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Nr. 317 

2e KAMER- 16 juni 1998 

SPRINGSTOFFEN - INBREUK OP DE 
SPRINGSTOFFENWETGEVING- VERZWARENDE 
OMSTANDIGHEID - LICHAMELIJKE LETSELS -
BE GRIP. 

Een overtreding van de Springstoffenwet 
wordt gepleegd met de verzwarende om
standigheid dat de overtreding lichame
lijke letsels tot gevolg heeft gehad, wan
neer het letsel zich zonder die inbreuk niet 
zou hebben voorgedaan zoals het in wer
kelijkheid is ontstaan (1). De omstandig
heid dat de schade oak kan ontstaan 
wanneer de koper van het vuurwerk niet 
foutief handelt terwijl het slachtoffer on
voorzichtig is, sluit niet uit dat zonder 
verkoop het letsel zich niet zou hebben 
voorgedaan zoals het in werkelijkheid is 
ontstaan. (Art. 7 wet 28 mei 1956.) 

(SMITS T. VAN HOECKE) 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.0747.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 30 april 1996 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

A. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissing op de te
gen verweerster ingestelde strafvor
dering: 

Overwegende dat de eisers, burger
lijke partijen die niet in kosten van de 
strafvordering zijn veroordeeld, geen 
hoedanigheid hebben tegen die beslis
sing cassatieberoep in te stellen; 

Dat de voorzieningen niet ontvan
kelijk zijn; 

B. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissing op de 
door de eisers tegen verweerster in
gestelde burgerlijke rechtsvorderin
gen: 

(1) Cass., 6jan. 1976 (A.C., 1975-76, 523). 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 3 en 4 van de wet van 17 april1878 
houdende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van StrafVordering, 1, 5 en 7 van 
de wet van 28 mei 1956 betreffende ont
plofbare en voor de defiagratie vatbare stof
fen en mengsels en de daarmee geladen tui
gen, 1, 264, eerste lid, en 300, eerste lid, 
van het koninklijk besluit van 23 septem
ber 1958 houdende algemeen reglement be
treffende het fabriceren, opslaan, onder zich 
houden, verkopen, vervoeren en gebrui
ken van springstoffen, 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek, 

doordat de appelrechters in de bestre
den beslissing, na overeenkomstig de ar
tikelen 1 en 5 van de wet van 28 mei 1956 
betreffende ontplofbare en voor de defia
gratie vatbare stoffen en mengsels en de 
daarmee geladen tuigen en artikel 264, eer
ste lid, van het koninklijk besluit van 23 
september 1958 houdende algemeen regle
ment betreffende het fabriceren, opslaan, 
onder zich houden, verkopen, vervoeren en 
gebruiken van springstoffen, te hebben 
geoordeeld dat de beklaagde Van Hoecke 
schuldig is aan het verkopen van vuur
werk aan kinderen beneden de leeftijd van 
zestien jaar, de in artikel 7 van de wet van 
28 mei 1956 omschreven verzwarende om
standigheid niet bewezen achten en zich · 
dienvolgens onbevoegd verklaren om ken
nis te nemen van de door eisers ingestelde 
burgerlijke vorderingen, op grond van de 
volgende overwegingen : "Gelet op de voor
liggende identiteit van Stephaan Smits en 
Kevin Bax, staat het vast dat (. .. ) heiden op 
het ogenblik van de feiten de leeftijd van 
zestienjaar niet hadden bereikt (. .. );de om
standigheid dat het misdrijf lichamelijke 
letsels tot gevolg gehad heeft bij Stephen 
Smits komt (. .. ) thans (evenwel) niet lan
ger bewezen (voor). Eens op het speelveld 
aangekomen blijken de kopers zich cor
rect te hebben gedragen, als ervaren 
springstofgebruikers, door eens de fusees 
deels in de grond geplaatst en aangesto
ken te hebben de nodige afstand te ne
men (;) ook het slachtoffer nam aanvanke
lijk de nodige afstand doch nam plots zelf 
het initiatief om zich van dichterbij van de 
situatie te vergewissen toen een van de fu
sees niet opging zoals de overige, zoals dit 
alles volgt uit de geloofwaardige verkla
ring van zijn vader (thans eerste eiser), nu 
toch met een aan de grens van de zeker
heid palende waarschijnlijkheid mag aan
genomen worden dat het slachtoffer hem 
een correct relaas van de feiten gaf; dat de 
fusee die het letsel veroorzaakte onoordeel
kundig zou geplaatst zijn (,) wordt niet 
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aangetoond, integendeel; nu verder ?it g~en 
enkel gegeven blijkt dat de kopers m emge 
mate de instructies zouden overtreden heb
ben bij het gebruik van de fusees, mag 
dienvolgens besloten worden dat de be
doelde min zestienjarigen correct hebben 
gehandeld als waren zij meer dan zestien 
en er geen causaal verba~d tus~en.de_let
sels en de verkoop aan mm zestienJangen 
bestaat. Er is dienvolgens niet aangetoond 
dat het letsel zonder de inbreuk zich niet 
zou hebben voorgedaan, zoals het in wer
kelijkheid is ontstaan; ( ... ) nu de verzwa
rende omstandigheid voorzien bij de ten
lastelegging A niet langer bewezen 
verklaard wordt om de hiervoor gestelde re
denen die hier als hernomen beschouwd 
worde~ is dienvolgens het Hof niet lan
ger bev~egd om kennis te n.~men van ~.e 
hie rna bepaalde burgerhJke(-)partlJ
stellingen" (zesde en zevende blad van het 
aangevochten arrest), 

terwijl de rechtsvord~rin&.tot herstel van 
de schade, door een mlsdnJfveroorzaakt, 
overeenkomstig de artikelen 3 en 4 van de 
wet van 17 april 1878 houdende de voor
afgaande titel van het Wetboe.k van Straf
vordering behoort aan hen d1e de schade 
hebben geleden en terzelfdertijd en voor de
zelfde rechter kan worden vervolgd als de 
strafVordering; 

Het niet in acht nemen van de in de 
uitvoeringsreglementering inzake de 
springstoffen bepaalde voorschriften over
eenkomstig de artikelen 1 en 5 van de wet 
van 28 mei 1956 betreffende ontplofbare en 
voor de deflagratie vatbare stoffen en meng
sels en de daarmee geladen tuigen, straf
baar wordt gesteld; het verkopen vru:. vuur
werk aan kinderen beneden de leeft1Jd van 
zestien jaar, bij toepassing van de ~rtike
len 264, eerste lid, en 300, eerste hd, van 
het Koninklijk besluit van 23 september 
1958 houdende algemeen reglement be
treffende het fabriceren, opslaan, onder zich 
houden verkopen, vervoeren en gebrui
ken val{ springstoffen, bijgevolg een mis
drijf inhoudt; Het genoemde misdrijf over~ 
eenkomstig artikel 7 van de wet van 28 me1 
1956 bovendien zwaarder wordt bestraft 
wanneer het lichamelijke letsels "tot ge
volg heeft gehad"; De appEdrechters te de
zen enerzijds oordelen dat beklaagde Van 
Hoecke door het verkopen van vuurwerk 
van St~phaan Smits en Kevin Bax, zich 
schuldig heeft gemaakt aan het verkopen 
van vuurwerk aan minderjarigen bene
den zestien jaar, en anderzijds ~itdrukke
lijk vaststellen dat Stephen Sm1ts verwon
dingen opliep bij het afVuren van een van 

de vuurpijlen die beklaagde Van Hoecke 
aan Stephaan Smits en Kevin Bax had ver
kocht; 

En terwijl de omstandigheid dat de 
schade - in het onderhavige geval de ver
wondingen van Stephen Smits - ook op 
een niet-foutieve manier had kunnen ont
staan het bestaan van een oorzakelijk ver
b and 'tussen een fout - zoals in het on
derhavige geval het verkopen van 
vuurwerk aan minderjarigen beneden de 
zestien j aar - en deze schade niet nood
zakelijk uitsluit; Het hof van beroep te de
zen overweegt "dat de bedoelde min zes
tienjarigen correct he~be~ gehan1e_ld ~ls 
waren zij meer dan zest1en en dat met (1s) 
aangetoond dat het letsel zonder de in
breuk zich niet zou hebben voorgedaan, zo
als het in werkelijkheid is ontstaan" (derde 
alinea van het zevende blad van het aan
gevochten arrest, eisers onderstrepen) en 
aldus oordeelt dat het ongeval met de
zelfde schadelijke gevolgen zich oak had 
kunnen voordoen wanneer Kevin Bax en 
Stephaan Smits ouder ~an zestien j.aar z.~u
den zijn geweest; hiermt evenwel met bllJkt 
dat de schade zoals ze zich thans heeft 
voorgedaan, ook zonder de bewezen ver
klaarde fout van beklaagde Van Hoecke zou 
zijn ontstaan; Uit artikel 7 van de w~t van 
28 mei 1956 niet kan worden afgelmd dat 
de verzwarende omstandigheid niet voor
handen is wanneer de lichamelijke let
sels zich ook hadden k=en voordoen wan
neer de voorschriften van het uitvoerings
reglement, te deze het verkopen van vu~!
werk aan minderjarigen beneden de leefhJd 
van zestien jaar, wel zouden zijn nage
leefd· deze verzwarende omstandigheid im
mers' voorhanden is wam1eer de letsels zich 
zonder die inbreuk niet zouden hebben 
voorgedaan, zelfs wanneer die inbreuk ni.et 
de rechtstreekse oorzaak van de schade 1s; 
zodat de appelrechters ten onrechte oor
delen dat er geen causaal verband tussen 
de letsels en de strafbare inbreuk van be
klaagde Van Hoecke bestaat, dienvolgens 
ten onrechte de verzwarende omstandig
heid niet bewezen achten en zich bijge
volg ten onrechte onbevoegd ve~klare~ om 
kennis te nemen van de door msers mge
stelde burgerlijke vorderingen (sch~n
ding van alle in de aanhefvan het mid
del aangeduide bepalingen) : 

Overwegende dat de artikelen 1, 
264, eerste lid, en 300, eerste lid, van 
het koninklijk besluit van 23 septem
ber 1958 houdende algemeen regle
ment betreffende het fabriceren, op
slaan, onder zich houden, verkopen, 



Nr. 318 HOF VAN CASSATIE 711 

vervoeren en gebruiken van spring
stoffen, het afgeven door kleinhande
laren van kruit ofvuurwerk aan kin
deren van minder dan zestien jaar 
verbieden en strafbaar stellen; 

Dat het vermelde koninklijk besluit 
hiermee wil verhinderen dat kinde
ren van minder dan zestienjaar in het 
be zit komen van kruit of vuurwerk 
omwille van het gevaar dat het bezit 
of het gebruik ervan door deze kinde
ren oplevert, niet aileen voor hen zelf 
maar ook voor derden; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 7 van de wet van 28 mei 1956 be
treffende ontplofbare en voor de defla
gratie vatbare stoffen en mengsels en 
de daarmee geladen tuigen, de bij ar
tikel 5 van dezelfde wet bepaalde straf 
wordt verzwaard wanneer het gebrek 
aan vergunning of het niet in acht ne
men van de voorschriften van het 
bestuursreglement onder meer licha
melijke letsels tot gevolg heeft ge
had; 

Overwegende dat een overtreding 
van de Springstoffenwet wordt ge
pleegd met de verzwarende omstan
digheid dat de overtreding lichame
lijke letsels tot gevolg heeft gehad, 
wanneer het letsel zich zonder die in
breuk niet zou hebben voorgedaan zo
als het in werkelijkheid is ontstaan; 

Overwegende dat de telastlegging A 
de afgifte van kruit ofvuurwerk aan 
kinderen van minder dan zestienjaar 
oud betreft, met de omstandigheid dat 
het misdrijf lichamelijke letsels tot ge
volg heeft gehad bij Stephen Smits; 

Overwegende dat de appelrechters 
oordelen dat niet is aangetoond dat het 
letsel zonder de overtreding zich niet 
zou hebben voorgedaan zoals het in 
werkelijkheid is ontstaan, op grond dat 
de kopers van minder dan zestien jaar 
zich als meer dan zestienjarigen en als 
ervaren springstofgebruikers hebben 
gedragen en dat het kind van de ei
sers plots zelf het initiatief nam om 
dichterbij te gaan; 

Overwegende dat de omstandig
heid dat de schade ook kan ontstaan 
wanneer de koper van het vuurwerk 

niet foutief handelt terwijl het slacht
offer onvoorzichtig is, niet uitsluit dat 
zonder de verkoop het letsel zich niet 
zou hebben voorgedaan zoals het in 
werkelijkheid is ontstaan; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverrehet uitspraak 
doet over de burgerlijke rechtsvorde
ringen van de eisers; verwerpt de voor
zieningen voor het overige; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde arrest; veroordeelt de 
eisers in een vierde van de kosten; ver
oordeelt verweerster in de overige kos
ten; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel. 

16 juni 1998 - 2e kamer - Voorzitter : 
de h. Holsters, voorzitter- Verslagge
ver : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende con
clusie van de h. D'Halleweyn, advocaat
generaal met opdracht -Advocaten: mrs. 
Biitzler en Van Heeke. 

Nr. 318 

2e KAMER- 16 juni 1998 

STEDENBOUW - ALLERLEI - BOUW
MISDRIJF- DAGVAARDING- OVERSCHRIJ
VING HYPOTHEEKKANTOOR- VEREISTE VER
MELDINGEN. 

Wanneer uit de stukken waarop het Hofver
mag acht te slaan, blijkt dat de in het hy
potheekkantoor overgeschreven dagvaar
ding van de procureur des Konings, naast 
de kadastrale omschrijving van het on
roerend goed, voorwerp van het bouw
misdrijf, en de identiteit van de eige
naars ervan, tevens de vermelding bevat 
van alle feiten, ten laste gelegd aan alle 
beklaagden, is de beoogde openbaarma
king ten behoeve van derden van alle 
hangende strafvervolgingen met betrek
king tot het in dagvaarding bepaalde on
roerende goed geschied. (Art. 1 Hypo
theekwet; art. 69 Stedenbouwwet.) 
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(BULCKENS E.A. T. VANDEVELDE E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.97.1459.N) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 9 oktober 1997 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

I. Op de voorzieningen van Hugo 
Bulckens en Anny Hendriks : 

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

Over het middel : 
Overwegende dat, blijkens de ver

meldingen op de kwestieuze stukken 
door de hypotheekbewaarder aange
bracht en door hem ondertekend, het 
op 22 juli 1994 door de gerechtsdeur
waarder Vandenhende aan de mede
beklaagde Maria Van de Velde bete
kende bevel tot dagvaarding, op 26 juli 
1994 op zijn verzoek in het 2e hypo
theekkantoor te Antwerpen werd over
geschreven onder het nummer 12505, 
boek 9, nr. 10, met de bijlagen, waar
onder de uittreksels van de akten van 
geboorten van de eisers, waarvan "de 
juistheid van de identiteit van de ge
daagde(n) overeenkomstig art. 12 van 
de wet van 10 oktober 1913 op zicht 
van de uittreksels uit de registers van 
de burgerlijke stand" door de vermelde 
gerechtsdeurwaarder aan de hypo
theekbewaarder werd bevestigd; 

Dat uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan, blijkt dat de al
dus overgeschreven dagvaarding van 
de procureur des Konings, naast de 
kadastrale omschrijving van het on
roerend goed, voorwerp van het mis
drijf, en de identiteit van de eigenaars 
ervan, tevens de vermelding bevat van 
alle feiten, ten laste gelegd aan alle be
klaagden, waaronder de beide eisers; 

Dat, nu overeenkomstig artikel 1 
Hypotheekwet, deze akte in haar ge
heel is over te schrijven, hieruit volgt 
dat de door artikel 69 Stedebouwwet 

beoogde openbaarmaking ten behoeve 
van derden van alle hangende straf
vervolgingen met betrekking tot het in 
de dagvaarding bepaalde onroerend 
goed is geschied; 

Dat eenmaal deze overschrijving 
plaatshad, er geen redenen zijn om de 
strafvervolging niet ontvankelijk te 
verklaren; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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; 

II. Op de voorziening van Ret 
Vlaamse Gewest : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hofvermag acht te slaan, 
niet blijkt dat de voorziening van ei
ser, burgerlijke partij, werd betekend 
aan de verweerders; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

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

16 juni 1998 - 2e kamer- Voorzitter : 
de h. Holsters, voorzitter- Verslagge
ver : de h. Goethals - Gelijkluidende con
clusie van de h. D'Halleweyn, advocaat
generaal met opdracht - Advocaten : mrs. 
Geinger; P. Vanlersberghe, Brussel. 

Nr. 319 

2e KAMER- 17 juni 1998 

VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVOR
DERING- TERMIJNEN- GECONTRA VENTIO
NALISEERD WANBEDRIJF- SAMENHANGENDE 
OVERTREDING- WEERSLAG. 
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De omstandigheid dat een overtreding sa
menhangt met een gecontraventionali
seerd wanbedrijf, heeft niet tot gevolg dat 
de oorspronkelijke ve1jaringstermijn van 
de strafvordering betreffende die overtre
ding van zes maanden op een jaar ge
bracht wordt (1). (Artt. 21 tot 23 V.T.Sv.) 

(HARDY E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.98.0275.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 14 januari 1998 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Aarlen; 

I. Op de voorziening van Michel 
Hardy : 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del: schending van de artikelen 21 tot 23 
van de wet van 17 april 1878 houdende de 
voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering : 

Overwegende dat het bestreden von
nis het beroepen vonnis bevestigt, de 
zaken betreffende beide eisers we
gens samenhang voegt en de eerste ei
ser, wegens in het StrafWetboek en in 
een gemeentelijke verordening om
schreven overtredingen, en de tweede 
eiser wegens een gecontraventionali
seerd wanbedrijf veroordeelt tot 
politiestraffen; 

Overwegende dat al die feiten zijn 
gepleegd in 1996; 

Overwegende dat de strafvordering 
wegens een gecontraventionaliseerd 
wanbedrijf noodzakelijkerwijs ver
jaart wanneer meer dan twee jaar ver
lopen zijn te rekenen van de dag 
waarop dat wanbedrijf is gepleegd; dat 
echter de strafvordering wegens een in 
het StrafWetboek of in een gemeente
lijke verordening omschreven overtre
ding, bij ontstentenis van enige grond 
tot schorsing van de verjaring, nood-

(1) Cass., 16 jan. 1973 (A. C., 1973, 499). 

zakelijkerwijs verjaart na verloop van 
een jaar te rekenen van de datum van 
de feiten; 

Overwegende dat de omstandig
heid dat overtredingen samenhang 
vertonen met een gecontraventionali
seerd wanbedrijf, niet tot gevolg heeft 
dat de oorspronkelijke verjaringster
mijn van de strafvordering betref
fende die overtredingen van zes maan
den op een jaar wordt gebracht; 

Overwegende dat, bijgevolg, de 
strafvordering betreffende de aan de 
eiser Michel Hardy ten laste gelegde 
overtredingen, op de datum van het 
bestreden vonnis, namelijk 14 januari 
1998, verjaard was; 

Overwegende dat de kosten van de 
tegen die eiser ingestelde strafvorde
ring ten laste van de Staat moesten 
worden gelaten; 

II. Op de voorziening van Jacques 
Peignois : 

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

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, in zoverre het uit
spraak doet over de tegen Michel 
Hardy ingestelde strafvordering; ver
werpt de voorziening van Jacques 
Peignois; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietigde 
vonnis; veroordeelt de tweede eiser in 
de kosten van zijn voorziening en laat 
de kosten van de voorziening van de 
eerste eiser ten laste van de Staat; 
zegt dater geen grond is tot verwij
zing. 

17 juni 1998 - 2e kamer- Voorzitter : 
de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende 
conclusie van de h. De Riemaecker, 
advocaat-generaal. 
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Nr. 320 

2e KAMER - 17 juni 1998 

VERJARING - STRAFZAKEN - STRAFVOR
DERING- TERMIJNEN- WANBEDRIJF- BE
VOEGDHEID VAN DE POLITIERECHTBANK
ONOPZETTELIJKE SLAG EN OF VERWONDIN
GEN DIE RET GEVOLG ZIJN VAN EEN VER
KEERSONGEVAL. 

Onopzettelijke slagen of verwondingen die 
het gevolg zijn van een verkeersongeval, 
vormen een wanbedrijf waarvan de 
politierechtbank kennisneemt; de desbe
treffende strafvordering verjaart na ver
loop van vijf jaar. (Art. 21 VT.Sv.) 

(PROCUREUR-GENERAAL DES KONINGS 
TE BERGEN T. DEGREZ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.98.0375.F) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 19 februari 1998 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Bergen; 

A. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de strafvor
dering die tegen verweerster is inge
steld wegens overtreding van de arti
kelen 418 en 420 van het Strafwet
boek: 

Over het in het verzoekschrift aan
gevoerde middel, memorie genaamd, 
dat tot staving van de voorziening is 
neergelegd en waarvan een eenslui
dend afschrift aan dit arrest is ge
hecht: 

Overwegende dat de onopzettelijke 
slagen of verwondingen die het ge
volg zijn van een verkeersongeval, een 
wanbedrijf zijn waarvan de kennisne
ming krachtens artikel 138, 6°bis, van 
het Wetboek van Strafvordering aan 
de politierechtbank is opgedragen; dat 
de wegens voornoemd wanbedrijf 

ingestelde strafvordering verjaart na 
verloop van vijf jaar; 

Overwegende, bijgevolg, dat de 
rechtbank in hoger beroep niet zon
der schending van artikel 21 van de 
wet van 17 april 1878 houdende de 
voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering heeft kunnen be
slissen dat de wegens dat misdrijf in
gestelde strafvordering verjaard was, 
"aangezien meer dan twee jaar zijn 
verlopen sinds de datum van de fei
ten ( ... )"; 

Dat het middel gegrond is; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de strafvor
dering die wegens overtredingen van 
het Wegverkeersreglement tegen ver
weerster is ingesteld : 

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

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis, in zoverre het 
uitspraak doet over de strafvorde
ring die wegens overtreding van de 
artikelen 418 en 420 van het Strafwet
boek tegen verweerster is ingesteld; 
verwerpt de voorziening voor het 
overige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde vonnis; laat de kosten ten laste 
van de Staat; verwijst de aldus be
perkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Doornik, zitting hou
dende in hoger beroep. 

17 juni 1998 - 2e kamer - Voorzitter : 
de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende 
conclusie van de h. De Riemaecker, 
advocaat-generaal. 
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Nr. 321 

2e KAMER- 17 juni 1998 

1 o ONDERZOEKSRECHTER- AANHAN

GIGMAKING- OMVANG- VORDERING VAN DE 
PROCUREUR DES KONINGS - GEHECHTE 
STUKKEN- WEERSLAG. 

2° ONDERZOEKSRECHTER- AANHAN

GIGMAKING- OMVANG- VORDERING VAN DE 
PROCUREUR DES KONINGS- WETTELIJKE OM
SCHRIJVING VAN DE FElTEN- DRAAGWIJDTE. 

3° ONAANTASTBARE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER- STRAF
ZAKEN - BEVOEGDHEID VAN DE ONDER
ZOEKSRECHTER- GRENZEN- BEOORDELING. 

1 o en 2° De bevoegdheid van de onderzoeks
rechter om te onderzoeken, heeft betrek
king op de feiten uit de vordering van de 
procureur des Konings en op de feiten die 
begrepen kunnen zijn in die vordering en 
in de daaraan gehechte stukken; nu de 
onderzoeksrechter kennisgenomen heeft 
van die feiten en niet van de wettelijke 
omschrijving die het openbaar ministe
rie eraan gegeven heeft, kan en moet de 
onderzoeksrechter die feiten onderzoe
ken, ongeacht de omschrijving ervan (1). 
(Art. 61, eerste lid, Sv.) 

3° Het staat aan de feitenrechter nate gaan 
of de onderzoeksrechter de grenzen van 
zijn bevoegdheid niet heeft overschre
den. 

(THAMEUR) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.98.0656.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 10 april 1998 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel; 

I. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing waarbij eiser 
vrijgesproken wordt van de telastleg
ging F van de zaak VII : 

(1) Zie Cass., 4 feb. 1997, A.R. nr. P.96.1027.N 
(A.C., 1997, nr. 62). 

Overwegende dat de voorziening, bij 
~ebrek aan belang, niet ontvankelijk 
rs; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij ei
ser veroordeeld wordt wegens de ove
rige telastleggingen samen : 

Overwegende dat de bevoegdheid 
van de onderzoeksrechter om een op
sporingsonderzoek in te stellen be
trekking heeft op de feiten uit de vor
dering van de procureur des Konings 
en op de feiten die begrepen kunnen 
zijn in die vordering en in de eraan ge
hechte stukken; dat de onderzoeks
rechter kennisneemt van die feiten en 
niet van de wettelijke omschrijving die 
het openbaar ministerie eraan heeft 
menen te kunnen geven; dat hij een 
onderzoek kan en moet instellen naar 
die feiten, ongeacht de omschrijving 
die eraan gegeven is; 

Overwegende, bovendien, dat het 
aan de feitenrechter staat om nate 
gaan of de onderzoeksrechter de gren
zen van zijn bevoegdheid niet heeft 
overschreden; 

Overwegende dat, te dezen, het ar
rest de beslissing van de eerste rech
ter wijzigt, in zoverre ze meer bepaald 
de vervolgingen niet ontvankelijk ver
klaart die zijn ingesteld wegens de te
lastleggingen A1 a tot hen A2 (dief
stallen door middel van geweld of 
bedreiging, met de omstandigheid dat 
de diefstallen gepleegd zijn bij nacht, 
door twee of meer personen, dat wa
pens of op wapens gelijkende voorwer
pen zijn gebruikt of getoond, of de 
schuldige heeft doen geloven dat hij 
gewapend was, en dat hij van een ge
stolen voertuig of enig ander al of niet 
met een motor aangedreven gestolen 
tuig gebruik heeft gemaakt om de dief
stal te vergemakkelijken of om zijn 
vlucht te verzekeren), B1 en B3 (dief
stallen door middel van braak, in
klimming of valse sleutels), D (vere
niging met het oogmerk om misdrijven 
te plegen), E (gewone diefstal) enG 
(vernieling van een voertuig) van de 
zaak VII; dat het arrest vermeldt "dat 
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de procureur des Konings op 1 januari 
1994 de onderzoeksrechter gevorderd 
heeft om tegen eiser een opsporings
onderzoek in te stellen wegens on
rechtmatig bezit van verdovende mid
delen en wegens overtreding van de 
wapenwet (map 7, stuk 4); dat bij de 
vordering van de procureur des Ko
nings tot het instellen van een opspo
ringsonderzoek, onder meer, de 
processen-verbaal van de rijkswacht
brigade te Ukkel gevoegd waren 
waarop de volgende nummers waren 
aangebracht (mappen 6 en 7): 103453/ 
93, 103454/93, 103457/93, 103459/ 
93, 103461/93, 103462/93, 100001/94 
en 100002/94; dat het proces-verbaal 
nr. 103461/93 een verklaring bevat van 
Nitens Patricia,- (eisers) vriendin, bij 
wie tijdens een huiszoeking waarin ze 
vrijwillig had toegestemd, verschil
lende voorwerpen waren ontdekt -; 
dat het hof (van beroep) uit dat proces
verbaal inzonderheid de volgende be
woordingen aanhaalt: ' ... De muni
tie, handboeien, bivakmutsen, hand
schoenen behoren toe aan Thameur. 
Hij maakt er gebruik van om overval
len te plegen ... Wat de verschillende 
overvallen betreft waaraan hij heeft 
deelgenomen, moet ik u zeggen dat hij 
heel weinig sprak over zijn krachttoe
ren. Ziehier wat ik weet : 1. De iden
titeitskaart op naam van de heer 
Weiss Bernard is afkomstig van een 
onlangs gepleegde overval met ge
weld. Ik weet dat hij mopperde om
dat de overval mislukt was. De kran
ten spraken van een bedrag van 
700.000 frank, maar volgens wat hij 
me heeft gezegd, heeft de overval niets 
opgeleverd ... ; 2. Zo'n maand geleden 
hebben ze een overval op een restau
rant gepleegd ... Het restaurant werd 
uitgebaat door een vrouw en ze heb
ben de klanten in de kelder opgeslo
ten. Ik denk dat ze de overval met z'n 
tweeen of z'n drieen gepleegd heb
ben. De overval heeft 's avonds plaats
gevonden. De inlichtingen werden hun 
verstrekt door een kelner ... '; (. .. ) dat 
de onderzoeksrechter kennisneemt van 
de feiten, zoals ze door de procureur 
des Konings zijn meegedeeld met het 

oog op het instellen van een opspo
ringsonderzoek, en niet van de om
schrijving die eraan gegeven is; dat hij 
bevoegd en verplicht is om in vol
strekte onafhankelijkheid de gege
vens te onderzoeken, waaruit schijnt 
te volgen dat die feiten een misdaad of 
een wanbedrijf opleveren, zonder dat 
die bevoegdheid door beperkende vor
deringen aan banden kan worden ge
legd of ingeperkt (. .. ); dat, te de zen, uit 
het onderzoek van de stukken die ge
voegd zijn bij de vordering van de pro
cureur des Konings van 1 januari 1994 
tot het instellen van een opsporings
onderzoek, blijkt dat de onderzoeks
rechter, vanaf die datum, op regelma
tige wijze had kennisgenomen van de 
in de telastleggingen A1 a tot h, A2 en 
D omschreven feiten; dat hij dus met 
betrekking tot die feiten alle nuttige 
opsporingen kon verrichten of doen 
verrichten; (. .. ) dat (eiser) bij zijn on
dervraging door de onderzoeksrech
ter op 1 januari 1994 (map 13, stuk 1), 
toegegeven heeft aan de in de telast
legging A2 omschreven feiten te heb
ben deelgenomen; (. .. ) dat de procu
reur des Konings op 7 januari 1994 
(stuk 10 en map 9) bij het dossier van 
de onderzoeksrechter, onder meer, het 
proces-verbaal BR 11.18.4173/93 van 
de gemeentepolitie te Etterbeek ge
voegd heeft, dat het door de slachtof
fers uitgebrachte relaas bevat van de 
slachtoffers van de in de telastleg
ging A2 bedoelde feiten, waaruit blijkt 
dat hun voertuig gedeeltelijk werd ver
nield door schoten van een vuurwa
pen (telastlegging G) en dat de da
ders gebruik hadden gemaakt van een 
Porsche met nummerplaat KBY.213; 
dat blijkens voornoemd proces-verbaal 
die nummerplaat als gestolen was op
gegeven (telastlegging E); dat (eiser) 
tijdens een nieuw, uitgebreid verhoor 
door de BOB te Brussel op 11 januari 
1994 (map 13, stuk 14), gepreciseerd 
heeft dat hij, om de feiten van de te
lastlegging A2 te plegen, gebruik had 
gemaakt van een Porsche die hem was 
'uitgeleend'; (. .. ) dat de procureur 
des Konings op 14 januari 1994 (map 
8, stukken 2 en 3) zijn notitie 



Nr. 322 HOF VAN CASSATIE 717 

18.10.6018/93 met betrekking tot de 
diefstal van de nummerplaat waar
mee de Porsche was uitgerust toen de 
feiten van de telastlegging A2 wer
den gepleegd (telastlegging E), bij het 
dossier van de onderzoeksrechter ge
voegd heeft; dat hij op 2 februari 1994 
(stuk 12 en map 11) tevens zijn noti
tie 17.41.33591/93 met betrekking tot 
de diefstal van de Porsche (telastleg
ging B3) bij voornoemd dossier ge
voegd heeft; (. .. ) dat de procureur des 
Konings op 21 april 1994 (map 18, 
stuk 2) de onderzoeksrechter bijko
mend gevorderd heeft, meer bepaald, 
om het onderzoek te doen voortzet
ten naar de in de telastleggingen A1 a 
tot h omschreven gewapende diefstal, 
waarvan, zoals hierboven vermeld, de 
met het onderzoek belaste magistraat 
reeds op regelmatige wij ze kennis
genomen had; dat (eiser), tijdens zijn 
verhoor door de gerechtelijke politie te 
Brussel op 16 mei 1994 (map 18, stuk 
9), ontkende aan voornoemd feit te 
hebben deelgenomen, in weerwil van 
de omstandigheid dat er bij zijn vrien
din verschillende voorwerpen waren 
teruggevonden die afkomstig waren 
van de in de telastleggingen A1 a tot 
h bedoelde feiten, waaronder de sleu
tels van de Volvo die na de door mid
del van geweld of bedreiging gepleegde 
diefstal was gestolen (telastlegging 
B1); (. .. ) dat de vervolgingen betref
fende de telastleggingen A1 a tot h, A2, 
B1, B3, D, E en Gvan de zaak VII, nu 
zij op rechtmatig verkregen gegevens 
berusten, ontvankelijk zijn"; 

Dat de appelrechters aldus de re
gelmatigheid van de rechtspleging 
wettig vaststellen en hun beslissing 
over de ontvankelijkheid van de we
gens voornoemde telastleggingen in
gestelde vervolgingen naar recht ver
antwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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; 

III. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij de 
onmiddellijke aanhouding van eiser 
bevolen wordt : 

Overwegende dat de veroordelende 
beslissing ten gevolge van de verwer
ping van de ertegen ingestelde voor
ziening in kracht van gewijsde is ge
gaan; 

Dat de voorziening bijgevolg, bij ge
brek aan belang, niet ontvankelijk is; 

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

17 juni 1998 - ze kamer- Voorzitter : 
de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggeuer : de h. Fischer - Gelijkluidende 
conclusie van de h. De Riemaecker, 
advocaat-generaal- Advocaat : mr. N. 
Buisseret, Brussel. 

Nr. 322 

ze KAMER- 17 juni 1998 

1 o BEVOEGDHEID EN AANLEG 
STRAFZAKEN- GESCHIL INZAKE BEVOEGD
HEID- BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER
ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN DE ONDER
ZOEKSRECHTER- VERWIJZING VAN HET DOS
SIER NAAR DE PROCUREUR DES KONINGS -
VERZET TEGEN DIE BESCHIKKING - NIET 
ONTVANKELIJK VERKLAARD VERZET- HO
GER BEROEP TEGEN DIE BESCHIKKING- AR
REST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDI
GINGSTELLING - NIET ONTVANKELIJK 
VERKLAARD HOGER BEROEP- ARREST INZAKE 
BEVOEGDHEID - GESCHIL INZAKE BEVOEGD
HEID - BEGRIP. 

2° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN
TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETE
KENING- STRAFVORDERING- GESCHIL IN
ZAKE BEVOEGDHEID- BESCHIKKING VAN DE 
RAADKAMER- ONTTREKKING VAN DE ZAAK 
AAN DE ONDERZOEKSRECHTER- VERWIJZING 
VAN HET DOSSIER NAAR DE PROCUREUR DES 
KONINGS- VERZET TEGEN DIE BESCHIKKING 
- NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD VERZET
HOGER BEROEP TEGEN DIE BESCHIKKING-
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ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDI
GINGSTELLING- NIET ONTVANKELIJK VER
KLAARD HOGER BEROEP -ARREST INZAKE BE
VOEGDHEID - GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID 
-BEGRIP. 

3o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTI
KEL 6.1- DAADWERKELIJK RECHTSMIDDEL
VOORBARIG RECHTSMIDDEL V66R DE EIND
BESLISSING- GEVOLG. 

4 o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAF

ZAKEN- DAADWERKELIJK RECHTSMIDDEL
VOORBARIG RECHTSMIDDEL VOOR DE EIND
BESLISSING - GEVOLG. 

so ARBITRAGEHOF - PREJUDICIELE 
VRAAG- VERPLICHTING VAN RET HOF VAN 
CASSATIE- VRAAG DIE OP EEN ONJUISTE BE
WERING BERUST- ONTVANKELIJKHEID. 

6° PREJUDICIEEL GESCHIL 
ARBITRAGEHOF - VERPLICHTING VAN HET 
HOF VAN CAS SA TIE- VRAAG DIE OP EEN ON
JUISTE BEWERING BERUST- ONTV ANKELIJK
HEID. 

7° ARBITRAGEHOF PREJUDICIELE 
VRAAG- VERPLICHTING VAN RET HOF VAN 
CASSATIE - GRENZEN. 

go PREJUDICIEEL GESCHIL 
ARBITRAGEHOF- VERPLICHTING VAN HET 
HOF VAN CASSATIE- GRENZEN. 

1 o en 2° Geen arrest inzake bevoegdheid is 
het arrest van de hamer van inbeschul
digingstelling dat het hager beroep niet 
ontvankelijk verklaart dat de verdachte 
heeft ingesteld tegen de beschikking van 
de raadkamer, waarbij zijn verzet tegen 
de beschikking van de raadkamer, die, na 
de onttrekking van de zaak aan de on
derzoeksrechter, het dossier naar de pro
cureur des Konings verwijst om te han
delen als naar recht, niet ontvankelijk is 
verklaard (1). (Art. 416 Sv.) 

3° en 4° De wetsbepaling die de verdachte 
niet elk daadwerkelijk rechtsmiddel ont
neemt, maar hem het recht om dat rechts
middel aan te wenden na de eindbeslis
sing toekent, doet geen afbreuk aan de 
rechten die de verdachte geniet op grand 
van artikel 6 E. V.R.M. en doet evenmin 

afbreuk aan zijn recht van verdediging 
(2). (Art. 416 Sv.) 

so en 6° Wanneer de prejudiciele vraag be
rust op een onjuiste bewering, op grand 
dat eiser zich niet in de door hem be
schreven toe stand bevindt, is de prejudi
ciele vraag niet ontvankelijk (3). (Artt. 10 
en 11 Gw. 1994; art. 26, § 1, 3°, Bijzon
dere Wet Arbitragehof.) 

7° en go Het Hof van Cassatie is niet ge
houden een prejudiciele vraag aan het 
Arbitragehofte stellen, wanneer die vraag 
geen betrekking heeft op de rechtsregel 
waarvan de schending wordt aangevoerd, 
oak al wordt die rechtsregel in de uiteen
zetting van de vraag vermeld (4). (Artt. 10 
en 11 Gw. 1994; art. 26, § 1, 3° Bijzon
dere Wet Arbitragehof.) 

(DELANGHE) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.9g.OS67.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 april 1998 gewezen 
door de kamer van inbeschuldiging
stelling van het Hof van Beroep te 
Luik; 

Overwegende dat het arrest eisers 
hoger beroep tegen de beschikking van 
20 oktober 1997 van de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Luik niet ontvankelijk verklaart; 
dat voornoemde beschikking eisers 
verzet tegen de beschikking van 27 
juni 1997, waarbij het dossier 28/93, op 
vordering van het openbaar ministe
rie, aan onderzoeksrechter Ancia is 
onttrokken en naar de procureur des 
Konings is verwezen om te handelen 
als naar recht, niet ontvankelijk heeft 
verklaard; 

(2) Cass., 24 sept. 1997, A.R. nr. P.0610.F (A. C., 
1997, nr. 366). 

(3) Zie vorige noot. 

(1) Zie Cass., 17 mei 1995, A.R. nr. P.95.0536.F (4) Zie Cass., 4 feb. 1998, A.R. nr. P.98.0017.F, 
(A.C., 1995, nr. 242). supra nr. 65. 
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Overwegende dat krachtens arti
kel 416 van het Wetboek van Straf
vordering, beroep in cassatie tegen 
voorbereidende arresten en arresten 
van onderzoek oftegen in laatste aan
leg gewezen vonnissen van dezelfde 
soort eerst openstaat na het eindarrest 
of het eindvonnis, behalve het geval 
van arresten of vonnissen inzake de 
bevoegdheid; 

Dat die wetsbepaling de verdachte 
niet elk daadwerkelijk rechtsmiddel 
ontneemt, maar hem het recht om dat 
rechtsmiddel aan te wenden eerst toe
kent na de eindbeslissing; dat zij geen 
afbreuk doet aan de rechten die de 
verdachte geniet op grand van arti
kel 6 van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en 
de Fundamentele Vrijheden en even
min afbreuk doet aan zijn recht van 
verdediging; 

Overwegende dat er sprake is van 
een geschil inzake bevoegdheid in de 
zin van art. 416 van het Wetboek van 
Strafvordering, wanneer aangevoerd 
wordt dat een rechter zich de bevoegd
heid van een ander gerecht heeft toe
geeigend; 

Overwegende dat het middel niet 
betoogt dat de kamer van inbeschul
digingstelling zich de bevoegdheid van 
een ander gerecht heeft toegeeigend; 
dat het kritiek oefent op het arrest, in 
zoverre het eisers beroep niet ontvan
kelijk verklaart; dat het middel be
rust op een verwarring tussen de be
voegdheid van het gerecht dat van de 
zaak heeft kennisgenomen en de ont
vankelijkheid van het voor dat ge
recht aangevoerde rechtsmiddel; 

Overwegende, voor het overige, dat 
de in het middel aangehaalde grie
ven niets uitstaande hebben met de 
ontvankelijkheid van de voorziening; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Overwegende dat het bestreden ar
rest geen eindarrest is en geen uit
spraak doet over een geschil inzake be
voegdheid; 

Overwegende dat eiser het Hofver
zoekt om de volgende twee vragen aan 

het Arbitragehof te stellen : "Houden 
de artikelen 135, 202, 203, 416 en 539 
van het Wetboek van Strafvordering, 
ja zelfs alle andere bepalingen die de 
verdachte "elk rechtsmiddel ontne
men tegen de beslissing van een 
rechtscollege tot onttrekking van de 
zaak aan een onderzoeksrechter, ter
wijl het openbaar ministerie wel over 
een rechtsmiddel beschikt, als dat 
rechtscollege zijn vorderingen tot ant
trekking van de zaak niet toewijst, een 
miskenning in van het beginsel van de 
gelijkheid voor de wet en het begin
sel van niet-discriminatie die vastge
legd zijn in de artikelen 10 en 11 van 
de Grondwet?"; "Schenden de artike
len 135, 202, 203, 416 en 539 van het 
Wetboek van Strafvordering, ja zelfs 
alle andere wetsbepalingen, inzonder
heid van dat Wetboek, de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet, in zoverre zij 
de beklaagden die geen minister zijn, 
elk debat op tegenspraak ontzeggen 
voor hun verwijzing naar het Hofvan 
Cassatie, terwijl artikel 4, § 2, van de 
wet van 17 december 1996 houdende 
tijdelijke en gedeeltelijke uitvoering 
van artikel 103 van de Grondwet, ge
wijzigd bij de wet van 28 februari 1997 
en verlengd bij de wet van 19 decem
ber 1997, de beklaagden die de hoe
danigheid van minister hebben, een 
debat op tegenspraak waarborgt v66r 
een eventuele beslissing tot verwij
zing naar het Hof van Cassatie?" : 

Overwegende dat de eerste vraag 
berust op een foutieve veronderstel
ling, aangezien de verdachte beschikt 
over het recht om na de eindbeslis
sing beroep in te stellen; dat eiser dus 
niet verkeert in de door hem beschre
ven toestand; dat het verzoek om pre
judiciele vragen te stellen, niet ont
vankelijk is; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Overwegende dat het Hof niet ge
houden is de tweede vraag te stel
len, aangezien de voorziening met toe
passing van artikel 416 van het 
Wetboek van Strafvordering niet ont
vankelijk is verklaard en die vraag 
geen betrekking heeft op voornoemde 
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rechtsregel, ofschoon zein de uiteen
zetting vermeld wordt; 

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

17 juni 1998 - 2e kamer - Voorzitter : 
de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslag
gever: mevr. Jeanmart- Gelijkluidende 
conclusie van de h. du Jardin, eerste 
advocaat-generaal- Advocaten : mr. L.J. 
Martens, Gent; mr. M. Senelle, Brussel. 

Nr. 323 

1 e KAMER- 18 juni 1998 

1 o ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE - SCHADELOOSSTELLING - BE
GRIP- OMVANG- ONWETTIG VOORDEEL
WERKEN UITGEVOERD ZONDER VERGUNNING. 

2° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ARTT. 1 
TOT 99) - ARTIKEL 16 - ONTEIGENING TEN 
ALGEMENEN NUTTE- SCHADELOOSSTELLING 
- BEGRIP- OMVANG- ONWETTIG VOORDEEL 
- WERKEN UITGEVOERD ZONDER VERGUN-
NING. 

3° STEDENBOUW- ALGEMEEN- WER
KEN UITGEVOERD ZONDER VERGUNNING
ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE -
SCHADELOOSSTELLING- BE GRIP- OMVANG. 

1°, 2° en 3° De schadeloosstelling die toe
komt aan iemand die ten algemenen nutte 
uit zijn eigendom wordt ontzet moet de 
volledige schade vergoeden; het verlies 
van een onwettig voordeel is geen ver
goedbare schade; daaruit volgt dat geen 
onteigeningsvergoeding kan worden toe
gestaan voor een onwettig voordeel dat is 
verworven door werken die zonder de ver
eiste vergunning zijn uitgevoerd. (Art. 16 
Gw.) 

(MARIEN, STEENMANS T. VLAAMS GEWEST) 

ARREST 

(A.R. nr. C.96.0015.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 24 oktober 1994 gewe
zen door het Hof van Beroep te Ant
werpen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van artikel16 van de op 17 fe
bruari 1994 gecoi:irdineerde Grondwet, voor 
zoveel als nodig, artikel 11 van de Grond
wet v66r haar coi:irdinatie op 17 februari 
1994, van artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek en 3 van de Wet van 17 
april1878 houdende de voorafgaande ti
tel van het Wetboek van Strafvordering, 

doordat het bestreden arrest aan ei
sers het recht op een billijke schadeloos
stelling voor de onteigening van hun wo
ning (met bergplaats en garage) ontzegt 
(behalve wat betreft de instandhoudings
werken en onderhoudswerken aan die wo
ning - zijnde werken waarvoor volgens het 
bestreden arrest geen bouwvergunning no
dig was) -om de redenen dat die woning 
(met bergplaats en garage) een wederrech
telijke - dit is zonder de vereiste bouw
vergunning - herbouwde woning (met 
bergplaats en garage) is en dat uit een on
rechtmatige of quasi onrechtmatige daad 
geen rechten kunnen geput worden, 

terwijl ingevolge artikel 16 van de ge
coi:irdineerde Grondwet van 17 februari 
1994 (het vroegere artikel 11 van de Grond
wet) eenieder, die van zijn eigendom wordt 
ontzet ten algemene nutte, recht heeft op 
een billijke schadeloosstelling; 

eisers eigenaars waren van de woning 
(met bergplaats en garage), die onteigend 
werd ten algemene nutte, en derhalve recht 
hebben op een billijke schadeloosstelling; 

noch de omstandigheid dat die woning 
(met bergplaats en garage) een wederrech
telijke - dit is zonder de vereiste bouw
vergunning - herbouwde woning (met 
bergplaats en garage) is, noch de omstan
digheid dat eisers een onrechtmatige daad 
of quasi onrecht'matige daad hebben be
gaan door zonder bouwvergunning te bou
wen en hun woning (met bergplaats en ga
rage) in stand te houden, tot gevolg hebben 
dat zij geen eigenaars meer zouden zijn van 
die woning (met bergplaats en garage) en 
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zodoende het recht op een billijke schade
loosstelling bij onteigening van die wo
ning (met bergplaats en garage) zouden 
hebben verloren; 

de eerste omstandigheid weliswaar een 
invloed kan hebben op de hoegrootheid van 
de billijke schadeloosstelling, nu die scha
deloosstelling in principe gelijk is aan de 
waarde van het goed en die waarde klei
ner kan zijn omwille van het ontbreken van 
een bouwvergunning; 

het bestreden arrest echter niet vast
stelt dat, buiten de instandhoudingswerken 
en onderhoudswerken, de woning (met 
bergplaats en garage) van eisers geen en
kele waarde had omwille van het feit dat 
het een zonder bouwvergunuing herbouwde 
woning (met bergplaats en garage) was; de 
tweede omstandigheid weliswaar eisers 
blootstelt aan een vordering in schadever
goeding voor schade die door hun overtre
dingen van de stedenbouwwetgeving zou 
zijn veroorzaakt (artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek en 3 van de 
Wet van 17 april1878 houdende de voor
afgaande titel van het Wetboek van Straf
vordering); een dergelijke vordering even
wei niet tegen hen was ingesteld in het 
kader van huidig geschil en het bestre
den arrest trouwens nergens een persoon
lijke schade vaststelt, die verweerder niet 
zou hebben geleden indien eisers voor de 
herbouw of verbouwing van hun woning 
(met bergplaats en garage) een bouwver
gunning hadden aangevraagd, 

zodat het bestreden arrest inzoverre het 
aan eisers het recht op een billijke scha
deloosstelling voor de onteigening van hun 
woning (met bergplaats en garage) wei
gert (behalve wat betreft de 
instandhoudingswerken en onderhouds
werken- zijnde werken waarvoor val
gens het bestreden arrest geen bouwver
gunning nodig was-) om de redenen dat 
die woning (met bergplaats en garage) we
derrechtelijk - dit is zonder de vereiste 
bouwvergunning- werd herbouwd en ei
sers geen rechten kunnen putten uit een 
onrechtmatige of quasi onrechtmatige daad, 
niet wettig verantwoord is (schending van 
alle wetsbepalingen aangehaald in het mid
del): 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 16 van de Grondwet, niemand van 
zijn eigendom kan worden ontzet dan 
ten algemenen nutte, in de gevallen en 
op de wijze bij de wet bepaald en te
gen een billijke en voorafgaande scha
deloosstelling; 

Dat de schadeloosstelling de volle
dige schade moet vergoeden; dat het 
verlies van een onwettig voordeel geen 
vergoedbare schade is; dat daaruit 
volgt dat geen onteigeningsvergoeding 
kan worden toegestaan voor het on
wettig voordeel dat is verworven door 
werken die zonder de vereiste vergun
ningen zijn uitgevoerd; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat : 1. de eisers geen bouwver
gunning hebben gevraagd noch heb
ben verkregen; 2. zij wederrechtelijk 
een vervallen pand hebben herbouwd 
en in stand gehouden; 3. geen bouw
vergunning vereist is voor in stand
houdingswerken en onderhouds
werken; 

Overwegende dat het arrest, zon
der schending van de in het middel 
aangewezen wetsbepalingen, geen 
onteigeningsvergoeding toekent voor 
de werken die werden uitgevoerd zon
der de vereiste stedenbouwkundige 
vergunning; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

18 juni 1998 - 1 e kamer- Voorzitter : 
de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijk
luidende conclusie van de h. Dubrulle, 
advocaat-generaal - Aduocaten : mrs. Van 
Ommeslaghe en Claeys Bouuaert. 

Nr. 324 

1 e KAMER- 19 juni 1998 

1 o BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - BE
WIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID- BEWIJS
LAST - AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVER
EENKOMST OORZAAK - OORZAKELIJK 
VERBAND. 
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2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST- OORZAAK- ALLER
LEI - OORZAKELIJK VERBAND - BEWIJSLAST. 

3° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST- OORZAAK- BEGRIP. 
BEOORDELING DOOR DE RECHTER- OORZA
KELIJK VERBAND - VOORW AARDE. 

4° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST- OORZAAK- BEGRIP. 
BEOORDELING DOOR DE RECHTER- OORZA
KELIJK VERBAND- VERBAND TUSSEN FOUT 
EN SCHADE -SCHADE DIE BESTAAT IN EEN 
VERLIES VAN EEN KANS- SCHADE TEN GE
VOLGE VAN DE TOTSTANDKOMING VAN EEN RI
SICO- ONDERSCHEID. 

5o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST- SCHADE- BEGRIP. 
VORMEN- BEGRIP- VERLIES VAN EEN KANS 
- TOTSTANDKOMING VAN EEN RISICO- ON
DERSCHEID. 

1 o en 2° De gelaedeerde die schadevergoe
ding vordert moet bewijzen dat er tus
sen de {out en de schade, zoals ze zich 
heeft voorgedaan, een oorzakelijk ver
band bestaat (1). (Artt. 1315, 1382 en 
1383 B.W.) 

3° De rechter die degene die een {out heeft 
begaan veroordeelt om schade te vergoe
den, verantwoordt zijn beslissing niet 
naar recht, wanneer hij niet uitsluit dat 
de schade, zonder die {out, had kunnen 
ontstaan zoals ze zich heeft voorgedaan 
(2). (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

4° en 5° De rechter die degene die een {out 
heeft begaan veroordeelt om de schade te 
vergoeden die volgt uit de totstandko
ming van een risico, verantwoordt zijn be
slissing niet naar recht wanneer hij over
weegt dat het slachtoffer, door die {out, 
een kans heeft verloren om de totstand-

(1) Cass., 13 okt. 1995, A.R. nr. C.0433.F (A. C., 
1995, nr. 435). 

(2) Raadpl. Cass., 17 sept. 1981, A.R. nr. 6328 
(A. C., 1981-82, nr. 47), en 17 feb. 1992, A.R. nr. 
7549 (ibid., 1991-92, nr. 314); raadpl. oak Cass., 
3 mei 1996, A.R. nr. C.95.0256.F, 14 juni 1996, 
A.R. nr. C.95.0071.F, en 20 dec. 1996, A.R. nr. 
C.95.0006.N (ibid., 1996, nrs. 146, 235 en 522). 

homing van het risico te vermijden, zo
dat, zonder die {out, de schade "mis
schien" niet zou zijn ontstaan zoals ze 
zich heeft voorgedaan (3). (Artt. 1382 en 
1383 B.W.) 

(3) Raadpl. Cass., 23 sept. 1974 (A. C., 1974-
75, 97), 19 jan. 1984, A.R. nrs. 6956 en 6963 
(ibid., 1983-84, nr. 266), en 19 juni 1987, A.R. nr. 
5102 (ibid., 1986-87, nr. 643); raadpl. oak Fr. 
Cass., 1re civ., 17 nov. 1982 (Bull. Civ., I, nr. 33). 

Ret onderhavige arrest heeft, hoewel het in de 
lijn ligt van de rechtspraak, blijkbaar de ver
dienste dat het een duidelijker onderscheid maakt 
tussen twee verschillende soorten schade, name
lijk de schade die bestaat in het verlies van een 
kans om de totstandkoming van een risico te ver
mijden en die welke het gevolg is van die tot
standkoming. 

Ret vomnoemde arrest van 23 september 197 4 
vernietigt het bestreden arrest op grand dat het 
"niet kon beslissen dat er tussen de fout (van een 
geneesheer) en het overlijden (van het slachtof
fer) een oorzakelijk verband hestand", terwijl het 
hofvan beroep had geoordeeld dat het slachtof
fer 90 pet. kans op overleving zou hebben ge
had, indien die geneesheer de specifieke en pas
sende therapie had toegepast. 

Die vermelding impliceert dat er, zelfs zon
der de fout van de geneesheer, naar schatting 10 
pet. kans was op een dodelijke afloop. Ret oor
zakelijk verband tussen de fout en het overlij
den stand dus niet vast en de geneesheer moest 
dus het voordeel van de twijfel genieten (raadpl. 
Cass., 6 okt. 1969, A. C., 1970, 132). 

De arresten van 19 januari 1984 en 19 juni 
1987 bevestigen blijkbaar de regels die in het ar
rest van 23 september 1974 waren vastgelegd. 

Ret arrest van 19 januari 1984 vermeldt dat de 
beslissing volgens welke de tegen een genees
heer in aanmerking genomen fouten "een oorza
kelijk verband vertonen met het feit dat de ge
wonde de kans heeft verloren om geen of een 
minder zware amputatie te ondergaan". 

In een totaal andere materie, namelijk die van 
stedenbouw, heeft het Rof dezelfde regels toege
past; het arrest van 19 juni 1987 beslist dat het 
hofvan beroep wettig de Belgische Staat heeft 
veroordeeld om de door verweerster geleden 
schade te vergoeden, op grand van de overwe
ging dat verweerster door de onrechtmatige daad 
- dus door de fout- van de Staat een kans ver
loren had om haar gronden in een bouwzone te 
zien opnemen en dat zij daardoor schade had ge
leden. 

Wanneer we evenwel de motivering van die 
laatste twee arresten onderzoeken in het licht van 
de aan het Rofvoorgelegde middelen, voelen we 
tach een bepaalde malaise. We kunnen ons im
mers a:!Vragen of de wettigheid van de beslissin
gen betreffende het oorzakelijk verband tussen 
een fout en het verlies van kansen voldoende is 
om het bestreden arrest naar recht te verant
woorden en dus om de tegen die arresten inge
stelde voorzieningen te verwerpen. => 
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(STAD LUIK, 
BELGISCHE STAAT - MIN. V. JUSTITIE 

T. BERGUI E.A.) 

ARREST (uertaling) 

(A.R. nrs. C.97.0142.F en C.97.0152.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 november 1996 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Luik; 

De beslissing van de feitenrechters, waarbij het 
bestaan wordt erkend van een oorzakelijk ver
band tnssen een font en een verlies van kan
sen, verantwoordt naar recht dat degene die de 
font heeft begaan wordt veroordeeld tot vergoe
ding van de schade die bestaat in dat verlies van 
kansen. Maar is het wei de vergoeding van die 
schade dat het hofvan beroep, in de zaken waarin 
de voornoemde arresten van 1984 en 1987 zijn ge
wezen, degenen die de font hebben begaan, had 
veroordeeld. Ging het niet veeleer om de vergoe
ding van de schade die bestaat in de totstand
koming van het risico? 

Er is, naar mijn oordeel, op zijn minst, een be
paalde dnbbelzinnigheid en diezelfde dnbbelzin
nigheid maakt het vrij moeilijk om het arrest van 
het Hofvan Cassatie van Frankrijk, eerste bnr
gerlijke kamer, van 17 november 1982 te inter
preteren. 

Dat arrest vernietigt het bestreden arrest om
dat het hofvan beroep een geneesheer had ver
oordeeld tot gedeeltelijke vergoeding van de door 
het slachtoffer geleden schade, namelijk het ont
staan van een lnchtembolie, op grond van een oor
zakelijk verband tnssen de font van de genees
heer en het verlies van kansen om de 
lnchtembolie te vermijden. 

Het hofvan beroep had erop gewezen dat het 
oorzakelijk verband tnssen de medische font en 
de embolie niet bewezen was; het Hofvan Cas
satie van Frankrijk verwijt het hofhet hante
ren van het begrip verlies van een kans om toch 
de geneesheer gedeeltelijk aansprakelijk te stel
len voor de totstandkoming van het risico. 

Volgens mij was die motivering volstrekt dni
delijk en vrij van aile kritiek geweest, indien het 
Hofvan Cassatie van Frankrijk niet had toege
voegd dat "het begrip verlies van een kans (. .. ) 
slechts betrekking kon hebben op de beoorde
ling van de schade". 

De schade, die bestaat in het verlies van kan
sen om de totstandkoming van een risico te ver
mijden, zal weliswaar minder hoog moeten wor
den geraamd dan de schade die het gevolg is van 
de totstandkoming van dat risico. Is er echter niet 
een heel eenvondige verklaring voor die verschil
lende ramingen, namelijk dat de schade die be
staat in het verlies van kansen om een risico te 
vermijden, een schade is die verschilt van die 
welke het gevolg is van de totstandkoming van 

Overwegende dat de op de algemene 
rol onder de nummers C.97.0142.F en 
C.97.0152.F ingeschreven voorzienin
gen tegen hetzelfde arrest zijn 
ingesteld; dat er grond bestaat tot voe
ging; 

Over het tweede middel van de voorzie
ning van de stad Luik : schending van de 
artikelen 1315, 1382, 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek en 870 van het Gerechte
lijk Wetboek, 

doordat het arrest de hoofdvordering ge
deeltelijk gegrond verklaart, voor recht zegt 
dat de Belgische Staat en eiseres in soli
dum gehouden zijn tot vergoeding van de 
helft van de door ieder van de eerste drie 
verweerders geleden schade, hun provisi
onele bedragen van 1.000.000 frank en 
50.000 frank toekent en de Belgische Staat 
en eiseres in solidum veroordeelt om aan de 
vierde verweerster het bedrag van 705.757 
frank te betalen, vermeerderd met de in
terest tegen de wettelijke rentevoet met in
gang van 19 juni 1981 tot dat bedrag vol
ledig zal zijn betaald en zulks op grond dat : 
"(. .. ) (eiseres en de Belgische Staat) tever
geefs het oorzakelijk verband tussen de fout 
en de schade betwisten; ( ... ) degenen die de 
hierboven beschreven fouten hebben be
gaan daardoor het door het slachto:ffer ge
lopen gevaar en de gevaarlijkheid van de 

het risico? De eerste schade - verlies van kan
sen- is minder erg dan de tweede- totstand
gekomen risico - en dns, zal de eerste minder 
hoog worden geraamd dan de tweede. 

Het Hofvan Beroep te Lnik, had, in zijn ar
rest dat door het onderhavige arrest wordt ver
nietigd, vermeld dat zonder de fonten die zij de 
eisers ten laste legde, de schade "misschien" niet 
zon zijn ontstaan zoals ze zich heeft voorge
daan, "zodat de eerste (verweerster), vanwege die 
fonten, althans, een kans (had) gemist om die 
schade te ontlopen". 

Dit is een veelbetekenende zin; enerzijds is er 
een vaststaande schade die bestaat in het ver
lies van een kans, anderzijds, een hypotheti
sche schade die bestaat in de gevolgen van de 
grond van een redenering waardoor de eerste 
schade bewezen werd verklaard, heeft het hofvan 
beroep de eisers veroordeeld tot gedeeltelijke ver
goeding van de tweede, die verschilt van de eer
ste en ervan ondersheiden is. 

Het onderhavige arrest wijst dnidelijk op dat 
onderscheid, zowel door zijn eigen motivering als 
door die van de middelen die het Hof gegrond 
heeft verklaard. Daarin werd nitdrukkelijk aan
gevoerd dat de litigienze schade "niet bestaat in 
het verlies van een kans om de agressie (waar
van de eerste verweerster het slachtoffer is ge
weest) te vermijden, maar wei in de gevolgen van 
die agressie". E.L. 



