al dan niet werd gesloten met mis
kenning van zijn recht van voorkoop; met 
m.a.w. is deze "kennisgeving", hoewel over
eenkomstig art. 57 verzonden, geen ken
nisgeving zoals de ratio legis van artikel 48 
voorziet; (verweerders) hebben aldus geen 
kennis gekregen van de verkoopakte die de 
prijs en de voorwaarden betrekkelijk het 
perceel grand waarop zij hun voorkoop
recht konden laten gelden, maar uitslui
tend kennis gekregen van het feit dat ook 

hun perceel werd verkocht; nude voorge
schreven kennisgeving niet werd gedaan is 
de termijn waarbinnen de vordering dient 
ingesteld van twee jaar, zonder dat zelfs 
dient nagegaan of de pachter kennis heeft 
gekregen van de verkoop (Eecklo, R., "Pacht 
en voorkoop", uitgave van de Belgische Boe
renbond Leuven, 1970, no 777); bij gebreke 
aan kennisgeving veijaart de vordering van 
de pachter door verloop van twee jaar na de 
overschrijving van de verkoopakte en werd 
de oorspronkelijke vordering van (verweer
ders) ook tijdig ingesteld (art. 51)", 

terwijl de vordering tot indeplaatsstelling 
of schadeloosstelling waarover de pach
ter beschikt ingeval van miskenning van 
zijn recht van voorkoop, naar luid van ar
tikel 51, vierde lid, van de pachtwet van 4 
november 1969, ingeval van een onder
handse verkoop aan een derde, verjaart 
door verloop van drie maanden te reke
nen van de kennisgeving van deze ver
koop aan de pachter, indien een derge
lijke kennisgeving heeft plaatsgehad, en 
anders door verloop van twee jaren na de 
overschrijving van de akte van verkoop; de 
aldus bedoelde kennisgeving aan de pach
ter is voorgeschreven in artikel48.1, vijfde 
lid, van de Pachtwet, luidens hetwelk de in
strumenterende notaris die een akte van 
verkoop uit de hand aan iemand anders 
dan de pachter heeft verleden, van de prijs 
en de voorwaarden daarvan aan de pach
ter kennis moet geven binnen een maand 
na de registratie; naar luid van artikel 57 
van de Pachtwet, deze kennisgeving op 
stra:ffe van niet-bestaan dient te geschie
den per gerechtsdeurwaardersexploot ofbij 
ter post aangetekend schrijven; de pacht
wet in geen enkele andere reden van niet
bestaan van de kennisgeving voorgeschre
ven door artikel48.1, vijfde lid, voorziet; de 
pachtwet meer bepaald niet voorschrijft dat 
een overeenkomstig artikel 57 gebeurde 
kennisgeving die de pachter niet in staat 
zou stellen te oordelen tegen welke prijs en 
voorwaardenjde verkoop aan de derde is ge
beurd, om die reden als niet-bestaande mag 
worden besc.p.ouwd; de pachtwet evenmin 
enige andere grand tot nietigheid van der
gelijke kennisgeving bepaalt; nadat het had 
vastgesteld dat eiser te dezen aan verweer
ders op 12 december 1984 overeenkom
stig artikel 57 bij ter post aangetekend 
schrijven kennis had gegeven van de akte 
van verkoop aan een derde, en dus onder 
meer van de prijs en de voorwaarden waar
tegen het onroerend goed, waarvan het ge
pachte goed waarop het voorkooprecht van 
verweerders betrekking had, deel 
uitmaakte, werd verkocht, het vonnis 
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zodoende niet wettig kon beslissen dat de 
vordering tot naasting die verweerders aan
hangig maakten op 8 mei 1985, dit is meer 
dan drie maanden na deze kennisgeving, 
tijdig was ingesteld, om reden dat deze ken
nisgeving ongeldig was, zonder een grand 
van niet-bestaan van dergelijke kennisge
ving aan te nemen waarin de wet niet voor
ziet (schending van artikel 48, inzonder
heid 48.1, vijfde lid, en 57, van de pachtwet 
van 4 november 1969), en zonder de ver
jaringstermijn van drie maanden voorge
schreven in geval van kennisgeving te mis
kennen (schending van artikel 51, 
inzonderheid vierde lid, van de pachtwet 
van 4 november 1969) : 

Overwegende dat het toepasselijk 
artikel 51, vierde lid, van de Pacht
wet bepaalt dat, bij verkoop uit de 
hand, de vordering tot naasting en 
indeplaatsstelling en de vordering tot 
schadeloosstelling verjaren door ver
loop van drie maanden te rekenen van 
de kennisgeving van deze verkoop aan 
de pachter; dat het aldus noodzake
lijk verwijst naar de kennisgeving van 
deze verkoop, zoals die is geregeld in 
artikel 48, lid 1, vijfde lid, van de
zelfde wet, dat wil zeggen de kennis
geving die na het verlijden van de akte 
van verkoop wordt gedaan door de in
strumenterende ambtenaar, met ver
melding van de prijs en de voorwaar
den van de verkoop; 

Overwegende dat wanneer het ver
pachte goed, samen met andere goe
deren is verkocht en in de akte van 
verkoop geen afzonderlijke verkoop
prijs voor het verpachte goed is be
paald, de kennisgeving van de aldus 
globaal bepaalde prijs en van de voor
waarden van de verkoop aan de pach
ter een kennisgeving is van de prij s en 
de voorwaarden die tussen de verko
per en de koper voor het verpachte 
goed zijn overeengekomen en de in ar
tikel 51, vierde lid, van de Pachtwet 
bepaalde verjaring doet aanvangen; 
dat het daarbij onverschillig is of de 
prijs en de voorwaarden van die ver
koop beantwoorden aan het aanbod 
dat aan de pachter overeenkomstig het 
te dezen toepasselijke artikel 48, lid 1, 
eerste lid, van de Pachtwet werd ge
daan; 

Overwegende dat het bestreden von
nis vaststelt dat eiser kennis heeft ge
geven van een verkoop van grond met 
een oppervlakte van meer dan 63 hec
taren, waarin het door de verweer
ders sub 1 en 2 gepachte perceel met 
een oppervlakte van 8 ha. 82 a. 90 ca., 
"zonder enige specificatie van de prijs 
waaraan deze 8 hectaren werden ver
kocht"; 

Dat het op grond daarvan oordeelt 
dat die kennisgeving "hoewel overeen
komstig artikel 57 verzonden, geen 
kennisgeving (is) zoals de ratio legis 
van artikel 48 voorziet ( ... ); (de ver
weerders sub 1 en 2) ( ... ) aldus geen 
kennis (hebben) gekregen van de 
verkoopakte die de prijs en de voor
waarden betrekkelijk het perceel grond 
waarop zij hun voorkooprecht kon
den laten gelden, maar uitsluitend 
kennis gekregen van het feit dat ook 
hun gepacht perceel werd verkocht" en 
de voorgeschreven kennisgeving niet 
werd gedaan; 

Dat het op grond daarvan beslist dat 
de termijn waarbinnen de vordering 
tot schadeloosstelling door de verweer
ders sub 1 en 2 diende te worden in
gesteld, twee jaar bedraagt te reke
nen vanaf de overschrijving van de 
verkoopakte en dat de vordering door 
de eisers tijdig werd ingesteld; 

Dat het aldus zijn beslissing niet 
naar recht verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre het eiser ver
oordeelt tot vrijwaring van de ver
weerders sub 3 en 4 voor alle tegen 
deze laatsten uitgesproken veroorde
lingen en eiser veroordeelt in de kos
ten van de procedure in vrijwaring; 
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; houdt de kosten aan en laat de be
slissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Rechtbank van 
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Eerste Aanleg te Antwerpen, zete
lende in hoger beroep. 

18 december 1997 - 1 e kamer- Voor
zitter : de h. Verougstraete, afdelings
voorzitter- Verslaggever : de h. Wauters 
- Gelijkluidende conclusie van de h. De 
Swaef, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Nelissen Grade en Houtekier. 

Nr. 567 

1 e KAMER - 18 december 1997 

1 o DOUANE EN ACCIJNZEN- EURO
PESE UNIE - WEDERZIJDSE BIJSTAND -
DOUANERECHTEN - INVORDERING VAN 
SCHULDVORDERINGEN- VERZOEK TOT IN
VORDERING- VERMELDING VAN IDENTITEIT 
VAN BETROKKENE. 

2o EUROPESE UNIE - ALLERLEI -
DOUANERECHTEN - INVORDERING VAN 
SCHULDVORDERINGEN- WEDERZIJDSE BIJ
STAND- VERZOEK TOT INVORDERING- VER
MELDING VAN IDENTITEIT VAN BETROKKENE. 

3o DOUANE EN ACCIJNZEN - EURO
PESE UNIE - WEDERZIJDSE BIJSTAND -
DOUANERECHTEN - INVORDERING VAN 
SCHULDVORDERINGEN- VERZOEK TOT IN
VORDERING- EXECUTORIALE TITEL- VORM. 

4° EUROPESE UNIE - ALLERLEI -
DOUANERECHTEN - INVORDERING VAN 
SCHULDVORDERINGEN- WEDERZIJDSE BIJ
STAND- VERZOEK TOT INVORDERING- EXE
CUTORIALE TITEL- VORM. 

5o DOUANE EN ACCIJNZEN - EURO
PESE UNIE - WEDERZIJDSE BIJSTAND -
DOUANERECHTEN - INVORDERING VAN 
SCHULDVORDERINGEN- VERZOEK TOT IN
VORDERING - EXECUTORIALE TITEL OF 
SCHULDVORDERING - BETWISTING - GE
VOLG. 

6° EUROPESE UNIE - ALLERLEI -
DOUANERECHTEN - INVORDERING VAN 
SCHULDVORDERINGEN- WEDERZIJDSE BIJ
STAND- VERZOEK TOT INVORDERING- EXE
CUTORIALE TITEL OF SCHULDVORDERING
BETWISTING- GEVOLG. 

1 o en 2° Zo het verzoek tot invordering van 
schuldvorderingen in de Europese Unie 
(E. E. G.) die voortvloeien uit verrichtin
gen die deel uitmaken van het 
financieringsstelsel van het Europees 
Orientatie- en Garantiefonds voor de 
Landbouw, alsmede van landbouw
heffingen, douanerechten, belasting over 
de toegevoegde waarde en van sommige 
accijnzen, de naam en het adres van de 
betrokken persoon moet vermelden, wordt 
niet vereist dat oak de voornaam zou wor
den vermeld, zodat het niet toegelaten is 
aan het verzoek geen gevolg te geven op 
grand dat de voornaam van de betrok
kene niet erop wordt vermeld (1). (Art. 6, 
§ 3, wet 20 juli 1979 betreffende de we
derzijdse bijstand inzake de invorde
ring van schuldvorderingen in de E.E.G. 
die voortvloeien uit verrichtingen die deel 
uitmaken van het financieringsstelsel 
van het Europees Orienta tie- en Garan
tiefonds voor de Landbouw, alsmede van 
landbouwheffingen, douanerechten, be
lasting over de toegevoegde waarde en 
van sommige accijnzen.) 

3° en 4 o Het verzoek tot invordering van 
schuldvorderingen in de Europese Unie 
(E.E.G.) die voortvloeien uit verrichtin
gen die deel uitmaken van het 
financieringsstelsel van het Europees 
Orientatie- en Garantiefonds voor de 
Landbouw, alsmede van landbouw
heffingen, douanerechten, belasting over 
de toegevoegde waarde en van sommige 
accijnzen, kan slechts betrekking heb
ben op een schuldvordering waarvoor een 
executoriale titel bestaat, zodat het be
krachtigen, erkennen, aanvullen of ver
vangen van de overgelegde titel niet kan 
worden geweigerd wanneer voor de Staat, 
waarin de verzoekende autoriteit is ge
vestigd, de titel in behoorlijke vorm is op
gesteld (2). (Artt. 13 en 16 wet 20 juli 
1979 betreffende de wederzijdse bijstand 
inzake de invordering van schuldvorde
ringen in de E.E.G. die voortvloeien uit 
verrichtingen die deel uitmaken van het 
financieringsstelsel van het Europees 
Orientatie- en Garantiefonds voor de 
Landbouw, alsmede van landbouw
heffingen, douanerechten, belasting over 
de toegevoegde waarde en van sommige 
accijnzen.) 

(1) Zie E.E.G.-Richtlijn nr. 76/308 van 15 maart 
1976, PB.L. 73 van 19 maart 1976. 

(2) Zie noot 1. 
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5° en 6° Indien gedurende de invorderings
procedure overeenkomstig de wet van 20 
juli 1979 de schuldvordering of de in de 
lidstaat van de Europese Unie (E.E.G.) 
waar de vragende autoriteit is geves
tigd, afgegeven executoriale titel door een 
belanghebbende worden betwist, wordt de 
zaak door deze voor de bevoegde instan
tie van de lidstaat gebracht waar deze au
toriteit is gevestigd, overeenkomstig de in 
deze laatste Staat geldende rechtsre
gels, en vermag de rechter van de aan
gezochte Staat het verzoek tot invorde
ring hierop niet af te wijzen (3). (Art. 16 
wet 20 juli 1979 betreffende de weder
zijdse bijstand inzake de invordering van 
schuldvorderingen in de E.E.G. die voort
vloeien uit verrichtingen die deel uitma
ken van het financieringsstelsel van het 
Europees Orientatie- en Garantiefonds 
voor de Landbouw, alsmede van 
landbouwheffingen, douanerechten, be
lasting over de toegevoegde waarde en 
van sommige accijnzen.) 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. VAN STEENBERGEN) 

ARREST 

(A.R. nr. C.94.0287.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 maart 1993 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 7, nr. 3, 8, 
derde lid en 12 van de Richtlijn van de 
Raad van de Europese Gemeenschappen 
van 15 maart 1976, nr. 76/308/EEG, be
treffende de wederzijdse bijstand inzake de 
invordering van schuldvorderingen die 
voortvloeien uit verrichtingen die deel uit
maken van het financieringsstelsel van het 
Europees Orientatie- en Garantiefonds voor 
de Landbouw, alsmede van landbouw
heffingen en douanerechten (Publikatie
blad van de Europese Gemeenschappen nr. 
L 73 van 19.3.1976), hierna Richtlijn EEG, 
van de artikelen 6 § 2, 6 § 3, 13 en 16 van 
de wet van 20 juli 1979 betreffende de we
derzijdse bijstand inzake de invordering 
van schuldvorderingen in de Europese Eco
nomische Gemeenschap, die voortvloeien 

(3) Zie noot 1. 

uit verrichtingen, die deel uitmaken van 
het financieringsstelsel van het Europees 
Orientatie- en Garantiefonds voor de Land
bouw, alsmede van landbouwheffingen en 
douanerechten (Belgisch Staatsblad van 30 
augustus 1979), en artikel17 van het Ge
rechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest, na vastgesteld te heb
ben 

"dat ( ... ) de titel waarvan (eiser) de uit
voerbaarheid in Belgie vordert en het ver
zoek tot invordering niet in behoorlijke 
vorm opgesteld zijn; dat ze inderdaad niet 
de naam van de betrokken persoon ver
meldt; 

dat de titel als naam vermeldt "Rick Van 
Steenbergen" en het verzoek tot invorde
ring "R. Van Steenbergen", dan wanneer de 
naam van (verweerder) "Robert Van Steen
bergen" is; 

overweegt: 
''Dat indien- zoals (eiser) doet gelden

de Italiaanse autoriteit deze laatste (ver
weerder) bedoelde zij zijn naam op de ti
tel en het verzoek had moeten vermel
den; dat waar art. 7, 3 van de richtlijn en 
art. 6 § 2 van de wet voorschrijven dat het 
verzoek tot invordering de naam van de be
trokken persoon vermeldt, aan vermeld 
vormgebrek geen afbreuk gedaan wordt 
door het feit dat de betekening aan gei:n
timeerde geschiedde; dat inderdaad deze 
betekening niet het verzoek tot invorde
ring en de titel waarvan de uitvoerbaar
heid gevorderd wordt uitmaakt"; 

en daaruit afleidt : 
"Dat dienvolgens de titel en het verzoek 

tot invordering niet in behoorlijke vorm op
gesteld zijn, derwijze dat de vordering ook 
om deze reden niet ontvankelijk is", 

terwijl het in het arrest vermelde arti
kel 6 § 2 van de wet geen enkel voorschrift 
inhoudt met betrekking tot de naam van de 
persoon tegen wie de uitvoerbare titel dient 
opgemaakt te worden; wellicht bevat het ar
rest op dit punt een materiele vergissing, 
en beoogt het artikel 6 § 3 van de wet; 

en terwijl de artikelen 7, nr. 3, van de 
richtlijn en 6 § 3 van de wet betrekking 
hebben op het verzoek tot invordering, dat 
zoals in het arrest is opgemerkt de naam 
vermeldt : R. Van Steenbergen; dat deze 
vermelding formeel juist en voldoende is, 
nu de toepasselijke tekst niet vereist dat 
oak de voornaam voluit zou geschreven zijn; 

en terwijl een eventuele betwisting, oak 
in verband met de executoriale titel, krach
tens de artikelen 8, lid 3, en 12 van de 
richtlijn en de artikelen 13 en 16 van de 
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Belgische wet, door de gerechtelijke over
heden van de verzoekende Staat moet wor
den beslecht, en dus in casu buiten de be
voegdheid valt van de Belgische rechtban
ken, 

en terwijl deze verschillende bepalin
gen enkel tot doel en bestaansreden heb
ben dat geen dubbelzinnigheid of twijfel zou 
bestaan nopens de bestemmeling, en dat de 
notificatie deze bestemmeling zou berei
ken; uit de termen zelfvan het arrest blijkt 
dat de naam in de titel en het verzoek cor
rect aangeduid werd (Van Steenbergen), en 
dat de notificatie verweerder correct be
reikte; een afkorting of zelfs een vergis
sing in de voornaam in die omstandighe
den niet van aard zijn om tot de formele 
nietigheid van de titel en het verzoek te be
sluiten; 

en terwijl tenslotte, zelfs in de stelling 
van het arrest, de aangeklaagde onjuist
heid van de voornaam in de Italiaanse ti
tel en de aanduiding van de voornaam en
kel met de beginletter in het verzoek tot 
invordering niet van aard kunnen zijn om 
de inleidende vordering van eiser onont
vankelijk te doen verklaren, en desgeval
lend enkel de grand van de onderhavige 
vordering kunnen aantasten, 

zodat de appelrechter zijn bevoegdheid te 
buiten gaat waar hij oordeelt dat, omwille 
van de aangeduide bijzonderheden inver
band met de voornaam van de schulde
naar, de titel en het verzoek tot invorde
ring niet in hoorlijke vorm opgesteld zijn 
(schending van artikelen 8, lid 3, en 12 van 
de richtlijn en 13 en 16 van de wet), bo
vendien deze uitspraak het verlenen van de 
gevorderde Belgische uitvoerbare titel aan 
voorwaarden onderwerpt die met de toe
passelijke voorschriften onverenigbaar zijn 
(schendingvan de artikelen 7, nr. 3, van de 
richtlijn en 6 § 3 van de wet), en ten on
rechte op die gronden de ingeleide vorde
ring niet-ontvankelijk verklaart (schen
ding van artikel 17 van het Gerechtelijk 
Wetboek): 

Overwegende dat, volgens artikel 6, 
§ 3, van de wet van 20 juli 1979, 
betreffende de wederzijdse bijstand in
zake de invordering van schuldvorde
ringen in de E.E.G., die voortvloeien 
uit verrichtingen die deel uitmaken 
van het financieringsfonds van het Eu
ropees Orii'mtatie- en Garantiefonds 
voor de Landbouw, alsmede van 
landbouwheffingen en douanerechten, 
het verzoek tot invordering de naam 

en het adres van de betrokken per
soon vermeldt; 

Dat de bijzondere omstandigheden 
op grand waarvan de aangezochte au
toriteit aan een verzoek geen gevolg 
behoeft te geven, limitatief zijn om
schreven; 

Dat nu de wet niet uitdrukkelijk 
vereist dat ook de voornaam zou wor
den vermeld op het verzoek, het wet
telijk niet toegelaten is aan het ver
zoek geen gevolg te geven op grand dat 
de voornaam van de betrokkene niet 
erop wordt vermeld; 

Overwegende dat uit het arrest, in 
het bijzonder uit de aanhef ervan, 
blijkt dat de betrokken persoon als 
naam Van Steenbergen en als voor
naam Robert draagt; dat voorts, uit de 
stukken waarop he t Hof vermag acht 
te slaan, blijkt dat het verzoek tot in
vordering de naam Van Steenbergen 
vermeldt evenals "R", de eerste let
ter van zijn voornaam; 

Dat het arrest oordeelt dat het ver
zoek tot invordering niet regelmatig is, 
op grand dat aileen de naam van de 
betrokken persoon wordt vermeld en, 
wat zijn voornaam betreft, aileen de 
beginletter; 

Dat het aldus artikel 6, § 3, van de 
bedoelde wet schendt; 

Overwegende voorts dat het ver
zoek tot invordering slechts betrek
king kan hebben op een schuldvorde
ring waarvoor een executoriale titel 
bestaat; 

Dat uit het artikel13 van de voren
genoemde wet volgt dat het bekrach
tigen, erkennen, aanvullen ofvervan
gen van de overgelegde titel niet kan 
worden geweigerd wanneer voor de 
Staat, waarin de verzoekende autori
teit is gevestigd, de titel in behoor
lijke vorm is opgesteld; 

Dat uit artikel 13 juncto artikel 16 
van de wet volgt dat als een belang
hebbende tegenover wie de invorde
ring wordt gevraagd, voor de Belgische 
rechter de onregelmatigheid van de ti
tel opwerpt, de Belgische rechter het 
verzoek niet mag afwijzen; 
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Overwegende dat de appelrechter 
vaststelt dat een executoriale titel be
staat, betrekking hebbende op een ge
naamde 'Rick Van Steenbergen', maar 
oordeelt dat de titel niet in behoor
lijke vorm is opgesteld en op die grond 
beslist dat het verzoek "niet ontvan
kelijk is"; 

Dat het arrest aldus de artikelen 13 
en 16 van de wet schendt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 7 (nr. 2, litt. 

a), 8, 12 en 15 van de Richtlijn van de Raad 
van de Europese Gemeenschappen van 15 
maart 1976, nr. 76/308/EEG, betreffende de 
wederzijdse bijstand inzake de invorde
ring van schuldvorderingen die voortvloeien 
uit verrichtingen die deel uitmaken van het 
financieringsstelsel van het Europees 
Orientatie- en Garantiefonds voor de Land
bouw, alsmede van landbouwheffingen en 
douanerechten (Publikatieblad van de Eu
ropese Gemeenschappen nr. L 73 van 
19.3.1976), hierna Richtlijn EEG, van dear
tikelen 6 § 2, litt. a, 13, 16 en 20 van de wet 
van 20 juli 1979 betreffende de wederzijdse 
bijstand inzake de invordering van schuld
vorderingen in de Europese Economische 
Gemeenschap, die voortvloeien uit verrich
tingen, die deel uitmaken van het 
financieringsstelsel van het Europees 
Orientatie- en Garantiefonds voor de Land
bouw, alsmede van landbouwheffingen en 
douanerechten (Belgisch Staatsblad van 30 
augustus 1979), en voor zoveel als nodig 
van artikel 17 van de Overeenkomst tus
sen Belgie, de Bondsrepubliek Duitsland, 
Frankrijk, Italie, Luxemburg en Neder
land, houdende wederzijdse bijstand te 
Rome op 7 september 1967, en bekrach
tigd bij de Belgische wet van 13 juni 1969 
(Belgisch Staatsblad 16 april 1970), 

doordat het arrest, na het voorwerp van 
eisers vordering te hebben samengevat, 
overweegt, als eerste reden om eisers vor
dering af te wijzen : 

"dat volgens art. 7 van de richtlijn 'de 
verzoekende autoriteit slechts een ver
zoek tot invordering kan indienen: a) in
dien de schuldvordering en/of de executo
riale titel niet betwist worden in de Lid
Staat waar zij gevestigd is' en volgens art. 
6 par. 2 van de wet vermelde autoriteit 
slechts een verzoek kan indienen : 'a) in
dien de schuldvordering of de titel niet be
twist worden'; dat uit de door (verweer-

der) overgelegde stukken blijkt dat de 
schuldvordering door hem betwist wordt 
(cfr. o.m. de brief dd. 6 april1982 van de 
Administratie van de douanen en accijn
zen te Brussel aan het Ministero delle Fi
nanze te Rome); dat uit vermeld schrij
ven alsmede uit het schrijven dd. 5 april 
1982 van het Ministero delle Finanze te 
Rome tevens blijkt dat ge'intimeerde aan de 
directie van laatstvermeld Ministero een 
bezwaarschrift liet geworden; dat de 
directeur-generaal van deze directie wel
iswaar op 5 april 1982 aan het Ministerie 
van Financien te Brussel mededeelde dat 
'de betwisting door ge'intimeerde geen en
kele juridische waarde heeft, doch dat uit 
niets blijkt dat vermelde directeur-generaal 
de bevoegde instantie is die over de be
twisting en het bezwaar van ge'intimeerde 
dient te oordelen; 

"dat bovendien vermelde mededeling lou
ter arbitrair en zonder inachtneming van 
de rechten van verdediging van gei:nti
meerde voorkomt"; 

En beslist: 
"dat dienvolgens de voorwaarde voor

zien door hogervermelde richtlijn en wet te 
dezen niet vervuld is"; 

En daaraan toevoegt, als bijkomende re
den om eisers vordering af te wijzen : 

"dat (verweerder), zich beroepend op art. 
15 van de richtlijn 76/308 van de Raad dd. 
15 maart 1976 van de Europese Gemeen
schappen en art. 89 van de Italiaanse 
Douanewetgeving, terecht stelt dat de in
vordering van de rechten vastgesteld door 
de titel waarvan de uitvoerbaarheid gevor
derd wordt, verjaard is; 

dat (eiser) weliswaar aanvoert dat 'de 
niet-betaling van de rechten voortsprui
tend uit een misdrijf de verjaringstermijn 
van vijfjaar in deze gevallen volgens Ita
liaans recht slechts begint te lopen vanaf de 
datum waarop de strafrechtelijke veroor
deling in kracht van gewijsde is gegaan, 
hetzij vanaf 16 december 1983, datum 
waarop het arrest van het Hof van Be
roep te Genua, dd. 11 april 1983 defini
tief geworden is, doch dat uit dit arrest niet 
blijkt dat (verweerder) strafrechtelijk ver
oordeeld werd noch dat hij de litigieuze 
rechten verschuldigd is; 

"Dat aldus (eiser) geen belang heeft de 
uitvoerbaarheid te vorderen van een titel 
waarbij een schuldvordering gevestigd 
wordt welke ingevolge verjaring niet meer 
kan uitgevoerd worden; dat dienvolgens 
eveneens om deze reden de vordering niet 
ontvankelijk is; 
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terwijl, eerste onderdeel, naar luid van ar
tikel 8, tweede lid, van de Richtlijn EEG, 
en artikel13, tweede lid, van de wet van 20 
juli 1979, het bekrachtigen, erkennen, aan
vullen of vervangen van de titel niet kan 
worden geweigerd wanneer voor de Staat, 
waarin de vragende autoriteit is geves
tigd, de titel in behoorlijke vorm is opge
steld, 

en terwijl het beslechten van eventuele 
betwistingen geregeld is bij artikel 12 van 
de richtlijn EEG en artikel16 van de voor
noemde wet, en wel zo dat in zulk geval de 
invordering geschorst wordt en de betwis
ting voor de bevoegde instantie van de ver
zoekende lidstaat wordt gebracht, 

en terwijl in het onderhavig geval de 
invorderingsprocedure nog geen aanvang 
heeft kunnen nemen zolang de Italiaanse 
titel nog niet is bekrachtigd, erkend, aan
gevuld of vervangen door een titel die in 
Belgie uitvoerbaar is, 

en terwijl de in het arrest aangehaalde 
bepalingen, met name artikel 7 van de 
richtlijn en artikel 6 § 2 van de Belgische 
wet, de rechten bepalen van de verzoe
kende overheid met het oog op het vorde
ren van een uitvoerbare titel in de aange
zochte Staat, maar de overheden van de 
aangezochte Staat niet toelaten een con
trole op eventuele betwistingen uit te oe
fenen, vermits deze betwistingen, krach
tens de artikelen 12 van de richtlijn en 16 
§ 1 van de wet, door de overheden van de 
verzoekende Staat moeten beslecht wor
den; 

en terwijl volgens dit stelsel de Belgische 
rechter zich op grond van de wet en de 
richtlijn niet kan uitspreken over de be
twistingen betreffende de schuldvorde
ring; waar in casu niet werd betwist dat het 
verzoek om bijstand uitgaat van de be
voegde Italiaanse autoriteit, de Belgische 
administratie geen bewijslast kan dragen 
in verband met het al of niet gegrond zijn 
van verweerders betwistingen en de Bel
gische rechter geen bevoegdheid kan heb
ben om over dergelijke betwistingen uit
spraak te do en, hetgeen ook af te leiden is 
uit artikel 17 van het Verdrag van 7 sep
tember 1967; elke verdere motivering tot 
afwijzing van eisers vordering niet ter
zake dienend is; 

Waaruit blijkt dat het arrest slechts met 
miskenning van het stelsel ingevoerd door 
voormelde richtlijn en wet de ingestelde 
vordering heeft kunnen afwijzen op grond 
van aangevoerde betwistingen die buiten de 
bevoegdheid van de Belgische rechter val
len (schending van al de in hoofde van het 

middel aangeduide bepalingen, hoofdza
kelijk van de artikelen 7, nr. 2, litt. a, 8 en 
12 van de richtlijn en 6, § 2, litt. a, 13 en 
16 § 1 van de Belgische wet), 

en terwijl, tweede onderdeel, de vraag of 
de vordering van de Italiaanse administra
tie al dan niet vm:jaard is, in toepassing van 
de artikelen 15 van de richtlijn en 20 van 
de wet, door de ltaliaanse overheden moet 
beslecht worden; dat daaruit tevens af te 
leiden is dat de vaststelling van een even
tuele verjaring aan de beoordeling van de 
Belgische rechter ontsnapt, 

zodat het arrest slechts met misken
ning van het stelsel ingevoerd door de richt
lijn van 15 maart 1976 en de wet van 20 
juli 1979, en voor zoveel als nodig door ar
tikel 17 van het verdrag van 7 september 
1967 heeft kunnen beslissen dat de schuld
vordering van de Italiaanse douane ver
jaard is, en dat eiser geen belang heeft om 
de uitvoerbaarheid van de door de Itali
aanse overheid uitgevaardigde titel te vor
deren (schending van al de in hoofde van 
het middel aangeduide wetsbepalingen, 
hoofdzakelijk van de artikelen 15 van de 
richtlijn en 20 van de Belgische wet) : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 16 van de wet van 20 juli 1979, in
dien gedurende de invorderings
procedure de schuldvordering of de in 
de lidstaat van de Europese Gemeen
schap, waar de vragende autoriteit is 
gevestigd, afgegeven executoriale ti
tel door een belanghebbende worden 
betwist, de zaak door deze voor de be
voegde instantie van de lidstaat wordt 
gebracht waar deze autoriteit is ge
vestigd, overeenkomstig de in deze 
laatste Staat geldende rechtsregels; 
dat dit ook geldt als verjaring wordt 
aangevoerd; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de schuldvordering van de 
Italiaanse overheid in Italie door ver
weerder werd betwist en beslist dat 
niet vaststaat dat er reeds een regel
matige uitspraak over dit bezwaar 
werd gewezen door de bevoegde Ita
liaanse overheid; dat het daarenbo
ven oordeelt dat de vordering van de 
Italiaanse Staat verjaard is; 

Overwegende dat het arrest dat op 
die gronden het verzoek afwijst, arti
kel 16 van de wet van 20 juli 1979 
schendt; 
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Dat het middel in zoverre gegrond 

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. 

18 december 1997 - 1 e kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Verougstraete, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Claeys 
Bouuaert en De Gryse. 

Nr. 568 

VERENIGDE KAMERS- 18 december 1997 

1 o BEVOEGDHEID EN AANLEG- BUR
GERLIJKE ZAKEN- SOCIAAL PROCESRECHT 
(BIJZONDERE REGELS)- VLAAMSE GEMEEN
SCHAP- HOGESCHOLEN- GESUBSIDIEERDE 
VRIJE HOGESCHOOL- ONDERWIJZEND PER
SONEEL- DIENSTBETREKKING- ARBEIDS
OVEREENKOMST- GESCHILLEN. 

2° RAAD VAN STATE - AFDELING ADMI
NISTRATIE - BEVOEGDHEID- VLAAMSE GE
MEENSCHAP- HOGESCHOLEN- GESUBSIDI
EERDE VRIJE HOGESCHOOL- ONDERWIJZEND 
PERSONEEL - DIENSTBETREKKING - AR
BEIDSOVEREENKOMST- GESCHILLEN. 

3o ARBEIDSOVEREENKOMST- ALLER
LEI- VLAAMSE GEMEENSCHAP- HOGESCHO
LEN- GESUBSIDIEERDE VRIJE HOGESCHOOL 
- ONDERWIJZEND PERSONEEL- DIENSTBE
TREKKING- STATUUT- ARBEIDSOVEREEN
KOMST- RECHTSGEVOLG. 

4 o ONDERWIJS - VLAAMSE GEMEENSCHAP 
- HOGESCHOLEN- GESUBSIDIEERDE VRIJE 
HOGESCHOOL- ONDERWIJZEND PERSONEEL 
- DIENSTBETREKKING - STATUUT -
ARBEIDSOVEREENKOMST- RECHTSGEVOLG. 

1 o en 2° Als een dienstbetrekking ontstaat 
ingevolge een arbeidsovereenkomst geslo-

ten tussen een door de Vlaamse Gemeen
schap gesubsidieerde vrije hogeschool, pri
vaatrechtelijke instelling, en een onder
wijzend personeelslid, zijn in beginsel de 
arbeidsgerechten en niet de Raad van 
State, afdeling administratie, bevoegd om 
kennis te nemen van de geschillen in ver
band met die arbeidsovereenkomst (1). 
(Artt. 144 en 145 Gw. 1994 en 478, 1°, 
Ger.W.) 