724 HOF VAN CASSATIE Nr. 324 

misdadiger niet juist hebben kunnen be
oordelen; (. .. ) zonder elk van die fouten de 
schade zich misschien niet op dezelfde wijze 
zou hebben voorgedaan, zodat de eerste 
(verweerster), vanwege die fouten, althans, 
een kans heeft gemist om die schade te ont
lopen; (. .. ) de precieze kennis van de ernst 
en de aard van het gevaar, meer bepaald 
het feit dat Voglaire een bus zwavelzuur bij 
zich had omdat hij in een ernstig conflict 
met (de eerste verweerster) was gewik
keld, ertoe had moeten leiden dat men 
beschermings- en afschrikkingsmaatregelen 
nam, gaande van strenge terechtwijzing tot 
administratieve of gerechtelijke aanhou
ding en inbeslagneming van het bewuste 
zwavelzuur; (. .. )de criminogenese van de 
schade ten aanzien van de veroorzaker er
van, zoals zij blijkt uit het psychiatrisch 
deskundigenverslag van dokter Goffioul 
(stuk 457 van het strafdossier), niet vol
doende is om volstrekt uit te sluiten dat de 
schade, zoals die zich in de gegeven om
standigheden heeft voorgedaan, voorko
men had kunnen worden;(. .. ) de deskun
dige Goffioul immers (. .. ) niet alleen gewag 
maakt van passionele factoren in het ge
drag van Voglaire, die berusten op een af
fectieve frustratie en egocentrisme, en aan 
de basis liggen van een overweldigend ge
voel van jaloezie en wraak (factoren waar
door hij misschien minder vatbaar was voor 
afschrikking), maar ook wijst op de crimi
nogene invloed van een staat van alcohol
intoxicatie en ook op de omstandigheid dat 
het zien van (de eerste verweerster) 'die 
Piette omhelsde voor ze hem verliet', hem 
tot de daad heeft aangezet daar zij hem 'in 
(de) blinde, agressieve woede heeft doen 
ontsteken'; (. .. ) die twee factoren die aan de 
basis liggen van de schade (alcohol en fei
telijke provocatie) onlosmakelijk verbon
den zijn met de omstandigheden van tijd en 
plaats waar de schade zich heeft voorge
daan; (. .. ) (de Belgische Staat en eiseres) 
misschien het ontstaan van de schade zo
als ze zich heeft voorgedaan hadden kun
nen verhinderen, indien zij Voglaire had
den belet te handelen in de omstandighe
den en op het ogenblik waarop hij heeft 
gehandeld; (. .. ) het slachtoffer een kans zou 
gehad hebben om de schadelijke gevolgen 
te ontlopen van feiten die ten dele bepaald 
zijn door het precieze ogenblik waarop ze 
zijn gepleegd, indien men het misdadige 
voornemen had afgeremd of de uitvoering 
ervan had vertraagd, door psychologische 
afschrikking of door enige maatregel, ten 
welke titel ook, van tijdelijke vrijheids
beneming, of nog door het als wapen ge
bruikte product in beslag te nemen (hoe-

wel Voglaire dat opnieuw, maar later, had 
kunnen aanschaffen); (. .. )de verloren kans 
redelijkerwijs op 50 pet. kan worden ge
schat", 

terwijl krachtens de artikelen 1315, 1382, 
1383 van het Burgerlijk Wetboek en 870 
van het Gerechtelijk Wetboek, de bewijs
last van het bestaan van een vaststaand 
oorzakelijk verband tussen een fout of een 
nalatigheid en een schade berust bij de
gene die schadevergoeding vordert; het ar
rest, nu het beslist dat, zonder de ten aan
zien van eiseres bewezen verklaarde fout, 
de schade zich misschien niet op dezelfde 
wijze zou hebben voorgedaan en dat het 
psychiatrisch deskundigenverslag niet vol
doende is om volstrekt uit te sluiten dat de 
schade, zoals die zich heeft voorgedaan, 
voorkomen had kunnen worden, die wets
bepalingen schendt; de door de eerste ver
weerster geleden schade niet bestaat in het 
verlies van een kans om de agressie waar
van zij het slachtoffer is geweest te ver
mijden, maar wel in de gevolgen van die 
agressie, 

en over het tweede middel van de voor
ziening van de Belgische Staat : scherr
ding van de artikelen 1315, 1382, 1383, 
1384, derde lid van het Burgerlijk Wet
hoek, 870 van het Gerechtelijk Wetboek, 8, 
9, 22, 32, 35, 46, 47, 91, 106 van het Wet
hoek van Strafvordering, de laatste twee ar
tikelen zoals ze van toepassing waren v66r 
de opheffing ervan bij de wet van 20 juli 
1990 betreffende de voorlopige hechtenis, 2 
van de wet van 20 juli 1990 betreffende de 
voorlopige hechtenis en 149 van de Grand
wet, 

doordat het arrest overweegt dat "de po
litie van Luik en het parket van de procu
reur des Konings te Luik, nalieten tijdig 
een onderzoek in te stellen naar de geloof
waardige gegevens aan de hand waarvan 
een voor de (eerste verweerster) ernstige, 
voorspelde en dus te voorkomen schade kon 
worden geraamd, en ze die schade aldus 
onmogelijk correct konden beoordelen en 
pogen te voorkomen, zodat ze een even 
grote fout hebben begaan"; dat het vervol
gens de hoofdvordering gedeeltelijk ge
grond verklaart, voor recht zegt dat eiser 
in solidum met de vijfde verweerster ge
houden is tot vergoeding van de helft van 
de door de eerste vier verweerders gele
den schade, en hem bijgevolg in solidum 
met de vijfde verweerster veroordeelt tot 
betaling van een provisioneel bedrag van 
1.000.000 frank aan de eerste verweerster, 
van een provisioneel bedrag van 50.000 
frank aan de tweede en derde verweer
ders en van een bedrag van 705.757 frank, 
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vermeerderd met de interest tegen de wet
telijke rentevoet met ingang van 19 juni 
1981, aan de vierde verweerster en zegt dat 
eiser en de vijfde verweerster, in hun on
derlinge betrekkingen, elk voor de helft, de 
aan de eerste vier verweerders toegekende 
schadevergoeding en kosten zuilen moe
ten betalen, op grond dat: "( ... ) (eiser) ( ... ) 
tevergeefs het oorzakelijk verband tus
sen de fout en de schade betwist; dege
nen die de hierboven beschreven fouten 
hebben begaan daardoor het door het 
slachtoffer gelopen gevaar en de gevaar
lijkheid van de misdadiger niet juist heb
ben kunnen beoordelen; zonder elk van die 
fouten de schade zich misschien niet op de
zelfde wijze zou hebben voorgedaan, zo
dat (de eerste verweerster), vanwege die 
fouten, althans een kans heeft gemist om 
die schade te ontlopen; de precieze ken
nis van de ernst en de aard van het ge
vaar, meer bepaald het feit dat Voglaire een 
bus zwavelzuur bij zich had omdat hij in 
een emstig conflict met Bergui was gewik
keld, ertoe had moeten leiden dat men 
beschermings- en afschrikkingsmaatregelen 
nam, gaande van strenge terechtwijzing tot 
administratieve of gerechtelijke aanhou
ding en inbeslagneming van het bewuste 
zwavelzuur; de criminogenese van de 
schade ten aanzien van de veroorzaker er
van, zoals zij blijkt uit het psychiatrisch 
deskundigenverslag van dokter Goffioul 
(stuk 457 van het strafdossier), niet vol
doende is om volstrekt uit te sluiten dat de 
schade, zoals die zich in de gegeven om
standigheden heeft voorgedaan, voorko
men had kunnen worden; dat de deskun
dige Go:ffioul immers niet aileen gewag 
maakt van passionele factoren in het ge
drag van Voglaire, die berusten op een af
fectieve frustratie en egocentrisme, en aan 
de basis liggen van een overweldigend ge
voel van jaloezie en wraak (factoren waar
door hij misschien minder vatbaar was voor 
afschrikking), maar ook wijst op de crimi
nogene invloed van een staat van alcohol
intoxicatie en ook op de omstandigheid dat 
het zien van Aouatif 'die Piette omhelsde 
voor ze hem verliet', hem tot de daad heeft 
aangezet daar zij hem 'in (de) blinde, agres
sieve woede heeft doen ontsteken'; die twee 
factoren die aan de basis liggen van de 
schade (alcohol en feitelijke provocatie) on
losmakelijk verbonden zijn met de omstan
digheden van tijd en plaats waar de schade 
zich heeft voorgedaan; dat (eiser en de stad 
Luik) misschien het ontstaan van de schade 
zoals ze zich heeft voorgedaan hadden 
kunnen verhinderen, indien zij 
Voglaire hadden belet te handelen in de 

omstandigheden en op het ogenblik waarop 
hij heeft gehandeld; het slachtoffer een 
kans zou gehad hebben om de schadelijke 
gevolgen te ontlopen van feiten die ten dele 
bepaald zijn door het precieze ogenblik 
waarop ze zijn gepleegd, indien men het 
misdadige voomemen had afgeremd of de 
uitvoering ervan had vertraagd, door psy
chologische afschrikking of door enige 
maatregel, ten welke titel ook, van tijde
lijke vrijheidsbeneming, ofnog door het als 
wapen gebruikte product in beslag te ne
men (hoewel Voglaire dat opnieuw, maar la
ter, had kunnen aanschaffen); de verlo
ren kans redelijkerwijs op 50 pet. kan 
worden geschat", 

terwijl, eerste onderdeel, conform de ar
tikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, de verplichting een schade te ver
goeden slechts aan degene die een fout 
heeft begaan, kan worden opgelegd wan
neer vaststaat dat die fout de oorzaak of 
een van de oorzaken is van de geleden 
schade; krachtens de artikelen 1315 van 
het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Ge
rechtelijk Wetboek, de bewijslast van het 
bestaan van een vaststaand oorzakelijk ver
b and berust bij degene die schadevergoe
ding vordert; twijfel over het bestaan van 
een oorzakelijk verband niet kan worden 
verborgen door een beroep op het begrip 
verlies van een kans dat aileen betrek
king heeft op de raming van de schade na
dat het oorzakelijk verband wettig is 
bewezen; de in casu door de eerste ver
weerster geleden schade niet bestaat in het 
verlies van een kans om de agressie waar
van zij het slachtoffer is geweest te ver
mijden, maar wel in de gevolgen van die 
agressie; het arrest, nu het derhalve be
slist dat, zonder de tegen eiser bewezen ver
klaarde fout, de schade zich "misschien" 
niet op dezelfde wijze zou hebben voorge
daan en dat eiser "misschien" het ontstaan 
van de schade zoals ze zich heeft voorge
daan, had kunnen verhinderen, niet wet
tig het bestaan van een vaststaand oorza
kelijk verband vaststelt tussen de tegen 
eiser bewezen verklaarde fout en de schade 
van de eerste verweerster zoals zij zich 
heeft voorgedaan (schending van de arti
kelen 1315, 1382, 1383 van het Burger
lijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk 
Wetboek); het arrest, nu het tevens be
slist dat de verloren kans om de agressie 
waarvan de eerste verweerster het slacht
offer is geworden te ontlopen, redelijker
wijs op vijftig percent kan worden geschat, 
in werkelijkheid beslist dat er slechts vijf
tig percent kans bestaat dat zonder de fout 
van eiser de schade zich niet op dezelfde 
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wijze zou hebben voorgedaan, en even
min wettig het bestaan van een vaststaand 
oorzakelijk verband vaststelt tussen de fout 
van eiser en de door de eerste verweerster 
geleden schade zoals ze zich heeft voorge
daan en derhalve de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek schendt; 

tweede onderdeel, het arrest als vast
staand aanneemt dat de politie van Luik en 
het parket van de procureur des Konings 
"beschermings- en afschrikkings
"maatregelen zouden hebben genomen in
dien zij een precieze kennis hadden ge
had van de emst en de aard van het gevaar 
en dat de eerste verweerster door die maat
regelen een kans zou hebben gehad om de 
schadelijke gevolgen te ontlopen van fei
ten die ten dele bepaald zijn door het pre
cieze ogenblik waarop ze zijn gepleegd; de 
procureur des Konings, in het raam van 
zijn wettelijke opdracht, behalve in geval 
van ontdekking op heterdaad, die door het 
arrest in casu niet wordt vastgesteld, en
kel wanneer er ernstige aanwijzingen van 
schuld aan een misdaad of wanbedrijf be
staan, op eigen initiatief een gerechte
lijke aanhouding mag verrichten; die be
slissing tot de onaantastbare beoor
delingsbevoegdheid van de procureur des 
Konings behoort; hij daarentegen geen ge
rechtelijke aanhouding mag verrichten om 
te beletten dat een misdrijf wordt gepleegd; 
er immers in zo'n geval enkel een admini
stratieve aanhouding kan worden verricht 
waarvoor de administratieve politie, die af
hangt van plaatselijke overheid, bevoegd is; 
buiten het geval van ontdekking op heter
daad, de gerechtelijke politie geen enkele 
aanhouding mag verrichten (artikelen 91, 
106 van het Wetboek van StrafVordering 
zoals ze van toepassing waren v66r de op
heffing ervan bij de wet van 20 juli 1990 be
treffende de voorlopige hechtenis en 2 van 
de wet van 20 juli 1990 betreffende de voor
lopige hechtenis); krachtens de artikelen 32, 
35 en 46 van het Wetboek van StrafVorde
ring, de gerechtelijke politie en de procu
reur des Konings evenmin goederen mo
gen in beslag nemen om te beletten dat een 
toekomstig misdrijf wordt gepleegd, wan
neer het bezit van dat goed op zich geen 
misdrijf oplevert; het louter bezit van een 
bus zwavelzuur op zich geen misdrijf op
levert; derhalve niet bewezen is dat zon
der het door het hofvan beroep als schul
dig aangemerkte verzuim de gerechtelijke 
politie en de procureur des Konings nood
zakelijkerwijs beschermings- en 
afschrikkingsmaatregelen zouden hebben 
genomen; er immers daarover op zijn minst 
twijfel bestaat; het arrest bovendien niet 

vaststelt dat het feit dat de gerechtelijke 
politie en de procureur des Konings, door 
in casu geen beschermings- of afschrik
kingsmaatregelen te treffen, te hunnen 
aanzien een fout opleverde; het arrest der
halve het oorzakelijk verband tussen de 
fout van de gerechtelijke politie en van het 
parket van de procureur des Konings, die 
erin bestond dat zij geen aanvullende ver
horen en opsporingen hebben verricht, en 
de omstandigheid dat de eerste verweerster 
een kans heeft verloren om de schade zo
als ze zich heeft voorgedaan te ontlopen, 
welke kans het arrest op 50 pet. schat, niet 
wettig bewezen kon verklaren (schending 
van alle in het middel aangewezen wets
bepalingen met uitzondering van artikel 
149 van de Grondwet); 

derde onderdeel, eiser in de door hem re
gelmatig in hoger beroep neergelegde con
clusie aanvoerde dat " ... bijzondere maat
regelen zoals huiszoeking, beslag, aan
houding e. a. geenszins behoren tot de 
bevoegdheid van de politiecommissaris (in 
diens hoedanigheid van officier van gerech
telijke politie, hulpofficier van de procu
reur des Konings). Alleen in hoogst uitzon
derlijke gevallen, bij ontdekking op 
heterdaad van een misdaad of misdrijf, of 
bij aanzoek van het hoofd van een huis, 
heeft de commissaris van politie de be
voegdheid en de verplichting om derge
lijke handelingen, ambtshalve (artikel 50 
dat verwijst naar artikel 49 van het Wet
hoek van StrafVordering) of op bevel van de 
procureur des Konings (artikel 52) te ver
richten. Die, aan de procureur des Ko
nings, ontleende bevoegdheid, blijft uit
zonderlijk, ook voor die magistraat zelf' en 
dat in casu de voorwaarden voor de uitoe
fening van een dergelijke bevoegdheid juist 
niet aanwezig waren; het arrest nu het, 
zonder de voornoemde in de conclusie van 
eiser vervatte middelen in aanmerking te 
nemen, beslist dat de precieze kennis van 
de ernst en de aard van het gevaar, meer 
bepaald het feit dat Voglaire een bus zwa
velzuur bij zich had omdat hij in een em
stig conflict met de eerste verweerster was 
gewikkeld, ertoe had moeten leiden dat 
men beschermings- en afschrikkings
maatregelen nam, gaande van strenge te
rechtwijzing tot administratieve of gerech
telijke aanhouding en inbeslagneming van 
het bewuste zwavelzuur, niet regelmatig 
met redenen omkleed is (schending van ar
tikel 149 van de Grondwet); 

vierde onderdeel, de motivering van het 
arrest althans in het ongewisse laat of 
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volgens de appelrechters de aan de gerech
telijke politie en het parket ten laste ge
legde fout uitsluitend bestaat in het feit dat 
ze geen aanvullende verhoren en opspo
ringen hebben verricht dan wei of ze te
vens bestaat in het feit dat ze geen 
beschermings- en afschrikkingsmaatregelen 
hebben genomen; het arrest, nu het al
dus het Hof niet in staat stelt de wettig
heid van de beslissing te toetsen, niet re
gelmatig met redenen is omkleed 
(schending van artikel149 van de Grand
wet): 

Wat het middel van de stad Luik en 
het eerste onderdeel van het middel 
van de Belgische Staat betreft : 

Overwegende, enerzijds, dat de
gene die schadevergoeding vordert 
moet bewijzen dat er tussen de fout en 
de schade, zoals ze zich heeft voorge
daan, een oorzakelijk verband bestaat; 

Dat, anderzijds, de vordering in casu 
strekt tot vergoeding van schade ten 
gevolge van de agressie waarvan de 
eerste verweerster het slachtoffer is 
geweest en dat aan de eisers wordt 
verweten dat zij die agressie niet heb
ben voorkomen; 

Overwegende dat het arrest, om te 
beslissen dat de eisers "tevergeefs het 
bestaan betwisten van een oorzake
lijk verband tussen de fout" die het te 
hunnen laste bewezen verklaart "en de 
schade", vermeldt dat, zonder elk van 
die fouten, "de schade zich misschien 
niet op dezelfde wijze zou hebben voor
gedaan, zodat de eerste (verweerster), 
( ... ) althans een kans heeft gemist om 
die schade te ontlopen; ( ... ) dat de cri
minogenese van de schade ten aan
zien van de veroorzaker ervan ( ... ) niet 
voldoende is om volstrekt uit te slui
ten dat de schade, zoals die zich in de 
gegeven omstandigheden heeft voor
gedaan, voorkomen had kunnen wor
den; ( ... ) dat (de eisers) misschien het 
ontstaan van de schade zoals ze zich 
heeft voorgedaan, hadden kunnen ver
hinderen indien zij (de agressor) had-

. den belet te handelen in de omstan
digheden en op het ogenblik waarop 
hij heeft gehandeld; ( ... ) dat de verlo
ren kans redelijkerwijs op vijftig per
cent kan worden geschat", 

Overwegende dat het arrest, nu het 
in geen enkele van die overwegingen 
uitsluit dat, zonder de fout van de ei
sers, de schade zich heeft kunnen voor
doen zoals ze zich heeft voorgedaan, 
zijn beslissing om de eisers in soli
dum te veroordelen om die schade pro 
rata van de helft van het bedrag er
van te vergoeden, niet naar recht ver
antwoordt; 

Dat het middel van de stad Luik en 
genoemd onderdeel van het middel 
van de Belgische Staat gegrond zijn; 

Om die redenen, voegt de op deal
gemene rol onder de nummers 
C.97.0142.F en C.97.0252.F ingeschre
ven voorzieningen; vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde arrest; 
houdt de kosten aan en laat de uit
spraak daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de zaak naar het 
Hof van Beroep te Brussel. 

19 juni 1998 - 1 e kamer- Voorzitter : 
mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter - "\ler
slaggever : de h. Storck - Gelijkluidende 
conclusie : van mevr. Liekendael, procureur
generaal-Advocaten: mrs. Draps en De 
Gryse. 

Nr. 325 

1 e KAMER- 19 juni 1998 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG- BUR
GERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID - VOL
STREKTE BEVOEGDHEID (MATERIELE. PER
SOONLIJKE)- RECHTSVORDERING TOT AFPA
LING BEVOEGDHEID VAN DE 
VREDERECHTER- OMV ANG. 

2° VREDERECHTER - RECHTSVORDE
RING TOT AFPALING- BEVOEGDHEID -OM
YANG. 

3° AFPALING- RECHTSVORDERING TOT AF
PALING- GESCHILLEN- BEVOEGDHEID VAN 
DE VREDERECHTER- OMVANG. 
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4 o BEVOEGDHEID EN AANLEG- BUR
GERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID - VOL
STREKTE BEVOEGDHEID (MATERIELE. PER
SOONLIJKE) - VREDERECHTER - INCIDEN
TELE GESCHILLEN- GESCHILLEN OVER DE 
TITEL- TITEL- BEGRIP. 

5° VREDERECHTER- VOLSTREKTE BE
VOEGDHEID - INCIDENTELE GESCHILLEN
GESCHILLEN OVER DE TITEL- TITEL -BE
GRIP. 

6° AFPALING- RECHTSVORDERING TOT AF
PALING- BEVOEGDHEID VAN DE VREDERECH
TER- INCIDENTELE GESCHILLEN- GESCHIL
LEN OVER DE TITEL - TITEL- BEG RIP. 

7° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN- VER
MOEDENS - FEITELIJKE VERMOEDENS -
TOETSING VAN HET HOF. 

So BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN- VER
MOEDENS - FEITELIJKE VERMOEDENS -
RECHTSVORDERING TOT AFPALING- INCI
DENTEEL GESCHIL TIJDENS DE RECHTSVOR
DERING- GESCHIL OVER DE TITEL- GESCHIL 
INZAKE DE EIGENDOM- SCHIJN VAN EIGEN
DOM- THEORIE VAN DE SCHIJN - WETTE
LIJKHEID. 

go AFPALING- RECHTSVORDERING TOT AF
PALING- INCIDENTEEL GESCHIL TIJDENS DE 
RECHTSVORDERING- GESCHIL OVER DE TI
TEL- BETWISTING INZAKE DE EIGENDOM
BEWIJS - FEITELIJKE VERMOEDENS- SCHIJN 
VAN EIGENDOM- THEORIE VAN DE SCHIJN-
WETTELIJKHEID. 

1 o, 2° en so De vrederechter neemt kennis 
van de geschillen over de titel, die in on
dergeschikt verband staan met een rechts
vordering tot afpaling (1). (Artt. 5g1, so, 
en 5gs Ger.W.) 

4°, 5o en 6° De vrederechter neemt kennis 
van de geschillen over de titel, die in on
dergeschikt verband staan met de vorde
ringen die op geldige wijze voor hem aan
hangig zijn; het woord "titel" moet in zijn 
ruime betekenis van "rechtsbron" wor
den uitgelegd; de vrederechters waarbij 
een rechtsvordering tot afpaling aanhan
gig is gemaakt, zijn bevoegd om daar
van kennis te nemen als de vraag naar de 
eigendom van de af te palen erven rijst 

als een tussengeschil van de rechtsvor
dering zelf (2). (Artt. 5g1, so, en 5gs 
Ger.W.) 

7o Het Hofvan Cassatie gaat na of de rech
ter die zijn beslissing op een feitelijk ver
moeden heeft gegrond dat rechtsbegrip 
niet heeft miskend en of hij met name uit 
een bekend feit geen gevolgen heeft afge
leid die met dat feit geen enkel verband 
houden of op grand daarvan onmoge
lijk te verantwoorden zijn (S). (Artt. 1S4g 
en 1S5S B.W.) 

so en go De vrederechter waarbij een rechts
vordering tot afpaling aanhangig is en 
die moet oordelen over een tussengeschil 
tijdens die rechtsvordering inzake de ei
gendom van de af te palen erven, kan de 
"theorie van de schijn" hanteren en bij
gevolg zijn beslissing over de afpaling 
steunen op de schijn van eigendom die 
door een van de partijen is gewekt. (Artt. 
1S4g en 1S5S B.W.; artt. 5g1, so, en 5gs 
Ger.W.) 

(WAALS GEWEST T. GEMEENTE BIEVRE) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. c.g7.0156.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 23 oktober 1996 door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Di
nant in hoger beroep gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 14g van de Grondwet (gecoiirdi
neerd in 1gg4), 646, 711, 712, 71S, 1S5S van 
het Burgerlijk Wetboek, 5g1.S" en 5gs van 
het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis, met be
vestiging van de beslissing van de eerste 
rechter, beslist het verslag van de gerechts
deskundigen te bekrachtigen dat de liti
gieuze boom op een strook grand plaatst 
die, volgens de besluiten van hun verslag, 
tot het grondgebied van eiser behoort, en 
doordat het zegt dat "de afpaling van de ei
gendommen van de betrokken partijen 
overeenkomstig het plan bij het verslag zal 
gebeuren en de grens van de eigendom
men dientengevolge zal worden bepaald", 

(2) zie noot 1. 

(1) Raadpl. Cass., 18 maart 1948 (Bull. en Pas., (3) Raadpl. Cass., 17 april 1998, A.R. nrs. 
1948, I, 179). F.97.0030.F en F.97.003l.F, supra, nr. 198. 
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op de volgende gronden : "(. .. ); dat zonder 
het pertinent karakter van de besluiten van 
de gerechtsdeskundigen in twijfel te trek
ken die de eerste vermelde oplossing voor
staan, het tach vruchteloos lijkt te trach
ten een dilemma op te lassen door 
technische argumenten die geen van allen 
dermate doorslaggevend zijn dat zij elk des
betreffend debat overbodig maken; dat men 
derhalve moet nagaan of er geen antwoord 
kan worden gevonden gewoon door rechts
beginselen in het algemeen en de theorie 
van de schijn in het bijzonder toe te pas
sen; dat (eiser) na het omvallen van deli
tigieuze boom, besliste de twee bomen 
random te laten vellen, en zich bijgevolg ge
draagt alsof die bomen tot zijn eigendom 
behoorden aangezien hij er net heeft over 
beschikt; dat (eiser) door aldus te hande
len een schijn heeft gewekt waarvan de ge
volgen hem in het kader van dit debat kun
nen worden tegengeworpen; dat de theorie 
van de schijn leert dat daardoor de schijn
bare titularissen geen enkel recht kun
nen verkrijgen maar dat integendeel daar
door voor de schijnbare titularis verplich
tingen kunnen ontstaan zodat derden aan 
een fYsieke persoon of een rechtspersoon de 
schijnbare toestand kunnen tegenwerpen 
die door deze persoon zelf in het lev en is ge 
roepen; dat ten deze, net zoals de ten·ito
riale bevoegdheid van een gerecht door de 
kennelijke woonplaats van de verweerder 
kan worden bepaald, de (eerste ver
weerster) het feit kan tegenwerpen dat (ei
ser) heeft gehandeld alsofhij eigenaar was 
van de litigieuze boom om hem elk recht te 
ontzeggen op een technische oplossing van 
afpaling waardoor de exclusieve eigen
dom van de bewuste boom aan de (eerste 
verweerster) kan worden toegewezen; dat 
volgens de theorie van de schijn, (eiser) on
mogelijk aan de gevolgen van zijn eigen 
handelingen kan ontkomen die in strijd zijn 
met de stelling die hij openlijk verdedigt 
wat onderstelt dat hij als het ware de stel
ling van de (eerste verweerster) heeft bij
getreden die daardoor ipso facto wordt be
krachtigd"; 

terwijl, eerste onderdeel, die motivering 
vaag is; daaruit immers niet kan worden 
opgemaakt over welke theorie van de schijn 
de rechter spreekt (is zij een algemeen be
ginsel van het recht ofvormt zij de toepas
sing van een wettelijke bepaling? welk of 
welke?) en vooral niet welke de "gevol
gen" of "verplichtingen" zijn die voort
vloeien uit de schijn die eiser zou hebben 
gewekt (heeft de aangevoerde schijn tot ge
volg dat eiser alle verplichtingen moet na
komen die samenhangen met de hoedanig-.-

heid van eigenaar van de litigieuze boom? 
of heeft zij een eigendomstitel in het le
v en geroepen om de afpaling mogelijk te 
maken van de terreinen die respectieve
lijk aan de eerste verweerster en aan ei
ser toebehoren? of gaat het gewoon om een 
fout waarvan eiser ingevolge de artikelen 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek 
de gevolgen zou moeten dragen?); die vaag
heid van de motieven gelijkstaat met het 
ontbreken van regelmatige motivering in de 
zin van artikel149 van de Grondwet, waar
bij het Hof onmogelijk met zekerheid de ge
dachtengang van de rechter kan achter
halen en a fortiori de wettelijkheid van zijn 
beslissing niet kan nagaan (schending van 
artikel 149 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, indien de rechtbank 
heeft willen beslissen dat eiser een fout 
heeft begaan door de schijn te wekken dat 
hij eigenaar is van de strook met de liti
gieuze bomen en dat hij de gevolgen van 
zijn fout moet dragen, haar bovenvermelde 
overwegingen een dergelijke beslissing niet 
verantwoorden en de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek scherr
den; het vonnis immers niet vaststelt dat 
het wekken van de schijn eigenaar te zijn 
van die bomen en van dat terrein een fout 
zou zijn en evenmin dat de eerste ver
weerster door die fout schade zou hebben 
geleden, Roch tenslotte hoe en waarom de 
schade waarvoor zij vergoeding zou moe
ten krijgen, ongedaan zou kunnen wor
den gemaakt door een afpaling waarbij de 
eigendom van het terrein en van de bo
men aan eiser wordt toegewezen; zulks ze
ker geen vergoeding in natura of bij equi
valent is; daaruit volgt dat de beslissing dat 
eiser een quasi-delictuele fout zou heb
ben begaan door de schijn te wekken dat hij 
eigenaar is van het terrein en van de liti
gieuze bomen en dat "de grens van de ei
gendommen aldus zal worden bepaald" niet 
naar recht is verantwoord (schending van 
de artikelen 1382 en 1383 van het Burger
lijk Wetboek); 

derde onderdeel, als de rechtbank heeft 
willen zeggen, dat aangezien eiser als 
schijnbare eigenaar van de litigieuze bo
men heeft gehandeld, hij in de rechtsvor
dering tot afpaling tussen hem en de eer
ste verweerster als eigenaar van de grand 
met die bomen moet worden beschouwd, die 
beslissing zowel de artikelen 711 en vol
gende van het Burgerlijk Wetboek die de 
wijzen waarop eigendom verkregen wordt 
omschrijven - de schijn van eigendom 
wordt daaronder niet vermeld - als de ar
tikelen 646 van het Burgerlijk Wetboek, 
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591.3" en 593 van het Gerechtelijk Wet
hoek schendt; die bepalingen aan elke ei
genaar het recht verlenen om zijn nabuur 
tot afpaling te verplichten en artikel 593 
van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat 
"de vrederechter (die krachtens artikel 
591.3" bevoegd is voor rechtsvorderingen tot 
afpaling) kennisneemt van de geschillen 
over de titel, die in ondergeschikt verband 
staan met de vorderingen die op geldige 
wijze voor hem aanhangig zijn"; geen van 
die bepalingen evenwel een eigenaar toe
staan de vrederechter te vragen in een 
rechtsvordering tot afpaling uitspraak te 
doen over het eigendomsrecht van een stuk 
grand; een dergelijke vordering niet be
hoort tot de rechtsvordering tot afpaling 
waarvoor de vrederechter bevoegd is; daar
uit volgt dat het vonnis door te beslissen 
dat eiser, aangezien hij zich als eigenaar 
van de bomen heeft gedragen, niet meer 
"het recht heeft om aanspraak te maken op 
een technische oplossing van afpaling om 
zodoende (de eerste verweerster) als eige
naar ... van die boom te doen erkennen", de 
voomoemde artikelen 646, 711 en volgende 
van het Burgerlijk Wetboek, 591.3" en 593 
van het Gerechtelijk Wetboek schendt; 

vierde onderdeel, de rechtbank, indien zij 
aileen maar steunde op een feitelijk ver
moeden van eigendom op grand van het 
veilen van de bomen door eiser, in die on
derstelling ook de artikelen 591.3", 593 van 
het Gerechtelijk Wetboek en 646 van het 
Burgerlijk Wetboek schendt; immers, hoe
wei het bewijs van het eigendomsrecht in 
het kader van een rechtsvordering tot te
rugvordering van een onroerend goed even
tueel door vermoedens kan worden gele
verd, in het kader van een rechtsvordering 
tot afpaling van twee aanpalende gran-· 
den daarentegen, de vrederechter aileen 
maar, zoals in het tweede onderdeel is ge
zegd, de titel kan nagaan als daarover be
twisting bestaat, maar "ratione materiae" 
onbevoegd is om te beslissen dat de schijn 
van eigendom van een stuk grand in hoofde 
van een partij een voldoende bewijs is van 
het bestaan van een titel waardoor de ei
gendom van die grand aan die partij kan 
worden toegewezen en waardoor het ten 
aanzien van de aanpalende grand kan wor
den afgepaald; daaruit volgt dat het von
nis, door te beslissen dat de litigieuze strook 
grand voor de afpaling geacht moet wor
den eigendom van eiser te zijn omdat hij 
zich als eigenaar heeft gedragen, de voor
noemde artikelen 646 van het Burgerlijk 
Wetboek, 591.3" en 593 van het Gerechte
lijk Wetboek en oak artikel1353 van het 

Burgerlijk Wetboek over het bewijs door fei
telijke vermoedens schendt : 

Over het middel in zijn geheel : 
Overwegende dat de rechtsvorde

ring tot afpaling ingevolge artikel 
591.3" van het Gerechtelijk Wetboek 
tot de bevoegdheid van de vrederech
ter behoort; 

Dat artikel 593 van hetzelfde wet
hoek bepaalt dat de vrederechter 
kennisneemt van de geschillen over de 
titel, die in ondergeschikt verband 
staan met de vorderingen die op gel
dige wijze voor hem aanhangig zijn; 

Overwegende dat het woord "titel'' 
in zijn ruime betekenis van "rechts
bron" moet worden uitgelegd; dat de 
vrederechter waarbij een rechtsvor
dering tot afpaling aanhangig is ge
maakt, bevoegd is om daarvan ken
nis te nemen als de vraag naar de 
eigendom van de afte palen erven rijst 
als een tussengeschil van de rechts
vordering zelf; 

Overwegende dat het bestreden von
nis, zonder dienaangaande te wor
den bekritiseerd, zegt dat het geschil 
"de vaststelling beoogt van de pre
cieze grenzen van het goed van de eer
ste verweerster en van dat van (ei
ser) ten gevolge van de overdracht 
door de Belgische Staat aan de (eer
ste verweerster) van een gedeelte van 
de in onbruik geraakte weg, zonder 
dat iets werd gedaan om hun erven 
duidelijk af te bakenen en de gren
zen ervan onbetwistbaar vast te leg
gen"; 

Overwegende dat de appelrechters 
hebben geoordeeld dat de afpaling 
moest gebeuren volgens het plan bij 
het deskundigenverslag dat de grens 
van de staatsbaan op 9 meter van de 
rijbaan bepaalt; 

Overwegende dat zij hun beslissing 
gesteund hebben op het feit dat ei
ser is opgetreden alsof hij eigenaar 
was van de litigieuze boom die zich 
buiten de voormelde grens bevond; 

Overwegende dat uit de consideran
sen van het bestreden vonnis die in 
het middel zijn weergegeven, volgt dat 
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de overtuiging van de rechtbank is ge
vonnd door een vermoeden dat uit een 
feit is afgeleid waarvan de werkelijk
heid niet wordt betwist en waaruit het 
geen gevolg heeft getrokken dat daar
mee geen verband houdt of op grand 
daarvan onmogelijk te verantwoor
den is; 

Dat de appelrechters de woorden 
"theorie van de schijn" gebruikt heb
ben om een bewijsmiddel van het ei
gendomsrecht van een goed te om
schrijven dat werd betwist naar 
aanleiding van de afpaling van de er
ven; 

Overwegende dat de appelrechters 
dat noch als een algemeen rechtsbe
ginsel noch als de toepassing van een 
wetsbepaling hebben gezien waar
door een wijze van verwerving van ei
gendom zou tot stand komen; 

Dat zij evenmin hebben beslist dat 
eiser een fout heeft begaan en dat de 
eerste verweerster daarvoor vergoed 
zou kunnen worden door een voor haar 
gunstige afpaling; 

Dat de rechtbank door te oordelen 
dat door het optreden van eiser de 
grenzen konden worden vastgelegd 
van de erven waarop de partijen hun 
eigendomsrecht doen gelden, geen van 
de door eiser aangewezen wetsbepa
lingen schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

19 juni 1998 - 1 e kamer - Voorzitter en 
verslaggever : mevr. Charlier, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
mevr. Liekendael, procureur-generaal -
Advocaat : mr. De Bruyn. 

Nr. 326 

1e KAMER-19juni 1998 

1° RECHTBANKEN - BURGERLIJKE ZA
KEN -ALGEMEEN -DOORPARTIJEN AANGE
VOERDE FElTEN EN REDENEN - BEVOEGD
HEID VAN DE RECHTER - AMBTSHALVE 
AANVULLEN DER REDENEN- WETTIGHEID
VOORWAARDEN. 

2° RECHT VAN VERDEDIGING- BUR
GERLIJKE ZAKEN- OPDRACHT VAN DE RECH
TER- AMBTSHALVE AANVULLEN DER REDE
NEN. 

1 o en 2° De rechter moet de juridische aard 
van de door de partijen aangevoerde fei
ten onderzoeken en kan, ongeacht de om
schrijving die zij daaraan hebben gege
ven, de voor hem aangevoerde redenen 
ambtshalve aanvullen op voorwaarde dat 
hi} geen betwisting opwerpt waarvan par
tijen het bestaan hebben uitgesloten, dat 
hi} enkel steunt op feiten die hem regel
matig ter beoordeling zijn overgelegd en 
dat hi} noch het voorwerp noch de oor
zaak van de vordering wijzigt (1); hi} 
moet daarbij het recht van verdediging 
eerbiedigen (2). (Art. 1138, 2°, Ger.W.; al
gemeen rechtsbeginsel van het recht van 
verdediging.) 

(MULUMBA T. DELVAUX N.V) 

ARREST (vertaling) 

(A.R nr. C.97.0161.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 november 1996 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Luik; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 702, 807, 1138, 2°, van het Gerech
telijk Wetboek, miskenning van het alge
meen rechtsbeginsel dat uitspraak over niet 

(1) Raadpl. Cass., 27 feb. 1998, A.R. nr. 
C.97.0074.F, supra, nr. 111. 

(2) Raadpl. Cass., 1997, A.R. nr. C.94.0096.N 
(A.C., 1997, nr. 330); 11 feb. 1998, A.R. nr. 
P.97.1372.F, en 3 april1998, A.R. nr. C.97.0087.F, 
supra, nrs. 84 en 191. 
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gevorderde zaken verbiedt en van het 
algemeen rechtsbeginsel van het recht van 
verdediging, 

doordat het arrest eiser veroordeelt om 
aan verweerster, naast de bedongen inte
rest vanaf 26 februari 1993, het bedrag van 
112.828 frank, het strafbeding en de kos
ten te betalen op grond "dat uit die (op pa
gina 2 van het arrest uiteengezette) feite
lijke gegevens blijkt dat de thans 
gedingvoerende partijen een schuldver
nieuwing door verandering van schulde
naar ten gunste van (verweerster) over
eengekomen zijn, aangezien aannemer 
Bourguignon door de schuldeiser van zijn 
verbintenissen is ontslagen", 

terwijl verweerster in de door haar aan 
de appelrechters voorgelegde geschriften 
haar rechtsvordering niet grondde op de 
schuldvernieuwing door verandering van 
schuldenaar, maar enkel op het beding ten 
behoeve van een derde, en op die grond de 
veroordeling van eiser vorderde; het de
bat voor de appelrechters enkel betrek
king had op die rechtsfiguur; de rechter die, 
in burgerlijke zaken, kennisneemt van een 
vordering, niet ambtshalve de oorzaak van 
die vordering vermag te wijzigen ofniet 
ambtshalve een betwisting vermag op te 
werpen die de openbare orde niet raakt en 
waarvan de partijen bij conclusie het be
staan uitsluiten; eiser niet de gelegen
heid heeft gehad om uitleg te verschaffen 
over een eventuele schuldvernieuwing door 
verandering van schuldenaar; het arrest 
bijgevolg, nu het zich baseert op een juri
dische omschrijving die de partijen niet 
hebben aangevoerd en waarover eiser geen 
tegenspraak heeft kunnen voeren, omdat 
het de bat daarover niet is heropend of bij 
ontstentenis van enige aanduiding dien
aangaande door het hof van beroep op de 
terechtzitting, uitspraak doet over een niet 
gevorderde zaak en onwettig de grand
slag en de oorzaak van de vordering van 
verweerster in strijd met de wet wijzigt 
(miskenning en schending van de in het 
middel aangewezen algemene rechtsbegin
selen en wetsbepalingen) en het algemeen 
rechtsbeginsel van het recht van verdedi
ging miskent aangezien het hof van be
roep eiser niet op de een of andere wijze de 
gelegenheid heeft geboden om uitleg te ver
schaffen over het bestaan van een schuld
vernieuwing door verandering van schul
denaar: 

Overwegende dat de rechter de ju
ridische aard van de door de partijen 

aangevoerde feiten moet onderzoe
ken en, ongeacht de omschrijving die 
zij daarvan hebben gegeven, de voor 
hem aangevoerde redenen ambtshalve 
kan aanvullen op voorwaarde dat hij 
geen betwisting opwerpt waarvan par
tijen het bestaan hebben uitgeslo
ten, dat hij enkel steunt op feiten die 
hem regelmatig ter beoordeling zijn 
overgelegd en dat hij noch het voor
werp noch de oorzaak van de vorde
ring wijzigt; 

Dat hij daarbij het recht van ver
dediging moet eerbiedigen; 

Overwegende dat het arrest, nu het 
vaststelt dat verweerster tot staving 
van haar vordering een beding ten be
hoeve van een derde aanvoerde, uit de 
haar regelmatig ter beoordeling voor
gelegde feiten afleidt dat "de(. .. ) par
tijen een schuldvemieuwing door ver
andering van schuldenaar ten gunste 
van (verweerster) overeengekomen 
zijn" op grond waarvan het die vorde
ring toewijst; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat, enerzijds, verweerster zich 
niet heeft beroepen op het bestaan van 
een schuldvernieuwing, anderzijds, dat 
het hof van beroep de ambtshalve 
vastgestelde schuldvernieuwing niet 
aan de tegenspraak van de partijen 
heeft onderworpen; 

Dat het arrest derhalve het recht 
van verdediging van eiser miskent; 

Dat, in zoverre, het middel gegrond 
is; 

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

19 juni 1998 - 1 e kamer - Voorzitter : 
mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever : de h. Storck- Gelijkluidende 
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conclusie van mevr. Liekendael, procureur- (DE POURCQ G., DE POURCQ L. T. DE POURCQ M.) 
generaal - Advocaat : mr. Biitzler. 

Nr. 327 

3e KAMER- 22 juni 1998 

1 o MACHTEN- SCHEIDING DER MACHTEN 
-BRIEF MINISTER VAN JUSTITIE -HANG END 
GEDING. 

2° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTI
KEL 6.1- ONPARTIJDIGE RECHTER- BRIEF 
MINISTER VAN JUSTITIE- HANGEND GEDING. 

3o RECHT VAN VERDEDIGING- BUR
GERLIJKE ZAKEN- BRIEF MINISTER VAN JUS
TITlE - HANGEND GEDING. 

4° VERDELING- NALATENSCHAP- OPEN
BARE VEILING - ONMOGELIJKHEID TOT VER
DE LING IN NATURA - GEEN DEFINITIEVE 
VASTSTELLING INBRENG- GEVOLG. 

1 o, 2° en 3° Uit een brief die de Minister 
van Justitie heeft gericht aan de eerste 
voorzitter van het Hofvan Beroep, en het 
antwoord van laatstgenoemde, zoals ze in 
het arrest zijn opgenomen, volgt niet dat 
de Uitvoerende Macht zich heeft inge
mengd in de Rechterlijke Macht, noch dat 
de brief van de Minister van Justitie bij 
de partijen de schijn heeft kunnen ver
wekken dat de appelrechter niet onaf
hankelijk was of dat hij vooringenomen 
was, noch dat het recht van verdediging 
van de eisers is miskend. (Art. 6.1 Ver
drag Rechten van de Mens.) 

4 o Niet naar recht verantwoord is de be
slissing waarbij de openbare veiling be
volen wordt van een onroerend goed, op 
grand van de overweging dat geen ver
deling in natura mogelijk is omdat een 
inbreng nag niet vaststaat, zonder even
wel uit te sluiten dat dergelijke inbreng 
bij de latere bewerkingen van vereffe
ning en verdeling van de nalatenschap 
nag zou kunnen vaststaan en evenmin uit 
te sluiten dat dergelijke belangrijke in
breng de verdeling in natura kan belet
ten. (Artt. 826 en 827 B.W.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.96.0249.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 november 1995 door 
het Hof van Beroep te Gent, gewe
zen; 

Gelet op de beschikking van de eer
ste voorzitter van 9 maart 1998 waar
bij de zaak naar de derde kamer wordt 
verwezen; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 

Schending van artikel6.1 van het Ver
drag tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden, on
dertekend te Rome op 4 november 1950 en 
goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, van 
artikel 14.1 van het Internationaal ver
drag van 19 december 1966 inzake bur
gerrechten en politieke rechten, goedge
keurd bij wet van 15 mei 1981, van het 
algemeen rechtsbeginsel van de onafhan
kelijkheid en de onpartijdigheid van de 
rechter, van het algemeen rechtsbeginsel 
van de scheiding der machten en van het 
algemeen rechtsbeginsel van de eerbiedi
ging van het recht van verdediging, 

doordat het hof van beroep in de bestre
den beslissing het door verweerder inge
stelde hoger beroep deels gegrond ver
klaart en het door tweede eiser ingestelde 
incidenteel hoger beroep ongegrond ver
klaart, 

terwijl in het gerechtelijk dossier stuk
ken werden toegevoegd die niet aan ei
sers werden overgemaakt en die bij ei
sers de schijn kunnen doen wekken dat de 
zaak niet meer door een onpartijdige en on
afhankelijke rechter werd beoordeeld; meer 
in het bijzonder door de minister van Jus
titie nopens de onderhavige zaak een brief 
d.d. 31 augustus 1995 aan de eerste voor
zitter van het hof van beroep werd gericht, 
waarbij een kopie van een door verweer
der aan de genoemde minister geadres
seerd schrijven d.d. 2 augustus 1995 werd 
gevoegd waarin verweerder zich onder meer 
bekloeg omtrent het in eerste aanleg ge
wezen vonnis; deze briefwisseling - sa
men met het schrijven van de eerste voor
zitter van het Hof van Beroep d.d. 7 
september 1995, waarbij aan de minister 
van Justitie de ontvangst werd gemeld van 
de brief d.d. 31 augustus 1995- op een 
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voor eisers onbekend ogenblik bij het ge
rechtelijk dossier werd gevoegd en aldus 
aan het oordeel van de appelrechter werd 
onderworpen; 

De minister van Justitie in zijn brief van 
31 augustus 1995 aan de eerste voorzit
ter van het hof van beroep, meer bepaald 
stelde : "Ingesloten laat ik U kopie gewor
den van het schrijven dat ik mocht ont
vangen van de heer Medard De Pourcq -
Platteau, waarin hij melding maakt van 
een bewarend beslag op een landbouwbe
drijf. lk hou eraan U dit schrijven over te 
maken. U zult oordelen en mij desgeval
lend informeren". 

Deze omstandigheid bij eisers redelij
kerwijze de schijn kan wekken en het ver
moeden kan doen ontstaan dat de zaak niet 
werd behandeld door een onpartijdige rech
terlijke instantie, nu niet met zekerheid 
blijkt of de appelrechter zich niet liet bei:n
vloeden door de genoemde brie:furisseling, 
waarop hij overigens geen acht mocht slaan 
zonder eisers' recht van verdediging te mis
kennen, aangezien deze brie:furisseling niet 
aan eisers werd meegedeeld; 

Ret algemeen rechtsbeginsel van de 
scheiding der machten zich ertegen ver
zet dat leden van de uitvoerende macht zich 
daadwerkelijk inlaten met de beslechting 
van een concreet geschil; een dergelijke in
menging, zelfs wanneer ze niet tot doel 
heeft het rechterlijk oordeel op deze of gene 
wijze te bei:nvloeden, bij partijen de schijn 
kan doen wekken dat de rechter zich niet 
onafhankelijk opstelt t.o.v. de uitvoerende 
macht en bijgevolg niet onbevooroordeeld 
was bij de beslechting van de zaak, 

zodat eisers recht van verdediging werd 
miskend en de bestreden beslissing niet 
werd gewezen door een rechterlijke instan
tie die de nodige objectieve waarborgen van 
onpartijdigheid vertoonde (schending van 
artikel6.1 van het Verdrag tot bescher
ming van de rechten van mens en de fun
damentele vrijheden, ondertekend te Rome 
op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet 
van 15 mei 1955, van artikel14.1 van het 
Internationaal verdrag van 19 december 
1966 inzake burgerrechten en politieke 
rechten, goedgekeurd bij wet van 15 mei 
1981, van het algemeen rechtsbeginsel van 
de onafhankelijkheid en de onpartijdig
heid van de rechter, van het algemeen 
rechtsbeginsel van de scheiding der mach
ten en van het algemeen rechtsbeginsel van 
de eerbiediging van het recht van verde
diging) : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat de minister van Justitie de 
in het middel bedoelde brief aan de 
eerste voorzitter van het Hof van Be
roep te Gent heeft geschreven en dat 
die brief niet op de inventaris van de 
processtukken is vermeld; 

Dat zich in het gerechtsdossier even
eens het niet-gei:nventariseerde ant
woord van die eerste voorzitter van 7 
september 1995 bevindt, dat luidt als 
volgt : "Mijnheer de Minister, ik nam 
kennis van Uw geeerd schrijven van 
31 augustus 1995. Onderhavige be
twisting (tussen drie broers) staat 
thans voor pleidooi op 13 oktober 1995 
e.k. en zal, behoudens verzoek tot uit
stel vanwege partijen, behandeld wor
den. Wat het bewarend beslag betreft, 
zulks is uiteraard, nude voorlopige 
tenuitvoerlegging in het bestreden 
vonnis toegestaan was, een aangele
genheid tussen partijen. Met oprechte 
hoogachting, De Eerste Voorzitter E. 
Degraeve"; 

Overwegende dat uit die gegevens 
alleen niet volgt dat de Uitvoerende 
Macht zich heeft ingemengd in de 
Rechterlijke Macht, noch dat de brief 
van de minister van Justitie bij de par
tijen de schijn heeft kunnen verwek
ken dat de appelrechter niet onafhan
kelijk was of dat hij vooringenomen 
was, noch dat het recht van verdedi
ging van de eisers is miskend; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 

schending van artikelen 149 van de op 17 
februari 1994 gecoiirdineerde bepalingen 
van de Grondwet, 826 en 827 van het Bur
gerlijk Wetboek, 1138 enig lid, 2°, 1209, eer
ste lid, 1211, eerste lid, 1215, 1220 van het 
Gerechtelijk Wetboek en van het algemeen 
rechtsbeginsel van de autonomie van de 
procespartijen, beschikkingsbeginsel ge
noemd, 

doordat het hof van beroep in de bestre
den beslissing vaststelt dat de gevoeg
lijke verdeling in natura niet mogelijk is en 
de openbare verkoop beveelt van de hoeve 
en de landerijen op grond van de volgende 
overwegingen : 
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"De rechtbank heeft na het bevelen van 
de gerechtelijke verdeling ook bevoegd
heid indien het verslag van de deskun
dige concludeert dat verdeling in natura on
mogelijk is (art. 1220 Ger.W.). Deze 
hypothese kan alhier eventueel aanvaard 
worden, daar notaris Callens zelfvan oor
deel is dat verdeling in natura hier niet mo
gelijk is. Dit brengt mede dat zo de recht
bank deze aangelegenheid moet beslechten 
zij alleen bevoegd is te beslissen dat ver
deling in natura wel mogelijk is, ofwel niet, 
in welk geval zij de verkoop beveelt ten 
overstaan van de aangewezen notaris. Dit 
houdt echter niet in dat zij bevoegd is om 
over de andere geschilpunten te beslis
sen" (derde blad, randnummer 4 van het 
aangevochten arrest), en voorts : "De eer
ste rechter was alleen bevoegd om te be
slissen inzake het al dan niet bestaan van 
de mogelijkheid tot gevoeglijke verdeling in 
natura. Notaris Callens is duidelijk van oor
deel dat dit niet kan. (Eisers) oordelen dat 
dit wel mogelijk is, maar betwisten niet dat 
dit alleen mogelijk is mits een aanzien
lijke opleg, hetzij verminderde inbreng. 
Zulke inbreng staat echter nog niet vast. 

(Verweerder) oppert eveneens dat een ver
deling in natura mogelijk is, maar hij gaat 
niet akkoord met het voorstel van (eisers). 
Hij doet zelf geen ander voorstel, maar het 
feit dat hij opwerpt dat bij het voorstel van 
verdeling van (eisers), niet tot lottrekking 
kan worden overgegaan, laat vermoeden 
dat hij de hoeve in zijn lot wil gelegd zien. 
Hij vraagt dat notaris Callens een nieuw 
voorstel van verdeling in natura zou uit
werken. Daarop kan niet worden inge
gaan. Notaris Callens is van oordeel dat 
een verdeling in natura niet mogelijk is. 
Een ander voorstel zou neerkomen op een 
grotere gelijkheid in waarde van de ka
vels. lndien evenwel de hoeve minder grond 
medekrijgt is landbouwuitbating prak
tisch onmogelijk. Bovendien wees de no
taris tevens op de configuratie van de per
celen en de bereikbaarheid die alsdan in 
het gedrang wordt gebracht. De openbare 
verkoop van de goederen dringt zich der
halve op. Niets zal evenwel de partijen be
letten voor de verkoop inzake een verde
ling in natura een vergelijk te treffen." 
(vijfde en zesde blad van het aangevoch
ten arrest, randnummer 6), 

terwijl, eerste onderdeel, de vereffening en 
de verdeling van een nalatenschap over
eenkomstig artikel 826 van het Burger
lijk Wetboek in principe in natura ge
schiedt; de openbare verkoop overeen
komstig de artikelen 827 van hetzelfde 
wetboek en 1211, eerste lid en 1220 van het 

Gerechtelijk Wetboek slechts kan worden 
bevolen wanneer de goederen "niet gevoeg
lijk verdeeld kunnen worden"; 

De beslissing waarbij de openbare ver
koop van een tot een nalatenschap beho
rend onroerend goed wordt bevolen, niet 
naar recht verantwoord is wanneer de rech
ter niet nagaat of dit goed, in het licht van 
de totaliteit van de verrichtingen van ver
effening en verdeling van de nalatenschap, 
waarvan vaststaat dat zij nog niet beein
digd zijn, in rechte wel dient te worden ver
deeld; het immers mogelijk is dat een on
roerend goed dat op zich niet in natura kan 
worden verdeeld, ten gevolge van de be
werkingen van vereffening en verdeling de 
facto in de kavel van een van de gerech
tigden valt en de andere gerechtigden op 
een andere marrier, inzonderheid door 
de verrekening van de door deze laatsten 
exclusief genoten opbrengsten, hun erf
deel ontvangen; 

Tiveede eiser in zijn op 26 augustus 1993 
ingediende "antwoordbesluiten" aanvoerde: 
"Alle partijen, ook (verweerder), zijn ak
koord dat de onroerende goederen van par
tijen gevoeglijk verdeelbaar zijn in na
tura. (Eisers) hebben dienaangaande een 
concreet voorstel geformuleerd, hetwelke 
perfect uitvoerbaar is vermits de ongelijk
heid van de gerechtigdheden gemakke
lijk te compenseren is door een beperkte op
leg of door een mindere inbreng. Ret 
concrete voorstel door (eisers) geformu
leerd werd door (verweerder) voor de eer
ste rechter trouwens nimmer of nooit be
twist. Er bestaat dan ook geen enkele reden 
om de deskundige op te zadelen met een 
bijkomende opdracht, te meer (verweer
der) zelf geen enkel alternatiefvoorstel for
muleert. Ook het bestaan van een rede
lijke opleg kan geen probleem vormen; gelet 
op de belangrijke inbreng die verweerder 
hoe dan ook zal verschuldigd zijn (in elk ge
val meer dan 15 miljoen) is een eventuele 
opleg van 2 miljoen eventueel door een van 
(eisers) te betalen volledig gecompenseerd 
in de verrekening met de inbreng" (vierde 
blad van de aangehaalde appelconclusie); 

De appi'!lrechter te dezen niet stelt dat 
een vereffening-verdeling in natura ook in 
geval van een "mindere inbreng" niet mo
gelijk is, doch zich beperkt tot de overwe
ging dat een dergelijke inbreng nog niet 
vaststaat; het hof van beroep dienaan
gaande het volgende overwoog : "Eisers oor
delen dat (een verdeling in natura) wel mo
gelijk is, maar betwisten niet dat dit alleen 
mogelijk is mits een aanzienlijke opleg, het
zij verminderde inbreng. Zulke inbreng 
staat echter nog niet vast "(tweede alinea 
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van randnummer 6, vijfde blad van het 
aangevochten arrest, eisers onderstre
pen); 

De appelrechter aldus niet stelt dat de 
vereffening en de verdeling zonder de ver
koop van het onroerend goed, zelfs wan
neer rekening zou worden gehouden met 
een eventuele mindere inbreng of een even
tueel te betalen opleg, hoe dan ook niet mo
gelijk is, doch slechts opmerkt dat een en 
ander in de huidige stand van de proce
dure niet kan worden beoordeeld; 

Het hof van beroep door deze overwe
ging niet alleen de aangehaalde aanvoe
ringen uit de conclusie van tweede eiser 
niet beantwoordt, doch tevens niet wettig 
de openbare verkoop van de hofstede en de 
landerijen beveelt, 

zodat de appelrechter, door niet te ant
woorden op de conclusie van tweede ei
ser, zijn beslissing niet regelmatig met re
denen omkleedt en evenmin naar recht 
verantwoordt (schending van artikelen 149 
van de op 17 februari 1994 gecoiirdineerde 
bepalingen van de Grondwet, 826 en 827 
van het Burgerlijk Wetboek, 1211, eerste lid 
en 1220 van het Gerechtelijk Wetboek); 

terwijl, tweede onderdeel, de verkoop van 
een tot een nalatenschap behorend onroe
rend goed slechts kan worden bevolen wan
neer de erfgenamen dienaangaande niet tot 
een akkoord komen; 

De appelrechter, overeenkomstig arti
kel1220 van het Gerechtelijk Wetboek, oor
deelde dat een verdeling in natura niet mo
gelijk was en dienvolgens de openbare 
verkoop van het bewuste onroerend goed 
beval, nu notaris Callens, die overeenkom
stig artikel1215 van het Gerechtelijk Wet
hoek als deskundige werd aangesteld, in 
zijn verslag had gesteld dat de verdeling in 
natura van de hofstede en de bijhorende 
landerijen niet mogelijk was; 

Partijen, blijkens het verzoekschrift tot 
hoger beroep en de appelconclusies -
waarin de voor de eerste rechter ontwik
kelde argumentatie niet werd hernomen
uitdrukkelijk hadden gesteld dat ze het 
eens waren over het principe van de ver
deling in natura, doch niet over de con
crete uitwerking ervan; tweede eiser in zijn 
op 26 augustus 1993 ingediende "antwoord
besluiten" aanvoerde dat "aile partijen, ook 
(verweerder), (. .. ) akkoord (zijn) dat de on
roerende goederen van partijen gevoeg
lijk verdeelbaar zijn in natura" (eerste ali
nea van het vierde blad van deze besluiten); 

Oak verweerder in dezelfde zin conclu
deerde en dienaangaande het volgende aan
voerde : "Zo zijn inderdaad alle partijen het 

eens dat de verdeling in natura mogelijk en 
wenselijk is, hebben ze geen gemeenschap
pelijk antwerp van verdeling opgesteld, en 
hoort deze taak niet op dit stadium tot de 
rechtbank, maar wel tot de instrumente
rende notaris, die bij gebrek aan akkoord 
en na de betwistingen te hebben geacteerd, 
de zaak naar de rechtbank zou verwij
zen" (punt a) in fine, p. 5 van de namens 
verweerder ingediende appelconclusie d. d. 
21 juni 1993; cfr. tevens het tweede blad 
van het namens verweerder op 1 juni 1993 
ingediende verzoekschrift tot hoger be
roep); 

De appelrechter zelf overigens uitdruk
kelijk vaststelt dat zowel eisers als ver
weerder van oordeel zijn dat een verde
ling in natura wel mogelijk is (randnummer 
6, vijfde blad van het aangevochten ar
rest); 

Het hof van beroep bijgevolg niet ver
mocht te stellen dat de eerste rechter "be
voegd" was om over het principe van de 
verdeling in natura uitspraak te doen, nu 
dit principe door partijen, die allen oorde
len dat de verdeling in natura diende te ge
schieden, niet werd betwist en de moge
lijkheid tot verdeling in natura aldus geen 
"geschil" uitmaakte dat overeenkomstig ar
tikel 1209, eerste lid, van het Gerechte
lijk Wetboek, bij de appelrechter aanhan
gig was; deze laatste derhalve een 
geschilpunt opwerpt dat door het akkoord 
van de partijen was uitgesloten; 

De omstandigheid dat de aangestelde 
deskundige tot het besluit kwam dat een 
verdeling in natura niet mogelijk was, niet 
impliceert dat de rechter geen rekening zou 
dienen te houden met het akkoord van par
tijen omtrent het principe van de verde
ling in natura, 

zodat de appelrechter, door te oordelen 
dat hij "bevoegd" was om uitspraak te doen 
over de mogelijkheid tot verdeling in na
tura en door te oordelen dat een derge
lijke verdeling onmogelijk was en derhalve 
de openbare verkoop van de hofstede diende 
te worden bevolen, een geschilpunt op
werpt dat door het akkoord van de par
tijen was uitgesloten (schending van arti
kel 1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek 
en van het algemeen rechtsbeginsel van de 
autonomie van de procespartijen) en dat 
bijgevolg niet bij het hof van beroep aan
hangig was (schending van artikel1209, 
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek), 
nu de loutere omstandigheid dat de aan
gestelde deskundige besloot dat een ver
deling in natura niet mogelijk was, niet im
pliceert dat de rechter geen rekening zou 
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dienen te houden met het akkoord van par
tijen in dit verband (schending van arti
kelen 1215 en 1220 van het Gerechtelijk 
Wetboek): 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de eisers voor de 

appelrechter concludeerden dat ver
deling in natura van het tot de nala
tenschap behorende onroerend goed 
mogelijk was en dat een eventuele re
delijke opleg geen probleem kon vor
men wegens de belangrijke inbreng die 
verweerder zal verschuldigd zijn; 

Overwegende dat het arrest dit ver
weer verwerpt en de openbare vei
ling van dit onroerend goed beveelt op 
grand dat dergelijke inbreng nog niet 
vaststaat; 

Dat het arrest aldus niet uitsluit dat 
dergelijke inbreng bij de latere bewer
kingen van vereffening en verdeling 
nog zou kunnen vaststaan en het ar
rest evenmin uitsluit dat dergelijke be
langrijke inbreng verdeling in natura 
kan beletten; 

Dat het arrest aldus zijn beslissing 
niet naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

Dat de overige grieven niet tot rui
mere cassatie kunnen leiden; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het beslist 
dat verdeling in natura niet moge
lijk is en de openbare veiling beveelt 
van de hoeve met landerijen te Anze
gem, en uitspraak doet over de kos
ten; 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 de eisers in de helft 
van de kosten; houdt de overige kos
ten aan en laat de beslissing daarom
trent aan de feitenrechter over; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van Beroep te Antwerpen. 

22 juni 1998 - 3e kamer - Voorzitter : 
de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslag
gever : de h. Wauters - Gelijkluidende con
clusie van de h. D'Halleweyn, advocaat-

generaal met opdracht - Advocaten : mrs. 
Biitzler en Delahaye. 

Nr. 328 

3e KAMER - 22 juni 1998 

1° CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE 
ZAKEN - VEREISTE VERMELDINGEN- VER
MELDING VAN DE GESCHONDEN WETSBEPA
LINGEN - GEWIJZIGDE WETSBEPALING -
ONTV ANKELIJKHEID. 

2o HUUR VAN GOEDEREN- HUISHUUR 
- EINDE (OPZEGGING. VERLENGING. ENZ.) -
OPZEGGING DOOR DE VERHUURDER- RECHT 
HUURDER OP SCHADEVERGOEDING -
TEGENOPZEGGING HUURDER- TERMIJNEN 
VAN DE OPZEGGINGEN - VERSCHIL - EER
STE VERSTREKEN TERMIJN- '!ERMIJN VAN DE 
TEGENOPZEGGING- GEVOLG. 

1 o De verwijzing naar een wetsbepaling 
zonder verdere vermeldingen, verwijst 
naar de wetsbepaling zoals zij is gewij
zigd (1); wanneer de wetswijziging onder
meer daarin bestaat dat een nieuwe pa
ragraaf aan een reeds bestaand artikel 
wordt toegvoegd en wanneer de toevoe
ging de oplossing van het geschil niet kan 
bei"nvloeden, dient de nieuwe paragraaf 
niet in het middel te worden aangeduid 
(2). (Art. 1080 Ger.W.) 

2° Wanneer de huurder een einde maakt 
aan de huurovereenkomst door een op
zegging waarvan de termijn verstrijkt 
v66r het verstrijken van de termijn van de 
opzegging door de verhuurder, eindigt de 
huurovereenkomst niet door een verkor
ting van de termijn van de opzegging van 
de verhuurder, maar door de opzegging 
door de huurder, waardoor deze laatste 
zijn recht op een vergoeding verliest. (Art. 
3, § 2, eerste lid, Huurwet 20 februari 
1991.) 

(1) Cass., 9 juni 1997, A.R. nr. 8.96.0079.F 
(A.C., 1997, nr. 263). 

(2) Zie echter: Cass., 18 sept. 1992, A.R. nr. 
F.1944.N (A C., 1992, nr. 622); 24 feb. 1994, A.R. 
nr. C.93.0106.F (ibid., 1994, nr. 94), en 9 jan. 
1995, A.R. nr. S.94.0078.F (ibid., 1995, nr. 16). 
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(VAN HEURCK E.A. T. MARIMAN E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.97.0355.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 26 juni 1997 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Antwerpen; 

Gelet op de beschikking van de eer
ste voorzitter van 9 maart 1998 waar
bij de zaak naar de derde kamer wordt 
verwezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van artikel3, § 2, eerste, derde 
en vierde lid, van afdeling 2, hoofdstuk II, 
titel VIII, boek III, van het Burgerlijk Wet
hoek, ingevoegd bij artikel 2 van de 
Woninghuurwet van 20 februari 1991, 

doordat de rechtbank van eerste aan
leg eisers veroordeelt tot betaling aan ver
weerders van een schadevergoeding van 
465.696 frank, o.m. op grond : " ... dat (ei
sers) een schadevergoeding van 18 maan
den huur verschuldigd zijn aan verweer
ders; ... ( ... ) dat (eisers) thans opwerpen dat 
door het geven van een tegenopzeg zij (ver
weerders) zelf een einde aan de huur stel
den, zodat de sanctie bij toepassing van ar
tikel3, § 2, B.W. niet van toepassing kan 
zijn; dat deze redenering faalt; dat im
mers, gelet op de opzeg door (eisers), (ver
weerders) niet anders konden dan het ge
huurde pand te verlaten; dat het niet meer 
dan normaal is dat zij onmiddellijk over
gaan tot het zoeken van een andere woon
gelegenheid; dat het feit dat zij een ge
schikte woongelegenheid vinden, die 
evenwel vlugger vrijkomt dan het einde van 
hun huur, niet betekent dat zij zelf een 
einde stelden aan de huurovereenkomst, nu 
deze tegenopzeg bovendien enkel het ge
volg is van de door (eisers) gegeven op
zeg; dat het geven van een tegenopzeg en
kel van invloed kan zijn op het beginpunt 
van de termijn van een jaar binnen de
welke de verhuurder het goed zelf dient te 
betrekken, vermits deze termijn begint te 
lopen vanafhet moment van teruggave van 
het gehuurde goed;" 

terwi,jl krachtens voormeld artikel 3, § 2, 
vierde lid, de huurder slechts recht heeft op 
een vergoeding gelijk aan achttien maan
den huur, indien het de verhuurder is die, 
overeenkomstig het eerste lid van die wets
bepaling, de huurovereenkomst heeft beein-

digd en indien deze, zonder het bewijs te le
ver en van buitengewone omstandighe
den, binnen de in het derde lid gestelde ter
mijn en voorwaarden de betrekking van het 
goed niet verwezenlijkt; de huurovereen
komst door opzegging eindigt bij het ver
strijken van de opzeggingstermijn; wan
neer de huurder een einde maakt aan de 
huurovereenkomst door een opzegging 
waarvan de termijn verstrijkt v66r het ver
strijken van de termijn van de opzegging 
door de verhuurder, de huurovereenkomst 
niet eindigt door de opzegging van de ver
huurder of doordat de termijn van die op
zegging verkort wordt, maar wel door de 
door de huurder gegeven opzegging bij het 
verstrijken van de door deze in acht gena
men opzeggingstermijn en, derhalve, niet 
is voldaan aan de voor de toepassing van 
artikel 3, § 2 vereiste voorwaarden van 
beeindiging van de huurovereenkomst door 
de verhuurder, 

zodat de rechtbank van eerste aanleg ei
sers veroordeling tot betaling aan verweer
ders van de in voornoemde wetsbepaling 
voorgeschreven vergoeding, op voormelde 
gronden, niet naar recht verantwoordt 
(schending van de in het middel aange
duide wetsbepaling) : 

Over de door de verweerders tegen 
het middel opgeworpen grond van niet
ontvankelijkheid : het middel wijst ar
tikel 3, § 3, eerste, derde en vierde lid, 
van de Woninghuurwet van 20 fe
bruari 1991 als geschonden aan, ter
wijl artikel 3 van die wet werd gewij
zigd bij artikel 6 van de wet van 13 
april1997 tot wijziging van sommige 
bepalingen betreffende de huurover
eenkomsten; onder meer werd in ar
tikel 3, § 5, een nieuw lid toegevoegd 
dat de door het middel gestelde rechts
vraag gedeeltelijk oplost door te be
palen dat de huurder op zijn beurt en 
te allen tijde de huurovereenkomst 
kan beeindigen, dit met inachtneming 
van een opzegging van een maand en 
zonder dat de verhuurder een vergoe
ding client te betalen; de verwijzing 
naar een wetsbepaling, zonder ver
dere vermelding, verwijst naar die 
wetsbepaling zoals zij is gewijzigd; 
wanneer die wijziging, zoals ter zake, 
de oplossing van het geschil kan bei:n
vloeden, is niet voldaan aan de ver
eisten van artikel 1080 van het Ge
rechtelijk Wetboek: 
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Overwegende dat het middel de be
palingen van artikel 3, § 2, eerste, 
derde en vierde lid, van de Woning
huurwet van 20 februari 1991 als ge
schonden aanwijst; 

Dat het voormelde eerste lid aan
gevuld werd bij artikel 6, 1", van de 
wet van 13 april 1997; dat het derde 
lid vervangen werd bij artikel 6, 3", 
van die wet; 

Dat artikel 6, T, van de voormelde 
wet van 13 april 1997 aan § 5 van 
artikel 3 een lid toevoegt en niets wij
zigt aan de door het middelals ge
schonden aangewezen bepalingen; 

Overwegende dat de in het middel 
aangevoerde grief erin bestaat dat het 
bestreden vonnis aan de verweerders, 
huurders, de in voormeld artikel 3, 
§ 2, vierde lid, bepaalde vergoeding 
toekent omdat de eisers, als verhuur
ders die aan de verweerders een op
zegging hebben gegeven om het goed 
te betrekken, de betrekking van het 
goed binnen de gestelde termijn en 
voorwaarden niet hebben verwezen
lijkt, terwijl de huurovereenkomst niet 
door de opzegging van de eisers, maar 
door de opzegging door de verweer
ders beeindigd werd; 

Overwegende dat artikel 6 van de 
wet van 13 april 1997 de door het mid
del als geschonden aangewezen bepa
lingen niet wijzigt in zoverre die be
palingen voor het toekennen van een 
vergoeding aan de huurder, vereisen 
dat de huurovereenkomst door de ver
huurder werd beeindigd; 

Dat de door voormeld artikel 6 aan
gebrachte wetswijzigingen de oplos
sing van het geschil derhalve niet kun
nen bei:nvloeden; 

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

Over het middel zelf : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 3, § 2, eerste lid, van de Woning
huurwet van 20 februari 1991, de ver-

huurder de huurovereenkomst altijd 
kan beeindigen met inachtneming van 
een opzeggingstermijn indien hij voor
nemens is het verhuurde goed per
soonlijk en werkelijk te betrekken; 

Dat het vierde lid van die paragraaf 
bepaalt dat indien de verhuurder, zon
der het bewijs te leveren van buiten
gewone omstandigheden, binnen de 
gestelde termijn en voorwaarden de 
betrekking van het goed niet verwe
zenlijkt, de huurder recht heeft op een 
vergoeding die gelijk is aan achttien 
maanden huur; 

Overwegende dat de huurovereen
komst door opzegging eindigt bij het 
verstrijken van de opzeggingstermijn; 

Overwegende dat wanneer de huur
der een einde maakt aan de huurover
eenkomst door een opzegging waar
van de termijn verstrijkt v66r het 
verstrijken van de termijn van de op
zegging door de verhuurder, de 
huurovereenkomst niet eindigt door 
een verkorting van de termijn van de 
opzegging door de verhuurder, maar 
door de opzegging door de huurder; 

Overwegende dat het bestreden von
nis dat anders oordeelt, zijn beslis
sing niet naar recht verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde vonnis; 
houdt de kosten aan en laat de beslis
sing daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de zaak naar de Recht
bank van Eerste Aanleg te Meche
len, zitting houdende in hoger beroep. 

22 juni 1998 - 3e kamer - Voorzitter : 
de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslag
gever : de h. Wauters - Gelijkluidende con
clusie van de h. D'Halleweyn, advocaat
generaal met opdracht - Advocaten : mrs. 
Butzler en Delahaye. 
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Nr. 329 

38 KAMER- 22 juni 1998 

WERKLOOSHEID -RECHT OP UITKERING 
- SAMENWONING MET EEN ZELFSTANDIGE
AANGIFTEVERPLICHTING - GEGEVENS BE
KEND AAN R.V.A. - KENNISNAME UIT ANDER 
DOSSIER- GEVOLG. 

Wanneer een werkloze samenwoont met een 
zelfstandige die hij aanmerkelijk kan hel
pen, moet hij aangifte doen van dit sa
menwonen; het feit dat die samenwoning 
aan de Rijksdienst reeds bekend is uit een 
dossier van degene waarmee de werk
loze samenwoont, kan de verplichting tot 
aangifte niet opheffen. (Art. 128, § 1, eer
ste lid, 1 o, Werkloosheidsbesluit 1963.) 

(R.V.A. T. DIELTJENS) 

ARREST 

(A.R. nr. S.97.0101.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 april 1997 gewezen 
door het Arbeidshof te Antwerpen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 126, 128, in 
het bijzonder 128, § 1, eerste lid, r, 185 en 
186 van het Koninklijk Besluit van 20 de
cember 1963 betreffende arbeidsvoorzie
ning en werkloosheid (hierna : Werkloos
heidsbesluit van 1963), als gewijzigd en 
aangevuld, wat betreft artikel 126, bij het 
Koninklijk Besluit van 22 juli 1975, arti
kel 1, bij het Koninklijk Besluit van 5 ok
tober 1979, artikel 1, bij Koninklijk Be
sluit van 12 oktober 1982, artikel 1, bij 
Koninklijk Besluit van 2 mei 1984, arti
kel 1, wat betreft artikel 128 , bij het Ko
ninklijk Besluit van 28 april 1966, arti
kel 1, bij het Koninklijk Besluit van 29 
januari 1974, artikel2, bij het Koninklijk 
Besluit van 26 april1976, artikel3, 1" (voor 
wat in het bijzonder aangehaalde § 1 eer
ste lid 1° betreft) en 2°, wat betreft arti
kel 186, bij het Koninklijk Besluit van 6 ok
tober 1978, artikel 36, 

en schending van de artikelen 90 en 94 
van het Ministerieel Besluit van 4 juni 
1964, inzake werkloosheid welke artike
len van toepassing waren op het moment 

waarop verweerster haar aanspraak op 
werkloosheidsheidsuitkeringen maakte, nl. 
8 juli 1985; 

doordat het arrest het hager beroep van 
verweerster ontvankelijk en in die mate ge
grond verklaarde dat het een heropening 
der debatten beval teneinde na te gaan of 
eiser v66r 1991 kennis had van het feit dat 
de echtgenoot van verweerster, de heer Jo
zef Geysen, sedert 28 augustus 1985 een 
zelfstandige activiteit uitoefende en daar
mee te kennen gaf dat de vraag of eiser al 
dan niet wettig had beslist verweerster uit 
te sluiten van het recht op werkloosheids
uitkeringen wegens niet-naleving van de 
aangifteverplichting van artikel 128 § 1, 
eerste lid, 1°, Werkloosheidsbesluit van 
1963 afhing van het antwoord op de vraag 
of eiser op een of andere manier, even
tueel via een ander dossier, kennis had van 
het feit waarvan verweerster aangifte had 
moeten doen en zulks op grand van devol
gende overwegingen : "wanneer een gege
ven omtrent de toestand van een werk
loze bekend is aan (eiser), zij het uit een 
ander dossier, behoort het aan (eiser) met 
dit gegeven rekening te houden bij de be
paling van de rechten van de werkloze. Ter
zake dient bijgevolg nagegaan te worden of 
(eiser) v66r 1991 kennis had van het feit 
dat de echtgenoot van (verweerster), de 
heer Geysen Jozef, sedert 28 augustus 1985 
een zelfstandige activiteit uitoefende; Met 
dit doel dienen de debatten heropend te 
worden." 

terwijl, eerste onderdeel, de werkloze die 
met een zelfstandige samenwoont zijn recht 
op werkloosheidsuitkeringen enkel kan be
houden indien hij cumulatief de voorwaar
den vervult van artikel 128 § 1 van het 
Werkloosheidsbesluit van 1963; 

genoemd artikel128 § 1, in zijn eerste lid, 
1° stelt dat de werkloze, wanneer hij sa
menwoont met een zelfstandige die hij aan
merkelijk kan helpen, aangifte moet doen 
van dit samenwonen; 

deze aangifte enkel niet verplicht is in
dien de werkloze de zelfstandige niet aan
merkelijk kan helpen; 

het arrest evenwel aanneemt dat "wan
neer een gegeven omtrent de toestand van 
een werkloze reeds bekend is aan (eiser), zij 
het uit een ander dossier, het aan (eiser) be
hoort met dit gegeven rekening te hou
den bij de bepaling van de rechten van de 
werkloze" (p. 4, arrest); 

het arrest aldus impliciet doch zeker te 
kennen geeft dat aan de aangifte
verplichting van artikel 128 § 1 eerste lid 
1, 1° voldaan is zodra eiser - op welke 
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wijze ook en mogelijks via een ander dos
sier dan dat van betrokkene - op de 
hoogte is van het feit dat door betrokkene 
had moeten aangegeven worden; 

het arrest aldus te kennen geeft dat ver
weerster alsnog aanspraak zou kunnen rna
ken op werkloosheidsuitkeringen, ook al 
heeft zij zelf geen aangifte overeenkom
stig het artikel128 van het Werkloosheids
besluit van haar samenwonen gedaan; 

het arrest bovendien in de mate dat het 
eiser verplicht om voor het bepalen van ver
weersters recht op werkloosheidsuitkerin
gen rekening te houden met gegevens die 
zouden blijken uit dossiers van andere 
werklozen, aan eiser een verplichting op
legt waarin de wet niet voorziet, 

zodat het arrest waar het aanneemt dat 
aan de aangifteverplichting van artikel128, 
§ 1, aline a 1, 1° van het Werkloosheids
besluit van 1963 door de werkloze kan vol
daan zijn voorzover het feit waarvan aan
gifte gedaan had moeten worden aan eiser 
- zij het uit een ander dossier - reeds be
kend is en, in de mate dat het eiser boven
dien verplicht voor de bepaling van ver
weersters recht op uitkeringen rekening te 
houden met dossiers van andere perso
nen, artikel 128 § 1, in het bijzonder eer
ste lid, 1° van het Werkloosheidsbesluit 
heeft geschonden, 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel128, eerste lid, 1", van het konink
lijk besluit van 20 december 1963 be
treffende arbeidsvoorziening en werk
loosheid, de werkloze, wanneer hij 
samenwoont met een zelfstandige die 
hij aanmerkelijk kan helpen, aan
gifte moet doen van dit samenwonen; 

Dat het feit dat die samenwoning 
aan de Rijksdienst reeds bekend is uit 
een dossier van degene waarmee de 
werkloze samenwoont, de verplich
ting tot aangifte niet kan opheffen; 

Dat het arrest dat anders beslist, ar
tikel 128, § 1, eerste lid, 1°, van het 
Werkloosheidsbesluit 1963 schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Overwegende dat het tweede onder
dee! niet tot ruimere cassatie kan lei-
den; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre dit 
het hoger beroep ontvankelijk ver
klaart; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; gelet op artikel1017, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek, veroor
deelt eiser in de kosten; verwijst deal
dus beperkte zaak naar het Arbeids
hof te Brussel. 

22 juni 1998 - 3e kamer - Voorzitter : 
de h. Farrier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Boes - Gelijkluidende con
clusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Simont. 

Nr. 330 

3e KAMER - 22 juni 1998 

CASSATIE - ALGEMEEN. OPDRACHT EN 
BESTAANSREDEN VAN HET HOF. AARD VAN 
HET CASSATIEGEDING - BURGERLIJKE ZA
KEN- INTREKKING VAN EEN ARREST- VOOR
WAARDEN. 

Wanneer een punt van het cassatieberoep is 
verworpen en achteraf blijkt dat de be
slissing van het Hof uitsluitend het ge
volg is van een feitelijke vergissing die 
aan een verwarring door het Hoftussen 
twee conclusies en niet aan eiser te wij
ten is, trekt het Hof zijn arrest in, en doet 
het uitspraak bij wege van nieuwe be
schikking over dit middel (1). 

(HOUW AERT T. A.B.B. - ABB VERZEKERINGEN N.V) 

ARREST 

(A.R. nr. S.97.0141.N) 

HET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift, door mr. Geinger, advocaat bij 

(1) Zie Cass., 11 sept. 1996, A.R. =· P.96.1115.F 
(A. C., 1996, nr. 304, met verwijzingen). Zie ook 
Cass., 4 mei 1988,A.R. nr. 5543 (ibid., 1987-88, 
nr. 544) met noot B.J.B. 
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het Hof van Cassatie, aan het Hof ge
richt namens eiser, en luidende als 
volgt: 

Aan de Heren Eerste Voorzitter en 
Voorzitter, de Dames en Heren Raads
heren, leden van het Hofvan Cassa
tie, 

Hooggeachte Dames en Heren, 

Verzoeker heeft de eer U bij dezer 
een verzoekschrift tot gedeeltelijke in
trekking van het arrest van Uw Hof 
van 30 juni 1997 CAR. S.95.0029.N en 
S.95.0068.N/1), waarbij ondermeer uit
spraak werd gedaan over het cassatie
beroep, ingesteld door verzoeker te
gen het arrest, gewezen op 21 oktober 
1994 door de derde kamer van het 
Arbeidshof te Brussel, voor te leg
gen. 

Hij meent zijn verzoek te kunnen 
gronden op de rechtspraak van Uw 
Hof, neergelegd onder meer in de 
hierna vermelde arresten, waarbij 
werd beslist dat uit de wettelijke op
dracht en bevoegdheid van het Hof 
van Cassatie volgt dat Uw Hof be
voegd is en de verplichting heeft om, 
buiten het geval bedoeld in artikel 
1113 van het Gerechtelijk Wetboek, 
een arrest in te trekken indien de be
slissing uitsluitend berust op een fei
telijke vergissing die niet aan de ver
zoeker tot intrekking is te wijten 
(Cass., 23 februari 1990, Pas., 1990, I, 
747; Cass., 24januari 1991,Pas., 1991, 
I, 502; Cass., 4 mei 1988, Pas., 1988, 
I, 1065; Cass., 7 juni 1988, Pas., 1988, 
I, 1196; Cass., 6 september 1989, Pas., 
1990, I, 9). 

Procureur-generaal M. Leclercq 
wees er in dat verband op dat in de 
mate dat er boven het Hof van Cas
satie geen instantie bestaat die de be
voegdheid heeft om de handelingen 
van voormeld Hof te hervormen, het 
recht tot intrekking van zijn beslis
singen het Hof zelf toekomt (conclu
sie v66r Cass., 13 augustus 1855, Pas., 
1855, I, 373, m.b. 376; zie ook noot 
B.J.B. onder Cass., 4 mei 1988, Pas., 
1988, I, 1065, m.b. 1066). 

Op grond van eenzelfde redenering 
aanvaardt Uw Hof dat, wanneer het 
geen uitspraak gedaan heeft over een 
punt van het cassatieberoep of ten 
aanzien van een bepaalde partij, het 
om deze vergissing te herstellen ver
mag zijn arrest aan te vullen (Cass., 
27 februari 1950, Pas., 1950,I, 459; 
Cass., 25 januari 1983, Pas., 1983, I, 
611; Cass., 1 december 1993, Pas., 
1993, I, 1005; Cass. 11 september 
1996, P.96.1115.F). 

Huidig verzoek tot intrekking be
treft het arrest, dat door Uw Hof op 30 
juni 1997 werd uitgesproken in zo
verre hierbij uitspraak werd gedaan 
over het derde middel, inzonderheid 
het eerste onderdeel, van de voorzie
ning, die door verzoeker werd inge
steld tegen het voormeld arrest van 
het Arbeidshof te Brussel van 21 ok
tober 1994 (S.95.0068.N) 

Bij dit derde middel tot cassatie 
werd door verzoeker kritiek uitgeoe
fend op het arrest van het Arbeids
hofte Brussel van 21 oktober 1994 in 
zoverre hierbij verzoekers vordering 
tot toekenning van het aanvullend 
ouderdomspensioen werd verworpen. 

Er weze in dat verband gepreciseerd 
dat verzoeker op 26 juni 1992 ter grif
fie van de Arbeidsrechtbank te Brus
sel tweede aanvullende besluiten neer
legde, waarbij hij de rechtbank in het 
beschikkend gedeelte verzocht zijn vor
dering met betrekking tot het aanvul
lend ouderdomspensioen ontvanke
lijk en gegrond te verklaren en, in 
ondergeschikte orde, de zaak met be
trekking tot dit punt naar de bijzon
dere rol te verzenden, na in de beslui
ten uitdrukkelijk gesteld te hebben de 
oorspronkelijke vordering voor zo
veel als nodig uit te breiden en alle 
voordelen van het aanvullend ouder
domspensioen, hetzij een bedrag voor
lopig geschat op 100.000,- frank, te 
vorderen. 

In zijn beroepsbesluiten, dagteken
end van 30 december 1992, zal hij deze 
vordering herhalen, doch ditmaal met 
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precisering van het gevorderde be
drag in het beschikkend gedeelte, voor
lopig geschat op 4.029.071,- frank, ter
wijl hij tegelijk de eerste rechter 
verwijt over zijn in eerste aanleg uit
gebreide vordering geen uitspraak te 
hebben gedaan. 

Ret Arbeidshof te Brussel, recht
doende over dit punt van de vorde
ring, stelt vooreerst vast dat verzoe
ker in zijn beroepsbesluiten de eerste 
rechter verweet over dit onderdeel van 
de vordering geen uitspraak te heb
ben gedaan, alhoewel hij deze eis had 
ingesteld bij aanvullende conclusies, 
neergelegd ter griffie van de arbeids
rechtbank op 26 juni 1992 (het 
arbeidshof bedoelt hier in feite de 
tweede aanvullende besluiten). Ret 
verwerpt deze kritiek op grand van de 
overweging dat de uitgebreide vorde
ring, zoals geformuleerd in het be
schikkend gedeelte van de tweede aan
vullende conclusie, geen enkel bedrag 
aangeeft, hetgeen wellicht het 
stilzwijgen van de eerste rechter uit
legt. 

In tweede instantie stelt het arbeids
hofvast dat zelfs indien de uitgebreide 
eis met een voorwerp zou zijn om
schreven in zijn beroepsconclusies 
(welke dagtekenden van 30 decem
ber 1992), de geformuleerde eis on
ontvankelijk is wegens verjaring, 
waarna het aandacht besteedt aan 
het ogenblik waarop de verjaring een 
aanvang nam en dit situeert op 
het ogenblik van de beeindiging van 
de overeenkomst, hetzij 4 november 
1991. 

0 

Uit het voorgaande volgt dat het 
arbeidshof aldus uitspraak heeft ge
daan over twee verschillende nieuwe 
eisen. Enerzijds verklaart het de vor
dering, zoals ingesteld bij de tweede 
aanvullende conclusie, neergelegd in 
eerste aanleg op 26 juni 1992, bij ge
brek aan voorwerp onontvankelijk, an
derzijds verklaart het de uitgebreide 
eis, waarvan het voorwerp in de 
beroepsconclusie werd omschreven, 
verjaard. M.a.w. het bestreden 

arrest spreekt zich hier uit over twee, 
op onderscheiden ogenblikken uitge
breide, eisen. 

Op deze beslissing voerde eiser in 
het derde middel tot cassatie twee on
derscheiden kritieken, die respectie
velijk het eerste en het tweede deel der 
hiervoren aangehaalde beschouwin
gen betreffen, aan. 

Ret eerste onderdeel viseert de be
slissing in zoverre hierbij werd geoor
deeld dat de eis, ingesteld in eerste 
aanleg bij de tweede aanvullende con
clusie, neergelegd op 26 juni 1992, bij 
gebreke van bepaling van het voor
werp der eis niet ontvankelijk was. 
Meer bepaald werd er gesteld dat het 
voorwerp van de eis om het even 
welke plaats in de conclusie kan in
nemen, zoals recent door Uw Rofwerd 
bevestigd (vgl. Cass., 30 september 
1996, A.R. S.95.55.F.). 

In het tweede onderdeel werd kri
tiek gevoerd op het tweede deel van de 
beslissing aangaande het gevorderde 
aanvullend ouderdomspensioen, met 
name op datgene waarin gesteld wordt 
dat de uitgebreide eis, omschreven in 
de beroepsbesluiten, laattijdig was we
gens verjaring. 

De kritiek betrof bijgevolg even
zeer twee, op een verschillend tijd
stip ingestelde, nieuwe eisen. 

Bij het arrest van Uw Rof van 30 
juni 1997 wordt vooreerst de gegrond
heid van het tweede onderdeel onder
zocht en wordt besloten dat de vorde
ring terecht verjaard werd verklaard. 
Uw Rof verklaart vervolgens het eer
ste onderdeel niet ontvankelijk om
dat de beslissing tot afwijzing van ei
sers vordering tot het verkrijgen van 
een aanvullend pensioen naar recht 
verantwoord blijft door de in het 
tweede onderdeel vergeefs aangevoch
ten beslissing over de verjaring. 

Gelet op voornoemd tijdverschil, met 
name de beeindiging der arbeidsover
eenkomst op 4 november 1991, de uit
breiding van de eis in eerste aanleg bij 



744 HOF VAN CASSATIE Nr. 330 

tweede aanvullende conclusie, neer
gelegd ter griffie op 26 juni 1992, en de 
herhaalde uitbreiding van de eis in 
graad van hoger beroep bij beroeps
besluiten van 30 december 1992, kan 
de verwerping van het tweede onder
dee! echter niet het besluit rechtvaar
digen dat het eerste onderdeel niet 
ontvankelijk is, tenzij er zou worden 
uitgegaan van de vaststelling dat beide 
onderdelen een op hetzelfde tijdstip in
gestelde nieuwe eis betroffen of alle
bei werden ingediend na het verstrij
ken van de termijn van een jaar na de 
beeindiging van de arbeidsovereen
komst, feitelijke vaststellingen die wel
iswaar niet verenigbaar zijn met de 
gegevens van het procedurebundel en 
met de inhoud van het bestreden ar
rest. 

Uit voorgaande beschouwingen 
meent verzoeker te kunnen afieiden 
dat de verwerping van het eerste on
derdeel van het derde middel tot cas
sa tie, dat door verzoeker werd aange
voerd, om de redenen uiteengezet in 
het arrest van 30 juni 1997, berust op 
een vergissing, die niet aan hem is te 
wijten, en Uw Hof aldus te mogen 
verzoeken het arrest van 30 juni 1997 
op dat punt in te trekken en de ont
vankelijkheid en gegrondheid van het 
eerste onderdeel van het derde mid
del tot cassatie andermaal te onder
zoeken. 

Bij deze beschouwingen, besluit voor 
verzoeker tot intrekking ondergete
kende advocaat bij het Hofvan Cas
satie dat het U behage, Hooggeachte 
Dames en Heren, nadat Uw Hof zo no
dig het gerechtelijk dossier zal heb
ben opgevraagd, het arrest van Uw 
Hofvan 30 juni 1997 (S.95.0029.N en 
S.95.0068.N/1) gedeeltelijk in te trek
ken, meer bepaald in zoverre het uit
spraak doet over het eerste onder
dee! van het derde middel tot cassatie 
dat door verzoeker werd aangevoerd 
tegen het arrest van het Arbeidshof te 
Brussel van 21 oktober 1994, en uit
spraak te doen bij wege van een 
nieuwe beschikking binnen de gren
zen van voornoemd middel, zoals 

uiteengezet in de voorziening in cas
satie, ten verzoeke van eiser aan ver
weerster op 2 mei 1995 betekend; kos
ten als naar recht. 

Brussel, 30 september 1997 : 

Gelet op het arrest van het Hof van 
30 juni 1997, gewezen in de zaken nr. 
S.95.0029.N en S.95.0068.N van de al
gemene rol, waarbij de voorziening van 
eiser betreffende de beslissing inzake 
het aanvullend ouderdomspensioen, 
werd verworpen, enerzijds, omdat de 
grieven op de beslissing van de appel
rechters dat die vordering is verjaard, 
niet konden worden aangenomen, an
derzijds op grond dat de beslissing tot 
afwijzing van die vordering, naar recht 
verantwoord blijft door de vergeefs 
aangevochten beslissing over de ver
jaring; 

Gelet op het arrest, op 21 oktober 
1994 door het Arbeidshof te Brussel 
gewezen; 

Overwegende dat het arrest van 30 
juni 1997 van het Hof in de zaak 
S.95.0068.N, de twee onderdelen van 
het derde middel van eisers cassatie
beroep tegen de beslissing van de 
appelrechters over het aanvullend 
ouderdomspensioen verwerpt omdat, 
enerzijds, de grieven tegen de verja
ring niet kunnen worden aangeno
men en omdat, anderzijds, de beslis
sing tot afwijzing van die vordering, 
naar recht verantwoord blijft door de 
vergeefs aangevochten beslissing over 
de verj aring; 

Overwegende dat deze laatste be
slissing uitsluitend het gevolg is van 
een feitelijke vergissing, die aan een 
verwarring door het Hof tussen twee 
conclusies en niet aan eiser te wijten 
1s; 

Dat met aanneming van de gron
den van het verzoekschrift, het ar
rest moet worden ingetrokken en, bij 
wege van nieuwe beslissing, uitspraak 
moet worden gedaan over het eerste 
onderdeel van het derde middel van ei
sers voorziening; 
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Om die redenen, trekt het arrest 
van dit Hofvan 30 juni 1997 in, voor 
zover het in de zaak S.95.0068.N uit
spraak doet over het eerste onder
dee! van het derde middel van eisers 
voorziening en zijn voorziening te
gen de beslissing over het aanvul
lend ouderdomspensioen verwerpt; 
doet, bij wijze van nieuwe beslissing, 
uitspraak over dit deel van eisers voor
ziening; vernietigt het bestreden ar
rest in zoverre het uitspraak doet over 
eisers vordering tot het verkrijgen van 
een aanvullend ouderdomspensioen; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
arrest van het Hof van 30 juni 1997 in 
de zaken S.95.0029.N en S.95.0068.N, 
en van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest van het Arbeidshof van Brussel 
van 21 oktober 1994; legt de kosten be
treffende het verzoekschrift tot intrek
king, begroot op de sam van driedui
zend zevenhonderd achtenzeventig 
frank, ten laste van de Staat; houdt de 
overige kosten aan en laat de beslis
sing daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Arbeidshof te Antwerpen. 

22 juni 1998 - 3e kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Farrier - Gelijklui
dende conclusie van mevr. De Raeve, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Gein
ger. 

Nr. 331 

28 KAMER - 23 juni 1998 

1° REGELING VAN RECHTSGEBIED
STRAFZAKEN -ALGEMEEN- BEVOEGDHEIDS· 
CONFLICT- BEG RIP - STRAFVORDERING
ONTVANKELIJKHEID. 

2° CASSATIE - ALLERLEI- STRAFZAKEN
BEVOEGDHEIDSCONFLICT- BEGRIP- STRAF
VORDERING- ONTVANKELIJKHEID. 

1 o en 2° Geen verzoek tot regeling van 
rechtsgebied en derhalve niet ontvanke
lijk is het verzoek dat gegrond is op de be-

lemmering om de procedure verder te zet
ten die haar grand niet vindt in enige 
toeeigening of afwijzing van bevoegd
heid, maar in het niet ontvankelijk ver
klaren van de strafvordering (1). (Art. 525 
Sv.) 

(ARBEIDSAUDITEUR BIJ DE ARBEIDSRECHTBANK 
TE HASSELT T. BOULEZ E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.98.0667 .N) 

RET HOF;- Gelet op het verzoek
schrift van de Arbeidsauditeur bij de 
Arbeidsrechtbank te Hasselt gedag
tekend 11 mei 1998 en op de algemene 
rol van het Hof ingeschreven op 15 
mei 1998; 

Overwegende dat het verzoek van 
de Arbeidsauditeur bij de Arbeids
rechtbank te Hasselt om vernietiging 
van de beschikking van 2 september 
1994 van de raadkamer van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Hasselt in 
de huidige stand van zaken, nu geen 
ontvankelijk cassatieberoep meer mo
gelijk is, neerkomt op een verzoek om 
toepassing van de rechtspleging tot re
geling van rechtsgebied; 

(1) Zie Cass., 6 maart 1990, A.R. nr. 4222 (A C., 
1989-90, nr. 411) en 28 oktober 1997, A.R. nr. 
P.97.1109.N (ibid., 1997, nr. 432). Te dezen vroeg 
de arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te 
Hasselt het Hof een beslissing van de raadka
mer te vernietigen omdat de strafvordering, in 
een zaak van een zgn. "koppelbaasketen", be
lemmerd werd in de volgende omstandigheden. 
Een aantal zgn. koppelbazen-werkgevers en be
paalde van hun werknemers werden, na onder
zoek, op vordering van de procureur des Ko
nings, wegens misdrijven van gemeen recht en 
ermede samenhangende arbeidsrechtelijke in
breuken, door de raadkamer naar de correctio
nele rechtbank verwezen wegens alle misdrij
ven van gemeen recht en een deel van de 
daarmee samenhangende arbeidsrechtelijke in
breuken. Een hager beroep van twee verdach
ten tegen deze beschikking werd door de ka
mer van inbeschuldigingstelling bij het hofvan 
beroep niet ontvankelijk verklaard en hun 
cassatieberoep tegen deze beslissing werd door 
het Hof oak niet ontvankelijk verklaard, op grand 
van art. 416 Sv. De procureur dagvaardde na
derhand oak een aantal zgn. "gebruikers van de 
koppelbaasketen", die de ter beschikking ge
stelde illegale arbeidskrachten tewerkstellen, 
"rechtstreeks" voor de rechtbank wegens louter 
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Overwegende dat een regeling van 
rechtsgebied de regeling betreft van 
een positief of negatief bevoegdheids
conflict, wat te dezen niet aanwezig is, 
nu de belemmering om de procedure 
verder te zetten niet haar grond vindt 
in enige toeeigening of afwijzing van 
bevoegdheid, maar in het niet ontvan
kelijk verklaren van de strafvorde
ring; 

Dat de rechtspleging tot regeling 
van rechtsgebied op het verzoek geen 
toepassing vindt; 

Dat het verzoek niet ontvankelijk is; 

23 juni 1998 - 28 kamer- Voorzitter : 
de h. Holsters, voorzitter- Verslagge
ver : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende con
clusie van de h. Dubrulle, advocaat
generaal. 

Nr. 332 

28 KAMER - 24 juni 1998 

1 o DESKUNDIGENONDERZOEK 
STRAFZAKEN- DESKUNDIGE AANGEWEZEN 
DOOR DE FEITENRECHTER- TOEPASSING VAN 
HET GER.W. - DR.AAGWIJDTE. 

Om die redenen, verwerpt het ver-
zoek; laat de kosten ten laste van de 2o RECHTBANKEN- STRAFZAKEN- AL
Staat. GEMEEN- BEPALINGEN VAN HET GER W. BE

TREFFENDE HET DESKUNDIGENONDERZOEK
TOEPASSING VOOR DE STRAFGERECHTEN. 

arbeidsrechtelijke misdrijven. De rechtbank ver
oordeelde de verwezen verdachten doch splitste 
de zaak afwat de "rechtstreeks" gedaagden be
treft, omdat deze niet door de raadkamer ver
wezen werden. Hangende het hoger beroep van 
veroordeelde verdachten, veroordeelde de recht
bank, in een later vonnis, op grond van samen
hang, ook gedaagden die inmiddels, op vorde
ring van de procureur des Konings verwezen 
waren. Op hoger beroep van een aantal onder hen 
oordeelde het hofvan beroep dater geen samen
hang kan bestaan tussen zaken die niet gelijk
tijdig en bovendien deels in eerste aanleg en deels 
in hoger beroep behandeld worden en terwijl de 
feiten ook andere verdachten betreffen; en het be
sloot dat, bij ontstentenis van samenhang en sa
menloop, krachtens art. 155, eerste lid, Ger.W., 
enkel de leden van het arbeidsauditoraat be
voegd waren om de strafvordering uit te oefe
nen met betrekking tot de arbeidsrechtelijke in
breuken vanaf de aanhangigmaking van de zaak 
voor de regeling van de rechtspleging tot en met 
de behandeling ten gronde; vaststellende dat de 
rechtsvordering tot toepassing van de straffen niet 
werd uitgeoefend door de ambtenaren die de wet 
daarmee belast, verklaarde het hofvan beroep de 
strafvordering derhalve niet ontvankelijk. Na
dat de arbeidsauditeur dezelfde verdachten voor 
de rechtbank had gedagvaard verklaarde deze, in 
drie vonnissen, gelet o.m. op kracht van het ge
wijsde van het a1rest van het hof van beroep, de 
strafvordering ook nog niet ontvankelijk, zodat ze 
geoordeeld had dat de uitoefening ervan, ter zit
ting, door een lid van het arbeidsauditoraat, de 
onregelmatigheid van deze uitoefening tijdens de 
procedure voor de raadkamer niet vermocht te 
herstellen. Geen van deze beslissingen van niet
ontvankelijkheid werd door een cassatieberoep, 
resp. hoger beroep, bestreden. De arbeidsaudi
teur heeft dan vruchteloos heil gezocht in een 
soort analogische toepassing van de procedure tot 
regeling van rechtsgebied. 

1 o en 2° Bepalingen van het Ger. W. die of
we[ verwijzen naar het akkoord van de 
partijen, ofwel voor bepaalde gevolgen 
hun optreden vereisen, ofwel de rechter 
verhinderen het strafproces te leiden, mo
gen niet worden toegepast op de voor de 
strafrechter gevoerde procedures, wan
neer hi} uitspraak moet doen over de 
strafvordering (1). (Art. 2 Ger.W.) 

(INCIARTE ANDALURRIA T. MARICHAL) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.97.1075.F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 13 februari 1997 en 
26juni 1997 gewezen door het Hofvan 
Beroep te Luik; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 2 van het Gerechtelijk Wetboek, 10 
en 11 van de Grondwet en 6 van het Eu
ropees Verdrag van de rechten van de 
mens, 

doordat het Hof van Beroep te Luik de 
feiten van de telastlegging A1 bewezen 
heeft verklaard en beklaagde, op grond van 

(1) Zie de verwijzingen in concl. O.M., Bull. en 
Pas., I, 1998, nr. 332. 
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een deskundigenonderzoek dat niet op te
genspraak is verricht, heeft veroordeeld tot 
schadeloosstelling van de burgerlijke par
tij, 

terwijl het feit dat het deskundigenon
derzoek niet op tegenspraak wordt ver
richt, tot gevolg heeft dat het recht van ver
dediging door het zoeken naar het bewijs 
wordt geschonden, aangezien het recht van 
verdediging niet noodzakelijkerwijs ge
waarborgd wordt door het feit dat het ver
slag achteraf tijdens het de bat ter zitting 
kan worden betwist; 

I. Wat het arrest van 13 februari 
1997 betreft : 

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

Overwegende dat het arrest vast
~telt dat die rechtsvordering verjaard 
IS; 

Dat de voorziening, bij gebrek aan 
belang, niet ontvankelijk is; 

B) In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de burger
lijke rechtsvordering : 

Overwegende dat het arrest zijn be
slissing dat de feiten van de telastleg
ging A.1 bewezen zijn gebleven en aan 
de burgerlijke partij de schade heb
ben berokkend waarvoor zij schade
loosstelling vordert, niet grondt op het 
in het middel bekritiseerde deskun
digenonderzoek; 

Dat het middel berust op een on
juiste lezing van het arrest en der
halve feitelijke grondslag mist; 

II. Wat het arrest van 26 juni 1997 
betreft: 

Overwegende dat de wetgever, ge
let op de omvang en de complexiteit 
van het strafproces, voor dat proces 
bijzondere regels uitgevaardigd heeft 
met de bedoeling om de waarheid snel 
aan het licht te brengen en om de 
rechten en vrijheden van de vervolgde 
en berechte persoon te verzoenen met 
de noodzaak om de maatschappij te
gen misdaden te beschermen; 

Overwegende dat hieruit onder meer 
volgt dat de strafrechtspleging we
gens de aard zelf ervan uitsluit dat het 

verloop ervan afhangt van de auto
nome wil van particulieren; 

Overwegende, bijgevolg, dat bepa
lingen van het Gerechtelijk Wetboek 
die ofwel verwijzen naar het akkoord 
van de partijen, ofwel voor bepaalde 
gevolgen hun optreden vereisen, of
wei de rechter verhinderen het straf
proces te leiden, krachtens artikel 2 
van voornoemd wetboek, niet mogen 
worden toegepast op de in het kader 
van de strafvordering gevoerde pro
cedures; 

Overwegende dat het in artikel 973 
van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde 
vereiste dat de partijen moeten wor
den opgeroepen om aanwezig te zijn 
bij alle verrichtingen van de deskun
dige, een regel is waarvan de toepas
sing in strafzaken een debat op tegen
spraak buiten de aanwezigheid van de 
rechter mogelijk zou maken; dat de 
toepassing van die regel dus niet ver
enigbaar is met die van de wetsbepa
lingen en van de rechtsbeginselen die 
eigen zijn aan de strafrechtspleging, 
gelet op de aard ervan; 

Overwegende, bijgevolg, dat de 
appelrechters, nu zij erop wijzen dat 
''het deskundigenverslag is opgemaakt 
met inachtneming van de bepalin
gen van het Wetboek van StrafVorde
ring, die te dezen van toepassing zijn, 
en dat de beklaagde, sinds de neer
legging van het verslag (. .. ),over vol
doende tijd heeft beschikt om zijn op
merkingen ofbezwaren aan te voeren", 
hun beslissing naar recht verantwoord 
hebben; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

24 juni 1998 - 2e kamer - Voorzitter : 
de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende 
conclusie van de h. De Riemaecker, avocaat
generaal-Advocaten: mrs. M. Merodio en 
G. Battin, Luik. 
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Nr. 333 

2e KAMER- 24 juni 1998 

1 o STRAF - ALGEMEEN. STRAF EN MAATRE
GEL. WETTIGHEID- BIJZONDERE VERBEURD
VERKLARING- PERSOONLIJK KARAKTER VAN 
DE STRAF- ALGEMEEN BEGINSEL- DRAAG
WIJDTE. 

2° STRAF -ANDERE STRAFFEN- BIJZON
DERE VERBEURDVERKLARING- BIJ WET VER
EISTE VOORWAARDEN- GEEN VASTSTELLING 
-GEVOLG. 

3o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAF
ZAKEN - DESKUNDIGENONDERZOEK 
SCHENDING- BEGRIP. 

4o DESKUNDIGENONDERZOEK 
STRAFZAKEN- RECHT VAN VERDEDIGING
SCHENDING- BEGRIP. 

5o DESKUNDIGENONDERZOEK 
STRAFZAKEN - GENEESKUNDIG DESKUNDI
GENONDERZOEK- VERHOREN- ONDERVRA
GINGEN- BEVOEGDHEID VAN DE DESKUN
DIGE - GRENZEN. 

1 o en 2° De beslissing waarbij, in strafza
ken, met toepassing van art. 42 Sw., de 
bijzondere verbeurdverklaring uitgespro
ken wordt, zonder dat daarbij vastge
steld wordt dat voldaan is aan de bij wet 
vereiste voorwaarden en, bijgevolg, zon
der dat de beklaagde genoemd wordt aan 
wie zij die straf oplegt, is niet naar recht 
verantwoord en schendt het algemeen be
ginsel van het persoonlijk karakter van de 
straffen (1). (Art. 42, 1 o, Sw.) 

3° en 4° Het algemeen beginsel van het 
recht van verdediging wordt niet geschon
den, wanneer de vaststellingen van de 
deskundige, die in de loop van het voor
bereidend onderzoek is aangewezen, voor 
de feitenrechter aan de tegenspraak van 
de partijen wordt onderworpen. 

5° De deskundige, in strafzaken, is niet be
voegd om verhoren of getuigenissen af te 
nemen; hij kan evenwel de persoon ho
ren die hi} als medisch deskundige on-

(1) Zie Cass., 4 okt. 1988, A.R. nr. 2095 (A. C., 
1988-89, nr. 68). 

derzoekt, teneinde zijn opdracht zoals zijn 
beroep het vereist te vervullen (2). 

(KUSTERMANS E.A. T. FORTEMPS DE LONEUX) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.97.1120.F) 

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

I. Op de voorziening van Guy 
Kustermans, beklaagde : 

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

Over het eerste middel : 
Overwegende dat het arrest ver

meldt "dat het hof (van beroep) in zijn 
beraad aileen rekening houdt met de 
vaststellingen van de deskundigen, 
met uitsluiting van de vaststeilingen 
van dokter Glowacz"; dat de appel
rechters, aldus, eiser aileen op grond 
van het strafdossier schuldig verkla
ren; 

Dat het middel berust op een on
juiste lezing van het arrest en der
halve feitelijke grondslag mist; 

Over het tweede middel : 
Wat beide onderdelen samen be

treft: 
Overwegende dat het algemeen 

rechtsbeginsel van het recht van ver
dediging niet wordt miskend, wan
neer de vaststeilingen van de deskun
dige, die in de loop van het 
voorbereidend onderzoek is aangewe
zen, voor de feitenrechter aan de te
genspraak van de partijen wordt on
derworpen; dat de deskundige welis
waar niet bevoegd is om verhoren of 
getuigenissen af te nemen, maar wel 
de persoon die hij als medisch des
kundige onderzoekt, kan verhoren, 

(2) Zie Cass., 19 mei 1936 (Bull. en Pas., 1936, 
I, 264); P. LURQUIN, Traite de l'expe1tise, Bruylant, 
1987, p. 111. 
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teneinde zijn opdracht zoals zijn be
roep het vereist te vervullen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het ambtshalve aangeuoerde mid
del : schending van artikel 42 van het 
Strafwetboek en miskenning van het al
gemeen rechtsbeginsel van het persoon
lijk karakter van de straffen; 

Overwegende dat het arrest, met be
vestiging van het beroepen vonnis, de 
verbeurdverklaring beveelt "van de on
der de nummers 3659/94 en 3660/94 in 
beslag genomen cassettes", zonder vast 
te stellen dat voldaan is aan aile voor
waarden waaraan de uitgesproken 
straf van verbeurdverklaring krach
tens artikel 42, 1", van het Strafwet
boek onderworpen is, zijn nageko
men, en, bijgevolg, zonder de 
beklaagde aan te wijzen aan wie het 
voornoemde straf oplegt; 

En overwegende, voor het overige, 
dat de substantiele of op straffe van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvor
men in acht zijn genomen en de be
slissing overeenkomstig de wet is ge
wezen; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de door ver
weerder in eigen naam ingestelde bur
gerlijke rechtsvordering : 

Overwegende dat eiser geen bijzon
der middel aanvoert; 

C. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de burger
lijke rechtsvordering die door verweer
der qualitate qua in naam van Va
nessa en Aurelie is ingesteld : 

Overwegende dat het bestreden ar
rest eiser veroordeelt om aan verweer
der provisionele vergoedingen te be
talen, het deskundigenonderzoek, 
waartoe in eerste aanleg besloten was, 
bevestigt en "de zaak naar de eerste 
rechters terugwijst opdat zij over de 
resterende burgerlijke belangen uit
spraak zouden doen na de neerleg
ging van het deskundigenverslag"; dat 
een dergelijke beslissing geen eindbe
slissing is in de zin van artikel 416 
van het Wetboek van Strafvordering 

en geen uitspraak doet over een ge
schil inzake bevoegdheid; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

II. Op de voorziening van Andre Ma
thys, beklaagde : 

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

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del : schending van artikel 42 van het 
Strafwetboek en miskenning van het al
gemeen rechtsbeginsel van het persoon
lijk karakter van de straffen : 

Overwegende dat het bestreden ar
rest, om de sub I, A, aangegeven re
denen, op hetzelfde ambtshalve aan
gevoerde middel, niet naar recht 
verantwoord is en het algemeen 
rechtsbeginsel van het persoonlijk ka
rakter van de straffen miskent: 

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; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de door ver
weerder in eigen naam ingestelde bur
gerlijke rechtsvordering : 

Overwegende dat eiser geen bijzon
der middel aanvoert; 

C. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de door ver
weerder qualitate qua in naam van 
Vanessa ingestelde burgerlijke rechts
vordering: 

Overwegende dat het bestreden ar
rest eiser veroordeelt om aan verweer
der een provisionele schadeloosstel
ling te betalen, het deskundigenon
derzoek waartoe in eerste aanleg 
besloten was, bevestigt en "de zaak 
naar de eerste rechters terugwijst op
dat zij over de resterende burgerlijke 
belangen uitspraak zouden doen na de 
neerlegging van het deskundigen
verslag"; dat een dergelijke beslis
sing geen eindbeslissing is in de zin 
van artikel416 van het Wetboek van 
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Strafvordering en geen uitspraak doet 
over een geschil inzake bevoegdheid; 

Dat de voorziening voorbarig en der
halve niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het de ver
beurdverklaring van de in beslag ge
nomen voorwerpen beveelt; verwerpt 
de voorzieningen voor het overige; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt de eisers in vier vijfde van de 
kosten en laat de overige ko~ten ten 
laste van de Staat; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van Be
roep te Brussel. 

24 juni 1998 - 2e kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Ghislain, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
de h. De Riemaecker, advocaat-generaal -
Advocaat: mr. M. Saint-Remi, Luik. 

Nr. 334 

2e KAMER- 24 juni 1998 

1 o BEWIJS - STRAFZAKEN- GESCHRIFTEN 
- BEWIJSKRACHT- MISKENNING- BEG RIP. 

2° WEGVERKEER- WEGVERKEERSREGLE
MENT VAN 01-12-1975 - REGLEMENTS
BEPALINGEN - ARTIKEL 12 - ARTIKEL 12.4 -
BESTUURDER DIE EEN MANEUVER WIL UIT
VOEREN- VERPLICHTING OM VOORRANG TE 
VERLENEN AAN DE ANDERE WEGGEBRUIKERS 
- DRAAGWIJDTE. 

1 o Van een grief als zou de bewijskracht van 
de akten, i.e. van het proces-verbaal, zijn 
miskend, is geen sprake in het middel 
waarbij aan het arrest niet wordt verwe
ten dat het aan de in het proces-verbaal 
vervatte verklaringen een vermelding toe
schrijft die er niet in voorkomt of aan die 
verklaringen een vermelding ontzegt die 
er wel in voorkomt, maar wel dat het aan 
die verklaringen niet de door de eiser ge-

wenste betekenis geeft (1). (Artt. 1319, 
1320 en 1322 B.W.) 

2° Een bestuurder die een maneuver wil 
uitvoeren, moet de verplichting om voor
rang te verlenen aan de andere wegge
bruikers niet alleen bij het begin van het 
maneuver, maar oak tijdens de uitvoe
ring ervan nakomen (2). (Art. 12.4 Weg
verkeersreglement.) 

CQUADT T. DUCKERS) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.98.0020.F) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 26 november 1997 in 
hager beroep in het Duits gewezen 
door de Correctionele Rechtbank te 
Eupen, en gelet op de in die taal in
gestelde voorziening; 

Gelet op de beschikking van 6 ja
nuari 1998 van de eerste voorzitter 
van het Hof, waarbij beslist wordt dat 
de rechtspleging vanaf de terechtzit
ting in het Frans zal worden gevoerd; 

I. Op de voorziening van Bernhard 
Quadt, beklaagde : 

Over het vierde middel : 
Overwegende dat de bestuurder die 

een maneuver wil uitvoeren, krach
tens artikel12.4 van het Wegverkeers
reglement, voorrang moet verlenen 
aan de andere weggebruikers; dat hij 
die verplichting niet alleen bij het be
gin van het maneuver maar ook tij
dens de uitvoering ervan moet nako
men; dat artikel 12.5 van voornoemd 
reglement alleen de voorwaarden op
somt waaronder de weggebruiker die 

(1) Cass., 14 okt. 1992, A.R. nr. 260 (A. C., 1991-
92, nr. 666). 

(2) Raadpl. Cass., 22 okt. 1968 (A. C., 1970, 180) 
(arrest gewezen onder vigeur van het KB. 10 dec. 
1958 tot wijziging en bijwerking van het alge
meen reglement op de politie van het wegver
keer, en met toepassing van de artt. 17 en 18 er
van, thans de artt. 12.4 en 12.5), en 29 jan. 1980 
(ibid., 1979-80, nr. 322). 
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een maneuver uitvoert, zijn weg niet 
mag vervolgen; dat het vonnis aldus, 
nu het eiser veroordeelt wegens over
treding van artikel 12.4 van voor
noemd reglement, omdat hij zijn weg 
heeft vervolgd, ofschoon hij tijdens zijn 
maneuver de voorranggerechtigde 
weggebruiker had kunnen zien, noch 
artikel 12.4 van het Wegverkeersre
glement, noch de artikelen 1382 en 
1383 van het '.'Burgerlijk Wetboek 
schendt; · 

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

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

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

24 juni 1998 - 2e kamer - Voorzitter : 
de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : mevr. Jeanmart- Gelijklui
dende conclusie van de h. Henkes, 
advocaat-generaal met opdracht - Advo
caat : mr. A. Kittel, Eupen. 

Nr. 335 

2e KAMER - 24 juni 1998 

1 o RECHTERLIJK GEWIJSDE - ALGE
MEEN- STRAFZAKEN- SOCIALE ZEKERHEID 
- WERKNEMER - BIJDRAGEN, BIJDRAGE
OPSLAGEN, VERWIJLINTERESTEN - AMBTS
HALVE VEROORDELING- STRAFVORDERING
VERV AL DOOR HET RECHTERLIJK GEWIJSDE
GEVOLG VOOR DE AMBTSHALVE VEROORDE
LING. 

2° STRAF- ALGEMEEN. STRAF EN MAATRE
GEL. WETTIGHEID- STRAF EN MAATREGEL
MAATREGELEN - SOCIALE ZEKERHEID -
WERKNEMERS - BIJDRAGEN, BIJDRAGE
OPSLAGEN, VERWIJLINTERESTEN- AMBTS
HALVE VEROORDELING -AARD VAN DE MAAT
REGEL. 

3° ARBEID- ALGEMEEN- SOCIALE ZEKER
HEID - WERKNEMERS - BIJDRAGEN, 
BIJDRAGEOPSLAGEN, VERWIJLINTERESTEN
AMBTSHALVE VEROORDELING -AARD VAN DE 
MAATREGEL. 

1 o, 2° en 3° De ambtshalve veroordeling tot 
betaling van een vergoeding aan de R.S.Z. 
is een teruggave die in het algemeen be
lang wordt bevolen, teneinde de door het 
misdrijf verstoorde wettelijke orde te her
stellen; zij moet door de strafrechter wor
den bevolen, zelfs als de strafvordering 
wegens het misdrijf dat de onwettige si
tuatie heeft doen ontstaan, door het ge
zag van gewijsde van een vroegere beslis
sing ueruallen is, op voorwaarde dat de 
vordering daartoe v66r dat verval is in
gesteld (1). (Art. 35, laatste lid, Sociale
Zekerheidswet Werknemers 1969.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF 
VAN BEROEP TE BRUSSEL T. DE SOUSA) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.98.0227.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 7 januari 1998 gewe
zen door het Hof van Beroep te Brus
sel; 

Overwegende dat de appelrechters, 
na vastgesteld te hebben dat de thans 
aan verweerder verweten feiten zijn 
gepleegd v66r de inwerkingtreding van 
het nieuwe artikel 65 van het 
Strafwetboek, beslissen dat de ver
melde feiten, gesteld dat zij bewezen 
zijn, samen met de feiten waarop een 
veroordelend vonnis van 5 septem
ber 1997 betrekking heeft, een collec
tief misdrijf door eenheid van misda
dig opzet vormen en dat de vervol
gingen niet ontvankelijk zijn wegens 

(1) Raadpl. Cass., 25 mei 1984, A.R. nr. 8482 
(A. C., 1983-84, nr. 550); 22 feb. 1994, A.R. nr. 
6983, en 22 maart 1994, A.R. nr. P.93.0413.N 
(ibid., 1994, nrs. 87 en 137); 10 mei 1995, A.R. nr. 
P.94.102l.F (ibid., 1995, nr. 230). 
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het gezag van gewijsde van die beslis
sing; 

Overwegende dat de appelrechters 
hieruit afleiden dat zij wegens die niet
ontvankelijkheid niet bevoegd waren 
om verweerder ambtshalve te veroor
delen om de eventueel aan de Rijks
dienst voor Sociale Zekerheid verschul
digde bedragen, in hoofdsom, interest 
en geldboeten te betalen; 

Overwegende, evenwel, dat de 
ambtshalve veroordeling, bedoeld in 
artikel 35, zesde lid, van de wet van 27 
juni 1969 betreffende de maatschap
pelijke zekerheid der werknemers, een 
vergoeding is die in het algemeen be
lang wordt bevolen, teneinde de door 
het misdrijf verstoorde wettelijke orde 
te herstellen; dat zij moet worden 
bevolen door de strafrechter, zelfs als 
de strafvordering wegens het mis
drijf dat de onwettige situatie heeft 
doen ontstaan, door het gezag van ge
wijsde van een eerdere beslissing ver
vallen is, op voorwaarde dat de vor
dering daartoe v66r dat verval is 
ingesteld; 

Overwegende dat uit de processtuk
ken blijkt dat de strafvordering 
betreffende de telastlegging e), die 
aan de verplichting tot vergoeding 
ten grondslag ligt, is ingesteld bij 
wege van een aan verweerder op 
27 november 1990 betekende dagvaar
ding; 

Dat het middel bijgevolg gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre dit het hof 
van beroep onbevoegd verklaart om 
uitspraak te doen over de vergoeding; 
verwerpt de voorziening voor het ove
rige; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; veroordeelt verweerder in de helft 
van de kosten; laat de overige kos
ten ten laste van de Staat; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Bergen. 

24 juni 1998 - ze kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Ghislain, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende cpnclusie van 
de h. Henkes, advocaat-generaal met op
dracht. 

Nr. 336 

ze KAMER - 24 juni 1998 

1 o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN -
TECHNISCH RAADSMAN- AANWIJZING DOOR 
HET OPENBAAR MINISTERIE - VER~LAG -
AARD-TAAL. 

zo TAALGEBRUIK- GERECHTSZAKEN (WET 
15 JUNI 1935)-VONNISSEN EN ARRESTEN. NIE
TIGHEDEN - STRAFZAKEN - TECHNISCH 
RAADSMAN- AANWIJZING DOOR HET OPEN
BAAR MINISTERIE - VERSLAG- AARD - GE
VOLG. 

1 o en zo Het verslag van een technisch 
raadgever die door het O.M. is aangewe
zen, is noch een proces-verbaal betref
fende de opsporing en de vaststelling van 
misdaden, wanbedrijven en overtredin
gen, noch een eigenlijk deskundigen
verslag; aangezien een dergelijk verslag 
aan geen enkele vormvereiste moet vol
doen, moet het niet in de taal van de 
rechtspleging gesteld zijn (1). (Artt. 11 en 
33 Taalwet Gerechtszaken.) 

(MOLLERS) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.98.0259.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 14 januari 1998 in ho
ger beroep in het Duits gewezen door 
de Correctionele Rechtbank te Eu
pen, en gelet op de in die taal inge
stelde voorziening; 

Gelet op de beschikking van 27 fe
bruari 1998 van de eerste voorzitter 

(1) Raadpl. Cass., 27 nov. 1967 (A. C., 1968, 
448), en 14 feb. 1984, A.R. nr. 8366 (ibid., 1983-
84, nr. 327). 
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van het Hof, waarbij beslist wordt dat 
de rechtspleging vanaf de terechtzit
ting in het Frans zal worden gevoerd; 

Gelet op het verzoekschrift, waar
van een eensluidend verklaarde ver
taling aan dit arrest is gehecht; 

Over het eerste middel : 

Overwegende dat het middel be
toogt dat het verslag van een tech
nisch raadgever die door het open
baar ministerie is aangewezen buiten 
de bij de artikelen 32 tot 46 van het 
Wetboek van Strafvordering bepaalde 
gevallen, met toepassing van de arti
kelen 11 of 33, en 40, van de wet van 
15 juni 1935 betreffende het gebruik 
der talen in gerechtszaken, nietig moet 
worden verklaard, wanneer het in een 
andere taal dan die van de rechtsple
ging is opgemaakt; 

Overwegende dat, enerzijds, een der
gelijk verslag niet kan worden be
schouwd als een proces-verbaal be
treffende de opsporing en de 
vaststelling van misdaden, wanbedrij
ven en overtredingen, in de zin van ar
tikel 11 van voornoemde wet; 

Overwegende dat, anderzijds, een 
dergelijk verslag aan geen enkele 
vormvereiste moet voldoen en der
halve geen eigenlijk deskundigen
verslag is; dat artikel 33 van de wet 
van 15 juni 1935 aileen betrekking 
heeft op de door een rechter bevolen 
deskundigenonderzoeken en niet op 
die, welke tijdens het voorbereidend 
onderzoek worden bevolen; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

24 juni 1998 - 2e kamer - Voorzitter : 
de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggeuer : de h. de Codt - Gelijkluidende 

conclusie van de h. Henkes, advocaat
generaal met opdracht. 

Nr. 337 

2e KAMER- 24 juni 1998 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN- ALGEMEEN - UITSPRAAK 
BIJ WEGE VAN ALGEMENE EN ALS REGEL GEL
DENDE BESCHIKKING- BEGRIP. 

2° RECHTBANKEN- ALGEMEEN- UIT
SPRAAK BIJ WEGE VAN ALGEMENE EN ALS RE
GEL GELDENDE BESCHIKKING- BEGRIP. 

1 o en 2° De rechter die zijn beslissing niet 
op zijn eigen overtuiging grondt, maar 
uitsluitend op een vroeger vonnis, waar
aan hij zo het karakter van een alge
mene en als regel geldende beschikking 
toekent, omkleedt zijn beslissing niet re
gelmatig met redenen en verantwoordt ze 
niet regelmatig naar recht (1). (Art. 6 
Ger.W.) 

(LINERS) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.98.0359.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 30 januari 1998 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Marche-en
Famenne; 

Over het vijfde middel : 
Overwegende dat het vonnis, in ant

woord op de conclusie waarin eiser de 
technische werking bekritiseerde van 
het toestel waarmee de snelheid van 
zijn voertuig was gemeten, na te heb
ben vastgesteld dat de aldus gedane 

(1) Raadpl. Cass., 17 feb. 1997, A.R. nr. 
S.96.008l.F, en 17 dec. 1997, A.R. nr. P.97.1119.F 
(A. C., 1997, nrs. 90 en 563). 
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metingen geen bewijs opleveren zo
lang het tegendeel niet·is bewezen, ai
leen vermeldt "dater evenwel reeds is 
beslist dat het apparaat Multanova 6F 
volkomen betrouwbaar was 
(Politierechtbank te Nijvel, 17 okto
ber 1996, Verkeersrecht, nr. 97/111)"; 

Overwegende dat de appelrechters 
aldus eisers verweer verworpen heb
ben door hun beslissing niet op hun ei
gen overtuiging te gronden maar en
kel op een vroeger vonnis, waaraan zij 
aldus, in strijd met artikel 6 van het 
Gerechtelijk Wetboek, het karakter 
van een algemene en als regel gel
dende beschikking verleend hebben; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen; zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van de 
overige middelen, die niet kunnen lei
den tot ruimere cassatie of tot cassa
tie zonder verwijzing, vernietigt het 
bestreden vonnis; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde vonnis; 
laat de kosten ten laste van de Staat; 
verwijst de zaak naar de Correctio
nele Rechtbank te Neufchateau, zit
ting houdende in hoger beroep. 

24 juni 1998 - 2" kamer - Voorzitter : 
de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Henkes, advocaat
generaal met opdracht. 

Nr. 338 

2" KAMER- 24 juni 1998 

1 o RECHTERLIJKE ORGANISATIE -
ALGEMEEN- SAMENSTELLING VAN DE ZE
TEL- HOF VAN BEROEP- RAADSHEER DIE 
VROEGER VAN DE ZAAK HEEFT KENNIS
GENOMEN- MAGISTRAAT DIE IN EERSTE AAN
LEG UITSPRAAKHEEFT GEDAAN- ONPARTIJ
DIGHEID. 

2o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6-ARTI-

KEL 6.1- ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECH
TER- HOF VAN BEROEP- SAMENSTELLING 
VAN DE ZETEL- RAADSHEER DIE VROEGER 
VAN DE ZAAK HEEFT KENNISGENOMEN- MA
GISTRAAT DIE IN EERSTE AANLEG UITSPRAAK 
HEEFT GEDAAN. 

1 o en 2° Het arrest van het hof van be
roep, dat mede is gewezen door een raads
heer die vroeger als rechter in de recht
bank van eerste aanleg in de zaak 
uitspraak heeft gedaan, biedt niet de ver
eiste waarborgen van onpartijdigheid en 
is, bijgevolg, nietig (1). (Art. 6.1 E.VR.M.) 

(WORMAN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.98.0489.F) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 9 maart 1998 gewe
zen door het Hof van Beroep te Brus
sel; 

I. Op de voorziening van Moniek 
Wurman: 

Over het eerste middel : 

Overwegende dat uit het arrest en 
het op 14 april 1997 door de eerste 
rechter gewezen vonnis blijkt dat de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brus
sel, waar de heer Saint-Remy als 
alleensprekend rechter zitting hield, op 
die dag uitspraak heeft gedaan over de 
twee, aan de eisers ten laste gelegde 
feiten, de wegens de eerste telastleg
ging ingestelde vervolgingen niet ont
vankelijk heeft verklaard en de ei
sers van de tweede telastlegging 
vrijgesproken heeft; 

Overwegende dat het in de zaak ge
wezen arrest uitgesproken werd door 
een rechtscollege waartoe de heer 

(1) Raadpl. Cass., 24 jan. 1985, A.R. nr. 7212 
(A.C., 1984-85, nr. 309). 
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Saint-Remy behoorde; dat laatstge- Nr. 339 
noemde intussen was gepromoveerd 
tot raadsheer in het Hof van Beroep te 
Brussel; ze KAMER- 24 juni 1998 

Overwegende dat de omstandig
heid dat de magistraat die het beroe
pen vonnis heeft gewezen, op het ogen
blik van de uitspraak van het arrest 
deel uitmaakte van het hof van be
roep, gewettigde twijfel kan wekken 
aangaande de geschiktheid van het al
dus samengestelde hof om op onpar
tijdige wijze uitspraak te doen; 

Dat het middel gegrond is; 

II. Op de voorzieningen van Siama 
Berman en Antonio Natalotto: 

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing op de tegen de eer
ste eiser ingestelde strafvordering leidt 
tot de vernietiging van de beslissin
gen op de tegen de tweede en de derde 
eiser ingestelde strafvordering, aan
gezien die beslissingen op dezelfde on
wettigheid gegrond zijn en laatstge
noemde eisers zich op regelmatige 
wijze tegen die beslissingen in cassa
tie hebben voorzien; 

Om die redenen, zonder dat er 
grand bestaat tot onderzoek van de 
overige, door de eiser Wurman aan
gevoerde middelen, die niet kunnen 
leiden tot ruimere cassatie of tot cas
satie zonder verwijzing, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde arrest; 
laat de kost en ten laste van de Staat. 
verwijst de zaak naar het Hofvan Be
roep te Luik. 

24 juni 1998 - ze kamer - Voorzitter ~ 
de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Henkes, advocaat
generaal met opdracht -Advocaat: mr. 0. 
Bastyns, Brussel. 

1 o BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- BURGERLIJKE PARTIJ- VERZET VAN DE 
BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN EEN BESCHIK
KING VAN BUITENVERVOLGINGSTELLING
ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDI
GINGSTELLING TOT AFWIJZING VAN RET VER
ZET- VERPLICHTE VEROORDELING VAN DE 
BURGERLIJKE PARTIJ TOT SCHADEVERGOE
DING- DRAAGWIJDTE. 

zo ONDERZOEKSGERECHTEN- KA
MER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- AR
REST DAT RET VERZET VAN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ TEGEN EEN BESCHIKKING VAN 
BUITENVERVOLGINGSTELLING AFWIJST- VER
PLICHTE VEROORDELING VAN DE BURGER
LIJKE PARTIJ TOT SCHADEVERGOEDING
DRAAGWIJDTE. 

3° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- KA
MER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- AR
REST DAT RET VERZET VAN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ TEGEN EEN BESCHIKKING VAN 
BUITENVERVOLGINGSTELLING AFWIJST- VER
PLICHTE VEROORDELING VAN DE BURGER
LIJKE PARTIJ TOT SCHADEVERGOEDING
DRAAGWIJDTE. 

4o BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- BESCHIKKING VAN BUITENVERVOLGING
STELLING- VERZET VAN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ- VERWERPING- SCHADEVERGOE
DING- GRONDSLAG. 

5o ONDERZOEKSGERECHTEN- KA

MER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- AAN
VULLEND ONDERZOEK- MODALITEITEN. 

1°, zo en 3° Wanneer de burgerlijke partij 
bij haar verzet tegen een beschikking van 
buitenvervolgingstelling in het ongelijk 
wordt gesteld, moet de kamer van inbe
schuldigingstelling haar veroordelen tot 
schadevergoeding; de omstandigheid dat 
de burgerlijke partij bij haar partijstelling 
geen verdachte heeft aangeduid en die 
verdachte slechts naderhand werd gei'
dentificeerd, doet niets af aan die ver
plichting (1). (Art. 136 Sv.) 

(1) Cass., 12 nov. 1991, A.R. nr. 4756 (A. C., 
1991-92, nr. 138). 
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4 o De veroordeling van de burgerlijke par· 
tij die bij haar verzet tegen een beschik
king van buitenvervolgingstelling in het 
ongelijk wordt gesteld, moet ambtshalve 
worden uitgesproken, zonder dat het be
staan van een schade werd bewezen; die 
veroordeling heeft niets uitstaande met de 
burgerrechtelijke veroordeling op grand 
van aansprakelijkheid. (Art. 136 Sv.) 

5o De regel volgens welke een van de le
den van de kamer van inbeschuldiging
stelling het ambt van onderzoeksrechter 
uitoefent, wanneer die kamer beslist om 
de zaak te onderzoeken ofte doen onder
zoeken, is niet voorgeschreven op straffe 
van nietigheid (2). (Art. 236 Sv.) 

(HOYAUX T. RENAUX) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.98.0154.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 23 december 1997 ge
wezen door de kamer van inbeschul
digingstelling van het Hof van Beroep 
te Bergen; 

Over het eerste middel : 
Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat luidens artikel136 

van het Wetboek van Strafvordering, 
de burgerlijke partij die op haar ver
zet tegen een beschikking van de raad
kamer, die verklaart dat er geen grond 
is tot vervolging, in het ongelijk wordt 
gesteld, jegens de verdachte tot scha
devergoeding moet worden veroor
deeld; 

Dat de omstandigheid dat de bur
gerlijke partij bij haar stelling geen 
verdachte heeft aangeduid en die ver
dachte slechts naderhand werd gei
dentificeerd, aan die verplichting niets 
afdoet; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 
Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat de bij artikel 136 

van het Wetboek van Strafvordering 

(2) M. FRANCHIMONT, Manuel de procedure pe
nale, 1989, p. 908. 

voorgeschreven ambtshalve veroorde
ling in het belang van de openbare 
orde moet worden uitgesproken, zon
der dat het bewijs van schade is ver
eist; dat die veroordeling dus niets uit
staande heeft met de burgerrechtelijke 
veroordeling, die gegrond is op de aan
sprakelijkheid met of zonder fout; 

Dat het onderdeel berust op een on
juiste onderstelling en bijgevolg niet 
ontvankelijk is; 

Over het tweede middel : 

Overwegende dat luidens artikel 236 
van het Wetboek van Strafvordering, 
de hoven van beroep, zolang zij niet 
hebben beslist of de inbeschuldiging
stelling dient te worden uitgespro
ken, onder meer kunnen onderzoe
ken of doen onderzoeken, en daarna 
kunnen beschikken zoals het behoort; 

Dat de in artikel237 van voomoemd 
wetboek vervatte regel, volgens welke 
een van de leden van de kamer van in
beschuligingstelling dan als onder
zoeksrechter optreedt, niet is voorge
schreven op straffe van nietigheid; 

Dat de nietigheid van het bestre
den arrest niet kan worden afgeleid uit 
de omstandigheid alleen dat het ge
grond is onder meer op door voor
noemde kamer zelf verzamelde getui
genissen; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

24 juni 1998 - 2e kamer - Voorzitter : 
de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Close - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal 
-Advocaat: mr. E. Van Werveke, Brus
sel. 
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Nr. 340 

2e KAMER - 24 juni 1998 

1 o ONDERZOEKSGERECHTEN - KA
MER VAN INBESCIDJLDIGINGSTELLING- VER
VOLGING WEGENS EEN MISDAAD- RECRTER 
- CORRECTIONALISERING- BESLISSING OVER 
RET BESTAAN VAN BEZWAREN. 

2o VOORRECHT VAN RECHTSMACHT 
- RECRTER - VERVOLGING WE GENS EEN 
MISDAAD - CORRECTIONALISERING - KA
MER VAN INBESCRULDIGINGSTELLING- BE
SLISSING OVER RET BESTAAN VAN BEZWA
REN. 

1 o en 2° Wanneer de procureur-generaal bij 
het hof van beroep de kamer van inbe
schuldigingstelling vordert een aan een 
rechter ten laste gelegde misdaad te cor
rectionaliseren, kan die kamer geen uit
spraak doen over het bestaan van bezwa
ren (1). (Art. 479 Sv.) 

(PROCUREUR-GENERAAL 
BIJ RET ROF VAN BEROEP TE LUIK T. M ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.98.0566.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 april 1998 gewezen 
door de kamer van inbeschuldiging
stelling van het Hof van Beroep te 
Luik; 

(1) Cass;, 3 sept. 1986, A.R. nr. 5127 (A. C., 
1986-87, nr. 7), met concl. proc.-gen. Krings, in 
Bull. en Pas., 1987, I, nr. 7; 13 sept. 1994, A.R. nr. 
P.94.1022.N (A.C., 1994, nr. 376). 

In onderhavig geval heeft het Hof het arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstelling ver
nietigd zonder verwijzing, omdat het vermoede
lijk de mening was toegedaan dat het krach
tens de artt. 479 Sv. en 2 Wet Verzachtende 
Omstandigheden, gewijzigd bij art. 47, 1°, wet 11 
juli 1994 betreffende de politierechtbanken en 
houdende een aantal bepalingen betreffende de 
versnelling en de modernisering van de straf
rechtspleging, aan de procureur-generaal bij het 
hof van beroep zelf staat om het bestaan van ver
zachtende omstandigheden te beoordelen en de 
zaak a! dan niet bij het bevoegde gerecht aan
hangig te maken. 

Overwegende dat, wanneer de 
procureur-generaal, in de bij artikel 
4 79 van het Wetboek vail StrafVorde
ring bepaalde gevallen, de kamer van 
inbeschuldigingstelling vordert een 
misdaad te correctionaliseren, om
dat er naar zijn oordeel geen gran
den voorhanden zijn om de zaak voor 
het hof van assisen te brengen, en de 
misdaad kan worden gecorrectionali
seerd, de kamer van inbeschuldiging
stelling aileen maar bevoegd is om uit
spraak te doen over de vordering tot 
aanneming van verzachtende omstan
digheden; 

Overwegende dat de kamer van in
beschuldigingstelling niet zonder 
schending van artikel 4 79 van het 
Wetboek van StrafVordering uitspraak 
kon doen over de vraag of er al dan 
niet voldoende bezwaren voorhan
den waren; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde arrest; 
laat de kosten ten laste van de Staat; 
zegt dater geen grond is tot verwij
zing. 

24 juni 1998 - 2e kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Ghislain, afdelings
voorzitter- Gelijkluidende conclusie van 
de h. Piret, advocaat-generaal - Advo
caat : mr. Draps. 

Nr. 341 

1 e KAMER (BEPERKTE KAMER) - 25 juni 1998 

1° ACCOUNTANT - INSTITUUT DER AC
COUNTANTS- TUCRTZAAK- STRAFMAAT. 

2° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) 
- ALGEMEEN RECRTSBEGINSEL NON BIS IN 

IDEM- TUCRTZAKEN- DRAAGWIJDTE. 
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1 o en 2° Geen wettelijke bepaling noch al
gemeen rechtsbeginsel verhindert dat de 
rechter die in disciplinaire zaken uit
spraak doet, de strafmaat bepaalt mede 
op grond dat de betrokkene voorheen voor 
gelijkaardige feiten reeds een tuchtsanctie 
heeft opgelopen.(Art. 91 wet 21 feb. 1985.) 

(V. .. T. INSTITUUT DER ACCOUNTANTS) 

ARREST 

(A.R. nr. D.97.0029.N) 

RET HOF;- Gelet op de bestre
den beslissing, op 26 juni 1997 gewe
zen door de Commissie van beroep van 
het Instituut der Accountants; 

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

coiirdineerde Grondwet van 17 februari 
1994, ( ... ) 91, 92, ( ... ) 94 van de wet van 21 
februari 1985 tot hervorming van het be
drijfsrevisoraat, 20, §§ 2 en 3, 21, § 5 en 23 
van de wet van 22 juli 1953 houdende op
richting van een instituut der bedrijfs
revisoren, 2, 19 en 28 van het Gerechte
lijk Wetboek, evenals van het algemeen 
rechtsbeginsel "non bis in idem", 

doordat de Commissie van Beroep van 
het Instituut der Accountants bij beslis
sing van 26 juni 1997 eisers hoger beroep 
slechts gedeeltelijk gegrond verklaart en 
met name de beslissing van de Tucht
commissie van 25 februari 1997 hervormt 
wat betreft het feit 2.2 en, opnieuw beslis
sende, de tuchtvordering op dit punt on
gegrond acht, doch de beslissing voor het 
overige bevestigt en vaststelt dat door de 
bewezen gebleven feiten de definitieve in
trekking van de hoedanigheid van accoun
tant lastens de betrokkene verantwoord 
blijft, na onder meer te hebben overwo
gen: 

"dat ( ... ) blijkt dat de betrokkenheid van 
accountant V ... in de zaak Stuyck, voor
werp van de beslissing van de Commissie 
van Beroep dd. 14 december 1994, geen al
leenstaand feit was; dat accountant V. .. dui
delijk het nodige gevoel mist voor de waar
digheid, de rechtschapenheid en de kiesheid 
die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen 
van het beroep van accountant; dat deze ge
breken tot gevolg hebben dat de betrok
kene zich meermaals laat verleiden tot han
delingen die als misdrijven kunnen 
gekwalificeerd worden en die onverenig
baar zijn met de hoedanigheid van accoun-

tant; dat de definitieve intrekking van deze 
hoedanigheid, zoals opgelegd door de Tucht
commissie, dan ook verantwoord blijft en 
het hoger beroep uiteindelijk grotendeels 
ongegrond is", 

terwijl, eerste onderdeel, overeenkom
stig het algemeen rechtsbeginsel "non bis 
in idem" niemand tuchtrechtelijk kan wor
den vervolgd en veroordeeld voor een feit 
waarvoor hij reeds eerder tuchtrechtelijk 
werd vervolgd en gestraft, het weze recht
streeks, het weze onrechtstreeks door het 
in aanmerking nemen van diezelfde fei
ten bij het bepalen van de zwaarte van de 
straf, waarmee de nieuwe feiten zullen wor
den beteugeld; 

te dezen eiser werd vervolgd voor de 
tuchtrechtelijke overheid om in de uitoe
fening van zijn beroep te zijn tekort
gekomen aan zijn beroepsverplichtingen en 
aan de beginselen van waardigheid, recht
schapenheid en kiesheid, die ten grand
slag liggen aan het beroep, en meer in het 
bijzonder om zich als feitelijk zaakvoer
der van de bvba Agrofisk schuldig gemaakt 
te hebben aan eenvoudige bankbreuk en in
zake de permanente beroepsopleiding te 
hebben nagelaten verslag uit te brengen 
voor de werkjaren 1989-90 en 1994-95 en 
gedurende hetjaar 1991-92 slechts 7 uren 
aan vormingsactiviteit te hebben besteed; 

er ter herinnering in de oproeping ge
wag werd gemaakt van een schorsing ge
durende een termijn van een jaar wegens 
eisers betrokkenheid in de zaak Raoul 
Stuyck, o.m. wegens valsheid in geschrif
ten, waarvoor hij door de Correctionele 
Recht bank te Antwerpen werd veroordeeld 
bij vonnis van 14 juni 1996; 

gelet op de reeds uitgesproken tucht
straf door de Commissie van Beroep van 14 
december 1994 eiser weliswaar niet an
dermaal voor laatstgenoemd feit kon wor
den gesanctioneerd; 

de bestreden beslissing niettemin bij de 
be paling van de tuchtstraf niet alleen vast
stelt dat de betrokkenheid van eiser in de 
zaak Raoul Stuyck, voorwerp van voor
noemde beslissing, geen alleenstaand feit 
was, doch bovendien besluit dat eiser zich 
"meermaals" liet verleiden tot handelin
gen die als misdrijven kunnen worden ge
kwalificeerd en aldus duidelijk te kennen 
geeft bij de bepalingen van de tuchtstraf 
feiten in aanmerking te nemen waarvoor ei
ser reeds tuchtrechtelijk werd veroordeeld, 

zodat de bestreden beslissing, die bij de 
bepaling van de tuchtstraf niet alleen de 
feiten die het voorwerp van de oproeping 
uitmaakten betrekt, doch tevens feiten die 
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reeds het voorwerp van een vroegere ver
oordeling uitmaakten, uitspraak doet in 
miskenning van het algemeen rechtsbe
ginsel "non his in idem", evenals van de in 
kracht van gewijsde getreden beslissing van 
14 december 1994, waardoor de rechts
macht van de tuchtrechter terzake werd 
uitgeput (schending van artikelen 2, 19 en 
28 van het Gerechtelijk Wetboek, 94 van de 
wet van 21 februari 1985 tot hervorming 
van het bedrijfsrevisoraat en 23 van de wet 
van 22 juli 1953 houdende oprichting van 
een instituut van bedrijfsrevisoren) en der
halve de opgelegde straf niet wettig ver
antwoordt (schending van artikelen 91, 92 
en 94 van de wet van 21 februari 1985 tot 
hervorming van het bedrijfsrevisoraat 20, 
§§ 2 en 3, 21, § 5 en 23 van de wet van 22 
juli 1953 houdende oprichting van een in
stituut der bedrijfsrevisoren), althans, in zo
verre de bestreden beslissing niet toelaat 
met zekerheid uit te maken of de commis
sie van beroep, die verwijst naar de be
trokkenheid van eiser in de zaak Stuyck en 
stelt dat "de betrokkene zich meermaals 
laat verleiden tot handelingen die als mis
drijf kunnen gekwalificeerd worden en die 
onverenigbaar zijn met de hoedanigheid 
van accountant", aldus ook de betrokken
heid van eiser in de zaak Stuyck in aan
merking neemt ter bepaling van de zwaarte 
van de tuchtstraf, in welk geval zij de re
gel "non his in idem" miskent dan wei hier
naar enkel verwijst om de ernst van de ei
ser thans ten laste gelegde tekortkoming te 
beklemtonen, dubbelzinnig is gemotiveerd 
en derhalve niet regelmatig met redenen is 
omkleed (schending van artikel 149 van de 
gecoordineerde Grondwet van 17 februari 
1994); 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de bestreden be

slissing oordeelt dat eisers betrokken
heid in de zaak Stuyck geen alleen
staand geval was en dat eiser zich 
meermaals liet verleiden tot hande
lingen die als misdrijven kunnen ge
kwalificeerd worden en die onverenig
baar zijn met de hoedanigheid van 
accountant; dat het aldus eiser niet 
nogmaals bestraft voor zijn optreden 
in de zaak Stuyck, maar enkel de 
ernst van hem thans ten laste gelegde 
feiten beoordeelt mede op grond van 
een voorheen opgelopen tuchtsanctie; 

Overwegende dat het onderdeel, in 
zoverre het aanvoert dat de bestre-

den beslissing dubbelzinnig is gemo
tiveerd, op een onjuiste lezing berust; 

Dat het onderdeel in zoverre feite
lijke grondslag mist; 

Overwegende dat geen wettelijke be
paling noch algemeen rechtsbeginsel 
verhindert dat de rechter die in dis
ciplinaire zaken uitspraak doet, de 
strafmaat bepaalt mede op grond dat 
de betrokkene voorheen voor gelijk
aardige feiten reeds een tuchtsanctie 
heeft opgelopen; 

Dat het onderdeel in zoverre faalt 
naar recht; 

Om die redenen, eenparig beslis
send (1), verwerpt de voorziening; ver
oordeelt eiser in de kosten. 

25 juni 1998 - 1 e kamer (beperkte ka
mer)- Voorzitter en verslaggever: de h. 
Forrier, afdelingsvoorzitter- Gelijklui
dende conclusie van de h. Bresseleers, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Geinger en Van Ommeslaghe. 

Nr. 342 

ALGEMENE VERGADERING - 25 juni 1998 

RECHTERLIJKE TUCHT- RECHTER -
GEDRAG- WAARDIGHEID VAN HET AMBT -
ONTZETTING UIT HET AMBT. 

De rechter die bij een in kracht van ge
wijsde gegaan arrest is veroordeeld we
gens het opzettelijk en met voorbedach
ten rade toebrengen van verwondingen of 
slagen, en het wegbrengen van een meer
derjarige met het oog op het plegen van 
ontucht of prostitutie, heeft door zijn ge
drag ernstig afbreuk gedaan aan de 
waardigheid van zijn ambt en is der
halve niet meer waardig deel te nemen 
aan de uitoefening van de Rechterlijke 
Macht; het Hof ontzet hem uit zijn ambt, 

(1) Zie art. 1105bis Ger.W.) 
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oak al heeft hij zijn ontslag aangeboden 
daar die omstandigheid niets afdoet aan 
de uitoefening van de disciplinaire vor
dering (1). (Artt. 404, 405 en 409 Ger.W.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CAS
SA TIE T. X ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. D.98.0004.N) 

HET HOF; - Het Hof van Cassa
tie, in openbare en algemene 
vergadering, samengesteld overeen
komstig artikel 348, tweede lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek, 

Gelet op de schriftelijke vordering 
van de procureur-generaal, die luidt 
als volgt: 

"Aan het Hofvan Cassatie, 
De procureur-generaal bij dit Hof, 
Aangezien de heer X ... tot rechter in 

de Recht bank van Eerste Aanleg te Y.. 
werd benoemd bij koninklijk besluit 
van 5 oktober 1978 en de bij artikel 2 
van het decreet van 20 juli 1831 voor
geschreven eed heeft afgelegd; 

Aangezien de eerste kamer van het 
Hof van Beroep te Antwerpen bij een 
in kracht van gewijsde gegaan arrest 
van 30 september 1997, de heer X ... , 
als dader of mededader, schuldig heeft 
bevonden aan het meermaals : 

1) met voorbedachten rade, opzet
telijk toebrengen van verwondingen of 
slagen; 

2) teneinde eens anders driften te 
voldoen, meenemen ofwegbrengen van 
een meerderjarige, zelfs met haar toe
stemming, met het oog op het plegen 
van ontucht of prostitutie; 

de beklaagde veroordeeld werd tot 
een hoofdgevangenisstraf van een jaar 
en een geldboete van 500 frank, of een 
vervangende gevangenisstraf van 3 
maanden, en een ontzetting van de 
rechten vermeld in artikel31, 1 o 3°, 4° 

(1) Zie Cass., 28 feb. 1991, A.R. nr. 7546 (A. C., 
1990-91, nr. 349); 20 feb. 1992, A.R. nr. 9423 
(ibid., 1991-92, nr. 324); 25 maart 1994, A.R. nr. 
D.94.0004.N (ibid., 1994, nr. 146). 

en 5o van het Strafwetboek; het ar
rest het uitstel voor een termijn van 3 
jaar heeft gelast van de tenui_tvoer
legging van de hoofdgevangemsstraf 
en van de geldboete; het cassatie
beroep van de beklaagde tegen dit ar
rest door het Hof op 6 januari 1998 
werd verworpen; 

Aangezien uit het arrest van het hof 
van beroep en uit het strafonderzoek 
blijkt: 

- wat de feiten sub 1) betreft, dat 
de beklaagde zich tussen 1 december 
1992 en 1 juni 1996 op verscheidene 
plaatsen in het Rijk, herhaaldelijk 
schuldig heeft gemaakt, binnen het ka
der van sadomasochistische praktij
ken, aan het toebrengen, aileen of met 
medeveroordeelden, van slagen en ver
wondingen aan zijn echtgenote, op 
haar verzoek; 

- wat de feiten sub 2) betreft, dat 
de beklaagde tussenbeide is gekomen 
bij de exploitant van een prive-club te 
Wetteren zodat zijn echtgenote zich 
tussen 1 november 1995 en 1 decem
ber 1996 een namiddag per week te
gen betaling ter beschikking stelde van 
talloze onbekende personen voor ex
treem harde sadomasochistische prak
tijken; in deze periode bracht de be
klaagde haar enkele keren naar de 
club, ging hij haar telkens halen en 
nam het verdiende geld in on tv angst; 

Aangezien het hof van beroep bij het 
bepalen van de straf vaststelde dat de 
verscheidene misdrijven werden ge
pleegd met hetzelfde opzet; 

Dat het weliswaar heeft rekening 
gehouden met het feit dat de 
beklaagde, alleszins bij de aanvang, 
ongewild door zijn echtgenote in ee~ 
moeilijke positie terechtkwam, dat ZIJ 
met de feiten had ingestemd en er 
zelfs om had verzocht, en dat bij haar 
tot nog toe geen schade werd vastge
steld, dat de beklaagde tot een a~
der inzicht is gekomen en zich vnJ
willig gewend heeft tot een gedrags
therapeut, dat hij een blanco 
strafregister heeft en er geen gevaar 
bestaat dat hij zich nog aan enig mis
drijf zal schuldig maken, dat hij door 
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de grate ruchtbaarheid in de media 
leed heeft ondergaan en een even
tuele tuchtsanctie nog leed zal toevoe
gen; 

Dat het echter oordeelde dat de aan
gewende gewelddadigheid en de toe
gebrachte pijn, angst en vernedering 
van een bijzonder ernstige aard wa
ren, met gevaar voor ernstige verwon
dingen en verminkingen, en dat het
geen begonnen is in de intimiteit van 
een echtpaar uiteindelijk is ontspoord 
in het milieu van commerciele uitbui
ting, ontucht en prostitutie, dat de fei
ten op zich zeer ernstig zijn en de be
klaagde door zijn ambt van rechter een 
voorbeeldfunctie had; 

Overwegende dat uit de aard, de 
zwaarwichtigheid van de bestrafte fei
ten en uit de veroordeling, alsmede uit 
de met de feiten verband houdende ge
dragingen van de beklaagde zoals die 
in het strafdossier zijn weergegeven, 
blijkt dat de heer X .. afbreuk heeft ge
daan aan de waardigheid van zijn 
ambt en het vertrouwen van de bur
gers in de rechterlijke macht heeft ge
schokt; dat hij niet meer waardig is 
nog deel te nemen aan de uitoefening 
van de rechterlijke macht; 

Gelet op art. 152, tweede lid, van de 
Grondwet, op de artikelen 404, 405, 
409, 417 tot 420 en 422 tot 426 van 
het Gerechtelijk Wetboek en op arti
kel 6.1 van het Verdrag tot bescher
ming van de rechten van de mens en 
de fundamentele vrijheden; 

Vordert dat het Hof, in algemene 
vergadering, uitspraak doende in open
bare terechtzitting en na onderzoek, de 
heer X .. uit zijn ambt van rechter in de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Y ... 
ontzet en hem in de kosten veroor
deelt. 

Brussel, 20 februari 1998. 
Voor de procureur-generaal, 

de advocaat-generaal, 
(get.) G. Bresseleers". 

Gehoord het verslag van afdelings
voorzitter Farrier; 

Gehoord X ... in zijn uiteenzetting en 
zijn raadsman mr. Vermassen in zijn 
middelen; 

Gehoord advocaat-generaal Bresse
leers in zijn conclusie, waarbij hij het 
Hofverzoekt recht te doen op de hier
boven weergegeven vordering van 20 
februari 1998, strekkende tot ontzet
ting van X ... uit zijn ambt van rech
ter in de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Y .. ; 

Gelet op het dossier van het straf
onderzoek en op het op 30 septem
ber 1997 door het Hofvan Beroep te 
Antwerpen gewezen arrest; 

Overwegende dat het feit dat X ... 
zijn ontslag heeft aangeboden, niets af
doet aan de uitoefening van de disci
plinaire vordering; dat er derhalve 
geen grand bestaat om de beslissing in 
de zaak uit te stellen; 

Overwegende dat de veroordeling 
die X ... heeft opgelopen wegens .: 1. met 
voorbedachten rade, opzettelijk toe
brengen van verwondingen of slagen, 
en 2. teneinde eens anders driften te 
voldoen, meenemen of wegbrengen van 
een meerde:rjarige, zelfs met haar toe
stemming, met het oog op het plegen 
van ontucht of prostitutie, in kracht 
van gewijsde is gegaan; 

Overwegende dat zowel uit het voor
melde arrest als uit het onderzoek 
door het Hof blijkt dat X ... door zijn ge
drag ernstig afbreuk heeft gedaan aan 
de waardigheid van zijn ambt van 
rechter; 

Overwegende dat X ... derhalve niet 
meer waardig is deel te nemen aan de 
uitoefening van de Rechterlijke Macht; 

Om die redenen, rechtdoende op te
genspraak, in openbare terechtzit
ting, gelet op de mtikelen 152, tweede 
lid, van de Grondwet, 404, 405, 409, 
417 tot 420, 422 tot 424, 426, van het 
Gerechtelijk Wetboek, en 6, lid 1, van 
het Verdrag Rechten van de Mens; 
ontzet X ... uit zijn ambt van rechter in 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Y ... ; veroordeelt hem in de kosten die 
op heden nul frank belopen. 
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2S juni 1998 - Algemene vergadering
Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzit
ter - Verslaggever : de h. Farrier, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Bresseleers, advocaat-generaal- Ad
vocaat: mr. J. Vermassen, Dendermonde. 

Nr. 343 

1 e KAMER- 26 juni 1998 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN- AAAN
SLAGPROCEDURE-ALGEMEEN- BESLISSING 
DIRECTEUR- AARD. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN -
BELASTINGZAKEN- PERSONENBELASTING
BEZWAAR- BESLISSING DIRECTEUR -AARD. 

3o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST- DAAD- FOUT- DI
RECTEUR VAN DE BELASTINGEN -
RECHTSPREKENDE FUNCTIE- FOUT WAAR
VOOR DE STAAT AANSPRAKELIJK WORDT GE
STELD- BEGRIP. 

4o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT -
STAAT. OVERHEID- DIRECTEUR VAN DE BE
LASTINGEN- RECHTSPREKENDE FUNCTIE
FOUT- VOORWAARDEN. 

so AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - DAAD - FOUT -
RECHTSPREKENDE BESLISSING 
RECHTSNORM WAARBIJ MEN ERTOE VER
PLICHT WORDT lETS NIET TE DOEN OF OP EEN 
BEPAALDE MANIER WEL lETS TE DOEN- BE
GRIP. 

6° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - DAAD - FOUT -
RECHTSPREKENDE BESLISSING 
RECHTSNORM OP DE FElTEN VAN DE ZAAK 
TOEGEPAST- DWALING IN DE UITLEGGING OF 
DE TOEPASSING- GEVOLG. 

7o CASSATIE- VERNIETIGING. OMVANG
BURGERLIJKE ZAKEN- VERNIETIGING VAN 
EEN BESLISSING- BESLISSING DIE SLECHTS 
HET VERVOLG IS - GEVOLG. 

so CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZA
KEN - BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 

CASSATIEBEROEP - GEMIS AAN BELANG OF 
BESTAANSREDEN- VERNIETIGING VAN EEN 
BESLISSING- BESLISSING DIE SLECHTS HET 
VERVOLG IS - VERNIETIGDE BESLISSING
CASSATIEBEROEP TEGEN DEZE BESLISSING -
ONTV ANKELIJKHEID. 

go CASSATIEMIDDELEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN- BELANG- VERNIETIGING VAN EEN 
BESLISSING- BESLISSING DIE SLECHTS HET 
VERVOLG IS - VERNIETIGDE BESLISSING
MID DEL TEGEN DEZE BESLISSING- ONTV AN
KELIJKHEID. 

1 o en 2° De directeur van de belastingen of 
de door hem afgevaardigde ambtenaar 
die uitspraak doet over een bezwaar te
gen een aanslag in de personenbelasting 
verricht een rechtsprekende handeling (1). 
(Art. 276, eerste lid, WI. B. [1964]; art. 
37S, eerste lid, W.I.B. [1992].) 

3° en 4° De fout van de directeur van de be
lastingen die een rechtsprekende func
tie uitoefent, waarvoor de Staat, op ba
sis van de artt. 1382 en 1383 B. W. 
aansprakelijk kan zijn, bestaat in de re
gel in een gedraging die, ofwel neerkomt 
op een verkeerd optreden dat moet wor
den beoordeeld naar de maatstaf van het 
normaal zorgvuldige en omzichtige or
gaan van de Staat, dat in dezelfde om
standigheden verkeert, ofwel, behou
dens onoverkomelijke dwaling of enige 
andere rechtvaardigingsgrond, een schen
ding inhoudt van een nationaalrechtelijke 
norm of van een internationaal verdrag 
met werking in de interne rechtsorde, 
waarbij dat orgaan verplicht is iets niet 
te doen of op een bepaalde manier wel iets 
te doen (2). (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

so De rechtsnorm die degene die een 
rechtsprekende beslissing neemt op de fei
ten van de zaak dient toe te passen, is 
geen rechtsnorm die hem verplicht iets 
niet te doen of op een bepaalde manier 
wel iets te doen (3). (Artt. 1382 en 1383 
B.W.) 

6° De dwaling, begaan door degene die een 
rechtsprekende beslissing neemt, bij de 
uitlegging of de toepassing van de 
rechtsnorm die hij op de feiten van de 
zaak dient toe te pas sen, levert enkel een 

(1) Zie de verwijzingen in de concl. O.M. in 
Bull. en Pas., 1998, nr. 343. 

(2) Zie noot 1. 

(3) Zie noot 1. 
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fout op wanneer ze bestaat in een gedra
ging die neerkomt op een verkeerd optre
den dat moet worden beoordeeld naar de 
maatstaf van het normaal zorgvuldige en 
omzichtige orgaan van de Staat, dat in 
dezelfde omstandigheden verkeert (4). 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

7o Vernietiging van een beslissing leidt tot 
vernietiging van de beslissing die slechts 
het vervolg is van de eerste beslissing (5). 

8° De regel dat vernietiging van een ge
rechtelijke beslissing leidt tot vernieti
ging van een latere beslissing die het ver
volg ervan is, heeft niet tot gevolg dat het 
cassatieberoep, dat v66r de uitspraak van 
de vernietiging van de eerste beslissing te
gen een latere beslissing wordt ingesteld, 
geen bestaansreden meer heeft en der
halve niet ontvankelijk wordt. (Impli
ciet.) (6) 

go Het middel tegen een gerechtelijke be
slissing waarvan de vernietiging het ge
volg is van de vernietiging van de vroe
gere beslissing waarvan zij het vervolg is, 
is niet ontvankelijk wegens gebrek aan be
lang. 

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

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.97.0236.F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den vonnissen, op 11 april 1996 en 30 
januari 1997 in laatste aanleg gewe
zen door de vrederechter van het derde 
kanton te Brussel; 

I. Over de voorziening tegen het 
vonnis van 11 april 1996 : 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het het bestreden vonnis van 11 
april 1996 beslist dat de uitlegging van de 
belastingwet, op grond waarvan de gewes
telijk directeur van de belastingen te Luik, 

( 4) Zie noot 1. 

(5) Cass., 23 nov. 1987; A.R. nr. 8061 (A. C., 
1988, nr. 178). 

(6) Cass., 16 mei 1994, A.R. nr. S.93.0132.F 
(A.C., 1994, nr. 242). 

op 24 april 1992, het bezwaar van ver
weerster betreffende haar inkomstenbe
lastingen voor het aanslagjaar 1989 heeft 
afgewezen en de beslissing, eveneens van 
24 april 1992, waarbij de gewestelijk di
recteur afwijzend beschikt op het bezwaar 
betreffende het aanslagjaar 1990, tegen het 
niet inachtnemen van een overgangsbepa
ling, op zichzelf en louter op grond hun on
wettigheid, een fout opleverden en zulks op 
grond : "(. .. ) dat de gewestelijk directeur, 
wat het aanslagjaar 1989 betreft, het be
zwaar heeft afgewezen door te steunen op 
de uitlegging van artikel 81, § 3, 1°, van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen door 
de minister van Financien, met name in 
zijn circulaire van 9 maart 1978, waarop 
(eiser) zich in conclusie beroept; dat vol
gens die circulaire de in artikel81, § 3, be
paalde vermindering kan worden geno
ten door de personen die getroffen zijn door 
een blijvende arbeidsongeschiktheid van 
ten minste 66 pet. en die als dusdanig in 
aanmerking kunnen komen voor de toe
kenning van een gewone of bijzondere te
gemoetkoming ter uitvoering van de wet 
van 27 juni 1969 betreffende het toeken
nen van tegemoetkomingen aan de minder
validen en dat bijgevolg de arbeidsonge
schiktheid waarmee rekening wordt 
gehouden vanaf de leeftijd van 65 jaar en
kel die is welke v66r die leeftijd is vastge
steld (artikel 8, § 2, van de wet van 27 juni 
1969); (. .. ) dat het belastingbestuur, door 
aan de belastingwet een leeftijds
voorwaarde te koppelen voor het toeken
nen van tegemoetkomingen aan minder
validen, aan die wet een voorwaarde 
toevoegt die daarin niet voorkomt; dat de 
uitlegging van de wet op grond waarvan 
het bezwaar werd afgewezen, onwettig was, 
welke onwettigheid voor het eerst door een 
arrest van het Hofvan Beroep te Luik van 
10 december 1980 werd bekrachtigd; (. .. ) 
dat de dwaling van het bestuur niet de ken
mer ken van overmacht vertoonde en dus 
niet onoverkomelijk was; dat de overwe
ging dat het een verschoonbare dwaling zou 
zijn, niet terzake dienend is, aangezien de 
schending van de wet door het bestuur hoe 
dan ook een fout oplevert, ongeacht be
schouwingen over onvoorzichtigheid of on
zorgvuldigheid; (. .. ) dat de gewestelijk di
recteur, met betrekking tot het aanslagjaar 
1990, verzuimd heeft rekening te houden 
met het tweede lid van artikel 6, § 5, van 
de wet van 7 december 1988, dat een gun
stige overgangsbepaling voor (verweerster) 
bevat, wier handicap erkend was v66r de 
inwerkingtreding, met ingang van het 
aanslagjaar 1990 (artikel39, eerste lid, r, 
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van de wet), van artikel 6, § 5; dat de 
beslissing tot afwijzing onwettig was en dus 
een fout opleverde; dat een bestuurlijke 
overheid, buiten het bestaan van een on
overkomelijke dwaling ofbij gebrek van het 
bewijs van enige andere grond van uitslui
ting van aansprakelijkheid, foutiefhan
delt wanneer zij een beslissing neemt met 
schending van een wetsbepaling die haar 
ertoe verplicht op een bepaalde marrier iets 
te doen of iets niet te doen", 

terwijl de fout van een orgaan of van een 
ambtenaar van de Staat, meer bepaald, zo
als in casu, van een gewestelijk directeur 
van de belastingen - of van de door hem 
gemachtigde ambtenaar - die een 
rechtsprekende functie uitoefent, waar
voor de Staat op basis van de artikelen 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek 
aansprakelijk kan zijn, bestaat in een ge
draging die, ofwel neerkomt op een ver
keerd optreden dat beoordeeld moet wor
den naar de maatstafvan een normaal 
zorgvuldig en omzichtig rechtssubject -
meer bepaald een magistraat ofiedere an
dere persoon belast met een rechtspre
kende functie- dat in dezelfde omstan
digheden verkeert, ofwel, behoudens 
onoverkomelijke dwaling of enige andere 
rechtvaardigingsgrond, een norm van een 
nationaalrechtelijke norm of van een in
temationaal verdrag met werking in de in
terne rechtsorde schendt, waarbij dat 
rechtssubject, meer bepaald die ambte
naar belast met een rechtsprekende op
dracht, iets niet mag doen of op een be
paalde marrier wel iets moet doen; in casu 
aan de gewestelijk directeur van de belas
tingen wordt verweten dat hij artikel 81, 
§ 3, van het Wetboek van de inkomsten
belastingen op onwettige wijze heeft uit
gelegd, enerzijds, en dat hij nagelaten heeft 
rekening te houden met de overgangsbe
paling van artikel 6, § 5, tweede lid, van de 
wet van 7 december 1988, anderzijds; het 
bestreden vonnis niet vaststelt dat die on
wettigheden een verkeerd optreden zijn dat 
moet worden beoordeeld naar de maat
stafvan een normaal zorgvuldige en om
zichtige persoon, die in dezelfde omstan
digheden verkeert, maar oordeelt dat de 
onwettigheid waaraan de beslissing van 24 
april 1992 lijdt, hoe dan ook een fout op
levert "ongeacht beschouwingen over on
voorzichtigheid of onzorgvuldigheid", zo
dat "de overweging dat het om een 
verschoonbare dwaling gaat, niet terzake 
dienend is"; er geen sprake kan zijn van 
een verkeerd optreden dat moet worden be
oordeeld volgens de algemene maatstaf van 
het nakomen van de verplichting tot zorg 

en omzichtigheid, evenmin als van een 
schending van wetsbepalingen die de be
stuurlijke overheid ertoe verplichten "op 
een bepaalde wijze iets te doen of niet te 
do en" die ook zou neer komen op een ver
keerd optreden, nu met betrekking tot een 
bijzondere rechtsregel die de verplichting 
oplegt een bepaalde handeling te verrich
ten of niet te verrichten; het niet gaat om 
een onwettige handeling maar om een dwa
ling bij de uitlegging en de toepassing van 
de wet binnen het raam van de rechtspre
kende opdracht van de directeur van de di
recte belastingen die bevoegd is om over be
paalde bezwaren van de belastingplichtige 
uitspraak te doen; een dergelijke dwaling 
of "schending van de wet (door een rech
ter)" in strijd met wat het vonnis oordeelt, 
op zich geen fout is in de zin van de arti
kelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek "ongeacht beschouwingen over on
voorzichtigheid of onzorgvuldigheid"; 
daaruit volgt dat het bestreden vonnis niet 
wettig mag beslissen dat de gewestelijk di
recteur van de directe belastingen, op 24 
april 1992, een fout heeft begaan waar
voor de Staat aansprakelijk kan zijn, in de 
zin van de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, door artikel 81, § 3, 
van het Wetboek van de inkomstenbelas
tingen op onwettige wijze uit te leggen en 
door geen rekening te houden met de over
gangsbepaling van artikel6, § 5, tweede lid, 
van de wet van 7 december 1988 (scherr
ding van de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat de directeur van 
de belastingen of de door hem gemach
tigde ambtenaar, die ingevolge arti
kel 276, eerste lid, van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen (1964) 
uitspraak doet over een bezwaar te
gen een aanslag in de personen
belasting, een rechtsprekende hande
ling verricht; 

Overwegende dat de fout van de di
recteur van de belastingen die een 
rechtsprekende functie uitoefent, 
waarvoor de Staat op basis van de ar
tikelen 1382 en 1383 van het Burger
lijk Wetboek aansprakelijk kan zijn, in 
de regel bestaat in een gedraging die, 
ofwel neerkomt op een verkeerd op
treden dat moet worden beoordeeld 
naar de maatstaf van het normaal 
zorgvuldige en omzichtige orgaan van 
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de Staat, dat in dezelfde omstandig
heden verkeert, ofwel, behoudens on
overkomelijke dwaling of enige an
dere rechtvaardigingsgrond, een 
schending inhoudt van een nationaal
rechtelijke norm of van een interna
tionaal verdrag met werking in de in
terne rechtsorde, waarbij dat orgaan 
verplicht is iets niet te doen of op een 
bepaalde marrier wel iets te doen; 

Overwegende dat hoewel bepaalde 
rechtsnormen degene die een 
rechtsprekende beslissing neemt er
toe verplichten iets niet te doen of op 
een bepaalde marrier wel iets te doen, 
zulks niet het geval is voor de 
rechtsnorm die hij op de feiten van de 
zaak moet toepassen; dat de dwaling 
bij de uitlegging of de toepassing van 
een dergelijke norm dus enkel een fout 
oplevert wanneer ze bestaat in een ge
draging die neerkomt op een verkeerd 
optreden dat moet worden beoordeeld 
naar de maatstaf van het normaal 
zorgvuldige en omzichtige orgaan van 
de Staat, dat in dezelfde omstandig
heden verkeert; 

Overwegende dat het bestreden von
nis vermeldt : - 1. dat de directeur 
van de belastingen afwijzend beschikt 
op de bezwaarschriften die verweerster 
met betrekking tot aanslagjaren 1989 
en 1990 heeft ingediend - 2. dat het 
hof van beroep verweersters beroep te
gen de beslissing van de directeur ge
grond heeft verklaard - 3. dat de di
recteur, met betrekking tot het 
aanslagjaar 1989, aan de belasting
wet een voorwaarde heeft toegevoegd 
die daarin helemaal niet voorkwam, en 
dat hij, met betrekking tot het 
aanslagjaar 1990, geen rekening heeft 
gehouden met een wetsbepaling die op 
verweerster diende te worden toege
past; 

Overwegende dat uit die vermeldin
gen blijkt dat de vrederechter van oor
deel was dat de directeur van de be
lastingen in de uitoefening van zijn 
rechtsprekende functie een dwaling bij 
de uitlegging en de toepassing van de 
wet heeft begaan; 

Dat het vonnis van 11 april 1996, nu 
het oordeelt dat die gedraging hoe dan 
ook een fout oplevert, ongeacht be
schouwingen over onvoorzichtigheid of 
onzorgvuldigheid, zijn beslissing niet 
naar recht verantwoordt; 

Dat het IIfiddel gegrond is; 

II. Over de voorziening tegen het 
vonnis van 30 januari 1997 : 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis van 30 ja
nuari 1997, eiser veroordeelt (. .. ) 

Overwegende dat de vernietiging 
van het vonnis van 11 april 1996 leidt 
tot de vernietiging van het vonnis van 
?O januari 1997 dat het gevolg ervan 
lS; 

Dat het middel geen bestaansreden 
heeft en dus niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden vonnissen van 10 april en 30 
januari 1997; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de twee vernietigde von
nissen; houdt de kosten aan en laat de 
uitspraak daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de zaak naar de 
vrederechter van het eerste kanton te 
Brussel. 

26 juni 1998 - 1 e kamer - Voorzitter : 
mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Parmentier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De 
Bruyn. 

Nr. 344 

1 e KAMER - 26 juni 1998 

1 o TERUGVORDERING VAN HET ON
VERSCHULDIGD BETAALDE- VOOR
WAARDEN. 



766 HOF VAN CASSATIE Nr. 344 

2° CASSATIEMIDDELEN - BELASTING- (BELGISCHE STAAT- MIN. v FINANCIEN T. FOYER 
ZAKEN- BELANG- GEBREK AAN BELANG _ LOUVIEROIS BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP IN 
BEG RIP. DE VORM VAN EEN C.V) 

3o INKOMSTENBELASTINGEN- vooR
ZIENING IN CASSATIE- MEMORIE VAN ANT
WOORD - ONDERTEKENING - LEESBARE 
HANDTEKENING- ONDERTEKENAAR- HOE
DANIGHEID - NIET VERMELDE HOEDANIG
HEID- GEVOLG. 

4 ° CASSATIEBEROEP- BELASTINGZAKEN 
- VORMEN- VORM EN TERMIJN VOOR MEMO
RIES EN STUKKEN- INKOMSTENBELASTIN
GEN- MEMORIE VAN ANTWOORD- ONDER
TEKENING- LEESBARE HANDTEKENING
ONDERTEKENAAR- HOEDANIGHEID- NIET 
VERMELDE HOEDANIGHEID - GEVOLG. 

1 o Terugvordering van het onverschul
digd betaalde is enkel aan twee voor
waarden onderworpen, enerzijds, een be
taling, anderzijds, het onverschuldigde 
karakter ervan, d.w.z. het ontbreken van 
een oorzaak (1). (Artt. 1235, 1376 en 1377 
B.W.) 

2° Niet ontvankelijk, bij gebrek aan be
lang, is het middel dat, oak al was het ge
grond, de wettigheid van de bestreden be
slissing niet kan befnvloeden (2). 

3° en 4 o Inzake inkomstenbelastingen slaat 
het Hof geen acht op een stuk getiteld 
"memorie van antwoord" dat ter griffie 
van het Hof is neergelegd en dat onder de 
woorden "loco" of "voor" en onder de 
naam van een advocaat, ondertekend is 
met een leesbare handtekening maar zon
der vermelding van de hoedanigheid van 
de ondertekenaar (3). (Art. 389 W.I.B. 
[1992].) 

(1) Cass., 22 okt. 1992, A.R. ill'. F.1205.F (A. C., 
1992-93, nr. 685). 

(2) Cass., 17 nov. 1988, A.R. nr. 7848 (AC., 
1988-89, ill'. 160) met concl. adv.-gen. Janssens de 
Bisthoven, in Bull. en Pas., 1989, I, nr. 160. 

(3) Raadpl. Cass., 5 sept. 1989, A.R. nr. 2898 
(A.C., 1989-90, nr. 4); 11 okt. 1994, A.R. nr. 
P.94.1189.N (ibid., 1994, nr. 426). 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. F.97.0071.F) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 21 maart 1997 gewe
zen door het Hof van Beroep te Ber
gen; 

Over het middel, gesteld als volgt : scherr
ding van de artikelen 188, 198, 211, § 2, 
tweede lid, van het Wetboek van de inkom
stenbelastingen (1964), zoals ze waren ge
formuleerd voor het aanslagjaar 1991, 277, 
eerste lid, 292, eerste lid, en 304, § 2, 
tweede lid, van het Wetboek van de inkom
stenbelastingen 1992, zoals ze van kracht 
waren voor het aanslagjaar 1992, 

doordat het hof van beroep vermeldt dat 
de vennootschap (verweerster) de terug
gave vordert van de tijdens de aanslag
jaren 1991 en 1992 in de vennootschaps
belasting betaalde onroerende voorheffin
gen, omdat de belastbare grondslagen van 
de vennootschapsbelasting voor de twee be
treffende aanslagjaren nietig waren we
gens het bestaan van compenseerbare vo
rige verliezen, en eraan herinnert dat, 
volgens artikel188 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen (1964) of 277 van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen 
1992, de onroerende voorheffing wordt af
getrokken van de vennootschapsbelasting, 
zonder dat die aftrek hoger mag zijn dan 
12,5 pet. van het kadastraal inkomen dat 
aan die voorheffing is onderworpen; dat de 
onroerende voorheffing aldus tegelijk, ener
zijds een definitieve opneming van belas
ting is die ten name van degene die de to
tale belasting verschuldigd is, regelmatig 
door inkohiering wordt vastgesteld con
form artikel 266 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen (1964) of 365 van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 
en, anderzijds, een voorheffing is die, bin
nen de bij de artikelen 188 en 198 van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen 
(1964) (of277 en 292 van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen 1992) bepaalde 
grenzen, met de totale belasting kan wor
den verrekend; dat aldus het niet
verrekenbare gedeelte van de onroerende 
voorheffing een werkelijke inkomstenbe
lasting blijkt te zijn, die onderscheiden is 
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van de personen- of veimootschaps
helasting; dat het hof (van heroep) vervol
gens heslist dat, aangezien zowel hedrijfs
voorheffing als de roerende of onroerende 
voorheffing in de regel door de wet wor
den heschouwd als voorschotten op de uit
eindelijk te hetalen helasting, die voorhef
fing, met toepassing van artikel 211 van het 
Wethoek van de inkomstenhelastingen 
(1964) (of 304, § 2, van het Wethoek van de 
inkomstenhelastingen 1992), hinnen de hij 
de wet hepaalde grenzen, aan de helas
tingplichtige moet worden teruggegeven, 
niet aileen wanneer de helasting niet hin
nen de hij artikel 264, tweede lid, van het 
Wethoek van de inkomstenhelastingen 
(1964) hepaalde termijn is vastgesteld, 
maar ook wanneer het totale inkomen van 
de helastingplichtige, ten gevolge van ver
liezen, het helasthare minimumhedrag niet 
hereikt, zodat het hestuur geen helasting 
heeft ingekohierd, en hijgevolg eiser ver
oordeelt om de onroerende voorheffingen 
die verweerster gedurende de aanslag
jaren 1991 en 1992 in de vennootschaps
helasting heeft hetaald, aan verweerster te
rug te geven, in zoverre ze op grond van de 
artikelen 188 en 198 van het Wethoek van 
de inkomstenhelastingen (1964) (of 277 en 
292 van het Wethoek van de inkomsten
helastingen 1992) als verrekenhaar met de 
totale helasting worden aangemerkt; 

terwijl uit de artikelen 188 en 198 van 
het Wethoek van de inkomstenhelastin
gen (1964) en de artikelen 277 en 292 van 
het Wethoek van de inkomstenhelastin
gen 1992 hlijkt dat, voor vennootschap
pen die onderworpen zijn aan de 
vennootschapshelasting, de onroerende 
voorheffing die overeenkomstig artikel 159 
van het Wethoek van de inkomstenhelas
tingen (1964) of 255 van het Wethoek van 
de inkomstenhelastingen 1992 wordt vast
gesteld en met de opcentiemen wordt ver
hoogd, volledig wordt verrekend met de 
werkelijk verschuldigde vennootschaps
helasting, dat dit hedrag evenwel wordt he
perkt tot maximum 12,5 pet. van het ka
dastraal inkomen dat aan die voorheffing 
is onderworpen en dat het eventuele over
schot niet kan worden teruggegeven; noch 
artikel211, § 2, tweede lid, van het Wet
hoek van de inkomstenhelastingen (1964) 
noch artikel 304, § 2, tweede lid, van het 
Wethoek van de inkomstenhelastingen 1992 
afwijken van het heginsel dat het over
schot van de onroerende voorheffing dat 
niet met de vennootschapshelasting kon 
worden verrekend, niet kan worden terug
gegeven, aangezien die hepalingen uitslui
tend hetrekking hehhen, enerzijds, op de 

verrekening van de eventuele overschot
ten van werkelijke of fictieve roerende voor
heffingen en op voorafbetalingen die in 
voorkomend geval verrekend zijn met de 
hijzondere aanslagen die zijn vastgesteld op 
grond van de artikelen 132 van het Wet
hoek van de inkomstenhelastingen (1964) 
of 219 van het Wethoek van de inkomsten
helastingen 1992 en, anderzijds, op het te
rug te geven saldo indien het ten minste 
100 frank hedraagt; het arrest, nu het niet
temin heslist dat de onroerende voorhef
fingen die gedurende de aanslagjaren 1991 
en 1992 in de vennootschapshelasting he
taald zijn op grond van de artikelen 211, 
§ 2, tweede lid, van het Wethoek van de in
komstenhelastingen (1964) en 304, § 2, 
tweede lid, van het Wethoek van de inkom
stenhelastingen 1992 aan verweerster moe
ten worden teruggegeven, in zoverre ze op 
grond van de artikelen 188 en 198 van het 
Wethoek van de inkomstenhelastingen 
(1964) en 277 en 292 van het Wethoek van 
de inkomstenhelastingen 1992 als verreken
haar met de totale helasting worden aan
gemerkt, ofschoon het hof toegaf dat de he
lasthare grondslagen van de 
vennootschapshelasting voor die aanslag
jaren nietig waren en dat het hijgevolg had 
moeten toegeven dat de onroerende voor
heffing, die hinnen de in de voornoemde ar
tikelen 188 en 198 van het Wethoek van de 
inkomstenhelastingen (1964) en de artike
len 277 en 292 van het Wethoek van de in
komstenhelastingen 1992 hepaalde gren
zen kon worden verrekend, in haar geheel 
een overschot was dat niet kan worden te
ruggegeven, alle in het middel aangege
ven middelen schendt : 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat "de onroerende voorheffing, 
op grand van artikel211, § 2, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen (1964) (of 304, § 2, van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 
1992), binnen de bij de wet bepaalde 
grenzen, aan de belastingplichtige 
moet worden teruggegeven"; 

Overwegende dat uit de bewoordin
gen van de artikelen 211, § 2, tweede 
lid, van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen (1964), zoals het te de
zen van toepassing was, en 304, § 2, 
tweede lid, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen 1992 weliswaar 
blijkt dat die bepalingen niet toepas
selijk zijn op de onroerende voorhef
fing; 
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Overwegende evenwel dat het ar
rest, zonder dienaangaande door het 
middel te worden bekritiseerd, be
slist dat "wanneer het totale inko
men van de belastingplichtige, ten ge
volge van verliezen, het belastbare 
minimumbedrag niet bereikt, zodat 
het bestuur geen belasting heeft in
gekohierd omdat de inkomsten niet be
last kunnen worden, ( ... ) de omstan
digheid dat het bestuur geen belasting 
kan vorderen elke grond ontneemt aan 
de betaling van de gestorte voorhef
fingen of althans, wat de onroerende 
voorheffing betreft, van het met de to
tale belasting verrekenbare gedeelte 
ervan"; 

Dat, aangezien krachtens de arti
kelen 1235, 1376 en 1377 van het Bur
gerlijk Wetboek, terugvordering van 
het onverschuldigd betaalde enkel aan 
twee voorwaarden is onderworpen, 
enerzijds, een betaling, anderzijds, het 
onverschuldigde karakter daarvan, 
d.w.z. het ontbreken van een oorzaak, 
het hof van beroep de beslissing waar
bij eiser wordt veroordeeld "om de on
roerende voorheffingen die (ver
weerster) gedurende de aanslagjaren 
1991 en 1992 in de vennootschaps
belasting heeft betaald, aan ver
weerster terug te geven, in zoverre ze 
op grond van de artikelen 188 en 198 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen (1964) (of 277 en 292 van 
het Wetboek van de inkomstenbelas
tingen 1992) als verrekenbaar met de 
totale belasting worden aangemerkt, 
met de voornoemde en niet
bekritiseerde reden afdoende naar 
recht verantwoordt; 

Dat hieruit volgt dat de door eiser 
aangevoerde grieven geen weerslag 
hebben op de wettigheid van de be
streden beslissing en dat ze bijgevolg, 
ook al waren ze gegrond, niet tot cas
sa tie zouden kunnen leiden; 

Dat het middel, wegens gebrek aan 
belang, niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, ongeacht het stuk, 
"memorie van antwoord" genoemd, dat 
op 6 augustus 1997 ter griffie van het 

Hof is neergelegd en "voor Bernard Ro
land", advocaat van verweerster, is on
dertekend door "D. Vincent", zonder 
vermelding van de hoedanigheid van 
de ondertekenaar, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

26 juni 1998 - 1 e kamer - Voorzitter : 
mevr. Charlier, afdleingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Verheyden- Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal- Advocaat : mr. B. Ro
land, Charleroi, voor verweerster. 

Nr. 345 

1 e KAMER - 26 juni 1998 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN- vooR
ZIENING IN CASSATIE- CASSATIEMIDDEL
ONDUIDELIJK MIDDEL - TOELICHTING -
DRAAGWIJDTE. 

2° CASSATIEMIDDELEN - BELASTING
ZAKEN - ONDUIDELIJK MID DEL - INKOM
STENBELASTINGEN- TOELICHTING- DRAAG
WIJDTE. 

1 o en 2° Inzake inkomstenbelastingen ver
mag de toelichting bij een middel dat 
middel niet aan te vullen of de onduide
lijkheid ervan te verhelpen (1). (Art. 388, 
eerste lid, W.I.B. [1992].) 

(CONSTRUCTION ET GESTION N.V 
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V FINANCIEN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr_ F.97.0106.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 juni 1997 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik; 

(1) Vgl. Cass., 5 nov. 1993, AR. nr. C.93.0093.N 
(A. C., 1993, nr. 450); raadpl. Cass., 18 sept. 1992, 
A.R. nr. F.1944.N (ibid., 1991-92, nr. 622); con
tra : Cass., 29 mei 1951 (Bull. en Pas., 1951, I, 
657) en de noot W.G., p. 658; 31 jan. 1956 (ibid., 
1956, I, 562). 
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Gelet op het verzoekschrift in' cas- Nr. 346 
satie waarvan het voor eensluidend 
verklaard afschrift bij dit arrest is ge-
voegd; 1 e KAMER - 26 juni 1998 

Over de twee middelen : 

Overwegende dat de middelen de 
schending aanvoeren van een 
grondwetsbepaling en van wettelijke 
bepalingen alsook de miskenning van 
algemene rechtsbeginselen zonder te 
preciseren in welk opzicht die bepa
lingen en beginselen zijn geschon
den; dat de toelichting bij de midde
len niet vermag die middelen aan te 
vullen of de onduidelijkheid ervan te 
verhelpen; 

Dat de middelen niet ontvankelijk 

1 o CASSATIEMIDDELEN - BELASTING
ZAKEN - ALGEMEEN - GROND VAN NIET
ONTVANKELIJKHEID- REDENEN VAN DE VON
NISSEN EN ARRESTEN - OP CONCLUSIE -
GEEN ANTWOORD OP DE CONCLUSIE- CON
CLUSIE NIET MEER TERZAKE DIENEND 
CASSATIEMIDDEL- ONTVANKELIJKHEID. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN- vooR
ZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP- HOF 
VAN BEROEP- BEVOEGDHEDEN- OMV ANG. 

3° RECHTBANKEN- BELASTINGZAKEN
INKOMSTENBELASTINGEN - VOORZIENING 
VOOR RET HOF VAN BEROEP -ALGEMEEN BE
KEND FElT - BEGRIP - PERSOONLIJKE KEN-
NIS VAN DE RECHTER- BEGRIP. 

zijn; 4° INKOMSTENBELASTINGEN- vooR-

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

26 juni 1998 - 1 e kamer - Voorzitter : 
mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggeuer : de h. Echement - Gedeelte
lijk andersluidende conclusie (2) van de h. 
Leclercq, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. T'Kint; mr. J.L. Roba, Charleroi. 

(2) Het O.M. besloot tot verwerping omdat het 
van oordeel was dat de uoorziening niet ontvan
kelijk was. Krachtens art. 388, eerste en tweede 
lid, W.I.B. (1992), moet het verzoekschrift in cas
satie aan verweerder worden betekend voordat 
het op de griffie van het hofvan beroep wordt af
gegeven (Cass., 19 feb. 1981, A.R. nr. F.543.F, 
A. C., 1980-81, nr. 369; raadpl. Cass., 13 okt. 1989, 
twee arresten, A.R. nrs. F.1778.N en F.1787.N, 
ibid., 1989-90, nr. 92). Het verzoekschrift tot het 
Hofvan Cassatie dat ter griffie van het hofvan 
beroep was afgegeven, was te dezen blijkbaar, 
weinig leesbaar, gedagtekend "8/9/97" en uit de 
stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, 
bleek niet dat genoemd verzoekschrift aan ver
weerder was betekend; het ter griffie afgegeven 
deurwaardersexploot vermeldde dat de gerechts
deurwaarder "het verzoekschrift in cassatie van 
(eiseres) van negentien september negentien
honderd zevennegentig" aan verweerder had be
tekend. 

ZIENING VOOR RET HOF VAN BEROEP- ALGE
MEEN BEKEND FElT -BEG RIP- PERSOON
LIJKE KENNIS VAN DE RECHTER- BEGRIP. 

1 o De grond van niet-ontvankelijkheid, die 
is opgeworpen tegen een middel ten be
toge dat de conclusie niet is beantwoord 
en hieruit is afgeleid dat de rechter op die 
conclusie niet behoefde te antwoorden, 
aangezien zij wegens zijn beslissing niet 
meer terzake dienend was, kan niet wor
den aangenomen; zodanig verweer heeft 
immers betrekking op de zaak zelf en niet 
op de ontvankelijkheid van het middel (1). 
(Impliciet.) (2) 

2° Daar het hofvan beroep in eerste en laat
ste aanleg uitspraak moet doen over het 
beroep van de belastingplichtige en de be
lastingen de openbare orde raken, moet 

(1) Cass., 14 jan. 1983, A.R. nr. 3606 (A. C., 
1982-83, nr. 286); raadpl. Cass., 20 dec. 1973 
(ibid., 1974, 463); 1 dec. 1983, A.R. nr. 6939 (ibid., 
1983-84, nr. 184); 22 jan. 1996, A.R. nr. 
S.95.0080.F, en 30 sept. 1996, A.R. nr. S.95.0055.F 
(ibid., 1996, nrs. 46 en 337). 

(2) In het eerste onderdeel van het eerste mid
del wierp verweerder een grond van niet
ontvankelijkbeid op die hieruit was afgeleid dat 
het hofvan beroep niet behoefde te antwoor
den op de conclusie van eiser die niet meer ter
zake dienend was. Het Hofbeslist niet dat de 
grond van niet-ontvankelijkheid moet worden 
aangenomen, maar dat dit onderdeel niet kan 
worden aangenomen. 
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het zelften grande uitspraak doen bin
nen de perken van het geschil waarvan 
het heeft kennisgenomen, welke oak de 
nietigheid zij van de beslissing van de di
recteur (3). (Art. 377 W.I.B. [1992].) 

3° en 4° Door te verwijzen naar de "thans 
zeer ingewikkelde berekening van de be
lastingen", steunt het hof van beroep wet
tig op een algemeen bekend feit en niet op 
de persoonlijke kennis van de magistra
ten. (Artt. 377 tot 385 W.I.B. [1992] (4).) 

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

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. F.97.0109.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 juni 1997 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 149 van de 
Grondwet (oud artikel 97 van de Grand
wet) en 1138, 3', van het Gerechtelijk Wet
hoek, 

doordat het arrest eisers stelling ver
werpt door te beslissen dat "(eiser) aan
voert dat hem op 29 maart 1994 een 
dwangbevel is betekend en dat hij dus ten 
minste over een termijn van zes maan
den beschikte, die op 29 september 1994 
verstreek, om zijn bezwaarschrift in te die
nen, ongeacht andere argumenten waar
mee hij wou aantonen dat op grond van dat 
te vage dwangbevel de bezwaartermijn 
nooit zou zijn ingegaan ( ... ). laatstgenoemd 
punt verliest zijn belang als bewezen wordt 
dat (eiser) het litigieuze aanslagbiljet nood
zakelijk daags na 30 december 1993 heeft 
ontvangen ( ... ). a) Naar eigen zeggen be-

(3) Cass., 12 jan. 1995, A.R. nr. F.94.006l.F 
(AC., 1995, nr. 24). Raadpl. noot 5 onder het on
derhavige arrest, infra, blz. 768. 