3° en 4° Zo de rechtspositie van de perso
neelsleden van een gesubsidieerde vrije 
hogeschool in ruime mate wordt bepaald 
door het decreet betreffende de hogescho
len in de Vlaamse Gemeenschap, nu die 
personeelsleden onder een statuut zijn ge
plaatst waaruan de partijen niet naar ei
gen goeddunken kunnen afwijken, houdt 
die beperking van de contractuele urij
heid van de partijen niet in dat hun uer
houding haar privaatrechtelijke en con
tractuele aard verliest als die uerhouding 
ontstaan is uit een arbeidsovereenkomst 
tussen een priuaatrechtelijke instelling en 
haar werknemers (2). (Decreet van 13 juli 
1994 betreffende de hogescholen in de 
Vlaamse Gemeenschap.) 

(HOGESCHOOL SINT-LUKAS V.Z.W. T. GEES E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.97.0248.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 juni 1997 door de 
Raad van State, afdeling administra
tie, gewezen; 

Over het eerste middel, gesteld als uolgt : 
schending van de artikel144 en 145 van de 
gecoi:irdineerde Grondwet (de artikelen 92 
en 93 van de oude Grondwet), 14 van de 

(1) Zie Cass., 4 okt. 1993, A.R. nr. S.93.0011.N 
(A. C., 1993, nr. 393), en 17 nov. 1994, A.R. nr. 
C.94.0004.F (ibid., 1994, nr. 495); M. LEROY, Con
tentieux Administratif, Brussel, Bruylant, 1996, 
220. 

(2) Zie Cass., 13juni 1973 (A.C., 1973, 995) en 
de noten 1 en 2, get. H.L., over het onderscheid 
tussen de contractuele en de statutaire dienst
betrekking; Cass., 25 juni 1979 (ibid., 1978-79, 
1276) en 30 nov. 1992, A.R. nr. 8055 (ibid., 1991-
92, nr. 761), met concl. van proc.-gen. Lenaerts. 



Nr. 568 HOF VAN CASSATIE 1401 

wetten van de Raad van State, gecotirdi
neerd bij koninklijk besluit van 12 januari 
1973 en 578, 1 o van het Gerechtelijk Wet
hoek, 

doordat de Raad van State de door ei
seres in haar regelmatig aan de Raad van 
State voorgelegde memorie van antwoord 
aangevoerde exceptie van onbevoegdheid 
verwerpt en zich bevoegd verklaart om ken
nis te nemen van het door verweerders in
gediend beroep op grond van de overwe
gingen dat de Raad van State bevoegd is 
van zodra het juridisch regime waaron
der verweerders komen te staan, van sta
tutaire aard is en dat de toepasselijkheid op 
de rechtsverhouding tussen eiseres en ver
weerders van de statutaire bepalingen be
treffende de rechtspositie van het perso
neel, opgenomen in het decreet van 13 juli 
1994 betreffende de hogescholen in de 
Vlaamse Gemeenschap, die op grond van de 
verordenende kracht zelfvan dit decreet op 
de rechtsverhouding tussen eiseres en ver
weerders van toepassing zijn, tot gevolg 
heeft dat het juridisch regime waaronder 
verweerders staan, statutair wordt, onge
acht het feit dat verweerders destijds bij ei
seres in dienst traden via arbeidsovereen
komsten, 

terwijl de arbeidsrechtbanken met uit
sluiting van de Raad van State bevoegd zijn 
om te oordelen over geschillen betreffende 
arbeidsovereenkomsten; de rechtsverhou
ding tussen eiseres en verweerders ofwel 
statutair ofwel contractueel is, al naarge
lang verweerders op grond van een eenzij
dige benoemingsbeslissing of bij arbeids
overeenkomst bij eiseres in dienst traden; 
de rechtsverhouding immers niet tegelijk 
statutair en contractueel kan zijn; de Raad 
van State vaststelt dat verweerders des
tijd bij eiseres in dienst traden op grond 
van een arbeidsovereenkomst; de Raad van 
State zich bijgevolg onbevoegd diende te 
verklaren; de toepasselijkheid op de rechts
verhouding tussen eiseres en verweer
ders van de bepalingen betreffende de 
rechtspositie van de personeelsleden in het 
decreet van 13 juli 1994 betreffende de ho
gescholen in de Vlaamse Gemeenschap we
gens de verordenende kracht zelf van dit 
decreet, niets afdoet aan de geldigheid van 
de destijds, v66r de inwerkingtreding van 
dit decreet, tussen eiseres en verweer
ders gesloten arbeidsovereenkomsten, 

de Raad van State derhalve door zich be
voegd te verklaren om kennis te nemen van 
de geschillen die uit een arbeidsovereen
komst voortvloeien, alle in het middel aan
geduide grondwettelijke en wettelijke be
palingen schendt : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat de verweerders bij eiseres ar
tistieke vakken doceren na bij haar in 
client te zijn getreden met een arbeids
overeenkomst; 

Overwegende dat eiseres een hoge
school is in de zin van artikel 2 van 
het decreet van 13 juli 1994 betref
fende de hogescholen in de Vlaamse 
Gemeenschap; 

Dat dit decreet nieuwe ambts
benamingen heeft ingevoerd voor het 
onderwijzend personeel van de di
verse soorten hogescholen, met inbe
grip voor dit van de vrije hogescho
len; dat aldus de personeelsleden van 
groep 2 "assisterend personeel" om
vatten en de personeelsleden van 
groep 3 de docenten en hoogleraren; 

Dat, krachtens artikel128, § 2, van 
dit decreet, voor de benoeming van 
personeelsleden voor artistiek gebon
den onderwijsactiviteiten voor de amb
ten van docent onder meer vereist 
wordt dat de betrokkene blijk geeft 
van "artistieke bekendheid"; dat deer
kenning van artistieke bekendheid 
wordt verleend door een commissie 
waarvan de samenstelling wordt be
paald door de Vlaamse regering; 

Dat, krachtens artikel 317 van het 
genoemde decreet, zoals het met wer
king op 1 januari 1996 aangevuld 
werd bij decreet van 8 juli 1996 : 1. de 
Vlaamse regering de concordantie 
vaststelt van de te vervangen amb
ten met de overeenstemmende nieuwe 
ambtsbenamingen; 2. voor de leden 
van het onderwijzend personeel, be
last met artistiek gebonden onderwijs
activiteiten in een basisopleiding van 
twee cycli of in de erbij aansluitende 
lerarenopleiding, behorend tot de 
studiegebieden audiovisuele en beel
dende kunst, muziek en dramatische 
kunst, productontwikkeling en archi
tectuur, opleiding tot interieur
archi teet, de Vlaamse regering de con
cord an tie tot docent client voor te 
behouden aan de personeelsleden die 
over een ruime artistieke faam be
schikken; 3. het hogeschoolbestuur de 
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artistieke faam erkent en hiervoor de 
beoordelingscriteria vastlegt; 

Dat nog v66r de aanvulling van 
voormeld artikel 137 totstandkwam, 
de Vlaamse regering bij besluit van 12 
juni 1995 had beslist dat het ambt van 
docent het wervingsambt van leraar 
artistieke vakken aan instellingen van 
hoger kunstonderwijs vervangt voor 
zover het betrokken personeelslid er 
blijk van heeft gegeven over een ruime 
artistieke faam te beschikken en dat 
als die artistieke faam niet blijkt, de 
betrokkene het ambt van assistent 
verkrijgt; 

Overwegende dat eiseres, na een in
terne procedure, besliste op 20 decem
ber 1995 dat de verweerders geen blijk 
gaven van een ruime artistieke faam 
en hen vanaf 1 januari 1996 indeelde 
in de categorie van assistent; 

Dat die individuele beslissing door 
de verweerders voor de Raad van 
State werd bestreden; 

Overwegende dat als een dienstbe
trekking ontstaat ingevolge een ar
beidsovereenkomst gesloten tussen een 
privaatrechtelijke instelling en een 
werknemer, de arbeidsgerechten in be
ginsel bevoegd zijn om kennis te ne
men van de geschillen in verband met 
die arbeidsovereenkomst; 

Overwegende weliswaar dat de 
rechtspositie van de personeelsleden 
van eiseres in ruime mate bepaald 
wordt door het voormelde decreet, nu 
die personeelsleden onder een "sta
tuut" zijn geplaatst waarvan de par
tijen niet naar eigen goeddunken kun
nen afWijken; 

Dat die beperking van de contrac
tuele vrijheid van de partijen niet in
houdt dat de verhouding tussen de 
partijen haar privaatrechtelijke en 
contractuele aard verliest, nu die ver
houding ontstaan is uit een arbeids
overeenkomst tussen een privaatrech
telijke instelling en haar werknemers; 

Overwegende dat de Raad van 
State, door zich bevoegd te verkla
ren om kennis te nemen van het be
roep tegen de beslissing van de raad 
van beheer van eiseres van 20 decem-

her 1995, de artikelen 144 en 145 van 
de Grondwet, 14 van de gecoordi
neerde wetten op de Raad van State 
en 578, 1°, van het Gerechtelijk Wet
hoek schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat dit arrest 
zal worden overgeschreven in het re
gister van de Raad van State en dat 
daarvan melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; verwijst de zaak naar de anders 
samengestelde afdeling administra
tie van de Raad van State voor uit
spraak overeenkomstig artikel 33 van 
de gecoordineerde wetten op de Raad 
van State. 

18 december 1997 - Verenigde Kamers 
- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voor
zitter - Verslaggever : de h. Verougstraete 
- Gelijkluidende conclusie van de h. De 
Swaef, advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Verbist. 

Nr. 569 

VERENIGDE KAMERS - 18 december 1997 

1° CASSATIEBEROEP- ARRESTEN RAAD 
VAN STATE -AFDELING ADMINISTRATIE- AD
VOCAAT BIJ HET HOF- CASSATIEBEROEP ZON
DER BIJSTAND - GEVOLG. 

2° RAAD VAN STATE -ARREST AFDELING 
ADMINISTRATIE- ADVOCAAT BIJ HET HOF
CASSATIEBEROEP ZONDER BIJSTAND- GE
VOLG. 

1 o en 2° Het cassatieberoep tegen een ar
rest van de Raad van State, afdeling ad
ministratie, dat is ingesteld zonder de bij
stand van een advocaat bij het Hof van 
Cassatie, is niet ontvankelijk. (Artt. 1080 
Ger.W., 33 Wet Raad van State, en 1 R.B. 
23 aug. 1948 tot vaststelling van de for
maliteiten en de termijnen inzake 
cassatieberoep tegen de arresten van de 
Raad van State.) 
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(VLIEGEN) 

ARREST 

(A.R. nr. C. 97.0311.N) 

HET HOF; -Gelet op het bestre
den arrest, op 3 juni 1997 door de 
Raad van State, afdeling Adminitra
tie, gewezen; 

Overwegende dat de voorziening die 
ingesteld is zonder de bijstand van een 
advocaat bij het Hofvan Cassatie, niet 
ontvankelijk is; 

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

18 december 1997 - Verenigde kamers 
- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voor
zitter - Verslaggever : de h. Verougstraete 
- Gelijkluidende conclusie van de h. De 
Swaef, advocaat-generaal. 

Nr. 570 

1 e KAMER - 18 december 1997 

1 o GEMEENTE-, PROVINCIE- EN 
PLAATSELIJKE BELASTINGEN -
RECHTSPLEGING- GEMEENTEBELASTINGEN 
- BESLISSING VAN DE BESTENDIGE DEPUTA
TIE- HOGER BEROEP VAN DE BELASTING
PLICHTIGE - VERZOEKSCHRIFT - BETEKE
NING- WEDERPARTIJ DIE DE AANSLAG HEEFT 
GEVESTIGD- TERMIJN- ONTVANKELIJK
HEID. 

2° HOGER BEROEP- BELASTINGZAKEN
GEMEENTEBELASTINGEN. PROVINCIE
BELASTINGEN. PLAATSELIJKE BELASTINGEN
GEMEENTEBELASTINGEN- BESLISSING VAN 
DE BESTENDIGE DEPUTATIE- HOGER BEROEP 
VAN DE BELASTINGPLICHTIGE- VERZOEK
SCHRIFT- BETEKENING- WEDERPARTIJ DIE 
DE AANSLAG HEEFT GEVESTIGD- TERMIJN
ONTVANKELIJKHEID. 

1 o en 2° De belastingplichtige die hager be
roep instelt tegen een beslissing van de be
stendige deputatie inzake gemeentebelas
tingen waarvan het bedrag ten minste 

10.000 frank bedraagt, moet zijn verzoek
schrift betekenen aan de gemeente wier 
belasting wordt bestreden en die voor het 
hof van beroep haar recht moet verdedi
gen; wanneer hi} de door art. 280 W.I.B. 
1964 op straffe van verval bepaalde ter
mijn niet in acht neemt, is het hager be
roep niet ontvankelijk (1). (Artt. 7, tweede 
lid, wet 23 dec. 1986, 279 en 280 W.I.B. 
1964, thans 378 en 379 W.I.B. 1992.) 

(BELGOPOSTER N.V: 
T. PROVINCIE OOST-VLAANDEREN E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. F.94.0082.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 juni 1994 gewezen 
door het Hofvan Beroep te Gent; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van artikel 7 van de wet dd. 
23 december 1986 betreffende de invorde
ring en de geschillen ter zake van provin
ciale en plaatselijke heffingen, 267, 279 en 
280 van het Wetboek van inkomstenbelas
tingen in de versie van v66r de cotirdina
tie door Koninklijk Besluit dd. 10 april 
1992, zoals bekrachtigd door de wet dd. 12 
juni 1992, thans, 366, 378 en 379 van het 
bij Koninklijk Besluit dd. 10 april 1992 ge
cotirdineerde Wetboek van Inkomstenbe
lastingen, 

doordat, na enerzijds te hebben vastge
steld dat: 

"(eiseres) een voorziening heeft inge
diend van de beslissing van (eerste ver
weerster) van 12 januari 1989, waarbij het 
bezwaar werd afgewezen tegen de op haar 
naam ingekohierde aanslagen inzake 
provinciebelastingen voor het aanslag
jaar 1987 (. .. ), doch enkel wat betreft de in 
deze kohierartikels geheven aanvullende 
gemeentebelastingen op de provinciale be
lastingen op de aanplakborden"; 

"het verzoekschrift houdende hoger be
roep betekend werd aan (eerste ver
weerster) op 2 maart 1989 en dat dit ver
zoekschrift, samen met het exploot van 

(1) Zie Cass., 17 jan. 1997, A.R. nr. F.94.0033.N, 
supra, nr. 39, en de noot 1. 
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betekening, ter griffie alhier werd neerge
legd op 3 maart 1989"; en "ditzelfde ver
zoekschrift houdende hager beroep aan 
(tweede verweerster) werd betekend op 15 
maart 1994"; 

en anderzijds hernomen dat : 
"artikel 7 van de( ... ) wet (dd. 23 decem

ber 1986 betreffende de invordering en de 
geschillen ter zake van provinciale en plaat
selijke heffingen) bepaalt dat de vormen en 
de termijnen van het hager beroep tegen de 
beslissing van de Bestendige Deputatie, 
evenals de rechtspleging, worden gere
geld zoals inzake rijksbelastingen"; 

"aldus wat de procedure van de voorzie
ning betreft, de bepalingen van het Wet
boek van Inkomstenbelastingen van toe
passing zijn", 

"de toenmalige artikelen 279 en 280 van 
het Wetboek van Inkomstenbelastingen 
(378 en 379 van het Wetboek van 
Inkomstenbelastingen/1992) bepalen dat de 
voorziening moet worden ingesteld bij ver
zoekschrift dat bij gerechtsdeurwaarders
exploot wordt betekend aan de directeur 
der belastingen die de bestreden beslis
sing heeft genomen en dat dit verzoek
schrift samen met het origineel van de aan
zegging moet worden neergelegd ter griffie 
van het Hofbinnen een termijn van 40 vrije 
dagen te rekenen van de betekening van de 
beslissing aan de belanghebbende"; 

het bestreden arrest de voorziening van 
eiseres onontvankelijk verklaart om de re
den dat: 

"de bestreden beslissing van (eerste ver
weerster) werd betekend op 25 januari 
1989; dat de (eiseres) het verzoekschrift tot 
hager beroep bij gerechtsdeurwaarders
exploot heeft betekend aan (eerste ver
weerster) binnen de door de wet van 23 de
cember 1986 voorgeschreven termijn van 40 
dagen; dat ten aanzien van (tweede ver
weerster) het verzoekschrift tot hager be
roep werd betekend nadat de zaak reeds 
voor het Hof aanhangig was en uitgesteld 
werd op een vaste datum op vraag van de 
eisende partij ten einde haar toe te laten 
ook de (tweede verweerster) in de zaak te 
kunnen roe pen", 

"ervan dient te worden uitgegaan dat in 
het Wetboek van Inkomstenbelastingen de 
directeur der directe belastingen aan wie de 
voorziening moet worden betekend wordt 
aangewezen in zijn dubbele hoedanigheid, 
namelijk als beslissende overheid die het 
dossier aan het Hof moet overmaken en als 
fiscus die zich als partij voor het Hof moet 
kunnen verdedigen"; 

"(eerste verweerster) alhier is opgetre
den als beslissende overheid zoals de di
recteur der directe belastingen inzake 
rijksinkomstenbelastingen; dat dan ook te
recht de voorziening bij gerechts
deurwaardersexploot werd betekend aan 
(eerste verweerster) die de bestreden be
slissing heeft genomen"; 

"echter dient te worden vastgesteld dat 
ten deze niet de grondslag waarop de ge
meentelijke opcentiemes zijn gevestigd 
wordt aangevochten maar wel de wettig
heid van het gemeentelijk belastingrege
lement genomen door (tweede verweerster), 
op grand waarvan de aangevochten belas
ting is geheven"; 

"derhalve ( ... ) alhoewel de betwiste be
lasting werd ingekohierd door de provin
cie, de tegenpartij niet de provinciale over
heid is"; 

"aldus (tweede verweerster), die de be
twiste belasting heeft opgelegd, als belas
tingheffende overheid partij is in het pro
ces; dat het evident is dat zij de 
aangevochten wettigheid van het belasting
reglement en derhalve van de door haar op
gelegde lokale belasting moet kunnen ver
dedigen voor het Hof en dat daarom de 
voorziening ook aan haar als procespartij 
moet worden betekend"; 

"(tweede verweerster) dan ook als proces
partij in kennis diende te worden gesteld 
van de voorziening binnen de termijn voor
zien door de wet van 23 december 1986"; 

"daaromtrent de eiseres ten onrechte 
voorhoudt dat het aan (eerste ,verweerster), 
aan wie de voorziening werd betekend, be
hoorde (tweede verweerster) te verwitti
gen omtrent het verzoekschrift tot hager be
roep; dat immers (tweede verweerster) als 
tegenpartij diende te worden verwittigd op 
grand van de procedure voorzien in de wet"; 

"ook nog wordt ingeroepen dat de belan
gen van (tweede verweerster) niet wer
den geschaad en dat op grand van artikel 
867 van het Gerechtelijk Wetboek de on
regelmatigheid van de vorm van de voor
ziening niet tot een nietigheid kan leiden 
vermits het doel van de handeling werd be
reikt, nu (tweede verweerster) uiteinde
lijk is verschenen en haar belangen heeft 
kunnen verdedigen", en 

"de termijn voorzien door het toenma
lig artikel 280 van het Wetboek van ln
komstenbelastingen om een voorziening in 
te dienen een vervaltermijn is die de open
bare orde raakt, zodat het hofvan beroep 
zelfs van ambtswege moet nagaan of de 
voorziening tijdig is geschied; dat op grand 
van artikel 7 alinea 2 van de wet van 23 
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december 1986 hetzelfde geldt voor het in
dienen van een voorziening inzake lokale 
belastingen", 

terwijl, overeenkomstig artikel 7 van de 
wet van 23 december 1986 betreffende de 
invordering en de geschillen ter zake van 
provinciale en plaatselijke heffingen, de vor
men en termijnen van het hager beroep te
gen de beslissing van de Bestendige De
putatie, evenals de rechtspleging, zoals 
inzake rijksbelastingen worden geregeld; 
artikelen 279 en 280 (378 en 379 W.I.B./ 
1992) van het ten tijde van de voorzie
ning geldend Wetboek van Inkomstenbe
lastingen de betekening voorschrijven van 
de voorziening voor het Hofvan beroep aan 
de Gewestelijke directeur der belastin
gen bedoeld in artikel 267 van hetzelfde 
wetboek (366 W.I.B. 92), namelijk deDi
recteur bij wie het bezwaar kan worden in
gediend, binnen een termijn van 40 da
gen vanaf de datum van kennisgeving van 
de directoriale beslissing; de betekening aan 
de directeur der belastingen een substan
tiele vorm is, niet voorgeschreven om de be
langen van een partij te vrijwaren, maar 
wel bestemd om de wettigheid van de be
lasting te verzekeren; inzake gemeente en 
provinciale belastingen, bij gebrek aan enig 
ander voorschrift in de wet van 23 decem
ber 1986 dan een loutere verwijzing naar 
de regels inzake inkomstenbelastingen, en
kel de betekening, binnen de door artikel 
280 W.I.B. voorziene termijn, van de voor
ziening aan de overheid bij wie het be
zwaar kan worden ingediend, namelijk, de 
Bestendige Deputatie, als ontvanke
lijkheidsvereiste kan worden gesteld, 

zodat het bestreden arrest, door de voor
ziening onontvankelijk te verklaren bij ge
brek aan betekening aan tweede ver
weerster binnen de termijn voorzien door 
artikel 280 W.I.B., aan eiseres de nale
ving van een substantiele vormvereiste op
legt die niet door de wet is voorzien en bij
gevolg de in het middel geviseerde 
bepalingen schendt : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 7, tweede lid, van de te dezen toe
passelijke wet van 23 december 1986 
betre:ffende de invordering en de ge
schillen terzake van provinciale en 
plaatselijke heffingen, de vormen en 
termijnen van het hoger beroep 
tegen de beslissing van de 
bestendige deputatie geregeld wor
den zoals inzake rijksinkomsten
belastingen; 

Dat inzake rijksinkomstenbelas
tingen, het hoger beroep moet wor
den betekend aan de directeur der be
lastingen; dat die betekening zowel 
client om de verdere afhandeling van 
de rechtspleging te bespoedigen als om 
de Staat als wederpartij voor het hof 
van beroep te doen verschijnen; 

Dat uit de samenhang van het ge
noemde artikel 7 met artikel378 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen 1992 volgt dat het verzoek
schrift ter griffie van het hof van be
roep wordt afgegeven en bij 
gerechtsdeurwaardersexploot aan de 
wederpartij die de aanslag heeft ge
vestigd, moet worden betekend; 

Dat als de belastingplichtige ho
ger beroep instelt tegen een beslis
sing van de bestendige deputatie in
zake gemeentebelastingen waarvan 
het bedrag ten minste 10.000 frank be
draagt, hij dit hoger beroep moet be
tekenen aan de gemeente wier belas
ting wordt bestreden en die voor het 
hof van beroep haar recht zal moe
ten verdedigen; 

Dat de termijn bepaald inzake di
recte belastingen voor de betekenin
gen aari de directeur, geldt inzake ge
meentebelastingen voor de betekening 
aan de wederpartij, dit is de gemeente; 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt dat de beslissing van de besten
dige deputatie aan de N.V. Express
Publicite, thans opgevolgd door eise
res, op 25 januari 1989 werd betekend 
terwijl het hoger beroep aan de ver
weerster sub 2 slechts werd betekend 
op 15 maart 1994; 

Dat het arrest dat de voorziening 
om die reden niet ontvankelijk ver
klaart, de in het middel aangewezen 
wetsbepalingen niet schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

18 december 1997 - 1 e kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Verougstraete, 
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afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Delahaye en 
Biitzler. 

Nr. 571 

1 e KAMER - 18 december 1997 

1 o ARCHITECT (TUCHT EN BESCHER
MING VAN DE TITEL)- ORDE VAN AR
CHITECTEN - TUCHTZAKEN - NATIONALE 
RAAD- OPDRACHT- RADEN VAN BEROEP
ORGANISATIE -WERKING- LED EN - VER
GOEDINGEN- VASTSTELLING- WETTELIJKE 
GRONDSLAG. 

2° ARCHITECT (TUCHT EN BESCHER
MING VAN DE TITEL)- ORDE VAN AR
CHITECTEN- TUCHTZAKEN- RAAD VAN BE
ROEP- WERKING- LED EN- VERGOEDINGEN 
- VASTSTELLING- BETALING- NATIONALE 
RAAD- VERTEGENWOORDIGING- GEVOLG
ONAFHANKELIJKHEID- ONPARTIJDIGHEID. 

3o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - TUCHTZAKEN
WETTIGE VERDENKING- ORDE VAN ARCHI
TECTEN- TUCHTZAAK- RAAD VAN BEROEP
WERKING- LED EN- VERGOEDINGEN- VAST
STELLING- BETALING- NATION ALE RAAD
VERTEGENWOORDIGING- GEVOLG- ONAF
HANKELIJKHEID- ONPARTIJDIGHEID. 

4o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTI
KEL 6.1- TUCHTZAKEN- ORDE VAN ARCHI
TECTEN- RAAD VAN BEROEP- WERKING
LEDEN- VERGOEDINGEN- VASTSTELLING
BETALING- NATIONALE RAAD- VERTEGEN
WOORDIGING- GEVOLG- ONAFHANKELIJK
HEID- ONPARTIJDIGHEID. 

so RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) 
- ONAFHANKELIJKHEID EN ONPARTIJDIG
HEID VAN DE RECHTER- TUCHTZAKEN
ORDE VAN ARCHITECTEN- RAAD VAN BEROEP 
-WERKING- LED EN- VERGOEDINGEN
VASTSTELLING- BETALING- NATIONALE 
RAAD- VERTEGENWOORDIGING- GEVOLG
ONAFHANKELIJKHEID -ONPARTIJDIGHEID. 

1 o Aan de nationale raad van de Orde van 
Architecten is de opdracht toevertrouwd 

alle maatregelen te treffen die nodig zijn 
voor de verwezenlijking van het doel van 
de Orde; dit houdt de vaststelling van het 
vergoedingsstelsel in met het oog op de 
materiele organisatie van de werking van 
de raden van de Orde en van de raden 
van beroep. (Art. 38, 7°, Architecten
wet.) 

2°, 3°, 4° en so De vaststelling en de beta
ling, krachtens de wettelijke opdracht van 
de nationale raad van de Orde van Ar
chitecten, van vergoedingen van de le
den van de raad van beroep, geput uit de 
bijdragen van alle leden van de Orde, val
gens algemeen geldende criteria die in
zonderheid niet verbonden zijn met de in
houd van de te wijzen beslissing en hierop 
geen invloed kunnen uitoefenen, kun
nen geen wettige verdenking doen ont
staan bij de rechtsonderhorige ten aan
zien van de strikte onpartijdigheid van de 
raad van beroep bij de beoordeling van de 
tegen hem ingestelde tuchtvervolging (1) 
(art. 648, 2°, Ger.W.); hieraan staat niet 
in de weg dat de nationale raad oak als 
orgaan van de Orde in het geding op
treedt (2). (Artt. 6.1 E.V.R.M., 38, 70, 
Architectenwet.) 

(L ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. D.97.001S.N) 

HET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift van L ... neergelegd ter griffie 
van het Hof op 23 mei 1997, strek
kend tot onttrekking van de zaak aan 
de raad van beroep van de Orde van 
Architecten, met het Nederlands als 
voertaal; 

Gelet op het arrest van het Hof van 
20 juni 1997 dat de mededeling be
veelt; 

Gelet op de verklaringen afgelegd 
door de leden van de raad van beroep 
onderaan de uitgifte van het arrest; 

(1) Het verzoek werd impliciet ontvankelijk 
verklaard bij arrest van 20 juni 1997, dat de me
dedeling op grond van artikel 655 Ger.W. be
val. Contra: Cass., 21 mei 1987, A.R. nr. 7836 
(A.C., 1986-87, nr. 567 en de voetnoot). 

(2) Zie Cass., 22 april 1994, A.R. nr. 
D.93.0015.N (A.C., 1994, nr. 194). 
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Overwegende dat het verzoekschrift 
gegrond is op wettige verdenking om 
reden dat de leden van de raad van 
beroep van de Orde van Architecten 
zonder enige wettelijke grondslag, zit
penningen, vergoedingen en verplaat
singskosten ontvangen die bepaald en 
betaald worden door de nationale raad 
die in de tuchtprocedure de tegenstre
ver is van verzoeker; 

Overwegende dat de raad van be
roep, krachtens de wet van 26 juni 
1963, uitspraak doet over de beroe
pen ingesteld tegen de beslissingen die 
de raden van de Orde op grond van de 
artikelen 17, 20 en 61 hebben uitge
sproken; 

Dat aan de nationale raad door ar
tikel 38, 7a, van diezelfde wet de op
dracht is toevertrouwd alle maatre
gelen te treffen die nodig zijn voor het 
verwezenlijken van het doel van de 
Orde; dat die opdracht inhoudt dat de 
nationale raad de nodige maatrege
len, zoals het vergoedingsstelsel, moet 
nemen met het oog op de materiele or
ganisatie van de werking van de ra
den van de Orde en van de raden van 
beroep; 

Overwegende dat de vaststelling en 
betaling van vergoedingen, geput uit 
de bijdragen van alle leden van de 
Orde, volgens algemeen geldende cri
teria die inzonderheid niet verbon
den zijn met de inhoud van de te wij
zen beslissing en hierop geen invloed 
kunnen uitoefenen, geen wettige ver
denking kunnen doen ontstaan bij de 
rechtsonderhorige ten aanzien van de 
strikte onpartijdigheid van de raad 
van beroep bij de beoordeling van de 
tegen hem ingestelde tuchtvervolging; 
dat hieraan niet in de weg staat dat de 
nationale raad, ook als orgaan van de 
Orde, in het geding optreedt; 

Overwegende dat verzoeker in we
zen aileen bezwaren heeft tegen het 
feit zelf dat de Nationale Raad de ver
goedingen vaststelt en betaalt; 

Dat het verzoek moet worden ver
worpen; 

Om die redenen verwerpt het ver
zoek tot onttrekking; veroordeelt ei
ser in de kosten. 

18 december 1997 - 1 e kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Verougstraete, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Dubrulle, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Delahaye. 

Nr. 572 

1 e KAMER - 18 december 1997 

1 o ARCHITECT (TUCHT EN BESCHER
MING VAN DE TITEL)- ORDE VAN AR
CHITECTEN - TUCHTZAKEN - NATIONALE 
RAAD- OPDRACHT- RADEN VAN BEROEP
ORGANISATIE -WERKING- LED EN - VER
GOEDINGEN- VASTSTELLING- WETTELIJKE 
GRONDSLAG. 

2o ARCHITECT (TUCHT EN BESCHER
MING VAN DE TITEL)- ORDE VAN AR
CHITECTEN- TUCHTZAKEN- RAAD VAN BE
ROEP- WERKING- LED EN- VERGOEDINGEN 
- VASTSTELLING- BETALING- NATIONALE 
RAAD- VERTEGENWOORDIGING- GEVOLG
ONAFHANKELIJKHEID- ONPARTIJDIGHEID. 

3o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - TUCHTZAKEN
WETTIGE VERDENKING- ORDE VAN ARCHI
TECTEN- TUCHTZAAK- RAAD VAN BEROEP
WERKING- LED EN- VERGOEDINGEN- VAST
STELLING- BETALING- NATIONALE RAAD
VERTEGENWOORDIGING- GEVOLG- ONAF
HANKELIJKHEID- ONPARTIJDIGHEID. 

4 o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTI
KEL 6.1- TUCHTZAKEN- ORDE VAN ARCHI
TECTEN- RAAD VAN BEROEP- WERKING
LEDEN- VERGOEDINGEN- VASTSTELLING
BETALING- NATION ALE RAAD- VERTEGEN
WOORDIGING- GEVOLG- ONAFHANKELIJK
HEID- ONPARTIJDIGHEID. 

5o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) 
- ONAFHANKELIJKHEID EN ONPARTIJDIG
HEID VAN DE RECHTER- TUCHTZAKEN
ORDE VAN ARCHITECTEN- RAAD VAN BEROEP 
-WERKING- LED EN - VERGOEDINGEN -
VASTSTELLING- BETALING- NATIONALE 
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RAAD- VERTEGENWOORDIGING- GEVOLG
ONAFHANKELIJKHEID -ONPARTIJDIG
HEID. 

6° ARCHITECT (TUCHT EN BESCHER
MING VAN DE TITEL)- ORDE VAN AR
CHITECTEN- TUCHTZAKEN- RAAD VAN BE
ROEP- WERKING- LED EN- VERGOEDINGEN 
- VASTSTELLING- BETALING- NATIONALE 
RAAD- VERTEGENWOORDIGING- GEVOLG
ONAFHANKELIJKHEID - ONPARTIJDIG
HEID. 

7o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTI
KEL 6.1- TUCHTZAKEN- ORDE VAN ARCHI
TECTEN- RAAD VAN BEROEP- WERKING
LEDEN- VERGOEDINGEN- VASTSTELLING
BETALING- NATIONALE RAAD- VERTEGEN
WOORDIGING- GEVOLG- ONAFHANKELIJK
HEID- ONPARTIJDIGHEID. 

go RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) 
- ONAFHANKELIJKHEID EN ONPARTIJDIG
HEID VAN DE RECHTER- TUCHTZAKEN
ORDE VAN ARCIDTECTEN- RAAD VAN BEROEP 
- WERKING- LED EN- VERGOEDINGEN
VASTSTELLING- BETALING- NATIONALE 
RAAD- VERTEGENWOORDIGING- GEVOLG
ONAFHANKELIJKHEID - ONPARTIJDIG
HEID. 

1 o Aan de nationale raad van de Orde van 
Architecten is de opdracht toevertrouwd 
alle maatregelen te treffen die nodig zijn 
voor de verwezenlijking van het doel van 
de Orde; dit houdt de vaststelling van het 
vergoedingsstelsel in met het oog op de 
materiele organisatie van de werking van 
de raden van de Orde en van de raden 
van beroep. (Art. 3g, 7°, Architecten
wet.) 

2° 3° 4 o en 5° De vaststelling en de beta
ling, krachtens de wettelijke opdracht van 
de nationale raad van de Orde van Ar
chitecten, van vergoedingen van de le
den van de raad van beroep, geput uit de 
bijdragen van alle leden van de Orde, val
gens algemeen geldende criteria die in
zonderheid niet verbonden zijn met de in
houd van de te wijzen beslissing en hierop 
geen invloed kunnen uitoefenen, kun
nen geen wettige verdenking doen ont
staan bij de rechtsonderhorige ten aan
zien van de strikte onpartijdigheid van de 
raad van beroep bij de beoordeling van de 

tegen hem ingestelde tuchtvervolging (1) 
(art. 64g, 2°, Ger.W.); hieraan staat niet 
in de weg dat de nationale raad oak als 
orgaan van de Orde in het geding op
treedt (2). (Artt. 6.1 E.V.R.M., 3g, 7°, 
Architectenwet.) 

6°, 7o en go De vaststelling en de beta
ling, krachtens de wettelijke opdracht van 
de nationale raad van de Orde van Ar
chitecten, van vergoedingen van de le
den van de raad van beroep, geput uit de 
bijdragen van alle leden van de Orde, val
gens algemeen geldende criteria die in
zonderheid niet verbonden zijn met de in
houd van de te wijzen beslissing en hierop 
geen invloed kunnen uitoefenen, hebben 
niet tot gevolg dat de raad van beroep 
hierdoor zijn wettelijk vereiste onafhan
kelijkheid en onpartijdigheid verliest. 
(Artt. 6.1 E.V.R.M. en 3g, 7°, Architecten
wet.) 

(D ... T. ORDE VAN ARCHITECTEN) 

ARREST 

CAR. nr. D.97.002l.N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 18 juni 1997 gewe
zen door de raad van beroep van de 
Orde van Architecten, met het Neder
lands als voertaal; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van het algemeen rechtsbe

ginsel volgens hetwelk de rechter onafhan
kelijk en onpartijdig moet zijn en artikel6.1 
van het Europees Verdrag van 4 novem
ber 1950 tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijhe
den, goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, 

doordat de bestreden beslissing aan ei
ser de tuchtsanctie van vier maanden 
schorsing oplegt, · 

terwijl krachtens artikel 6 van de wet 
van 26 juni 1963 tot instelling van een 
Orde van Architecten de organen van de 
Orde zijn : de N ationale Raad van de Orde, 

(1) Het verzoek werd impliciet ontvankelijk 
verklaard bij arrest van 20 juni 1997, dat de me
dedeling op grond van artikel 655 Ger.W. be
val. Contra: Cass., 21 mei 1987, A.R. nr. 7836 
(A. C., 1986-87, nr. 567 en de voetnoot). 

(2) Zie Cass., 22 april 1994, A.R. nr. 
D.93.0015.N (A.C., 1994, nr. 194). 
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de raden van beroep, de raden van de Orde; 
het eerste orgaan van de Orde, namelijk de 
Nationale Raad, partij in het geschil was, 
het tweede orgaan van diezelfde Orde, de 
Raad van beroep, als tuchtrechter in be
roep optrad en het derde orgaan van de 
Orde, de Raad van de Orde, in eerste aan
leg uitspraak deed; 

eenieder die voor een tuchtgerecht ver
volgd wordt, recht heeft op een behande
ling van zijn zaak door een onafhankelijk 
en onpartijdig rechtscollege; 

dergelijke onafhankelijkheid en onpar
tijdigheid echter niet kan bestaan indien de 
leden van het met tuchtrecht belast or
gaan van de Orde van architecten, in casu 
de eerste aanleg de Raad van de Provin
cie Brabant en in hager beroep de Raad van 
beroep met het Nederlands als voertaal, be
zoldigd worden door een ander orgaan van 
de Orde, namelijk de Nationale Raad, die 
bovendien partij is in de beroepsprocedure 
en dus tegenpartij van eiser; dergelijke on
afhankelijkheid en onpartijdigheid des te 
min bestaat wanneer deze bezoldiging niet 
bij wet is voorzien en dus volledig afhangt 
van het orgaan dat deze bezoldiging be
paalt en betaalt; in casu de bezoldiging van 
de leden van de Raad van beroep immers 
enkel voorzien is bij het Huishoudelijk Re
glement van de Orde van architecten, na
melijk door 113 en 114 van dit Huishou
delijk Reglement; artikel 113 van het 
Huishoudelijk Reglement bepaalt dat: "(de 
leden van de raden) evenwel recht op een 
redelijke vergoeding voor hun werkzaam
heden voor rekening van de orde en voor de 
kosten daarvoor veroorzaakt. De uit dien 
hoofde verschuldigde bedragen worden ver
effend binnen de maand die volgt op het 
verstrijken van ieder semester"; luidens ar
tikel 114 'Tie leden van de raden, de rechts
kundige assessoren en hun plaatsvervan
gers, evenals alle leden van de Orde die 
vergaderingen van raden, bureaus, com
missies of werkgroepen bijwonen, hebben 
recht op een zitpenning en, in voorkomend 
geval, op een vergoeding voor de duur van 
de verplaatsing, waarvan het bedrag wordt 
vastgesteld door de nationale raad"; 

bovendien dit Huishoudelijk Reglement 
krachtens artikel38, 5° van de wet van 26 
juni 1963 genomen is door de Nationale 
Raad, tegenpartij van eiser in de tucht
procedure, 

zodat uit de combinatie van het feit dat 
de Raad van beroep van de Orde van ar
chitecten, orgaan van de Orde van archi
tecten, tuchtrecht moest uitspreken tegen
over eiser, wiens tegenstrever de Nationale 

Raad van de Orde van architecten, even
eens een orgaan van de Orde is, en het feit 
dat de leden van de Raad van beroep van 
de Orde van architecten zonder enige wet
telijke grondslag, zitpenningen, vergoedin
gen en verplaatsingskosten ontvangen die 
bepaald en betaald worden door deze Na
tionale Raad, moet worden afgeleid dat de 
Raad van beroep niet een onafhankelijk en 
derhalve een onpartijdig rechtscollege uit
maakt: 

Overwegende dat het middel aan de 
beslissing verwijt dat zij gewezen is 
door een orgaan dat niet onafhanke
lijk en onpartijdig is, doordat de le
den ervan, zonder enige wettelijke 
grondslag, zitpenningen, vergoedin
gen en verplaatsingskosten ontvan
gen die bepaald en betaald worden 
door de nationale raad die in de tucht
procedure de tegenstrever is van ei
ser; 

Dat eiser bezwaren oppert tegen het 
feit zelf dat de nationale raad de ver
goedingen vaststelt en betaalt, maar 
geen kritiek uitoefent op de criteria die 
hierbij worden gehanteerd noch op de 
wijze waarop de nationale raad in zijn 
huishoudelijk reglement de vergoe
dingen heeft bepaald; 

Overwegende dat de raad van be
roep van de Orde van Architecten, 
krachtens de wet van 26 juni 1963, 
uitspraak doet over de beroepen in
gesteld tegen de beslissingen die de ra
den van de prde op grond van de ar
tikelen 17~_ 20 en 61 hebben 
uitgesprokep; 

Dat aan de nationale raad door ar
tikel 38, 7o, van diezelfde wet de op
dracht is toevertrouwd alle maatre
gelen te treffen die nodig zijn voor het 
verwezenlijken van het doel van de 
Orde; dat die opdracht inhoudt dat de 
nationale r:;J.ad de nodige maatrege
len, zoals he~ vergoedingsstelsel, moet 
nemen met net oog op de materiele or
ganisatie v&n de werking van de ra
den van de Orde en van de raden van 
beroep; 

Overwegende dat de vaststelling en 
betaling van vergoedingen, geput uit 
de bijdragen van alle leden van de 
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orde, volgens algemeen geldende cri
teria die inzonderheid niet verbon
den zijn met de inhoud van de te wij
zen beslissing en hierop geen invloed 
kunnen uitoefenen, niet tot gevolg heb
ben da t de raad van beroep hierdoor 
zijn wettelijk vereiste onafhankelijk
heid en onpartijdigheid verliest; dat 
hieraan niet in de weg staat dat dena
tionale raad, ook als orgaan van de 
Orde in het geding optreedt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

18 december 1997 - 1 e kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Verougstraete, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Dubrulle, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Nelissen 
Grade en Biitzler. 

Nr. 573 

1 e KAMER- 19 december 1997 

1° CASSATIEBEROEP - BELASTINGZAKEN 
- VORMEN- VORM EN TERMIJN VAN BETE
KENING EN/OF NEERLEGGING- NEERLEG
GING- ONTVANKELIJKHEID- GEMEENTE· 
BELASTINGEN- PROVINCIEBELASTINGEN
VOLMACHT- NIET-BESTAAN- HODDER
HOEDANIGHEID - ONNAUWKEDRIGHEID. 

2° GEMEENTE-, PROVINCIE- EN 
PLAATSELIJKE BELASTINGEN -
RECHTSPLEGING- CASSATIEBEROEP- GE-
MEENTEBELASTINGEN PROVINCIE-
BELASTINGEN - VORMEN - VORM EN TER
MIJN VAN BETEKENING EN/OF NEERLEGGING 
- NEERLEGGING- ONTVANKELIJKHEID
VOLMACHT- NIET-BESTAAN- HODDER
HOEDANIGHEID - ONNAUWKEDRIGHEID. 

3° MACHTEN- RECHTERLIJKE MACHT
GEMEENTE - GEMEENTEBELASTINGEN -
GRONDWET- OVEREENSTEMMING- TOET
SING- SCHEIDING DER MACHTEN. 

4 ° MACHTEN - SCHEIDING DER MACHTEN 
- GEMEENTE- GEMEENTEBELASTINGEN
GRONDWET- OVEREENSTEMMING- TOET
SING- RECHTERLIJKE MACHT. 

1 o en 2° De niet-ontvankelijkheid van het 
cassatieberoep inzake directe gemeente- of 
provinciebelastingen kan niet voortvloeien 
uit het enkele feit dat het door eiser of 
diens advocaat ondertekende verzoek
schrift tot cassatie ter griffie van het hof 
van beroep is neergelegd door een per
soon wiens hoedanigheid niet wordt ge
preciseerd (1). [Art. 7 wet 23 dec. 1986 
(2); art. 388 W.I.B. (1992).] (Impliciet.) 

3 o en 4 o De rechter die nagaat of een ge
meentelijke belastingverordening in over
eenstemming is met de artikelen 10 en 
172 Gw. (1994) maakt geen inbreuk op de 
bevoegdheden van de gemeente. (Artt. 10, 
159 en 172 Gw. [1994]; algemeen rechts
beginsel van de scheiding der machten.) 

(GEBROEDERS DELHAIZE ENCo-DE LEEUW N.V: 
T. STAD NAMEN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. F.97.0010.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 9 oktober 1996 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 10 en 172 van de gecoi:irdineerde 
Grondwet (vroegere artikelen 6 en 112 van 
de Grondwet), miskenning van het alge
meen rechtsbeginsel van de scheiding van 

(1) Raadpl. Cass., 1 feb. 1990, volt. terechtz., 
A.R. nr. F.995.F (A. C., 1989-90, nr. 341) en de noot 
J.V. 

(2) De wet van 23 dec. 1986 betreffende de in
vordering en de geschillen ter zake van provin
ciale en plaatselijke heffingen is opgeheven bij art. 
14, 6°, van de wet van 24 dec. 1996 betreffende 
de vestiging en de invordering van de provincie
en gemeentebelastingen, dat krachtens artikel 15 
van die wet van toepassing is op de gemeente- en 
provinciebelastingen die contant werden ge1nd 
vanaf 1 januari 1997 of die in kohieren zijn op
genomen welke vanaf dezelfde datum uitvoer
baarwerden verklaard (B.S., 31 dec. 1996, 3de 
uitg., pp. 32483 e.v.) I.v.m. de rechtspleging be
doeld in de nieuwe wet van 24 dec. 1996, zie inz. 
de artt. 9, 10, 11, 13 en 14, 5°. Te dezen was ui
teraard de oude rechtspleging van toepassing. 
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de machten en, voor zoveel nodig, schen
ding van artikel170, § 4, van de gecoordi
neerde Grondwet (vroeger artikel 110, § 4, 
van de Grondwet), 

doordat het arrest hoofdzakelijk vast
stelt dat het geschil betrekking heeft op de 
aanslagen, die verweerster voor het 
aanslagjaar 1991 ten laste van eiseres heeft 
vastgesteld in de gemeentebelasting die 
door verweerster op 15 mei 1991 was in
gevoerd in een belastingverordening "waar
bij een jaarlijkse gemeentebelasting wordt 
geheven op de gratis bedeling, ten huize, 
van niet op naam verzonden reclame waar
van het redactionele gedeelte niet voor ten 
minste 30 pet. niet uit reclame bestaat" en 
waarbij onder meer "de kleine niet
commerciele aankondigingen van particu
lieren en notarissen gerekend worden tot 
het redactionele gedeelte dat van belas
ting is vrijgesteld"; dat het vervolgens het 
verweermiddel van eiseres volgens het
welk de belastingverordening in strijd is 
met de artikelen 10 en 172 van de gecoor
dineerde Grondwet (vroegere artikelen 6 en 
112 van de Grondwet) verwerpt en het be
roep van eiseres afurijst op grond "dat voor
noemde belastingverordening niet in strijd 
is met de artikelen 10 en 172 van de 
Grondwet, daar laatstgenoemd artikel niet 
belet dat voor de belastingen een onder
scheid wordt gemaakt t.a.v. bepaalde ca
tegorieen van personen, op voorwaarde dat 
daartoe een objectieve en redelijke 
rechtvaardigingsgrond bestaat; dat het be
staan van zodanige rechtvaardigingsgrond 
moet worden beoordeeld in het licht van het 
doel en de gevolgen van de vastgestelde be
lasting en in het licht van het redelijk ka
rakter van de verhouding tussen de aan
gewende middelen en het nagestreefde doel; 
(. .. ) dat, ook al wordt 'de financiele toe
stand van de gemeente' aangevoerd als 
enige grond ter verantwoording van de be
lasting', de vrijstelling van de reclame 
'waarvan het redactionele gedeelte niet voor 
ten minste 30 pet. uit reclame bestaat' wet
tig is, aangezien zij is bedoeld om de ver
spreiding van waardevolle, niet
commerciele teksten niet te hinderen; dat 
het wel degelijk de taak van een met een 
openbare dienst belast gemeentebestuur is 
niet alles op te offeren - dat wil te dezen 
zeggen de algemene informatie ten be
hoeve van de burgers, meer bepaald de cul
turele, sportieve en politieke informatie, ook 
al is ze militant van aard, met inbegrip van 
de kleine niet-commerciele aankondigin
gen van particulieren en notarissen- met 
uitsluitend financiele doeleinden; dat, wat 
het precieze voorbeeld betreft dat 

(eiseres) in haar conclusie geeft, de 
vrijstelling van een kleine aankondiging 
voor de verkoop van onroerend goed zelfs 
in dat opzicht verantwoord is, wanneer ze 
uitgaat van een particulier of een notaris 
die niet uitsluitend met commerciele oog
merken handelen, terwijl de toestand an
ders is wanneer de aankondiging uitgaat 
van vastgoedmaatschappijen met uitslui
tend commerciele oogmerken", 

terwijl het bestaan van een objectieve en 
redelijke rechtvaardigingsgrond in het licht 
van de artikelen 10 en 172 van de gecoor
dineerde Grondwet (vroegere artikelen 6 en 
112 van de Grondwet), van het onderscheid 
in behandeling dat tussen verschillende ca
tegorieen van personen in een gemeente
lijke belastingverordening wordt gemaakt, 
moet worden beoordeeld in het licht van het 
doel dat de gemeente met de belasting op 
het oog heeft; dat doel moet blijken uit de 
belastingverordening of, althans door de ge
meente zelf moet worden uitgedrukt; het 
niet aan de rechterlijke macht staat in de 
plaats van de belastingheffende overheid te 
treden door zelf het doel van de belasting 
vast te stellen, dat het door de belasting
verordening ingevoerde onderscheid in be
handeling zou verantwoorden in het licht 
van de grondwettelijke bepalingen of door 
het door de gemeente uitgedrukte doel met 
andere aan te vullen; de rechter zich al
dus uitspreekt over de opportuniteit van de 
belastingverordening en aldus in de be
voegdheid van de gemeente treedt; het ar
rest bijgevolg, nu het niet ontkent, zoals ei
seres in haar conclusie aanvoerde, dat 
verweerster uitsluitend "de financiele toe
stand van de gemeente" aanvoerde als doel 
van de litigieuze belasting, niet zonder 
schending van de grondwettelijke bepalin
gen en van het beginsel, die in de aanhef 
van het middel zijn vermeld, heeft kun
nen beslissen dat de litigieuze belasting 
niet in strijd was met de artikelen 10 en 
172 van de Grondwet (vroegere artikelen 6 
en 112 van de Grondwet), nu het dat doel 
heeft aangevuld met andere, niet door ver
weerster aangevoerde oogmerken, name
lijk het oogmerk om de verspreiding van 
waardevolle, niet-commerciele teksten niet 
te hinderen, de algemene informatie ten be
hoeve van de burgers niet heeft opgeof
ferd aan uitsluitend financiele oogmer
ken en een onderscheid heeft gemaakt 
naargelang een aankondiging al dan niet 
met hoofdzakelijk commerciele oogmer
ken is geplaatst : 

Overwegende dat de regel van de 
gelijkheid van de Belgen voor de wet, 
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vervat in artikel 10 van de Grand
wet, alsook de regel van de gelijkheid 
van allen voor de belasting, vervat in 
artikel 172 van de Grondwet, impli
ceren dat allen die zich in dezelfde toe
stand bevinden op dezelfde wijze wor
den behandeld; dat zij evenwel niet 
uitsluiten dat voor bepaalde catego
rieen van personen een onderscheid 
wordt gemaakt, op voorwaarde dat dit 
onderscheid niet willekeurig is maar 
kan worden verantwoord; 

Overwegende dat het aan de ho
ven en de rechtbanken staat na te 
~aan of het onderscheid verantwoord 
1s; 

Overwegende dat artikel1 van de 
gemeenteverordening eenjaarlijkse be
lasting invoert op de gratis bedeling, 
ten huize, van niet op naam verzon
den reclame waarvan het redactio
nele gedeelte niet voor ten minste 30 
pet. niet uit reclame bestaat; dat de 
termen "redactioneel gedeelte" en "re
clame" in artikel 2 worden omschre
ven; 

Overwegende dat het arrest, na erop 
te hebben gewezen dat de aanslag ver
antwoord is door "de financiele toe
stand van de gemeente", in de in het 
middel weergegeven consideransen na
gaat of de in de verordening vastge
stelde maatstaven kunnen worden ver
antwoord; 

Dat het aldus niet in de plaats van 
het gemeentebestuur treedt en noch de 
bepalingen noch het beginsel die door 
eiseres worden aangevoerd, schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

19 december 1997 - 1 e kamer- Voor
zitter : mevr. Charlier, waarnemend voor
zitter - Verslaggever : de h. Verheyden -

Gedeeltelijk andersluidende conclusie (3) 
van de h. Leclercq, advocaat-generaal -
Advocaat : mr. Garabedian, Brussel. 

Nr. 574 

1 e KAMER- 19 december 1997 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN 
AANSLAGPROCEDURE - ONTHEFFING 
OVERBELASTINGEN- MATERIELE VERGISSIN
GEN - BEGRIP. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN 
AANSLAGPROCEDURE - ONTHEFFING 
OVERBELASTINGEN- MATERIELE VERGISSIN
GEN - BELASTBARE GRONDSLAG- BELAS
TING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE- TE 
KLEIN BEDRAG- OPNAME- VERKEERDE BE
OORDELING IN RECHTE. 

1 o De materiele vergissing waardoor de di
recteur der belastingen buiten de 
bezwaartermijn, bepaald bij art. 272 
WI.B. (1964), ontheffing van overbelas
ting mag verlenen, is een feitelijke ver
gissing als gevolg van een misvatting om
trent materiele gegevens bij onstentenis 
waarvan de belasting wettelijke grand
slag mist (1). [Art. 277, § 1, WJ.B. (1964); 
art. 376, § 1, W.I.B. (1992) (2).] 

2° De omstandigheid dat de belasting
ambtenaar de belastbare grands lag ver
keerd heeft beoordeeld in rechte door een 

(3) Ret O.M. concludeerde eveneens tot ver
werping maar om andere redenen. Volgens het 
O.M. was het middel niet ontvankelijk bij ge
mis aan belang. het O.M. merkte op dat het be
streden arrest gegrond was op de door het mid
del bekritiseerde consideransen, maar ook op de 
door verweerster uitgedrukte en aangevoerde re
den dat de belasting verantwoord was door "de fi
nanciele toestand van de gemeente". Deze door 
het middel niet bekritiseerde reden (zie het "ter
wijl" van het middel) vormde een voldoende 
grondslag voor de beslissing waarbij het beroep 
van eiseres werd verworpen. Derhalve had het 
middel niet tot cassatie kunnen leiden. 

(1) Cass., 20 juni 1991, A.R. nr. F.1104.F (A. C., 
1990-91, nr. 547); 23 juni 1997, A.R. nr. 
F.96.0122.F, en 26 sept. 1997,A.R. m. F.97.0044.F, 
supra, nrs. 292 en 370. 

(2) Raadpl. ook W.I.B. (1992), art. 371. 
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te klein B. T. W: -bedrag in die grands lag op 
te nemen, is geen materiele vergissing 
waardoor de directeur der belastingen 
ontheffing van overbelasting mag verle
nen buiten de bezwaartermijn, bepaald 
bij art. 272 W.I.B. (1964) (3). [Art. 227, 
§ 1, W.I.B. (1964); art. 376, § 1, W.I.B. 
(1992) (4).] 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FIN ANCIENT. PAS
TIFICIO DELLA MAMMA ET DE LA TINA B.V.B.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. F.97.0067.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 maart 1997 gewe
zen door het Hof van Beroep te Luik; 

Over het middel : schending van arti
kel 277, § 1, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat "de belastingambtenaar ( ... )in 
zijn wijzigingsbericht ( ... ) vermeldt dat hij 
de aangegeven belastbare basis zal verho
gen met: 1. een te klein bedrag aan in
komsten ten belope van ... , 2. Een te klein 
B.T.W.-bedrag van 25 pet. ten belope van 
... ", beslist dat "het feit- het hierboven 
vermelde punt 2 - dat de B.T.W. gevoegd 
wordt bij het te kleine bedrag aan inkom-

(3) Raadpl. Cass., 27 maart 1956 (AC., 1956, 
p. 627); 23 juni 1997, A.R. nr. F.96.0122.F (su
pra, nr. 292); R. FoRESTINI, La notion d'erreur ma
terielle a /'article 376, § 1, du C.l.R. 1992, R.G.F., 
nov. 1992, pp. 287 e.v., inz. pp. 289 en 291. De re
gel, afgeleid uit het geannoteerde en in de sa
menvatting vermelde arrest moet correct wor
den begrepen. Het geval is immers denkbaar dat 
de vergissing het gevolg is van het feit dat de 
belastingambtenaar enkel ten gevolge van een 
fout in een optelling een bedag met BTW in de be
lastbare grondslag heeft opgenomen. Dat geval 
verschilt van dat waarin, ten gevolge van een ver
keerde beoordeling in rechte, een te klein BTW
bedrag in de belastbare grondslag wordt opge
nomen. Het zou in dat geval gaan om een 
materiele vergissing en niet om een dwaling om
trent het recht. Te dezen heeft het hof van be
roep zich in algemene bewoordingen uitgedrukt. 
Dat is de reden waarom het Hof de beslissing niet 
naar recht heeft verantwoord en dat het mid
del gegrond is. 

(4) Raadpl. ook W.I.B. (1992), art. 371. 

sten een grove vergissing is in de bereke
ning van de belastbare grondslag waar
door de aanslag tot beloop van dat bedrag 
wettelijke grondslag mist en die vergis
sing aileen te wijten kan zijn aan een on
oplettendheid, een vergissing van de belas
tingambtenaar die als (een materiele ver
gissing) moet worden aangemerkt en die 
door de bestreden beslissing waarin het be
zwaarschrift, gelet op de laattijdige indie
ning ervan, is getoetst aan artikel 277 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen, kon en moest worden verbeterd, aan
gezien zij aan het licht was gekomen bin
nen de bij die bepaling voorgeschreven 
termijnen", 

terwijl, krachtens artikel 277, § 1, van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen (1964), dat de openbare orde raakt en 
op beperkende wijze moet worden uitge
legd, ontheffing van overbelasting slechts 
mag worden verleend in de gevailen die het 
bepaalt en, onder meer, bij materiele ver
gissing, met uitsluiting van elke dwaling 
om trent het recht, die aileen mag worden 
aangevoerd als een bezwaarschrift is in
gediend binnen de bij artikel 272 van voor
noemd wetboek bepaalde wettelijke ter
mijn; het Hof de materiele vergissing altijd 
heeft omschreven als een feitelijke vergis
sing die geschiedt buiten het verstand of de 
wil om van degene die ze begaat, alsook 
buiten elke beoordeling om en die bestaat 
in reken- of schrijffouten of andere grove 
vergissingen, die geen verband houden met 
de juridische beoordeling van de belast
baarheid van de belastingplichtige of met 
de vaststeiling van de belastbare grond
slagen; de verhoging van de belastbare 
grondslag met de B.T.W. op het te gering 
bedrag aan inkomsten een dwaling om
trent het recht is die niet met een grove 
vergissing kan worden gelijkgesteld; het hof 
van beroep bijgevolg, nu het voor recht zegt 
dat "de verhoging van de belastbare grand
slag met een te klein B.T.W.-bedrag te wij
ten is aan een materiele vergissing van de 
belastingambtenaar", de in het middel ver
melde bepaling schendt : 

Overwegende dat het arrest 
vaststelt dat de voorziening voor het 
hof van beroep gericht was tegen de 
beslissing van de door de geweste
lijke directeur der directe belastin
gen gemachtigde ambtenaar betref
fende de aanslagen in de vennoot
schapsbelasting voor het aanslagjaar 
1988 waarbij verweerster het voor
deel van artikel 277, § 1, van het 
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Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen (1964) wordt ontzegd; 

Overwegende dat de materii:ile 
vergissing waarvoor de directeur der 
belastingen op grond van dat artikel 
ontheffing van overbelasting mag 
verlenen buiten de bij artikel 272 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen (1964) bepaalde termijn, een 
feitelijke vergissing is als gevolg van 
een misvatting omtrent materiele 
gegevens bij ontstentenis waarvan 
de belasting wettelijke grondslag 
mist; 

Overwegende dat het arrest, nu 
het in algemene bewoordingen be
slist dat de verhoging van de aange
geven belastbare grondslag met een te 
klein B.T.W.-bedrag voortvloeiend uit 
de niet-aangifte van inkomsten "een 
grove vergissing is in de berekening 
van de belastbare grondslag waar
door de aanslag tot beloop van dat be
drag wettelijke grondslag mist en die 
fout aileen te wijten kan zijn aan een 
onoplettendheid, een vergissing van de 
belastingambtenaar (. .. )", de beslis
sing "dat de verhoging van de belast
bare grondslag met een te klein 
B.T.W.-bedrag te wijten is aan een ma
teriele vergissing van de belasting
ambtenaar", niet naar recht verant
woordt; 

Dat het middel gegrond is; 

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

19 december 1997 - 1 • kamer- Voor
zitter en verslaggever : mevr. Charlier, waar
nemend voorzitter- Gelijkluidende con
clusie van de h. Leclercq, advocaat
generaal. 

Nr. 575 

39 KAMER- 22 december 1997 

INKOMSTENBELASTINGEN - PER
SONENBELASTING- BEDRIJFSINKOMSTEN
BEZOLDIGINGEN - BESTUURDER VAN EEN 
VENNOOTSCHAP OP AANDELEN - BELAST
BARE GRONDSLAG- VOORDELEN VAN ALLE 
AARD- VERZEKERING- VERZEKERINGSPRE
MIES- BETALING- VENNOOTSCHAP- AAN
VULLEND PENSIOEN- VEINZING- BELAST
BAAR TIJDPERK- TOEKENNING. 

De verzekeringspremies die door een ven
nootschap op aandelen zijn betaald met 
het oog op de samenstelling van een ka
pitaal dat moet dienen om een bestuur
der van een vennootschap op aandelen 
een aanvullend pensioen te verzekeren, 
zijn voordelen van alle aard die gelijk
gesteld moeten worden met een belast
bare bezoldiging van de voormelde be
stuurder, wanneer, enerzijds, de overeen
komst betreffende de onvoorwaardelijke 
belofte tot uitkering van een aanvullend 
pensioen tussen de vennootschap en de be
stuurder en de vennootschap en de ver
zekeraar met veinzing zijn gesloten en, 
anderzijds, die voordelen tijdens het be
lastbare tijperk aan de bestuurder zijn 
toegekend (1). (Artt. 20, 2", b, 27, § 1, 
tweede lid, 2" en 265, W.I.B. [1964]; art. 
167, § 1, 3", b, K.B. 4 maart 1965; art. 23, 
§ 1, 4", 30, 2", 32, tweede lid, 2" en 360, 
W.I.B. [1992]; art. 204, 3", b, K.B. 27 aug. 
1993.) 