( 4) Hoewel het arrest het niet expliciet zegt, 
dient toch eraan herinnerd en benadrukt te wor
den dat, enerzijds, de voorwaarden en het voor
werp van de voorziening voor het hof van be
roep inzake inkomstenbelastingen, alsook de rol 
van dat rechtscollege, vastgesteld zijn door de bij
zondere bepalingen van de artt. 377 tot 385 W.I.B. 
(1992) en, anderzijds, dat noch art. 1138, 2°, 
Ger.W. noch het beschikkingsbeginsel op die 
rechtspleging kunnen worden toegepast (raadpl. 
Cass., 12 dec. 1996, A.R. nr. F.96.0034.F, A. C., 
1996, nr. 507). 

schikte (eiser) ( ... ),ten minste over een ter
mijn van zes maanden, die verstreek op 29 
september 1994, om zijn bezwaarschrift in 
te dienen, ja zelfs, over een termijn die nog 
niet was ingegaan; volgens die stelling, was 
het dus absurd dat hij zou uitleggen 
waarom hij zijn bezwaarschrift niet vroe
ger had kunnen indienen; wanneer het ie
mand betreft die zijn bezwaar te laat in
dient, is zo'n poging tot verklaring best te 
begrijpen, bijvoorbeeld wanneer het aan
slagbiljet op oudejaarsdag aankomt en er 
na het verstrijken van zes maanden, na
melijk op 5 juli 1994, een reactie komt; 
b) op grond alleen van de inlichtingen in 
het dwangbevel waarover (eisers) raads
man op de terechtzitting uitleg heeft ge
geven, was het onmogelijk de in het op
schrift van het bezwaarschrift vermelde 
verwijzing te maken; ( ... ) onder die voor
waarden kon (eiser), op grond van alleen 
dat dwangbevel, niet precies de kwestieuze 
aanslag aanwijzen, wat enkel mogelijk was 
door het aanslagbiljet te lezen; c) uiter
aard vermeldt dat dwangbevel alleen de te 
betalen belastingen en niet de belastbare 
grondslagen; ( ... ) op grond alleen van het 
eindsaldo van de, met betrekking tot drie 
verschillende aanslagen verschuldigde be
lasting, kon hij volstrekt niet, gelet op het 
algemeen bekend feit dat de berekening 
van de belastingen thans uitermate inge
wikkeld is, tot een dergelijke slotsom ko
men zonder die van meet af aan te heb
ben kunnen afteiden uit het aanslagbiljet 
dat zelf betrekking had op het artikel ad 
hoc; ( ... ) de niet-ontvankelijkheid van het 
bezwaar wordt daardoor bewezen, op grond 
van voldoende ernstige, precieze en over
eenstemmende vermoedens over de tij
dige ontvangst van het litigieuze aanslag
biljet; ( ... )in het kader van artikel277 van 
het Wetboek van de inkomstenbelastin
gen (1964), wil (eiser) een aantal bezwa
ren aanvoeren; ( ... ) deze zijn evenwel on
dergeschikt aan het bestaan van terechte 
motieven; ( ... ) volgens hem zouden die be
staan in de toevallige vernietiging van 
computergegevens; ( ... ) geen enkel vol
doende bewijskrachtig materieel gegeven 
kan die beweringen dienaangaande sta
ven terwijl in rechte niemand op zijn woord 
kan worden geloofd en op dat vlak de be
wijslast bij hem berust; (. .. ) bijgevolg ( ... )is 
eiser, omdat de voormelde voorafgaande 
voorwaarde die verband houdt met de toe
passing van het kwestieuze artikel, ook niet 
gerechtigd om ook maar enige grief in het 
kader van dat artikel op te werpen in ver
band met niet vervallen aanslagen, zoals in 
casu; ( ... )", 
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terwijl, eerste onderdeel, eiser in conclu
sie de miskenning aanvoert van de alge
mene beginselen van onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid die vastgelegd zijn in een 
belangrijke, in belastingzaken toepasse
lijke, rechtspraak, in zoverre de ambte
naar die door de gewestelijke directeur van 
de directe belastingen te Aarlen gemach
tigd was om eisers bezwaar te onderzoe
ken, zelf de voor het hof van beroep be
streden beslissing had genomen; het arrest, 
noch met die hierboven weergegeven mo
tieven, noch met enig ander eigen motief, 
aangeeft waarom het het door eiser aan
gevoerde argument afwijst; zodat het ar
rest zijn beslissing niet naar recht verant
woordt (schending van artikel 149 van de 
Grondwet, oud artikel 97 van de Grand
wet); 

tweede onderdeel, de rechters, ingevolge 
artikel1138, 3°, van het Gerechtelijk Wet
hoek uitspraak moeten doen over alle pun
ten van de vordering die bij hen aanhan
gig zijn gemaakt; eiser in zijn conclusie de 
onthe:ffing van de litigieuze aanslag vor
derde wegens miskenning van de alge
mene beginselen van onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid die in een belangrijke recht
spraak zijn vastgelegd; het arrest over dat 
punt van de vordering geen uitspraak doet; 
zodat het het artikel1138, 3°, van het Ge
rechtelijk Wetboek schendt : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat daar het hof van 
beroep in eerste en laatste aanleg uit
spraak moet doen over het beroep van 
de belastingplichtige en de belastin
gen de openbare orde raken, het zelf 
ten gronde uitspraak moet doen bin
nen de perken van het geschil waar
van het heeft kennisgenomen, welke 
ook de nietigheid zij van de beslis
sing van de directeur; 

Overwegende dat het hof van be
roep eisers beroep niet gegrond heeft 
verklaard en daarvoor uitsluitend op 
zijn eigen gronden heeft gesteund zon
der enig motief van de beslissing van 
de directeur van de belastingen over te 
nemen; 

Dat het hofvan beroep derhalve niet 
diende te antwoorden op eisers con
clusie ten betoge dat de beslissing van 
de directeur nietig was omdat ze was 
genomen met miskenning van deal
gemene beginselen van de onafhan-

kelijkheid en de onpartijdigheid van de 
rechter, welke conclusie vanwege 
's hofs uitspraak niet meer terzake die
nend was; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest, in 

strijd met wat eiser beweert, uitspraak 
doet over de onthe:ffing van de liti
gieuze aanslag door zijn beroep niet 
gegrond te verklaren; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 1315, 1349, 
1353 van het Burgerlijk Wetboek, 870 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 246 van het Wet
hoek van de inkomstenbelastingen (1964) 
(nieuw artikel 340 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992) en misken
ning van het algemeen rechtsbeginsel, 
"beschikkingsbeginsel" genaamd, krach
tens hetwelk de rechter zijn beslissing niet 
op een persoonlijke kennis van de feiten 
mag gronden, 

doordat, het hofvan beroep, op de con
clusie waarin eiser betoogt dat hij nooit het 
hem door het bestuur toegezonden aan
slagbiljet heeft ontvangen en zo de ontvan
kelijkheid verantwoordt van een bezwaar 
dat hij binnen zes maanden na de kennis
neming van de te zijnen name geheven 
aanslag heeft ingediend, heeft geoordeeld 
dat "die bewering gewoon een leugen is en 
niet strookt met de stukken van het dos
sier" "op grond dat "(. .. ) het absurd was dat 
hij zou uitleggen waarom hij zijn bezwaar
schrift niet vroeger had kunnen indie
nen; ( ... ) wanneer het iemand betreft die 
zijn bezwaar te laat indient, zo'n paging tot 
verklaring best te begrijpen is( ... ); het op 
grond alleen van de inlichtingen in het 
dwangbevel onmogelijk was de in het op
schrift van het bezwaarschrift vermelde 
verwijzing te maken; ( ... ) dat dwangbevel 
uiteraard alleen de te betalen belastin
gen en niet de belastbare grondslagen ver
meldt; (eiser) in zijn bezwaarschrift even
wel erop wijst ( ... ) dat de belastbare 
grondslag na onderzoek van zijn argumen
ten wat werd verminderd; hij, op grond al
leen van het eindsaldo van de, met betrek
king tot drie verschillende aanslagen 
verschuldigde belasting, volstrekt niet, ge
let op het algemeen bekend feit dat de be
rekening van de belastingen thans uiter
mate ingewikkeld is, tot een dergelijke 
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slotsom kon komen zonder die van meet af 
aan te hebben kunnen afleiden uit het aan
slagbiljet dat zelfbetrekking had op het ar
tikel ad hoc", 

terwijl, eerste onderdeel, luidens artikel 
1349 van het Burgerlijk Wetboek, "ver
moedens gevolgtrekkingen zijn die de wet 
of de rechter afleidt uit een bekend feit om 
te besluiten tot een onbekend feit"; krach
tens artikel 1353 van het Burgerlijk Wet
hoek, "vermoedens die niet bij de wet zijn 
ingesteld, overgelaten worden aan het oor
deel en aan het beleid van de rechter"; de 
rechter evenwel niet, zonder het wette
lijk begrip vermoeden te miskennen, uit de 
door hem onaantastbaar vastgestelde fei
ten, gevolgtrekkingen mag afleiden die geen 
verband houden met die feiten of die op 
grond van die feiten geenszins kunnen wor
den verantwoord; in casu, het arrest, ener
zijds, vaststelt dat eiser in zijn bezwaar
schrift de termijn verantwoordt waarbinnen 
hij genoemd bezwaar heeft ingediend en, 
anderzijds, dat hij onmogelijk het opschrift 
van zijn bezwaarschrift op die marrier kon 
opstellen en vaststellen dat de belastbare 
grondslag verminderd was alleen door het 
dwangbevel te lezen; het arrest, zonder de 
argumenten te weerleggen die eiser inver
band daarmee aanbrengt, alleen uit de bo
venstaande vaststellingen afleidt dat ei
ser wel degelijk het aanslagbiljet had 
ontvangen dat hem per gewone brief door 
het belastingbestuur was toegezonden; het 
arrest aldus uit de feiten die het vaststelt 
een gevolgtrekking afleidt die op grond van 
die feiten geenszins kan worden verant
woord; het arrest bijgevolg het wettelijk be
grip feitelijk vermoeden miskent [scherr
ding van de artikelen 1315, 1349, 1353 van 
het Burgerlijk Wetboek en 246 van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen 
(1964) (nieuw artikel 340 van het Wet
hoek van de inkomstenbelastingen 1992]; 

tweede onderdeel, de rechter zijn beslis
sing niet mag gronden op feiten waarvan 
hij buiten de terechtzitting heeft kennis ge
kregen, tenzij het om algemeen bekende fei
ten of om algemeen bekende gegevens gaat; 
het hof van beroep in casu met name be
slist heeft dat, enerzijds, eiser onmoge
lijk zijn bezwaarschrift correct kon opstel
len alleen door het tegen hem afgeleverde 
dwangbevel te lezen en, anderzijds, dat hij 
op grand van alleen dat dwangbevel, niet 
kon vaststellen dat de in de schending 
(lees : beslissing) in aanmerking gena
men belastbare grondslag verminderd was 
"gelet op het feit dat de berekening van de 
belastingen thans uitermate ingewikkeld 
is"; de bewering dat de berekening van be-

lastingen erg ingewikkeld is, zelfs voor ma
gistraten van de fiscale kamer van het hof 
van beroep als een algemeen bekend feit 
kan worden aangemerkt; de appelrechters 
derhalve, nu zij hun beslissing aldus gran
den op feiten die zij enkel uit hun persoon
lijke kennis kunnen halen, hun beslis
sing niet naar recht verantwoorden 
(schending van alle in het middel aange
wezen wetsbepalingen en miskenning van 
het in het middel aangewezen algemeen 
rechtsbeginsel, "beschikkingsbeginsel" ge
naamd): 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest ener

zijds vaststelt dat eiser het aangewe
zen achtte om in zijn bezwaarschrift 
zelf uit te leggen waarom hij zich niet 
vroeger tot het bestuur had kunnen 
wenden, en, anderzijds dat eiser "ai
leen door het aanslagbiljet te lezen" en 
niet op grond aileen van de vermel
dingen in het dwangbevel, in zijn be
zwaarschrift "precies de kwestieuze 
aanslag kon aanwijzen" en dat eiser 
onmogelijk tot de slotsom kon komen 
dat de belastbare grondslag door het 
bestuur verminderd was "zonder die 
van meet af aan te hebben kunnen af
leiden uit het aanslagbiljet zelf (. .. )"; 

Overwegende dat het arrest, door te 
oordelen dat eiser, in tegenstelling tot 
wat hij beweerde, het aanslagbiljet 
had ontvangen, uit die vaststellin
gen geen gevolgtrekkingen heeft af
geleid die op grond van die vaststel
lingen, geenszins kunnen worden 
verantwoord; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Dat het hof van beroep, door te ver

wijzen naar de "thans zeer ingewik
kelde berekening van de belastingen", 
wettig gesteund heeft op een alge
meen bekend feit en niet op de per
soonlijke kennis van de rechters; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 
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26 juni 1998 - 1 e kamer - Voorzitter : 
mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Parmentier - Groten
deels andersluidende conclusie (5) van de h. 
Leclercq, advocaat-generaal - Advoca
ten : mr. R. Forestini, Brussel; mr. T'Kint. 

Nr. 347 

1e KAMER- 26juni 1998 

1 o TAALGEBRUIK- GERECHTSZAKEN (WET 
15 JUNI 1935) - IN HOGER BEROEP -ANDERE 
ZAKEN- BELASTINGZAKEN - INKOMSTEN
BELASTINGEN- IN HET DUITS GEWEZEN AR
REST VAN HET HOF VAN BEROEP TE LUIK
VERWIJZING NA CASSATIE. 

sproken, wordt de zaak verwezen naar een 
ander hof van beroep en niet naar het an
ders samengestelde Hof van beroep te 
Luik (1). (Art. 391 W.I.B. [1992] (1).) 

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

CAR. nr. F.97.0112.F) 

26 juni 1998 - 1 e kamer - Voorzitter : 
mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever : de h. Echement - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal-Advocaten: mr. Ma
tray, Luik; mr. T'Kint. 

2° VERWIJZING NA CASSATIE 
BELASTINGZAKEN- INKOMSTENBELASTIN- Nr. 348 
GEN - TAALGEBRUIK - GERECHTSZAKEN 
(WET 15 JUNI 1935) - IN HOGER BEROEP- IN 
HET DUITS GEWEZEN ARREST VAN HET HOF 3e KAMER_ 29 juni 1998 
VAN BEROEP TE LUIK. 

3o INKOMSTENBELASTINGEN- vooR
ZIENING IN CASSATIE - TAALGEBRUIK -
GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) -IN HET 
DUITS GEWEZEN ARREST VAN HET HOF VAN 
BEROEP TE LUIK- VERWIJZING NA CASSA
TIE. 

1 o, 2° en 3° Wanneer, inzake inkomstenbe
lastingen, de vernietiging van een in het 
Duits gewezen arrest van het Hofvan be
roep te Luik met verwijzing wordt uitge-

(5) Het O.M. was van oordeel dat de door ver
weerder tegen het eerste onderdeel van het eer
ste middel opgeworpen grond van niet-ontvan
kelijkheid, die hieruit was afgeleid dat het hofvan 
beroep wegens zijn beslissing niet behoefde te 
antwoorden op eisers conclusie die niet meer ter
zake dienend was, niet kon worden aangeno
men. Zodanig verweer heeft immers betrek
king op de zaak zelf en niet op de 
ontvankelijkheid van het middel. (Cass., 14jan. 
1983, A.R. nr. 3606, A. C., 19 83, nr. 286.) Het 
achtte voorts het eerste onderdeel van het eer
ste middel gegrond, waarin uitsluitend werd aan
gevoerd dat eisers conclusie niet was beant
woord. Het arrest dat niet antwoordt op een in 
conclusie voorgedragen verweer is niet regelma
tig met redenen omkleed (Cass., 29 sept. 1997, 
A.R. nr. F.96.0096.F,A.C., 1997, nr. 373; art. 149 
Gw. [1994]). Het O.M. besloot tot verwerping. 

1° SAMENHANG- BELASTINGZAKEN
RECHTER- BEOORDELING. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN OP CONCLUSIE 
BELASTINGZAKEN- ZAKEN- SAMENHANG
VOEGING-PARTIJ- VERZOEK- VONNISSEN 
EN ARRESTEN- MOTIVERING. 

1 o en 2° De tussen verschillende zaken be
staande samenhang in de zin van art. 30 
Ger. W., staat ter vrije beoordeling van de 
feitenrechter; het verzoek van een partij 
om verschillende zaken wegens samen
hang samen te voegen, is geen vorde
ring, verweer of exceptie waaromtrent de 
rechter zijn beslissing nader moet moti
veren (1). (Artt. 2 en 30 Ger.W.; art. 149 
Gw. [1994].) 

Noot arrest nr. 347 : 
(1) Raadpl. ook art. 603, 1°, Ger.W.; artt. 24bis, 

27bis, § 2, en 29, tweede lid, Taalwet Gerechts
zaken. 

Noot arrest nr. 348: 
(1) Cass., 25 jan. 1991,A.R. nr. F.1776.N (A. C., 

1990-91, nr. 279). 
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(LONFILS E.A. 
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN) 

(A.R. nr. F.97.0078.F) 

29 juni 1998 - 38 kamer - Voorzitter : 
mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Storck- Gelijkluidende 
conclusie van de h. Leclercq, advocaat
generaal - Advocaten : mr. Scelfo, Char
leroi; mr. T'Kint. 

Nr. 349 

3e KAMER- 29 juni 1998 

1o WETTEN. DECRETEN. ORDONNAN
TIES. BESLillTEN- WERKING IN DE TIJD 
EN IN DE RUIMTE -WERKING IN DE TIJD -
DRAAGWIJDTE. 

2o WETTEN. DECRETEN. ORDONNAN
TIES. BESLUITEN- WERKING IN DE TIJD 
EN IN DE RUIMTE -WERKING IN DE TIJD -IN
KOMSTENBELASTINGEN- ONHERROEPELIJK 
VASTGESTELDE TOESTAND- BEGRIP. 

3o INKOMSTENBELASTINGEN- ALGE
MEEN- WETTEN. DECRETEN. OKDONNANTIES. 
BESLUITEN- WERKING IN DE TIJD EN IN DE 
RUIMTE- WERKING IN DE TIJD- ONHERROE
PELIJK VASTGESTELDE TOESTAND- BEGRIP. 

1 o In de regel is een nieuwe wet niet al
leen van toepassing op toestanden die na 
haar inwerkingtreding ontstaan, maar 
ook op de toekomstige gevolgen van de on
der de vroegere wet ontstane toestanden 
die zich voordoen of die voortduren on
der vigeur van de nieuwe wet, voor zo
ver die toepassing geen afbreuk doet aan 
reeds onherroepelijk vastgestelde reck
ten (1). (Art. 2 B.W.) 

2° en 3° Voor de belastingwet bestaan er, in
zake inkomstenbelastingen, geen onher
roepelijk vastgestelde toestanden voor-

(1) Cass., 12jan. 1998,A.R. nr. 8.97.0052.F, su
pra, nr. 20. 

dat het aanslagjaar is afgesloten (2). (Art. 
265 W.I.B. [1964]; art. 360 W.I.B. [1992]; 
art. 2 B.W.) 

(DELHEZ N.V. 
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. F.97.0107.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 juni 1997 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik; 

Over het eerste middel : schending van de 
artikelen 149 van de Grondwet en 2 van 
het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest beslist dat "de om
standigheid dat die investeringen al voor 31 
december 1988 waren gedaan - en uiter
aard daarover al lang tevoren en v66r de 
bekendmaking van de wet van 7 decem
ber 1988 houdende hervorming van de in
komstenbelasting en wijziging van de met 
het zegel gelijkgestelde belastingen een be
slissing was gevallen- niets kan veran
deren aan het feit dat artikel 20 van die 
wet, waarbij de aftrekpercentages als be
doeld in artikel 42ter van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen (1964) worden ge
wijzigd, van toepassing is met ingang van 
het aanslagjaar 1990 en dat de litigieuze 
aanslag betrekking heeft op dat aanslag
jaar, gelet op de voornoemde door (eise
res) gedane keuze", 

terwijl, (. .. ) 

derde onderdeel, het Hof in een arrest 
van 6 mei 1988, heeft beslist dat "wan
neer een belastingwet een nieuwe catego
rie van handelingen, toestanden of feiten 
aan belasting onderwerpt, ingevolge het al
gemeen rechtsbeginsel inzake de niet te
rugwerkende kracht van een wet, de han
delingen, toestanden of feiten die v66r de 
inwerkingtreding van de nieuwe wet vol
trokken waren, niet belastbaar zijn" (Cass., 
6 mei 1988, Bull. Bel., nr. 679, p. 122 e.v.); 
aangezien vaststaat dat eiseres haar in
vesteringen v66r 31 december 1988 heeft 
gedaan, het arrest diende te beslissen dat 
de toepasselijke investeringsaftrek 13 pet. 

(2) Cass., 5 mei 1970 (A.C., 1970, 823), mo
tieven inz. blz. 826, met concl. eerste adv.-gen. 
Maha,;x, in Bull. en Pas., 1970, I, 767, inz. blz. 
771. 
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bedroeg, dit is het percentage dat van toe
passing was op de aanslagjaren v66r het 
aanslagjaar 1990; het arrest, nu het be
slist dat artikel 20 van de wet van 7 de
cember 1988 van toepassing is op de in
vesteringen die eiseres v66r 31 december 
1988 gedaan heeft, aan genoemd artikel 20 
terugwerkende kracht verleent wat in strijd 
is met artikel 2 van het Burgerlijk Wet
hoek; een nieuwe regeling immers geen kan 
afbreuk doen aan toestanden die op belas
tinggebied definitief geregeld zijn; 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat het onderdeel de 

schending van artikel 2 van het Bur
gerlijk Wetboek aanvoert; 

Overwegende dat in de regel een 
nieuwe wet niet aileen van toepas
sing is op toestanden die na haar in
werkingtreding ontstaan, maar ook op 
de toekomstige gevolgen van de on
der de vroegere wet ontstane toestan
den die zich voordoen of die voortdu
ren onder vigeur van de nieuwe wet, 
voor zover die toepassing geen afbreuk 
doet aan reeds onherroepelijk vastge
stelde rechten; 

Overwegende dat krachtens arti
kel39, eerste lid, 1", van de wet van 7 
december 1988 houdende hervorming 
van de inkomstenbelasting en wijzi
ging van de met het zegel gelijkge
stelde belastingen, artikel 20 van die 
wet van toepassing is met ingang van 
het aanslagjaar 1990; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiseres haar eerste boekjaar, 
dat ingegaan was op 27 juni 1988, 
heeft verlengd tot 31 december 1989; 

Dat het arrest op grond van arti
kel164bis, a), van het koninklijk be
sluit van 4 maart 1965 tot uitvoering 
van het Wetboek van de inkomsten
belastingen, zonder op dat punt te 
worden bekritiseerd, beslist dat de 
door eiseres v66r 31 december 1988 ge
dane investeringen binnen het aan
slagjaar 1990 vallen; 

Overwegende dat uit artikel 265 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen (1964) volgt dat er voor de 
belastingwet geen onherroepelijk vast-

gestelde toestanden bestaan voordat 
het aanslagjaar is afgesloten; 

Overwegende dat het arrest, door al
dus uitspraak te doen, aan artikel 20 
van de wet van 7 december 1988 geen 
terugwerkende kracht verleent maar 
genoemd artikel toepast op een toe
stand waarvan de gevolgen onder vi
geur van de wet voortduurden, zon
der afbreuk te doen aan reeds 
onherroepelijk vastgestelde rechten; 

Dat dit onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de op 12 december 1997 ter 
griffie van het Hof neergelegde me
marie van wederantwoord van eise
res, verwerpt de voorziening; veroor
deelt eiseres in de kosten. 

29 juni 1998 - 3e kamer- Voorzitter : 
mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter - 1kr
slaggever : de h. Storck - Grotendeels ge
lijkluidende conclusie (3) van de h. Le
clercq, advocaat-generaal- Advocaten : 
mrs. Th. Dessart en V. Scelfo, Charleroi; mr. 
T'Kint. 

Nr. 350 

3e KAMER - 29 juni 1998 

1 o ARBEIDSONGEVAL- WEG NAAR EN 
VAN HET WERK (BEG RIP. BESTAAN. BEWIJS)
BESTAAN- VERBLIJFPLAATS - BEGRIP. 

2o ARBEIDSONGEVAL- WEG NAAR EN 
VAN HET WERK (BE GRIP. BESTAAN. BEWIJS)
BESTAAN- VOORWAARDE- VERBLIJFPLAATS 
-ARBEIDSPLAATS- TRAJECT- ONGEVAL
WONING- HUISVESTING- WERKNEMER
BEDOELING. 

(3) Het O.M. was van oordeel, zoals ook het on
derhavige arrest beslist, dat het derde, niet ge
publiceerde, middel niet ontvankelijk was. Het 
O.M. steunde zijn mening evenwel op andere 
gronden dan die van het Hof. 
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1 o Hoewel art. 8, § 1, Arbeidsongeuallen
wet niet impliceert dat de werknemer een 
verblijfplaats heeft, is elke plaats waar de 
werknemer verblijft niet noodzakelijk een 
verblijfplaats; vereist is bovendien dat de 
werknemer van plan is om althans tij
delijk op die plaats te gaan wonen (1), zo
dat men dus niet tegelijkertijd verschil
lende verblijfplaatsen kan hebben. (Art. 
8, § 1, Arbeidsongevallenwet.) 

2° Het ongeval dat zich heeft voorgedaan op 
het traject van een van de verblijfplaat
sen van de werknemer naar de plaats van 
het werk is slechts dan een ongeval op de 
weg naar en van het werk als de werk
nemer, alvorens dat traject aan te vat
ten, de bedoeling had om althans tijde
lijk in die verblijfplaats te gaan wonen 
(2); de omstandigheid dat hij er niet kan 
wonen wegens zijn arbeidsverplichtingen 
doet niets afvan die bedoeling (3). (Art. 
8, § 1, Arbeidsongevallenwet.) 

(WALLON E.A. T. O.M.O.B.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.97.0119.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 januari 1997 door het 
Arbeidshofte Luik, afdeling Namen, 
gewezen; 

Over het eerste middel : schending van ar
tikel 8, § 1, van de wet van 10 april 1971 
op de arbeidsongevallen, 

doordat het arrest vaststelt dat "de (ei
sers), in het kader van een in januari 1989 
overgeschreven echtscheidingsprocedure 
door onderlinge toestemming, beslist heb
ben om gezamenlijk te zorgen voor hun 
zoon Fabian, geboren op 27 juni 1969, maar 
dat zijn woonplaats 'om praktische rede
nen' bij (eiser) werd gevestigd, nl. te Gilly 
bij Charleroi(...), terwijl (eiseres) haar ver
blijfplaats vestigde te Bailievre, gemeente 

(1) Cass., 3 old. 1983, A.R. nr. 6801 (A. C., 1983-
84, nr. 60); raadpl. Cass., 26 feb. 1960 (ibid., 1960, 
607); 2 feb. 1967 (ibid., 1967, 681); 20 maart 1978 
(ibid., 1978, 839); 28 april 1980 (ibid., 1979-80, nr. 
548). 

(2) Vgl. Cass., 3 okt. 1983, A.R. nr. 6801 (A. C., 
1983-84, nr. 60), motieven, inz. blz. 107. 

(3) Cass., 2 feb. 1967 (A. C., 1967, I, 681), mo
tieven, inz. blz. 682. 

Chimay. Fabian Collinet beeindigde op 27 
juni 1990 zijn studies van opvoeder A2 in 
het internaat van de abdij van Aulne te Go
zee (. .. ). Hij vond, met ingang van 12 no
vember 1990, een voltijdse betrekking als 
opvoeder op een boerderij in de v.z.w. Home 
Albatros, chemin du Bois, 5 te Petite
Chapelle, tussen Couvin en de Franse grens 
(. .. ). Het wordt niet betwist dat Fabian 
Collinet, in de hoedanigheid van opvoe
der, op 18 januari 1991 gewerkt heeft tot 17 
uur. Vervolgens begaf hij zich naar (ei
sers) woonplaats te Gilly (Charleroi), waar 
hij soupeerde. Hij verliet Gilly rond 21.30 
uur en begaf zich op weg naar de zetel van 
zijn werkgever te Petite-Chapelle, waar hij, 
we gens het lammeren werpen, vanaf 23 
uur de nachtdienst moest doen. Toen hij 
rond 22.30 uur een zestigtal kilometer had 
afgelegd, raakte zijn voertuig van de weg 
en botste het tegen een boom. Het dode
lijk ongeval heeft zich voorgedaan op het 
naar tijd en ruimte normale traject dat de 
getro:ffene moest afleggen om zich van Gilly 
te begeven naar de plaats waar hij werkte"; 
dat het arrest vervolgens beslist dat "de 
hoofdverblijfplaats van de getro:ffene ge
vestigd was te Bailievre, en dat de verblijf
plaats te Gilly een tweede verblijfplaats 
was", op grand dat: "(eiseres) in haar brief 
van 2 maart 1991 aan (verweerster), die 
voor bevestiging door (eiser) was medeon
dertekend, het volgende schrijft : 'Fabian 
heeft met ingang van 12 november 1990 
werk gevonden in de Home l'Albatros te 
Petite-Chapelle. Vanaf eind oktober was 
zijn verblijf bij mij te Bailievre van dien 
aard dat mijn waning als zijn hoofd
verblijfplaats kan worden aangemerkt, aan
gezien het traject dat hij van daaruit diende 
af te leggen om zich naar Petite-Chapelle 
te begeven, korter was. Hij is echter even 
vaak bij zijn vader te Gilly blijven loge
ren als tijdens zijn schooltijd in het inter
naat. Administratief gezien woonde hij nog 
steeds bij mijn echtgenoot. Een aanvraag 
om zijn verblijfplaats naar Bailievre over te 
brengen was, denk ik, eind december in
gediend. Zijn verblijfplaats bij mij was on
langs zijn hoofdverblijfplaats geworden. De 
verblijfplaats die hij bij zijn vader had be
houden, kan dus als een tweede verblijf 
worden aangemerkt in de zin van de wet'; 
(eiseres) heeft tevens onderaan de fotoko
pie van de verklaring van verandering van 
verblijfplaats, die hij op 20 december 1990 
te Charleroi had ondertekend teneinde zijn 
verblijfplaats over te brengen naar Trieu de 
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l'Air 53, te Bailievre (Chimay), het vol
gende geschreven : 'Fabian heeft zijn hoofd
verblijfplaats vanaf oktober 1990 bij mij ge
vestigd ... Hij had bij zijn vader echter de 
inrichting behouden van een tweede ver
blijf, waar hij, zoals ten tijde van zijn stu
dies, naartoe bleef gaan'; (eiseres) tijdens 
haar verhoor op 30 mei 1991 door de heer 
Hautot, inspecteur van het F.A.O., de in
houd van haar brief aan (verweerster) be
vestigd heeft; (eiser) hetzelfde heeft ge
daan op 26 juni 1991; (verweerster) bij haar 
dossier voorts een aantal persartikelen over 
het ongeval voegt, waarin staat dat de 
woonplaats van de getroffene gevestigd was 
te Bailievre"; dat het arrest voor recht zegt 
dat de zoon van de eisers, op het ogen
blik van het ongeval, zich niet bevond op 
het traject van zijn verblijfplaats naar de 
plaats waar hij werkte, en de vordering die 
de eisers ingesteld hadden op grond van ar
tikel 8, § 1, van de wet van 10 april1971, 
bijgevolg afwijst, op grond dat : "Het Hof 
van Cassatie in zijn arrest van 3 oktober 
1983 gepreciseerd heeft dat artikel 8, § 1, 
van de wet van 10 april 1971 niet impli
ceert dat de werknemer een enkele ver
blijfplaats heeft, en hieraan toevoegt dat 
elke plaats waar men verblijft niet nood
zakelijk een verblijfplaats is en dat men bo
vendien de bedoeling moet hebben om er al
thans voor een tijd te gaan wonen: 
'Overwegende dat de werknemer verschil
lende verblijfplaatsen mag hebben en met 
name tijdens de weekends en de weekda
gen op verschillende plaatsen mag wo
nen, dat men evenwel niet tegelijkertijd 
verschillende verblijfplaatsen kan heb
ben en dat, wanneer het ongeval zich voor
doet op het traject van de plaats van het 
werk naar een tweede verblijf, er pas 
sprake kan zijn van een ongeval op de weg 
naar en van het werk in de zin van de wet 
als de werknemer zich op weg begeeft met 
de bedoeling om tijdelijk in dat verblijf te 
gaan won en' ( ... ). Het Arbeidshofte Luik 
heeft die rechtspraak op regelmatige wijze 
toegepast, inzonderheid A. H. Luik, afde
ling Neufchateau, 24 februari 1982, als
ook A. H. Luik, 4 juni 1987 (J. T. T. 1988, p. 
394), A.H. Luik, afdeling Namen, 27 juni 
1996, A.R. 4 731/1996. Er dient te worden 
opgemerkt dat het geval waarover het Hof 
van Cassatie in zijn arrest van 3 oktober 
1983 uitspraak heeft gedaan, nogal wat 
overeenkomsten vertoont met onderhavig 
geschil. Uit de gegevens van het dossier 
blijkt dat de hoofdverblijfplaats van de ge
troffene, op het ogenblik van het ongeval, 
gevestigd was te Bailievre bij zijn moe
der, terwijl hij bepaalde weekends bij zijn 

vader doorbracht, zoals hij dat tijdens zijn 
schooltijd had gedaan, toen hij in het in
ternaat verbleef. Dit kan als een tweede 
verblijfworden beschouwd. In dit geval had 
Fabian Collinet op het ogenblik dat hij op 
vrijdag 18 januari om 17 uur zijn werk te 
Petite-Chapelle verliet, teneinde in Gilly te 
gaan souperen, niet de bedoeling om zijn 
verblijfplaats, al (was het maar) tijdelijk, bij 
zijn vader te vestigen, aangezien het feit 
dat hij regelmatig bij zijn vader ging sou
peren en er bepaalde weekends doorbracht, 
niet impliceert dat hij op 18 januari de be
doeling had om er zijn verblijfplaats tijde
lijk te vestigen, te meer daar hij diezelfde 
vrijdagavond terug naar zijn werk moest 
gaan en niets erop wijst dat hij na zijn 
nachtdienst zou zijn teruggekeerd naar zijn 
tweede verblijfte Gilly (zie het verhoor van 
[eiseres] : 'Hij is alleen naar zijn vader te
ruggegaan om er zijn avondmaal te gebrui
ken')", 

terwijl krachtens artikel 8, § 1, van de 
wet van 10 april 1971, het ongeval dat zich 
op de weg naar en van het werk voordoet, 
als arbeidsongeval aangezien wordt; on
der de weg naar en van het werk "het nor
male traject" verstaan wordt "dat de werk
nemer moet a:fleggen om zich van zijn 
verblijfplaats te begeven naar de plaats 
waar hij werkt, en omgekeerd"; het voor 
een ongeval op de weg naar en van het 
werk noodzakelijk maar voldoende is dat de 
werknemer, op het ogenblik dat het onge
val zich voordoet, van een plaats komt die 
zo bestendig, duurzaam en gewoonlijk is, 
dat zij kan worden omschreven als een ver
blijfplaats in de zin van artikel 8, § 1, en 
dat hij zich zonder onverantwoorde om
weg of onderbreking begeeft naar de plaats 
waar hij werkt; het niet vereist is dat de 
werknemer gewoond heeft in de plaats van 
waaruit hij vertrokken is naar de plaats 
waar hij werkt; de bedoeling die hij heeft 
op het ogenblik dat hij terugkeert van de 
plaats waar hij werkt, evenmin invloed 
heeft op die omschrijving; het arrest de ver- · 
blijfplaats te Gilly omschrijft als een tweede 
verblijf en alle gegevens opsomt waaruit 
kan worden afgeleid dat het een besten
dig, duurzaam en gewoonlijk verblijf be
treft; het tevens vaststelt dat de zoon van 
de eisers zich, op de dag van de feiten, tus
sen twee arbeidsprestaties in, naar die 
plaats heeft begeven om er te souperen en 
dat het ongeval zich heeft voorgedaan op 
het traject van die plaats naar de plaats 
waar hij werkte; het niet vaststelt dat de 
zoon van de eisers een omweg zou heb
ben gemaakt of zijn traject zou hebben on
derbroken; het arrest, nu het niettemin de 
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vordering van de eisers afwijst op gran
den waaruit aileen kan worden afgeleid dat 
hun zoon zich niet naar de verblijfplaats te 
Gilly begeven heeft om er te logeren en dat 
zij niet bewijzen dat hij er na zijn nacht
dienst zou zijn teruggekeerd, de wette
lijke begrippen verblijfplaats en weg van en 
naar het werk in de zin van artikel 8, § 1, 
van de wet van 10 april 1971 miskent en, 
bijgevolg, die bepaling schendt : 

Overwegende dat artikel 8, § 1, van 
de Arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971 bepaalt dat onder de weg naar en 
van het werk het normale traject 
wordt verstaan dat de werknemer 
moet afleggen om zich van zijn ver
blijfplaats te begeven naar de plaats 
waar hij werkt, en omgekeerd; 

Overwegende dat, enerzijds, die 
tekst niet impliceert dat de werkne
mer een enkele verblijfplaats heeft; 
dat, anderzijds, elke plaats waar men 
verblijft niet noodzakelijk een verblijf
plaats is en dat men bovendien de be
doeling moet hebben om er althans 
voor een tijd te gaan wonen; dat de 
werknemer verschillende verblijfplaat
sen mag hebben en met name tijdens 
de weekends en de weekdagen op ver
schillende plaatsen mag wonen, dat 
men evenwel niet tegelijkertijd ver
schillende verblijfplaatsen kan heb
ben; 

Overwegende dat het ongeval dat 
zich heeft voorgedaan op het traject 
van een tweede verblijf naar de plaats 
van het werk, bijgevolg slechts een on
geval op de weg naar en van het werk 
is in de zin van voornoemde bepaling, 
als de werknemer, alvorens dat tra
ject aan te vatten, de bedoeling had 
om althans tijdelijk in die verblijf
plaats te gaan wonen; dat de omstan
digheid dat hij er niet kan wonen we
gens arbeidsverplichtingen niets aan 
die bedoeling afdoet; 

Overwegende dat het arrest ver
meldt dat de hoofdverblijfplaats van de 
zoon van de eisers gevestigd was bij 
zijn moeder en dat hij bepaalde week
ends doorbracht bij zijn vader, wiens 
woonplaats te Gilly kon worden be
schouwd als zijn tweede verblijf; dat 
het arrest, nu het vastgesteld heeft dat 

de zoon van de eisers op de vrijdag
avond bij zijn vader had gesoupeerd 
vooraleer hij het slachtoffer werd van 
een verkeersongeval op het traject 
naar de plaats waar hij werkte, wei
gert te erkennen dat de getroffene de 
bedoeling had om tijdelijk bij zijn va
der te gaan wonen, op grond dat de ge
troffene diezelfde avond naar zijn werk 
moest gaan en dat niets erop wijst dat 
hij na zijn nachtdienst naar zijn 
tweede verblijf te Gilly zou zijn terug
gekeerd; dat het arrest, door die ver
meldingen, zijn beslissing niet naar 
recht verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
tweede middel, dat niet kan leiden tot 
ruimere cassatie, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre het 
uitspraak doet over de ontvankelijk
heid van het hoger beroep; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde arrest; gelet op arti
kel 68 van de wet van 10 april 1971, 
veroordeelt verweerster in de kos
ten; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Arbeidshof te Brussel. 

29 juni 1998 - 3e kamer - Voorzitter : 
de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslag
geuer : de h. Echement - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Leclercq, advocaat
generaal- Aduocaten : mrs. Draps en 
Houtekier. 

Nr. 351 

28 KAMER- 30juni 1998 

WAPENS- VERBODEN WAPENS- VERDOKEN 
OF GEHEIME AANVALSWAPENS- BEGRIP. 

Worden geacht uerboden wapens te zijn de 
uerdoken of geheime aanualswapens, uoor 
zouer ze niet als uerweerwapens of oor
logswapens moeten worden beschouwd en 
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hetzij wapens zijn die het uiterlijk hier
van niet hebben, hetzij tuigen, gereed
schappen of voorwerpen zijn die nor
maal, tenzij bij toeval, niet als wapen 
worden gebruikt, maar blijkens de con
crete omstandigheden van de zaak voor 
aanval worden bestemd. (Art. 3, eerste 
lid, Wapenwet.) 

(VAN GARSSE) 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.1417.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 september 1996 door 
het Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Over het middel, luidende als volgt : 
schending van artikel 3 van de wet van 

3 januari 1933, zoals gewijzigd bij de wet 
van 30 januari 1991, 

doordat het aangevochten arrest over
weegt : "Hoewel een honkbalknuppel niet 
kan beschouwd worden een knots te zijn in 
de geest van lid 1 van artikel 3 van de 
wapenwet van 3 januari 1933, maakt deze 
in acht genomen de bijzondere omstandig
heden van onderhavige zaak in hoofde van 
beide beklaagden een geheim of verdoken 
aanvalswapen uit dat niet als verweer
wapen of als oorlogswapen mocht 
beschouwd worden. Het is dienvolgens uit 
hoofde van dezelfde wettekst een verba
den wapen" en verder ''De bedoeling van de 
gebruikers en de omstimdigheden waarin 
de knuppel is gehanteerd heeft aan het 
voorwerp het karakter van een geheim of 
verdoken aanvalswapen gegeven. Het en
kel feit dat de honkbalknuppel vrij te ver
krijgen was in de handel en uit zijn aard en 
normale bestemming niet als wapen is aan 
te merken, verandert hieraan niets", 

terwijl artikel 3 van de wet van 3 ja
nuari 1933 een honkbalknuppel niet kwa
lificeert als een verboden wapen en de Ko
ning dit naderhand, bij toepassing van het 
laatste lid van dat artikel, evenmin heeft 
gedaan, en een honkbalknuppel dus niet als 
een verboden wapen mag aanzien wor
den, gezien de natuurlijke aard ervan (toe
stel om te sporten) en het gebruik waar
voor het is . gemaakt en in het 
handelsverkeer is gebracht : 

Overwegende dat de opsomming van 
verboden wapens in artikel 3, eerste 
lid, van de wet van 3 januari 1933 op 

de vervaardiging van, de handel in en 
het dragen van wapenen en op de han
del in munitie, niet beperkend is; 

Dat naar luid van hetzelfde lid wor
den geacht verboden wapens te zijn : 
"aile verdoken of geheime aanvalswa
pens die niet als verweerwapens of 
oorlogswapens mochten beschouwd 
zijn"; 

Dat verdoken of geheime aanvals
wapens, voor zover ze niet als verweer
wapens of oorlogswapens moeten wor
den beschouwd, hetzij wapens zijn die 
het uiterlijk hiervan niet hebben, het
zij tuigen, gereedschappen ofvoorwer
pen zijn die normaal, tenzij bij toe
val, niet als wapen worden gebruikt, 
maar blijkens de concrete omstandig
heden van de zaak voor aanval wor
den bestemd; 

Overwegende dat de appelrechters 
door hun motivering, met onaantast
bare beoordeling van feitelijke gege
vens, waaronder "de bedoeling van de 
gebruikers en de omstandigheden 
waarin de knuppel is gehanteerd", hun 
beslissing dat "hoewel een honkbal
knuppel niet kan beschouwd worden 
een knots te zijn in de geest van lid 1 
van artikel 3 van de wapenwet van 3 
januari 1933, deze in acht genomen de 
bijzondere omstandigheden van on
derhavige zaak ( ... ) een geheim ofver
doken aanvalswapen (uitmaakt) dat 
niet als verweerwapen of oorlogswapen 
mocht beschouwd worden (en dat) 
dienvolgens uit hoofde van dezelfde 
wettekst een verboden wapen (is)", 
naar recht verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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. 

30 juni 1998 - 2e kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Holsters, voorzitter -
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Gelijkluidende conclusie van de h. Goe
minne, advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
H. De Meyer, Gent. 

Nr. 352 

2e KAMER- 30 juni 1998 

1 o BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - COMMISSIE TOT BESCHER
MING VAN DE MAATSCHAPPIJ- RECHTSPLE
GING- VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING
AFWIJZING - HOGER BEROEP DOOR ADVO
CAAT VAN DE GEINTERNEERDE- WE !GERING 
- CASSATIEBEROEP DOOR DE GEINTER
NEERDE- ONTVANKELIJKHEID. 

2° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN
BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIE
BEROEP- STRAFVORDERING- BESLISSIN
GEN UIT HUN AARD NIET VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP- COMMISSIE TOT BESCHER
MING VAN DE MAATSCHAPPIJ- VERZOEK TOT 
INVRIJHEIDSTELLING- AFWIJZING- HOGER 
BEROEP DOOR ADVOCAAT VAN DE GEINTER
NEERDE -WEI GERING- ONTV ANKELIJKHEID. 

3o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAF

ZAKEN- COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN 
DE MAATSCHAPPIJ- VERZOEK TOT INVRIJ
HEIDSTELLING- AFWIJZING- HOGER BE
ROEP DOOR ADVOCAAT VAN DE GEINTER
NEERDE - WEIGERING. 

4o WETTEN. DECRETEN. ORDONNAN
TIES. BESLillTEN- WERKING IN DE TIJD 
EN IN DE RUIMTE -WERKING IN DE TIJD -
WET BETREFFENDE DE RECHTSPLEGING
RECHTSMIDDELEN EN AANLEG- WIJZIGING 
DOOR EEN NIEUWE WET- DRAAGWIJDTE. 

1 o en 2° Niet ontvankelijk is het cassatie
beroep ingesteld door de gei"nterneerde te
gen de beslissing van de commissie tot be
scherming van de maatschappij waarbij 
zijn verzoek om invrijheidstelling wordt 
afgewezen, nu tegen deze beslissing ha
ger beroep kan worden ingesteld door de 
advocaat van de gefnterneerde : dit geldt 
oak wanneer deze raadsman geweigerd 
heeft dit rechtsmiddel aan de wenden (1). 

(1) Zie Cass., 9 jan. 1991, A.R. nr. 8813 (A C., 
1990-91, nr. 235). 

(Artt. 407 en 413 Sv. en art. 19bis Wet 
Bescherming Maatschappij.) 

3° Het recht van verdediging van de gefn
terneerde wordt niet geschonden door de 
weigering van zijn raadsman om hager 
beroep in te stellen tegen de beslissing van 
de commissie tot bescherming van de 
maatschappij, waarbij het verzoek om in
vrijheidstelling van de gefnterneerde 
wordt afgewezen. (Art. 19bis Wet Be
scherming Maatschappij.) 

4 o Een nieuwe wet betreffende de rechts
pleging die de regeling met betrekking tot 
de rechtsmiddelen en de aanleg wijzigt, 
is, behoudens afwijkende bepaling, al
leen van toepassing op beslissingen die 
werden gewezen nadat de nieuwe wet in 
werking is getreden (2). 

(E. .. ) 

ARREST 

(A.R. nr. P.98.0728.N) 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 11 mei 1998 op ver
wijzing gewezen door de commissie tot 
bescherming van de maatschappij, in
gesteld bij de psychiatrische afdeling 
van de gevangenis te Antwerpen; 

Gelet op het arrest van 17 maart 
1998 van het Hof; 

Over het eerste middel, in zoverre 
het de ontvankelijkheid van de voor
ziening betreft : 

Overwegende dat overeenkomstig 
artikel 19bis wet tot bescherming van 
de maatschappij, ingevoerd krach
tens artikel 3 wet van 10 februari 1998 
tot wijziging van vermelde wet, ha
ger beroep openstaat bij de hoge com
missie tot bescherming van de maat
schappij tegen de beslissing waarbij 
het verzoek om invrijheidstelling van 
de gei:nterneerde wordt afgewezen; 

Overwegende dat waar wijzigende 
wetten betreffende de rechtspleging in 

(2) Cass., 10 feb. 1972 (A. C., 1972, 537 en Bull. 
en Pas., 1972, I, 532, met concl. van eerste 
advocaat-generaal P. Mahaux). 
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beginsel onmiddellijk van toepassing 
zijn op de reeds hangende procedu
res, een nieuwe wet die de regeling 
met betrekking tot de rechtsmidde
len en de aanleg wijzigt, behoudens af
wijkende bepaling, aileen van toepas
sing is op beslissingen die werden 
gewezen nadat de nieuwe wet in wer
king is getreden; 

Overwegende dat de wet van 10 fe
bruari 1998 tot wijziging van de wet 
van 1 juli 1964 tot bescherming van de 
maatschappij werd opgenomen in het 
Belgisch Staatsblad van 18 maart 
1998 en derhalve, bij ontstentenis van 
bijzondere regeling, verbindend werd 
de tiende dag na de bekendmaking, te 
weten 28 maart 1998; dat nu de be
streden beslissing werd gewezen op 11 
mei 1998, zij overeenkomstig het ver
melde artikel 19bis vatbaar is voor ho
ger beroep; 

Overwegende dat krachtens de ar
tikelen 408 en 413 Wetboek van Straf
vordering een voorziening in cassa
tie slechts ontvankelijk is als de 
beslissing waartegen ze is gericht, in 
laatste aanleg is gewezen ; dat de be
streden beslissing niet in laatste aan
leg is gewezen, zodat de voorziening 
niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat de omstandig
heid dat het vermelde artikel 19bis be
paalt dat aileen de advocaat van de 
gei:nterneerde hoger beroep kan in
stellen en dat eiser voorhoudt dat zijn 
raadsman geweigerd heeft zulks te 
doen, niet voor gevolg heeft dat de be
slissing tot afwijzing van het verzoek 
om invrijheidstelling ten aanzien van 
de gei:nterneerde zou dienen te wor
.den aangezien als een beslissing in 
laatste aanleg gewezen, waartegen 
cassatieberoep mag worden ingesteld; 

Overwegende dat de wetgever door 
de invoering van artikel 19bis in de 
Wet Bescherming Maatschappij, de 
gei:nterneerde een recht op hoger be
roep heeft toegekend doch de uitoefe
ning van dit recht heeft toevertrouwd 
aan de raadsman van de gemtemeerde 
rekening gehouden met de bijzondere 
geestestoestand van de gei:nterneerde 
en de noodzaak om een toevloed van 

onverantwoorde beroepen te voorko
men ; dat het aileen de advocaat toe
komt te beslissen of, in het belang van 
de gei:ntemeerde wel of niet hoger be
roep moet worden ingesteld tegen de 
beslissing waarbij diens invrijheid
stelling wordt geweigerd; dat door het 
feit dat zijn raadsman zou geweigerd 
hebben hoger beroep in te stellen, ei
sers recht van verdediging noch de in 
het onderdeel aangehaalde wetsbepa
lingen worden miskend; 

Dat het middel in zoverre niet kan 
worden aangenomen; 

Om die redenen, ongeacht het ove
rige van het eerste middel en de ove
rige middelen die niet de ontvanke
lijkheid van de voorziening betreffen, 
en ongeacht de brief gedagtekend 17 
juni 1998, getiteld "Cassatie Midde
len Memories", die ter griffie van het 
Hof werd ontvangen op 25 juni 1998, 
dit is buiten de bij artikel 420bis Wet
hoek van StrafVordering bepaalde ter
mijn van acht dagen, verwerpt de 
voorziening. 

30 juni 1998 - 2e kamer.- Voorzitter : 
de h. Holsters, voorzitter- Verslagge
ver : de h. Landers - Gelijkluidende con
clusie van de h. Goeminne, advocaat
generaal. 

Nr. 353 

2e KAMER - 30 juni 1998 

1 o DOUANE EN ACCIJNZEN- INVOER, 
UITVOER EN DOORVOER VAN GOEDEREN
VERORDENINGEN EN RICHTLIJNEN VAN DE 
E.E.G. - RECHTSVORDERING TOT BETALING 
VAN ONTDOKEN HEFFINGEN- BEVOEGDHEID. 

2o DOUANE EN ACCIJNZEN- INVOER, 
UITVOER EN DOORVOER VAN GOEDEREN
VERORDENINGEN EN RICHTLIJNEN VAN DE 
E.E.G.- RECHTSVORDERING TOT BETALING 
VAN ONTDOKEN HEFFINGEN -AARD. 
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3o DOUANE EN ACCIJNZEN - STRAF
ZAiillN- INVOER, UITVOER EN DOORVOER VAN 
GOEDEREN- VERORDENINGEN EN RICHTLIJ
NEN VAN DE E.E.G.- RECHTSVORDERING TOT 
BETALING VAN ONTDOiffiN HEFFINGEN- MI
NISTER VAN ECONOMISCHE ZAiffiN -
BURGERLIJiffi-PARTIJSTELLING. 

4o HOGER BEROEP STRAFZAiffiN 
(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- GE
VOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER
DOUANE EN ACCIJNZEN- GEEN HOGER BE
ROEP DOOR ADMINISTRATIE - VERBEURDVER
KLARING- VERZWARING- WETTELIJKHEID. 

5o DOUANE EN ACCIJNZEN - INVOER, 
UITVOER EN DOORVOER VAN GOEDEREN
VERORDENINGEN EN RICHTLIJNEN VAN DE 
E.E.G. - PROCES-VERBAAL- AFSCHRIFT AAN 
OVERTREDER - ONDERTEiffiNING. 

6° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIIffiL 6 -ARTI
IffiL 6.1- REDELIJiffi TERMIJN- DOUANE EN 
ACCIJNZEN- VOORSTEL TOT TRANSACTIE -
RELEV ANTlE. 

7o VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAF
ZAimN - STRAFVORDERING- VERPLICHTE 
VERMELDINGEN - VOLSTREKTE MEERDER-· 
HElD VAN STEMMEN. 

1 o De minister van Economise he Zaken is' 
bevoegd om een ontdoken heffing die bij 
invoer verschuldigd is met toepassing van 
de verordeningen en richtlijnen van de 
E.E.G. in te vorderen. (Artt. 1 en 2 Ver
ordening (E. E.G.) nr. 2144/87 van 13 juli 
1987; artt. 1 tot 4 Verordening (E.E.G.) 
nr. 1031/88 van 18 april1988; artt. 1, 4° 
en 9°, 56, 220, 231, 257,§§ 1 en 3, 266, 
281, 282 en 283 Douane en Accijnzen
wet; artt. 4 en 10 wet 11 september 
1962.) 

2° De vordering van de minister van Eco
nomische Zaken tot betaling van ontdo
ken heffingen die bij invoer verschul
digd zijn met toepassing van de 
verordeningen en richtlijnen van de 
E.E.G. is gegrond op bijzondere wetsbe
palingen en is geen vordering tot vergoe
ding van schade. (Artt. 1 en 2 Verorde
ning (E.E.G.) nr. 2144/87 van 13 juli 
1987; artt. 1 tot 4 Verordening (E.E.G.) 
nr. 1031/88 van 18 april1988; artt. 1, 4° 
en 9°, 56, 220, 231, 257,§§ 1 en 3, 266, 
281, 282 en 283 Douane en Accijnzen
wet; artt. 4 en 10 wet 11 september 1962; 
1382 en 1383 B.W.) 

3° lnzake indirecte belastingen, zoals een 
heffing die bij invoer verschuldigd is met 
toepassing van de verordeningen en richt
lijnen van de E.E.G., is de administra
tie bevoegd om ontdoken belasting in te 
vorderen bij wijze van de burgerlijke
partijstelling, wanneer de indirecte be
lasting werd ontdoken ten gevolge van het 
misdrijf waarvoor de beklaagde wordt 
vervolgd. (Artt. 1 en 2 Verordening 
(E.E.G.) nr. 2144/87 van 13 juli 1987; 
artt. 1 tot 4 Verordening (E.E.G.) nr. 
1031/88 van 18 april1988; artt. 1, 4° en 
9°, 56, 220, 231, 257,§§ 1 en 3, 266, 281, 
282 en 283 Douane en Accijnzenwet; artt. 
4 en 10 wet 11 september 1962.) 

4 o Nu alleen de administratie de strafvor
dering strekkende tot toepassing van 
boete, verbeurdverklaringen of het slui
ten van fabrieken uitoefent, na de con
clusies van het openbaar ministerie te 
hebben gehoord, vermogen de appid
rechters niet, bij ontstentenis van hager 
beroep door deze administratie, de ten 
laste van beklaagde uitgesproken ver
beurdverklaring te verzwaren. (Art. 281, 
§ 2, Douane enAccijnzenwet; art. 202 Sv.) 

5° Het afschrift van het proces-verbaal, dat 
aan de overtreder dient te worden afge
geven, dient niet de handtekening van 
beide bekeurders en de ondertekening ne 
varietur te dragen; het volstaat dat het af
schrift door een van beide bekeurders on
dertekend is "voor eensluidend afschrift". 
(Artt. 267 en 270 Douane en Accijnzen
wet.) 

6° Afgezien ervan dat het voorstel door de 
administratie van een transactie geen 
daad van vervolging zou zijn, mogen de 
appelrechters wel met het feit dat derge
lijk voorstel werd gedaan rekening hou
den om de redelijke termijn te beoorde
len. (Art. 6 Verdrag Rechten van de 
Mens.) 

7o Nu behoudens de wettelijk voorziene uit
zonderingen het vonnis de toegepaste ar
tikelen betreffende de rechtspleging niet 
moet vermelden en, wanneer meer dan 
twee gevoelens werden uitgedrukt, de 
rechters die zich het minst gunstig voor 
de beklaagde hebben uitgesproken ver
plicht zijn zich met een van de andere ge
voelens te verenigen, blijkt uit de onder
tekening van een arrest dat de beslissing 
bij volstrekte meerderheid werd gena
men zodat het arrest deze omstandig
heid niet moet vermelden. (Art. 193bis 
Sv.) 
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(BELGISCHE STAAT - MIN. V. ECONOMISCHE ZA
KEN T. VAES E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.97.0281.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 januari 1997 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

I. Op de voorziening van de Bel
gische Staat : 

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

Verordening (E.E.G.) no 2144/87 van de 
Raad van 13 juli 1987 inzake de douane
schuld, gewijzigd bij de Verordening 
(E.E.G.) no 4108/88 van de Raad van 21 de
cember 1988 en bij de Verordening (E.E.G.) 
no 1776/90 van de Raad van 20 juni 1990, 
zoals v66r de Verordening (E.E.G.) no 2913 
van de Raad van 12 oktober 1992 tot vast
stelling van het communautair douane
wetboek, 1 tot 4, van de Verordening 
(E.E.G.) no 1031/88 van de Raad van 18 
april 1988 betreffende de vaststelling van 
de personen die gehouden zijn tot beta
ling van een douaneschuld, zoals v66r de 
Verordening (E.E.G.) no 2914 van de Raad 
van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het 
communautair douanewetboek, 1, 4° en 9°, 
56, 220, 231, 257, §§ 1 en 3, 266, 281, 282, 
283 van de algemene wet op de douane en 
accijnzen gecoordineerd bij het konink
lijk besluit van 18 juli 1977, bevestigd bij 
de wet van 6 juli 1978, gewijzigd bij het ko
ninklijk besluit van 26 augustus 1981 en de 
wet van 22 december 1989, en v66r de wij
ziging bij de wet van 27 december 1993, 4, 
10 van de wet van 11 september 1962 be
treffende de in-, uit- en doorvoer van goe
deren, gewijzigd bij de wetten van 19 juli 
1968, en 6 juli 1978, en zoals v66r de wij
ziging bij de wet van 3 augustus 1992, 
1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 63 
van het Wetboek van StrafVordering, 

doordat het bestreden arrest van her
vorming, na op strafgebied Smeets Ro
bert schuldig te hebben verklaard aan het 
onttrekken aan de doorvoer en invoer in het 
Rijk, te Peer op 13 december 1990, van 34 
levende koeien uit Polen, en de NV Smeets 
en zonen aansprakelijk gesteld te hebben 
voor de geldstraffen, en na Vaes Robert bui
ten zake gesteld te hebben omdat het hof 
(van beroep) zonder rechtsmacht was we
gens opslorping dezer feiten door het ge
zag van gewijsde van het arrest van 14 ja-

nuari 1994 van dit hof, en vervolgens 
statuerend op burgerlijk gebied, na beide 
verweerders Smeets Robert en Vaes Yvan 
veroordeeld te hebben tot betaling van 
65.212 frank verschuldigde invoerrech
ten en de NV Smeets en Zonen daarvoor 
burgerrechtelijk aansprakelijk gesteld te 
hebben, de door eiser tegen de verweer
ders ingestelde burgerlijke vordering tot be
taling van 1.276. 717 frank ontdoken 
landbouwheffingen ongegrond verklaart op 
volgende gronden : dat eiser stelt dat zijn 
vordering een lan{lbouwheffing en een recht 
bij invoer is, m.a::w. een douaneschuld en 
dat deze vordering tot betaling van douane
rechten geen burgerlijke vordering is op 
grond van een misdrijf, maar dat ze een bij
zonder karakter heeft en los staat van de 
strafvordering; dat ze gesteund is op de wet 
en dat de strafrechter er uitspraak over 
moet doen; dat een oorzakelijk verband tus
sen misdrijf en schade hier niet van doen 
is; dat het hof (van beroep) slechts kan 
vaststellen dat de strafVervolging op gang 
werd gebracht door de Belgische Staat, Mi
nisterie van Financien namens de admi
nistratie; dat de Belgische Staat, Ministe
rie van Economische Zaken ter zitting van 
de rechtbank dd. 26 november 1993 akte 
vroeg van haar stelling als burgerlijke par
tij; dat ook in het vonnis er sprake is van 
burgerlijke partij; dat eiser aldus voor de 
eerste rechter akte gevraagd heeft van zijn 
stelling als burgerlijke partij en deze ver
klaring op het zittingsblad geacteerd werd 
en aldus authentiek werd vastgesteld; dat 
eiser derhalve slechts een hoedanigheid 
heeft, nl. deze van burgerlijke partij; dat be
houdens afwijkende bepalingen uit een bij
zondere wet en, behalve wanneer de wet bij 
uitzondering de strafrechter, bij wie de zaak 
aanhangig is, toelaat tegelijkertijd een ver
oordeling, een sanctie of een andere maat
regel uit te spreken ten laste van een derde, 
de tussenkomst van een derde voor de 
strafrechter niet ontvankelijk is; dat ei
ser niet aanduidt ingevolge welke wette
lijke bepalingen hij zou kunnen tussen
gekomen zijn; dat eiser nog aanvoert dat hij 
reeds partij in het geding was en hij al
dus steeds zijn aanspraken kan specifie
ren en laten gelden; dat evenwel inzake 
douane en accijnzen het initiatief tot de ver
volging en de strafVordering slechts wordt 
uitgeoefend door de minister van Finan
cien, op vervolging en benaarstiging van de 
Gewestelijke Directeur van het bestuur der 
douane en accijnzen, zoals dat ook blijkt uit 
de uitgebrachte dagvaarding (afgezien van 
het hier irrelevante feit dat de vordering 
met betrekking tot de hoofdgevangenisstraf 
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aan het openbaar ministerie toekomt); dat 
eiser in zijn hoedanigheid van burgerlijke 
partij geen schade aantoont, zodat zijn bur
gerlijke partijstelling ongegrond voorkomt, 

terwijl, eerste onderdeel, wanneer de 
strafrechter zoals in casu op vordering van 
de Minister van Financien, gevat is door 
penale vervolgingen ten laste van de ver
weerders Vaes Yvan en Smeets Robert, op 
grond van misdrijven en fraudes inzake 
douane, nl. de doorvoer of invoer in het Rijk 
zonder aangifte van 34 levende koeien uit 
Polen, dan behoort de burgerlijke vorde
ring tot betaling der bij deze in- en door
voer ontdoken landbouwheffingen tot de 
kennisname van de penale rechter die ge
vat is van het douanemisdrijf (schending 
van de art. 56, 220, 231, 257, §§ 1 en 3, 266, 
281, 282, 283 van het K.B. van 18 juli 1g77, 
4, 10 van de wet van 11 september 1g62); 
dat immers enerzijds de landbouwheffing 
op de uit derde landen ingevoerde dieren 
een douaneschuld is (schending van art. 1, 
4° en go, van het K.B. van 18 juli 1g77, 1, 
2 van de Verordening E.E.G. no 2144 van 
13 juli 1g87); dat anderzijds de bevoegd
heid voor de kennisname van de burger
lijke vordering tot betaling der ontdoken 
landbouwheffingen ingevolge de door de 
verweerders begane misdrijven bij de wet 
toevertrouwd is aan de door de strafvor
dering gevatte correctionele rechter (scherr
ding van de art. 56, 220, 231, 257, §§ 1 en 
3, 266, 281, 282, 283 van het K.B. van 18 
juli 1g77, 4, 10 van de wet van 11 septem
ber 1g62); 

tweede onderdeel, de door de verweer
ders ontdoken landbouwheffing waarvan de 
betaling het voorwerp van de burgerlijke 
vordering van eiser uitmaakt, zijn recht
streekse grondslag in de wet vindt die deze 
betaling oplegt, en niet in de door de ver
weerders begane misdrijf en fraude, die 
slechts de aanleiding zijn tot de vorde
ring tot betaling ervan (schending van de 
art. 56, 220, 257, 266 van het K.B. van 18 
juli 1g77, 1, 2 van de Verordening no 
2144/87 van 13 juli 1g87, 1 tot 4 van de 
Verordening no 1031 van 18 april1g88); dat 
de door eiser gestelde burgerlijke vorde
ring strekt tot betaling van die ontdoken 
landbouwheffingen en niet tot betaling van 
vergoeding van door het misdrijf veroor
zaakte schade, zodat het bestreden ar
rest ten onrechte de door eiser ingestelde 
vordering ongegrond verklaart omdat hij 
geen schade bewijst; dat het bewijs van 
schade voor het opvorderen van de ontdo
ken heffingen niet vereist is daar deze vor
dering niet op een misdrijf steunt noch de 
vergoeding van de erdoor veroorzaakte 

schade tot voorwerp heeft (schending van 
de art. 1382, 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek, 63 van het Wetboek van Strafvorde
ring, 4, 10 van de wet van 11 september 
1g62, 1, 4° en go, van het K.B. van 18 juli 
1g77, 1, 2 van de Verordening E.E.G. no 
2144 van 13 juli 1g87, 1 tot 4, van de Ver
ordening E.E.G. no 1031 van 18 april1g88); 

derde onderdeel, het feit dat inzake ver
volging van douanemisdrijven het initia
tief uitgeoefend wordt door de minister van 
Financien niet belet dat eiser bij wijze van 
burgerlijke-partijstelling voor de door de 
minister van Financien gevatte strafrech
ter de betaling der bij deze in- en door
voer ontdoken landbouwheffingen kan ver
volgen, zonder dat hij daartoe in de 
hangende procedure nog anders dient tus
sen te komen; dat immers enerzijds de bur
gerlijke vordering tot betaling der ontdo
ken heffingen, alhoewel onafhankelijk der 
strafrechterlijke vordering, toch een inci
dentele vordering is die met burgerlijke
partijstelling door eiser voor de gevatte 
strafrechter kan gebracht worden (schen
ding van de art. 281, 282, 283 van het K.B. 
van 18 juli 1g77); dat anderzijds het feit dat 
de veroordeling tot betaling der landbouw
heffingen niet gevraagd werd in het geding
inleidend exploot niet belet dat eiser met 
zijn incidentele burgerlijke vordering deze 
betaling nastreeft, daar deze schuld haar 
oorzaak rechtstreeks vindt in de wet en het 
vervolgde misdrijf de aanleiding is tot de 
schuldigheid van de heffing (schending van 
de art. 56, 220, 231, 257, §§ 1 en 3, 266, 
281, 282, 283 van het KB van 18 juli 1g77, 
4, 10 van de wet van 11 september 1g62, 1, 
2 van de Verordening no 2144/87 van 13 juli 
1g87, 1 tot 4 van de Verordening no 1031 
van 18 april 1g88); 

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

Overwegende dat eiser bij de eer
ste rechter een burgerlijke rechtsvor
dering heeft ingesteld met het oog op 
de veroordeling van de verweerders tot 
betaling van ontdoken E.E.G.
landbouwheffingen; 

Dat het de appelrechters stand, on
der eerbiediging van het recht van ver
dediging, op de regelmatig aan hun be
oordeling onderworpen feiten en 
zonder het voorwerp of de oorzaak van 
eisers vordering te wijzigen, de rechts
regels toe te pass en of wetsbepalin
gen aan te duiden op grand waarvan 
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zij over deze vordering uitspraak 
moesten doen; 