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

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. F.96.0108.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 juni 1996 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel; 

(1) Raadpl. Cass., 29 jan. 1988, A.R. nr. 
F.1393.N (A. C., 1987-88, nr. 329, met concl. proc.
gen. Krings; 16 jan. 1992, A.R. nr. F.1124.F (ibid., 
1991-92, nr. 252); 9 dec. 1993, A.R. nr. F.1240.F, 
en 23 dec. 1993, A.R. nr. F.93.0048.F (ibid., 1993, 
nrs. 513 en 547); 3 nov. 1995,A.R. nr. F.95.0008.F 
(ibid., 1995, nr. 473). 
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Over het middel : schending van de ar
tikelen 149 van de op 17 februari 1994 ge
coordineerde Grondwet, 26, tweede lid, 2°, 
gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1980, 
27, § 1, tweede lid, 2°, gewijzigd bij de wet 
van 5 januari 1976, 265 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen (1964) en 
167, § 1, 3, b, van het koninklijk besluit van 
4 maart 1965 tot uitvoering van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen en, voor 
zover nodig, van de artikelen 20, 2°, b, ge
wijzigd bij de wet van 5 januari 1976, 32ter, 
eerste lid, ingevoegd bij de wet van 8 au
gustus 1980, 183, eerste lid, 246 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(1964) en 164, a, van het koninklijk be
sluit van 4 maart 1965 tot uitvoering van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen, 

doordat het arrest hoofdzakelijk vast
stelt dat het geschil betrekking heeft op de 
personenbelasting voor de aanslagjaren 
1983 en 1985 (belastbare tijdperken 1982 
en 1984); dat de eisers bezoldigde bestuur
ders van de N.V. Accinauto zijn; dat die 
vennootschap tussen 1981 en 1983 met de 
eisers overeenkomsten, "overeenkomst be
treffende een belofte tot uitkering van een 
aanvullend pensioen" genaamd, heeft ge
sloten, naar luid waarvan de vennootschap 
zich op termijn ertoe verbond een kapi
taal uit te keren, ofwel aan de eisers, bij le
ven, op de overeengekomen vervaldag, of
wei, bij overlijden van de eisers, aan hun 
echtgenoot of, bij gebreke van die echtge
noot, aan hun erfgenamen; dat de vennoot
sehap, kort na de ondertekening van die 
overeenkomsten, met de maatschappij 
Assubel-Leven op het hoofd van de eisers 
levensverzekeringsovereenkomsten, "be
drijfsleider" genaamd, gesloten heeft, 
waarin gepreciseerd werd dat de vennoot
schap zowel verzekeringsnemer als begun
stigde is, en waarin werd bedongen dater 
aan de vennootsehap, op dezelfde data als 
die, welke in de overeenkomsten betref
fende de belofte tot uitkering van een aan
vullend pensioen waren bepaald, soortge
lijke bedragen zouden worden betaald als 
die waartoe de vennootsehap zieh kraeh
tens die overeenkomsten jegens de eisers of 
hun echtgenoot of erfgenamen had verbon
den; dat verweerder de eisers voor de 
aanslagjaren 1983 tot 1985 onderworpen 
heeft aan de personenbelasting op de pre
mies die de vennootsehap in 1982 en 1984 
kraehtens de verzekeringsovereenkomst be
drijfsleider betaald had, op grond dat die 
premies voordelen van alle aard waren die 
belastbaar waren als bezoldigingen van be
stuurders; dat de bezwaarsehriften van de 

eisers zijn verworpen door de geweste
lijke direeteur; dat het arrest het beroep 
van de eisers vervolgens verwerpt, op grond 
"dat de gewraakte verriehting in feite een 
bedekte bezoldiging was van de (eisers) die 
zieh aldus, via de kas van een verzeke
ringsmaatsehappij, onder de dekmantel van 
een verzekeringsovereenkomst die er geen 
is, verzekerden van de betaling van de be
zoldiging die de vennootsehap als verze
keringspremies onder "bedrijfslasten" boekt, 
ofsehoon het een bezoldiging betreft, ten
einde, in strijd met de regels van een reeht
matige belastinghe:ffing, een belasting
tarief van 16,5 pet. te verkrijgen; dat de 
(eisers) tevergeefs betogen dat de verrieh
ting, naar reeht, moet worden opgesplitst 
in twee afzonderlijke verriehtingen; dat het 
in feite slechts gaat om een verriehting die, 
met het oog op het verkrijgen van het gun
stig belastingtariefvan 16,5 pet., in twee af
zonderlijke reeksen van verriehtingen ver
huld wordt; (dat) de (eisers) immers het 
stelsel van de verzekering 'bedrijfsleider' op 
sehaamteloze wijze misbruikt hebben om 
zieh ten koste van de gemeensehap voor
delen toe te kennen onder het mom van een 
verzekering; dat de veinzing blijkt na on
derzoek van de voorwaarden van de 
verzekeringsovereenkomst bedrijfsleider, die 
geen enkel voordeel voor de vennootsehap 
en geen enkel risieo voor de verzekeraar be
vat; dat het bedrag van de voor elke ver
zekerde gestorte nettopremies, op enkele 
duizenden franken na, gelijk is aan het ka
pitaal dat de verzekerde bij leven ontvangt, 
terwijl het bij overlijden gelijk is aan de 
premies; dat de verzekeringsovereenkomst 
een strikte overeenkomst is die elk be
drag uitsluit; dat uit de gelijkheid van de 
premies en de verzekerde kapitalen bij 
overlijden blijkt dat het verzekerde hoofd 
in feite een risieo opleverde dat niet kon 
worden verzekerd en dat de vennootsehap 
zieh in feite ertoe beperkt heeft om via de 
verzekeringsonderneming de bedragen te 
betalen die zij aan haar bestuurders of aan 
hun reehthebbenden wenste toe te ken
nen; dat uit de vergelijking van de over
eenkomsten blijkt dat de N.V: Aeeinauto en 
de (eisers) de belemmeringen voor de reeh
ten die de (eisers) op de verzekerde bedra
gen konden doen gelden, tot een minimum 
hebben willen beperken; dat, bij leven, ai
leen een solvabiliteitsprobleem van de N.V: 
Aecinauto kon verhinderen dat de in de be
loften tot de uitkering van een aanvul
lend pensioen opgenomen bedragen zou
den worden betaald; dat, teneinde dat risieo 
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tot een minimum te beperken, de overeen
komsten betreffende de belofte tot uitke
ring van een aanvullend pensioen en de 
verzekeringsovereenkomsten op dezelfde 
dag vervallen, zodat de kapitalen niet blij
ven staan op de rekeningen van de ven
nootschap, die slechts fungeert als ban
kier van de (eisers) met het daaraan 
verbonden risico van faillissement; dat er 
geen enkele andere beperking, zelfs niet de 
beeindiging van de contractuele verhou
ding tussen de N.V. Accinauto en de (ei
sers), overeengekomen is; dat de premie bij
gevolg door de N .V. Accinauto van bij de 
starting ervan aan de verzekeraar defini
tief aan (eiser) wordt toegekend; dat het feit 
dat het kapitaal, dat uit niets anders be
staat dan het bedrag van de premies, ver
hoogd met de door de verzekeraar toege
kende interest, op de vervaldag van de 
verzekeringsovereenkomst langs de ven
nootschap om moet worden uitgekeerd en 
dat het risico dat het met de boedel kan 
worden vermengd, geenszins afbreuk doet 
aan het feit dat het op definitieve wijze 
wordt toegekend; dat, aldus, de defini
tieve toekenning van bedragen door de hoe
king ervan op de lopende rekening van een 
bestuurder van een vennootschap die on
voorwaardelijke schuldvordering niet vrij
waart tegen vermenging met de failliete 
boedel, maar geenszins eraan in de weg 
staat dat de bestuurder op dat bedrag be
last wordt; dat, bij overlijden van de ver
zekerde, de N.V. Accinauto 'zich ertoe ver
bindt de interest te vrijwaren ... door het 
gedeelte van de voordelen die sinds de on
dertekening van deze overeenkomst zijn op
gebouwd, terug te betalen'; dat voornoemd 
beding moet worden uitgelegd als de ver
plichting om de erfgenamen de opgebouwde 
voordelen te waarborgen; dat de correcte 
uitvoering van die onbeperkte waarborg im
pliceert dat de schuldeisers bij overlijden 
recht hebben op het voorwerp van de vast
gestelde schuldvordering, die bestaat uit de 
aan Assubel gestorte premies, maar dat 
voornoemd beding niet kan worden uitge
legd als een schuldvordering op het kapi
taal van dezelfde waarde als het gedeelte 
van de voordelen die na vermenging er
van met de activa van de vennootschap zijn 
opgebouwd; dat de overeenkomst betref
fende de belofte tot uitkering van een aan
vullend pensioen aldus een ernstige hin
derpaal vormt voor de aanwijzing van de 
begunstigde bij overlijden, als bepaald in de 
verzekeringsovereenkomst 'bedrijfslei
der'; dat uit de inkomsten van de boekja
ren die aan de sluiting van de verzekerings
overeenkomsten voorafgingen, blijkt dat 

(eiser) tot zijn voldoening en tot die van de 
vennootschap was bezoldigd voor de ar
beid die hij tot dan toe voor de vennoot
schap had verricht; dat zulks tevens blijkt 
uit het feit dat (eiseres) tot het jaar, voor
afgaand aan de ondertekening van de over
eenkomsten, geen inkomsten had; dat niet 
wordt aangetoond dat er voor de vennoot
schap, op de dag waarop de overeenkom
sten zijn gesloten, een verzekerbaar ri
sico bestond, noch bij het overlijden van de 
(eisers), aangezien het risico niet meer kon 
worden verzekerd, noch in het geval van de 
uitkering van een aanvullend pensioen bij 
leven, aangezien de bezoldiging van de (ei
sers) nooit de verplichting had ingehou
den om een aanvullend pensioen bovenop 
het wettelijk pensioen te betalen, aange
zien zij de pensioenleeftijd al een tiental ja
ren voorbij waren; dat de N.V. Accinauto 
bijgevolg de prestaties die de (eisers) sinds 
1980 verricht hebben, met ingang van dat 
jaar heeft willen bezoldigen door de star
ting van de premies; dat het hofvan be
roep, samen met de belastingambtenaar, 
een aantal andere extrinsieke omstandig
heden onderstreept, zoals : - het feit dat 
(eiseres) v66r 1981 geen bezoldiging ont
ving, ofschoon zij bestuurder is sinds 1974, 
en het samenvallen van de bezoldiging met 
de toekenning van de overeenkomsten wij
zen op de vaste wil om onder het mom van 
verzekeringspremies bezoldigingen toe te 
kennen; - het aantal en de duur van de 
verzekeringsovereenkomsten van 2 tot 4 
jaar, die buiten alle verhouding staan tot de 
normale arbeidsduur van een bedrijfslei
der; het buitensporige bedrag van de pre
mies, die buiten alle verhouding staan tot 
de aangegeven bezoldiging van de verze
kerde; - het verval van de verzekerings
overeenkomsten v66r het bij contract over
eengekomen einde van het bestuurders
mandaat; dat uit die omstandigheden blijkt 
dat de verzekeringspremies door de ven
nootschap definitief zijn toegekend; dat de 
toekenning van die premies geschiedt door 
ze voor rekening van de (eisers) aan de ven
nootschap Assubel te storten; dat die pre
mies uitsluitend de (eisers) ten goede ko
men, nu de N.V. Accinauto geen enkel 
belang heeft bij het sluiten van de 
verzekeringsovereenkomst 'bedrijfslei
der', die er geen is, aangezien het verze
kerbaar risico ontbreekt; dat de (eisers) te
vergeefs aanvoeren dat de verzekerings
overeenkomsten door de N.V. Accinauto zijn 
gesloten ter financiering van de aanvul
lende pensioenen, waartoe voornoemde zich 
in afzonderlijke overeenkomsten jegens de 
eisers verbonden had; dat het verzekerde 



Nr. 575 HOF VAN CASSATIE 1417 

kapitaal gelijk is aan de premies, zodat de 
vennootschap geen enkel belang had om 
dat te doen; dat de verzekeringsover
eenkomsten 'bedrijfsleider' te dezen ai
leen kunnen worden ge"interpreteerd als 
een dekmantel voor de overeenkomsten tot 
uitkering van een aanvullend pensioen aan 
de (eisers), waarbij die premies hen zon
der enig voorbehoud toegekend worden; dat 
de administratie een met de tekst van de 
overeenkomsten conforme uitlegging geeft, 
wanneer zij besluit dat het voordeel van de 
verzekeringsovereenkomst de (eisers) au
tomatisch toekomt; dat uit het onderzoek 
van de aangewende constructie van belof
ten tot de onvoorwaardelijke uitkering van 
een aanvullend pensioen, blijkt dat de li
tigieuze levensverzekeringsovereenkomst, 
van bij de ondertekening ervan, de (ei
sers) onvoorwaardelijk ten goede kwam; dat 
de overeenkomsten tot uitkering van een 
aanvullend pensioen aan de (eisers) een on
voorwaardelijke schuldvordering op de N.V. 
Accinauto verlenen, die erin bestaat dat 
hun een bedrag betaald moet worden, ge
lijk aan de kapitalen die door Assubel op de 
vervaldag van de verzekeringsover
eenkomst aan de vennootschap Accinauto 
gestort moet worden, en tevens een aan 
hun erfgenamen een onvoorwaardelijke 
schuldvordering verlenen op de bij overlij
den betaalde premies; dat de overeenkom
sten te dezen niet los van elkaar staan; dat 
de door de vennootschap betaalde pre
mies een voordeel van alle aard voor de 'be
drijfsleider' zijn, aangezien zij overeenko
men met het bedrag dat de vennootschap, 
ter uitvoering van de overeenkomst betref
fende de belofte tot uitkering van een aan
vullend pensioen, definitief en onvoorwaar
delijk aan de bedrijfsleider toekent, en dat 
voor zijn rekening onder de dekmantel van 
een verzekeringsovereenkomst 'bedrijfslei
der' wordt gestort voor een niet verzeker
baar risico; dat de bewoordingen van de 
overeenkomsten niet afzonderlijk dienen te 
worden beschouwd, maar dat gelet moet 
worden op het geheel van de gelijktijdig ge
dane verrichtingen die hetzelfde risico tot 
beloop van hetzelfde bedrag dekken; dat in 
die overeenkomsten onmogelijk ook maar 
het minste verzekerd risico ofvoordeel voor 
de vennootschap kan worden ontdekt, maar 
dat het geheel van die verrichtingen uit
sluitend ten goede komt aan de (eisers) die 
zich daarmee - zoals hun erfgenamen -
verzekerden op kosten van de vennoot
schap, die de premies daarenboven als 
bedrijfslasten boekte; dat uit de gehele 
opzet blijkt dat het niet de werkelijke 
bedoeling van de partijen was om van de 

vennootschap de enige echte begunstigde 
van de verzekeringsovereenkomst te rna
ken en dat het zuiver juridische fictie is 
haar als zodanig voor te stellen; dat de 
levensverzekeringspremies bijgevolg voor
delen zijn die aan de (eisers) zijn toege
kend en die te hunnen name belastbaar 
zijn"; 

terwijl, eerste onderdeel, (A) de voorde
len van alle aard die belastbaar zijn als be
zoldiging van bestuurders, voordelen in na
tura zijn of erin bestaan dat bedrijfs- of 
prive-uitgaven, die eigen zijn aan de werk
nemer of bestuurder, ten laste worden ge
nomen; de voordelen van alle aard, die voor 
een aanslagjaar belastbaar zijn, die zijn 
welke de belastingplichtige tijdens het be
lastbaar tijdperk verkrijgt uit hoofde after 
gelegenheid van het uitoefenen van zijn be
roepswerkzaamheid; de bezoldigingen wor
den geacht verkregen en dus belastbaar te 
zijn door de betaling of de toekenning er
van; een bezoldiging in geld wordt betaald 
op het ogenblik dat het geld aan de belas
tingplichtige wordt overgemaakt en ze 
wordt toegekend op het ogenblik dat het 
geld ter beschikking van de belastingplich
tige wordt gesteld, zodat hij in staat is ze 
terstond te innen; een bezoldiging in na
tura eveneens betaald of toegekend wordt 
aan de belastingplichtige op het ogenblik 
dat ze in het vermogen van de belasting
plichtige treedt (betaling) of op het ogen
blik dat de belastingplichtige vrij kan be
slissen om ze terstond in zijn vermogen op 
te nemen (toekenning); ten slotte, wan
neer de bezoldiging erin bestaat dat uit
gaven, die eigen zijn aan de belastingplich
tige, ten laste worden genomen, de betaling 
of toekenning ervan veronderstelt dat de 
uitgave betaald wordt in de plaats van de 
belastingplichtige (betaling) of terstond kan 
worden betaald als de belastingplichtige 
zulks wenst (toekenning); (B) het hofvan 
beroep te dezen vaststelt : (1) dat de ven
nootschap Accinauto met de eisers over
eenkomsten heeft gesloten naar luid waar
van de vennootschap Accinauto zich op 
termijn ertoe verbindt een kapitaal uit te 
keren, ofwel aan de eisers als ze nag in 
leven zijn, ofwel, bij gebreke van die 
echtgenoot, aan hun echtgenoot of, bij ont
stentenis, aan hun erfgenamen; (2) dat de 
vennootschap Accinauto met de maatschap
pij Assubel-Leven, op het hoofd van de 
eisers, verzekeringsovereenkomsten "be
drijfsleider" heeft gesloten waarin wordt 
gepreciseerd dat de verzekeringsnemer 
en de begunstigde de vennootschap 
Accinauto zijn; (3) dat de vennootschap 
Accinauto tijdens de litigieuze belastbare 
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tijdperken verzekeringspremies "bedrijfs
leider" heeft betaald aan de maatschap
pij Assubel-Leven; geen van die vaststel
lingen voldoende naar recht verantwoordt 
waarom de voornoemde verzekeringspre
mies worden belast als een tijdens de liti
gieuze belastbare tijdperken ontvangen be
zoldiging van de eisers, daar ze niet 
impliceren dat hun een bezoldiging is be
taald of toegekend; indien het arrest vast
stelt dat de supra (1) en (2) bedoelde over
eenkomsten een enkele verrichting zijn 
waarmee een aan de eisers betaalde be
zoldiging verhuld wordt en dat de door de 
eisers aangevoerde akten dus geveinsd zijn, 
het niet aangeeft welke de werkelijke, door 
de partijen verrichte handelingen zijn die 
zouden impliceren dat de litigieuze pre
mies of voordelen met dezelfde waarde als 
die premies tijdens de litigieuze belast
bare tijdperken aan de eisers zijn betaald 
of toegekend; het arrest zijn beslissing 
waarbij de litigieuze premies als bezoldi
gingen ten name van de eisers worden be
last, bijgevolg niet naar recht verantwoordt 
(schending van alle, in de aanhef van het 
middel aangegeven bepalingen, met uit
zondering van artikel 149 van de gecoiir
dineerde Grondwet); het Hof althans aan de 
hand van de motivering van het arrest on
mogelijk kan nagaan of het hof van be
roep de hierboven vermelde wetsbepalin
gen correct heeft toegepast (schending van 
artikel149 van de gecoiirdineerde Grand
wet, en, voor zover nodig, schending van de 
overige, in de aanhefvan het middel aan
gegeven bepalingen); 

tweede onderdeel, de beslissing naar recht 
zou zijn verantwoord indien ze had vast
gesteld: (a) ofwel dat de maatschappij 
Assubel-Leven de premies in opdracht van 
de eisers had gei:nd, zodat de premies die 
aanAssubel-Leven zijn gestort, in werke
lijkheid aan de eisers zouden zijn betaald; 
dat de storting van de premies aan de 
maatschappij in dit geval zou hebben gei:m
pliceerd dat een bezoldiging in geld aan de 
eisers was betaald oftoegekend; (b) ofwel 
dat de vennootschap Accinauto de pre
mies voor rekening van de eisers aan de 
maatschappij Assubel-Leven had gestort ter 
nakoming van een verplichting van de ei
sers om de premies aanAssubel-Leven te 
betalen; het storten van de premies aan de 
maatschappij in dit geval zou hebben gei:m
pliceerd dat aan de eisers een voordeel van 
alle aard met dezelfde waarde als de pre
mies was betaald of toegekend doordat zij 
een uitgave, die eigen is aan de eisers, ten 
laste zou hebben genomen; bepaalde gron
den van het arrest de vaststelling supra (a) 

lijken te impliceren: "de (eisers) zich al
dus, via de kas van een verzekerings
onderneming, verzekerden van de beta
ling van die bezoldiging, die de ven
nootschap als verzekeringspremies onder 
'bedrijfslasten' boekt"; "dat de vennoot
schap zich in feite ertoe heeft beperkt om 
via de verzekeringsonderneming de bedra
gen te betalen die zij aan haar bestuur
ders of aan hun rechthebbenden wenste toe 
te kennen"; "de premie door de N.V. Accin
auto van bij de storting ervan aan de ver
zekeraar definitief aan (eiser) wordt toe
gekend"; andere gronden van het arrest 
veeleer de vaststelling supra (b) lijken te 
impliceren: "de definitieve toekenning door 
de vennootschap van de verzekeringspre
mies ... geschiedt door ze voor rekening van 
de eisers te storten"; "de (eisers) ... verze
kerden zich daarmee - zoals hun erfge
namen - op kosten van de vennootschap"; 
nog andere gronden van het arrest veel
eer lijken te impliceren dat de vennoot
schap Accinauto wel degelijk de verzeke
ringsnemer was, maar in werkelijkheid 
bedongen had dat de eisers of hun echtge
noot of hun erfgenamen de begunstigden 
van de verzekering waren: "dat de cor
recte uitvoering van die onbeperkte waar
borg impliceert dat de schuldeisers bij over
lijden recht hebben op het voorwerp van de 
vastgestelde schuldvordering, die bestaat 
uit de aan Assubel gestorte premies, maar 
dat voornoemd beding niet kan worden uit
gelegd als een schuldvordering op het ka
pitaal van dezelfde waarde als het gedeelte 
van de voordelen die na vermenging er
van met de activa van de vennootschap zijn 
opgebouwd"; "het voordeel van de 
verzekeringsovereenkomst komt de (ei
sers) automatisch toe"; "de litigieuze 
levensverzekeringsovereenkomst, van bij de 
ondertekening ervan, de (eisers) onvoor
waardelijk ten goede kwam"; ''het was niet 
de werkelijke bedoeling van de partijen om 
van de vennootschap de enige echte be
gunstigde van de verzekeringsover
eenkomst te maken"; in die omstandighe
den, aan de hand van de motivering van 
het arrest onmogelijk kan worden uitge
maakt welke uiteindelijk de werkelijke, 
door de partijen verrichte handelingen zijn 
die zouden impliceren dat de litigieuze pre
mies ofvoordelen met dezelfde waarde als 
die premies tijdens de litigieuze belast
bare tijdperken aan de eisers zijn betaald 
of toegekend; het arrest, bij gebrek aan die 
precisering, zijn beslissing waarbij de liti
gieuze premies als bezoldiging ten name 
van de eisers worden belast, niet naar recht 
verantwoordt (schending van alle, in de 



Nr. 575 HOF VAN CASSATIE 1419 

aanhef van het middel aangegeven bepa
lingen, met uitzondering van artikel 149 
van de gecoiirdineerde Grondwet); de mo
tivering van het arrest althans onduide
lijk is en het Hof aan de hand ervan on
mogelijk kan nagaan of het hof van beroep 
de hierboven vermelde wetsbepalingen cor
rect heeft toegepast (schending van arti
kel149 van de gecoiirdineerde Grondwet 
en, voor zover nodig, schending van de ove
rige, in de aanhef van het middel aange
geven bepalingen), 

Wat het eerste en tweede onder
dee! betreft : 

Overwegende dat krachtens arti
kel27, § 1, tweede lid, 2o,van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 
(1964), zoals het te dezen toepasse
lijk was, tot de in artikel 20 bedoelde 
bezoldigingen inzonderheid de voor
delen, vergoedingen en bezoldigin
gen behoren die aan een bestuurder 
van een vennootschap worden toege
kend en die in wezen gelijkaardig zijn 
aan die welke in artikel 26, 2o tot 4 o, 
van dat wetboek worden bedoeld; 

Dat volgens artikel167, § 1, 3°, b, 
van het koninklijk besluit tot uitvoe
ring van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen van 4 maart 1965, de 
inkomsten van het belastbaar tijd
perk de bezoldigingen omvatten die tij
dens dat tijdperk aan de belasting
plichtige zijn betaald of toegekend; 

Overwegende dat het hof van be
roep de gegevens aangeeft die het er
toe hebben aangezet tot veinzing te be
sluiten, inzonderheid : de abnormaal 
hoge leeftijd van de verzekerde ei
sers; het feit dat eiseres geen bezol
diging ontving tot de sluiting van de 
overeenkomsten; de duur van de over
eenkomsten, die schommelt van twee 
tot vier jaar; de buitensporig hoge pre
mies; de vervaldag van de overeen
komsten; de verplichting voor de 
naamloze vennootschap om de door de 
verzekeringsmaatschappij betaalde be
dragen zonder beperking aan de ei
sers weer af te staan; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt "dat de gewraakte verrichting in 
feite niets anders was dan een bedekte 

bezoldiging van de (eisers) die zich al
dus, via de kas van een verzekerings
maatschappij, onder de dekmantel van 
een verzekeringsovereenkomst die er 
geen is, verzekerden van de betaling 
van de bezoldiging die de vennoot
schap als verzekeringspremies onder 
'bedrijfslasten' boekt, ofschoon het een 
bezoldiging betreft, teneinde, in strijd 
met de regels van een rechtmatige be
lastingheffing, een belastingtarief van 
16,5 pet. te verkrijgen; ( ... ) dat de N.V. 
Accinauto bijgevolg de prestaties die 
de (eisers) sinds 1980 verricht heb
ben, met ingangvan datjaar heeft wil
len bezoldigen door de starting van de 
premies; ( ... ) dat uit die omstandighe
den blijkt dat de verzekeringspre
mies door de vennootschap definitief 
zijn toegekend; dat de toekenning van 
die premies geschiedt door ze voor re
kening van de (eisers) aan de vennoot
schap Assubel te storten; dat die pre
mies uitsluitend de (eisers) ten goede 
komen, nude N.V. Accinauto geen en
kel belang heeft bij het sluiten van de 
verzekeringsovereenkomst 'bedrijfs
leider', die geen verzekeringsover
eenkomst is, aangezien het verzeker
baar risico ontbreekt; ( ... ) dat de 
overeenkomsten te dezen niet los van 
elkaar staan; dat de door de vennoot
schap betaalde premies een voordeel 
van alle aard voor de 'bedrijfsleider' 
zijn, aangezien zij overeenkomen met 
het bedrag dat de vennootschap, ter 
uitvoering van de overeenkomst be
tre:ffende de belofte tot uitkering van 
een aanvullend pensioen, definitief en 
onvoorwaardelijk aan de bedrijfslei
der toekent, en dat voor zijn reke
ning onder de dekmantel van een 
verzekeringsovereenkomst 'bedrijfs
leider' wordt gestort voor een niet ver
zekerbaar risico; ( ... ) dat in die over
eenkomsten onmogelijk ook maar het 
minste verzekerd risico of voordeel 
voor de vennootschap kan worden ont
dekt, maar dat het geheel van die ver
richtingen uitsluitend ten goede komt 
aan de (eisers) die zich daarmee- zo
als hun erfgenamen - verzekerden op 
kosten van de vennootschap, die de 
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premies daarenboven als bedrijfs
lasten boekte; dat uit de gehele op
zet blijkt dat het niet de werkelijke be
doeling van de partijen was om van de 
vennootschap de enige echte begun
stigde van de verzekerings
overeenkomst te maken en dat het zui
ver juridische fictie is haar als zodanig 
voor te stellen"; 

Dat het hof van beroep, op grond 
van die vaststellingen en overwegin
gen die de aangewende constructies 
duidelijk beschrijven, zonder de in het 
middel aangegeven wettelijke bepa
lingen te schenden, heeft kunnen 
beslissen dat de levensverzeke
ringspremies voordelen waren die aan 
de eisers waren toegekend en, bijge
volg, als bezoldigingen moesten wor
den belast; 

Dat die onderdelen niet kunnen 
worden aangenomen; 

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

22 december 1997 - 3e kamer - Voor
zitter : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Parmentier - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. Kirk
patrick en De Bruyn. 

Nr. 576 

3e KAMER- 22 december 1997 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN 
PERSONENBELASTING- BEDRIJFSINKOM
STEN- BEZOLDIGINGEN- ARBEIDSOVEREEN
KOMST - WERKNEMER - BELASTBARE 
GRONDSLAG- VOORDELEN VAN ALLE AARD
VERZEKERING- VERZEKERINGSPREMIES -
BETALING - WERKGEVER - AANVULLEND 
PENSIOEN- VEINZING. 

2o INKOMSTENBELASTINGEN- vooR
ZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP- BE
ZWAAR- NIEUW BEZWAAR- BEGRIP. 

1 o Verzekeringspremies die door een werk
gever worden betaald om een kapitaal sa
men te stellen waarmee aan zijn werk
nemer een aanvullend pensioen kan 
worden betaald, zijn voordelen van alle 
aard die de werknemer in dienst van een 
werkgever behaalt uit hoofde of ter gele
genheid van het uitoefenen van zijn be
roepswerkzaamheid, wanneer de over
eenkomst tussen de werkgever en de 
werknemer m. b. t. de belofte van een aan
vullend pensioen en de verzekerings
overeenkomst tussen de werkgever en de 
verzekeraar met veinzing zijn gesloten (1). 
(Artt. 26, tweede lid, 2°, en 265 W.I.B. 
[1964]; art. 167, § 1, 3°, b, K.B. 4 maart 
1965; artt. 30, 1°, 31, tweede lid, 2°, en 
360 W.I.B. [1992]; art. 240, 3°, K.B. 27 
aug. 1993.) 

2° Een vraag die niet aan de directeur der 
belastingen is voorgelegd of die niet door 
hem ambtshalve is opgeworpen, is een 
nieuw bezwaar dat in de regel enkel voor 
het hof van beroep kan worden aange
voerd als het voldoet aan de voorwaar
den, bepaald in de art. 278, tweede lid, 
279, tweede lid, en 282 W.I.B. (1964) (2). 
(Art. 278, tweede lid, 279, tweede lid, en 
282 W.I.B. [1964]; artt. 377, tweede lid, 
378, tweede lid, en 381 W.I.B. [1992].) 

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

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. F.96.0109.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 juni 1996 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 149 van de op 17 februari 1994 ge
cotirdineerde Grondwet, 20, 2°, a en b, ge
wijzigd bij de wet van 5 januari 1976, 26, 
tweede lid, 2°, gewijzigd bij de wet van 8 

(1) Vgl. Cass., 22 dec. 1997, A.R. nr. 
F.96.0108.F., supra, nr. 575; raadpl. noot 3 in
fra. 

(2) Raadpl. Cass., 12 jan. 1996, A.R. nr. 
F.95.0028.F (A. C., 1996, m. 28; J.T., 1996, blz. 260 
e.v.) met cone!. O.M. in Bull. en Pas., 1996, I, nr. 
28; 28 juni 1996, A.R. nr. F.95.0074.F (ibid., 1996, 
nr. 268) met concl O.M. in Bull. en Pas., 1996, I, 
nr. 268. 
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augustus 1980, 265, 278, tweede lid, ge
wijzigd bij de wetten van 16 maart 1976 en 
8 augustus 1980, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (1964), 167, § 1, 3, b, 
van het koninklijk besluit tot uitvoering 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen van 4 maart 1965 en, voor zoveel no
dig, van de artikelen 27, § 1, tweede lid, 2°, 
gewijzigd bij de wet van 5 januari 1976, 
32ter, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 
8 augustus 1980, 183, eerste lid, 246 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen (1964) en 164, a, van het koninklijk be
sluit tot uitvoering van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen van 4 maart 1965, 

doordat het arrest hoofdzakelijk vast
stelt dat het geschil betrekking heeft op de 
inkomstenbelastingen voor het aanslag
jaar 1986 (belastbaar tijdperk 1985); dat ei
seres besti.mrster en bezoldigd bediende is 
van de N.V. Accinauto; dat die vennoot
schap op 2 september 1984 met eiseres een 
overeenkomst heeft gesloten "tot uitke
ring van een aanvullend pensioen" naar 
luid waarvan de vennootschap zich op ter
mijn ertoe verbond een kapitaal uit te ke
ren ofwel aan eiseres, als ze nog in leven is 
op de overeengekomen vervaldag, ofwel, in 
geval van overlijden van eiseres, aan haar 
wettelijke erfgenamen; dat de vennoot
schap op 22 november 1984 met de maat
schappij Assubel op het hoofd van eiseres 
een verzekeringsovereenkomst bedrijfslei
der heeft gesloten waarin werd gepreci
seerd dat de vennootschap zowel verzeke
ringsnemer als begunstigde an de 
verzekering is, en waarin werd bedongen 
dat aan de vennootschap op dezelfde da
tum als die welke in de overeenkomst tot 
uitkering van een aanvullend pensioen was 
bepaald, hetzelfde bedrag zou worden be
taald als dat waartoe de vennootschap zich 
krachtens die overeenkomst jegens eise
res ofhaar wettelijke erfgenamen verbon
den heeft; dat verweerder eiseres voor het 
litigieuze aanslagjaar onderworpen heeft 
aan de personenbelasting op de premies die 
de vennootschap in 1985 krachtens de 
verzekeringsovereenkomst bedrijfsleider be
taald had op grond dat die premies voor
delen van alle aard waren die belastbaar 
waren als bezoldiging; dat het bezwaar
schrift van eiseres is verworpen door de ge
westelijke directeur; dat het arrest vervol
gens de voorziening van eiseres verwerpt op 
de volgende gronden: "(eiseres) heeft een 
loon als bediende aangegeven. Zij is op het 
ogenblik 21 jaar oud. Tijdens de admini
stratieve fase van het geschil is geen en
kele inlichting verstrekt over de precieze 
kwalificaties of functies van (eiseres), on-

danks het categorieke standpunt van de ad
ministratie over het belang dat de N.V Ac
cinauto zou kunnen aanvoeren om zich te 
vrijwaren tegen het verlies van de be
diende. (Eiseres) bevestigt in de door haar 
op 13 januari 1994 neergelegde conclusie 
'bedrijfsleider' te zijn en beroept zich op 
haar hoedanigheid van bestuurster van de 
N.V. Accinauto, welke opdracht haar door 
de algemene vergadering op 3 april 1985 
was toevertrouwd. Zij heeft voor het 
aanslagjaar 1986 inkomsten als bediende 
aangegeven en de fiche 281.10 maakt ge
wag van de hoedanigheid van bediende. In 
haar bezwaarschrift beperkte zij zich tot de 
vermelding 'bezoldiging als bestuurster zo
als aangegeven', zonder enig bezwaar aan 
te voeren tegen de fiscale omschrijving van 
haar inkomsten, ofschoon zij moest we
ten dat zij haar bezoldigingen had aange
geven als bediende en niet als bestuur
ster. (Eiseres) betoogt dus thans tevergeefs 
dat zij haar hoedanigheid van bestuur
ster vermeld had in haar bezwaarschrift. 
De directeur heeft op oordeelkundige wijze, 
in het kader van het geschil, zoals het voor 
hem was gebracht, beslist dat het niet werd 
betwist dat (eiseres) de inkomsten ont
ving als bedoeld in artikel 20, 2°, a, van 
het W.I.B./64. Door aan te voeren dat zij be
stuurster is van de N.V Accinauto formu
leert (eiseres) een nieuw bezwaar van puur 
feitelijke aard, dat niet ontvankelijk is over
eenkomstig artikel 278 van het W.I.B./64. 
(Eiseres) is in gebreke gebleven aan te to
nen, ofschoon zij daartoe de mogelijkheid 
had, dat zij tijdens het belastbaar tijd
perk een van de bedrijfsleiders was. Ner
gens bewijst zij dat de onderneming be
lang had bij het sluiten van de verzekering. 
Het voordeel, verbonden aan de combina
tie van dat contract en de verzekerings
overeenkomst komt uitsluitend ten goede 
aan (eiseres). In haar conclusie wijst (ei
seres) enkel op het bestaan van twee pa
rallelle verrichtingen zonder daarom het 
eventuele belang van de vennootschap aan 
te tonen of zelfs maar te pogen aan te to
nen. Uit de overeenkomst tot uitkering van 
een aanvullend pensioen blijkt immers dat 
de verzekeringsovereenkomsten bedrijfs
leider en tot uitkering van een aanvul
lend pensioen vervallen op dezelfde dag, zo
dat het door de verzekeraar uit te keren 
kapitaal niet zal blijven staan op de reke
ningen van de vennootschap, waardoor de 
financiele risico's van (eiseres) tot het mi
nimum worden beperkt.(Eiseres) en haar 
rechtverkrijgenden behouden de voorde
len in de mate van het mogelijke, zelfs in 
geval van stopzetting van de activiteiten 
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van (eiseres), behoudens herroeping. Uit de 
overeenkomst tot uitkering van een aan
vullend pensioen blijkt dat het voordeel van 
de levensverzekeringsovereenkomst on
middellijk toevalt aan (eiseres), nu zij het 
behoudt, zelfs als ze de N.V. Accinauto ver
laat of deze ophoudt te bestaan. De om
standigheid dat eiseres het voordeel ver
liest als de overeenkomst tussen (eiseres) 
en de N.V. Accinauto wordt herroepen, doet 
aan die vaststelling niets af. Daarbij komt 
nog het buitensporig bedrag van de verze
kerde sommen die buiten alle verhouding 
staan tot de verdiende bezoldigingen. Uit 
het voorafgaande volgt dat het niet de wer
kelijke bedoeling van de partijen is ge
weest de N.V. Accinauto aan te wijzen als 
de enige ware begunstigde van de ver
zekeringsovereenkomst. Het is een puur ju
ridische fictie haar als zodanig voor te stel
len. Er dient niet te worden uitgegaan van 
de bewoordingen van de overeenkomsten, 
afzonderlijk beschouwd, maar van het ge
heel van de gelijktijdig gedane verrichtin
gen, daar die verrichtingen hetzelfde ri
sico dekken voor hetzelfde bedrag zonder 
dat ze ook maar het geringste voordeel voor 
de N.V. Accinauto opleveren. Het voor
deel van die gecombineerde verrichtin
gen komt uiteraard toe aan (eiseres) die al
dus zichzelf en haar gezin verzekert op 
kosten van de vennootschap die boven
dien de premies boekt als bedrijfslasten. De 
levensverzekeringspremies zijn voorde
len die ten name van (eiseres) belastbaar 
zijn als bezoldiging", 

terwijl, eerste onderdeel, (1) de voorde
len van alle aard die als bezoldiging be
lastbaar zijn, voordelen in natura zijn of 
erin bestaan dat bedrijfs- ofprive-uitgaven, 
die eigen zijn aan de werknemer of be
stuurder, ten laste worden genomen; de 
voordelen van alle aard, die voor een 
aanslagjaar belastbaar zijn, die zijn welke 
de belastingplichtige tijdens het belast
baar tijdperk behaalt uit hoofde ofter ge
legenheid van het uitoefenen van zijn be
roepswerkzaamheid; de bezoldigingen 
worden geacht verkregen te zijn en dus be
lastbaar te zijn door de betaling of de toe
kenning ervan; een bezoldiging in geld 
wordt betaald op het ogenblik dat het geld 
aan de belastingplichtige wordt overge
maakt en ze wordt toegekend op het ogen
blik dat het geld ter beschikking van de be
lastingplichtige wordt gesteld, zodat hij in 
staat is ze terstond te innen; een bezoldi
ging in natura eveneens betaald of toege
kend wordt aan de belastingplichtige op het 
ogenblik dat ze in het vermogen van de be
lastingplichtige treedt (betaling) of op het 

ogenblik dat de belastingplichtige vrij kan 
beslissen om ze terstond in zijn vermo
gen op te nemen (toekenning); tenslotte, 
wanneer de bezoldiging erin bestaat dat 
uitgaven, die eigen zijn aan de belasting
plicht ige, ten laste worden genomen, de be
taling of toekenning ervan veronderstelt dat 
de uitgave betaald wordt in de plaats van 
de belastingplichtige (betaling) of terstond 
kan worden betaald als de belastingplich
tige zulks wenst (toekenning); (2) het hof 
van beroep te dezen vaststelt: a) dat de ven
nootschap Accinauto op 2 september 1985 · 
met eiseres een overeenkomst "tot uitke
ring van een aanvullend pensioen'' heeft ge
sloten naar luid waarvan de vennootschap 
Accinauto zich op termijn ertoe verbindt 
een kapitaal uit te keren, ofwel aan eise
res als ze nog in leven is, ofwel, in geval 
van overlijden van eiseres, aan haar wet
telijke erfgenamen; (b) dat de vennoot
schap Accinauto op 22 november 1985 met 
de maatschappij Assubel, op het hoofd van 
eiseres, een verzekeringsovereenkomst
"bedrijfsleider" heeft gesloten waarin wordt 
gepreciseerd dat de verzekeringsnemer en 
de begunstigde de vennootschap Accin
auto zijn; (c) dat de vennootschap Accin
auto tijdens het litigieuze belastbaar tijd
perk verzekeringspremies "bedrijfsleider" 
heeft betaald aan de maatschappij Assu
bel; (3) geen van die vaststellingen vol
doende naar recht verantwoordt waarom 
voornoemde verzekeringspremies worden 
belast als een tijdens het litigieuze belast
baar tijdperk ontvangen bezoldiging van ei
seres, daar ze niet impliceren dat haar een 
bezoldiging is betaald oftoegekend; (4) het 
arrest weliswaar bovendien allerlei bijko
mende vaststellingen bevat : (a) bepaalde 
gronden van het arrest schijnen te impli
ceren dat eiseres een schuldvordering be
zat op de maatschappij Assubel: "het voor
deel van de levensverzekeringsovereen
komst valt onmiddellijk toe aan (eiseres)" 
en eiseres "verzekert aldus zichzelf en haar 
gezin op kosten van de vennootschap"; (b) 
het arrest evenwel ook toegeeft dat eise
res ofhaar wettelijke erfgenamen, zoals zij 
in haar conclusie aanvoert, enkel een 
schuldvordering hebben op de vennoot
schap Accinauto en niet op de maatschap
pij Assubel, wat tot gevolg heeft dat eise
res haar recht slechts als gewone 
schuldeiser zou kunnen uitoefenen bij het 
eventuele faillissement of de eventuele ver
effening van de vennootschap Accinauto; 
het hofvan beroep immers verklaart dat, 
nu de overeenkomst tot het verkrijgen 
van een aanvullend pensioen en de 



Nr. 576 HOF VAN CASSATIE 1423 

verzekeringsovereenkomst bedrijfsleider de
zelfde dag vervallen, "het door de verze
keraar uit te keren kapitaal zal enkel over
gaan langs de rekeningen van de 
vennootschap waardoor de financiele risico's 
van (eiseres) tot het minimum worden be
perkt"; indien het hofvan beroep in de su
pra (a) weergegeven gronden heeft willen 
zeggen dat eiseres een schuldvordering be
zat op de maatschappij Assubel, het ar
rest een tegenstrijdigheid in de motive
ring bevat die gelijkstaat met een gemis 
aan motivering, aangezien de supra (b) 
weergegeven gronden impliceren dat eise
res geen rechtstreekse schuldvordering be
zat op de maatschappij Assubel maar ai
leen een schuldvordering op de N.V. 
Accinauto (schending van artikel 149 van 
de gecoordineerde Grondwet); indien de su
pra (a) weergegeven gronden niet beteke
nen dat eiseres een schuldvordering had op 
de maatschappij Assubel, het arrest de be
slissing waarbij de litigieuze premies ten 
name van eiseres als bezoldiging worden 
belast niet naar recht verantwoordt, daar 
het in dat geval het bestaan niet vaststelt 
van een akte die zou impliceren dat die pre
mies of een gelijkwaardig voordeel tijdens 
het litigieuze belastbaar tijdperk aan ei
seres zijn betaald of toegekend (scherr
ding van aile in de aanhefvan het mid
del vermelde bepalingen, met uitzondering 
van de artikelen 149 van de gecoordineerde 
Grondwet, 20, 2°, a en b, en 278 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(1964); het Hof althans aan de hand van de 
motivering van het arrest onmogelijk kan 
nagaan of het hof van beroep de hierbo
ven vermelde wetsbepalingen correct heeft 
toegepast (schending van artikel149 van de 
gecoordineerde Grondwet), 

tweede onderdeel, in de veronderstel
ling dat het arrest betekent dat het door de 
vennootschap Accinauto als verzekerings
nemer gesloten verzekeringscontract in 
werkelijkheid eiseres ofhaar erfgenamen 
aanwees als de begunstigde van de verze
kering, die overweging niet voldoende naar 
recht verantwoordt waarom de litigieuze 
premies of een gelijkwaardig voordeel wor
den belast als een bezoldiging van eise
res voor het litigieuze belastbaar tijdperk; 
ofschoon de betaling van de premies in die 
veronderstelling een "economisch voor
deel" oplevert voor eiseres, noch het slui
ten van de verzekeringsovereenkomst noch 
de betaling van de premies door de ven
nootschap Accinauto als een betaling of een 
toekenning van de premies of een gelijk
waardig voordeel aan eiseres kunnen wor
den beschouwd, aangezien het arrest niet 

vaststelt dat de betaling van de premies 
een uitgave, eigen aan eiseres, was; de be
taling of toekenning a an eiseres geschiedt 
op het ogenblik dat de verzekeringsmaat
schappij het krachtens de verzekerings
overeenkomst bedongen kapitaal zal beta
len of toekennen; het arrest bijgevolg niet 
naar recht verantwoord is (schending van 
alle in de aanhef van het mid del vermelde 
bepalingen, met uitzondering van de arti
kelen 149 van de gecoordineerde Grand
wet, en 20, 2°, a en b, en 278 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen (1964); 

derde onderdeel, de bezwaren die de be
lastingplichtige krachtens artikel 278, 
tweede lid, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen (1964), gewijzigd bij de 
wetten van 16 maart 1976 en 8 augustus 
1980, niet voor de eerste maal voor het hof 
van beroep kan formuleren die zijn welke 
gegrond zijn op feiten die niet zijn aange
voerd voor de directeur der belastingen; het 
arrest vaststelt dat eiseres in het door haar 
aan de directeur voorgelegde bezwaar
schrift heeft aangevoerd dat zij bezoldigin
gen als bestuurster had aangegeven; eise
res zich dus voor de directeur beroepen had 
op haar hoedanigheid van bestuurster; het 
arrest derhalve niet wettig heeft kunnen 
beslissen dat eiseres "een nieuw bezwaar 
van puur feitelijke aard heeft geformu
leerd dat overeenkomstig artikel 278 van 
het W.I.B/64 niet ontvankelijk was toen ze 
zich beriep op haar hoedanigheid van be
stuurster van de N.V. Accinauto" (scherr
ding van artikel 278, tweede lid, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(1964), gewijzigd bij de wetten van 16 
maart 1976 en 8 augustus 1980); 

vierde onderdeel, alle bezoldigingen die 
een vennootschap op aandelen toekent aan 
haar bestuurders die natuurlijke perso
nen zijn, aan te merken zijn als bezoldi
gingen in de zin van artikel 20, 2°, b van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen (1964), zelfs als die bezoldigingen hun 
worden toegekend als bedienden van die 
vennootschap; het arrest bijgevolg niet wet
tig heeft kunnen beslissen dat de litigieuze 
premies moesten worden beschouwd als be
zoldigingen voor een bediende, als bedoeld 
in artikel20, 2°, a, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (1964), zonder daar
bij na te gaan of eiseres de hoedanigheid 
van bestuurster van de vennootschap Ac
cinauto bezat, zoals zij in haar conclusie 
aanvoerde (schending van de artikelen 20, 
2°, a, en 20, 2°, b, van het Wetboek van de 
Inkomsten belastingen (1964), gewijzigd bij 
de wet van 5 januari 1976) : 
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Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat krachtens arti

kel 26, tweede lid, 2°, van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 
(1964), zoals het te dezen van toepas
sing was, de bezoldigingen bedoeld in 
artikel 20, 2°, a, de voordelen van alle 
aard omvatten die de werknemer be
haalt uit hoofde of ter gelegenheid van 
het uitoefenen van zijn beroepswerk
zaamheid; 

Dat volgens artikel 167, § 1, 3o, b, 
van het koninklijk besluit tot uitvoe
ring van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen van 4 maart 1965, de 
inkomsten van het belastbaar tijdperk 
de bezoldigingen omvatten die tij
dens dat tijdperk aan de belasting
plichtige zijn betaald of toegekend; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt : 1. dat eiseres bediende is in 
dienst van de naamloze vennootschap 
Accinauto; 2. Dat de vennootschap Ac
cinauto en eiseres in september 1985 
een overeenkomst "tot uitkering van 
een aanvullend pensioen" hebben ge
sloten naar luid waarvan eerstge
noemde zich op termijn ertoe verbond 
een kapitaal uit te keren, ofwel aan ei
seres, als ze nog in leven was, ofwel 
aan haar wettelijke erfgenamen in ge
val van overlijden; 3. dat de vennoot
schap Accinauto in november 1985 een 
verzekeringsovereenkomst-"bedrijfs
leider" heeft gesloten waarin wordt ge
preciseerd dat de verzekeringsnemer 
en de begunstigde de vennootschap Ac
cinauto zijn; 4. dat de vennootschap 
Accinauto tijdens het litigieuze belast
baar tijdperk de premies voor die 
verzekeringsovereenkomst heeft be
taald; 

Overwegende dat het hof van be
roep ook gewezen heeft op "het bui
tensporig bedrag van de verzekerde 
sommen die buiten alle verhouding 
staan tot de verdiende bezoldigin
gen"; 

Overwegende dat het arrest het vol
gende overweegt : "Uit het vooraf
gaande volgt dat het niet de werke
lijke bedoeling van de partijen is 
geweest de N.V. Accinauto aan te wij-

zen als de enige ware begunstigde van 
de verzekeringsovereenkomst. Ret is 
een puur juridische functie haar als 
zodanig voor te stellen. Er dient niet 
te worden uitgegaan van de bewoor
dingen van de overeenkomsten, afzon
derlijk beschouwd, maar van het ge
heel van de gelijktijdig gedane 
verrichtingen, daar die verrichtin
gen hetzelfde risico dekken voor het
zelfde bedrag, zonder dat ze ook maar 
het geringste voordeel opleveren voor 
de N.V. Accinauto. Ret voordeel van 
die gecombineerde verrichtingen komt 
uiteraard toe aan (eiseres) die aldus 
zichzelf en haar gezin verzekert op 
kosten van de vennootschap die daar
enboven de premies boekt als bedrijf
slasten"; 

Overwegende dat het arrest op 
grand van die vaststellingen en over
wegingen die niet tegenstrijdig of dub
belzinnig zijn, zonder de in het mid
del aangegeven wetsbepalingen te 
schenden, heeft kunnen beslissen dat 
de premies voor de levensverzeke
ring voordelen waren die aan eiseres 
waren toegekend en belastbaar wa
ren als bezoldigingen; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit het antwoord 

op het eerste onderdeel blijkt dat het 
hof van beroep wettig beslist dat de 
verzekeringspremies in de omstandig
heden die het heeft omschreven, voor
delen waren die aan eiseres waren toe
gekend; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat een vraag die niet 

is voorgelegd aan de directeur der be
lastingen of die niet ambtshalve door 
hem is opgeworpen een nieuw bezwaar 
is dat in de regel enkel voor het hof 
van beroep kan worden aangevoerd als 
het voldoet aan de voorwaarden, be
paald in de artikelen 278, tweede lid, 
279, tweede lid, en 282 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 
(1964); 
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Overwegende dat het arrest ver
meldt dat eiseres in haar bezwaar
schrift "enkel gewag gemaakt heeft 
van 'bezoldigingen van bestuurster zo
als aangegeven', zonder enig bezwaar 
aan te voeren tegen de fiscale om
schrijving van haar inkomsten, of
schoon zij moest weten dat zij haar be
zoldigingen had aangegeven als 
bediende en niet als bestuurster"; 

Overwegende dat het arrest op 
grond van die vermelding wettig be
slist dat eiseres, nu zij zich voor het 
hofvan beroep beriep op de hoedanig
heid van bestuurster, voor dat rechts
college een nieuw bezwaar heeft ge
formuleerd; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Wat het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het hof van be

roep, na wettig te hebben beslist dat 
het bezwaar betreffende de hoedanig
heid van bestuurder nieuw was, niet 
hoefde na te gaan of eiseres die hoe
danigheid had; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

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

22 december 1997 - 3° kamer - Voor
zitter: mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Parmentier - Ge
deeltelijk andersluidende conclusie (3) van 

(3) Het O.M. concludeerde tot gedeeltelijke ver
nietiging en tot verwerping voor het overige. Het 
merkte op dat de voordelen van aile aard die de 
werknemer in dienst van een werkgever be
haalt uit hoofde ofter gelegenheid van het uit
oefenen van zijn beroepswerkzaamheid aileen in
komsten van het belastbaar tijdperk zijn als ze 
gedurende dat tijdperk worden betaald oftoege
kend (art. 26, tweede lid, 2°, en 265 W.I.B. (1964); 
art. 167, § 1, 3°, K.B. 4 maart 1965; artt. 30, 1", 
31, tweede lid, 2°, en 360 W.I.B. (1992); art. 204, 
3°, b, K.B. 27 aug. 1993). Het eerste onderdeel 
was volgens het O.M. derhalve in die mate ge
grond. Het bestreden arrest stelde immers vast 
dat de verzekeringspremies aan de verzeke
raar betaald waren door de N .V. Accinauto, maar 
het wees er niet op dat die premies tijdens het li
tigieuze belastbaar tijdperk aan eiseres waren toe-

de h. Leclercq, advocaat-generaal -Ad
vocaten : mrs. Kirkpatrick en De Bruyn. 

Nr. 577 

3e KAMER- 22 december 1997 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN- VOOR

ZIENING VOOR RET HOF VAN BEROEP. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN 
AANSLAGPROCEDURE - BELASTINGAANGIFTE 
- ONDERZOEKINGEN EN CONTROLE- ONDER
ZOEKINGEN- BELASTINGONTDUIKING -AAN
WIJZINGEN- VOORAFGAANDE KENNISGEVING 
- BEZWAAR- NIEUW BEZWAAR- BEGRIP. 

3o INKOMSTENBELASTINGEN 
RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN VOOR
RECHTEN VAN DE SCHATKIST- RECHTEN
BELASTINGAANGIFTE - ONDERZOEKINGEN EN 
CONTROLE - ONDERZOEKINGEN - BELAS
TINGONTDUIKING-AANWIJZINGEN- VOOR
AFGAANDE KENNISGEVING - BEZWAAR -
NIEUW BEZWAAR- BEGRIP. 

4 o CASSATIEBEROEP- BELASTINGZAKEN 
- VORMEN- VORM EN TERMIJN VOOR MEMO
RIES EN STUKKEN- INKOMSTENBELASTIN
GEN- MEMORIE VAN ANTWOORD- BRIEF. 

5o INKOMSTENBELASTINGEN- vooR
ZIENING IN CAS SA TIE - MEMORIE VAN ANT
WOORD- BRIEF. 

1 o Het hof van beroep neemt kennis van de 
bezwaren die de belastingschuldige voor 
de directeur van de belastingen opgewor
pen heeft in zijn oorspronkelijk of aan
vullend bezwaarschrift, van de bezwa
ren die de directeur der belastingen 
ambtshalve heeft onderzocht, van de 
nieuwe bezwaren die verzoeker aan het 

gekend. Het O.M. leidde daaruit af dat het be
streden arrest zijn beslissing niet naar recht 
verantwoordde. Dat zou, volgens het O.M. wei het 
geval zijn geweest indien het bestreden arrest 
erop had gewezen dat de verzekeringspremies sa
menvielen met de verzekerde kapitalen en dat zij 
van bij de starting ervan aan de verzekeraar, door 
de N.VAccinauto definitiefwaren toegekend aan 
eiseres, die ze zou behouden, zelfs als ze die ven
nootschap zou verlaten of als die vennootschap 
ophield te bestaan. Dat was echter niet wat het 
bestreden arrest deed. 
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hof van beroep heeft onderworpen en die 
voldoen aan de bij de art. 278, tweede lid, 
279, tweede lid, en 282 WI.B. (1964) be
paalde voorwaarden en van de bezwa
ren i.v.m. het verval van het aanslag
recht, die gegrond zijn op de miskenning 
van het gezag van gewijsde van een vroe
gere beslissing of die betrekking hebben 
op de beoordeling van de verenigbaar
heid van een akte van nationaal recht met 
een bepaling van gemeenschapsrecht; ver
zoeker kan te allen tijde tot de sluiting der 
de batten over de voorziening voor het hof 
van beroep middelen voordragen tot sta
ving van die bezwaren en het hof van be
roep moet zo nodig, zelf, zonder even
min door een termijn gebonden te zijn, 
ambtshalve middelen opwerpen binnen de 
perken van de bezwaren (1). (Artt. 267 tot 
286 W.I.B. [1964]; artt. 366 tot 385 W.I.B. 
[1992].) (Impliciet.) 

2° en 3° De nieuwe kritiek die verzoeker aan 
het hof van beroep voorlegt en die hierop 
gegrond is dat het belastingbestuur art. 
240, derde lid, WI.B. (1964) schendt en 
dat er geen voorafgaande kennisgeving 
van de aanwijzingen van belastingont
duiking is gedaan, is een nieuw bezwaar 
in de zin van art. 278, tweede lid, van dat 
wetboek en geen middel tot staving van 
een vorig, onderscheiden, bezwaar dat ge
grond is op de schending van art. 259, 
tweede lid, van genoemd wetboek en dat 
ook door de belastingplichtige is gefor
muleerd (2). (Artt. 240, derde lid, 259, 
tweede lid, 278, tweede lid, 279, tweede 
lid, en 282 W.I.B. [1964]; artt. 333, derde 
lid, 354, tweede lid, 377, tweede lid, 378, 
tweede lid, en 381 W.I.B. [1992].) 

4° en 5° Inzake inkomstenbelastingen, moet 
de memorie van antwoord van verweer
der in cassatie op de griffie van het Hof 
van Cassatie worden afgegeven; die wets
bepaling wordt niet nageleefd door de ver
weerder in cassatie die zijn memorie van 
antwoord niet ter griffie afgeeft maar ze 

(1) Cass., 28 juni 1996, A.R. nr. F.95.0074.F 
(A. C., 1996, nr. 268) met cone!. O.M. in Bull. en 
Pas., 1996, nr. 268; raadpl. Cass., 15 juni 1989, 
A.R. nr. F.996.F (ibid., 1988-89, nr. 607); 3 april 
1992, A.R. nr. F.1934.N (ibid., 1992, nr. 417); 12 
jan. 1996, A.R. nr. F.95.0028.F (ibid., 1996, nr. 28; 
J.T, 1996, biz. 260) met cone!. O.M. in Bull. en 
Pas., 1996, I, nr. 28; raadpl. ook Cass., 6 dec. 
1996, A.R. nr. F.94.0048.N (ibid., 1996, nr. 491) 
met cone!. adv.-gen. Bresseleers. 

(2) Raadpl. Cass., 13 feb. 1997, A.R. nr. 
F.96.0085.F, supra, nr. 85. 

per brief naar die griffie verstuurt (3). 
(Art. 389, eerste lid, W.I.B. [1992].) 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FIN ANCIEN 
T. GROSJEAN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. F.97.0025.F) 

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

Over het middel, luidend als volgt : 
schending van de artikelen 272, 273, 276, 
278, 279, 281 en 282 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen (afgekort W.I.B. 
1964) die van toepassing zijn op de liti
gieuze aanslagjaren, en van de beginse
len van de regeling van de respectieve be
voegdheden van het bestuur en van de 
hoven en rechtbanken, 

doordat het hofvan beroep, na, m.b.t. de 
aanslagjaren 1979 en 1980, te hebben 
kennisgenomen van een betwisting val
gens welke "artikel240, derde lid (W.I.B. 
1964) niet is nagekomen door het bestuur 
aangezien con troles om het bedrag van de 
aanslagen vast te stellen reeds op 14 de
cember 1982 bij (de belastingplichtige) zijn 
verricht ( ... ), terwijl de bij de wet vereiste 
voorafgaande kennisgeving pas op 17 maart 
1983 is gedaan" beslist dat de voor die 
aanslagjaren vastgestelde aanslagen nie
tig zijn, ondanks het feit dat het bestuur "in 
zijn aanvullende conclusie" heeft beves
tigd dat ( ... ) dit bezwaar ( ... )was aange
voerd nadat de op straffe van verval vast
gestelde termijn van 60 dagen was 
verstreken, en het derhalve niet ontvan
kelijk is"; dat het immers van oordeel is 
dat, aangezien "uit het onderzoek van het 
administratief dossier blijkt dat ( ... ) (ver
weerder) reeds ten tijde van de indiening 
van de bezwaarschriften, heeft betoogd dat 
het bestuur van artikel 259, tweede lid 
W.I.B. 1964 niet correct had toegepast", hij 
"gelet op de door het bestuur gevolgde wijze 
van belastingheffing, noodzakelijk en 
rechtsgeldig, de toepassing van artikel 240 
derde lid, heeft opgeworpen" daar het be~ 
roep op artikel 259, tweede lid, onlosma
kelijk verbonden is met de nakoming van 

(3) Cass., 5 sept. 1996, A.R. nr. F.96.0003.F 
(A.C., 1996, nr. 294); 13 okt. 1997, A.R. nr. 
96.0089.F, supra, nr. 398; raadpl. Cass., 2 jan. 
1997, A.R. nr. F.96.0062.F, supra, nr. 2. 
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artikel240, derde lid, en dat ''het derhalve 
uitgesloten is dat (verweerder) een nieuw 
bezwaar in de zin van artikel278, derde lid, 
WI.B. 1964 heeft opgeworpen, maar dat hij 
veeleer een nieuw middel heeft aange
voerd, waarvan de ontvankelijkheid niet 
kan worden betwist", 

terwijl uit de artikelen 273, 276, 278, 279 
W.I.B. 1964, de drie laatstgenoemde arti
kelen aangevuld bij de wet van 16 maart 
1976, 281 en 282 van hetzelfde wetboek, en 
de beginselen van de regeling van de res
pectieve bevoegdheden van het bestuur en 
van de hoven en rechtbanken blijkt dat het 
hof van beroep, dat kennisneemt van de 
voorziening van de belastingplichtige te
gen de beslissing van de directeur der be
lastingen, zijn bevoegdheid te buiten gaat 
wanneer het - buiten de gevallen van ver
val van het recht van de aanslag of van 
rechterlijk gewijsde, die in casu niet zijn 
aangevoerd- kennis neemt van een be
zwaar dat niet aan de directeur v66r diens 
beslissing is voorgelegd of waarover hij geen 
uitspraak heeft gedaan, zelfs wanneer hij 
het bezwaar ambtshalve had moeten on
derzoeken, of dat door de belastingplich
tige niet conform artikel, 279, tweede lid, 
W.I.B. voor het hofvan beroep is geformu
leerd, met dien verstande dat de belasting
plichtige, in die laatste veronderstelling, in
gevolge artikel 278 van dat wetboek, enkel 
een overtreding van de wet of een scherr
ding van de op straf van nietigheid voor
geschreven procedurevormen kan aanvoe
ren, en zulks uitsluitend binnen in artikel 
282 bedoelde termijn; iedere vraag die voor 
de eerste maal voor het hof van beroep 
wordt opgeworpen, en die door het voor
werp, de aard of de wettelijke grondslag er
van, verschilt van die waarvan de gewes
telijke directeur ten gevolge van het 
bezwaarschrift of ambtshalve heeft kennis
genomen, een nieuw bezwaar is; een nieuw 
middel daarentegen in feite maar een 
nieuw argument is waarmee de belasting
plichtige, zonder de aard van zijn aanspra
ken te wijzigen, slechts poogt zijn oorspron
kelijk bezwaar te staven; verweerder, door 
aan te voeren dat het vereiste van de voor
afgaande kennisgeving van de aanwijzin
gen van belastingontduiking die te zijnen 
aanzien zouden bestaan voor het bedoelde 
tijdperk, niet in acht is genomen, een nieuw 
bezwaar en niet een nieuw middel heeft op
geworpen, aangezien dat bij artikel 240, 
derde lid, op straffe van nietigheid voor
geschreven substantieel vormvereiste geen 
wettelijk vereiste is in de zin van artikel 
259, tweede lid; dat nieuwe bezwaar even
wei, om ontvankelijk te zijn, op straf van 

verval, opgeworpen moest zijn binnen de 
termijn waarin artikel 282 W.I.B. 1964 
voorziet, wat, blijkens de stukken waarop 
het Hof vermag acht te slaan, kennelijk 
niet het geval is; dat bezwaar immers pas 
voor de eerste maal is geformuleerd in de 
samenvattende conclusie die de raads
man van verweerder heeft opgemaakt op 25 
januari 1995, dus ruim na het verstrij
ken van de wettelijke termijn; het hof van 
beroep bijgevolg, nu het de litigieuze aan
slagen heeft vernietigd wegens schending 
van artikel 240, derde lid, de in het mid
del aangegeven wetsbepalingen schendt : 

Overwegende dat uit de consideran
sen van het arrest volgt dat het de re
geling waarin de artikelen 278 tot 286 
van het Wethoek van de Inkomsten
helastingen (1964) voorzien, toepast op 
de voorziening van verweerder voor 
het hof van heroep; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 278, tweede lid, van het Wethoek 
van de Inkomstenhelastingen (1964), 
gewijzigd hij de wet van 16 maart 
1976, de helastingplichtige aan het hof 
van heroep hezwaren mag onderwer
pen, die noch in het hezwaarschrift 
werden geformuleerd, noch amhts
halve door de directeur werden onder
zocht, voor zover zij een overtreding 
van de wet of een schending van de op 
straf van nietigheid voorgeschreven 
procedurevormen inroepen; dat arti
kel 279, tweede lid, van hetzelfde wet
hoek evenwel hepaalt dat die nieuwe 
hezwaren mogen worden geformu
leerd ofwel in de voorziening, ofwel in 
een geschrift dat aan de griffie van het 
hofvan heroep wordt afgegeven en dit 
op straffe van verval hinnen de ter
mijn gesteld in artikel 282; 

Overwegende dat voornoemd arti
kel 282 hepaalt dat die termijn 60 da
gen hedraagt na neerlegging van de 
uitgifte en van de stukken, hedoeld in 
artikel 281, door de directeur der he
lastingen; 

Overwegende dat het hof van he
roep heeft vastgesteld dat verweer
der voor dat hofheeft aangevoerd dat 
artikel 240, derde lid, van het Wet
hoek van de Inkomstenhelastingen 
(1964) niet was nagekomen door het 
helastinghestuur, aangezien hij hem 



1428 HOF VAN CASSATIE Nr. 578 

reeds op 14 december 1982, 16 decem
ber 1982 en 1 maart 1983 controles 
zijn verricht om de aanslagen voor de 
aanslagjaren 1979 en 1980 vast te stel
len, terwijl de bij de wet vereiste ken
nisgeving pas op 17 maart 1983 was 
gedaan; 

Overwegende dat de door verweer
der aan het hof van beroep voorge
legde nieuwe kritiek, die hierop ge
grond is dat het belastingbestuur 
artikel 240, derde lid, van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 
(1964) heeft geschonden en dater geen 
voorafgaande kennisgeving is gedaan 
van de aanwijzingen van belastingont
duiking, een nieuw bezwaar is in de 
zin van artikel 278, tweede lid, van dat 
wetboek en geen middel is tot sta
ving van een vorig bezwaar dat ge
grond is op de schending van artikel 
259, tweede lid, van genoemd wet
hoek; dat dit nieuwe bezwaar, om ont
vankelijk te zijn, derhalve aan het hof 
van beroep moest worden voorgelegd 
binnen de, op straffe van verval voor
geschreven, termijn van 60 dagen na 
neerlegging van de uitgifte en van de 
stukken, bedoeld in artikel 281 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen (1964), door de directeur der be
lastingen; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat de neerlegging ter griffie van 
het dossier van de betwisting aan ver
weerder ter kennis is gebracht op 2 de
cember 1992 en dat die neerlegging is 
geschied op 3 december 1992; dat het 
bezwaar dat gegrond is op de scherr
ding van artikel240, derde lid, voor de 
eerste maal geformuleerd is in ver
weerders samenvattende conclusie die 
is neergelegd op 10 november 1995, 
dus buiten de wettelijke termijn; 

Dat het hofvan beroep, nu het deli
tigieuze aanslagen vernietigt wegens 
schending van voornoemd artikel 240, 
derde lid, de in het middel aangege
ven wetsbepalingen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de memorie van antwoord die 
niet ter griffie van het Hof is neerge
legd maar met de post is toegezon
den in strijd met artikel389 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen 1992; vernietigt het bestreden ar
rest in zoverre het de aanslagen m. b. t. 
de aanslagjaren 1979 en 1980 vernie
tigt en uitspraak doet over de kos
ten; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; houdt de kosten aan en laat de 
uitspraak daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hofvan Beroep 
te Brussel. 

22 december 1997 - 3" kamer- Voor
zitter: Mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Verheyden - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal- Advocaat: mr. J.P. 
Douny, Luik, voor de verweerder. 

Nr. 578 

3" KAMER- 22 december 1997 

1° MINDERVALIDEN - TEGEMOETKOMIN
GEN- RECHTBANKEN- BEVOEGDHEID- MI
NISTER- BESLISSING- BEROEP - VORDE
RING IN RECHTE. 

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

3o VORDERING IN RECHTE -MINDER
VALIDEN- TEGEMOETKOMINGEN- RECHT
HANKEN- BEVOEGDHEID- MINISTER- BE
SLISSING- BEROEP. 

1°, 2° en 3° Inzake tegemoetkomingen voor 
mindervaliden, neemt het arbeidsgerecht 
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kennis, binnen de perken van de aan
hangig gemaakte vordering, van gege
vens waarop de minister heeft beslist of 
had moeten beslissen (1). (Art. 582, P, 
Ger.W.; art. 19 Gehandicaptenwet Tege
moetkomingen.) 