Overwegende dat de minister van 
Economische Zaken op grond van de in 
het middel vermelde artikelen - uit
genomen artikel 63 Wetboek van 
Strafvordering - bevoegd is om een 
ontdoken hefting die bij invoer ver
schuldigd is met toepassing van de 
verordeningen en richtlijnen van de 
E.E.G., in te vorderen; dat deze vor
dering gegrond gaat op bijzondere 
wetsbepalingen en geen vordering tot 
vergoeding van schade is; 

Overwegende dat inzake indirecte 
belastingen, zoals een hefting die bij 
invoer verschuldigd is met toepas
sing van de verordeningen en richt
lijnen van de E.E.G., de administra
tie die bevoegd is om ontdoken 
belasting in te vorderen, dit kan doen 
bij wijze van de burgerlijke-partij
stelling vermeld in artikel 63 Wet
hoek van Strafvordering, wanneer de 
indirecte belasting werd ontdoken ten 
gevolge van het misdrijf waarvoor de 
beklaagde wordt vervolgd; 

Dat uit het bovenstaande volgt dat 
niet naar recht zijn verantwoord : 1. de 
consideransen van het bestreden ar
rest "dat een oorzakelijk verb and tus
sen misdrijf en schade - de rechters 
bedoelen met de schade de 'douane
schuld' - hier niet van doen is" en 
"dat (eiser) derhalve slechts een hoe
danigheid heeft, namelijk deze van 
burgerlijke partij", 2. de hierop ge
gronde gevolgtrekking "dat (eiser) in 
(zijn) hoedanigheid van burgerlijke 
partij geen schade aantoont, zodat 
(zijn) burgerlijkepartijstelling onge
grond voorkomt", 3. de uiteindelijke 
beslissing; 

Dat het middel gegrond is; 

II. Op de voorziening van Robert 
Smeets en Smeets en zonen N.V. : 

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

Over het eerste middel : 
schending van art. 202 van het Wetboek 

van StrafVordering en van het beginsel van 

de devolutieve werking van het hoger be
roep in strafzaken en de art. 12 en 14 van 
de Grondwet in hoofdorde, van art. 220 van 
de A.W.D.A. en het principe dat elke schul
denaar van een zaak gehouden is tot ver
vangende schadevergoeding indien hij deze 
zaak onttrok aan zijn schuldeiser en in ge
breke blijft ze te leveren, in subsidiaire 
orde, en in zeer subsidiaire orde van art. 
211bis van het Wetboek van Strafvorde
ring, 

doordat het hof van beroep, nadat het 
heeft vastgesteld dat van de vervolgende 
partijen enkel het openbaar ministerie had 
beroep ingesteld tegen (het vonnis) van de 
eerste rechter, stelt dat "met betrekking tot 
de verbeurdverklaring vast te stellen is dat 
de dieren niet in beslag konden genomen 
worden in het kader van de douane
wetgeving, doch dat de inbeslagname ge
beurde in het kader van de inbreuken op de 
Dierengezondheidswet van 24 maart 1987, 
zoals dat blijkt uit het na het tussenarrest 
van 4 oktober 1996 gevoegde dossier", "dat, 
indien de goederen niet kunnen in beslag 
genomen worden in het kader van de 
douanewetgeving, de beklaagde moet ver
oordeeld worden tot betaling van de tegen
waarde ervan", en "dat het derhalve irre
levant is wat er nu gebeurde met de 
opbrengst van de in het kader van de 
Dierengezondheidswet in beslag gena
men dieren", en eerste verzoeker veroor
deelt "tot betaling van de tegenwaarde van 
de goederen die niet konden aangehaald 
worden, te weten vierhonderdenzeven
duizend vijfhonderd tweeenzestig frank 
(407.562 frank)", waar deze strafniet aan 
eerste verzoeker was opgelegd door de eer
ste rechter; 

terwijl, eerste onderdeel, het hoger be
roep van het openbaar ministerie enkel ont
vankelijk is in zoverre het de hoofd
gevangenisstraf betreft, en er voor een 
wijziging van de andere straffen een ha
ger beroep van het Ministerie van Finan
cien als vervolgende partij noodzakelijk is, 
en dienvolgens de appE!lrechter in dat ge
val geen enkele bijkomende straf meer kan 
opleggen aan een verdachte, zoals een ver
oordeling tot betaling van een tegenwaarde, 
en zelfs de in eerste aanleg opgelegde bij
komende straffen niet meer kan wijzigen, 
nu deze ingevolge de devolutieve werking 
van het enkel hoger beroep van het open
baar ministerie en de afwezigheid van een 
beroep het Ministerie van Financien on
herroepelijk zijn komen vast te staan; 

terwijl, tweede onderdeel, een veroorde
ling tot betaling van de tegenwaarde een 
vorm van vervolging en strafis, die niet bij 
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geschreven wet is ingevoerd ten aanzien 
van een beklaagde, aangezien deze veroor
deling een gevolg is van het rechtsbegin
sel dat elke schuldenaar van een zaak ge
houden is tot vervangende schadevergoe
ding indien hij deze zaak onttrok aan zijn 
schuldeiser en in gebreke blijft ze te leve
ren, en het daarenboven vaststaat dat dit 
enkel kan opgelegd worden aan een hou
der, die de kwestieuze zaak overdraagt aan 
een derde of ze verbruikt ofwegdoet na
dat deze betekening heeft ontvangen van 
het proces-verbaal dat de vervolging in
leidt, terwijl de verzoekers nooit houders 
zijn geweest, noch van de betrokken koeien, 
noch van het betrokken bedrag, zodat er 
dus geen enkele wettelijke basis bestaat om 
deze veroordeling op te leggen aan een be
klaagde, zoals vereist door de artt. 12 en 14 
van de Grondwet; 

terwijl, derde onderdeel, subsidiair, een 
veroordeling tot betaling van de tegen
waarde slechts kan worden opgelegd, in de
zelfde rechterlijke beslissing als deze 
waarin een verbeurdverklaring is uitge
sproken, en deze veroordeling tot beta
ling van de tegenwaarde slechts e:ffectief 
wordt indien blijkt dat het verbeurdver
klaarde niet kan worden overgelegd, waar
bij het hofvan beroep dus art. 220 A.WD.A. 
en het in het middel aangehaald rechts
beginsel heeft geschonden door de terug
gave te bevelen, zonder dat zij de betrok
ken tegenwaarde, tot betaling waarvan de 
verzoekers zijn veroordeeld, heeft verbeurd
verklaard; 

terwijl, vierde onderdeel, subsidiair, een 
veroordeling tot betaling van de tegen
waarde van de betrokken goederen enkel 
kan worden opgelegd voor het geval dat de 
goederen, die verbeurd verklaard zijn, niet 
kunnen aangetro:ffen worden, terwijl in 
casu de koeien in beslag zijn genomen en 
zijn geslacht, en de tegenwaarde ervan is 
in beslag genomen en gedeponeerd bij de 
ontvanger der registratie en penale hoe
ten te Kortrijk, zodat deze tegenwaarde wel 
degelijk voorhanden was, en bijgevolg kon 
verbeurdverklaard worden (zeker nu deze 
niet was verbeurdverklaard op grond van 
de Dierengezondheidswet, wat blijkt uit het 
arrest van het Hof van Beroep te Antwer
pen dd. 14.01.1994, waarop het Hofver
mag acht te slaan, nu dit als stuk 4 is voor
gelegd door de partij Vaes bij haar 
beroepsbesluiten), waarbij het precies ir
relevant is door welke instantie en in het 
kader van welke wetgeving ze oorspron
kelijk in beslag is genomen, nu het enig cri
terium voor het verbeurdverklaren dan wel 
het veroordelen tot het betalen van de te-

genwaarde het al of niet voorhanden zijn 
van de betrokken goederen of de tegen
waarde ervan is; 

terwijl, vijfde onderdeel, zeer subsi
diair, in elk geval de veroordeling van de 
verzoekers tot betaling van de tegenwaarde 
van de goederen een strafVerzwaring uit
maakt voor de verzoekers, nu zij in eer
ste aanleg niet waren veroordeeld om dit 
bedrag, dat nooit tot hun vermogen heeft 
behoord, te betalen, waarbij dan ook diende 
te worden vastgesteld in het bestreden ar
rest dat het arrest was uitgesproken met 
eenparige stemmen van de leden van het 
hof (van beroep), of minstens diende mel
ding te worden gemaakt van de naleving 
van art. 211bis van het Wetboek van Straf
vordering bij de in acht genomen wetsbe
palingen; 

zodat het hof (van beroep), door verzoek
ster te veroordelen tot de terugbetaling van 
de tegenwaarde van de 34 koeien, de in het 
middel aangehaalde rechtsregels heeft ge
schonden: 

Overwegende dat krachtens arti
kel 281, § 2, Douane en Accijnzen
wet aileen de administratie de straf
vordering strekkende tot toepassing 
van boete, verbeurdverklaringen ofhet 
sluiten van fabrieken uitoefent, na de 
conclusies van het openbaar ministe
rie te hebben gehoord; 

Dat bij ontstentenis van hoger be
roep van de tweede verweerder, de 
appelrechters niet vermochten de ten 
laste van eiser uitgesproken verbeurd
verklaring te verzwaren; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het tweede middel : 

schending van art. 221, § 1, van de 
A.WD.A., 

doordat in het bestreden arrest ener
zijds de verschuldigde invoerrechten wer
den geraamd op 65.212 frank, bedrag waar
toe de verzoekers zijn veroordeeld, en 
anderzijds de verzoekers veroordeeld wer
den tot het betalen van een geldboete van 
815.124 frank, 

terwijl overeenkomstig het in het mid
del aangehaald artikel de overtreders van 
art. 220 A.W.D.A. een boete oplopen "van 
tienmaal de ontdoken rechten, berekend 
volgens de douane- en accijnsrechten", 
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zodat het Hof van Beroep te Antwer
pen slechts een boete mocht hebben opge
legd van 652.120 frank, en het in het mid
del aangehaald artikel schendt door een 
boete op te leggen van 815.124 frank: 

Overwegende dat eiser niet wordt 
veroordeeld tot de geldboete van ar
tikel 221, § 1, Douane en Accijnzen
wet van tienmaal de ontdoken rech
ten maar tot een geldboete van 
tweemaal de waarde voor verboden 
goederen, zijnde de geldboete bepaald 
bij artikel 221, § 2, Douane en 
Accijnzenwet; 

Dat het middel, dat op een onjuiste 
lezing van het bestreden arrest be
rust, feitelijke grondslag mist; 

Over het derde middel : 

schending van de artikelen 267 jo. 270 
van de A.W.D.A., 

doordat het hof van beroep in het be
streden arrest stelde dat verzoeker "blijk 
geeft van een slechte lezing van het straf
dossier door te beweren dat het proces
verbaal slechts ondertekend werd door een 
bekeurder", en "dat het proces-verbaal wel 
degelijk ondertekend is door twee bekeur
ders en "ne varietur" getekend werd door 
een hierarchische chef (namelijk inspec
teur R. Du Jardin), dat op 3 november een 
afschrift werd gezonden aan de overtre
ders blijkens ter post afgestempelde aan
getekende zending", en "dat aldus vol
daan is aan alle voorschriften van artikel 
270 A.W.D.A.", 

terwijl het afschrift van het proces
verbaal, dat aan de verzoekers is toege
stuurd op 3 november 1993, en dat als stuk 
3 aan de eerste beroepsbesluiten van de 
verzoekers was gevoegd, zodat het Hof van 
Cassatie er kennis kan van nemen, nu het 
tot de rechtsplegingsbundel behoort, slechts 
door een persoon "ne varietur" was onder
tekend, namelijk de heer Neul, zijnde een 
verificateur, en dus niet "ne varietur" was 
ondertekend door een hierarchisch over
ste, waaruit blijkt ofwel dat dit afschrift 
niet conform het origineel was, ofwel dat de 
ondertekening "ne varietur'' van de heer Du 
Jardin achteraf, en dus laattijdig is ge
plaatst, wat in elk geval een inbreuk uit
maakt op art. 267 jo. art. 270 A.W.D.A., nu 
uit art. 270 A.W.D.A. duidelijk blijkt dat het 
afschrift identiek moet zijn aan het origi
neel, alsook dat de ondertekening door de 

hierarchisch overste binnen de 5 dagen na 
het opstellen van het proces-verbaal dient 
te gebeuren; 

zodat door te oordelen dat het proces
verbaal van 3 november voldoet aan alle 
voorschriften van art. 270 A.W.D.A., het hof 
van beroep de in het middel aangehaalde 
artikelen heeft geschonden : 

Overwegende dat krachtens arti
kel 267 Douane en Accijnzenwet het 
proces-verbaal moet zijn getekend door 
ten minste twee daartoe bevoegde per
sonen; dat krachtens artikel 270 
Douane en Accijnzenwet binnen de vijf 
dagen na het opstellen het origineel 
van het proces-verbaal aan de hand
tekening ne varietur van een hierar
chische chef der bekeurders wordt on
derworpen, en afschrift ervan aan de 
overtreders wordt afgegeven; 

Dat het afschrift niet de handteke
ning van beide bekeurders en de on
dertekening ne varietur moet dra
gen; dat het volstaat dat het afschrift, 
zoals te dezen, door een van de beide 
bekeurders ondertekend is "voor eens
luidend afschrift"; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het vierde middel : 

schending van art. 6 E.V.R.M., 

doordat in het bestreden arrest wordt ge
steld "dat het verloop van een termijn van 
iets minder dan een jaar tussen het op
stellen van het (aanvankelijk en enig) 
proces-verbaal en de dagvaarding (name
lijk van 3 november 1992 tot 26 oktober 
1993) geen overschrijding van deze (=re
delijke) termijn inhoudt, nu er begin 1993 
overleg werd gepleegd met de C.D.C.V. en 
per 29 april 1993 een 'minnelijke schik
king' werd aangeboden aan Smeets Ro
bert, met een herinnering op 4 juni 1993; 
dat bovendien de strafVordering eveneens 
wordt uitgeoefend wanneer de administra
tie een voorstel tot 'minnelijke schikking' 
doet en dat de termijn slechts verder loopt 
omdat de 'overtreder' niet op dit voorstel 
van de administratie ingaat", 

terwijl noch een voorstel tot minnelijke 
schikking, noch een overleg met de bur
gerlijke partij kan aangezien worden als 
een verdere uitoefening van de strafVor
dering, nu enerzijds vaststaat dat een voor
stel tot minnelijke schikking geen daad van 
vervolging uitmaakt, waarbij een daad van 
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vervolging een daad is van een bevoegd per
soon, waardoor de strafvordering wordt in
gesteld ofverder uitgeoefend, waaruit dien
volgens kan worden afgeleid dat het 
voorstel tot minnelijke schikking niet kan 
beschouwd worden als een daad waarmee 
de strafvordering wordt uitgeoefend, waar
door de redelijke termijn niet meer ver
der zou lopen, en anderzijds een overleg 
met de burgerlijke partij niets te maken 
heeft met de strafvordering op zich; 

zodat het hofvan beroep, door te oorde
len dat een voorstel tot "minnelijke schik
king" een verdere uitoefening zou zijn van 
de strafvordering, waardoor bijgevolg de re
delijke termijn niet meer zou lopen, art. 6 
E.V.R.M. schendt : 

Overwegende dat, afgezien ervan 
dat het voorstel door de administra
tie van een transactie zoals bedoeld in 
artikel 263 Douane en Accijnzenwet 
geen daad van vervolging zou zijn, de 
appelrechters wel met het feit dat der
gelijk voorstel werd gedaan, wat de ei
sers niet betwisten, rekening mach
ten houden om de redelijke termijn te 
beoordelen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het vijfde middel : 

schending van art. 193bis van het Wet
hoek van Strafvordering, 

doordat nergens uit de bestreden arres
ten, noch uit het motiverend gedeelte, noch 
uit het beschikkende gedeelte ervan, blijkt 
dat deze arresten zijn gewezen met een 
meerderheid van stemmen, 

terwijl art. 193bis van het Wetboek van 
Strafvordering bepaalt dat elke beslis
sing dient genomen te worden met een 
meerderheid van stemmen, en het bijge
volg noodzakelijk is dat dit in het vonnis 
ook dient vermeld, of minstens dit artikel 
dient aangehaald in de beslissing, dit ter 
controle of de voornoemde wetsbepaling wel 
is toegepast en nageleefd; 

zodat, nu noch deze vermelding, noch het 
artikel193bis van het Wetboek van Straf
vordering in de bestreden arresten zijn op
genomen, het aangehaald artikel is ge
schonden: 

Overwegende dat, behoudens te de
zen niet toepasselijke uitzonderin
gen, het vonnis de toegepaste artike-

len betreffende de rechtspleging niet 
moet vermelden; 

Overwegende dat artikel 193bis 
Wetboek van Strafvordering bepaalt 
dat de beslissingen worden genomen 
bij volstrekte meerderheid van stem
men; worden meer dan twee gevoe
lens uitgedrukt, dan zijn de rechters 
die zich het minst gunstig voor de be
klaagde hebben uitgesproken, ver
plicht zich met een van de andere ge
voelens te verenigen; 

Dat uit de ondertekeping van het 
arrest blijkt dat de beslissing bij vol
strekte meerderheid werd genomen; 

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

tiiHe of op straffe van nietigheid voor-
geschreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

B. In zoverre de voorziening van ei
ser gericht is tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering van de 
tweede verweerder tegen hem; 

Overwegende dat eiser geen bijzon
der middel aanvoert; 

C. In zoverre de voorziening van ei
seres gericht is tegen de beslissing be
treffende de civielrechtelijke aanspra
kelijkheid : 

Overwegende dat eiseres geen mid
del aanvoert; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het de vor
dering van de eiser sub I ongegrond 
verklaart en in zoverre het de eiser 
sub II veroordeelt tot verbeurdverkla
ring en in kosten en de eiseres sub II 
civielrechtelijk aansprakelijk ver
klaart voor de betaling van de kos
ten waartoe de eiser sub II, haar aan
gestelde, werd veroordeeld; verwerpt 
de voorzieningen van de eisers sub II 
voor het overige; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; veroordeelt de eisers sub 
II in drie vierde van de kosten van 
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hun voorzieningen; laat de overige kos
ten ten laste van de Staat; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Brussel. 

30 juni 1998 - 2e kamer - Voorzitter : 
de h. Holsters, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Huybrechts - Gelijkluidende 
conclusie van de h. D'Halleweyn, advocaat
generaal met opdracht - Advocaten : mrs. 
Houtekier, Clayes Bouuaert; mrs. Ph. Noel
mans, Tongeren; mr. L. Gheysens, Kort
rijk. 

Nr. 354 

28 KAMER- 30 juni 1998 

1 o ONDERZOEKSGERECHTEN- OP
ROEPING- VERVROEGDE BESLISSING TOT 
VERWIJZING- GELDIGHEID. 

2o ONDERZOEKSGERECHTEN -PRO
CEDUREFOUTEN - VONNISGERECHT -
RECHTSMACHT. 

3° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN -
STRAFVORDERING- ONDERZOEKSGERECHT
PROCEDUREFOUTEN - VONNISGERECHT
RECHTSMACHT. 

4 o VERWIJZING NA CASSATIE - STRAF
ZAKEN- VERWIJZINGSBESCHIKKING- VER
NIETIGING- BESLISSING VAN HET VONNIS
GERECHT - VERNIETIGING- VERWIJZING. 

So CASSATIE - VORDERINGEN TOT VERNIE
TIGING. CASSATIEBEROEP IN HET BELANG VAN 
DE WET -ARTIKEL 441 SV.- VERNIETIGING 
VAN DE BESCHIKKING VAN VERWIJZING
VERNIETIGING VAN DE BESLISSING VAN HET 
VONNISGERECHT - VERWIJZING. 

1 o Niet naar recht verantwoord is de be
schikking van de raadkamer die, nu de 
verdachte opgeroepen werd voor een wel
bepaalde zitting, bedoelde verdachte op 
een eraan voorafgaande zitting naar de 
correctionele rechtbank verwijst (1). (Enig 
art., paragraafXV, eerste lid, wet 2S okt. 
1919.) 

2° en 3° Ret vonnis, waarbij de correctio
nele rechtbank de strafuordering onont
vankelijk verklaart wegens onregelma
tige verwijzing door de raadkamer, is 
aangetast door machtsoverschrijding, nu 
een vonnisgerecht, onder voorbehoud van 
eventuele onwettigheden aangaande de 
bevoegdheid, niet te oordelen heeft over de 
onregelmatigheden die aan de beschik
king van verwijzing zouden kleven; zo
lang bedoelde beschikking niet door het 
Hof van Cassatie vernietigd wordt, be
houdt ze haar kracht zodat de correctio
nele rechtbank geadieerd is en zich over 
de zaak moet uitspreken (2). 

4° en so Zo op grand van artikel441 Wet
boek van Strafvordering de beschikking 
tot verwijzing, wegens vormfouten, en het 
vonnis van het vonnisgerecht dat de straf
vordering op grond van deze vastgestelde 
vormfouten onontvankelijk verklaart, we
gens machtsoverschrijding, worden ver
nietigd, wordt de zaak terug verwezen 
naar de raadkamer, anders samenge
steld (3). (Art. 441 Sw.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CAS
SATIE INZAKE MATTHIJS) 

ARREST 

(A.R. nr. P.98.0791.N) 

HET HOF; - Gelet op de vorde
ring van de Procureur-generaal bij het 
Hof van Cassatie luidende als volgt : 

"Aan de tweede kamer van het Hof 
van Cassatie. 

De procureur-generaal bij het Hof 
van Cassatie heeft de eer hierbij uit
een te zetten dat de minister van Jus
titie hem bij schrijven van 13 mei 
1998, Dienst Algemeen - Internatio
naal Strafrecht, nr. 6/CAN/98/719 op
dracht heeft gegeven om, met toepas
sing van artikel 441 Wetboek van 
Strafvordering, bij het Hof aan te 
brengen: 

- de beschikking op 13 december 
1996 gewezen door de raadkamer bij 

(2) Raadpl. Cass., 13 juni 1990, A.R. nrs. 7932, 
7954 en 8067 (A. C., 1989-90, nr. 592). 

(1) Raadpl. Cass., 22 mei 1985, A.R. nr. 4269 (3) Raadpl. Cass., 27 feb. 1950 (A. C., 1950, p. 
(A.C., 1984-85, nr. 573). 419). 
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de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Oudenaarde in zoverre deze de heer 
Willy Matthijs, geboren te Zarlardinge 
op 7 februari 1936 verwees naar de 
correctionele rechtbank, 

- alsmede het daaropvolgend von
nis uitgesproken door de negende ka
mer van de Correctionele Rechtbank te 
Oudenaarde op 15 mei 1997, in zo
verre deze de vordering van het open
baar ministerie onontvankelijk heeft 
verklaard wegens onregelmatige ver
wijzing door de raadkamer, 

welke (uitspraken) in kracht van ge
wijsde zijn getreden. 

- De beschikking van de raadka
mer dd. 13 december 1996 is strijdig 
met het enig artikel, paragraaf XV, 
eerste lid, van de wet van 25 oktober 
1919, nu vastgesteld dient te worden 
dat de verdachte Willy Matthijs opge
roepen was voor de zitting van de 
raadkamer dd. 17 december 1996, ter
wijl de beschikking tot verwijzing 
reeds werd verleend op de zitting van 
de raadkamer dd. 13 december 1996 
(Cass. 22 mei 1985, A.R. nr. 4269 (A. C. 
1984-85, nr. 573)) 

- Het vonnis van de correctionele 
rechtbank dd. 15 mei 1997 is aange
tast door machtsoverschrijding, nu een 
vonnisgerecht, onder voorbehoud van 
eventuele onwettigheden aangaande 
de bevoegdheid, niet te oordelen heeft 
over de onregelmatigheden die aan de 
beschikking van verwijzing zouden 
kleven. Zolang deze beschikking tot 
verwijzing niet door het Hof van Cas
sa tie of, in g~val van onbevoegdheid, 
door de kamer van inbeschuldiging
stelling vernietigd wordt, behoudt ze 
haar kracht zodat de correctionele 
rechtbank geadieerd is en zich over de 
zaak moet uitspreken. De correctio
nele rechtbank beschikte derhalve niet 
over de rechtsmacht de strafvorde
ring wegens de onregelmatigheid van 
de verwijzing onontvankelijk te ver
klaren (Cass. 8 jan. 1985, A.R. nr. 8839 
CA.C. 1984-85, nr. 271)). 

Om die redenen, vordert de onder
getekende procureur-generaal dat het 
aan het Hof moge be hagen : 

- de aangebrachte beschikking en 
het aangebrachte vonnis te vernieti
gen in de mate dat de beschikking de 
verdachte Willy Matthijs naar de cor
rectionele rechtbank verwees en het 
vonnis de strafvordering onontvanke
lijk verklaarde; 

- de zaak te verwijzen naar een an
ders samengestelde raadkamer bij de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Oudenaarde; 

- en te bevelen dat van zijn arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de vernietigde beschikking 
en het vernietigde vonnis; 

Brussel, 10 juni 1998. 
Voor de procureur-generaal, 
De advocaat-generaal m.o., 

(get.) S. D'Halleweyn." 
Gelet op artikel 441 Wetboek van 

Strafvordering, de redenen van de ver
melde vordering aannemende; vernie
tigt de beschikking, op 13 december 
1996 gewezen door de raadkamer van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Oudenaarde, en het vonnis op 15 mei 
1997 gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Oudenaarde; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de vernietigde 
beschikking en van het vernietigde 
vonnis; verwijst de zaak naar de raad
kamer van de Correctionele Recht
bank te Oudenaarde, anders samen
gesteld. 

30 juni 1998 - ze kamer - Voorzitter : 
de h. Holsters, voorzitter- Verslagge
ver : de h. Frere - Gelijkluidende conclu
sie van de h. D'Halleweyn, advocaat
generaal met opdracht. 

Nr. 355 

VAKANTIEKAMER- 3 juli 1998 

1° UITLEVERING- EUROPEES VERDRAG 
BETREFFENDE UITLEVERING VAN 13 DECEM
BER 1957 - VOORLOPIGE AANHOUDING -
RECHTSPLEGING- BEPALINGEN- DRAAG· 
WIJDTE - GEVOLGEN. 
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2° UITLEVERING- illTLEVERING AAN BEL
Gill- RECHTSPLEGING IN HET BillTENLAND
ONDERZOEKSGERECHTEN- BEVOEGDHEID
PERREN. 

3o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAF
ZAKEN - UITLEVERING AAN BELGIE -
ONDERZOEKSGERECHTEN- VOORLOPIGE AAN
HOUDING- BUITENLANDSE STAAT- RECHTS
PLEGING- ONREGELMATIGHEDEN- GEVOL
GEN. 

1 o en 2° De artt. 16.1 en 22 Europees Ver
drag betreffende uitlevering, opgemaakt 
te Parijs op 13 december 1957 en goed
gekeurd bij de wet van 22 april1997, be
paten alleen welke nationale wet van toe
passing is op de voorlopige aanhouding 
en op de uitlevering, die geschieden op 
grand van uoornoemd verdrag; die bepa
lingen kennen de hoven en rechtbanken 
van de verzoekende Staat niet de bevoegd
heid toe om de wettigheid van de akten 
van de autoriteiten van de aangezochte 
Staat te toetsen, en kennen euenmin aan 
de personen die aangehouden worden op 
het grondgebied van een door het Ver
drag gebonden Staat, het recht toe zich 
erop te beroepen dat een contracterenf!e 
partij haar verplichtingen eventueel met 
is nagekomen (1). (Artt. 16.1 en 22 Eu
ropees Verdrag 13 dec. 1957 betreffende 
uitlevering; wet 22 april 1997.) 

3° Schending van het recht van verdedi
ging voor de Belgische onderzoeks
gerechten kan niet worden afgeleid uit het 
feit alleen dat het hun voorgelegde dos
sier niet alle stukken beuat van de pro
cedure, zoals zij is gevoerd in de vreemde 
Staat waarbij het verzoek tot uitleve
ring is aangebracht, aangezien voor
noemde onderzoeksgerechten niet be
uoegd zijn om de wettigheid van die 
procedure te toetsen (2). 

(1) Zie Cass., 17 maart 1993, A.R. nr. 
P.93.038l.F (A.C., 1993, nr. 150); G. DEMANET, 
"Quelques problemes relatifs a !'extradition de
mandee par le Belgique", R.D.P., 1993, p. 43-
44, en de vermelde wijzigingen. 

(2) Zie Cass., 5 nov. 1986, A.R. nr. 5396 (A. C., 
1986-87, nr. 145), en raadpl. de noot van Jean 
Sace in R.D.P., 1987, p. 185; 24 april 1991, A.R. 
nr. 9040 (A.C., 1990-91, nr. 443); M. TREYS, 
"L'extradition", Novelles, procedure penale, d. 1, 
2 p. 538-539; FRANCHIMONT-JACOBS, MASSET, Ma
n~el de procedure penale, Luik, 1989, p. 1096, nr. 
2 en noten (120); R. DECLERCQ, Beginselen van 
Strafrechtspleging, Kluwer, 1994, p. 871, nr. 2390. 

(BISSAR) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.98.0874.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 juni 1998 gewezen 
door de kamer van inbeschuldiging
stelling van het Hof van Beroep te 
Brussel; 

Over het eerste middel : schending van de 
artikelen 159 van de Grondwet en 16 en 22 
van het Europees Verdrag betreffende uit
levering, opgemaakt te Parijs op 13 de
cember 1957 en vervat in de wet van 22 
april 1997, 

doordat de kamer van inbeschuldiging
stelling oordeelt dat de Belgische rechts
colleges, die uitspraak doen inzake voor
lopige hechtenis, niet bevoegd zijn om 
kennis te nemen van de onregelmatighe
den van de in het buitenland gevoerde 
uitleveringsprocedure en dat de inwerking
treding in Belgie van het Europees 
Uitleveringsbedrag van dat beginsel niet af
wijkt, 

terwijl Belgie, precies door het Uitle
veringsverdrag goed te keuren, te ken
nen heeft gegeven dat de inhoud van dat 
verdrag voortaan zou deel uitmaken van 
het positiefrecht en voortaan bindend zou 
zijn voor de Belgische rechter; de artike
len 16 en 22 van het Verdrag inzonder
heid bepalen dat de regelmatigheid van een 
uitlevering in het algemeen en van een 
voorlopige aanhouding moet worden be
oordeeld op grond van de wet van de aan
gezochte Staat, te dezen de Zwitserse wet; 
de kamer van inbeschuldigingstelling, nu 
ze weigert de regelmatigheid zowel van de 
voorlopige aanhouding als van de uitleve
ring te toetsen aan de Zwitserse wet, ge
weigerd heeft de wet toe te passen en bij
gevolg de artikelen 159 van de Grondwet, 
16 en 22 van het Europees Verdrag betref
fende uitlevering van 13 december 1957 
heeft geschonden; 

Overwegende dat het middel, in zo
verre het de schending aanvoert van 
artikel 159 van de Grondwet, dat niets 
uitstaande heeft met de aangevoerde 
grief, niet ontvankelijk is; 
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Overwegene dat, voor het overige, de 
artikelen 16, § 1, en 22 van het Eu
ropees Verdrag betreffende uitleve
ring, opgemaakt te Parijs op 13 de
cember 1957 en goedgekeurd bij de 
wet van 22 april 1997, alleen bepa
len welke nationale wet van toepas
sing is op de voorlopige aanhouding en 
op de uitlevering, die geschied is op 
grand van voornoemd verdrag; dat die 
bepalingen de hoven en rechtbanken 
van de verzoekende Staat niet de be
voegdheid toekennen om de akten van 
de autoriteiten van de aangezochte 
Staat op de wettigheid ervan te toet
sen, en evenmin aan de personen die 
aangehouden worden op het grond
gebeid van een door het Verdrag ge
bonden Staat, het recht toekennen zich 
hierop te beroepen dat een contracte
rende partij haar verplichtingen even
tueel niet is nagekomen; 

Overwegende, bijgevolg, dat de 
appelrechters, nu zij preciseren "dat de 
Belgische onderzoeksgerechten die uit
spraak doen inzake voorlopige hech
tenis, niet bevoegd zijn om kennis te 
nemen van de onregelmatigheden van 
de in het buitenland gevoerde 
uitleveringsprocedure; dat van dat be
ginsel niet wordt afgeweken door het 
Europese Uitleveringsverdrag en door 
het feit dat voornoemd Verdrag zo
wel door Belgie als door Zwitserland is 
bekrachtigd", hun beslissing regelma
tig naar recht verantwoorden; 

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

Over het derde middel : miskenning van 
het algemeen beginsel van het recht van 
verdediging; 

doordat de kamer van inbeschuldiging
stelling geoordeeld heeft dat verdachte ten 
onrechte betoogde dat zijn recht van ver
dediging was geschonden, in zoverre het 
proces-verbaal 10013/98 van de Belgische 
gerechtelijke politie en de bijlage ervan 
blijkt dat de conclusienemer verklaard heeft 
afstand te doen van de vormvereisten van 
de uitleveringsprocedure en dat verdachte 
geen enkel feit aanvoert waaruit kan blij
ken dat zijn rechten, naar aanleiding van 
de in Belgie gevoerde procedure, zijn ge
schonden, 

terwijl de conclusienemer betoogde dat 
het strafdossier, waarvan hij inzage heeft 
kunnen krijgen bij de bevestiging van het 
aanhoudingsbevel, over zijn aanhouding in 
Zwitserland en zijn uitlevering door Zwit
serland geen andere stukken bevatte dan 
het bovengenoemd proces-verbaal nr. 
10013/98 en de bijlage ervan, die bestond 
in een faxbericht van Interpol Zwitser
land van dinsdag 2 juni 1988, waarin het 
standpunt van de Zwitserse autoriteiten 
werd uiteengezet, zodat hij op grond van 
dat dossier de regelmatigheid van de te
gen hem gevoerde procedure onmogelijk 
kon nagaan; 

Overwegende dat een schending van 
het recht van verdediging voor de Bel
gische onderzoeksgerechten niet kan 
worden afgeleid uit het feit alleen dat 
het hun voorgelegde dossier niet alle 
stukken bevat van de procedure, zo
als zij is gevoerd in de vreemde Staat 
die van het verzoek tot uitlevering 
heeft kennisgenomen, aangezien voor
noemde onderzoeksgerechten niet be
voegd zijn om de wettigheid van die 
procedure nate gaan; 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst dat eiser geen enkel feit aan
voert waaruit blijkt dat zijn rechten, 
naar aanleiding van de in Belgie ge
voerde procedure, zijn geschonden; dat 
het arrest tevens vaststelt dat eiser af
stand heeft gedaan van de aan die pro
cedure verbonden rechtsmiddelen; dat 
de appelrechters zodoende hun beslis
sing regelmatig met redenen omkleed 
en naar recht verantwoord hebben; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tiele of op straffe van neitigheid 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. 

3 juli 1998 - Vakantiekamer - Voor
zitter : de h. Marchal, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. de Codt - Gelijklui
dende conclusie van mevr. De Raeve, 
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advocaat-generaal-Advocaat: mr. J. Cas
tiaux, Brussel. 

Nr. 356 

VAKANTIEKAMER- 13 juli 1998 

REGELING VAN RECHTSGEBIED -
STRAFZAKEN - TUSSEN ONDERZOEKS
GERECHT EN VONNISGERECHT- AARD VAN 
RET MISDRIJF- BESCHIKKING TOT VERWIJ
ZING WEGENS WANBEDRIJF- ONBEVOEGD
VERKLARING- ALS MISDAAD TE OMSCHRIJ
VENFEIT. 

Wanneer de raadkamer een verdachte naar 
de correctionele rechtbank verwezen heeft 
wegens een als wanbedrijf omschreven feit 
en de rechtbank zich onbevoegd verklaard 
heeft omdat het feit als misdaad had 
moeten worden omschreven, stelt het Hof, 
op een verzoek tot regeling van rechtsge
bied, vast dat er vooralsnog tegen de be
schikking geen enkel rechtsmiddel open
staat, dat het vonnis in kracht van 
gewijsde is gegaan en dat de beslissing 
van het vonnis gegrond lijkt, waarna het 
de beschikking van de raadkamer ver
nietigt en de zaak verwijst naar de ha
mer van inbeschuldigingstelling (1). (Art. 
525 Sv.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUGGE 
IN ZAKE KABWE) 

ARREST 

(A.R. nr. P.98.0801.N) 

HET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift van de procureur des Konings 
bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brugge, gedagtekend 29 mei 1998, ter 
griffie van het Hof ontvangen op 12 
juni 1998 en waarvan een door de grif
fier van het Hof voor eensluidend ver
klaarde kopie aan dit arrest is ge
hecht en ervan deel uitmaakt; 

(1) Zie : Cass., 22 aug. 1995, A.R. nr. 
P.95.0916.N (A.C., 1995, nr. 356). 

Overwegende dat bij beschikking 
van de raadkamer van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Brugge van 13 
januari 1998 de verdachte Kapasula 
Kabwe naar de correctionele recht
bank werd verwezen ter zake van "Bij 
inbreuk op art. 1 en 77bis, § 1, van de 
wet van 15.12.1980 betreffende de toe
gang tot het grondgebied, het verblijf, 
de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen, op welke marrier dan 
ook, ertoe bijgedragen te hebben, 
rechtstreeks of via een tussenpersoon, 
dat een vreemdeling het Koninkrijk is 
binnengekomen of er heeft verbleven 
en daarbij ten opzichte van de vreem
deling direct of indirect gebruik werd 
gemaakt van listige kunstgrepen, ge
weld, bedreigingen of enige vorm van 
dwang, of misbruik werd gemaakt van 
de bijzonder kwetsbare positie waarin 
de vreemdeling verkeerde ten gevolge 
van een onwettige of precaire admi
nistratieve toestand of ten gevolge van 
zwangerschap, ziekte dan wel een li
chamelijk of een geestelijk gebrek of 
onvolwaardigheid waarbij het feit 
waarvan Kabwe Kapasula verdacht 
wordt, een daad van deelneming aan 
de hoofd- ofbijkomende bedrijvigheid 
van een vereniging betreft, ongeacht of 
de schuldige de hoedanigheid van lei
dend persoon he eft of niet, meer be
paald Mokili-Pasi Didier en Louze
Bimio Freddy, die het Koninkrijk 
binnenkwamen op 06 december 1997"; 
dat de raadkamer aldus heeft beslist 
op grond dat "De beweegredenen wor
den aangenomen van de hiervoren 
staande vordering (van het openbaar 
ministerie)" waarin wordt aangevoerd 
dat "tegen de verdachte voldoende be
zwaar bestaat en de feiten omschre
ven onder de telastlegging strafbaar 
zijn met correctionele straffen inge
volge de artikelen 1 en 77bis, § 1, van 
de wet van 15 december 1980 ( ... )"; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Brugge bij vonnis van 10 
maart 1998 zich onbevoegd verklaarde 
om kennis te nemen van de strafvor
dering op grond dat "de rechtbank 
vast(stelt) dat de raadkamer het feit 
heeft omschreven als een inbreuk op 
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de artikelen 1 en 7(7)bis, §§ 1 en 3 van 
de wet van 15 december 1980 en dit 
overeenkomstig de vordering tot ver
wijzing van de procureur des Konings 
van 7 januari 1998; overeenkomstig 
artikel 77bis, §§ 1 en 3 betreft dit feit 
een misdaad gezien het gestraft wordt 
met opsluiting van tien tot vijftienjaar 
en met een geldboete van duizend 
frank tot honderdduizend frank; de 
raadkamer, die het feit als misdaad 
heeft beschreven, heeft het echter be
handeld als een wanbedrijf, heeft cor
rectionele straffen toepasselijk ge
acht en heeft in het geheel niet 
van verzachtende omstandigheden 
gesproken. Deze rechtbank dient dan 
ook vast te stellen dat de correctiona
lisatie niet regelmatig is, zodat zij zich 
de plano onbevoegd moet verklaren 
( ... )"; 

Overwegende dat tegen de beschik
king van de raadkamer alsnog geen 
rechtsmiddel kan worden aangewend 
en het vonnis van de correctionele 
rechtbank in kracht van gewijsde is 
gegaan; dat hun onderlinge tegenstrij
digheid een geschil van rechtsmacht 
doet ontstaan dat de rechtsgang be
lemmert; 

Overwegende dat artikel 77bis, § 3, 
Vreemdelingenwet niet het misdrijf 
omschreven in artikel 77bis, § 1, van 
dezelfde wet bestraft met opsluiting 
van tien tot vijftien jaar en met een 
geldboete van duizend frank tot hon
derdduizend frank wanneer het een 
daad van deelneming aan de hoofd- of 
bijkomende bedrijvigheid van een ver
eniging betreft, maar wel het mis
drijf omschreven in artikel 77bis, § 2, 
van dezelfde wet en dat erin bestaat 
dat van de activiteit, strafbaar ge
steld in vermeld artikel 77bis, § 1, een 
gewoonte wordt gemaakt; 

Overwegende dat de raadkamer met 
aanneming van de vordering van het 
openbaar ministerie oordeelt "dat te
gen de verdachte voldoende bezwaar 
bestaat en dat de feiten omschreven 
onder de telastlegging strafbaar zijn 
met correctionele straffen ingevolge de 

artikelen 1 en 77bis, § 1, van de wet 
van 15 december 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het ver
blijf, de vestiging en de verwijdering 
van vreemdelingen", terwijl de fei
ten zoals omschreven in de telastleg
ging, overgenomen van de vordering 
van het openbaar ministerie, onder de 
toepassing vallen van artikel 77bis, 
§ 3, van dezelfde wet, namelijk in zo
verre wordt vastgesteld dat het feit 
"waarvan Kabwe Kapasula verdacht 
wordt, een daad van deelneming aan 
de hoofd- en bijkomende bedrijvig
heid van een vereniging betreft, on
geacht of de schuldige de hoedanig
heid van leidend persoon heeft ofniet", 
en die bestraft worden met een crimi
nele straf; dat de raadkamer in die 
omstandigheden, ook al heeft zij niet 
vastgesteld dat er tegen de verdachte 
voldoende bezwaar bestaat wegens een 
inbreuk op artikel 77bis, § 2, Vreem
delingenwet, noodzakelijke voorwaarde 
voor de toepasselijkheid van artikel 
77bis, § 3, van dezelfde wet, niet ver
mocht verdachte te verwijzen naar de 
correctionele rechtbank uit hoofde van 
feiten die, zoals zij zijn gekwalificeerd, 
met een criminele straf worden be
straft, zonder verzachtende omstan
digheden aan te nemen; 

Dat er grond is tot regeling van 
rechtsgebied; 

Om die redenen, beslissende tot re
geling van rechtsgebied; vernietigt de 
beschikking van de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brugge van 13 januari 1998; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van de ver
nietigde beschikking; verwijst de zaak 
naar het Hofvan Beroep te Gent, ka
mer van inbeschuldigingstelling. 

13 juli 1998 - Vakantiekamer - Voor
zitter : de h. Marchal, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Londers - Gelijklui
dende conclusie van mevr. De Raeve, 
advocaat-generaal. 
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Nr. 357 

VAKANTIEKAMER- 13 juli 1998 

1° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN
BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIE-
BEROEP- STRAFVORDERING- BESLISSIN-

Verslaggever : de h. Londers - Gelijklui
dende conclusie van mevr. De Raeve, 
advocaat-generaal. 

GEN UIT HUN AARD NIET VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP- UITLEVERING- KAMER Nr. 358 
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING -ADVIES 
AAN REGERING. 

2° UITLEVERING- KAMER VAN INBE
SCffiJLDIGINGSTELLING -ADVIES AAN REGE
RING- CASSATIEBEROEP- ONTV ANKELIJK
HEID. 

1 o en 2° Het advies, door de kamer van in
beschuldigingstelling aan de regering ge
geven inzake uitlevering, is geen beslis
sing waartegen cassatieberoep openstaat 
(1). (Art. 3 Uitleveringswet van 15 maart 
1874; art. 609 Ger.W.) 

(LUDTKE) 

ARREST 

(A.R. nr. P.98.0895.N) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 26 juni 1998 gewezen 
door het Hof van Beroep te Gent, ka
mer van inbeschuldigingstelling; 

Overwegende dat in het bestreden 
arrest, de kamer van inbeschuldiging
stelling, overeenkomstig artikel 3, 
derde lid, van de Uitleveringswet van 
15 maart 1874, aan de regering ad
vies geeft inzake de uitlevering van ei
ser; dat tegen die beslissing geen 
cassatieberoep openstaat; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

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

13 juli 1998- Vakantiekamer - Voor
zitter : de h. Marchal, eerste voorzitter -

(1) Zie : Cass., 8 maart 1983, A.R. nr. 7895 
(A. C., 1982-83, nr. 377). 

VAKANTIEKAMER __:_ 20 juli 1998 

1 o STRAF- ANDERE STRAFFEN- AANPLAK
KING- HOF VAN ASSISEN- VEROORDELING 
- 10 JAAR OPSLUITING. 

2° CASSATIE- VERNIETIGING. OMVANG
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BE
KLAAGDE EN VERDACHTE -ARREST VAN HET 
HOF VAN ASSISEN- VEROORDELING- STRAF 
- AANPLAKKING- ONWETTIGHEID. 

3° HOF VAN ASSISEN - EINDARREST -
VEROORDELING- STRAF- AANPLAKKING
ONWETTIGHEID- VERNIETIGING- OMVANG. 

4 o VERWIJZING NA CASSATIE - STRAF
ZAKEN- HOF VAN ASSISEN- VEROORDELING 
- STRAF- AANPLAKKING- ONWETTIGHEID. 

1 o Wanneer het hof van assisen alleen straf 
fen van 10 jaar opsluiting oplegt, kan het 
de aanplakking van zijn arrest niet be
velen (1). (Art. 14 Gw.; art. 18 Sw.; art. 3 
wet 10 juli 1996 tot afschaffing van de 
doodstraf en tot wijziging van de crimi
nele straffen.) 

2° en 3° De vernietiging wegens een onwet
tig bevolen aanplakking heeft alleen be
trekking op het dictum betreffende de 
aanplakking (2). (Art. 18 Sw.) 

4 o Wanneer het Hof een arrest van het hof 
van assisen vernietigt omdat voornoemd 
hof de aanplakking van dat arrest on
wettig bevolen heeft, wordt de vernieti
ging uitgesproken zonder verwijzing (3). 
(Art. 18 Sw.) 

(1) Raadpl. Cass., 9 aug. 1921 (Bull. en Pas., 
1922, I, 5), en 7 aug. 1923 (ibid., 1923, I, 468). 

(2) Zie noot 1. 

(3) Zie noot 1. 
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(LINDE KENS) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.98.0805.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 mei 1998 gewezen 
door het Hof van Assisen van de pro
vincie N amen; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del : schending van de artikelen 18 van 
Strafwetboek, 3 van de wet van 10 juli 1996 
en 14 van de Grondwet : 

Overwegende dat het hofvan assi
sen, na de eiseressen tot tien jaar op
sluiting te hebben veroordeeld, met 
toepassing van artikel 18 van het 
strafwetboek, bevolen heeft dat zijn ar
rest bij uittreksel zou worden gedrukt 
en aangeplakt in de gemeenten An
denne en N amen; 

Overwegende dat volgens voor
noemd artikel 18, zoals het van kracht 
was v66r de inwerkingtreding van de 
wet van 10 juli 1996 tot wijziging van 
de criminele straffen, alleen de arres
ten houdende veroordeling tot de dood
straf of tot levenslange dwangarbeid 
bij uittreksel moesten worden gedrukt 
en aangeplakt; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 3, eerste, tweede en vierde lid, van 
de wet van 10 juli 1996, die straffen 
respectievelijk vervangen worden door 
levenslange opsluiting en opsluiting 
van twintig tot dertig jaar; 

Overwegende, bijgevolg, dat het Hof 
van Assisen te Namen, nu het de ei
seressen slechts heeft veroordeeld tot 
tien jaar opsluiting, niet zonder de ar
tikelen 18 van het Strafwetboek, 3 van 
de wet van 10 juli 1996 en 14 van de 
Grondwet te schenden, kon bevelen 
dat het arrest bij uittreksel zou wor
den gedrukt en aangeplakt in de ge
meente waar de misdaad was gepleegd 
en in die waar het arrest was gewe
zen; 

En overwegende, voor het overige, 
dat de substantiele of op straffe van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvor-

men in acht zijn genomen en de be
slissing overeenkomstig de wet is ge
wezen; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, maar uitsluitend in zo
verre het beveelt dat het bij uittrek
sel zou worden gedrukt en aangeplakt 
in de gemeenten Andenne en N amen; 
verwerpt de voorzieningen voor het 
overige; beveelt dat dit arrest zal wor
den overgeschreven in de registers van 
het Hof van Assisen van de provin
cie Namen en dat melding ervan zal 
worden gemaakt op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt elke eiseres in negen tiende 
van de kosten van haar voorziening en 
laat de overige kosten ten laste van de 
Staat; zegt dat er geen grand is tot 
verwijzing. 

20 juli 1998 - Vakantiekamer- Voor
zitter : de h. Marchal, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. de Codt - Gelijklui
dende conclusie van mevr. De Raeve, 
advocaat-generaal. 

Nr. 359 

VAKANTIEKAMER- 20 juli 1998 

1 o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN
GEWETTIGDE VERDENKING- VERZOEK VAN 
DE BEKLAAGDE - VORM. 

2° VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN
GEWETTIGDE VERDENKING- VERZOEK VAN 
DE VERDACIITE- ONTTREKKING VAN DE ZAAK 
AAN DE ONDERZOEKSRECIITER- GRONDEN
ONTVANKELIJKHEID. 

1 o Het verzoek van de beklaagde tot ver
wijzing van zijn zaak van een rechtbank 
naar een andere op grand van gewet
tigde verdenking moet geschieden bij een 
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met redenen omkleed en ondertekend ver
zoekschrift dat ter griffie van het Hof 
wordt neergelegd (1). (Art. 542 Sv.) 

2° Nu de onttrekking van een zaak aan een 
onderzoeksrechter op grand van gewet· 
tigde verdenking en verwijzing naar een 
andere onderzoeksrechter door de wet uit
gesloten is, zijn de verzoeken die daar
toe strekken kennelijk niet ontvankelijk 
(2). (Art. 542, alinea 1, Sv.) 

(BERGSTROM) 

ARREST 

(A.R. nr. P.98.0984.N) 

HET HOF;- Gelet op: 1. de brief 
van verzoeker gedagtekend 12 juli 
1998 en gericht aan de eerste voorzit
ter van het Hof, ter griffie van het Hof 
ontvangen op 15 juli 1998, ertoe strek
kende "de procedure van artikel 542 
van het wetboek (te) willen opstar
ten, ik kan concrete bewij zen aanha
len om de gewettigde verdenking tot 
stand te brengen wat betreft de on
derzoeksrechter"; 2. een ongedateerde 
en niet-ondertekende brief gericht aan 
de eerste voorzitter van het Hof, ter 
griffie van het Hof ontvangen op 15 
juli 1998 ertoe strekkende "ZouA.U.B. 
de procedure 542 van het Wetboek 
ambtshalve kunnen toepassen. On
derzoeksrechter Decoux maakt echt 
misbruik van zijn ambt"; 3. een brief 
gedagtekend 13 juli 1998 en ter grif
fie van het Hof ontvangen op 15 juli 
1998 met in bijlage overtuigings
stukken "als memorie"; 4. een brief ge
dagtekend 16 juli 1998 enter griffie 
van het Hof ontvangen op 17 juli 1998, 
met in bijlage negen stukken; 

Overwegende dat de beide verzoe
ken ertoe strekken de zaak te onttrek
ken aan onderzoeksrechter Decoux, 

(1) Cass., 13 april1988, A.R. nr. 6623 (A. C., 
1987-88, nr. 491). 

(2) Art. 542, alinea 1, Sv., gewijzigd bij art. 9 
wet 12 maart 1998 tot wijziging van het Gerech
telijk Wetboek en het Wetboek van StrafVorde
ring inzake onttrekking van de zaak aan de rech· 
ter. · 

onderzoeksrechter in de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Leuven, en ze te 
verwijzen naar een andere onderzoeks
rechter op grond van gewettigde ver
denking; 

Overwegende dat het verzoek tot 
verwijzing wegens gewettigde verden
king client te geschieden bij een met 
redenen omkleed en ondertekend ver
zoekschrift dat ter griffie van het Hof 
wordt neergelegd; 

Overwegende dat het verzoek tot 
verwijzing wegens gewettigde verden
king, in zoverre het te dezen geformu
leerd is in een niet-ondertekende brief, 
niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat artikel 9 van de 
wet van 12 maart 1998 tot wijziging 
van het Gerechtelijk Wetboek en het 
Wetboek van StrafVordering inzake de 
procedure tot onttrekking van de zaak 
aan de rechter, in werking getreden op 
12 april 1998, hetzij de tiende dag na 
haar bekendmaking in het Belgisch 
Staatsblad van 2 april 1998, bepaalt 
dat de woorden "van een onderzoeks
rechter naar een andere" in artikel 
542, eerste lid, Wetboek van StrafVor
dering vervallen; dat derhalve de ver
wijzing van een onderzoeksrechter 
naar een andere op grond van gewet
tigde verdenking uitgesloten is; 

Overwegende dat de verzoeken ken
nelijk niet ontvankelijk zijn, zodat er 
geen aanleiding is artikel 545, tweede 
lid, Wetboek van StrafVordering toe te 
pas sen; 

Om die redenen, ongeacht de brief 
gedagtekend 13 juli 1998 en ter griffie
van het Hof ontvangen op 15 juli 1998 
met in bijlage overtuigingsstukken "als 
memorie" die niet de ontvankelijk
heid van de verzoeken betreft; gelet op 
de artikelen 542 tot en met 552 Wet
hoek van Strafvordering en 653 Ge
rechtelijk Wetboek; verwerpt de ver
zoeken; veroordeelt verzoeker in de 
kosten. 

20 juli 1998 - Vakantiekamer - Voor
zitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
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Verslaggever : de h. Londers - Gelijklui
dende conclusie van mevr. De Raeve -Ad
vocaat : mr. W. Muls, Brussel. 

Nr. 360 

VAKANTIEKAMER - 27 juli 1998 

RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 5- ARTI
KEL 5.4- VREEMDELING- UITLEVERING
DOOR DE VREEMDE OVERHEID VERLEEND BE
VEL TOT AANHOUDING- BESCHIKKING VAN 
DE RAADKAMER WAARBIJHETBEVELTOT AAN
HOUDING UITVOERBAAR WORDT VERKLAARD 
- BEROEP- TERMIJN. 

Ofschoon de Belgische wetgeuing niet uoor
ziet in de verschijning van de ureemde
ling voor de raadkamer die het buiten
landse bevel uitvoerbaar moet verklaren, 
kent zij hem evenwel de mogelijkheid toe 
om hager beroep in te stellen, waarvan de 
modaliteiten geregeld worden bij art. 135 
Sv.; schending van art. 5.4 E.V.R.M. kan 
niet worden afgeleid uit de omstandig
heid dat voornoemd hager beroep, op 
straffe van verval, moet worden inge
diend binnen vierentwintig uren na de be
tekening van de beschikking (1). (Art. 135 
Sv.; art. 5.4 E.VR.M.) 

(CHAHBOUNI) 

ARREST (uertaling) 

(A.R. nr. P.98.0850.F) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 18 juni 1998 door de ka
mer van inbeschuldigingstelling van 
het Hof van Beroep te Luik onder het 
nummer 775/98 gewezen; 

(1) Zie Cass., 21 mei 1985, A.R. nr. 9541 (A. C., 
1984-85, nr. 569); 6 nov. 1985, A.R. nr. 4682 (ibid., 
1985-86, nr. 152); 10 feb. 1988, A.R. nr. 6501 
(ibid., 1987-88, nr. 357); 25 april1990, A.R. nr. 
8240 (ibid., 1989-90, nr. 499); 13 april1994, A.R. 
nr. P.94.0436.F (ibid., 1994, nr. 175); 17 jan. 1996, 
A.R. nr. P.95.1389.F (ibid., 1996, nr. 37). 

Overwegende dat het middel, in zo
verre het de schending aanvoert van 
artikel 149 van de Grondwet, dat niets 
uitstaande heeft met de aangevoerde 
grief, niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat, voor het overige, 
ofschoon de Belgische wetgeving niet 
voorziet in de verschijning van de 
vreemdeling voor de raadkamer die 
het buitenlands bevel uitvoerbaar 
moet verklaren, zij hem evenwel de 
mogelijkheid toekent om hager 
beroep in te stellen, waarvan de mo
daliteiten geregeld worden bij arti
kel 135 van het Wetboek van Straf
vordering; 

Overwegende dat geen schending 
van artikel 5.4 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van 
de Mens en de Fundamentele Vrijhe
den kan worden afgeleid uit de 
omstandigheid dat voornoemd beroep, 
op straffe van verval, moet worden 
ingesteld binnen vierentwintig uren 
na de betekening van de beschik
king; 

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

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. 

27 juli 1998 - Vakantiekamer - Voor
zitter : de h. Marchal, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. de Codt - Gelijklui
dende conclusie van mevr. De Raeve, 
advocaat-generaal- Advocaat : mr. J. 
Piette, Luik. 
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Nr. 361 

VAKANTIEKAMER - 27 juli 1998 

1 o VOORLOPIGE HECHTENIS- ONMID
DELLIJKE AANHOUDING- VEROORDELEND 
ARREST - VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING 
- VERZOEKSCHRIFT GERICHT TOT HET HOF 
VAN CASSATIE- ONTVANKELIJKHEID. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS - VOOR
LOPIGE INVRIJHEIDSTELLING- VEROORDE
LEND ARREST- ONMIDDELLIJKE AANHOU
DING- VERZOEKSCHRIFT GERICHT TOT HET 
HOF VAN CASSATIE- ONTVANKELIJKHEID. 

3° CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN HET HOF 
- ALGEMEEN- VOORLOPIGE HECHTENIS -
VEROORDELEND ARREST- ONMIDDELLIJKE 
AANHOUDING- VOORLOPIGE INVRIJHEID
STELLING- VERZOEKSCHRIFT GERICHT TOT 
HET HOF VAN CASSATIE- ONTVANKELIJK
HEID. 

1 o, 2° en 3° Het Hof van Cassatie is niet be
voegd om kennis te nemen van het ver
zoekschrift tot voorlopige invrijheidstel
ling neergelegd ter griffie van het Hofvan 
Cassatie, door een eiser die aangehou
den is, ingevolge een, na veroordeling, 
door arrest van een hof van beroep uit
gesproken bevel tot onmiddellijke aan
houding, en die tegen de veroordeling zelf 
en tegen de onmiddellijke aanhouding 
cassatieberoep heeft aangetekend. (Art. 27, 
§ 3, eerste lid, Wet Voorlopige Hechte
nis.) 

(LAPIERRE) 

ARREST 

(A.R. nr. P.98.1047.N) 

HET HOF; - Gelet op eisers ver
zoekschrift, ter griffie van het Hof 
neergelegd op 23 juli 1998, dat aan dit 
arrest is gehecht en daarvan deel uit
maakt; 

Overwegende dat eisers verzoek er
toe strekt hem in voorlopige vrijheid te 
stellen; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 27, § 1, 5°, van de wet van 20 juli 
1990 betreffende de voorlopige hech
tenis, het verzoekschrift tot voorlo
pige invrijheidstelling moet worden ge-

richt aan de kamer van inbeschuldi
gingstelling vanaf het cassatieberoep 
tot het arrest; 

Dat, krachtens artikel27, § 3, eer
ste lid, van diezelfde wet, het verzoek
schrift word t neergelegd op de griffie 
van het gerecht dat uitspraak moet 
doen; 

Overwegende dat eiser aanvoert dat 
hij is aangehouden ingevolge een na 
veroordeling, door arrest van het Hof 
van Beroep te Gent van 18 juni 1998 
uitgesproken bevel tot onmiddellijke 
aanhouding, en dat hij tegen de ver
oordeling zelf en tegen de onmiddel
lijke aanhouding cassatieberoep heeft 
aangetekend; 

Overwegende dat het Hof niet be
voegd is om van het verzoek kennis te 
nemen; 

Om die redenen, verwerpt het ver
zoek; veroordeelt eiser in de kosten. 

27 juli 1998 - Vakantiekamer - Voor
zitter : de h. Marchal, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Forrier - Gelijklui
dende conclusie van mevr. De Raeve, 
advocaat-generaal- Advocaten: mrs. D. 
De Jaegere en L. Maes, Kortrijk. 

Nr. 362 

VAKANTIEKAMER - 3 augustus 1998 

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - TUCHTZAKEN
HOOFDGRIFFIER- GEWETTIGDE VERDENKING 
- VERZOEK TOT ONTTREKKING- MEDEDE
LING VAN DE STUKKEN- VERKLARING VAN DE 
HOOFDGRIFFIER - MODALITEITEN. 

Wanneer het Hof van Cassatie, op verzoek 
van de auditeur-generaal bij het Mili
tair Gerechtshof om de tuchtprocedure 
aan de hoofdgriffier van dat hof wegens 
gewettigde verdenking te onttrekken, be
volen heeft dat zijn arrest, het verzoek
schrift en de eraan gehechte stukken, door 
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neerlegging ter griffie van het Militair Ge
rechtshof, worden medegedeeld aan de 
hoofdgriffier van voornoemd rechtscol
lege en aan de niet verzoekende partijen, 
moet de hoofdgriffier, in overleg met de 
griffiers van zijn griffie, die hem, in voor
komend geval, moeten vervangen, de bij 
artikel 656, tweede lid, r, Ger. W voor
geschreven verklaring doen. (Art. 656 
Ger.W.) 

(AUDITEUR-GENERAAL BIJ HET MILITAIR GE
RECHTSHOF IN ZAKE X ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.98.0306.F) 

HET HOF;- Gelet op het metre
denen omklede en ondertekende ver
zoekschrift van de auditeur-generaal 
bij het Militair Gerechtshof, dat op 27 
juli 1998 op de griffie van het Hof is 
neergelegd, en waarin de verzoeker 
vordert dat de tuchtprocedure, die 
sinds 9 maart 1998 loopt tegen X ... 
(personeelslid) in de griffie van het Mi
litair Gerechtshof, op grond van ge
wettigde verdenking zou worden ont
trokken aan de hoofdgriffier van 
voornoemd rechtscollege; 

Overwegende dat het verzoek ken
nelijk niet onontvankelijk is; 

Om die redenen, beveelt dat dit 
arrest, het verzoekschrift en de er
aan gehechte stukken, door neerleg
ging ter griffie van het Militair Ge
rechtshof, worden medegedeeld aan de 
hoofdgriffier van voornoemd rechts
college, opdat hij, v66r 17 augustus 
1998, in overleg met de griffiers 
van zijn griffie,die hem, in voorko
mend geval, moeten vervangen, de bij 
artikel 656, tweede lid, 1°, van het 
Gerechtelijk Wetboek voorgeschre
ven verklaring zou doen; beveelt 
dat die stukken, op dezelfde wijze, 
zullen worden medegedeeld aan X ... , 
die haar conclusie v66r 24 augustus 
1998 ter griffie van het Hof van Cas
sa tie zal neerleggen; bepaalt dat 

voornoemde partij zal verschijnen 
op de terechtzitting van 31 augus
tus 1998, waarop raadsheer Storck 
verslag zal uitbrengen. 

3 augustus 1998 - Vakantiekamer
Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter- Ver
slaggever : de h. Storck - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal. 

Nr. 363 

VAKANTIEKAMER - 3 augustus 1998 

1 o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - BURGERLIJKE ZA
KEN- GEWETTIGDE VERDENKING- ZAAK DIE 
NIET AANHANGIG IS BIJ HET VERDACHTE 
RECHTSCOLLEGE - GEVOLG. 

2o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - BURGERLIJKE ZA
KEN - VREDERECHTER - VORDERING TOT 
ONTTREKKING- GEWETTIGDE VERDENKING 
- ONTVANKELIJKHEID- VOORWAARDE. 

1 o Kennelijk niet ontvankelijk is het ver
zoek om aan een vrederechter een of meer
dere zaken te onttrekken, die nog niet 
aanhangig zijn gemaakt bij het verdachte 
rechtscollege (1). (Artt. 468 e.v. Ger.W.) 

2° Aangezien het verzoek tot onttrekking ge
tekend moet worden door een advocaat, is 
de bijstand van een advocaat bij het Hof 
van Cassatie niet meer vereist (2). (Im
pliciet.) (Art. 653 Ger.W.) 

(1) Cass., 5 maart 1996, A.R. nr. P.96.0184.N 
(A.C., 1996, nr. 95); 11 maart 1998, A.R. nr. 
P.98.0189.F, supra, nr. 137. 