(SIEBERTZ T. BELGISCHE STAAT· STAATSSECRE
TARIS VOOR MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, 

VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.97.0005.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 oktober 1996 gewe
zen door het Arbeidshof te Luik; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 8, inzonderheid 8, § 1, 10, 19 van de 
wet van 27 februari 1987 betreffende de te
gemoetkomingen aan gehandicapten, 12, 
13, 20 van het koninklijk besluit van 6 juli 
1987 betreffende de inkomensvervangende 
tegemoetkoming en de integratie
tegemoetkoming, en 582, 1°, van het Ge
rechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest erop wijst dat ''het mi
nisterie in een beslissing van 14 juni 1993 
juffrouw Siebertz het recht op de inkomens
vervangende tegemoetkoming ( ... ), alsook op 
de integratietegemoetkoming ( ... )van ca
tegorie III verleent, maar die tegemoetko
mingen weigert gelet op de omvang van de 
inkomsten van betrokkene", dat "juffrouw 
Siebertz op 10 maart 1995 opnieuw een 
aanvraag indient", dat ''het ministerie de 
vorige medische beslissing bevestigt en 
haar de inkomensvervangende tegemoet
koming gedeeltelijk en de integratie
tegemoetkoming volledig toekent omdat 
haar inkomsten gewijzigd zijn" en dat "be
trokkene het aantal punten betwist die 
haar in het raam van de integratie
tegemoetkoming zijn toegekend, daar ze 
meent aanspraak te kunnen maken op een 
tegemoetkoming van categorie IV"; dat het 
arrest vervolgens "zegt dat er geen grand 
bestaat om een mediscb expert aan te wij
zen, de bestreden administratieve beslis
sing berstelt" en die beslissing op devol
gende gronden verantwoordt: " ... dat uit bet 
onderzoek van het administratief dossier 

. blijkt dat juffrouw Siebertz een louter ad-

(1) Raadpl. Cass., 24 maart 1997, A.R. nr. 
S.96.0117.N, en 2 april1997,A.R. nr. S.96.0045.F 
(A. C., 1997, nrs. 159 en 191). 

ministratieve aanvraag om herziening heeft 
ingediend door het nummer van haar vo
rig dossier te vermelden; dat zij bij baar 
aanvraag niet de medische formulieren 
beeft gevoegd die onontbeerlijk zijn wan
neer de vorige medische beslissing wordt 
betwist (. .. ); dat, wanneer een gebandi
capte een aanvraag indient, het bij bet ge
meentebestuur verkrijgbare formulier hem 
drie mogelijkheden biedt : ofwel dient bij 
een 'eerste aanvraag' in, ofWel dient bij een 
aanvraag om administratieve en medi
sche herziening in, ofWel dient bij slechts 
een aanvraag om administratieve herzie
ning in; dat, wanneer de gebandicapte een 
aanvraag om administratieve berziening in
client, dus zonder bet mediscb aspect te be
twisten dat voorbeen in een andere beslis
sing aan bod was gekomen - ongeacbt of 
deze al ofniet tot een toekenning leidde -, 
het aan het ministerie niet staat een me
disch onderzoek te verricbten en de recht
bank geen medisch expert mag aanwij
zen om die toekenningsvoorwaarde opnieuw 
te onderzoeken; ( ... ) dat wanneer een ge
handicapte een aanvraag indient, zonder 
dat bij een bij een vorige beslissing ter ken
nis gebrachte weigering van toekenning 
heeft betwist, bij weliswaar strikt gena
men geen 'eerste aanvraag', noch een aan
vraag om herziening indient, aangezien 
hem geen enkele tegemoetkoming is toe
gekend; dat het (arbeids)hof, samen met het 
openbaar ministerie, erkent dat het bij het 
gemeentebestuur verkrijgbare formulier 
dus onvolledig is en het een vermelding 
'nieuwe aanvraag' zou moeten bevatten, 
waardoor het ook in de onderbavige ver
onderstelling adequaat zou zijn; (. .. ) dat (ei
seres q.q.), evenwel, daar zij de mediscbe 
beslissing die door de geneesheer-inspecteur 
is genomen en op 14 juni 1993 beboorlijk 
ter kennis is gebracht, niet heeft betwist, 
bij een tweede aanvraag niet meer mag te
rugkomen op bet mediscb aspect; dat, in
dien de nieuwe aanvraag wordt gelijkge
steld met een eerste aanvraag, de 
gebandicapte ertoe gehouden is bet formu
lier voor bet mediscb getuigschrift te la
ten invullen en ondertekenen door een ge
neesbeer van zijn keuze en dat getuigschrift 
terug te bezorgen aan de burgemeester (zie 
artikel 13, vierde en vijfde lid, van bet ko
ninklijk besluit van 6 juli 1987); dat de ge: 
handicapte, wanneer hij een aanvraag tot 
herziening indient en wenst dat deze strekt 
tot herziening van de beoordeling van het 
vermogen tot verdienen of van de graad 
van zelfredzaambeid, op grand van arti
kel 20, derde lid, van voornoemd konink
lijk besluit bovendien verplicbt is bij zijn 
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aanvraag een recent geneeskundig getuig
schrift te voegen dat conform is met het 
vastgestelde model; dat er dus, zowel bij 
een aanvraag om herziening m.b.t. tot het 
medisch aspect, als bij een nieuwe aan
vraag, verplicht een geneeskundig getuig
schrift moet worden gevoegd; dat, bij ont
stentenis daarvan, het ministerie de vorige 
medische beslissing overneemt zonder een 
nieuw onderzoek te doen; dat genoemd 
aspect, dat vanzelfsprekend aanwezig is in 
de administratieve beslissing, evenwel geen 
deel uitmaakt de aanvraag en dus niet kan 
worden betwist" en "dat het hager beroep 
dus gegrond is, aangezien de bestreden ad
ministratieve beslissing louter en alleen be
vestigd moest worden", 

terwijl, eerste onderdeel, uit artikel 8, 
§ 1, van de wet van 27 februari 1987 volgt 
dat na een aanvraag voor een inkomens
vervangende of integratietegemoetkoming 
waarover de bevoegde minister uitspraak 
heeft gedaan bij wege van een toekennende 
of afwijzende beslissing, "een nieuwe aan
vraag mag worden ingediend wanneer zich 
volgens de aanvrager wijzigingen voor
doen welke de toekenning of de verhoging 
van de tegemoetkomingen rechtvaardi
gen''; uit artikel10 van die wet volgt dat de 
bevoegde minister of de door hem gemach
tigde ambtenaren "de toegekende tege
moetkomingen ambtshalve of op aanvraag 
van de gehandicapte kunnen herzien"; de 
regels volgens welke de tegemoetkomin
gen moeten worden aangevraagd en de be
slissingen tot toekenning ervan ambts
halve of op aanvraag van de gehandicapte 
moeten worden herzien, vastgelegd zijn in 
de artikelen 12, 13 en 20 van het konink
lijk besluit van 6 juli 1987; het arrest in 
casu vaststelt dat : (1) dat de minister, bij 
zijn beslissing van 14 juni 1993, welis
waar "juffrouw Siebertz het recht op de 
inkomensvervangende tegemoetkoming, 
alsook op de integratietegemoetkoming van 
categorie Ill" heeft verleend, maar dat hij, 
bij dezelfde beslissing, geweigerd heeft haar 
de gevraagde tegemoetkomingen toe te ken
nen "gelet op de omvang van de inkom
sten van betrokkene"; (2) dat "juffrouw Sie
bertz op 10 maart 1995 opnieuw een 
aanvraag (heeft) ingediend"; de ambts
halve herziening of de herziening op aan
vraag, bedoeld in artikel10 van de wet van 
27 februari 1987, volgens de bewoordin
gen zelf van die bepaling, alleen mogelijk 
is als de gehandicapte al een tegemoetko
ming geniet en niet wanneer die tegemoet
koming hem is geweigerd, zodat het ar
rest op grond van de bovenaangehaalde 
vaststellingen niet wettig kon beslissen dat 

de aanvraag, die op 10 maart 1995 opnieuw 
in naam van juffrouw Siebertz is inge
diend een "aanvraag om herziening" van de 
ministeriele beslissing van 14 juni 1993 
was; die aanvraag noodzakelijkerwijs een 
"nieuwe aanvraag" was in de zin van ar
tikel 8, § 1, van de wet van 27 februari 
1987, die betrekking had op alle voorwaar
den voor de toekenning van de inkomens
vervangende en integratietegemoet
komingen, zodat de minister ertoe ver
plicht was te beslissen over die toeken
ningsvoorwaarden, en dus, wat de 
integratietegemoetkoming betreft, over de 
graad van zelfredzaamheid van juffrouw 
Siebertz; het arrest bijgevolg zijn beslis
sing dat eiseres q.q. in het raam van de 
aanvraag die zij op 10 maart 1995 opnieuw 
heeft ingediend, niet meer mag "terugko
men op het medisch aspect" van de minis
teriele beslissing van 14 juni 1993, niet 
naar recht verantwoordt (schending van de 
artikelen 8, § 1, 10 van de wet van 27 fe
bruari 1987, 12, 13 en 20 van het konink
lijk besluit van 6 juli 1987); 

tweede onderdeel, het beroep dat de ge
handicapte, ingevolge de artikelen 19 van 
de wet van 27 februari 1987 en 582, 1°, van 
het Gerechtelijk Wetboek kan instellen te
gen de beslissingen van de minister in
zake tegemoetkomingen, ertoe strekt de 
rechten die de wet van 27 februari 1987 
aan de gehandicapte verleent opnieuw te 
laten onderzoeken, ditmaal door een rech
ter; alle pun ten in feite of in rechte waar
over de minister heeft beslist, bijgevolg, in 
de regel - behalve wanneer het beroep uit
drukkelijk wordt beperkt tot sommige er
van - opnieuw in het geding zijn voor de 
rechter; het arrest in casu vaststelt dat de 
minister in zijn beslissing over de door ei
seres q.q. op 10 maart 1995 opnieuw inge
diende aanvraag de "vorige medische be
slissing" heeft bevestigd, namelijk die welke 
vervat was in de beslissing van 14 juni 
1993; uit die vaststelling volgt dat "de vo
rige medische beslissing" integraal deel uit
maakte van de ministeriele beslissing van 
11 mei 1995 waartegen eiseres q.q. het be
roep, waarin de bovenaangehaalde wets
bepalingen voorzien, heeft ingesteld; uit 
geen enkele vaststelling van het arrest 
daarentegen blijkt dat eiseres q.q. haar be
roep heeft beperkt; het jurisdictioneel be
roep van eiseres q.q. tegen de ministe
riele beslissing van 11 mei 1995 bijgevolg 
de medische bevindingen, waarop die be
slissing was gegrond, opnieuw in het ge
ding heeft gebracht en de eerste rechter dus 
in strijd met wat het arrest beslist, 
gerechtigd was een medisch expert aan te 
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wijzen voordat hij uitspraak deed over de 
rechten van juffrouw Siebertz op de 
integratietegemoetkoming (schending van 
aile in het middel aangegeven wetsbepa
lingen): 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit de artikelen 

582, 1 a, van het Gerechtelijk Wetboek 
en 19 van de wet van 27 februari 1987 
blijkt dat de arbeidsgerechten de ge
schillen over de rechten, ontstaan uit 
deze wet, beslechten en uitspraak doen 
over de beroepen tegen de beslissin
gen van de minister inzake tegemoet
komingen voor mindervaliden; 

Dat bijgevolg het arbeidsgerecht, 
binnen de perken van de aanhangig
making, kennisneemt van de gege
vens waarover de minister heeft be
slist of had moeten beslissen; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de minister in zijn beslis
sing over de nieuwe aanvraag die ei
seres op 10 maart 1995 voor haar 
pupil heeft ingediend, zijn medische 
beslissing van 14 juni 1993 heeft be
vestigd en beslist heeft de inkomens
vervangende tegemoetkoming gedeel
telijk, en de integratietegemoetkoming, 
categorie III, volledig toe te kennen, 
daar de inkomsten van de betrokkene 
waren gewijzigd; 

Dat het arrest erop wijst dat eise
res voor het arbeidsgerecht het aan
tal van de haar toegekende punten, 
waarmee de graad van zelfredzaam
heid wordt aangegeven, betwist, en dat 
ze beweert recht te hebben op een 
integratietegemoetkoming van cate
gorie IV; 

Overwegende dat uit de bewoordin
gen van het arrest volgt dat de minis
ter het bedrag van de integratie
tegemoetkoming, die ten gevolge van 
de nieuwe aanvraag is toegekend, 
heeft bepaald op grond van een eer
ste beslissing, die hij op dat punt heeft 
bevestigd, en waarin hij de graad van 
zelfredzaamheid van de pupil van ei
seres had vastgesteld; 

Overwegende dat het arrest de 
bovenaangehaalde wetsbepalingen 
schendt, nu het weigert een medisch 

expert aan te wijzen om de graad van 
zelfredzaamheid te bepalen, en nu het, 
als gevolg daarvan, het beroep tegen 
de beslissing van de minister waar
bij de vorige medische beslissing was 
bevestigd, verwerpt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

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

22 december 1997 - 3e kamer - Voor
zitter : de h. Marchal, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Verheyden -Anders
luidende conclusie (2)van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Gerard en Van Heeke. 

Nr. 579 

2e KAMER- 23 december 1997 

1 o VOORLOPIGE HECHTENIS - BE
VEL TOT AANHOUDING- VRIJHEIDSBENE
MING- VERLOOP- GEVOLG. 

zo VOORLOPIGE HECHTENIS - BE
VEL TOT AANHOUDING - VRIJHEIDSBENE
MING- DATUM- VERMELDING- ONTSTEN
TENIS - GEVOLG. 

3° VOORLOPIGE HECHTENIS -BE
VEL TOT AANHOUDING- VRIJHEIDSBENE
MING- UUR- ONJUISTE VERMELDING- GE
VOLG. 

1 o Naar recht verantwoord is de beslis
sing van het onderzoeksgerecht die met 
haar motivering vaststelt dat de geldig
heid van het bevel tot aanhouding door 
het concrete verloop van de feitelijke 

(2) Het O.M. besloot tot verwerping. Het was 
meer bepaald van oordeel dat het tweede onder
dee! van het enige middel, feitelijke grondslag 
miste. 
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vrijheidsbeneming niet wordt aangetast 
(1). (Artt. 21, §§ 1 en 4, en 30, §§ 1 en 4, 
Wet Voorlopige Hechtenis 1990.) 

2° Het bevel tot aanhouding, waarop de da
tum van de vrijheidsbeneming niet is ver
meld, is regelmatig verleend als voor de 
verdachte geen onmogelijkheid bestaat om 
na te gaan of het hem binnen de wette
lijke termijn betekend werd. (Art. 18, § 1, 
eerste en vierde lid, Wet Voorlopige Hech
tenis 1990.) 

3° Het bevel tot aanhouding, dat een an
der uur van vrijheidsbeneming vermeldt 
dan het desbetreffend proces-verbaal, is 
regelmatig verleend als, zowel ten op
zichte van het ene als van het andere uur, 
de wettelijke termijn van 24 uren werd 
geerbiedigd. (Art. 18, § 1, eerste en vierde 
lid, Wet Voorlopige Hechtenis 1990.) 

(STANGA) 

ARREST 

(A.R. nr. P.97.1585.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 december 1997 gewe
zen door het Hof van Beroep te Gent, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

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 eerste middel : 
Wat de beide onderdelen samen be

treft: 
Overwegende dat eiser de feitelijke 

vrijheidsbeneming met het oog op het 
ter beschikking stellen van een ver
dachte verwart met de aanhouding 
door de onderzoeksrechter; 

Overwegende dat de appelrechters 
met hun motivering vaststellen dat te 
dezen de geldigheid van het aanhou
dingsbevel van de onderzoeksrechter 
door het concrete verloop van eisers 
feitelijke vrijheidsbeneming niet wordt 
aangetast; 

(1) Zie Cass., 12 nov. 199l,A.R. nr. 6042 (A.C., 
1991-92, nr. 139). 

Dat zij met hun motivering, waarin 
zij met overneming van de beweegre
denen van het openbaar ministerie 
vluchtgevaar in hoofde van eiser in 
acht nemen, eensdeels, eisers ver
weer verwerpen, zodoende zijn con
clusie beantwoorden, anderdeels, hun 
beslissing regelmatig met redenen om
kleden en naar recht verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat eiser niet onwe
tend kon zijn van de dag waarop hij 
van zijn vrijheid werd benomen; dat 
dit naar luid van het door hem in zijn 
memorie vermelde fei tenrelaas ge
beurde "op 19.11.1997 om 7.10 uur"; 

Dat er voor eiser geen onmogelijk
heid hestand om na te gaan of het be
vel tot aanhouding hem binnen de 
wettelijke termijn werd betekend; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het bevel tot aan
houding op 19 november 1997 te 21.55 
uur aan eiser werd betekend; dat mer
door zowel ten opzichte van een 
vrijheidsbeneming te 7.10 uur, als ten 
opzichte van een vrijheidsbeneming te 
7.12 uur, de wettelijke termijn van 24 
uur werd geeerbiedigd; 

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. 

23 december 1997 - 2e kamer- Voor
zitter en verslaggever : de h. Holsters, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Dubrulle, advocaat
generaal - Advocaat : mr. W. De Gendt, 
Brugge. 
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Nr. 580 

2e KAMER - 30 december 1997 

1 o VOORLOPIGE HECHTENIS - vooR
LOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - VERZOEK
SCHRIFT- VERWERPING- MOTIVERING. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS- ONMID
DELLIJKE AANHOUDING- VOORLOPIGE IN
VRIJHEIDSTELLING - VERZOEKSCHRIFT -
VERWERPING- MOTIVERING. 

1 o en 2° Wie van zijn vrijheid is beroofd 
krachtens een na zijn veroordeling uit
gevaardigd bevel tot onmiddellijke aan
houding, en die tegen die veroordeling ha
ger beroep instelt, kan om zijn voorlopige 
invrijheidstelling verzoeken; de beslis
sing waarbij dat verzoek verworpen 
wordt, moet overeenkomstig art. 16, § 5, 
eerste en tweede lid, Wet Voorlopige Hech
tenis, met redenen omkleed zijn. (Artt. 16, 
§ 5, eerste en tweede lid, 27, § 2, en 33, 
§ 2, Wet Voorlopige Hechtenis.) 

(BOUMAKEL) 

ARREST 

(A.R. nr. P.97.1649.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 december 1997 door 
het Hofvan Beroep te Gent gewezen; 

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

Over het middel : 
Overwegende dat naar luid van arti

kel 33, § 2, Voorlopige Hechteniswet, de 
onmiddellijke aanhouding van een be
klaagde, die tot een hoofdgevangenisstraf 
van een j aar of tot een zwaardere straf, 
zonder uitstel, is veroordeeld, kan wor
den gelast indien te vrezen is dat de be
klaagde zich aan de uitvoering van de 
straf zou pogen te onttrekken; 

Dat naar luid van artikel27, § 2, van 
dezelfde wet de onmiddellijk aange
houdene die tegen zijn veroordeling ho
ger beroep heeft aangetekend, wat te de
zen het geval is, de voorlopige invrijheid-

stelling kan vragen; dat de beslissing tot 
verwerping dient te worden gemotiveerd 
met inachtneming van hetgeen voorge
schreven is in artikel 16, § 5, eerste en 
tweede lid, van dezelfde wet; 

Overwegende dat de rechters vaststel
len dat er ernstige schuldaanwij
zingen tegen eiser bestaan voor de hem 
ten laste gelegde feiten, dat ten zeerste te 
vrezen valt dat eiser zich aan het ver
der optreden van het gerecht zal onttrek
ken en tevens het gevaar bestaat dat ei
ser zal pogen zich aan de uitvoering van 
zijn straf te onttrekken gelet op het feit 
dat zijn kinderen in Tunesie verblijven, 
dat hij geenszins de bedoeling heeft de 
kinderen te laten terugkeren bij hun moe
der en dat niets hem er in Belgie van 
weerhoudt naar Tunesie te vluchten; 

Dat de rechters door hun motivering 
hun beslissing regelmatig met redenen 
omkleden en naar recht verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen in acht zijn genomen en 
de beslissing overeenkomstig de wet is ge
wezen; 

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

30 december 1997 - 2e kamer - Voor
zitter : de h. D'Haenens, voorzitter- Ver
slaggever : de h. Holsters - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, procureur
generaal - Advocaat : mr. H. Baron, le
per. 

Nr. 581 

2e KAMER - 30 december 1997 

1 o VOORLOPIGE HECHTENIS -HAND

HAVING- MOTIVERING. 
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2° VOORLOPIGE HECHTENIS -HAND
HAVING- ONDERZOEKSGERECRT- BESLIS
SING- GRONDSLAG. 

3o ONDERZOEKSGERECHTEN- VOOR
LOPIGE RECRTENIS - RAND RAVING- BE
SLISSING- GRONDSLAG. 

4 o RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG 
RECRTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 5-ARTI
KEL 5.4- VOORLOPIGE RECRTENIS- HAND
HAVING- CASSATIEMIDDEL- ONVOLLEDIG 
DOSSIER- PROCES-VERBAAL NIET BIJ RET 
DOSSIER GEVOEGD. 

5o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAF
ZAKEN - VOORLOPIGE RECRTENIS -HAND
HAVING- CASSATIEMIDDEL- ONVOLLEDIG 
DOSSIER- PROCES-VERBAAL NIET BIJ RET 
DOSSIER GEVOEGD. 

6° VOORLOPIGE HECHTENIS -HAND
HAVING- CASSATIEMIDDEL- ONVOLLEDIG 
DOSSIER- PROCES-VERBAAL NIET BIJ RET 
DOSSIER GEVOEGD -ART. 5.4 E.V.R.M. -RECHT 
VAN VERDEDIGING. 

1 o Art. 149 Gw. is niet toepasselijk op de be
slissingen van de onderzoeksgerechten in
zake voorlopige hechtenis (1). (Art. 149 
Gw. 1994.) 

2° en 3° Het onderzoeksgerecht dat moet be
slissen of er grand bestaat tot handha
ving van de voorlopige hechtenis moet, in 
de regel, uitspraak doen op grand van het 
volledige dossier. (Artt. 21, 22, 26, § 3, 27 
en 30 Wet Voorlopige Hechtenis.) 

4°, 5o en 6° Een verdachte, wiens hechte
nis door de kamer van inbeschuldiging
stelling is gehandhaafd, kan noch de 
schending van art. 5.4 E. V.R.M. noch de 
schending van zijn recht van verdedi
ging aanvoeren op grand dat er in het 
dossier dat voor hem en zijn raadsman 
ter inzage is gelegd, een proces-verbaal 
zou ontbreken, nu uit de stukken waarop 
het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt 
dat de verdachte voor de kamer van in
beschuldigingstelling de onpartijdig
heid van het door de onderzoeksrechter 
voor de raadkamer mondeling uitge
brachte verslag heeft betwist, en even
min dat hij verzocht heeft ofwel om die 
magistraat over het zogezegd ontbre-

(1) Cass., 19 maart 1997, A.R. nr. P.97.0336.F, 
en 26 maart 1997, A.R. nr. P.97.0378.F, supra, nrs. 
156 en 166. 

kende proces-verbaal te ondervragen, of
wel om de zaak met het oog op de voe
ging en het onderzoek ervan te verdagen 
(2). (Art. 5.4 E.V.R.M.; artt. 21, § 3, en 30 
Wet Voorlopige Hechtenis.) 

(MANTI) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.97.1650.F) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 16 december 1997 ge
wezen door de kamer van inbeschul
digingstelling van het Hof van Beroep 
te Luik; 

Overwegende dat het middel faalt 
naar recht, in zoverre het de scherr
ding aanvoert van artikel149 van de 
Grondwet, daar het niet toepasselijk is 
op de onderzoeksgerechten die uit
spraak doen inzake voorlopige hech
tenis; 

Overwegende dat, voor het overige, 
het onderzoeksgerecht dat moet be
slissen of er grond bestaat tot hand
having van de voorlopige hechtenis, in 
de regel, uitspraak moet doen op grond 
van het volledige dossier; 

Dat, evenwel, uit de omstandigheid 
aileen dat het arrest de voorlopige 
hechtenis handhaaft op grond, met 
name, van een reconstructie van de 
feiten, waarvan het proces-verbaal op 
het ogenblik van de uitspraak van dat 
arrest nog niet bij het dossier was ge
voegd, geen miskenning van het recht 
van verdediging of een schending van 
de regel van internationaal recht, be
doeld in artikel 5.4 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 
kan worden afgeleid, nu uit de stuk
ken waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser voor de 

(2) Raadpl. Cass., 2 okt. 1996, A.R. nr. 
P.96.1256.F (A. C., 1996, nr. 349). 
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kamer van inbeschuldigingstelling de 
onpartijdigheid van het door de on
derzoeksrechter voor de raadkamer 
mondeling uitgebrachte verslag heeft 
betwist, en evenmin dat hij verzocht 
heeft ofwel om die magistraat over het 
zogezegd ontbrekende proces-verbaal 
te ondervragen, ofwel om de zaak met 
het oog op de voeging en het onder
zoek ervan te verdagen; 

Overwegende dat, te dezen, het ar
rest, enerzijds, met verwijzing naar de 
vordering van het openbaar ministe
rie, preciseert dat de uit het dossier ge
haalde en de tijdens de reconstructie 
aangevulde gegevens de ernstige aan
wijzingen van schuld en omstandig
heden zijn die de wet vereist omdat ze 
de voorlopige hechtenis volstrekt nood
zakelijk maken en, anderzijds, wat de 
reconstructie betreft, op eigen gron
den erop wijst dat "de eerste rechter 
gewag (heeft) gemaakt van inlichtin
gen die door de onderzoeksrechter in 
zijn verslag zijn verstrekt, en waar
van ook de verdachte kennis heeft 
kunnen nemen"; 

Dat, aldus, het arrest zijn beslis
sing regelmatig met redenen omkleedt 
en naar recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

30 december 1997 - 2e kamer - Voor
zitter : de h. D'Haenens, voorzitter - Yer
slaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende 
conclusie mevr. Liekendael, procureur
generaal - Advocaat : mr. R. Swennen, 
Luik. 

Nr. 582 

2e KAMER- 30 december 1997 

VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHA

VING - ERNSTIGE AANWIJZINGEN VAN 
SCHULD- TOEZICHT VAN HET HOF- GREN
ZEN. 

I.v.m. de ernstige aanwijzingen van schuld 
beperkt de kamer van inbeschuldiging
stelling, die, overeenkomstig art. 30 Wet 
Voorlopige Hechtenis, kennisneemt van 
het hager beroep tegen de in art. 21 van 
die wet bedoelde beschikking, zich ertoe 
na te gaan of ze bestonden zowel op het 
ogenblik waarop het bevel tot aanholf
ding is verleend als op dat van de ua
spraak; binnen de perken van de rechts
pleging inzake voorlopige hechtenis reikt 
het toezicht van het Hof niet verder; het 
strekt zich met name niet uit tot de wet
tigheid van de daden van onderzoek op 
grand waarvan de kamer van inbeschul
digingstelling heeft beslist dater t.a.v. de 
verdachte ernstige aanwijzingen van 
schuld bestonden (1). (Artt. 21 en 30 Wet 
Voorlopige Hechtenis.) 

(GARCIA-PELLO) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.97.1657.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 december 1997 ge
wezen door de kamer van inbeschul
digingstelling van het Hof van Beroep 
te Brussel; 

............... , 
Overwegende dat eiser betoogt dat 

de kamer van inbeschuldigingstel
ling van het hofvan beroep artikel23, 
4°, van de wet van 20 juli 1990 betref
fende de voorlopige hechtenis heeft ge
schonden, nu zij niet antwoordt op zijn 
conclusie, waarin hij aanvoert dat een 

(1) Cass., 19 feb. 1997, A.R. nr. P.97.0204.F, su
pra, nr. 97, alsook de arresten venneld in noot 1 
p. 253, en 11 juni 1997, A.R. nr. P.97.0746.F, su
pra, nr. 270; contra Cass., 17 mei 1994, A.R. nr. 
P.94.0658.N (A. C., 1994, nr. 246). 
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onwettige uitlokking zou kunnen be
staan in het louter versterken van een 
reeds bestaand voornemen om een 
misdrijf te plegen; 

Overwegende dat het arrest inzon
derheid vermeldt "dat de verdachte 
reeds het voornemen had om het mis
drijf te plegen v66r en onafhankelijk 
van de aanvaarding, door de under
coveragent, van het oorspronkelijke 
aanbod van de verdachte" en "dat de 
handeling van de politie voor de ver
dachte aileen de mogelijkheid heeft ge
schapen om ongehinderd een misdrijf 
te plegen in zodanige omstandighe
den dat de politie zelf in staat was de 
uitvoering ervan vast te stellen"; dat 
het aldus antwoordt op die conclu
sie; 

Overwegende dat, voor het overige, 
het Hof, wat de ernstige aanwijzin
gen van schuld betreft, aileen nagaat 
of de kamer van inbeschuldigingstel
ling heeft vastgesteld dat dergelijke 
aanwijzingen van schuld bestonden, 
zowel op het ogenblik van de uitvaar
diging van het bevel tot aanhouding 
als ten tijde van de uitspraak; dat die 
toetsing zich inzonderheid niet uit
strekt tot de wettigheid van de da
den van onderzoek, zelfs niet van het 
oorspronkelijke proces-verbaal, op 
grond waarvan de kamer van inbe
schuldigingstelling heeft beslist dat er 
tegen verdachte ernstige aanwijzin
gen van schuld bestonden; 

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 van zijn voorziening. 

30 december 1997 - ze kamer- Voor
zitter : de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Close - Gelijhluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, procureur
generaal - Advocaat : mr. Ph. Grollet, 
Brussel. 

Nr. 583 

28 KAMER - 30 december 1997 

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

I.v.m. de ernstige aanwijzingen van schuld 
beperht de hamer van inbeschuldiging
stelling, die, overeenhomstig art. 30 Wet 
Voorlopige Hechtenis, hennis neemt van 
het hager beroep tegen de in art. 21 van 
die wet bedoelde beschihhing, zich ertoe 
na te gaan of ze bestonden zowel op het 
ogenblih waarop het bevel tot aanhou
ding is verleend als op dat van de uit
spraah; binnen de per hen van de rechts
pleging inzahe voorlopige hechtenis reiht 
het toezicht van het Hof niet verder; het 
streht zich met name niet uit tot de wet
tigheid van de daden van onderzoeh op 
grand waarvan de hamer van inbeschul
digingstelling heeft beslist dater t.a.v. de 
verdachte ernstige aanwijzingen van 
schuld bestonden (1). (Artt. 21 en 30 Wet 
Voorlopige Hechtenis.) 

(MWAMBA MASENGU) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.97.1660.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 december 1997 ge
wezen door de kamer van inbeschul
digingstelling van het Hof van Beroep 
te Brussel; 

............... , 
Wat de beide onderdelen samen be

treft: 

Overwegende dat het middel de ont
vankelijkheid van de tegen eiseres in
gestelde vervolgingen betwist, gelet op 

(1) Cass., 19 feb. 1997, A.R. nr. P97.0204.F, su
pra, nr. 97, alsook de arresten vermeld in noot 1 
p. 253, en 11 juni 1997, A.R. nr. P.97.0746.F, su
pra, nr. 270; contra : Cass., 17 mei 1994, A.R. nr. 
P94.0658.N (A.C., 1994, nr. 246). 
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het feit "dat (haar) besluit om het mis
drijfte plegen ( ... ) alleen voortvloeit uit 
het verzoek van een agent in dienst 
van de politie-overheid"; 

Dat het mid del aldus het Hof ver
zoekt om de wettigheid na te gaan van 
de daden van onderzoek, op grond 
waarvan het arrest beslist dat er te
gen eiseres ernstige aanwijzingen van 
schuld bestaan; 

Overwegende dat, wat die aanwij
zingen betreft, de kamer van in
beschuldigingstelling die, overeenkom
stig artikel 30 van de wet van 20 juli 
1990 betreffende de voorlopige hech
tenis, kennisneemt van het hoger be
roep tegen de in artikel21 van die wet 
bedoelde beschikking, alleen nagaat 
of zij zowel op het ogenblik van de 
uitvaardiging van het aanhoudings
bevel als van de uitspraak beston
den; 

Overwegende dat, binnen de per
ken van de rechtspleging betreffende 
de voorlopige hechtenis, de toetsing 
van het Hof, wat de ernstige aanwij
zingen van schuld betreft, niet ver
der gaat; 

Dat geen enkel onderdeel kan wor
den aangenomen; 

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

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

30 december 1997 - 2° kamer - Voor
zitter : de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, procureur
generaal-Advocaten: mrs. 0. Bastyns en 
D. Coenen, Brussel. 

Nr. 584 

2e KAMER - 30 december 1997 

1 o VOORLOPIGE HECHTENIS - REGE
LING VAN DE RECRTSPLEGING- RAADKAMER 
- VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK -AFZONDERLIJKE BESCIDKKING 
- RANDRAVING VAN DE RECRTENIS- BE
ROEP- CASSATIEBEROEP- ONTV ANKELIJK
REID. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS 
CASSATIEBEROEP - REGELING VAN DE 
RECRTSPLEGING- RAADKAMER - VERWIJ
ZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK
AFZONDERLIJKE BESCRIKKING- HANDRA
VING VAN DE RECRTENIS- VOORZIENING
ONTV ANKELIJKHEID. 

3° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN
BESLISSINGEN V ATBAAR VOOR CASSATIE
BEROEP- STRAFVORDERING- ALLERLEI
VOORLOPIGE HECRTENIS - REGELING VAN DE 
RECRTSPLEGING- RAADKAMER- VERWIJ
ZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK
AFZONDERLIJKE BESCRIKKING- RAND RA
VING VAN DE RECRTENIS- VOORZIENING
ONTV ANKELIJKHEID. 

4 o VOORLOPIGE HECHTENIS - INZAGE 
VAN RET DOSSIER - REGELING VAN DE 
RECRTSPLEGING - INZAGE DOOR DE VER
DACRTE- INZAGE DOOR DE RAADSMAN VAN 
DE VERDACRTE - WETTELIJKE VERPLICR
TING- OMVANG. 

5o VOORLOPIGE HECHTENIS - REGE
LING VAN DE RECRTSPLEGING- INZAGE VAN 
RET DOSSIER- INZAGE DOOR DE VERDACHTE 
- INZAGE DOOR DE RAADSMAN VAN DEVER
DACRTE- WETTELIJKE VERPLICRTING- OM
YANG. 

1 o, 2° en 3° Cassatieberoep kan worden in
gesteld tegen de afzonderlijke beschik
king, waarbij de raadkamer, na de rechts
pleging te hebben geregeld door een 
verwijzing naar de correctionele recht
bank, beslist dat de verdachte in hech
tenis blijft (l). (Artt. 407 en 416 Sv.; art. 
16, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis.) 

(1) Het is niet mijn bedoeling om een arrest, 
dat mij, en blijkbaar niet alleen mij, vreemd voor
komt van commentaar te voorzien. Ik zal mij er
toe beperken enkele vragen op te sommen die ik 
me samen met anderen stel. => 
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4° en 5° V66r het regelen van de rechtsple
ging inzake een preventief gehechte ver
dachte, moet het dossier gedurende twee 
dagen ter beschikking van die verdachte 
en diens raadsman worden gesteld; aan 
die wettelijke verplichting is niet vol
daan, wanneer de raadsman van de ver
dachte het strafdossier heeft kunnen raad
plegen, maar de verdachte zelf zijn recht 
op inzage niet heeft kunnen uitoefenen. 

Het arrest verklaart de voorziening ontvanke
lijk krachtens de artikelen 407 en 416 Sv., om
dat de bestreden beschikking een eindbeslis
sing in laatste aanleg is. Waarschijnlijk is het een 
eindbeslissing in de zin van artikel 416 en is het 
een beslissing in laatste aanleg in de zin van ar
tikel 407. 

V66r de inwerkingtreding van de wet van 
20 juli 1990 bevatte de wetgeving betreffende de 
voorlopige hechtenis geen bijzondere bepaling tot 
regeling van het cassatieberoep. Het Hofer
kende evenwel dat de tegen desbetreffende ar
resten ingestelde voorziening ontvankelijk was; 
het was van oordeel dat de voormelde arresten 
aan de regel van artikel416 Sv. onttrokken wer
den, omdat zij eindarresten waren die uitspraak 
deden over een geding dat onafhankelijk en on
derscheiden was van de vervolgingen (raadpl. de 
noot van proc.-gen. burggraafTerlinden, onder
tekend T., na Cass., 28 mei 1912, Bull. en Pas., 
1912, I, 283). 

Thans is het onafhankelijk en onderscheiden 
karakter van de vervolgingen, karakter dat het 
Hof aan het geding betreffende de voorlopige 
hechtenis verleende, vastgelegd in de wet van 
20 juli 1990, waarvan artikel31, eveneens op on
afhankelijke en onderscheiden wijze, bepaalt 
welke beslissingen vatbaar zijn voor cassatie
beroep en welke de na te Ieven vormen en ter
mijnen zijn. 

Niettemin, wanneer voornoemd artikel31 de 
voorziening uitsluit, wat bovenstaand arrest te 
dezen impliciet lijkt te beslissen, zou het Wet
hoek van Strafvordering, inzonderheid artikel416 
daarvan, aanvullend van toepassing zijn, of
schoon de vaste rechtspraak voornoemd artikel 
tot nag toe niet heeft willen toepassen. Wat is, bij
gevolg, de juiste betekenis, in bovenstaand ar
rest, van de verwijzing naar dat artikel 416? 
Stapt men afvan de vroegere rechtspraak? Zo ja, 
waarom en in welke mate?-

De bestreden beschikking wordt oak krach
tens artikel 407 Sv. vatbaar voor cassatieberoep 
verklaard. Volgens voornoemd artikel kan er 
cassatieberoep worden ingesteld tegen "de ar
resten en de vonnissen in laatste aanleg in cri
minele, correctionele of politiezaken". In casu 
heeft de raadkamer, bij de verwijzing van de ver
dachte naar de correctionele rechtbank, beslist dat 
voornoemde beklaagde in hechtenis blijft. De ver
wijzing naar artikel 407 Sv. lijkt dus te implice
ren dat de bestreden beschikking een vonnis in 
correctionele zaken is in de zin van dat arti
kel. ~ 

(Art. 22, derde lid, en 26, § 3, Wet Voor
lopige Hechtenis.) 

Dat "vonnis in correctionele zaken" wordt door 
het Hof als een vonnis "in laatste aanleg" be
schouwd. Waarom in laatste aanleg? Wij ne
men blijkbaar afstand van het Wetboek van Straf
vordering, aangezien artikel 199 van dat wetboek 
zonder enig onderscheid, bepaalt dat "tegen d~ 
vonnissen gewezen in correctionele zaken ha
ger beroep openstaat". 

De bestreden beschikking is misschien een 
"vonnis in correctionele zaken", maar zij is ai
leen in laatste aanleg in toepassing van de Wet 
Voorlopige Hechtenis; die beschikking is im
mers overeenkomstig artikel 26, § 3, van voor
noemde wet gewezen en het is het artikel 30 van 
dezelfde wet dat het hager beroep tegen een der
gelijke beschikking uitsluit. 

Het Hoflijkt bijgevolg toepassing te maken van 
artikel 30 Wet Voorlopige Hechtenis om te oor
delen dat de bestreden beschikking niet vat
baar is voor hager beroep, maar maakt daaren
tegen geen toepassing van artikel 31 van die wet 
om over de voorziening uitspraak te doen. Aan
gezien er volgens artikel 31 geen voorziening mo
gelijk is, onderzoekt het Hof de ontvankelijk
heid ervan op grand van het Wetboek van 
Strafvordering, waarvan het artikel199, dat het 
hager beroep zou toestaan, impliciet afwijst, om 
alleen rekening te houden met artikel407, val
gens hetwelk de voorziening kan worden inge
steld omdat artikel 30 Wet Voorlopige Hechte
nis het hager beroep uitsluit. Er is hier althans 
schijnbaar, sprake van een subtiele "~ermen
ging" van twee wetten en men kan moeilijk on
derscheiden waarom het Hofbepaalde bepalin
gen uit het Wetboek van Strafvordering en andere 
bepalingen uit de Wet Voorlopige Hechtenis ge
kozen heeft. 

Kortom, waarom artikel 30 van voornoemde 
wet toepassen en niet haar artikel31? Waarom 
artikel 407 Sv. toepassen en niet artikel 199? 

- Indien artikel 407 Sv. de gebreken ofleem
ten van artikel 31 Wet Voorlopige Hechtenis weg
werkt, kan men daaruit afieiden dat voortaan, 
wanneer een arrest of een vonnis in laatste aan
leg de voorlopige hechtenis niet handhaaft, de 
voorziening van de procureur-generaal bij het hof 
van beroep of van de procureur des Konings ont
vankelijk zal zijn? Uit de parlementaire voorbe
reiding van de Wet Voorlopige Hechtenis blijkt dat 
het de vaste wil van de wetgever was om een der
gelijke voorziening te verbieden. Doch de arres
ten en vonnissen in laatste aanleg die de voor
lopige hechtenis niet handhaven en die dus niet 
vatbaar zijn voor voorziening op grand van ar
tikel 31 Wet Voorlopige Hechtenis, zijn arres
ten en vonnissen in laatste aanleg in criminele 
correctionele of politiezaken, waartegen de voar: 
ziening krachtens artikel407 Sv. onbeperkt open
staat. Dus ... voorziening van het openbaar mi
nisterie ... Ontvankelijk? Niet ontvankelijk? 

De lengte van deze noot belet mij om nag ver
der hierover uit te weiden. Sta mij evenwel toe 
nag enkele vragen in telegramstijl te stellen. ~ 
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(DEBECKER) 

ARREST 

(A.R. nr. P.97.1690.N) 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den beschikking van 18 december 1997 
van de raadkamer van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Brussel; 

Overwegende dat de raadkamer bij 
beschikking van 18 december 1997 ei
ser naar de correctionele rechtbank 
verwijst en, bij afzonderlijke beschik
king op dezelfde datum gewezen, over
eenkomstig artikel 26, § 3, Wet Voor
lopige Hechtenis, beslist dat eiser 
aangehouden blijft; 

Overwegende dat de voorziening ai
leen gericht is tegen de afzonderlijke 
beschikking tot behoud van de voor
lopige hechtenis; 

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; 

Overwegende dat de bestreden be
schikking een eindbeslissing is in laat
ste aanleg waartegen krachtens de ar
tikelen 407 en 416 Wetboek van 
Strafvordering cassatieberoep open
staat; dat de 9mstandigheid dat ei
ser met toepassing van artikel 27, § 1, 
Wet Voorlopige Hechtenis de voorlo
pige invrijheidstelling kan vragen hier
aan geen afbreuk doet; 

Over de beide middelen : 

Zal de voorziening moeten worden ingesteld 
binnen de bij artikel 373 Sv. voorgeschreven ter
mijn van vijftien dagen ofbinnen de bij artikel31, 
§ 2, Wet Voorlopige Hechtenis, bepaalde ter
mijn van vierentwintig uur? 

Zal eiser zijn middelen moeten aanvoeren bin
nen de termijnen van de artikelen 420bis en 422 
Sv. of binnen de termijn van vijf dagen van ar
tikel 31, § 3, eerste lid, Wet Voorlopige Hechte
nis? 

Zal de verdachte in vrijheid moeten worden ge
steld indien het Hofvan Cassatie geen uitspraak 
doet binnen de termijn die bepaald is in laatst
genoemde paragraaf, tweede lid? Enz. 

De lijst van problemen en vragen is welis
waar niet uitputtend; zij is zelfs bijlange niet vol
tooid. 

Overwegende dat krachtens arti
kel 22 Wet Voorlopige Hechtenis, wan
neer de verdachte zich in voorlopige 
hechtenis bevindt wegens de feiten 
waaromtrent de rechtspleging moet 
worden geregeld, zodat bij deze gele
genheid het onderzoeksgerecht het be
houd van de voorlopige hechtenis kan 
gelasten, de gri:ffier bij faxpost of bij 
aangetekende brief aan de verdachte 
en zijn raadsman ter kennis brengt 
dat het dossier gedurende twee da
gen ter beschikking wordt gehouden; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat door de gri:ffier bij aangete
kende brief op 12 december 1997 ken
nis werd gegeven aan eiser en aan zijn 
raadsman dat de raadkamer op 18 de
cember 1997 zou beslissen "over de re
geling van de rechtspleging en de voor
lopige hechtenis die (eiser) aanbelangt" 
en dat "het dossier (ter) beschikking 
(is) op de gri:ffie van de raadkamer"; 
dat evenwel blijkt dat de aangete
kende brief door de administratieve 
diensten van de gevangenis te Vorst 
pas op 17 december 1997 te 19 u 10 
aan eiser werd overhandigd, zodat hij 
in de onmogelijkheid was inzage te ne
men van het dossier; 

Overwegende dat de termijn van 
twee dagen bepaald bij artikel22 Wet 
Voorlopige Hechtenis ertoe strekt het 
recht van verdediging te waarborgen 
van de verdachte die zich in voorlo
pige hechtenis bevindt en, bij zijn ver
wijzing naar de correctionele recht
bank, kan horen beslissen dat hij 
aangehouden blijft; 

Dat niet volstaat dat de raadsman 
van verdachte inzage heeft kunnen ne
men van het strafdossier, maar bo
vendien vereist is dat de verdachte zelf 
zijn recht op inzage van het dossier 
zou kunnen uitoefenen, opdat hij, ter 
vrijwaring van zijn recht van verde
diging, overleg zou kunnen plegen met 
zijn raadsman; 

Overwegende dat ter terechtzit
ting van de raadkamer eisers raads
man concludeerde ten betoge dat 
eisers recht van verdediging wetd 
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miskend omdat hij te dezen in de on
mogelijkheid was geweest zelf inzage 
te nemen van het strafdossier; 

Overwegende dat de raadkamer met 
de motivering dat "tot op heden niets 
bewijst dat (eiser) niet in de mogelijk
heid was zijn dossier te raadplegen; 
(. .. ) overigens zijn raadsman het vol
ledige dossier heeft nagezien zodat het 
thans niet opgaat te beweren dat de 
rechten van de verdediging zouden ge
schaad zijn" de beslissing niet naar 
recht verantwoordt; 

. pat de middelen in zoverre gegrond 
ZI]n; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden beschikking van de raadka
mer van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Brussel van 18 december 
1997; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beschikking; laat de 
kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de zaak naar de raadkamer van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel, anders samengesteld. 

30 december 1997 - 2e kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. D'Haenens, 
voorzitter - Strijdige conclusie (2) van 

(2) Het openbaar ministerie had geconclu
deerd tot niet-ontvankelijkheid van de voorzie
ning en dus tot haar verwerping, op grand van ar
tikel 31 Wet Voorlopige Hechtenis. 

Voornoemde wet bevat een hoofdstuk Vlii ge
naamd "Het cassatieberoep", en artikel 3l be
slaat op zich dat volledige hoofdstuk. Krach
tens voornoemd artik~l 31, §§ 1 en 2, kan "tegen 
de arresten en vonmssen waardoor de voorlo
pige hechtenis wordt gehandhaafd (. .. ) cassatie
beroep worden ingesteld (. .. )". 

Volgens de oorspronkelijke tekst van dat arti
kel waren alleen de arresten waardoor de voor
lopige hechtenis wordt gehandbaafd, vatbaar voor 
cassatieberoep. De woorden "en vonnissen" zijn 
in artikel 31 ingevoegd door artikel 18 wet 
11 juli 1994 betreffende de politierechtbank~n en 
houdende een aantal bepalingen betreffende de 
versnelling en modernizering van de straf
rechtspleging. Die toevoeging is het gevolg van de 
wijzigingen die de laatstgenoemde wet in de ar
tikelen 26, 27 en 30, Wet Voorlopige Hechtenis 
heeft aangebracht. =} 

D/1999/0196/2 

mevr. Liekendael, procureur-generaal -
Advocaten : mrs. A. De Becker en M. Van
louwe, Brussel. 

Zo1_1der die. wijz~gingen in detail te bespre
ke~, 1s het m1s~ch1en met onbelangrijk erop te 
WlJzen dat artlkel 26 Wet Voorlopige Hechte
nis, gewijzigd bij artikel 15 wet 11 juli 1994, het 
mogelijk maakt om, in de daarin bepaalde voor
waarden, de hechtenis te handbaven van een ver
dachte die naar de politierechtbank wordt ver
wezen. 

Die wijziging heeft geleid tot de wijziging van 
artikel27, § 1, 1' en 2', Wet Voorlopige Hechte
ms, zodat de verdachte die in staat van hechte
nis naar de politierechtbank verwezen wordt aan 
de P?litierechtbank zijn voorlopige invrijh~ids
stelln~g _kan vragen, v_anaf de verwijzings
beschlklpng tot het vonms, en aan de correctio
nele rechtbank, die zitting houdt in hager beroep, 
vanafhet hager beroep tegen het vonnis van de 
politierechtbank tot de beslissing in hager be
roep. 

Die wijzigingen van de artikelen 26 en 27 Wet 
Voorlopige Hechtenis hebben de wetgever ertoe 
gebracht tevens artikel 30 van die wet te wijzi
gen, door § 1 van dat artikel 30 te vervangen door 
een nieuwe bepaling, waarbij inzonderheid de cor
rectionele rechtbank, die zitting houdt in hager 
beroep, gemachtigd wordt om uitspraak te doen 
over het hager beroep tegen de overeenkomstig 
artikel27 gewezen vonnissen ,-,m de politierecht
bank. 
Aan~ezien ten gevolge van die wijzigingen van 

de artlkelen 26, 27 en 30 Wet Voorlopige Hech
tenis, beslissingen in hager beroep inzake voor
lopige hechtenis niet alleen arresten van het hof 
van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling of 
kamer van de hogere beroepen in correctionele za
ken, maar oak vonnissen van de correctionele 
rechtbank in hager beroep konden zijn moest 
noodzakelijkerwijs voorzien worden dat'laatst
genoemde vonnissen vatbaar zouden zijn voor 
cassatieberoep en moest artikel 31 Wet Voorlo
pige Hechtenis in die zin worden gewijzigd. 

Het openbaar ministerie leidde daaruit af dat 
de vonnissen die krachtens voormeld artikel31 
vatbaar zijn voor cassatieberoep, de vonnissen wa
ren van de correctionele rechtbank, waarbij uit
spraak gedaan werd over het hager beroep te
gen de overeenkomstig artikel 27 gewezen 
vonnissen van de politierechtbank. 

Het Hof heeft blijkbaar deze zienswij ze al
thans impliciet, gedeeld, aangezien bovenst~and 
arrest niet beslist dat de afzonderlijke beschik
king, bedoeld in artikel 26, § 3, Wet Voorlopige 
Hechtenis, een vonnis is in de zin van artikel 31 
van voormelde wet. De beslissing in bovenstaand 
arrest om de voorziening ontvankelijk te verkla
ren, is _noch op dat artikel 31, noch op enig an
der artlkel van de Wet Voorlopige Hechtenis ge
grond. Het Hofheeft de voorziening ontvankelijk 
verklaard krachtens de artikelen 407 en 416 Sv. 
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ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE 

Bijlage bij DEEL 8 van JAARGANG 1997 

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE 

A 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Herstelplicht - Staat. Overheid - Politie
ambtenaren - Aard van de fout. 1267 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Herstelplicht - Staat. Overheid - Politie
ambtenaren - Aard van de fout. 1267 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Herstelplicht- Zaken- Gebrek- Aanspra
kelijkheid van de bewaarder - Personen die 
zich daarop kunnen beroepen- Gemeenschap
pelijk Motorwaarborgfonds - Toevallig feit 
- Gevolg. 1293 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade - Beoordelingsbevoegdheid. Raming. 
Peildatum - Materiele schade - Blijvende 
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid - Ver
mindering van de waarde op de arbeidsmarkt 
- Vaststelling- Criteria. 1387 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade - Materiele schade. Elementen en 
grootte - Arbeidsongeval- Vergoeding
Cumulatie en verbod - Eigen vergoedings
systemen en regels - Wettelijke vergoedin
gen - Sociale-zekerheidsbijdragen - Ver
plichting van getroffene - Gemeenrechtelijke 
vergoeding- Begroting. 1263 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade - Materiele schade. Elementen en 
grootte - Arbeidsongeval- Wettelijke ver
goedingen - Materiele beroepsschade -
Cumulatieverbod - Sociale bijdragen -
Verplichting van getroffene - Burgerlijke 
vordering - Ret surplus - Berekenings
basis. 1263 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade - Materiele schade. Elementen en 
grootte - Lichamelijke schade - Omvang
Passagier - Niet-dragen van de veiligheids
gordel- Weerslag. 1280 

Arbeidsongeval 
Schade - Cumulatie en verbod - Materiele 
schade. Elementen en grootte - Sociale bij
dragen- Verplichting van getroffene- Ge
meenrechtelijke vergoeding - Burgerlijke 
vordering - Het surplus - Berekenings
basis. 1263 

Arbeidsongeval 
Vergoeding- Cumulatie en verbod- Wette
lijke vergoedingen- Gemeenrechtelijke schade 
- Vergoedingen - Eigen vergoedings
systemen en regels - Wettelijke vergoedin
gen - Sociale-zekerheidsbijdragen - Ver
plichting van getroffene- Gemeenrechtelijke 
vergoeding - Begroting. 1263 

Arbeidsongeval 
Vergoeding - Allerlei - Forfaitaire vergoe
ding - Elementen en grootte - Materiele 
beroepsschade- Sociale-zekerheidsbijdragen 
- Verplichting van getroffene- Betaling
Gevolg. 1263 

Arbeidsovereenkomst 
Allerlei - Vl.aamse Gemeenschap - Hoge
scholen - Gesubsidieerde vrije hogeschool -
Onderwijzenp. personeel - Dienstbetrekking 
- Statuut-' Arbeidsovereenkomst - Rechts
gevolg. 1400 

I 

Arbitragehof 
Prejudiciele lvraag - Strafzaken - Taal
keuze - Ee~talig gebied - Grondwettigheid 
- Gelijkhei - Non-discriminatie- Met een 
inwoner uit en gemeente met bijzonder taal
statuut- Cjssatiemiddel- Verplichting van 
het Hof. '

1 

1216 

Arbitragehof · 
Prejudiciele vraag - Hof van Cassatie -
Verplichting voor het Hofvan Cassatie. 1378 

Architect (Tucht en bescherming van de 
titel) 
Orde van Architecten - Tuchtzaken - Be
voegdheid - Organen van de Orde. 1233 
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Architect (Tucht en bescherming van de 
titel) 
Orde van Achitecten- Tuchtzaken- Natio
nale raad - Opdracht- Raden van beroep -
Organisatie- Werking- Leden- Vergoe
dingen - Vaststelling - Wettelijke grand
slag. 1406 

Architect (Tucht en bescherming van de 
titel) 
Orde van Architecten - Tuchtzaken - Raad 
van beroep- Werking- Leden- Vergoe
dingen- Vaststelling- Betaling- Natio
nale raad - Vertegenwoordiging- Gevolg -
Onafhankelijkheid - Onpartijdigheid. 1406 

Architect (Tucht en bescherming van de 
titel) 
Orde van Architecten- Tuchtzaken- N atio
nale raad - Opdracht- Raden van beroep -
Organisatie- Werking- Leden- Vergoe
dingen - Vaststelling - Wettelijke grand
slag. 1407 

Architect (Tucht en bescherming van de 
titel) 
Orde van Architecten - Tuchtzaken - Raad 
van beroep- Werking- Leden- Vergoe
dingen- Vaststelling- Betaling- Natio
nale raad - Vertegenwoordiging- Gevolg
Onafhankelijkheid - Onpartijdigheid. 1407 

Architect (Tucht en bescherming van de 
titel) 
Orde van Architecten - Tuchtzaken - Raad 
van beroep- Werking- Leden- Vergoe
dingen- Vaststelling- Betaling- Natio
nale raad- Vertegenwoordiging- Gevolg
Onafhankelijkheid- Onpartijdigheid. 1407 

B 

Belasting over de toegevoegde waarde 
Mtrekregeling - Beroepswerkzaamheid 
Handelingwaarvoor aanspraak op aftrek bestaat 
- Belasting geheven van geleverde goederen 
en verleende diensten - Mtrek - Voor
waarde. 1231 

Belasting over de toegevoegde waarde 
Fiscaal ambtenaar- Handelingen- Ontdek
king van belastingfraude - Aangifte
verplichting. 1307 

Belasting over de toegevoegde waarde 
Fiscaal ambtenaar - Belastingfraude 
Ontdekking- Geen bepaalde controle of on
derzoek - Aangifte aan de procureur des 
Konings. 1307 

Betekeningen en kennisgevingen 
In het buitenland- Europees Verdrag aan
gaande de wederzijdse rechtshulp in strafza
ken, art. 7 - Overmaken van een verstekvonnis 
- Toe zen ding a an de bestemmeling - Vast
stelling. 134 7 

Bevoegdheid en aanleg 
Algemeen - Raad voor de mededinging -
Voorzitter- Restrictieve mededingingsprak
tijken - Schorsing - Beperking. 1233 

Bevoegdheid en aanleg 
Algemeen - Raad voor de mededinging -
Voorzitter- Rechtsmacht- Orde van Archi
tecten - Tuchtorgaan. 1233 

Bevoegdheid en aanleg 
Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bij
zondere regels) - Vlaamse Gemeenschap -
Hogescholen - Gesubsidieerde vrije hoge
school - Onderwijzend personeel - Dienst
betrekking - Arbeidsovereenkomst - Ge
schillen. 1400 

Bevoegdheid en aanleg 
Strafzaken- Burgerlijke rechtsvordering (bij
zondere regels) - Definitieve vergoeding -
Rechtsmacht van de strafrechter volledig uit
geoefend - Gevolg. 1223 

Bevoegdheid en aanleg 
Tuchtzaken- Architect- Orde van Archi
tecten - Organen. 1233 

Bewijs 
Burgerlijke zaken- Bewijsvoering- Sociale 
zaken- Werkloosheid- Langdurige werk
loosheid - Administratieve beslissing - Be
twisting - Directeur van werkloosheids
bureau - Bewijsmiddelen - Inkomen -
Omvang. 1253 

Bewijs 
Strafzaken - Algemeen - Bescherming van 
de oppervlaktewateren- Waterverontreini
ging- Opsporing- V aststelling- Bevoegde 
personen- Vorm. 1202 

Bewijs 
Strafzaken- Algemeen- Onrechtmatig ver
kregen bewijs - Gevolg. 1307 

Bewijs 
Strafzaken - Bewijslast. Beoordelings
vrijheid - Algemeen. 1221 

Bewijs 
Strafzaken - Bewijslast. Beoordelings
vrijheid - Lichamelijke schade - Passagier 
- Niet-dragen van de veiligheidsgordel -
Bewijslast. 1280 

Bewijs 
Strafzaken - Bewijsvoering - Bekendma
king van een misdrijf - Rechtmatig verkre
gen bewijs - Gevolg. 1330 

Borgtocht 
Vervoercommissionair-Vergunning- Bestaan 
en opeisbaarheid van de schuldvordering -
Uitdrukkelijke instemming van de vergun
ninghouder - Geschrift noodzakelijk. 1296 
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Borgtocht 
Vervoercommissionair-Vergunning- Bestaan 
en opeisbaarheid van de schuldvordering -
Ten laste van de vergunninghouder in Belgie 
uitvoerbare rechterlijke beslissing - Begrip. 

1296 

Burgerlijke rechtsvordering 
Burgerlijke-partijstelling - Belgische Staat 
- Administratie der directe belastingen -
Ontvankelijkbeid - Belang. 1307 

Burgerlijke rechtsvordering 
Burgerlijke-partijstelling - Belgische Staat 
- Administratie der directe belastingen -
Ontvankelijkheid- Nadeel- Begrip. 1307 

Burgerlijke rechtsvordering 
Burgerlijke-partijstelling - Belgische Staat 
- B.T.W.-administratie- Belastingen en toe
behoren - Mogelijke invordering bij dwang
bevel - Ontvankelijkbeid. 1307 

Burgerlijke rechtsvordering 
Burgerlijke-partijstelling - Belgische Staat 
- B.T.W.-administratie- Nadeel- Begrip. 

1307 

Burgerlijke rechtsvordering 
Schade toegebracht aan het vermogen van 
een huwgemeenschap - Echtgenoot die zich 
in eigen naam burgerlijke partij heeft gesteld 
-Hoger beroep- Vordering in naam van de 
gemeenschap - Ontvankelijkheid. 1344 

c 
Cassatie 

Arresten. Vorm- Rechtspleging. Voeging
Rechtspleging - Strafzaken - Twee vonnis
sen- Veroordeling- Zelfde misdrijf- Con
clusies - Verzoekschriften - Identiek -
Zelfde rechtsvragen- Voeging. 1216 

Cassatie 
Vernietiging. Omvang- Burgerlijke zaken-
Beslissing - V ernietiging Beslissing -
Vervolg- Gevolg. 1305 

Cassatie 
Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvordering - Beklaagde - V er
nietiging van de beslissing op de stra:!Vordering 
- Uitbreiding- Vereiste. 1201 

Cassatie 
Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvordering - Burgerlijke partij 
- Cassatieberoep van de burgerlijke partij -
Vernietiging van de beslissing op de burger
lijke rechtsvordering- Vernietiging van de 
beslissing die de stra:!Vordering vervallen ver
klaart- Voorwaarden. 1333 

Cassatie 
Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvordering - Burgerlijke partij 
- Cassatieberoep van de burgerlijke partij -
Vernietiging van de beslissing gewezen op 
haar burgerlijke rechtsvordering - Uitbrei
ding van de vernietiging tot de beslissing die 
de stra:!Vordering vervallen verklaart- Ver
nietiging van de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering van andere burgerlijke par
tijen. 1333 

Cassatie 
Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvordering - Burgerlijke partij 
- Bestreden beslissing - Beslissing waarbij 
een telastlegging niet bewezen wordt ver
klaard- Vernietiging- Beslissing waarbij 
een andere telastlegging niet bewezen wordt 
verklaard die op de eerste stoelt - Gevolg. 

1372 

Cassatieberoep 
Burgerlijke zaken - Personen door of tegen 
wie cassatieberoep kan of moet worden inge
steld - Eisers en verweerders - Geding voor 
de feitenrechter- Verschillende partijen
Ontvankelijkheid - Belang. 1348 

Cassatieberoep 
Burgerlijke zaken - Personen door of tegen 
wie cassatieberoep kan of moet worden inge
steld- Eisers en verweerders- Verweerder 
- Gewraakte rechter - Gewraakte magis
traat van het openbaar ministerie- Ontvan
kelijkheid. 1352 

Cassatieberoep 
Burgerlijke zaken - Personen door of tegen 
wie cassatieberoep kan of moet worden inge
steld- Eisers en verweerders- Verweerder 
- Gewraakte rechter - Gewraakte magis
traat van het openbaar ministerie- Ontvan
kelijkheid. 1355 

Cassatieberoep 
Burgerlijke zaken- Vormen- Vorm van het 
cassatieberoep en vermeldingen - Beslissing 
gewezen in het kader van de wet van 26 juni 
1990 - Bescherming van de persoon van de 
geesteszieke - Cassatieberoep - Verzoek
schrift - Art. 1080 Ger.W. - Toepasselijk
heid. 1300 

Cassatieberoep 
Burgerlijke zaken - Allerlei - Niet-ontvan
kelijkheid - Geen grand van niet-ontvanke
lijkbeid - Procedure. 1355 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep 
en betekening- Stra:!Vordering- Duur, begin 
en einde- Begin- Verstekarrest. 1342 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep 
en betekening- Stra:!Vordering- Voorbarig 
cassatieberoep (geen eindbeslissing). 1329 
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Cassatieberoep 
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep 
en betekening- Burgerlijke rechtsvordering 
- Duur, begin en einde- Begin- Verstek
arrest- Betekening op verzoek van het open
baar ministerie. 1346 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn 
voor memories en stukken- Geschrift genaarnd 
"conclusie" - Ondertekening - Naam en 
hoedanigheid van de ondertekenaar- Voor
waarden. 1389 

Cassatieberoep 
Strafzaken-Beslissingen vatbaar voor cassatie
beroep- Strafvordering- Allerlei- Voor
lopige hechtenis-Regelingvan de rechtspleging 
- Raadkamer- Verwijzing naar de correc
tionele rechtbank - Mzonderlijke beschik
king- Handhaving van de hechtenis - Voor
ziening- Ontvankelijkheid. 1437 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Mstand - Burgerlijke rechts
vordering- Mstand die door dwaling is aan
getast - Uitwerking. 1223 

Cassatieberoep 
Belastingzaken- Vormen - Vorm enter
mijn van betekening en/of neerlegging- Neer
legging - Ontvankelijkheid - Gemeentebe
lastingen - Provinciebelastingen - Vol
macht - Niet-bestaan - Houder - Hoeda
nigheid - Onnauwkeurigheid. 1410 

Cassatieberoep 
Belastingzaken - Vormen- Vorm en ter
mijn voor memories en stukken- Inkomsten
belastingen- Memorie van antwoord- Brief. 

1425 

Cassatieberoep 
Arresten Raad van State- Mdeling admini
stratie - Advocaat bij het Hof- Cassatie
beroep zonder bijstand- Gevolg. 1402 

Commissie 
Vervoercommissionair- Vergunning- Borg
tocht - Bestaan en opeisbaarheid van de 
schuldvordering - Uitdrukkelijke instem
ming van de vergunninghouder - Geschrift 
noodzakelijk. 1296 

Commissie 
Vervoercommissionair- Vergunning- Borg
tocht - Bestaan en opeisbaarheid van de 
schuldvordering - Ten laste van de vergun
ninghouder in Belgie uitvoerbare rechterlijke 
beslissing - Begrip. 1296 

D 

Deskundigenonderzoek 
Burgerlijke zaken - Expertise - Niet con
tradictoir karakter - Recht van verdediging 
- Rechter- De~at op tegenspraak- Deskun
digenverslag -j W aarde van inlichting -
Gevolg. 1348 

Deskundigenonderzoek 
Burgerlijke zaken - Gerechtsdeskundige -
Regeling ereloonstaat- Taxatieprocedure en 
uitvoerbaarverklaring - Debiteur - Partij 
die expertise vordert- Opvolging door andere 
partij - Rechtsopvolgingsproblematiek -
Overheidsinstanties - Bevoegdheid van de 
rechter. 1350 

Deskundigenonderzoek 
Burgerlijke zaken - Gerechtsdeskundige -
Regeling ereloonstaat - Taxatieprocedure en 
uitvoerbaarverklaring- Veroordeling- Ge
rechtskosten - Uitspraak - Onderscheiden 
procedure. 1350 

Deskundigenonderzoek 
Burgerlijke zaken - Expertise - Begrip -
Algemene draagwijdte. 1350 

Douane en accijnzen 
Europese Unie - Wederzijdse bijstand -
Douanerechten- lnvordering van schuldvor
deringen - Verzoek tot invordering- Ver
melding van identiteit van betrokkene. 1395 

Douane en accijnzen 
Europese Unie - Wederzijdse bijstand -
Douanerechten- lnvordering van schuldvor
deringen- Verzoek tot invordering- Exe
cutoriale titel of schuldvordering- Betwisting 
- Gevolg. 1395 

Douane en accijnzen 
Europese Unie - Wederzijdse bijstand -
Douanerechten- lnvordering van schuldvor
deringen - V erzoek tot invordering - Exe
cutoriale titel- Vorm. 1395 

E 

Erfdienstbaarheid 
Ingesloten erf - Erfdienstbaarheid van uit
weg - Voorwaarden. 1250 

Europese Unie 
Prejudiciele geschillen- Hofvan Cassatie
Verplichting- Executieverdrag- Overeen
komst - Gelijkwaardige verbintenissen -
Bevoegde rechter. 1283 

Europese Unie 
Aller lei- Douanerechten- lnvordering van 
schuldvorderingen- Wederzijdse bijstand
Verzoek tot invordering - Vermelding van 
identiteit van betrokkene. 1395 
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Europese Unie 
Allerlei - Douanerechten- Invordering van 
schuldvorderingen- Wederzijdse bijstand
Verzoek tot invordering- Executoriale titel 
- Vorm. 1395 

Europese Unie 
Allerlei - Douanerechten - Invordering van 
schuldvorderingen- Wederzijdse bijstand
Verzoek tot invordering ~ Executoriale titel 
of schuldvordering - Betwisting - Gevolg. 

1395 

F 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Rechtspleging - Faillissement - Curator -
Algemene opdracht. 1289 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Rechtspleging- Faillissement- Vordering 
in rechte - Vordering van de curator -
Draagwijdte. 1289 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Rechtpleging - Faillissement- Vordering in 
rechte - Vordering van de curator- Voor
werp- Gemeenschappelijke rechten van alle 
schuldeisers - Begrip. 1289 

G 

Gemeente-, provincie- en plaatselijke belas
tingen 
Rechtspleging- Gemeentebelastingen- Beslis
sing van de bestendige deputatie ·- Hoger 
beroep van de belastingplichtige- Verzoek
schrift - Betekening - Wederpartij die de 
aanslag heeft gevestigd- Termijn- Ontvan
kelijkheid. 1403 

Gemeente-, provincie- en plaatselijke belas
tingen 
Rechtspleging - Cassatieberoep - Gemeen
tebelastingen- Provinciebelastingen- Vor
men- Vorm en termijn van betekening en/of 
neerlegging- Neerlegging- Ontvankelijk
heid- Volmacht- Niet-bestaan- Houder 
- Hoedanigheid- Onnauwkeurigheid.1410 

Geneeskunde 
Beroepsorden - Orde van Geneesheren -
Tucht - Sancties - Schorsing - Duur -
Meer dan een jaar - Provinciale raad -
Raad van beroep - Vereiste meerderheid. 

1359 

Gerechtskosten 
Burgerlijke zaken- Procedure voor de feiten
rechter- Uitspraak over kosten- Gerechts
deskundige- Regeling ereloonstaat- Taxa tie
procedure en uitvoerbaarverklaring- Veroor
deling - Onderscheiden procedure. 1350 

Gerechtskosten 
Burgerlijke zaken - Procedure in cassatie -
Wraking- Vernietiging. 1355 

Gerechtskosten 
Strafzaken - Procedure in cassatie - Ver
oordeling na herziening - Verwerping der 
voorziening. 1362 

Gerechtskosten 
Tuchtzaken - Procedure in cassatie - Orde 
van Geneesheren- Tucht- Sanctie- Raad 
van beroep - Cassatie - Kosten van het 
cassatiegeding. 1359 

Grondwet 
Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99)- Artikel12-
Artikel 12, derde lid - Met redenen omklede 
beschikking van de rechter - Begrip. 1390 

Grondwet 
Grondwet 1994 (art. 100 tot einde) - Artikel 
105 - Verordenende bevoegdheid - Vol
strekte verordenende bevoegdheid - Pen
sioen- Werknemers- Solidariteitsbijdrage. 