(2) V66r de wijziging van art. 653 Ger.W. door 
art. 3 wet 12 maart 1998 tot wijziging van het Ge
rechtelijk Wetboek en het Wetboek van Straf
vordering inzake de procedure tot onttrekking van 
de zaak aan de rechter, ging de rechtspraak van 
het Hofin de andere richting; zie Cass., 4 old. 
1996, A.R. nr. C.96.0308.N (A. C., 1996, nr. 358). 
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(DRICOT) 

ARREsT·(vertaling) 

(A.R. nr. C.98.0307.F) 

HET HOF; - Gelet op het met re
denen omklede verzoekschrift, dat door 
mr. Vincent Franquet, advocaat bij de 
balie te Nijvel, is ondertekend en op 27 
juli 1998 ter griffie van het Hof is 
neergelegd, waarin verzoeker vraagt 
om "aile lopende en toekomstige pro
cedures, bedoeld in de artikelen 
488bis, a tot k, van het Burgerlijk 
Wetboek", op grond van gewettigde 
verdenking te onttrekken aan de vre
derechter van het kanton Waver; 

A. In zoverre het verzoekschrift be
trekking heeft op "toekomstige proce
dures": 

Overwegende dat het verzoekschrift, 
in zoverre het betrekking heeft op een 
of meer zaken die bij het bedoelde 
rechtscollege nog niet aanhangig zijn 
gemaakt, kennelijk niet ontvanke
lijk is; 

B. In zoverre het verzoekschrift be
trekking heeft op "lopende procedu
res": 

Overwegende dat het verzoekschrift 
kennelijk niet onontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt het ver
zoek, in zoverre het betrekking heeft 
op "toekomstige procedures"; voor het 
overige, beveelt dat dit arrest, het ver
zoekschrift en de daaraan gehechte 
stukken door neerlegging ter griffie 
van het vredegerecht van het kan
ton Waver zullen worden medegedeeld 
aan de vrederechter van dat kanton, 
opdat hij, v66r 17 augustus 1998, in 
overleg met de leden van zijn rechts
college, de bij artikel 656, tweede lid, 
r, van het Gerechtelijk Wetboek voor
geschreven verklaring zou doen; be
veelt dat dezelfde stukken, op dezelfde 
wijze, zullen worden medegedeeld aan 
mevrouw Vinciane Dricot, ( ... ) en aan 
de heer Benoit Demanet, voorlopig be
heerder, die hun conclusies v66r 24 au-

gustus 1998 ter griffie van het Hof zul
len neerleggen; stelt de datum voor de 
verschijning van de partijen vast op de 
terechtzitting van 31 augustus 1998, 
waarop raadsheer Storck verslag zal 
uitbrengen. 

3 augustus 1998 - Vakantiekamer -
Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Storck - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal. 

Nr. 364 

VAKANTIEKAMER -10 augustus 1998 

RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 5 - ARTI
KEL 5.3- HANDHA VING VAN DE VOORLOPIGE 
HECHTENIS - ONDERZOEKSGERECHT -
RECHT OM BINNEN EEN REDELIJKE TERMIJN 
BERECHT TE WORDEN OF HANGENDE HET 
PROCES IN VRIJHEID GESTELD TE WORDEN
BEG RIP. 

Uit de omstandigheid alleen dat in de loop 
van een regelmatig gevoerd onderzoek een 
bepaalde verrichting met een ongewone 
vertraging is uitgevoerd, valt niet af te lei
den dat de in art. 5.3 E. V.R.M. bedoelde 
redelijke termijn is overschreden (1). (Art. 
5.3 E.VR.M.) 

(GOFF ART) 

ARREST (uertaling) 

(A.R. nr. P.98.1092.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 juli 1998 gewezen 
door de vakantiekamer van het Hof 
van Beroep te Luik, die optreedt als 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

(1) Cass., 16 dec.1987,A.R. nr. 6327 (A.C., 
1987-88, nr. 238); zie Cass., 15 april1981, A.R. nr. 
1658 (ibid., 1980-81, nr. 477), met concl. adv.
gen. Velu, in Bull. en Pas., 1981, I, 921. 
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Gelet op de memorie en de memo
rie van toelichting, aanvullende me
marie genaamd, waarvan een eens
luidend verklaarde kopie aan dit 
arrest is gehecht : 

Over het middel van de memorie : 
Overwegende dat het arrest, in te

genstelling tot wat het middel betoogt, 
niet "uitdrukkelijk" toegeeft "( ... ) dat 
de door eiser ondergane voorlopige 
hechtenis te dezen de redelijke ter
mijn (heeft) overschreden" maar be
slist dat "de redelijke termijn, als be
doeld in artikel5.3 van het Europees 
Verdrag tot bescherming van de rech
ten van de mens, niet is overschre
den"; 

Dat het middel, dat op een onjuiste 
lezing van het arrest berust, feite
lijke grondslag mist; 

Over het middel van de memorie 
van toelichting : 

Overwegende dat de redelijkheid 
van de duur van de voorlopige hech
tenis niet in abstracto, maar in het 
licht van de gegevens van elke zaak 
moet worden beoordeeld; 

Overwegende dat het arrest, met 
aanneming van de gronden van de 
vordering van de procureur-generaal, 
vaststelt dat de aan de openbare vei
ligheid eigen vereisten te dezen bij
zonder hoog zijn en dat de duur van de 
voorlopige hechtenis rechtstreeks af
hankelijk is van de aard, het aantal en 
de complexiteit van de feiten waar
van eiser verdacht wordt; 

Dat het arrest, na te hebben gewe
zen op het nut van de internationale 
ambtelijke opdracht die in Roemenie 
wordt uitgevoerd met de bedoeling om 
de aldaar gedetineerde "hoofdver
dachte" te verhoren, vermeldt dat "of
schoon de uitvoering van de ambte
lijke opdracht ( ... ) wel degelijk 
ongewoon lang aansleept, ( ... ) die ver
traging geenszins te wijten is aan de 
Belgische autoriteiten; dat (de hoofd
verdachte) volgens de door het open
baar ministerie ingewonnen inlichtin
gen zou zijn verhoord en de processen
verbaal weldra in Belgie zouden 
moeten aankomen; dat, gelet op die ge-

gevens en de complexiteit van het dos
sier, de redelijke termijn, als bedoeld 
in artikel 5.3 van het Europees Ver
drag van de rechten van de mens, niet 
is overschreden"; 

Dat, aldus, de kamer van inbeschul
digingstelling beslist heeft dat, op de 
ongewone vertraging na waarmee de 
ambtelijke opdracht in Roemenie 
wordt uitgevoerd, het onderzoek door 
de onderzoeksrechter op regelmatige 
wijze was gevoerd; 

Overwegende dat uit de omstandig
heid aileen dat tijdens een regelma
tig gedaan onderzoek een opdracht 
met een abnormale vertraging wordt 
uitgevoerd, niet kan worden afgeleid 
dat de redelijke termijn, bedoeld in ar
tikel 5.3 van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en 
de Fundamentele Vrijheden, is over
schreden; 

Dat de kamer van inbeschuldiging
stelling, om de in het arrest weerge
geven redenen, wettig heeft kunnen 
beslissen dat de door haar vastge
stelde vertraging niet tot gevolg had 
dat de in voornoemd artikel 5.3 be
doelde redelijke termijn is overschre
den; 

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. 

10 augustus 1998- Vakantiekamer
Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - ~r
slaggever : de h. Storck - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal - Advocaat : mr. M. Compere, 
Namen. 
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Nr. 365 

VAKANTIEKAMER -10 augustus 1998 

1 o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- RE
GELING VAN DE RECRTSPLEGING- RAADKA
MER- BESCRIKKING BETREFFENDE EEN VER
DACRTE - ANDERE VERDACRTE DOOR DE 
ONDERZOEKSRECRTER IN VERDENKING GE
STELD, TEGEN WIE RET OPENBAAR MINISTE
RIE NIET GEVORDERD HEEFT- GEEN BESLIS
SING TEN AANZIEN VAN DE TWEEDE 
VERDACHTE- RECRTSMACHT VAN DE ONDER
ZOEKSRECRTER- GEVOLG. 

2° ONDERZOEKSRECHTER - RECRTS
MACRT- REGELING VAN DE RECRTSPLEGING 
- RAADKAMER - BESCRIKKING BETREF
FENDE EEN VERDACRTE - ANDERE VER
DACRTE DOOR DE ONDERZOEKSRECRTER IN 
VERDENKING GESTELD, TEGEN WIE RET OPEN
BAAR MINISTERIE NIET GEVORDERD REEFT -
GEEN BESLISSING TEN AANZIEN VAN DE 
TWEEDE VERDACRTE - GEVOLG. 

3o ONDERZOEKSGERECHTEN- REGE
LING VAN DE RECRTSPLEGING- BESCHIK
KING BETREFFENDE EEN VERDACRTE -AN
DERE VERDACRTE DOOR DE ONDERZOEKS
RECRTER IN VERDENKING GESTELD, TEGEN 
WIE RET OPENBAAR MINISTERIE NIET GEVOR
DERD REEFT- GEEN BESLISSING TEN AAN
ZIEN VAN DE TWEEDE VERDACHTE- RECHTS
MACRT VAN DE ONDERZOEKSRECRTER -
GEVOLG. 

1°, 26 en 3° Als de raadkamer, bij de rege
ling van de rechtspleging, overeenkom
stig de vordering van het op(mbaar mi
nisterie alleen uitspraak doet ten aanzien 
van een bepaalde verdachte, maar niet 
ten aanzien van een andere verdachte te
gen wie het openbaar ministerie niet ge
vorderd heeft, ofschoon hij door de on
derzoeksrechter in verdenking gesteld 
was, heeft de beschikking van de raad
kamer niet tot gevolg dat de zaak, wat de 
andere verdachte betreft, aan de onder
zoeksrechter wordt onttrokken (1). (Artt. 
61 en 127 Sv.) 

(1) Zie Cass., 9 juli 1951 (A. C., 1951, 675); DE
CLERCQ, R., Beginselen van de Strafrechtspleging, 
Kluwer rechtswetenschappen, 1994, nr. 439; 
HoEFFLER, J., Traite de ['instruction pn?para
·toire en matiere penale, UGA 1956, nr. 156; FRAN
CIDMONT, M., JACOBS, A., en MAssET, A., Manuel de 
procedure penale, Luik, 1989, 358. 

(MARIN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.98.1095.F) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 29 juli 1998 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

Overwegende dat tegen het arrest 
twee voorzieningen zijn ingesteld; 

A. Wat de tweede voorziening be
treft: 

Overwegende dat in strafzaken, be
houdens het in artikel 40, vierde lid, 
van de wet van 15 juni 1935 op het ge
bruik der talen in gerechtszaken be
paalde geval, het geval van regelma
tige afstand en het geval waarin tegen 
een arrest tot verwijzing naar het hof 
van assisen nog een voorziening kan 
worden ingesteld na het veroorde
lend arrest, een partij zich geen 
tweede maal tegen dezelfde beslis
sing in cassatie kan voorzien, ook al is 
de tweede voorziening ingesteld v66r 
de verwerping van de eerste; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

B. Wat de eerste voorziening be
treft: 

Over het eerste middel : schending van de 
artikelen 61, 127 en 130 van het Wetboek 
van Strafvordering, 

doordat het arrest oordeelt, enerzijds, dat 
"onvolledige vorderingen van het open
baar ministerie kunnen worden uitgelegd 
als een voorstel om het onderzoek naar be
paalde person en of bepaalde feiten niet te 
sluiten; dat dit te dezen het geval is, aan
gezien er geen enkele vordering tot rege
ling van de tegen verdachte ingestelde 
rechtspleging is genomen en er hierom
trent evenmin enige beschikking is gewe
zen", en, anderzijds, dat "de raadkamer, bij 
beschikking van 15 juli 1998, haar beslis
sing ten onrechte grondde op de overwe
ging dat de zaak niet wettig aanhangig was 
gemaakt bij de onderzoeksrechter die het 
aanhoudingsbevel van 10 juli 1998 uitge
vaardigd had", 

terwijl, wanneer de raadkamer die de 
procedure moet regelen, binnen de per
ken van de vorderingen van het openbaar 
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ministerie, de verwijzing van de verdachte 
naar het vonnisgerecht heeft bevolen op 
grond van de feiten waarop het voorberei
dend onderzoek betrekking heeft, zonder 
melding te maken van enige andere per
soon te wiens aanzien onderzoeksop
drachten zijn uitgevoerd, maar voor wie 
geen enkele vordering was genomen, en 
zonder de rechtsmacht van de onderzoeks
rechter ten aanzien van die persoon te 
handhaven, haar beschikking het onder
zoek sluit en de zaak aan de onderzoeks
rechter onttrekt, zowel ten aanzien van de 
verdachte die verwezen werd als van de 
persoon die in de beschikking niet wordt 
genoemd; de onderzoeksrechter, bijgevolg, 
achteraf tegen die persoon geen aanhou
dingsbevel kan uitvaardigen, aangezien de 
zaak aan hem onttrokken is : 

Overwegende dat de raadkamer, bij 
de regeling van de rechtspleging, uit
spraak doet over de strafvordering bin
nen de perken van de vordering van 
het openbaar ministerie of van de door 
de onderzoeksrechter wettig gedane in
verdenkingstellingen; 

Dat, als de raadkamer, bij die rege
ling, overeenkomstig de vordering van 
het openbaar ministerie alleen uit
spraak doet ten aanzien van een be
paalde verdachte, maar niet ten aan
zien van een andere verdachte tegen 
wie het openbaar ministerie niet ge
vorderd heeft, ofschoon hij door de on
derzoeksrechter in verdenking ge
steld was, de beschikking van de 
raadkamer de zaak, wat de andere 
verdachte betreft, niet aan de onder
zoeksrechter onttrekt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 16 en 34, § 2, van de wet van 
20 juli 1990 betreffende de voorlopige hech
tenis, 

doordat het arrest overweegt, enerzijds, 
dat "de raadkamer, bij beschikking van 15 
juli 1998, haar beslissing ten onrechte 
grondde op de overweging dat de zaak niet 
wettig aanhangig was gemaakt bij de on
derzoeksrechter die het aanhoudingsbe
vel van 10 juli 1998 uitgevaardigd had", en, 
anderzijds, dat ''het (hierboven vermelde) 
aanhoudingsbevel voldoet aan de bepalin
gen van de wet van 20 juli 1990 op de voor
lopige hechtenis", 

terwijl de onderzoeksrechter die een aan
houdingsbevel bij verstek uitgevaardigd 
heeft, krachtens artikel 34, § 2, van de wet 
van 20 juli 1990 betreffende de voorlo
pige hechtenis, de mogelijkheid heeft om 
een nieuw aanhoudingsbevel uit te vaar
digen, dat met name onderworpen is aan 
artikel 16 van voornoemde wet, doch al
leen voor zover het bij verstek verleende 
aanhoudingsbevel wordt ten uitvoer ge
legd v66r het sluiten van het onderzoek; nu 
de raadkamer, te dezen, de rechtspleging 
met betrekking tot de aan eiser ten laste 
gelegde feiten bij beschikking van 15 fe
bruari 1994 geregeld heeft, het onderzoek 
ten gevolge van die beschikking als geslo
ten diende te worden beschouwd : 

Overwegende dat uit het antwoord 
op het eerste middel volgt dat het te
gen eiser gedane onderzoek niet ge
sloten was toen het tegen hem bij ver
stek verleende bevel tot aanhouding 
werd ten uitvoer gelegd; 

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
zieningen; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

10 augustus 1998 - Vakantiekamer
Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter- Ver
slaggever : de h. Storck - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal-Advocaat: mr. 0. Klees, Brus
sel. 

Nr. 366 

VAKANTIEKAMER- 17 augustus 1998 

1 o BENELUX- VERDRAGSBEPALINGEN
BENELUXVERDRAG AANGAANDE UITLEVERING 
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EN RECHTSHULP IN STRAFZAKEN - ROGA
TOIRE COMMISSIE- UITVOERING IN BELGIE -
INBESLAGNEMING- OVERDRACHT VAN IN BE
SLAG GENOMEN VOORWERPEN- GOEDKEU
RING DOOR DE RAADKAMER- DRAAGWIJDTE. 

2° ONDERZOE.KSGERECHTEN- RAAD
KAMER- BENELUXVERDRAG AANGAANDE UIT
LEVERING EN RECHTSHULP IN STRAFZAKEN -
ROGATOIRE COMMISSIE - UITVOERING IN BEL
GIE- INBESLAGNEMING- OVERDRACHT VAN 
IN BESLAG GENOMEN VOORWERPEN- GOED
KEURING- DRAAGWIJDTE. 

1 o en 2° Wanneer; ingevolge een rogatoire 
commissie uitgaande van een Neder
landse rechterlijke autoriteit in Belgie een 
uoorwerp is in beslag genomen, is de ouer
dracht eruan onderworpen aan de goed
keuring van de raadkamer van de plaats 
waar de huiszoeking en de inbeslagne
ming hebben plaatsgevonden; de raad
kamer die onder meer moet oordelen over 
bezwaren van derden die houder waren 
van het voorwerp of van andere recht
hebbenden, is niet verplicht ten grande en 
definitiefuitspraak te doen over de vraag 
of de derde al dan niet te goeder trouw is 
(1). (Artt. 24.2 en 20.2 Beneluxverdrag 
aangaande de uitlevering en de rechts
hulp in strafzaken.) 

(SCHOOFS) 

ARREST 

(A.R. nr. P.98.0974.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 25 juni 1998 gewezen 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen, kamer van inbeschuldigingstel
ling; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 20.2 van het 

Beneluxverdrag aangaande de uitleve
ring en de rechtshulp in strafzaken dd. 27 
juni 1962, goedgekeurd bij wet van 1 juni 
1964, 

Aangezien het bestreden arrest inder
daad artikel 20.2 van het vermelde ver
drag van 27 juni 1962 schendt door te stel-

(1) Zie Cass., 24jan. 1984,A.R. nr. 8476 (A. C., 
1983-84, nr. 272). Zie ook art. 29.2 van het ver
meld verdrag, waaruit blijkt dat de aldus over
gegeven voorwerpen principieel worden terug
gegeven aan de aangezochte partij. 

len, zoals zij doet, dat de onderzoeks
gerechten geenszins dienen na te gaan of 
aan de voorwaarden van het bezit te goe
der trouw is voldaan, en dat zulks in casu 
dient uitgemaakt te worden door de N e
derlandse rechter ten gronde; 

Dat zulks in strijd is met en een scherr
ding vormt van artikel 20.2 van het ver
melde verdrag van 27 juni 1962, waarin 
deze bevoegdheid expliciet wordt toebe
deeld aan de Raadkamer van de Recht
bank van de plaats waar de huiszoeking en 
inbeslagneming hebben plaatsgevonden, en 
waarin expliciet wordt voorzien dat de 
Raadkamer beslist of de in beslag gena
men voorwerpen geheel of gedeeltelijk aan 
de verzoekende partij worden overgedra
gen. 

Dat, door te stellen, zoals de bestreden 
beslissing van de Kamer van Inbeschuldi
gingstelling bij het Hof van Beroep te Ant
werpen dd. 25 juni 1998 doet, dat de Ne
derlandse rechter ten gronde, zijnde in het 
kader van het verdrag van 27 juni 1962 de 
verzoekende partij, dient te beslissen over 
de al dan niet gegrondheid van de vorde
ring tot teruggave, de beslissing artikel20.2 
van het verdrag van 27 juni 1962 schendt : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 24.2 van het Verdrag van 27 juni 
1962 aangaande de uitlevering en de 
rechtshulp in strafzaken tussen het 
Koninkrijk Belgie, het Groothertog
dom Luxemburg en het Koninkrijk der 
Nederlanden, rogatoire commissies die 
strekken tot een inbeslagneming 
slechts worden uitgevoerd voor fei
ten welke op grand van dit verdrag 
aanleiding kunnen geven tot uitleve
ring, en onder het voorbehoud uitge
drukt in artikel20.2 van het verdrag; 

Dat, krachtens artikel 20.l.a van 
het verdrag, op verzoek van de ver
zoekende partij de aangezochte par
tij, voor zover zulks krachtens haar 
wetgeving is toegestaan, de voorwer
pen in beslag zal nemen die kunnen 
dienen als stukken van overtuiging; 
dat, krachtens artikel 20.2 van dit ver
drag, de overdracht onderworpen is 
aan de goedkeuring van de raadka
mer van de rechtbank van de plaats 
waar de huiszoeking en inbeslagne
ming hebben plaatsgevonden; dat, 
krachtens dezelfde bepaling, de raad
kamer de teruggave kan bevelen van 
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voorwerpen die niet rechtstreeks be
trekking hebben op het feit dat de ver
dachte wordt ten laste gelegd, en be
slist in voorkomend geval op bezwaren 
van derden, die houder waren van het 
voorwerp of van andere rechthebben
den; 

Dat uit deze bepalingen volgt dat de 
raadkamer in het bijzonder moet on
derzoeken of de in beslag genomen 
voorwerpen al dan niet rechtstreeks 
betrekking hebben op het feit dat de 
verdachte ten laste wordt gelegd; dat 
de raadkamer eveneens moet beslis
sen over bezwaren van derden die hou
der waren van het voorwerp, of van 
andere rechthebbenden; 

Dat gelet op de bedoeling van de 
verdragsluitende partijen om de ro
gatoire commissies uitgaande van de 
rechterlijke autoriteiten van een van 
de partijen gelijk te stellen met die uit
gaande van een nationale rechter, het 
toezicht van de raadkamer niet ver
der kan strekken dan datgene wat in 
een interne context zou worden uit
geoefend; 

Dat de raadkamer aldus op de be
zwaren van derden moet ingaan maar 
niet verplicht is ten gronde en defini
tief uitspraak te doen over de vraag of 
de derde al dan niet bezitter te goe
der trouw is; 

Overwegende dat het arrest, met 
verwijzing naar de vordering van de 
procureur-generaal, vaststelt dat de 
boot met trailer voortkomt uit een mis
drijf, waarvoor in Nederland een straf
onderzoek wordt gevoerd en dat zo
wel in Nederland als in Belgie 
strafbaar is met een maximum van 
ten minste zes maanden gevangenis
straf; dat het de regelmatigheid van de 
procedure onderzoekt en voorts oor
deelt dater "emstige aanwijzingen zijn 
dat eiser niet te goeder trouw is" en 
beslist dat het voorwerp voorlopig niet 
aan eiser moet worden teruggegeven; 

Dat het aldus overeenkomstig het 
verdrag beslist over de bezwaren van 
derden en de beslissing naar recht ver
antwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 2279 van het Bur

gerlijk Wetboek, 
Dat de bestreden beslissing door te stel

len zoals zij doet dat in het kader van de 
procedure tot overdracht van stukken op 
basis van het Beneluxverdrag van 27 juni 
1962 en de Schengenovereenkomst van 19 
juni 1990, de onderzoeksgerechten geens
zins dienen na te gaan of aan de voorwaar
den van het bezit te goeder trouw is vol
daan en dat zulks in casu dient uitgemaakt 
te worden door de Nederlandse rechter ten 
grande, zij artikel 2279 van het Belgisch 
Burgerlijk Wetboek schendt; 

Dat de bestreden beslissing des te meer 
artikel 2279 van het Belgisch Burgerlijk 
Wetboek schendt door te stellen, zoals zij 
doet, dat het feit dat de verzekeringsmaat
schappij de benadeelde eigenaar zou ver
goed hebben en geen aanspraken zou doen 
gelden niet impliceert dat het verzoek van 
de Nederlandse overheid zonder voorwerp 
is geworden : 

Overwegende dat de appelrechters 
artikel2279 van het Burgerlijk Wet
hoek niet schenden door te oordelen 
dat een onderzoek ten gronde van de 
voorwaarden van het bezit in het ka
der van het Beneluxverdrag van 27 
juni 1962 niet vereist is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, gesteld als volgt : 

schending van de rechten van verdedi
ging en schending van artikel149 van de 
Grand wet. 

Eerste onderdeel : aangezien de bestre
den beslissing in strijd met de stukken van 
het dossier motiveert als zou de Raadka
mer op het ogenblik van haar beslissing op 
7 april 1998 over voldoende gegevens heb
ben beschikt om over het verzoek van de 
Nederlandse overheid te beslissen, waar
door de rechten van de verdediging ge
schonden worden; 

Dat immers uit de stukken van het dos
sier overduidelijk blijkt dat het slechts nil 
uitspraak van de beschikking van de Raad
kamer te Tongeren van 7 april1998 is ge
weest dat het Parket-Generaal bij het Hof 
van Beroep te Antwerpen het dossier heeft 
opgevraagd aan de Nederlandse Justitie en 
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dit door het Parket van de Officier van Jus
titie te Roermond (Nederland) slechts op 19 
mei 1998 aan het Parket-Generaal bij het 
Hof van Beroep te Antwerpen bezorgd 
werd; 

Aangezien het Parket-Generaal bij het 
Hof van Beroep te Antwerpen nog bij schrij
ven van 30 april 1998 een aantal bijko
mende vragen stelde, ten einde de gegrond
heid van het rechtshulpverzoek in casu te 
kunnen beoordelen; 

Door in deze omstandigheden desalniet
temin te motiveren als zou reeds de Raad
kamer te 'Ibngeren op 7 april 1998 over vol
doende gegevens hebben beschikt, de thans 
bestreden beslissing de rechten van ver
dediging schendt; 

Tweede onderdeel : aangezien de bestre
den beslissing door te motiveren zoals zij 
deed en zoals omschreven hierboven on
der het eerste onderdeel van het derde mid
del, eveneens niet beschouwd kan wor
den als zijnde op een regelmatige wijze met 
middelen omkleed en derhalve eveneens 
een schending inhoudt van artikel 149 van 
de Grondwet : 

Wat de beide onderdelen betreft: 
Overwegende dat de onderdelen op

komen tegen het oordeel van de appel
rechters dat, in strijd met hetgeen ei
ser in zijn appelconclusie aanvoerde, 
de raadkamer van de rechtbank van 
Tongeren reeds over voldoende gege
vens beschikte om de teruggave te wei
geren; 

Dat geen miskenning van het recht 
van verdediging noch van de 
motiveringsplicht kan worden afge
leid uit de enkele omstandigheid dat 
een rechter de stelling van een par
tij verwerpt; 

Dat de onderdelen niet kunnen wor
den aangenomen; 

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

17 augustus 1998 - Vakantiekamer
Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - 1kr
slaggever : de h. Verougstraete - Gelijk
luidende conclusie van de h. Bresseleers, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. L. 
Deckers, Tongeren. 

Nr. 367 

VAKANTIEKAMER - 17 augustus 1998 

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN
GEWETTIGDE VERDENKING - VERZOEK 
- KENNELIJK ONONTVANKELIJK - BE
GRIP. 

Kennelijk onontvankelijk is het verzoek tot 
onttrekking van de zaak aan een correc
tionele rechtbank, dat er in werkelijk
heid uitsluitend toe strekt te vermijden 
dat een bepaalde rechter van die recht
bank in de zaak van verzoeker zou zit
ting nemen (1). (Art. 545 Sv.) 

(D ... P ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. P.98.1156.N) 

RET HOF; - Gelet op het metre
denen omklede en door een advocaat 
ondertekende verzoekschrift op 13 au
gustus 1998 ter griffie neergelegd 
waarbij verzoeker de onttrekking 
vraagt van de zaak aan de Correctio
nele Rechtbank te Gent omwille van 
gewettigde verdenking; 

Overwegende dat verzoeker in zijn 
verzoekschrift enkellaat gelden dat 
uitgesloten is dat Mr. Mussche, plaats
vervangend rechter in de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Gent, zou zete
len als rechter ten grande in een zaak 
die tegen verzoeker is gericht, op grand 
dat niemand in een zaak zowel rech
ter als partij mag zijn; 

Dat de aangevoerde omstandighe
den enkel betrekking hebben op een 

(1) Zie Cass., 16 nov. 1988, A.R. nr. 7109 (A. C., 
1988-89, nr. 159). Wetsontwerp tot wijziging van 
het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van 
StrafVordering inzake de procedure tot onttrek
king van de zaak aan de rechter, Verslag na
mens de commissie voor de Justitie, Ged1:St., Se
naat, 1997-98, nr. 1-456/8, p. 11. DECLERCQ, R., 
Beginselen van Strafrechtspleging, Kluwer rechts
wetenschappen, 1994, nr. 2306. 
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bepaalde rechter en niet op de gehele 
rechtbank, waarvan die rechter deel 
uitmaakt; 

Dat het verzoek, dat er in werke
lijkheid uitsluitend toe strekt te ver
mijden dat een bepaalde rechter in de 
zaak van verzoeker zou zitting ne
men, kennelijk niet ontvankelijk is; 

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

17 augustus 1998 - Vakantiekamer -
Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - ver
slaggever : de h. Verougstraete - Gelijk
luidende conclusie van de h. Bresseleers, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. J. 
Scheers, Brussel. 

Nr. 368 

VAKANTIEKAMER- 24 augustus 1998 

CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- PER
SONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP 
KAN OF MOET WORDEN INGESTELD- STRAF
VORDERING- BEKLAAGDE EN VERDACHTE
BEKLAAGDE DIE ZICH IN VOORLOPIGE HECH
TENIS BEVINDT- VEROORDELING TOT VRIJ
HEIDSSTRAF- ONTVLUCHTING NA HET IN
STELLEN VAN CASSATIEBEROEP- ONTVAN
KELIJKHEID. 

Wanneer de beklaagde die zich in voorlo
pige hechtenis bevindt op het tijdstip dat 
hi} tot een vrijheidsstraf werd veroor
deeld, na het instellen van cassatieberoep 
en vooraleer het Hof van Cassatie hier
over uitspraak heeft gedaan, is ontvlucht, 
moet het cassatieberoep als niet ontuan
kelijk worden aangezien (1). (Art. 421 Sv.) 

(1) Cass., 17 dec. 1866 (Bull. en Pas., 1867, I, 
61). Vergelijk Cass., 11 april 1995, A.R. nr. 
P.94.1074.N (A. C., 1995, nr. 197); GARABEDIAN, D., 
"Un condamne fugitifpeut-il se pourvoir en cas
sation?", R.D.P., 1988 (925), nr. 15 en de arres
ten geciteerd in voetnoot 60. 

(C ... V . .) 

ARREST 

(A.R. nr. P.98.0893.N) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 5 mei 1998 9-oor het Hof 
van Beroep te Gent gewezen; 

II. Op de voorziening van Carlos 
Verplancken: 

Overwegende dat de Raadkamer 
van de Correctionele Rechtbank te 
Gent bij beschikking van 20 decem
ber 1996 eiser die in voorlopige hech
tenis was genomen, naar de correctio
nele rechtbank heeft verwezen en bij 
die gelegenheid bij afzonderlijke be
schikking heeft beslist dat hij verder 
aangehouden bleef; da t de to en nog 
steeds aangehouden eiser bij het be
streden arrest werd veroordeeld tot on
der meer een hoofdgevangenisstrafvan 
twintig jaar; dat uit aan het Hof me
degedeelde stukken blijkt dat eiser na
dien op 24 juli 1998 bij een overbren
ging naar het gerechtsgebouw te Gent 
is ontsnapt aan de rijkswachters die 
hem begeleidden, en thans nog voort
vluchtig is; 

Overwegende dat ingevolge de ar
tikelen 421 van het Wetboek van 
Strafvordering en 2 van de wet van 10 
februari 1866, een aangehouden be
klaagde die tot een vrijheidsstraf werd 
veroordeeld en waarvan de onmiddel
lijke aanhouding v.:erd bevolen, slechts 
een ontvankelijk cassatieberoep kan 
instellen op voorwaarde dat hij zich ef
fectief in hechtenis bevindt; 

Dat hiermede is gelijk te stellen het 
geval van een aangehouden eiser die 
is ontvlucht na het instellen van het 
cassatieberoep en vooraleer het Hof 
hierover uitspraak heeft gedaan; 

Dat de voorziening derhalve als niet 
ontvankelijk moet worden aangezien; 
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24 augustus 1998 - Vakantiekamer -
Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter- ver
slaggever : de h. Huybrechts - Gelijklui
dende conclusie van de h. Bresseleers, 
advocaat-generaal. 

Nr. 369 

VAKANTIEKAMER - 24 augustus 1998 

1° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN
TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETE
KENING- STRAFVORDERING- GEEN EIND
BESLISSING, TOCH ONMIDDELLIJK VATBAAR 
VOOR CASSATIEBEROEP - BESLISSING DIE EX
CEPTIE VAN ONBEVOEGDHEID VERWERPT
CASSATIEBEROEP DOOR PARTIJ DIE GEEN EX
CEPTIE VAN ONBEVOEGDHEID HEEFT OPGE
WORPEN. 

2° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN
TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETE
KENING- STRAFVORDERING- GEEN EIND
BESLISSING, TOCH ONMIDDELLIJK VATBAAR 
VOOR CASSATIEBEROEP- DEVOLUTIEVE WER
KING- CASSATIEMIDDEL- ONTVANKELIJK
HEID. 

3o CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
- VERBAND MET BESTREDEN BESLISSING
BESLISSING INZAKE BEVOEGDHEID - MID
DEL DAT NIET DE BEVOEGDHEID BETREFT
ONTV ANKELIJKHEID. 

4 o MACHTEN - RECHTERLIJKE MACHT -
MISDAAD TEN LASTE VAN EEN MAGISTRAAT 
VAN EEN HOF VAN BEROEP- MISDAAD GE
PLEEGD IN DE illTOEFENING VAN ZIJN AMBT
VOOR CORRECTIONALISERING VATBARE MIS
DAAD- HOF VAN CASSATIE- VERWIJZING 
NAAR DE EERSTE VOORZITTER VAN EEN HOF 
VAN BEROEP - AANWIJZING VAN EEN 
ONDERZOEKSMAGISTRAAT- EINDE VAN RET 
ONDERZOEK- VASTSTELLEN VAN VERZACH
TENDE OMSTANDIGHEDEN- BEVOEGDHEID 
VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTEL
LING. 

so ONDERZOEKSGERECHTEN- KA
MER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- MIS
DAAD TEN LASTE VAN EEN MAGISTRAAT VAN 
EEN HOF VAN BEROEP- MISDAAD GEPLEEGD 
IN DE UITOEFENING VAN ZIJN AMBT - VOOR 
CORRECTIONALISERING VATBARE MISDAAD
VERWIJZING DOOR RET HOF VAN CASSATIE 

NAAR DE EERSTE VOORZITTER VAN EEN HOF 
VAN BEROEP - AANWIJZING VAN EEN 
ONDERZOEKSMAGISTRAAT- EINDE VAN RET 
ONDERZOEK- VASTSTELLEN VAN VERZACH
TENDE OMSTANDIGHEDEN- BEVOEGDREID. 

6° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN -
MISDAAD TEN LASTE VAN EEN MAGISTRAAT 
VAN EEN HOF VAN BEROEP- MISDAAD GE
PLEEGD IN DE illTOEFENING VAN ZIJN AMBT
VOOR CORRECTIONALISERING VATBARE MIS
DAAD- VERWIJZING DOOR RET HOF VAN CAS
BATIE NAAR DE EERSTE VOORZITTER VAN EEN 
HOF VAN BEROEP- AANWIJZING VAN EEN 
ONDERZOEKSMAGISTRAAT- EINDE VAN RET 
ONDERZOEK- VASTSTELLEN VAN VERZACH
TENDE OMSTANDIGHEDEN- BEVOEGDHEID 
VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTEL
LING. 

1 o De beslissing waarbij de kamer van in
beschuldigingstelling een door een par
tij opgeworpen exceptie van onbevoegd
heid verwerpt is een arrest inzake 
bevoegdheid in de zin van art. 416, 
tweede lid, Sv., waartegen beroep in cas
satie onmiddellijk openstaat (1), ook van
wege de partij die zelf geen geschil over de 
bevoegdheid had opgeworpen (2). (Art. 
416, tweede lid, Sv.) 

2° en 3° Wanneer tegen een voorbereidend 
arrest of een arrest van onderzoek dat een 
bevoegdheidsgeschil beslecht onmiddel
lijk cassatieberoep is ingesteld, is niet ont
vankelijk het middel dat geen verband 
houdt met de bevoegdheid (3). (Art. 416, 
tweede lid, Sv.) 

4°, so en 6° Wanneer het Hofvan Cassa
tie heeft beslist dat in de zaak betref
fende een voor correctionalisering vat
bare misdaad die een magistraat van een 
hof van beroep zou hebben gepleegd in de 
uitoefening van zijn ambt, de rechtsple
ging van de artt. 479 e.v. Sv. zou wor
den gevolgd in plaats van de procedure 
bepaald bij de artt. 485 e. v. Sv., en de 

(1) Zie Cass., 5 sept. 1984, A.R. nr. 3758 (A. C., 
1984-85, nr. 12); 13 sept. 1994, A.R. nr. 
P.94.1022.N (ibid., 1994, nr. 376.) 

(2) lmpliciete oplossing nu ook de cassatie
beroepen van L ... en T ... ontvankelijk werd be
vonden alhoewel zij de bevoegdheid van de ka
mer van inbeschuldigingstelling niet hadden 
betwist. Zie Cass., 25 juni 1980 (A. C., 1979-80, nr. 
681), motieven. 

(3) DECLERCQ, R., Beginselen van Straf
rechtspleging, Kluwer rechtswetenschappen, 1994, 
nr. 585. 
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zaak naar de eerste voorzitter van een hof 
van beroep van een ander rechtsgebied 
dan dat waartoe de betrokken magis
traat behoort heeft verwezen opdat hij een 
magistraat aanwijst die het ambt van on
derzoeksrechter zal waarnemen, hoeft het 
hof van beroep na het aldus ingestelde on
derzoek de zaak niet te verwijzen naar het 
Hof van Cassatie, maar is het bevoegd 
om, zonder vast te stellen dat er voldoende 
bezwaren bestaan, te zeggen voor recht 
dat er uit hoofde van de aangehouden fei
ten slechts gronden bestaan tot het uit
spreken van correctionele straffen, en moet 
het na die beslissing de zaak terug ver
wijzen naar de procureur-generaal bij het 
hof van beroep opdat er zou gehandeld 
worden als naar recht (4). (Artt. 479 e.v., 
485 e.v. Sv.) 

(V:D.W. E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.98.0917.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 28 mei 1998 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

I. Over alle voorzieningen samen : 
Overwegende dat het Hof bij ar

rest van 24 september 1996 (5) in
gaat op de vordering van de procureur
generaal bij het Hof en op de gronden 

(4) Zie Cass., 28 jan. 1946 (Bull. en Pas., 1946, 
I, 35), met noot L.C.; 13 sept. 1994, A.R. nr. 
P.94.1022.N (A. C., 1994, nr. 376); 1 april1996, 
A.R. nr. P.96.017l.F (ibid., 1996, nr. 108) met 
concl. adv.-gen. Liekendael (Bull. en Pas., 1996, 
I, nr. 108). 

Krachtens art. 2, tweede lid, Wet Verzach
tende Omstandigheden, ingevoegd bij art. 47 van 
de wet van 11 juli 1994, had de procureur
generaal bij het hofvan beroep oak zelfverzach
tende omstandigheden kunnen meedelen bij het 
dagvaarden van de beklaagde voor het vonnis
gerecht (zie Cass., 24 juni 1998, A.R. nr. 
P.98.0566.F (A. C., 1998, nr. 340); het onderzoek 
dat door de eerste voorzitter van het hofvan be-

. roep aangewezen onderzoeksmagistraat ver
richt is, is immers geen gerechtelijk onderzoek in 
de zin van vermeld art. 47. Na het einde van het 
onderzoek in deze zaak had er dan geen tussen
komst van de kamer van inbeschuldigingstel
ling hoeven te zijn. 

(5) A.R. nr. P.96.1246.N (A. C., 1996, nr. 328). 

van die vordering, de zaak verwijst 
naar de eerste voorzitter van het Hof 
van Beroep te Brussel voor aanwij
zing van een magistraat die als on
derzoeksrechter zal optreden; 

Dat de procureur-generaal in zijn 
vordering vermeldt : 1. dat de Minis
ter van Justitie, conform de bepalin
gen van de artikelen 485 en volgende 
van het Wetboek van Strafvordering, 
aangifte deed van een zaak waarin on
der meer een magistraat in een hof 
van beroep vernoemd werd in een 
zaak van omkoping; 2. dat de aange
klaagde feiten misdaden kunnen op
leveren; 3. dat het om feiten gaat die 
in de uitoefening van het ambt zou
den zijn gepleegd, zodat de Minister 
van Justitie terecht melding maakt 
van de artikelen 485 en volgende van 
het Wetboek van Strafvordering; 4. dat 
gelet op de bestaande praktijk stel
selmatig verzachtende omstandighe
den aan te nemen voor dergelijke fei
ten, "het verantwoord voorkomt van 
nu af de rechtspleging van de artike
len 4 79 en volgende van het Wetboek 
van Strafvordering, van toepassing op 
wanbedrijven, toe te passen in plaats 
van de procedure als bepaald bij ar
tikel 485 en volgende van hetzelfde 
Wetboek"; 

Dat de procureur-generaal bij het 
Hofvan Beroep te Brussel na voltooi
ing van het onderzoek, bij vordering 
van 15 januari 1998 gevorderd heeft 
dat de kamer van inbeschuldigingstel
ling vooreerst zou vaststellen dat de 
feiten omschreven onder de telastleg
gingenA, B, C, D, E en G1 strafbaar 
zijn met criminele straffen en dat er 
ten gunste van de tien verdachten ver
zachtende omstandigheden bestaan die 
meebrengen dat slechts correctionele 
straffen moeten worden toegepast voor 
de hiervoren vermelde telastleggin
gen, vervolgens zou bevelen dat de 
rechtspleging hem zou worden over
gemaakt teneinde zulke vorderingen te 
nemen als naar recht; 

Dat het hofvan beroep de door D., 
V.A., V.D.W., C. en B. opgeworpen 
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excepties van onbevoegdheid heeft ver
worpen en de vordering heeft ingewil
ligd; 

Dat het bestreden arrest aldus een 
arrest is inzake bevoegdheid in de zin 
van artikel 416, lid 2, Wetboek van 
Strafvordering, waartegen beroep in 
cassatie onmiddellijk openstaat; 

II. Over de voorziening van D. : 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 482 en 502 

van het Wetboek van StrafVordering, 
doordat het bestreden arrest voorhoudt 

"dat ten onrechte door de verdachten- of 
door sommige(n) onder hen - gesteld 
wordt dat ingevolge het arrest van het Hof 
van Cassatie van 24 september 1996, ener
zijds, en de toe te passen wetteksten, an
derzijds, de kamer van inbeschuldiging
stelling van dit hof (van beroep) onbevoegd 
zou zijn" om over de vorderingen van de 
heer procureur-generaal te kunnen beslis
sen en "dat het hof(van beroep), kamer van 
inbeschuldigingstelling, overeenkomstig de 
bepaling van artikel 502 van het Wetboek 
van StrafVordering, wel bevoegdheid heeft 
om te oordelen over het bestaan van ver
zachtende omstandigheden, te weten alle 
feitelijke, facultatieve en/of persoonsgebon
den omstandigheden zoals zij bedoeld wor
den door hoofdstuk IX van het Eerste Boek 
van het Strafwetboek en door de wet van 4 
oktober 1867 op de verzachtende omstan
digheden", 

terwijl, eerste onderdeel, het Hofvan Be
roep te Brussel, kamer van inbeschuldi
gingstelling zich onbevoegd diende te ver
klaren om over de vorderingen van de heer 
procureur-generaal bij het Hof van Be
roep te Brussel te beslissen, nu na de beein
diging van het gerechtelijk strafonderzoek, 
het strafdossier lastens eiser - met sa
menhang lastens een kamervoorzitter in 
het Hof van Beroep te X - opnieuw had 
moeten voorgelegd worden aan het Hof van 
Cassatie, teneinde het Hof van Cassatie toe 
te laten te oordelen welk gevolg zij aan deze 
zaak wenst te geven, zodat de bestreden be
slissing aldus artikel 482 van het Wet
hoek van StrafVordering schendt, 

tweede onderdeel, in het kader van arti
kel482 van het Wetboek van StrafVorde
ring enkel het Hof van Cassatie bevoegd is 
om te oordelen over het bestaan van ver
zachtende omstandigheden, te weten alle 
feitelijke, facultatieve en/ofpersoonsgebon
den omstandigheden zoals zij bedoeld wor-

den door hoofdstuk IX van het Eerste Boek 
van het Strafwetboek en door de wet van 4 
oktober 1867 op de verzachtende omstan
digheden, zodat de bestreden beslissing al
dus de artikelen 482 en 502 van het Wet
hoek van StrafVordering schendt : · 

Wat de beide onderdelen samen be
treft: 

Overwegende dat na afsluiting van 
een onderzoek gevoerd door een ma
gistraat van een hofvan beroep vol
gend op de verwijzing door het Hofvan 
Cassatie naar de eerste voorzitter van 
een hof van beroep, de zaak verder 
moet worden behandeld op de wijze 
bepaald in artikel 4 79 Wetboek van 
Strafvordering; 

Overwegende dat het Hof van Be
roep te Brussel, dat uitspraak deed na 
afioop van het aldus ingestelde onder
zoek, bevoegd was om, zonder vast te 
stellen dat er voldoende bezwaren zijn, 
te zeggen voor recht dat er uit hoofde 
van de aangehouden feiten slechts 
gronden bestaan tot het uitspreken 
van correctionele straffen; dat dit hof, 
na dit te hebben beslist, de zaak moest 
terugzenden naar de procureur
generaal bij het hof van beroep op
dat er zou gehandeld worden als naar 
recht en de zaak niet naar het Hof van 
Cassatie moest verwijzen; 

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; 

III. Over de voorziening van B. : 
Overwegende dat eiser verklaart af

stand te doen van zijn cassatieberoep 
"voor zover (het) Hof van oordeel zou 
zijn dat de aangevochten beslissing 
geen eindbeslissing vormt in de zin 
van artikel 416 Wb. Sv."; 

Overwegende dat, nu de bestreden 
beslissing een beslissing is over de be
voegdheid, er geen reden is om af
stand te verlenen; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 



812 HOF VAN CASSATIE Nr. 369 

schending van artikel 13 van de gecoiir
dineerde Grondwet en van de artikelen 485, 
489, 490, 491 en 492 van het Wetboek van 
Strafvordering, 

doordat het bestreden arrest vaststelt dat 
de in de tenlastelegging omschreven fei
ten A, B, C, D, E en G 1 strafbaar zijn met 
criminele straffen, doch dat ten gunste van 
de verdachten verzachtende omstandighe
den bestaan, die meebrengen dat slechts 
correctionele straffen moeten toegepast wor
den, en zegt dat de rechtspleging terug aan 
de heer procureur-generaal zal worden 
overgemaakt, teneinde hem toe te laten 
zulke vorderingen te nemen als naar recht, 

terwijl krachtens artikel 13 van de Ge
coiirdineerde Grondwet niemand tegen zijn 
wil kan worden afgetrokken van de rech
ter die de wet hem toekent, en krachtens de 
in het middel aangehaalde bepalingen van 
het Wetboek van Strafvordering, de Ka
mer van het Hof, die kennis neemt van het 
cassatieberoep in criminele, correctionele en 
politiezaken, beslist over de aangifte van 
misdaden in de uitoefening van hun ambt, 
gepleegd door een lid van het hof van be
roep en, indien zij de aangifte aanneemt, de 
verdachte verwijst naar de kamer die ken
nis neemt van het cassatieberoep in bur
gerlijke zaken, die dan uitspraak doet over 
de inbeschuldigingstelling, zodat de ka
mer van inbeschuldigingstelling zich ten 
onrechte bevoegd achtte uitspraak te doen 
over de vordering van de heer procureur
generaal: 

Overwegende dat nu het Hof van 
Cassatie bij arrest van 24 september 
1996 besliste dat de rechtspleging van 
de artikelen 4 79 en volgende zou wor
den toegepast en niet die bepaald bij 
artikel 485 van het Wetboek van Straf
vordering, de appelrechters die deze 
rechtspleging toepassen na afioop van 
het onderzoek, eiser niet aftrekken van 
de rechter die de wet hem toekent; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 13 van de Gecoiir

dineerde Grondwet en van artikel 482 van 
het Wetboek van Strafvordering, 

doordat het bestreden arrest vaststelt dat 
de in de tenlastelegging omschreven fei
tenA, B, C, D, E en G1 strafbaar zijn met 
criminele straffen, doch dat ten gunste van 
de verdachten verzachtende omstandighe
den bestaan, die meebrengen dat slechts 

correctionele straffen moeten toegepast wor
den en zegt dat de rechtspleging terug aan 
de heer procureur-generaal zal worden 
overgemaakt teneinde hem toe te laten 
zulke vorderingen te nemen als naar recht, 

terwijl, krachtens artikel13 van de ge
coiirdineerde Grondwet, niemand tegen zijn 
wil kan worden afgetrokken van de rech
ter die de wet hem toekent, en krachtens 
artikel482 van het Wetboek van Strafvor
dering het Hof, ingeval een lid van het hof 
van beroep ervan verdacht wordt een mis
drijf te hebben gepleegd, bevoegd is de zaak 
te verwijzen of een inbeschuldigingstel
ling uit te spreken, zodat de kamer van in
beschuldigingstelling zich ten onrechte be
voegd achtte uitspraak te doen over de 
vordering van de heer procureur-generaal : 

Overwegende dat het Hof van Cas
satie in het arrest van 24 september 
1996, met verwijzing naar de vorde
ring van het openbaar ministerie, be
slist heeft dat van toen af de rechts
pleging van de artikelen 4 79 en 
volgende van het Wetboek van Straf
vordering zou worden gevolgd in 
plaats van de procedure bepaald bij de 
artikelen 485 en volgende van het
zelfde wetboek; 

Overwegende dat na afsluiting van 
een onderzoek gevoerd door een ma
gistraat van een hofvan beroep vol
gend op de verwijzing door het Hofvan 
Cassatie, de zaak verder moet wor
den behandeld op de wijze bepaald in 
artikel 4 79 Wetboek van Strafvorde
ring; 

Dat het hof van beroep, dat uit
spraak deed na afioop van het aldus 
ingestelde onderzoek, bevoegd was om, 
zonder vast te stellen dat er voldoende 
bezwaren zijn, te zeggen voor recht dat 
er uit hoofde van de aangehouden fei
ten slechts gronden bestaan tot het 
uitspreken van correctionele straf
fen; dat het hof na die beslissing de 
zaak moest terugzenden naar de 
procureur-generaal bij het hof van be
roep opdat er zou gehandeld worden 
als naar recht en de zaak niet hoefde 
te verwijzen naar het Hofvan Cassa
tie; 

Dat het middel, in zoverre het 
schending aanvoert van artikel 482 
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Wetboek van StrafVordering, niet kan 
worden aangenomen; 

Overwegende dat nu het bestreden 
arrest gewezen is zonder miskenning 
van de wettelijke bevoegdheidsregels, 
er geen sprake kan zijn van scherr
ding van artikel 13 Grondwet; 

Dat het middel in zoverre niet kan 
worden aangenomen; 

Over het derde middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 149 van de Ge

coordineerde Grondwet, artikel 1 van de 
Voorafgaande Titel van het Wetboek van 
Strafvordering en de artikelen 480 en 484 
van dit wetboek, 

doordat het proces-verbaal van de zit
ting van 26 maart 1998 van de kamer van 
inbeschuldigingstelling van het Hofvan Be
roep te Brussel vermeldt dat op de zit
ting aanwezig was M. Verbelen, substi
tuut procureur-generaal en "de Heer 
Verbelen, substituut procureur-genei"aal 
doet verslag en vordert", terwijl het be
streden arrest stelt "Gehoord het verslag 
gedaan aan de Kamer van Inbeschuldi
gingstelling door de heer Derynck, 
advocaat-generaal, en gezien zijn geschre
ven en ondertekende Pro Justitia", 

terwijl krachtens de in het middel aan
gehaalde bepalingen van het Wetboek van 
Strafvordering, de rechtsvordering tot toe
passing van de straffen niet kan worden 
uitgeoefend dan door de ambtenaren die de 
wet daarmee belast; in geval van vervol
ging en onderzoek tegen rechters wegens 
misdaden en wanbedrijven zowel buiten en 
in de uitoefening van hun ambt, de arti
kelen 480 en 484 Wb. Sv. uitdrukkelijk stel
len dat de magistraat die het ambt van ge
rechtelijke politie zal waarnemen hiertoe 
bepaaldelijk wordt aangeduid door de 
procureur-generaal, waardoor hij aileen de 
vereiste hoedanigheid bezit de strafvorde
ring uit te oefenen; de heer procureui"
generaal bij het Hof van Beroep te Brus
sel hiertoe bij beschikking dd. 3 oktober 
1996 de heer Leo Derynck, advocaat
generaal bij het hof (van beroep) had aan
gewezen; het principe van de ondeelbaar
heid van het Parket, volgens hetwelk alle 
magistraten van het Parket bij een rechts
college het ondeelbaar Openbaar Ministe
rie bij dat gerecht vormen, geen afbreuk 
doet aan voormelde bepalingen, en dus ai
leen advocaat-generaal Derynck de no
dige bevoegdheid bezat de strafvordering 
uit te oefenen, zodat de in het middel aan
gehaalde tegenstrijdige vaststellingen in het 

proces-verbaal dd. 26 maart 1998 en het 
aangevochten arrest m.b.t. de identiteit van 
het lid van het Openbaar Ministerie, het 
Hof niet toelaten na te gaan of de straf
vordering wel degelijk door de heer 
Derynck werd uitgeoefend en de in het mid
del geciteerde wetsbepalingen werden na
geleefd (schending artikel149 Gecoordi
neerde Grondwet) en het arrest evenmin 
wettig is gemotiveerd (schending van ar
tikel 1 van de Voorafgaande Titel van het 
Wetboek van Strafvordering en van de ar
tikelen 480 en 484 van dit wetboek) : 

Overwegende dat het middel dat 
geen verband houdt met de beslis
sing over de bevoegdheid van het hof 
van beroep, niet ontvankelijk is; 

En overwegende dat de substan
ti1He of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

IV. Over de voorziening van C. : 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 13 en 149 van 
de Grondwet, van artikel 485 tot en met 
503 van het Wetboek van Strafvordering, 
van artikel220 van het Wetboek van Straf
vordering en van artikel 6 van het Gerech
telijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest zich be
voegd heeft verklaard om uitspraak te doen 
met betrekking tot de vordering van de 
procureur-generaal bij het Hof van Be
roep te Brussel onder volgende overwegin
gen : "Overwegende dat ten onrechte door 
de verdachten- of door sommige(n) on
der hen - gesteld wordt dat ingevolge het 
arrest van het Hof van Cassatie van 24 sep
tember 1996, enerzijds, en de toe te pas
sen wetteksten, anderzijds, de kamer van 
inbeschuldigingstelling van dit hof (van be
roep) onbevoegd zou zijn om over deze vor
deringen te kunnen beslissen; overwe
gende dat deze zienswijze uitgaat van een 
onvolledige of onjuiste lezing van het ar
rest van het Hof van Cassatie en van een 
foutieve interpretatie van de toe te pas
sen rechtsregels; overwegende immers dat 
het arrest van het Hof van Cassatie de mo
tieven, uiteengezet in de geschreven vor
deringen van 18 september 1996 van Me
vrouw de Procureur-Generaal bij het Hof 
van Cassatie, zonder enige beperking aan
vaardt zowel in hun redegeving als in hun 
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heschikkend gedeelte; dat het Hofvan Cas
satie aldus stelt 'dat het dan oak als ver
antwoord voorkomt van nu af de rechts
pleging van de artikelen 4 79 en volgende 
van het Wethoek van Strafvordering, van 
toepassing op wanhedrijven, toe te pas
sen in plaats van de procedure als hepaald 
hij artikel 485 en volgende van hetzelfde 
wethoek'; overwegende dat het Hof van 
Cassatie derhalve terzake de procedure 
voorzien door de artikelen 479 en 480 (wan
hedrijven en misdaden gepleegd door een 
rechter huiten zijn amht) evenals deze van 
het artikel 483 (wanhedrijven gepleegd door 
een rechter in zijn amht) toepasselijk heeft 
geacht en, anderzijds, de rechtspleging 
voorzien door het artikel485 van het Wet
hoek van Strafvordering (misdaad gepleegd 
door een lid van het hof van heroep in de 
uitoefening van het amht) heeft uitgeslo
ten; overwegende ten andere dat zowel de 
huidige geschreven als de mondelinge vor
deringen van de heer procureur-generaal 
niet tot doel hehhen de inheschuldiging
stelling van de verdachten te horen uit
spreken met het inzicht hen voor het hof 
van assisen te horen verwijzen in toepas
sing van de artikelen 133, 218, 221, 484 en 
502 van het Wethoek van Strafvordering; 
dat, in die omstandigheden, het aan de ka
mer van inheschuldigingsteiling van het hof 
(van heroep), inderdaad zou hehoren, he
houdens toepassing van artikel 485 van het 
Wethoek van Strafvordering, dat hier niet 
van toepassing is, om voldoende hezwa
ren te vinden om deze inheschuldigingstel
ling eventueel te wettigen en, zoals voor
geschreven door de artikelen 221 en 231 
van het Wethoek van Strafvordering, de 
verwijzing van de verdachte(n) naar het hof 
van assisen te hevelen; overwegende dat 
eveneens rekening moet gehouden wor
den met de voorschriften van artikel 502 
van het Wethoek van Strafvordering stel
lende : 'De overige hepalingen van dit wet
hoek, die niet in strijd zijn met de proces
vormen bij dit hoofdstuk voorgeschreven, 
worden hovendien nageleefd'; overwegende 
dat de huidige vorderingen van de heer 
procureur-generaal in overeenstemming 
zijn met deze wettelijke hepalingen; over
wegende dat zo het hof (van heroep), ka
mer van inheschuldigingstelling, de vor
deringen van de heer procureur-generaal 
volgen zou, de weerhouden feiten hun ka
rakter van misdaad zouden verliezen om 
misdrijven te worden die een correctio
nele straf meehrengen - te we ten wanhe
drijven - in de zin van artikel 483 van het 
Wethoek van Strafvordering, misdrijven die 
dan vervolgd en heoordeeld worden, in aan-

wezigheid van verdachten die over een 
voorrecht van rechtsmacht heschikken, val
gens artikel 4 79 van dit wethoek en niet zo
als gesteld door de artikelen 484 of 485; dat 
artikel484 van het Wethoek van Strafvor
dering inderdaad aileen hetrekking heeft op 
niet gecorrectionaliseerde misdaden of mis
daden waarvan de wet de correctionalisa
tie niet toelaat; overwegende dat de arti
kelen 4 79 en 483 van het Wethoek van 
Strafvordering aldus een uitzondering vor
men op het algemeen principe volgens het
welk elk strafonderzoek aanleiding moet ge
ven tot de appreciatie door een rechtscoilege 
van het strafbaar karakter van een feit en 
over de hezwaren die, in verhand met dit 
feit, kunnen hestaan ten aanzien van een 
verdachte; dat, in deze uitzonderingsge
vailen, het aan de heer procureur-generaal 
- en aan hem aileen hehoort te beslis
sen of de feiten van de tenlasteleggingen 
een strafbaar karakter vertonen en of de 
hezwaren die het onderzoek aan het licht 
heeft gehracht voldoende zijn om vervol
gingen te verantwoorden en ofhet hehoort 
de procedure aan een rechter ten grande 
voor te leggen; overwegende dat nu het hof 
(van heroep), kamer van inheschuldiging
stellling, te dezen geen hevoegdheid heeft 
en niet is gevat om de inheschuldigingstel
ling en de verwijzing van de verdachte naar 
de rechtsmacht ten grande uit te spre
ken, het haar evenmin hehoort om het he
staan van hezwaren te heoordelen; dat der
gelijke appreciatie slechts zinvol zou zijn 
indien zij tevens leidt tot een heslissing no
pens de openhare vordering, tot een heslis
sing van verwijzing met een onmiddel
lijke saisine van de grondrechter, of nag tot 
een heslissing van huitenvervolgingsteiling, 
situatie die dan oak het verder verloop van 
de openhare vordering uitsluit; dat de wet
gever deze toestanden heeft willen uitslui
ten door aan de procureur-generaal, en aan 
hem aileen, de beslissing over te laten per
sonen die over een voorrecht van rechts
macht heschikken te laten herechten door 
een rechtsmacht ten grande, andere dan 
het hof van assisen of door een politierecht
hank voor overtredingen, of aan het Hof 
van Cassatie in de gevailen heoogd door ar
tikel 485 van het Wethoek van Strafvor
dering (misdaden in de uitoefening van het 
amht ten laste gelegd aan een hele recht
hank of individueel aan een of meer le
den van de hoven van heroep); overwe
gende dat het door tweede verdachte (C.) in 
conclusie aangevoerde middel nopens ar
tikel 220 van het Wethoek van Strafvor
dering hetre:ffende de schorsing van de zaak 
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en de verwijzing naar het Hofvan Cassa
tie terzake niet dienend is nu voornoemd 
artikel niet van toepassing is in de hui
dige stand van de procedure; overwegende 
daarentegen dat het hof (van beroep), ka
mer van inbeschuldigingstelling, overeen
komstig de bepaling van artikel 502 van 
het Wetboek van Strafvordering, wel be
voegdheid heeft om te oordelen over het be
staan van verzachtende omstandigheden, 
te weten alle feitelijke, facultatieve en/of 
persoonsgebonden omstandigheden zoals zij 
bedoeld worden door hoofdstuk IX van het 
Eerste Boek van het Strafwetboek en door 
de wet van 4 oktober 1867 op de verzach
tende omstandigheden", 

terwijl eiser tot cassatie in conclusies 
voorhield : '111. De bevoegdheid dewelke het 
hof zou hebben om overeenkomstig de vor
dering van de procureur-generaal te statu
eren kan slechts worden ontleend aan de 
wet. Welnu, ten onrechte verwijst hoger
vermelde vordering naar artikel 4 79 van 
het Strafwetboek met betrekking tot eer
ste verdachte B., wiens bijzondere rechts
positie, door de samenhang die zou be
staan tussen de verschillende feiten, voor 
gevolg zou hebben dat overeenkomstig voor
meld artikel 479 van het Wetboek van 
Strafvordering bij toepassing van het be
ginsel van de voorrecht van rechtsmacht 
concluant in eerste en laatste aanleg zou 
worden beoordeeld door het Hof van Be
roep te Brussel en wat in casu uw (het) Hof 
bevoegdheid zou verlenen om de conclu
ant ten laste gelegde feiten te correctiona
liseren. Uit de vordering blijkt evenwel zelf 
dat artikel 4 79 van het Wetboek van Straf
vordering terzake niet van toepassing is. 
lmmers, de eerste verdachte B. is kamer
voorzitter bij het Hof van Beroep te X. en 
ressorteert aldus onder artikel 485 van het 
Wetboek van Strafvordering, nu de feiten 
waardoor de aanneming van de verzach
tende omstandigheden worden gevorderd 
betrekking hebben op (beweerd) gepleegde 
feiten, gesteld in de uitoefening van zijn 
ambt als kamervoorzitter in het Hof van 
Beroep te X. lnderdaad worden de (be
weerde) feiten gekwalificeerd ondermeer als 
actieve en passieve omkoping door de vor
dering van de procureur-generaal voor uw 
(het) Hof als volgt omschreven : 

'Tenlastelegging A 

De eerste, B., als rechter in casu raads
heer ofkamervoorzitter in het Hofvan Be
roep te X. zich te hebben laten omkopen 
met de omstandigheid dat hij geld, enige 
beloning of een belofte heeft aangenomen 
met name (. .. ); 

Tenlastelegging B 
Ondermeer lastens concluant door een 

ambtenaar, een openbaar officier, en (een) 
met openbare dienst belast persoon, een ge
zworene, een scheidsrechter of een rech
terassesor, in casu de eerste, raadsheer of 
kamervoorzitter in het Hofvan Beroep te 
X. door geweld of bedreiging gedwongen 
hebben, of door enige belofte, aanbod, gift 
of geschenk zoals hier nader omschreven, 
omgekocht te hebben (. .. ) namelijk om een 
gunstige rechterlijke uitspraak te beko
men; 

Tenlastelegging C 
Gepoogd te hebben de eerste als rech

ter zijnde raadsheer ofkamervoorzitter in 
het Hofvan Beroep te X. zich te laten om
kopen; 

Tenlastelegging G 1-2-3 
Respectievelijk de aanstoker of het hoofd 

geweest te zijn van een vereniging georga
niseerde bende opgericht om op personen 
of eigendommen, misdaden (G 1 en G2) of 
wanbedrijven te plegen (G3)'; 