1305 

Grondwet 
Grondwet 1994 (art. 100 tot einde) - Artikel 
108- Verordenende bevoegdheid- Uitvoe
rende verordenende bevoegdheid - Pensioen 
- Werknemers - Solidariteitsbijdrage.1305 

H 

Handelspraktijken 
Met de eerlijke handelsgebruiken strijdige 
daad- Verbod- Voorwaarden. 1243 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale 
zaken inbegrepen)- Principaal beroep. Vorm. 
Termijn. Onsplitsbaar geschil- Ingesteld bij 
verzoekschrift - Kennisgeving aan gedaagde 
partij - Onregelmatigheid - Ontvankelijk
heid van het hoger beroep. 1242 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale 
zaken inbegrepen)- Sociaal procesrecht (bij
zondere regels) - Termijn - Aanvang -
Aangetekende zending - Kennisgeving -
Toezending. 1261 

Hoger beroep 
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) 
- Beslissingen en partijen- Beroepen beslis
sing - Beslissing op verzet - Hoger beroep 
van de beklaagde - Afzonderlijke beslissing 
waarbij het verzet ontvankelijk werd ver
klaard - Geen hoger beroep - Rechtsmacht 
van de appelrechters. 1201 



Hoger beroep 
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) 
- Gevolgen. Bevoegdheid van de rechter -
Devolutieve kracht van het hager beroep -
Beroepen beslissing- Beslissing op verzet -
Hoger beroep van de beklaagde - Afzonder
lijke beslissing waarbij het verzet ontvanke
lijk werd verklaard - Geen hager beroep -
Bevoegdheid van de appelrechters. 1201 

Hoger beroep 
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) 
- Gevolgen. Bevoegdheid van de rechter -
Geen hager beroep openbaar ministerie -
Burgerlijke aansprakelijkheid - Uitbreiding 
omvang - Devolutie. 1267 

Hoger beroep 
Belastingzaken- Gemeentebelastingen. Pro
vinciebelastingen. Plaatselijke belastingen
Gemeentebelastingen - Beslissing van de 
bestendige deputatie - Hoger beroep van de 
belastingplichtige- Verzoekschrift- Bete
kening - Wederpartij die de aanslag heeft 
gevestigd - Termijn Ontvankelijkheid. 

1403 

Huur van goederen 
Huishuur - Verplichtingen van partijen -
Huurhernieuwing - Huurschade - Raming 
- Vergelijkingspunt- Ingebruikname.1360 

Huur van goederen 
Pacht- Voorkooprecht- Verpachte goed
V erkoop uit de hand van grater geheel- Prij s 
en voorwaarden- Kennisgeving aan pachter 
- Gevolg. 1392 

Huur van goederen 
Handelshuur- Verplichtingen van partijen 
- Huurhernieuwing-Huurschade- Raming 
- Vergelijkingspunt- Ingebruikname. 1360 

I 

lnkomstenbelastingen 
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten 
Bezoldigingen - Bestuurder van een vennoot
schap op aandelen- Belastbare grondslag
Voordelen van aile aard - V erzekering -
V erzekeringspremies - Betaling - Vennoot
schap- Aanvullend pensioen- Veinzing
Belastbaar tijdperk- Toekenning. 1414 

lnkomstenbelastingen 
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten 
Bezoldigingen - Arbeidsovereenkomst 
Werknemer- Belastbare grondslag- Voor
delen van aile aard- Verzekering- Verze
keringspremies- Betaling- Werkgever
Aanvullend pensioen- Veinzing. 1420 

Inkomstenbelastingen 
Personenbelasting- Berekening van de aan
slag- Voorafbetalingen- Teruggave. 1301 
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Inkomstenbelastingen 
Vennootschapsbelasting- Algemeen- Bere
kening van de aanslag- Voorafbetalingen -
Teruggave. 1301 

lnkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure- Belastingaangifte- Onder
zoekingen en controle - Onderzoekingen -
Belastingontduiking- Aanwijzingen- Voor
afgaande kennisgeving - Bezwaar - Nieuw 
bezwaar- Begrip. 1425 

lnkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Wijziging door de admi
nistratie van een aangifte - Voorwaarden. 

1301 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure- Ontheffing- Overbelas
tingen - Materiele vergissingen - Begrip. 

1412 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure- Ontheffing- Overbelas
tingen - Matedele vergissingen - Belast
bare grondslag ~ Belasting over de toege
voegde waarde - Te klein bedrag - Opname 
- Verkeerde beoordeling in rechte. 1412 

lnkomstenbelastingen 
Voorziening voor het hofvan beroep-Bezwaar 
- Nieuw bezwaar- Begrip. 1420 

lnkomstenbelastingen 
Voorziening voor het hofvan beroep. 1425 

lnkomstenbelastingen 
Voorziening in cassatie - Memorie van ant
woord- Brief. 1425 

Inkomstenbelastingen 
Rechten, tenuitvoerlegging en voorrechten van 
de Schatkist - Rechten - Belastingaangifte 
- Onderzoekingen en controle - Onderzoe
kingen - Belastingontduiking - Aanwijzin
gen- Voorafgaande kennisgeving- Bezwaar 
- Nieuw bezwaar - Begrip. 1425 

J 
Jacht 

Spoorwegberm - Aangelande eigenaar 
Wildschade. 1229 

K 

Koop 
Ongeoorloofde prijs - Strafbaarheid - Hoe
danigheid. 1212 

Koop 
Ongeoorloofde prijs - Toepasselijkheid.1212 

Koop 
Ongeoorloofde prijs - V aststelling door de 
rechter. 1212 



Koop 
Ongeoorloofde prijs- Veroordeling- Hoger 
heroep- Beslissing- Bekendmaking. 1212 

Krankzinnige 
Cassatieheroep - Beslissing gewezen in het 
kader van de wet van 26 juni 1990 - Bescher
ming van de persoon van de geesteszieke -
Vormen- Verzoekschrift-Art.1080 Ger.W. 
- Toepasselijkheid. 1300 

M 

Mach ten 
Uitvoerende Macht- Verordenende hevoegd
heid- Aard- Pensioen- Werknemers
Solidariteitshijdrage. 1305 

Mach ten 
Rechterlijke Macht - Gemeente - Gemeen
tehelastingen - Grondwet - Overeenstem
ming - Toetsing - Scheiding der machten. 

1410 

Mach ten 
Scheiding der machten - Gemeente - Ge
meentehelastingen - Grondwet - Overeen
stemming - Toetsing - Rechterlijke Macht. 

1410 

Mer ken 
Benelux-Overeenkomst. Benelux Merkenwet 
- Gehruik van een merk - Mogelijkheid van 
schade - Begrip. 1243 

Milieurecht 
Bescherming van de oppervlaktewateren -
Waterverontreiniging- Begrip. 1202 

Milieurecht 
Bescherming van de oppervlaktewateren -
Waterverontreiniging- Verhod- Onrecht
streeks - Zijdelingse inhreng- Natuurlijk 
verschijnsel - Begrip. 1202 

Milieurecht 
Bescherming van de oppervlaktewateren -
Waterverontreiniging- Verhod- Onrecht
streeks - Zijdelingse inhreng - Misdrijf -
Vereisten. 1202 

Milieurecht 
Bescherming van de oppervlaktewateren -
Waterverontreiniging- Opsporing- Vast
stelling - Bevoegde personen - Bewijs -
Vorm. 1202 

Milieurecht 
Bescherming van de oppervlaktewateren -
Waterverontreiniging- Ratio legis- Verho
den lozing- Verhoden stoffen- Vereisten. 

1209 

Milieurecht 
Bescherming van de oppervlaktewateren -
Wateren - Begrip. 1209 
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Milieurecht 
Bescherming van de oppervlaktewateren -
Waterverontreiniging- Rechtstreekse inhreng 
- Verhoden lozing- Misdrijf- Vereisten. 

1209 

Mindervaliden 
Tegemoetkomingen- Rechthanken- Bevoegd
heid - Minister - Beslissing - Beroep -
Vordering in rechte. 1428 

Misdrijf 
Algemeen. Begrip. Materieel en moreel hestand
dee!. Eenheid van opzet- Algemeen- Om
schrijving - Strafbepaling - Legaliteit -
Vereisten. 1212 

Misdrijf 
Algemeen. Begrip. Materieel en moreel hestand
dee!. Eenheid van opzet - Ontvoering van 
een kind- Bezoekrecht- Rechterlijke beslis
sing - Niet vertonen van een kind - Tekort-
koming opvoedingsplicht Feitelijke be-
oordeling. 1272 

Misdrijf 
Algemeen. Begrip. Materieel en moreel hestand
dee!. Eenheid van opzet - Vervolging we gens 
een aan een veroordeling voorafgaand mis
drijf- Eenheid van opzet - Samenloop van 
misdrijven - Wijziging van de wet - Gevol
gen. 1276 

Misdrijf 
Rechtvaardiging en verschoning- Rechtvaar
diging - Rechtvaardigingsgrond - Niet
dragen van de veiligheidsgordel - Gevolgen. 

1280 

0 

Omkoping van ambtenaren 
Passieve omkoping - Artikel 247 Sw. -
Bestanddelen - Bevoegdheid van de ambte
naar. 1307 

Omkoping van ambtenaren 
Passieve omkoping - Artikel 246 Sw. -
Bestanddelen - Voorafgaande overeen
komst. 1307 

Omkoping van ambtenaren 
Passieve omkoping- Verbeurdverklaring
Voorwerp ofwaarde- Vaststelling. 1307 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
Beschermde werknemers- Onregelmatig ont
slag- Herplaatsing- Voorwaarden- Gel
digheid. 1255 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
Beschermde werknemers - Bescherming -
Doel - Gevolg. 1255 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
Beschermde werknemers- Onregelmatig out
slag - Herplaatsing - Begrip. 1255 



Onderwijs 
Vlaamse Gemeenschap-Hogescholen- Gesub
sidieerde vrije hogeschool - Onderwijzend 
personeel - Dienstbetrekking - Statuut -
Arbeidsovereenkomst- Rechtsgevolg. 1400 

Onderzoeksgerechten 
Bevoegdheid - Uitlevering - Vreemdeling 
- Hechtenis- Buitenlands bevel tot aanhou
ding - Uitvoerbaarverklaring en betekening 
- Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling. 

1380 

Onderzoeksgerechten 
Voorlopige hechtenis- Handhaving- Beslis
sing - Grondslag. 1433 

Ontvoering van een kind 
Bezoekrecht- Rechterlijke beslissing- Niet 
vertonen van een kind - Tekortkoming op
voedingsplicht - Feitelijke beoordeling. 

1272 

Openbaar ministerie 
Eenheid - Ondeelbaarheid - Gevolg- Bur
gerlijke zaken. 1355 

Openbare orde 
Ondernemingsraad en veiligheidscomite -
Beschermde werknemers- Bijzondere bescher
ming- Gezondheid en veiligheidswet- Aard. 

1255 

Oplichting 
Bestanddelen- Listige kunstgreep- Be grip. 

1307 

Overeenkomst 
Bestanddelen - Toestemming - Bedrog -
Vaststelling door feitenrechter - Toetsing 
door het Hof. 1255 

Overeenkomst 
Rechten en verplichtingen van partijen -
Allerlei - Gelijkwaardige verbintenissen -
Bevoegde rechter- Europese Unie- Executie-
verdrag - Prejudicieel geschil Hof van 
Cassatie- Verplichting. 1283 

p 

Pensioen 
Werknemers - Solidariteitsbijdrage - Uit
voerende Macht - Verordenende bevoegd
heid - Aard. 1305 

Prejudicieel geschil 
Arbitragehof - Strafzaken - Taalkeuze -
Eentalig gebied- Grondwettigheid- Gelijk
heid- Non-discriminatie- Met een inwoner 
uit een gemeente met bijzonder taalstatuut
Cassatiemiddel- Prejudiciele vraag -.Arbi
tragehof- Verplichting van het Hof. 1216 
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Prejudicieel geschil 
Hofvan Cassatie- Verplichting- Europese 
Unie - Executieverdrag- Overeenkomst
Gelijkwaardige verbintenissen - Bevoegde 
rechter. 1283 

R 
Raad van State 

Bevoegdheid - Administratieve overheid -
Buitengewone schade - Geen fout - Geen 
ander rechtscollege bevoegd. 1251 

Raad van State 
Afdeling administratie - Bevoegdheid -
Vlaamse Gemeenschap - Hogescholen- Ge
subsidieerde vrije hogeschool - Onderwij
zend personeel - Dienstbetrekking - Ar
beidsovereenkomst - Geschillen. 1400 

Raad van State 
Arrest afdeling administratie - Advocaat bij 
het Hof- Cassatieberoep zonder bijstand -
Gevolg. 1402 

Rechtbanken 
Algemeen - Uitspraak bij wege van alge
mene en als regel geldende beschikking -
Hofvan beroep- Vroeger arrest. 1388 

Rechtbanken 
Burgerlijke zaken- Algemeen- Vordering 
in rechte- Oorzaak- Ambtshalve wijziging 
door de rechter- Vordering gegrond op het 
bestaan van een contract - Precontractuele 
fout - Gevolg. 1287 

Rechtbanken 
Burgerlijke zaken - Sociale zaken (bijzon
dere regels)- Bevoegdheid- Mindervaliden 
- Tegemoetkomingen - Minister - Beslis
sing- Beroep- Vordering in rechte. 1428 

Rechtbanken 
Strafzaken- Strafvordering-Verkeersover
treding - Burgerlijke vordering aangaande 
lichamelijke schade - Geen heromschrijving 
van het misdrijf- Gevolg. 1270 

Rechtbanken 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Definitieve vergoeding- Rechtsmacht van de 
strafrechter volledig uitgeoefend - Gevolg. 

1224 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 5 -
Artikel 5.4 - Uitlevering - Vreemdeling 
gedetineerd ter beschikking van de Uitvoe
rende Macht- Voorziening bij de rechter
Draagwijdte. 1380 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 5 -
Artikel 5.4- Voorlopige hechtenis- Hand
having - Cassatiemiddel - Onvolledig dos
sier - Proces-verbaal niet bij het dossier 
gevoegd. 1433 
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Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 -
Artikel 6.1 - Strafvervolging - Redelijke 
termijn - Overschrijding- Sanctie. 1333 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 -
Artikel 6.1- Recht van verdediging- Bur
gerlijke zaken - Deskundigenonderzoek -
Niet contradictoir karakter- Rechter- De bat 
op tegenspraak - Deskundigenverslag -
Waarde van inlichting- Gevolg. 1348 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 -
Artikel6.1- Tuchtzaken- Orde van Archi
tecten - Raad van beroep - Werking -
Leden - Vergoedingen - Vaststelling -
Betaling- Nationale raad- Vertegenwoor
diging - Gevolg - Onafhankelijkheid -
Onpartijdigheid. 1406 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 -
Artikel6.1- Tuchtzaken- Orde van Archi
tecten - Raad van beroep - Werking -
Leden - Vergoedingen - Vaststelling -
Betaling- Nationale raad- Vertegenwoor
diging - Gevolg - Onafhankelijkheid -
Onpartijdigheid. 1407 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 -
Artikel6.1- Tuchtzaken- Orde van Archi
tecten - Raad van beroep - Werking -
Leden - Vergoedingen - Vaststelling -
Betaling- Nationale raad- Vertegenwoor
diging - Gevolg - Onafhankelijkheid -
Onpartijdigheid. 1407 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Art. 7 -
Strafzaken - Strafbepaling - Legaliteit -
Misdrijf- Omschrijving- Vereisten. 1212 

Rechten van de Mens 
Internationaal Verdrag Burgerrechten en Poli
tieke Rechten - Art. 15 - Strafzaken -
Strafbepaling- Legaliteit- Misdrijf- Om
schrijving- Vereisten. 1212 

Rechten van de Mens 
lnternationaal Verdrag Burgerrechten en Poli
tieke Rechten- Art. 14.3, aanhef en c -
Strafvervolging - Onredelijke vertraging -
Gevolg. 1333 

Rechterlijke organisatie 
Strafzaken - Samenstelling van het rechts
college - Rechter wettig verhinderd de uit
spraak bij te wonen - Beslissing waarover hij 
mede heeft beraadslaagd- Verhinderingvan 
het volledige rechtscollege. 1377 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Onafhankelijkbeid en onpartijdigheid van de 
rechter - Tuchtzaken - Orde van Architec
ten- Raad van beroep- Werking- Leden 
- Vergoedingen- Vaststelling- Betaling 
- Nationale raad- Vertegenwoordiging-

Gevolg - Onafhankelijkheid -Onpartij
digheid. 1406 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de 
rechter - Tuchtzaken - Orde van Architec
ten- Raad van beroep- Werking- Leden 
- Vergoedingen - Vaststelling- Betaling 
- Nationale raad- Vertegenwoordiging-
Gevolg - Onafhankelijkbeid - Onpartijdig
heid. 1407 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de 
rechter - Tuchtzaken - Orde van Architec
ten- Raad van beroep- Werking- Leden 
- Vergoedingen - Vaststelling- Betaling 
- Nationale raad- Vertegenwoordiging-
Gevolg - Onafhankelijkbeid - Onpartijdig
heid. 1407 

Recht van verdediging 
Burgerlijke zaken - Deskundigenonderzoek 
- Niet contradictoir karakter - Rechter -
Debat op tegenspraak- Deskundigenverslag 
- Waarde van inlichting- Gevolg. 1348 

Recht van verdediging 
Strafzaken- Straf- Motivering- Wijze 
waarop de beklaagde zijn onschuld heeft wil
len staande houden - Gebrek aan bereidheid 
om zich te beteren- Ontkenningen- Gevolg. 

1221 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Miskenning - Eerlijk proces. 

1307 

Recht van verdediging 
Strafzaken- Voorlopige hechtenis- Hand
having - Cassatiemiddel - Onvolledig dos
sier - Proces-verbaal niet bij het dossier 
gevoegd. 1433 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Algemeen - Burgerlijke zaken (handelsza
ken en sociale zaken inbegrepen) - Toetsing 
van de wettigheid - Arbeidsovereenkomst -
Gezagsverhouding. 1305 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Algemeen - Uitspraak bij wege van alge
mene en als regel geldende beschikking -
Hof van beroep - Vroeger arrest. 1388 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Geen conclusie- Strafzaken (geestrijke dran
ken en douane en accijnzen inbegrepen) -
Straf- Recht van verdediging- Wijze waarop 
de beklaagde zijn onschuld heeft willen staande 
houden - Gebrek aan bereidheid om zich te 
beteren - Ontkenningen - Gevolg. 1221 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Geen conclusie- Strafzaken (geestrijke dran
ken en douane en accijnzen inbegrepen) -
Burgerlijke rechtsvordering- Tegenstrijdige 
redenen. 1224 
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Redenen van de vonnissen en at'resten 
Geeh conclusie- Strafzakeri (geestrijke drari
ken en douane en accijnzen inbegrepen) -
Neergelegde stukken - Antwoordplicht. 

1276 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzakeri - Tussen onderzoeksgerecht en 
vimnisgerecht - Aard vim het niistlrijf -
Raadkanier- Verwijzing naar de correctio
nele rechtbank wegehs als waribedrijven omschte
ven feiteh- Vaststelling door het vonnisgerecht 
dat een van de tnisdrijven een misdaad is -
Geen aaimeming van verzachtende omstan' 
digheden- Onbevoegdverklaringvan het vonnis
gerecht ~ Vaststelling dater samenhang lijkt 
te bestaan- Vethietiging van de beschikking 
van de raadkamer.- Verwijzing naar de 
kamer van inbeschuldigingstelling. 1385 

s 
Sainenvoeging van zaken 

Cassatieberoep - Bestreden besliss!ngen -
Onderscheiden beslissingeh - Oriderschei
den voorzieningen - Samenhartg ~ Gevolg. 

1355 

Schenkingen en testamehtert 
Testament~ Legataris onder bijzondere titel 
- Erfopvolging in de rechteii eii rechtsvorde~ 
ringen vah de erflatet. 124 7 

Staat 
Burgerlijke zaken ~ Deskurtd!gehon,derzoek 
op vordering vari de Staat ~ Opvolgirtg door 
andere overheidsinstantie- Rechtsopvolgings
probletnatiek ~ Gerechtsdeskimdige = Rege
liiig ereloonstaat - Taxatieprocedure en 
uitvoerbaarverklaring- Debiteur- Bevoegd
heid van de rechter, i350 

Straf 
Andere straffen - Verbeurdverklaring ~Pas
sieve omkoping - Voorwerp nf waarde ~ 
Vaststellirtg. 1307 

Straf 
Alierlei ~ Motivering ~Recht vari vetdedi
ging ~ Wijze waarop de beklaagde zijn onschuld 
heeft willen staande houden - Gebrek aan 
bereidheid otn zich te beteren - Ontkenniri
gen - Gevolg. 1221 

Strafvordering 
Fiscaal ambtenaar- Belastirtgfraude- Ont
dekking - Geen bepaalde controle of onder
zoek- Aahgifte aan de procureur des konings. 

1307 

Successierechten 
Waarderirtg vati de etfgoederen - Kosten :-:
Schuldenaar. 1298 

T 
Taalgebruik 

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935)- In eerste 
aanleg - Strafzaken - Politierechtbank -
Taalkeuze- Eentalig gebied- Grondwettig
heid - Gelijkheid - Non-discriminatie -
Met een inwoner uit elm gemeente met bijzon
der taalstatuut - Preji.ldieiele vraag.
Arbitragehof - Verplichting van het Hof. 

1216 

Taalgebruik 
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935)- IIi hoger 
beroep - Strafzaken - Correctionele recht
bank- Taalkeuze-Eentalig gebied- Grond
wettigheid- Gelijkheid- Non-discriminatie 
--,- Met een inwoner uit een gemeente met 
bijzonder taalstatuut- Prejudiciele vraag
Arbitragehof - Verplichtirig van het Hof. 

1216 

Tussenkomst 
Burgerlijke zaken - Cassatiegeding - Wra
king - Gedwongen tussenkomst - Oproe
ping tot tussenkoiilst van de gewraakte magi
straat - Oproepirtg tot bindendverklaring 
van het arrest - Ontvankelijkheid. 1355 

u 
Uitleveririg 

Vreemdeling- Hechtenis - Verzoek tot voor
lopige invrijheidstelling - Cassatieberoep -
Wet Vootlopige Hechtehis 1990- Termijn
Toepasselijkheid. 1380 

Uitlevering 
Vreemdeling- Hechtenis- Buitenlands bevel 
tot aanhouding - Uitvoerbaarverklaring en 
betekenihg - Verzoek tot voorlopige invrij
heidstelling - Bevbegdheid onderzoeks
gerecht. 1380 

Uitleveririg 
Vreemdelirig gedetineetd ter beschikking van 
de Uitvoerende Macht- Voorziening bij de 
rechtei' - Onbevoegdheid onderzoeksgerecht 
--,- Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 
5A - Draagwijdte. 1380 

v 
Valsheid en gebruik vart valse stukken 

Bestanddelen - Schade. 1221 

Valsheid en gebruik van valse stukken 
Valsheid in geschrifte - Privaat geschrift -
Begrip. 1372 

Veiligheid vari ~e Staat 
Misdrijven tegeh de uitwendige veiligheid -
Art, 116 Sw:- Irilichting- Geheim karakter 
= Begrip. 1362 
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Verbintenis 
Overeenkomst- Gelijkwaardige verbintenis
sen- Bevoegde rechter - Europese Unie -
Executieverdrag- Prejudicieel geschil- Hof 
van Cassatie- Verplichting. 1283 

Verjaring 
Strafzaken - Strafvordering - Algemeen -
Veroordeling - Toetsing door het Hof -
Onmogelijkheid - Gevolg. 1342 

Veroordeling met uitstel en opschorting 
van de veroordeling 
Gewone opschorting- Verplichting- Beoor
deling - Motivering. 1202 

Vervoer 
Allerlei- Vervoercommissionair- Vergun
ning - Borgtocht - Bestaan en opeisbaar
heid van de schuldvordering- Uitdrukkelijke 
instemming van de vergunninghouder - Ge
schrift noodzakelijk. 1296 

Vervoer 
Allerlei- Vervoercommissionair- Vergun
ning - Borgtocht - Bestaan en opeisbaar
heid van de schuldvordering - Ten laste van 
de vergunninghoudei" in Belgie uitvoerbare 
rechterlijke beslissing - Begrip. 1296 

Verwijzing na cassatie 
Strafzaken- Strafvorder!ng- Veroordeling 
- Verjaring - Toetsing, door het Hof -
Onmogelijkheid, 1342 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Strafzaken- Gewettigde verdenking- Ver
zoek gericht tegen een onderzoeksrechter ~ 
Beoordeling. 1278 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Strafzaken- Gewettigde verdenking- Ver
zoek gericht tegen een onderzoeksrechter die 
niet meer met de behandeling van de zaak is 
belast. 1279 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Strafzaken- Gewettigde verdenking- Ver
zoekschr'ift- Verwerping- Criteria. 1389 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Tuchtzaken - Wettige verdenking- Orde 
van Architecten - Tuchtzaak - Raad van 
beroep- Werking- Leden- Vergoedingen 
- Vaststelling- Betaling'- Nationale raad 
- Vertegenwoordiging- Gevolg- Onafuan~ 
kelijkheid- Onpartijdigheid. 1406 

Verwijzing van een rechtbank naar eert 
andere 
Tuchtzaken - Wettige verdenking ~ Orde 
van Architecten ~ Tuchtzaak ~ Raad van 
beroep- Werking- Leden ~ Vergoedingen 
- Vaststelling- Betaling- Natiortale raad 
- Vertegenwoordigirtg-_ Gevolg- Onatban-
kelijkheid- Onpartijdigheid. 1407 

Verzekering 
W.A.M.-verzekering - Diefstal, geweldple
ging ofheling- Fout van de eigenaar van het 
gestolen voertuig- Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds- Herstelplicht- Voor\vaar~ 
den. 1218 

Verzekering 
W.A.M.-verzekering- Gemeenschappelijk Mo
torwaarborgfonds - Herstelplicht - Toeval
lig feit - Aansprakelijkheid buiten overeen
komst - Zaken - Gebrek - Aansprakelijk
heid van de bewaarder - Personen die zich 
daarop kunnen beroepen - Gevolg. 1293 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken- Algemeen ~ Vorderihg 
in rechte- Oorzaak- Ambtshalve wijziging 
door de rechter- Vordering gegrond op het 
bestaan van een contract ~ Precontractuele 
fout - Gevolg. 1287 

Vortnissen en arresten 
Strafzaken- Aigemeen- Samenstelling van 
het rechtscollege - Rechter wettig verhin
derd de uitspraak bij te wonen - Beslissing 
waarover hij mede heeft beraadslaagd - V er
hindering van het volledige rechtscollege. 

1377 

Vonrtissen en arresten 
Strafzaken - Strafvordering - Overschrij~ 
den van de redelijke termijn - Onredelijke 
vertraging - Gevolg. 1383 

Vonrtissen en arrestert 
Strafzaken - Ailt!rlei - OngeoorlQofde prijs 
- Veroordeling- Hoger beroep - Bt!slissing 
~ Bekendmaking. 1212 

Vooriopige hechtenis . 
Bavel tot medebrengilig' =Met redenen omklede 
beschikking van de rechter ~ Begrip. 1390 

Voorlopige hechtenis 
Bevel tot medebrenging-Verdachte ter besclrik~ 
king gesteld van de onderzoeksrechter- Begrip. 

1390 

Voorlopige hechtenis . 
Bevel tot aanhouding - Vrijheidsbenemirtg 
- Verloop- Gevolg. 1431 

Voorlopige hechtenis 
Bevel tot aanhouding - Vrijheidsbeneming 
-Datum- Vermelding- Ontstentenis
Gevolg. 1431 

Voorlopige hechtenis 
Bevel tot aanhouding - Vrijheidsbeheming 
- Uur- Onjuiste vermelding- Gevolg.1431 



Voorlopige hechtenis 
Handhaving- Motivering. 

Voorlopige hechtenis 

1433 

Handhaving - Onderzoeksgerecht - Beslis
sing - Grondslag. 1433 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving - Cassatiemiddel - Onvolledig 
dossier - Proces-verbaal niet bij bet dossier 
gevoegd - Art. 5.4 E.V.R.M. - Recht van 
verdediging. 1433 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving - Ernstige aanWlJzmgen van 
schuld - Toezicht van het Hof - Grenzen. 

1436 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving - Ernstige aanWlJzmgen van 
schuld - Toezicht van het Hof- Grenzen. 

1435 

Voorlopige hechtenis 
Voorlopige invrijheidstelling - Verzoek
schrift- Verwerping- Motivering. 1433 

Voorlopige hechtenis 
Inzage van het dossier - Regeling van de 
rechtspleging - Inzage door de verdachte -
Inzage door de raadsman van de verdachte -
Wettelijke verplichting- Omvang. 1437 

Voorlopige hechtenis 
Regeling van de rechtspleging - Raadkamer 
- Verwijzing naar de correctionele rechtbank 
- Mzonderlijke beschikking - Handhaving 
van de hechtenis- Beroep- Cassatieberoep 
- Ontvankelijkheid. 1437 

Voorlopige hechtenis 
Regeling van de rechtspleging - Inzage van 
bet dossier - Inzage door de verdachte -
Inzage door de raadsman van de verdachte -
Wettelijke verplichting- Omvang. 1437 

Voorlopige hechtenis 
Cassatieberoep - Regeling van de rechtsple
ging - Raadkamer - Verwijzing naar de 
correctionele rechtbank-Afzonderlijke beschik
king- Handhaving van de hechtenis- Voor
ziening - Ontvankelijkheid. 1437 

Voorlopige hechtenis 
Onmiddellijke aanhouding- Voorlopige invrij
heidstelling- Verzoekschrift- Verwerping 
- Motivering. 1433 

Vordering in rechte 
Burgerlijke zaken - Oorzaak - Ambtshalve 
wijziging door de rechter- Vordering gegrond 
op het bestaan van een contract- Precontrac
tuele fout - Gevolg. 1287 

Vordering in rechte 
Burgerlijke zaken- Faillissement- Vorde
ring van de curator - Draagwijdte. 1289 
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Vordering in rechte 
Mindervaliden-Tegemoetkomingen-Recht
hanken - Bevoegdheid - Minister - Beslis
sing- Beroep. 1428 

w 
Waters 

Bescherming van de oppervlaktewateren -
Waterverontreiniging - Zijdelingse inbreng 
- Begrip. 1202 

Waters 
Bescherming van de oppervlaktewateren -
Waterverontreiniging- Verbod- Onrecht
streeks - Zijdelingse inbreng- Natuurlijk 
verschijnsel - Begrip. 1202 

Waters 
Bescherming van de oppervlaktewateren -
Waterverontreiniging- Verbod- Onrecht
streeks - Zijdelingse inbreng - Misdrijf -
Vereisten. 1202 

Waters 
Bescherming van de oppervlaktewateren -
W aterverontreiniging - Opsporing - Vast
stelling - Bevoegde personen - Bewijs -
Vorm. 1202 

Waters 
Bescherming van de oppervlaktewateren -
Waterverontreiniging- Ratio legis- Verbo
den lozing- Verboden stoffen- Vereisten. 

1209 

Waters 
Bescherming van de oppervlaktewateren -
Wateren - Begrip. 1209 

Waters 
Bescherming van de oppervlaktewateren -
Waterverontreiniging- Rechtstreekse inbreng 
- Verboden lozing- Misdrijf- Vereisten. 

1209 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement van 01-12-1975- Re
glementsbepalingen- Art. 11 -Art. 11.1 -
Snelheid- Bebouwde kom- Vaststelling. 

1341 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement van 01-12-1975- Re
glementsbepalingen - Artikel 61 - Artikel 
61.1.1"- Draagwijdte. 1282 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement van 01-12-1975- Re
glementsbepalingen - Artikel 76 - Artikel 
76.1 - Draagwijdte. 1282 

Werkloosheid 
Gerechtigde - Langdurige werkloosheid -
Administratieve beslissing - Betwisting -
Bewijsvoering - Directeur van werkloos
heidsbureau- ~nkomen- Omvang- Bewijs
middelen. 1 1253 
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Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten 
Algemeen - Strafbepaling - Legaliteit -
Misdrijf- Omschrijving- Vereisten. 1212 

Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten 
Werking in de tijd en in de ruimte- Werking 
in de tijd - Samenloop van misdrijven -
Wijzigingswet - Draagwijdte. 1276 

Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten 
Aller lei - Mach ten - Uitvoerende Macht -
Verordenende bevoegdheid- Aard- Pen
sioen- Werknemers- Solidariteitsbijdrage. 

1306 

Wraking 
Akte van wraking - Procedure - Aard van 
de procedure. 1352 

Wraking 
Cassatieberoep - V erweerder - Gewraakte 
rechter - Gewraakte magistraat van het 
openbaar ministerie - Ontvankelijkheid. 

1352 

Wraking 
Grand - Rechter die van het geschil heeft 
kennisgenomen - Geschil - Begrip. 1352 

Wraking 
Akte van wraking - Procedure - Aard van 
de procedure. 1355 

Wraking 
Cassatieberoep- Verweerder- Gewraakte 
rechter - Gewraakte magistraat van het 
openbaar ministerie - Ontvankelijkheid. 

1355 

Wraking 
Procedure- Conclusie van het openbaar minis
terie - Openbaar ministerie - Eenheid -
Ondeelbaarheid- Gevolg. 1355 

Wraking 
Procedure - Openbaar ministerie - Conclu
sie- Vorm. 1355 

Wraking 
Procedure - Akte van wraking - Mede
deling aan de gewraakte magistraat - Ge
volg. 1355 
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