Dat de beweerde omkoping aldus betrek
king heeft op het verstrekken, respectie
velijk bekomen van gunstigere arresten van 
het Hof van Beroep te X. Aldus is op eer
ste verdachte, en bij (beweerde) samen
hang ten aanzien van concluant de proce
dure voorzien bij artikel 485 en volgende 
van het Strafwetboek van toepassing. 
Welnu voormeld artikel 485 en volgende 
van het Strafwetboek voorzien dat de straf
vordering, bij aangifte vanwege de Minis
ter van Justitie, aanhangig wordt gemaakt 
bij het Hofvan Cassatie dat op benaarsti
ging van haar procureur-generaal en door 
tussenkomst van de eerste voorzitter van 
dat Hof, het onderzoek wordt gevoerd door 
een onderzoeksrechter, raadsheer onder
zoeker bij het Hofvan Cassatie, dat na de 
afsluiting van het onderzoek en inbeschul
digingstelling vanwege het Hof van Cas
satie, desgevallend zelf in de beoordeling 
van de feiten treedt en tot berechting ten 
gronde overgaat. Uw (Ret) Hof zal aldus 
dienen vast te stellen dat waar elke be
voegdheid slechts rechtstreeks uit de wet 
kan worden geput, er geen enkele bevoegd
heid door de wet terzake wordt toegekend 
aan het hof van beroep, kamer van inbe
schuldigingstelling, om tot welke beoorde
ling dan ook over te gaan en die thans het 
voorwerp uitmaakt van de vordering van de 
procureur-generaal. Dat zulks overigens zelf 
blijkt uit het arrest van het Hofvan Cas
satie van 24 september 1996 waar de 
procureur-generaal uitdrukkelijk over
weegt dat 'nu het om feiten gaat die de heer 
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B. in de uitoefening van zijn ambt zou heb
ben gepleegd, de heer Minister van Justi
tie terecht melding maakt van artikel 485 
e.v. van het Wetboek van Strafvordering'. 
Dat uw (het) Hof uiteraard eerst haar be
voegdheid moet onderzoeken, d.w.z. voor 
elke beoordeling te doen waartoe uw (het) 
Hof wordt geroepen door de heer procureur
generaal met betrekking tot de beweerde 
feiten zoals omschreven en gekwalificeerd 
in deze vordering. Dat met andere woor
den deze feiten zoals thans in de vorde
ring omschreven en gekwalificeerd als o.a. 
misdaden beweerd door de eerste verdachte 
gepleegd in de uitoefening van het ambt 
van kamervoorzitter bij het Hof van Be
roep te X., deze feiten aldus zonder enige 
twijfel ressorteren onder het artikel 485 
van het Wetboek van Strafvordering en dit 
voor gevolg heeft dat uw (het) Hof geen en
kele bevoegdheid terzake heeft om op welke 
wijze dan ook te statueren. Uw (Het) Hof 
dient immers eerst de feiten die aan haar 
beoordeling worden onderworpen te toet
sen met betrekking tot de bevoegdheids
problematiek die hieruit kan voortvloeien 
en niet andersom t.t.z. haar bevoegdheid af
leiden op grond van het feit dat deze fei
ten kunnen worden gecorrectionaliseerd. 
Met andere woorden het onderzoek van de 
bevoegdheid van uw (het) Hof primeert ui
teraard voor elk inhoudelijk gebruik van 
rechtsmacht dat uw (het) Hof zou kun
nen bezitten. Met andere woorden het on
derzoek van de bevoegdheid gaat vooraf 
aan het onderzoek van het feit of voor
melde feiten een correctionalisatie die
nen te kennen ja dan neen. Dat aldus op 
grond van artikel485 van het Wetboek van 
Strafvordering uitsluitend het Hof van Cas
satie rechtsmacht heeft om in welkdanige 
beoordeling van voormelde feiten te tre
den. Dat elke andere oplossing, gelet op de 
uitdrukkelijk(e) bepalingen van artikel485 
van het Wetboek van Strafvordering naast 
een schending van dit artikel tevens arti
kel 13 van de Grondwet zou uitmaken dat 
inhoudt dat niemand tegen zijn wil kan 
worden afgetrokken van de rechter die de 
wet hem toekent enerzijds en anderzijds 
een schending zou inhouden van artikel 220 
van het Wetboek van Strafvordering dat be
paalt dat indien de zaak behoort tot die 
welke zijn voorbehouden aan het Hof van 
Cassatie, de procureur-generaal gebon
den is de schorsing en de verwijzing te vor
deren en de kamer gehouden is deze (te) be
velen. Dat wat de bevoegd(heid) van uw 
(het) Hof aangaat daarenboven ten over
vloede niets valt af te leiden uit het ar
rest van het Hof van Cassatie van 24 sep-

tember 1996. Dat vooreerst een arrest, 
weze het een arrest van het Hof van Cas
sa tie, geen enkele waarde heeft qua 
bevoegdheidsattributie of toewijzing. Dat 
een rechtbank zijn bevoegdheid slechts kan 
putten uit de wet. Dat daarenboven de vor
dering van de Procureur-generaal te Brus
sel voormeld arrest van het Hof van Cas
sa tie van 24 september 1996 wel zeer 
beperkt citeert. Dat inderdaad het Hofvan 
Cassatie de zaak naar de eerste voorzit
ter van het Hof van Beroep te Brussel ver
wijst doch wel met de beperking 'teneinde 
aanwijzing van een magistraat die als on
derzoeksrechter zal optreden' m.a.w. dat 
voormeld arrest van het Hofvan Cassa
tie aldus in raadkamer heeft beslist dat het 
onderzoek in deze zaak kon geschieden door 
een raadsheer-onderzoeker, aan te dui
den door de eerste voorzitter van het Hof 
van Beroep te Brussel, ten overstaan waar
van overigens alle voorbehoud. Dat waar 
deze raadsheer-onderzoeker zijn onder
zoek heeft afgesloten niets maar dan ook 
niets, zou toelaten dat het Hof van Be
roep te Brussel op vordering van de 
Procureur-generaal te Brussel met betrek
king tot het verdere verloop van het dos
sier enige bevoegdheid zou hebben. Ten
einde de bevoegdheid vast te stellen kan er 
immers niet worden vooruitgelopen op een 
correctionalisatie die er nog niet is, m.a.w. 
dient uw (het) Hof eerst haar bevoegd
heid te onderzoeken met betrekking tot de 
feiten en in de kwalificatie die zij kennen 
in de vordering van de procureur-generaal 
en dient deze bevoegdheid - quod non -
vast te staan om pas nadien vaststellende 
dat de kamer van inbeschuldigingstelling 
bevoegd zou zijn - quod non - desgeval
lend over te gaan tot datgene waartoe zij 
door de procureur-generaal wordt gevor
derd t.t.z. onder meer te correctionalise
ren. Men kan m.a.w. om zijn bevoegdheid 
vast te stellen niet anticiperen op een toe
komstige, doch nog niet bestaande correc
tionalisatie op het moment van het onder
zoek van de bevoegdheid. M.a.w. zolang de 
feiten concluant ten laste gelegd nog mis
daden zijn heeft uw (het) Hof gelet op de 
samenhang en de hoedanigheid van de eer
ste verdachte met toepassing van artikel 
485 van het Wetboek van Strafvordering 
geen bevoegdheid en kan zij deze uiter
aard niet putten uit de correctionalisatie die 
zij zou vaststellen vermits deze precies op 
basis van onbevoegdheid niet kan wor
den vastgesteld. Dat aldus de Procureur
generaal bij Hofvan Beroep te Brussel geen 
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enkele vorderingsbevoegdheid heeft las
tens concluant en uw (het) Hof geen en
kele bevoegdheid heeft om met betrek
king tot voormelde vordering lastens 
concluant te statueren. Dat overigens en 
ten overvloede alle onderzoeksdaden ge
steld in het dossier nietig zijn, want dien
den gesteld te worden door een raadsheer 
bij het Hof van Cassatie en om dezelfde re
d en en de Procureur-generaal bij het Hof 
van Beroep te Brussel geen vorderings
bevoegdheid bezit waar deze uitsluitend 
toekomt aan de Procureur-generaal bij het 
Hofvan Cassatie, hiertoe (en tot niets an
ders) door de Minister van Justitie op aan
gifte gemachtigd"', zodat het bestreden ar
rest hogeraangehaalde wetsartikelen 
schendt, hetgeen zelfs bij de schending van 
een enkel van hoger aangehaalde wetsar
tikel de vernietiging van de bestreden be
slissing tot gevolg dient te hebben : 

Overwegende dat de appelrechters 
hun uitspraak laten steunen op de ver
wijzing naar het hofvan beroep en op 
de regels van de artikelen 479 en vol
gende van het Wetboek van Strafvor
dering; dat zij zodoende geen uitspraak 
doen bij wege van algemene en als re
gel geldende beschikking; 

Dat het middel, in zoverre het 
schending aanvoert van artikel 6 Ge
rechtelijk Wetboek, niet kan worden 
aangenomen; 

Overwegende dat het middel voor 
het overige in wezen aan het arrest 
verwijt dat het voorbijgegaan is aan de 
door eiser opgeworpen exceptie van on
bevoegdheid of niet op deze exceptie is 
ingegaan; 

Overwegende dat het Hofvan.Cas
satie in het arrest van 24 september 
1996, met verwijzing naar de vorde
ring van het openbaar ministerie, be
slist heeft dat van toen af de rechts
pleging van de artikelen 4 79 en 
volgende van het Wetboek van Straf
vordering zou worden gevolgd in 
plaats van de procedure bepaald bij de 
artikelen 485 en volgende van het
zelfde wetboek; 

Overwegende dat na afsluiting van 
een onderzoek, gevoerd door een rna
gistraat van een hofvan beroep, vol
gend op de verwijzing door het Hofvan 
Cassatie, de zaak verder moet wor-

den behandeld op de wijze bepaald in 
artikel 4 79 Wetboek van Strafvorde
ring; 

Overwegende dat het Hof van Be
roep te Brussel, dat uitspraak deed na 
afioop van het aldus ingestelde onder
zoek, bevoegd was om, zonder vast te 
stellen dat er voldoende bezwaren zijn, 
te zeggen voor recht dat er uit hoofde 
van de aangehouden feiten slechts 
gronden bestaan tot het uitspreken 
van correctionele straffen; dat dit hof 
na die beslissing de zaak moest terug
zenden naar de procureur-generaal bij 
het hof van beroep opdat er zou ge
handeld worden als naar recht en de 
zaak niet hoefde te verwijzen naar het 
Hof van Cassatie; 

' Dat het middel, in zoverre het 
schending aanvoert van artikel 482 
Wetboek van Strafvordering, niet kan 
worden aangenomen; 

. Overwegende dat nu het bestreden 
arrest gewezen is zonder miskenning 
van de wettelijke bevoegdheidsregels, 
geen sprake kan zijn van schending 
van artikel 13 Grondwet; 

Dat het middel in zoverre niet kan 
worden aangenomen; 

Overwegende dat het middel voor 
het overige geen eigenlijk motiverings
gebrek aanvoert maar het arrest aan
wrijft dat het de redenering door ei
ser verdedigd voor het hof van beroep 
niet heeft gevolgd; 

Dat het middel, in zoverre het een 
schending van artikel 149 Grondwet 
aanvoert, niet ontvankelijk is; 

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

V. Over de voorzieningen van V.D.W. 
en V.A.: 

Over het door de eisers aangeuoerde iden
tieke middel : 

schending van de artikelen 485 e.v. van 
het Wetboek van Strafvordering, 
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doordat het hof van beroep, kamer van 
inbeschuldigingstelling gemeend heeft be
voegd te zijn en artikel 4 79 Sv. te moeten 
toepassen, 

terwijl de bestreden beslissing voorbij
gaat aan het feit dat de Minister van Jus
titie heeft gehandeld zoals voorzien in ar
tikel 486 Sv. : 

Overwegende dat het Hof van Cas
sa tie in het arrest van 24 september 
1996, met verwijzing naar de vorde
ring van het openbaar ministerie, be
slist heeft dat van toen af de rechts
pleging van de artikelen 4 79 en 
volgende van het Wetboek van Straf
vordering zou worden gevolgd in 
plaats van de procedure als bepaald bij 
artikel 485 en volgende van hetzelfde 
wetboek; 

Overwegende dat na afsluiting van 
een onderzoek gevoerd door een ma
gistraat van een hofvan beroep vol
gend op de verwijzing door het Hofvan 
Cassatie, de zaak verder moet wor
den behandeld op de wijze bepaald in 
artikel 479 Wetboek van Strafvorde
ring; 

Overwegende dat het Hof van Be
roep te Brussel, dat uitspraak deed na 
afioop van het aldus ingestelde onder
zoek, bevoegd was om, zonder vast te 
stellen dat er voldoende bezwaren zijn, 
te zeggen voor recht dat er uit hoofde 
van de aangehouden feiten slechts 
gronden bestaan tot het uitspreken 
van correctionele straffen; dat dit hof 
na die beslissing de zaak moest terug
zenden naar de procureur-generaal bij 
het hof van beroep opdat er zou ge
handeld worden als naar recht en de 
zaak niet hoefde te verwijzen naar het 
Hof van Cassatie; 

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 beslissingen overeen
komstig de wet zijn gewezen; 

VI. Over de voorzieningen van T. en 
L.: 

Overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschre-

ven rechtsvormen in acht zijn geno
men en de beslissingen overeenkom
stig de wet zijn gewezen; 

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

24 augustus 1998 - Vakantiekamer -
Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter- Ver
slaggever : de h. Verougstraete - Gelijk
luidende conclusie van de h. Bresseleers, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. W. 
Muls, B. De Geest, A. Becker, F. Gillijns, 
Brussel. 

Nr. 370 

VAKANTIEKAMER- 24 augustus 1998 

1 o MISDRIJF - ALGEMEEN. BEGRIP. MATE
RIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. EENHEID 
VAN OPZET- OMSCHRIJVING STRAFBARE GE
DRAGING - VEREISTE. 

zo RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 7- OM
SCHRIJVING STRAFBARE GEDRAGING- VER
EISTE. 

3° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ARTT. 1 
TOT 99) -ARTIKEL 14- OMSCHRIJVING STRAF
BARE GEDRAGING- VEREISTE. 

4 ° GENEESKUNDE - GENEESMIDDELEN 
(VERDOVENDE MIDDELEN INBEGREPEN)- BE
GRIP. 

1 o, zo en 3 o A an de vereiste dat een straf
bepaling de strafbaar gestelde gedra
ging op voldoende precieze wijze om
schrijft is voldaan wanneer het voor hen 
op wie de strafbepaling toepasselijk is, 
mogelijk is op grand ervan de feiten en 
nalatigheden te kennen die hun straf
rechtelijke aansprakelijkheid meebren
gen, zelfs als de nadere omschrijuing er
van wordt overgelaten aan de rechter (1). 
(Artt. 7 E.V.R.M., 14 Gw., 2 Sw.) 

(1) Zie Cass., 25 nov. 1997,A.R. nr. P.96.1187.N 
(A.C., 1997, nr. 504). 
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4 o De precisering van wat een geneesmid
del is in art. 1 wet 25 maart 1964 is voor 
al degenen op wie de wet toepasselijk kan 
zijn voldoende nauwkeurig om willekeu
rige vervolgingen en veroordelingen te ver
mijden. (Artt. 1 en 16 wet 25 maart 
1964.) 

(D ... D ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. P.98.1006.N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 25 juni 1998 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

I. Wat de voorziening betreft tegen 
het arrest van 25 juni 1998 dat eiser 
veroordeelt : 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 6.3 en 7 van 

het Verdrag van 4 november 1950 tot Be
scherming van de Rechten van de Mens en 
de Fundamentele Vrijheden, goedgekeurd 
bij de Wet van 13 mei 1955, artikel14 van 
de gecoi.irdineerde Grondwet en artikel 2 
van het Strafwetboek, 

doordat het bestreden arrest eiser ver
oordeelt wegens inbreuk op de artikelen 1, 
6, 16 § 3-1e en 19 van de Wet van 25 maart 
1964 op de geneesmiddelen, enerzijds om 
geneesmiddelen in de handel te hebben ge
bracht zonder voorafgaandelijke registra
tie door de minister die de volksgezond
heid onder zijn bevoegdheid heeft 
(tenlastelegging A), en anderzijds om ge
neesmiddelen in het groot gefabriceerd en 
bereid te hebben zonder vergunning, die de 
Minister van Volksgezondheid en van het 
Gezin verleent en waarin vermeld zijn de 
stoffen en preparaten waarvoor ze geldig is, 
evenals de plaats waar de bewerkingen 
worden uitgevoerd, 

terwijl artikel 14 van de Grondwet be
paalt dat geen straf kan worden ingevoerd 
of toegepast dan krachtens de wet; het be
ginsel van de wettigheid van misdrijven 
eveneens is vastgelegd in artikel 7 van het 
Europees Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, goedgekeurd bij de Wet van 
13 mei 1955, en in artikel 2 van het 
Strafwetboek; uit de artikelen 6.3 en 7 van 
het Europees Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, artikel 14 van de Grond-

wet en artikel 2 van het Strafwetboek volgt 
dat elk strafbaar feit klaar en duidelijk 
moet worden omschreven, zodat willekeur 
uitgesloten is en de beklaagde nauwkeu
rig de aard en de grond van de tegen hem 
ingebrachte beschuldiging kan kennen; Ei
ser vervolgd en door het hof van beroep ver
oordeeld werd uit hoofde van inbreuken op 
de artikelen 1, 6, 16 par.3-1e en 19 van de 
Wet van 25 maart 1964 op de geneesmid
delen; Eiser meer bepaald veroordeeld werd 
enerzijds om geneesmiddelen in de han
del te hebben gebracht zonder voorafgaan
delijke registratie door de minister die de 
volksgezondheid onder zijn bevoegdheid 
heeft, en anderzijds om geneesmiddelen in 
het groot gefabriceerd en bereid te heb
ben zonder vergunning, die de Minister van 
Volksgezondheid en van het Gezin ver
leent en waarin vermeld zijn de stoffen en 
preparaten waarvoor ze geldig is, evenals 
de plaats waar de bewerkingen worden uit
gevoerd; artikel1 van de Wet van 25 maart 
1964 op de geneesmiddelen de term "ge
neesmiddel" omschrijft als volgt : "onder ge
neesmiddel wordt verstaan elke enkelvou
dige of samengestelde substantie, aange
diend als hebbende therapeutische of 
profylactische eigenschappen m.b.t. ziek
ten bij mens of dier. Is eveneens genees
middel elke enkelvoudige of samengestelde 
substantie die bestemd is om aan mens of 
dier te worden toegediend teneinde een me
dische diagnose te stellen of om organi
sche functies te herstellen, te verbeteren of 
te wijzigen."; De notie geneesmiddel on
voldoende duidelijk en precies omschre
ven wordt om de beklaagde toe te laten te 
weten of hij de strafwet miskent; het be
streden arrest, door te beslissen dat de in 
de tenlastelegging opgesomde producten 
Oestradiol, Fluoxymesterone en methyl
testosteron als geneesmiddel kunnen wor
den beschouwd in de zin van art. 1 van de 
Wet van 25 maart 1964 op de geneesmid
delen, en eiser uit hoofde hiervan te ver
oordelen, het beginsel schendt volgens het
welk elk strafbaar feit klaar en duidelijk 
moet worden omschreven; het arrest mits
dien schending inhoudt van de artikelen 6.3 
en 7 van het Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, die dit vereiste consacre
ren, en van de artikelen 14 van de Gecoi.ir
dineerde Grondwet en artikel 2 van het 
Strafwetboek : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 7 van het Verdrag van 4 novem
ber 1950 tot Bescherming van de 
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Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden, niemand kan 
worden veroordeeld wegens een han
delen of nalaten, dat geen strafbaar 
feit naar nationaal of internationaal 
recht uitmaakte ten tijde dat het han
delen of nalaten geschiedde; 

Dat dit artikel evenals artikel 14 
van de Grondwet en artikel2 van het 
Strafwetboek tot doel hebben een ef
fectieve bescherming te bieden tegen 
willekeurige vervolgingen en veroor
delingen; 

Dat de legaliteit van een strafbepa
ling vereist dat ze, op zichzelf of in 
context met andere bepalingen gele
zen, op voldoende precieze wijze de als 
strafbaar gestelde gedraging om
schrijft; dat aan deze vereiste is vol
daan wanneer het voor hen op wie de 
strafbepaling toepasselijk is, moge
lijk is op grand ervan de feiten en na
latigheden te kennen die hun straf
rechtelijke aansprakelijkheid mee
brengen, zelfs als de nadere 
omschrijving hiervan wordt overgela
ten aan de rechter; 

Overwegende dat de precisering van 
hetgeen een geneesmiddel is in arti
kel 1 van de wet van 25 maart 1964 
voor al degenen op wie de wet toepas
selijk kan zijn voldoende nauwkeu
rig is om willekeurige vervolgingen en 
veroordelingen te vermijden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

II. Wat de voorziening betreft te
gen het arrest dat de onmiddellijke 
aanhouding beveelt : 

Overwegende dat de beslissing 
waarbij eiser wordt veroordeeld, door 
de verwerping van de voorziening van 
eiser tegen die beslissing in kracht van 
gewijsde is gegaan; dat het cassatie
beroep tegen het bevel tot onmiddel
lijke aanhouding geen bestaansreden 
meer heeft; 

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

24 augustus 1998 - Vakantiekamer -
Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter- ver
slaggever : de h. Verougstraete - Gelijk
luidende conclusie van de h. Bresseleers, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De 
Gryse. 

Nr. 371 

VAKANTIEKAMER - 24 augustus 1998 

1 o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTI
KEL 6.1- RECHT OP EEN EERLIJK PROCES
WIJZE WAAROP DE BEKLAAGDE ONSCHULD 
STAANDE HOUDT- VERBORGEN HOUDEN VAN 
DE GEPLEEGDE MISDRIJVEN DOOR NIEUWE 
STRAFBARE FElTEN- GEESTESGESTELDHEID 
VAN DE BEKLAAGDE. 

2° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAF

ZAKEN- WIJZE WAAROP DE BEKLAAGDE ON
SCHULD STAANDE HOUDT- VERBORGEN HOD
DEN VAN DE GEPLEEGDE MISDRIJVEN DOOR 
NIEUWE STRAFBARE FElTEN- GEESTESGE
STELDHEID VAN DE BEKLAAGDE. 

3o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE- STRAF
ZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN 
ACCIJNZEN INBEGREPEN) - STRAFMAAT
WIJZE WAAROP DE BEKLAAGDE ONSCHULD 
STAANDE HOUDT - GEESTESGESTELDHEID 
VAN DE BEKLAAGDE. 

1°,2° en 3° Het recht van de beklaagde op 
een eerlijk proces impliceert dat hij vrij 
kiest op welke wijze hij voor de rechter 
zijn onschuld wil staande houden (1); het 
houdt evenwel niet in dat hij om zijn mis
drijven verborgen te houden strafbare fei
ten mag plegen, noch dat de strafrech
ter geen rekening mag houden, voor de 
beoordeling van de geestesgesteldheid van 
de beklaagde, met de wijze waarop hij ge
poogd heeft zijn misdrijven voor de 
politie-overheid verborgen te houden (2). 
(Art. 6.1 E.V.R.M.) 

(1) Zie Cass., 18 jan. 1994, A.R. nr. 7130 (A. C., 
1994, nr. 27); 29 april1997, R.W, 1997-98, met 
noot A. Vandeplas. 

(2) Zie Cass., 15 juni 1988, A.R. nr. 6638 (A C., 
1987-88, nr. 635); 26 nov. 1997, A.R. nr. 
P.97.1027.F (ibid., 1997, nr. 507). 
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(W. .. D ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. P.98.1007.N) 

HETHOF;- ... 

II. Wat de voorzieningen betreft te
gen het arrest nr. 84259 van 25 juni 
1998: 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 6 van het Ver

drag tot Bescherming van de Rechten van 
de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 
goedgekeurd bij Wet van 13 mei 1955 en 
van het algemeen beginsel van het recht 
van verdediging, 

doordat het bestreden arrest, met be
vestiging van het vonnis van de correctio
nele rechtbank, eiser veroordeelt tot een ge
vangenisstraf van vier jaar en een 
geldboete van 500 F., en hem ontzet van de 
rechten genoemd in artikel31-r, 3°, 4° en 
5° van het StrafWetboek voor de duur van 
tien jaar, o.m. op grand van de overwe
ging dat: "daarbij getuigt het van een ver
derfelijke mentaliteit een integer en onbe
sproken ambtenaar zoals Etienne Cobbaert 
te gaan beschuldigen, met enkele dagen on
terechte gevangenzetting en schandvlek
king in de pers voor deze laatste tot ge
volg, dit met de bedoeling de aandacht van 
het eigen delictueel handel en af te wen
den.", 

terwijl overeenkomstig het algemeen 
rechtsbeginsel houdende het recht van ver
dediging, en artikel6.1 van het Europees 
Verdrag voor de Rechten van de Mens, elke 
beklaagde vrij is om zijn verdediging te or
ganiseren en te voeren zoals hij oordeelt dit 
te moeten doen, het arrest de aard en de 
hoogte van de aan eiser opgelegde straf 
mede verantwoordt door een verwijzing 
naar de wijze waarop eiser zich tijdens het 
onderzoek heeft verdedigd; het arrest aan 
eiser de wijze waarop hij zijn onschuld 
heeft staande gehouden, en de feiten heeft 
ontkend - waarbij o.m. een andere amb
tenaar werd beschuldigd - ten kwade 
duidt en hiermee rekening houdt bij de be
paling van de aard en de hoogte van de op
gelegde straf, 

zodat het arrest, door bij de bepaling van 
de aard en de hoogte van de aan eiser op
gelegde straf rekening te houden met de 
wijze waarop hij zijn verweer had gevoerd 
tijdens het onderzoek, het recht van ver-

dediging en artikel 6.1 van het Europees 
Verdrag voor de Rechten van de Mens en 
de Fundamentele Vrijheden miskent : 

Overwegende dat het recht van de 
beklaagde op een eerlijk proces impli
ceert dat hij vrij kiest op welke wijze 
hij voor de rechter zijn onschuld wil 
staande houden; 

Dat dit recht evenwel niet inhoudt 
dat een beklaagde om zijn misdrij
ven verborgen te houden stratbare fei
ten mag plegen en evenmin dat de 
stra:frechter voor de beoordeling van de 
geestesgesteldheid van de beklaagde, 
geen rekening mag houden met de 
wijze waarop hij gepoogd heeft zijn 
misdrijven voor de politie-overheid ver
borgen te houden; 

Dat uit de omstandigheid dat de 
feitenrechter als bijkomend element 
voor de beoordeling van de persoon
lijkheid van de betrokkene in acht 
neemt welke schade de beklaagde be
wust aan derden berokkend heeft door 
zijn pogingen, tijdens het onderzoek 
van de zaak door de onderzoeksrech
ter, de aandacht af te leiden naar een 
onschuldige collega, geen miskenning 
af te leiden valt van het recht van de 
beklaagde op een eerlijk proces; 

Overwegende dat te dezen de appel
rechters geen kritiek uitoefenen op de 
wijze waarop de beklaagde zich voor 
de rechter heeft willen verdedigen 
maar enkel, na een uiteenzetting over 
de zwaarwichtigheid van de feiten en 
over de verderfelijke geestesgesteld
heid van de beklaagde, vermelden dat 
die geestesgesteldheid in het bijzon
der tot uiting komt in de wijze waarop 
de beklaagde gepoogd heeft zijn mis
drijven te verbergen door bewust een 
derde te belasteren; 

Dat zij zodoende het recht van ei
ser op een eerlijk proces niet hebben 
miskend; 

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
zieningen; veroordeelt de eisers in de 
kosten van hun respectieve voorzie
ning. 

24 augustus 1998 - Vakantiekamer
Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter- ver
slaggever : de h. Verougstraete - Gelijk
luidende conclusie van de h. Bresseleers, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. R. 
Verstraeten, Brussel. 

Nr. 372 

VAKANTIEKAMER- 24 augustus 1998 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - OP CONCLUSIE - STRAFZA
KEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN 
ACCIJNZEN INBEGREPEN)- VERWEER VAN DE 
BEKLAAGDE -ARGUMENTEN DIE GEEN AF-
ZONDERLIJK MIDDEL VORMEN 
MOTIVERINGSPLICHT. 

2° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
- BELANG- MID DEL TEN BETOGE DAT DE 
RECHTER TEN ONRECHTE HEEFT REKENING 
GEHOUDEN MET HERHALING- ONTVANKE
LIJKHEID. 

3° HERHALING- MIDDEL TEN BETOGE DAT 
DE RECHTER TEN ONRECHTE REKENING 
HEEFT GEHOUDEN MET HERHALING- VOOR
WAARDE WAARONDER HET MIDDELTOT VER
NIETIGING VAN DE VEROORDELING KAN LEI
DEN. 

1 o De rechter vervult zijn motiverings
plicht als hij het verweer van de be
klaagde weerlegt door de feitelijke gege
vens van de zaak op tegenovergestelde 
wijze te beoordelen, zonder dat hij daar
enboven moet antwoorden op elk van de 
argumenten die de beklaagde tot sta
ving van dat verweer aanvoert en die geen 
afzonderlijk middel vormen (1). (Art. 149 
Gw.) 

(1) Zie Cass., 6 sept. 1977 (A C., 1978, 23). 

2° en 3° Het middel ten betoge dat de rech
ter ten onrechte heeft rekening gehou
den met her haling leidt, als het gegrond 
is, tot vemietigig van de veroordeling als 
blijkt dat de rechter bij het bepalen van 
de strafmaat oak rekening heeft gehou
den met de door hem vastgestelde staat 
van wettelijke herhaling (2). (Artt. 56 Sw.; 
10, § 4, wet 15 juli 1985.) 

(S ... D ... E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.98.1008.N) 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 25 juni 1998 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

I. 1. Op de voorziening van S.D.: 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van artikel149 van de gecoi:ir-
dineerde Grondwet, 

doordat het bestreden arrest het von
nis van de Correctionele Rechtbank te Kort
rijk dd. 20 mei 1997 bevestigt, waarbij ei
ser veroordeeld werd tot een hoofd
gevangenisstrafvan 1 jaar met uitstel en 
een geldboete van 10.000 frank, a.m. op 
grand van de volgende motieven: "3. Wat 
S.D. betreft : Tegen alle evidentie in loo
chende S.D. aanvankelijk elke betrokken
heid : hij ontkende ten stelligste een ge
sprek te hebben gehad met V omtrent de 
vraag of hij ervoor kon zorgen harmon en te 
leveren aan C. en ontkende ooit gefun
geerd te hebben als tussenpersoon om hor
monen te leveren (stuk 154). Oak tijdens 
een confrontatie met V ontkende hij het ge
sprek en het krijgen van het telefoonnum
mer van C. (stuk 160), alsook tegenover on
derzoeksrechter Allegaert (stuk 181-184). 
Nochtans, uit de verklaringen van C. en 
van V, hiervoor uitvoerig geciteerd, blijkt 
reeds onbetwistbaar de rol welke S.D. heeft 
gespeeld bij het tot stand komen van de 
trafiek van hormonen, welke uiteindelijk 
uitmondde bij B. Voegt zich daarbij nag de 
verklaring van V, afgelegd voor Onder
zoeksrechter Allegaert op 10 augustus 1995 
(stuk 177), die aan duidelijkheid niet te 
wensen overlaat als antwoord op de vraag 

(2) Zie Cass., 15 sept. 1987,A.R. nr. 1081 (A.C., 
1987-88, nr. 28); 25 maart 1992, A.R. nr. 9589 
(ibid., 1991-92, nr. 397). 
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'Wie heeft U aangesproken om de hormo
nen, gevraagd door C., te leveren?': 'Ik heb 
S.D. gevraagd ofhij iemand kende om die 
hormonen te leveren. Ik heb dit gevraagd 
onder de volgende bewoordingen : 'Kent gij 
iemand die hormonen kan leveren aan C.? 
Wijzelf zitten daar niet tussen en wij wil
len daar niets mee te maken hebben'. Ik 
heb dan de telefoonnummer van C. gege
ven aan S.D. Wanneer u mij vraagt naar de 
juiste bewoordingen van het antwoord van 
S.D. antwoord ik u dat hij mij zei: 'Ik zal 
kijken en er zal iemand contact opnemen 
met C. En ik trek mij daar niets van aan'. 
Pas na 'een privaat gesprek te hebben ge
had met zijn vader in verband met de zaak 
waarvoor hij is aangehouden' en 'nadat zijn 
vader enkele dingen had opgefrist', meende 
S.D. zich nog heel vaag te herinneren in de 
periode waarvan sprake (eind december 94) 
in de woning van zijn ouders terloops het 
gesprek te hebben herhaald hetwelk hij ge
had had met V (verklaring van 11 augus
tus 1995 - stuk 244), waarbij hij dan zelf 
een link legt naar zijn vader:' ... Niet met 
de bedoeling om mijn vader als contact
persoon in te schakelen om bepaalde con
tacten te leggen ofleveringen te do en .. .'. 
Dat hij ooit het telefoonnummer van C. ont
ving, blijft hij ontkennen (stuk 573), hoe
wei V ook nog bij andere gelegenheden als 
hiervoor reeds aangehaald heeft toegege
ven het telefoonnummer van C. aan S.D. te 
hebben doorgegeven (stuk 160 en stuk 577). 
De wijze van contactname bevestigt dat dit 
enkel via het doorgeven van het telefoon
nummer zoals gesteld door V mogelijk was. 
In het licht van wat hiervoor is gesteld ten 
aanzien van de betrokkenheid van S.D., is 
uiteindelijk ook diens verklaring van 18 
september 1995 in fine (stuk 574) niet van 
belang ontbloot : ' ... ik wil er nog aan toe
voegen, moest ik tegen V gezegd hebben 'ik 
zal er voor zorgen ofik ga er voor kijken', 
dan is dan alleen om red en om er vanaf te 
zijn en gerust gelaten te worden'", 

terwijl, eiser in zijn voor het hofvan be
roep neergelegde conclusie als verweer had 
ingeroepen dat de bestanddelen van de 
strafbare deelneming in zijnen hoofde niet 
aanwezig waren, en dat de eerste rechter 
had nagelaten in zijn vonnis te precise
ren welke deelnemingsdaden de zodanige 
hulp uitmaakten, zonder dewelke het mis
drijf niet kon gepleegd worden; eiser meer 
bepaald liet gelden, op de blz. 2 t.e.m. 5 van 
zijn beroepsbesluiten "II. Strafbare Deel
neming. De Rechter die een beklaagde als 
mededader van een strafbaar feit veroor
deelt, is wel verplicht de bestanddelen van 
de deelneming te bepalen' (Cass., 

17/3/1948R.W 1947-48, 1210) (Cas s., 517/ 
1948, R. W 1948-49, 242). Wat tweede be
klaagde S.D. betreft, heeft de Eerste Rech
ter in het vonnis a quo zich geenszins van 
deze plicht gekweten. De Eerste Rechter be
perkt er zich toe te stellen : 'Dat geble
ken is dat V zijn veearts S.D. heeft aan
gesproken omtrent de vraag van C. en dat 
beklaagde S.D. bereid was het nodige te 
doen en dat er iemand ging contact opne
men met C.' en verder verwijst hij naar een 
gesprek tussen vader en zoon D. Het is 
maar al te duidelijk dat dergelijke bena
dering van de feiten door de eerste Rech
ter niet aanzien kan worden als zijnde het 
'bepalen van de bestanddelen'. De bestand
delen die de eerste Rechter moest terug
vinden zijn : 1. Een positieve deelnemings
daad. 2. Het moreel bestanddeel (kennis en 
opzet). Wat betreft: 1. Positieve 
deelnemingsdaad. Zonder ze te bepalen 
kunnen we ergens distilleren uit de lec
tuur van het vonnis dat de Rechter als po
sitieve deelnemingsdaad weerhield - het 
antwoord dat concluant gaf aan V- het 
gesprek dat concluant had met zijn va
der. Er werd in het vonnis a quo niet be
paald in hoeverre deze 2 zaken een zoda
nige hulp uitmaken dat zonder hun 
bijstand het wanbedrijfniet kon gepleegd 
worden; volgens rechtspraak en rechtsleer 
wordt met noodzakelijke hulp bedoeld : ' ... 
om het misdrijfin de gegeven omstandig
heden te plegen zoals het gepleegd werd' 
(D'Haenens APR strafbare deelneming pag. 
79 met verwijzingen aldaar). Het misdrijf 
dat gepleegd werd zijnde toedienen van 
hormonen door consorten B., vereist geen 
hulp van beklaagde S.D."; eiser daarenbo
ven in deze regelmatig neergelegde con
clusie uitvoerig argumenteerde dat het mo
reel element inzake strafbare deelneming, 
het wetens en willens handelen, niet aan
wezig was; eiser in dit opzicht liet gel
den: 2. Het moreel bestanddeel. Hierom
trent staat zelfs in het geheel niets te lezen 
in het vonnis van de Kortrijkse Recht
bank; de deelnemer moet primo kennis heb
ben dat hij door zijn daad deelneemt aan 
een welbepaalde misdaad of welbepaald 
wanbedrijf en secundo het opzet hebben om 
door zijn daad bij te dragen tot de verwe
zenlijking van die misdaad of dat wanbe
drijf (Cass., 9 december 1986, An: Cass. 
1986-87, 472, R. W. 1987-88, 856- Cass., 
9 oct. 1990, Arr. Cass. 1990-91, 157)- Wat 
betreft het antwoord dat concluant gaf aan 
V kan men moeilijk spreken van een po
sitieve deelnemingsdaad, a fortiori is het 
moreel bestanddeel hier niet aanwezig. 
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Kennis en opzet zouden slechts kunnen op
duiken in het gesprek tussen vader en zoon 
op voorwaarde dat : a. De zoon aan de va
der hetzij expliciet hetzij impliciet op
dracht gaf daaraan mee te werken. b. De 
zoon de zekerheid had dat zijn vader ef
fectief verder het nodige zou doen. Deze 
voorwaarden zijn geenszins vervuld - Im
mers : de zoon heeft de vader slechts ter
loops verteld in de zin van : 'ze durven daar 
nu nog hormonen vragen nu het zo gevaar
lijk is'- Ret is begrijpelijk dat het ten 
huize van Vader D. niet ongebruikelijk is 
dat- gelet op het verleden- het onder
werp hormonen aan bod komt. Aldus is het 
niet meer dan normaal dat de zoon ver
telde wat hij was tegengekomen - De zoon 
is tegenstander van hormonen. Ret is maar 
al te makkelijk hem te bestempelen als de 
zoon van ... teneinde hem ook in het mi
lieu te situeren. In 1992 echter toen zijn va
der opgepakt was met hormonale produc
ten en drie maanden in de gevangenis 
verbleef, heeft hij zijn vader nooit bezocht 
omdat hij niet akkoord ging met diens 
handelswijze. Pas daags voor de voorlo
pige invrijheidstelling is hij eenmaal bij zijn 
vader geweest om te zeggen 'Doe dat nooit 
meer'. De zoon wilde als veearts niet be
laden worden met de 'erfzonde' en heeft 
hiertoe steeds het nodige gedaan. Rij spe
cialiseerde zich zelfs als veearts voor var
kens in plaats van voor runderen - spe
ciaal om met dat milieu geen contact te 
hebben- (de Retrozollercontrole heeft 
trouwens bewezen dat hij geen contacten 
heeft met het milieu); bij iemand met der
gelijke ingesteldheid, kan geen opzet a an
wezig zijn om dergelijk wanbedrijfte bel
pen plegen. In Eerste Aanleg werd 
gevraagd de bezoekerslijsten van de ge
vangenis bij het bundel te voegen hetgeen 
de stelling van concluant kon staven. 
Rierop werd echter niet ingegaan . - De 
zoon had (en heeft) de morele zekerheid dat 
zijn vader gestopt was en is met hormo
nen sedert 1992. Ook het massa-onderzoek 
tegen de familie D. in 1993- dat valle
dig negatief was - gaf de zoon de zeker
heid. - Tevens heeft de zoon nooit ge
vraagd aan V. of'het in orde gekomen is'. 
Dit alleen al bewijst dat er van opzet geen 
sprake kan zijn. (Verklaring V.) Kortom : 
het criterium van wetens en willens han
delen is hier niet aanwezig"; eiser daar
naast het argument ontwikkelde dat er in 
zijnen hoofde geen sprake was van een 
doelgericht handelen; eiser meer bepaald 
argumenteerde : "Subsidiair : Men zou het 
natuurlijk kunnen stellen dat door het ant
woord dat concluant verstrekte aan V. en 

het gesprek dat concluant had met zijn va
der hij moest weten dat hij gevaarlijk spel 
speelde. In dat geval verwijst concluant 
naar een pas sus verschenen in het R. W. 
1994-95, 363. 'Onopzettelijke deelneming of 
deelneming bij onachtzaamheid is niet 
strafbaar op basis van de artikelen 66-67 
SWB : de strafbare deelneming vereist een 
effectieve kennis omtrent een welbepaald 
misdrijfbij de deelnemer'. Ook weten dat 
men participeert aan een.oneerlijke of zelfs 
duistere operatie kan dus niet volstaan voor 
de toepassing van de commune regeling in
zake strafbare deelneming. Zander be
wijs van de vereiste kennis kan geen straf
bare deelneming bestaan (Cass., 13 maart 
1990, AR 3455). Samen met deze effec
tieve kennis aangaande het te plegen basis
misdrijf moet de deelnemer met zijn daad 
tevens willen bijdragen tot het realiseren 
van het hem bekend misdrijf. Strafbare 
deelneming onderstelt dus een doelge
richt optreden (De Swaef over strafbare 
deelneming R. W 1987-88, 857). Verder stelt 
men zelfs in het geciteerde artikel (pag. 
363). 'Ret verrichten van een gedraging 
waarbij men voorziet dat men eventueel 
zou kunnen participeren in een misdrijf 
zonder dit evenwel reeds effectiefte ken
nen en te willen, maar dit desnoods erbij 
neemt, is naar onze mening een psychi
sche toestand die onvoldoende sterk 
misdrijfbevorderend geprofileerd is en al
dus niet kan resulteren in een strafbare 
deelneming' (Dit omdat het doelgericht han
delen ontbreekt)"; het bestreden arrest deze 
in de conclusie regelmatig opgeworpen ver
weermiddelen niet beantwoordt en bijge
volg niet naar recht is gemotiveerd (scherr
ding van artikel 149 van de Grondwet) : 

Overwegende dat eiser in zijn appel
conclusie betoogde dat niet bewezen 
was dat hij positieve deelnemings
daden had gesteld en daarenboven dat 
het moreel bestanddeel van zijn deel
neming niet vaststond; dat hij zijn 
stelling adstrueerde met feitelijke be
schouwingen; 

Overwegende dat de rechter zijn 
motiveringsplicht vervult als hij het 
verweer van de beklaagde weerlegt 
door de feitelijke gegevens van de zaak 
op tegenovergestelde wijze te beoor
delen, zonder dat hij daarenboven 
moet antwoorden op elk van de argu
menten die de beklaagde tot staving 
van dat verweer aanvoert en die geen 
afzonderlijk middel vormen; 
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Overwegende dat de appelrechters 
op feitelijke gronden aannemen dat 
"de naar hormonen op zoek zijnde C. 
uiteindelijk, via een ketting van men
sen die alle een onmisbare schakel zijn 
in het geheel, aan de illegale produc
ten geholpen (wordt) ten behoeve van 
B."; dat zij specifiek vermelden 
waarom de "informatieoverdracht" 
door eiser noodzakelijk was en onmis
baar; 

Dat zij, wat het moreel hestand
dee! betreft, oordelen dat : "alle be
klaagden draaiden mee in de carrous
sel van strafbare handelingen en zij 
wisten zeer goed met welke illegale 
praktijken ze bezig waren, waartoe zij 
zich leenden. Zij stelden hun daden 
met kennis van zaken"; dat in het bij
zonder, wat eiser betreft, de appel
rechters oordelen dat de verklarin
gen van eiser ongeloofwaardig zijn en 
dat er, wat hem betreft, gelet op de 
omstandigheden van de zaak, geen 
sprake was van terloopse gesprek
ken maar wel van een bewuste deel
neming; 

Dat zij aldus voldoen aan de 
motiveringsplicht van artikel149 van 
de Grondwet; 

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; 

I. 2. Op de voorziening van D.D. van 
29 juni 1998 : 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel10, §§ 2 en 3, van 

de Wet van 15 juli 1985 betreffende het ge
bruik bij dieren van stoffen met hormo
nale of met anti-hormonale werking, en van 
artikel149 van de gecotirdineerde Grond
wet, 

doordat het bestreden arrest het von
nis van de Correctionele Rechtbank te Kort
rijk dd. 20 mei 1997 bevestigt, waarbij ei
ser veroordeeld werd tot een effectieve 
hoofdgevangenisstrafvan 4 jaar en een 
geldboete van 20.000 frank, mits deze aan
vulling dat bij het bepalen van de straf-

maat t.a.v. eiser rekening wordt gehou
den met de staat van wettelijke herhaling 
en de staat van bijzondere herhaling 
waarin eiser zich bevindt; het arrest voor 
recht zegt dat wat de wettelijke herha
ling betreft, waarin eiser zich bevindt de 
tenlastelegging dient aangevuld te wor
den als volgt : "met de omstandigheid dat 
de nieuwe wanbedrijven sub a en b wer
den gepleegd nadat hij veroordeeld werd op 
12 december 1991 bij arrest van het Hof 
van Beroep te Gent tot een gevangenis
strafvan 2 jaar (met uitstel5 jaren voor 
een jaar) en tot een geldboete van 100.000 
frank wegens inbreuken op de wet van 15 
juli 1985 en op het Koninklijk Besluit van 
12 april1974, arrest dat in kracht van ge
wijsde getreden was op de datum van de 
nieuwe feiten, voordat 5 jaren zijn verlo
pen sinds hij zijn straf heeft ondergaan of 
sinds zijn strafis veijaard"; het arrest daar
naast voor recht zegt dat wat de bijzon
dere her haling betreft waarin eiser zich be
vindt m.b.t. het feit vervolgd sub littera b, 
de tenlastelegging dient aangevuld te wor
den als volgt : "met de omstandigheid dat 
de beklaagde in staat van her haling verk 
eert vermits de feiten werden gepleegd bin
nen drie jaar nadat hij bij in kracht van ge
wijsde getreden arrest van het Hofvan Be
roep te Gent dd. 12 december 1991 werd 
veroordeeld tot gevangenisstrafvan 2 jaar 
(met uitstel 5 jaren voor een jaar) en tot 
een geldboete van 100.000 frank wegens 
een der misdrijven omschreven in artikel 
10, § 1, van de Wet van 15 juli 1985, meer 
bepaald wegens inbreuk op artikel10, § 1, 
littera 2, sub a", 

terwijl, eerste onderdeel, overeenkom
stig artikel 10, § 3, van de Wet van 15 juli 
1985 betreffende het gebruik bij dieren van 
stoffen met hormonale of met anti
hormonale werking, alle bepalingen van 
hoek I van het strafwetboek, uitgezon
derd de artikelen 42 en 43, en hoofdstuk V 
maar met inbegrip van hoofdstuk VII en ar
tikel 85 van toepassing zijn op de door deze 
wet bepaalde misdrijven; de toepassing van 
de bepalingen van hoofdstuk V van hoek I 
van het Strafuretboek, die betrekking heb
ben op de wettelijke herhaling, door deze 
bepaling uitdrukkelijk is uitgesloten wat 
betreft de door de Wet van 15 juli 1985 be
paalde misdrijven; het bestreden arrest bij
gevolg, door te overwegen dat bij het be
palen van de strafinaat t.a.v. eiser rekening 
wordt gehouden met de staat van wette
lijke her haling waarin hij zich bevindt, een 
schending inhoudt van artikellO, § 3, van 
de wet van 15 juli 1985; 
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Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de appelrechters 

voor de beide telastleggingen slechts 
een strafuitspreken en deze strafbe
palen, met uitdrukkelijke inachtne
ming van de door hen vastgestelde 
wettelijke herhaling en bijzondere her
haling; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 10, § 4, van de wet van 15 juli 
1985 betreffende het gebruik bij die
ren van stoffen met hormonale, anti
hormonale, beta-adrenergische of 
productie-stimulerende werking, de be
palingen van hoek I van het Strafwet
boek, met inbegrip van hoofdstuk VII 
en artikel 85, maar uitgezonderd 
hoofdstuk V, van toepassing zijn op de 
door deze wet bepaalde misdrijven; dat 
aldus wettelijke herhaling uitgeslo
ten is; 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt dat de appelrechters de straf
maat voor eiser hebben bepaald, wat 
de telastleggingen A en B samen be
treft, ook rekening houdend met de 
staat van wettelijke her haling waarin 
eiser zich bevindt; 

Dat door de gegeven motivering de 
veroordelende beslissing niet naar 
recht is verantwoord; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

II. Op de voorziening van D.D. van 
9 juli 1998: 

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing over de veroorde
ling de vernietiging van het bevel tot 
onmiddellijke aanhouding tot gevolg 
heeft; 

Om die redenen, ongeacht het 
tweede onderdeel van het door D.D. 
aangevoerde middel, dat niet tot cas
sa tie zonder verwijzing kan leiden, 
vernietigt het bestreden arrest in zo
verre het uitspraak doet over de te
lastleggingen ten laste van D.D. en 
diens onmiddellijke aanhouding be
veelt; verwerpt de voorzieningen voor 
het overige; ... verwijst de aldus be-

perkte zaak naar het Hof van Beroep 
te Antwerpen. 

24 augustus 1998 - Vakantiekamer -
Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Verougstraete - Gelijk
luidende conclusie van de h. Bresseleers, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De 
Gryse. 

Nr. 373 

VAKANTIEKAMER - 24 augustus 1998 

1 o VOORLOPIGE HECHTENIS -BE
VEL TOT AANHOUDING- BETEKENING AAN DE 
VERDACHTE- GRIFFIER- VASTSTELLING DAT 
HET VORMVEREISTE INACHTGENOMEN IS -
BEWIJSW AARDE. 

2° GRIFFIE. GRIFFIER- VOORLOPIGE 
HECHTENIS- BETEKENING VAN HET AAN
HOUDINGSBEVEL AAN DE VERDACHTE- VAST
STELLING DAT HET VORMVEREISTE INACHT
GENOMEN IS- BEWIJSWAARDE. 

3° BEWIJS - STRAFZAKEN- GESCHRIFTEN 
- BEWIJSWAARDE- VOORLOPIGE HECHTE
NIS - BETEKENING VAN HET AANHOUDINGS
BEVEL AAN DE VERDACHTE - GRIFFIER -
VASTSTELLING DAT HET VORMVEREISTE IN
ACHTGENOMEN IS. 

1°, 2° en 3° De door de griffier van de on
derzoeksrechter gedane vaststelling dat hij 
het bevel tot aanhouding aan de ver
dachte heeft betekend en dat hij hem een 
afschrift ervan, alsmede van de andere, 
in art. 16, § 7, Wet Voorlopige Hechte
nis, bedoelde stukken heeft overhandigd, 
is een authentieke akte waartegen al
leen in een valsheidsprocedure kan wor
den opgekomen (1). (Art. 18 Wet Voorlo
pige Hechtenis.) 

(1) Zie A.M. STRANART-THILLY, ''Des modes de de
termination de la recevabilite dans le temps de 
l'appel interjete par requete", noot sub Cass., 28 
nov. 1873, J.T., 1974, (152), nr. 4. · 
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(LUVELELA) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.98.1170.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 augustus 1998 ge
wezen door de vakantiekamer van het 
Hof van Beroep te Brussel, die op
treedt als kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Over het tweede middel : 
Overwegende dat artikel 18, § 1, 

tweede lid, van de wet van 20 juli 1990 
betreffende de voorlopige hechtenis be
paalt dat de betekening van het be
vel tot aanhouding aan de verdachte 
geschiedt door de griffier van de on
derzoeksrechter, door de directeur van 
een strafinrichting of door een agent 
van de openbare macht; dat luidens 
het derde lid van voornoemde bepa
ling, die betekening bestaat in het 
mondeling meedelen van de beslis
sing in de taal van de rechtspleging, 
met afgifte van een volledig afschrift 
van de akte; dat volgens artikel 18, 
§ 2, van dezelfde wet, een afschrift van 
het proces-verbaal van het verhoor 
door de onderzoeksrechter, alsmede 
een afschrift van de andere in arti
kel 16, § 7, bedoelde stukken, aan de 
verdachte overhandigd worden op het 
ogenblik van voornoemde betekening 
van het aanhoudingsbevel; 

Overwegende dat de door de grif
fier gedane vaststelling dat een bij de 
wet voorgeschreven rechtsvorm in
achtgenomen is, een authentiek ka
rakter heeft en alleen door een betich
ting van valsheid kan worden 
aangevochten; 

Dat het middel niet ontvankelijk is; 
Over het eerste middel : 
Overwegende dat de appelrechters, 

nu zij verwijzen naar de gronden van 
het aanhoudingsbevel en daarenbo
ven erop wijzen dat de ernstige aan
wijzingen van schuld "voortvloeien uit 
de precieze verklaringen van de me
deverdachte Momote en uit het ge-

drag van de verdachte op het ogen
blik van zijn aanhouding door de 
rijkswacht", niet geantwoord hebben 
op de conclusie, waarin eiser kritiek 
oefende op de betrouwbaarheid van 
het getuigenis en op de uitlegging van 
het voornoemde gedrag; 

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 ; 
laat de kosten ten laste van de Staat; 
verwijst de zaak naar de anders sa
mengestelde kamer van inbeschuldi
gingstelling van het Hof van Beroep te 
Brussel. 

24 augustus 1998 - Vakantiekamer
Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - ver
slaggever : de h. Close - Gedeeltelijk 
andersluidende conclusie (2) van de h. Bres
seleers, advocaat-generaal-Advocaat: mr. 
A. Kilolo Mumbasa, Brussel. 

Nr. 374 

VAKANTIEKAMER- 31 augustus 1998 

CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- PER
SONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP 
KAN OF MOET WORDEN INGESTELD- STRAF
VORDERING- BEKLAAGDE EN VERDACHTE
BEKLAAGDE IN VOORLOPIGE HECHTENIS -
VEROORDELING TOT EEN VRIJHEIDSSTRAF
ONTVLUCHTING NA HET INSTELLEN VAN 
CASSATIEBEROEP- ONTVANKELIJKHEID. 

Wanneer een beklaagde die zich op het ogen
blik van zijn veroordeling tot een vrij
heidsstraf in voorlopige hechtenis be
vindt, ontsnapt na cassatieberoep te 
hebben ingesteld waarover nag geen uit
spraak is gedaan, moet zijn voorziening, 

(2) Ret O.M. oordeelde dat het eerste middel 
feitelijke grondslag miste. 
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in zoverre zij gericht is tegen de beslis
sing op de tegen hem inge~telde strafvor
dering, als niet ontvankeluk worden aan
gemerkt (1). (Art. 421 Sw.) 

(F ... B ... ) 

ARREST (uertaling) 

(A.R. nr. P .98.1053.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 juni 1998 ge':'l'ezen 
door het Hof van Beroep te Lmk; 

A In zoverre de voorziening geric~t 
is tegen de beslissing op ~e tegen ei
ser ingestelde strafvordermg : 

Overwegende da~ eiser, die z~~h in 
voorlopige hechtems bevond, biJ een 
arrest van 29 januari 1998 val?- de ka
mer van inbeschuldigingstellmg van 
het Hof van Beroep te Luik, waarbij 
een beschikking van 16 januari 1998 
van de raadkamer van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te N amen werd ge
wijzigd, is verwezen naar de correc
tionele rechtbank; dat de raadkamer, 
bij een op dezelfde ~ag gewezen :;tf
zonderlijke beschikkmg, heeft beshst 
om eiseres voorlopige hechtenis te 
handhaven; dat eiser, terwijl hij zich 
nog steeds in hechtenis bevond, door 
het bestreden arrest is veroordeeld tot 
een gevangenisstrafvan zes jaar; dat 
uit de aan het Hofvoorgelegde stuk
ken blijkt dat eiser op 7 augustus 1998 
ontsnapt is uit het ziekenhuiscentrum 
te Namen; 

Overwegende dat krachtens de ar
tikelen 421 van het Wetboek van 
Strafvordering en 2 van de wet van 10 
februari 1866, het cass:;ttieberoep dat 
een gehechte beklaagde mgesteld he~~ 
tegen een arrest dat hem tot een VriJ
heidsstraf veroordeelt, alleen ontvan
kelijk is wanneer degene die zich in 

(1) Cass., 17 dec. 1866 (Bull. en Pas., 1867, I, 
61); 24 aug. 1998, A.R. nr. P.98.0893.N (supra, nr. 
368); vgl. Cass., 11 april 1995, A.R. nr. 
P.94.1074.N (A. C., 1995, nr. 197); D. GAR;ABE
DIAN, "Un condamne fugitifpeut-il se pourvmr en 
cassation?", R.D.P, 1988, (925), nrs. 13 en 15. 

cassatie voorziet, zich werkelijk in 
hechtenis bevindt; 

Dat het geval van de veroordeelde 
die ontsnapt na het instellen van e~n 
cassatieberoep waarover nog geen mt
spraak is gedaan, gelijkgesteld moet 
worden met het geval van de veroor
deelde die zich niet in hechtenis be
vindt, wanneer hij zich in cassatie 
voorziet; 

Dat zijn voorziening bijgevolg als 
niet ontvankelijk moet worden aan
gezien; 

B. In zoverre de voorziening geric~t 
is tegen de beslissingen_ ?P de tegen ei
ser ingestelde burgerhJke rechtsvor
deringen: 

Overwegende dat het arrest_, na de 
beschikkingen te hebben bevestlgd van 
het bestreden vonnis, waarbij aan elke 
verweerder een provisionele schade
vergoeding was-toegekend, genees
heren-deskundigen waren aangewe
zen en de uitspraak voor het overige 
was aangehouden, de opdracht van 
een van de deskundigen wijzigt, ei
ser in de kosten van het hager beroep 
van de verweerders veroordeelt en de 
zaak sine die verwijst; 

Overwegende dat die ~es~issing~n 
geen eindbeslissingen ZlJn m de zm 
van artikel416 van het Wetboek van 
Strafvordering en geen uitspraak 
doen over een geschil inzake bevoegd
heid; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

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

31 augustus 1998- ze kaJ?er- Voor
zitter : de h. Holsters, voorz1tter - Ver
slaggever : de h. Storck - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal. 
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Nr. 375 

VAKANTIEKAMER- 31 augustus 1998 

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - TUCHTZAKEN
HOOFDGRIFFIER DIE ALS TUCHTRECHTER UIT
SPRAAK MOET DOEN- GEWETTIGDE VERDEN
KING -AFDOENDE GROND -ANDERE GRIF
FIERS DIE DE HOOFDGRIFFIER NIET KUNNEN 
VERVANGEN. 

Wanneer het Hof van Cassatie uaststelt dat 
de omstandigheden die aangevoerd wor
den in het verzoekschrift tot onttrekking 
van de zaak, op grand van gewettigde ver
denking, aan de hoofdgriffier van het Mi
litair Gerechtshof, die uitspraak moet 
doen als tuchtrechter, en het feit dat geen 
enkele andere griffier hem, te dezen, kan 
vervangen, bij de partijen en bij derden 
gewettigde verdenking kunnen wekken 
omtrent zijn strikte ontvankelijkheid en 
onpartijdigheid, beveelt het de onttrek
king van de zaak en verwijst het de zaak 
naar de hoofdgriffier van het hof van be
roep (1). (Artt. 648, 2°, 650 en 658 Ger.W) 

(AUDITEUR-GENERAAL BIJ HET MILITAIR GE
RECHTSHOF IN ZAKE X.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.98.0306.F) 

HET HOF; - Gelet op het arrest 
van 3 augustus 1998 van het Hof (2); 

Gelet op de verklaring van 14 au
gustus 1998 van de hoofdgriffier van 
het Militair Gerechtshof; 

Overwegende dat verzoeker erop 
wijst dat sommige van de tegen A ... 
R. ... aangevoerde grieven berusten op 
persoonlijke beledigingen tegen de 
hoofdgriffier van het Militair Gerechts
hof, die uitspraak moet doen over de 
tuchtvordering, en dat te dezen geen 
enkele andere griffier van het Mili-

(1) Zie Cass., 5 mei 1988, A.R. nr. 6214 (A. C., 
1987-88, nr. 552); 20 juni 1996, A.R. nr. 
C.96.0001.N (ibid., 1996, nr. 248). 

(2) A.R. nr. C.98.0306.F, supra, nr. 362. 

tair Gerechtshof de hoofdgriffier van 
dat rechtscollege kan vervangen; 

Overwegende dat die omstandighe
den bij de partijen en bij derden ge
wettigde verdenking kunnen wek
ken omtrent de strikte onafhanke
lijkheid en onpartijdigheid van de 
hoofdgriffier van het Militair Gerechts
hof; 

Overwegende dat de onttrekking 
verantwoord is door de noodzaak om 
die verdenking te voorkomen; 

Om die redenen, beveelt dat de se
dert 9 maart 1998 tegen A ... R. .. in
gestelde tuchtprocedure, zou worden 
onttrokkken aan de hoofdgriffier van 
voornoemd rechtscollege; verwijst de 
zaak naar de hoofdgriffier van het Hof 
van Beroep te Brussel. 

31 augustus 1998- Vakantiekamer
Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - ver
slaggever : de h. Storck - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal. 

Nr. 376 

VERENIGDE KAMERS- 3 september 1998 

TAALGEBRUIK- GERECHTSZAKEN (WET 15 
JUNI 1935)- IN EERSTE AANLEG- STRAFZA
KEN-MEERDERE VERDACHTEN-KEUZE 
VAN DE MEERDERHEID. 

Wanneer meerdere verdachten in dezelfde 
zaak. betrokken zijn, wordt er voor de 
rechtspleging gebruik gemaakt van de 
taal die de meerderheid gekozen heeft; het 
onderscheid op grand van hun woon
plaats is niet dienend. (Art. 21 Taalwet 
Gerechtszaken.) 
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(COEME E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. A.94.0001.F) 

HET HOF;- Gelet op de proces
stukken; 

Gelet op de conclusies, die op de te
rechtzitting van 3 september 1998 voor 
en namens de beklaagde J ohan De
langhe zijn neergelegd door mrs. L.J. 
Martens, advocaat bij de balie te Gent, 
en M. Senelle, advocaat bij de balie te 
Brussel en gehoord mr. L.J. Martens 
in zijn uitleg; 

Gehoord mevrouw de procureur
generaal in haar advies; 

Gehoord mr. L.J. Martens in zijn 
antwoord; 

Overwegende dat, bij ontstentenis 
van een wet die bepaalt hoe de rechts
pleging wordt gevoerd voor het Hof dat 
in strafzaken zitting houdt met toe
passing van het artikel103 (oud) van 
de Grondwet, het Hof de wet van 15 
juni 1935 betreffende het gebruik der 
talen in gerechtszaken toegepast; dat 
artikel 21 van voornoemde wet be
paalt dat, in elk geval, wanneer ver
scheidene verdachten in dezelfde zaak 
betrokken zijn, voor de rechtspleging 
de taal gebruikt wordt waarvan de 
meerderheid der verdachten zich heeft 
bediend; dat het onderscheid op grond 
van de woonplaats in strafzaken niet 
terzake dienend is; 

Dat, te dezen, de meerderheid van 
de beschuldigden en de beklaagden 
voor het Frans gekozen hebben; 

Om die redenen, uitspraak doende 
op tegenspraak, gelet op de wet van 15 
juni 1935 betreffende het gebruik der 
talen in gerechtszaken; verwerpt de 
vordering. 

3 september 1998 - Verenigde kamers 
- Voorzitter : de h. Lahousse, waarne
mend voorzitter - Vordering : mevr. Lie
kendael, procureur-generaal, en de h. du 
Jardin, eerste advocaat-generaal- Advo
caten : mrs. L.J. Martens, Gent; mr. M. Se
nelle, Brussel. 

Nr. 377 

VERENIGDE KAMERS - 3 september 1998 

TAALGEBRUIK- GERECHTSZAKEN (WET 15 
JUNI 1935)- IN EERSTE AANLEG- STRAFZA
KEN- PLEIDOOI. 

Wanneer de rechter de advocaat van een 
partij krachtens art. 36, eerste lid, Taal
wet Gerechtszaken, heeft gemachtigd om 
voor zijn pleidooi het Nederlands te ge
bruiken, kan hi]; krachtens het tweede lid 
van voornoemd artikel, de advocaten van 
de andere partijen machtigen om voor 
hun pleidooien dezelfde taal te gebrui
ken. (Art. 36, eerste en tweede lid, Taal
wet Gerechtszaken.) 

(COEME E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. A.94.000l.F) 

HET HOF; - Gelet op het op 3 sep
tember 1998 op de griffie van het Hof 
neergelegde verzoekschrift van de be
klaagde Etienne Mange, waarin wordt 
gevraagd dat zijn raadslieden, mrs. P. 
van Eeckhaut en P. Devers, de toe
stemming zouden krijgen om voor hun 
pleidooien het Nederlands te gebrui
ken; 

Overwegende dat artikel 36, tweede 
lid, van de wet van 15 juni 1935 be
treffende het gebruik der talen in 
gerechtszaken bepaalt dat de rech
ter die het eerste lid van voornoemd 
artikel heeft toegepast, de advocaten 
van de andere partijen ertoe kan 
machtigen voor hun pleidooien de
zelfde taal te gebruiken; 

Om die redenen, gelet op de wet van 
15 juni 1935 betreffende het gebruik 
der talen in gerechtszaken; machtigt 
mrs. P. Van Eeckhaut en P. Devers er
toe voor hun pleidooien de Neder
landse taal te gebruiken. 
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3 september 1998 - Verenigde kamers 
- Voorzitter : de h. Lahousse, waarne
mend voorzitter - Vordering : mevr. Lie
kendael, procureur-generaal, en de h. du 
Jardin, eerste advocaat-generaal - Advo
caten : mrs. P. Van Eeckhaut en P. Devers, 
Gent. 

Nr. 378 

VERENIGDE KAMERS- 3 september 1998 

1 o TUSSENKOMST- STRAFZAKEN- VRIJ
WILLIGE TUSSENKOMST - GERECHTELIJK 
WETBOEK- TOEPASSELIJKHEID. 

2° TUSSENKOMST- STRAFZAKEN- VRIJ
WILLIGE OF GEDWONGEN TUSSENKOMST
VOORWAARDEN. 

1 o Behoudens andersluidende bepaling van 
een bijzondere wet zijn de bepalingen van 
het Ger. W. inzake tussenkomst niet van 
toepassing op de strafgerechten, nu de te 
volgen procedure bepaald wordt door de 
aard van het rechtscollege dat de zaak on
derzoekt (1). (Artt. 811 tot 814 Ger.W.) 

zo De vrijwillige of gedwongen tussen
komst van een derde voor het strafgerecht 
is alleen ontvankelijk, op voorwaarde dat 
een bijzondere wet zulks uitdrukkelijk be
paalt of de strafrechter bij uitzondering 
machtigt om tegen een derde een veroor
deling, een sanctie of een andere maat
regel uit te spreken (2). (Artt. 811 tot 814 
Ger.W.) 

(COEME E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. A.94.0001.F) 

HET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift tot vrijwillige tussenkomst, dat 

(1) Cass., 24 okt. 1990, A.R. nr. 8027 (A. C., 
1990-91, nr. 103), met noot 1, p. 225; 23 april 
1997, A.R. nr. P.96.1466.F (A. C., 1997, nr. 197). 

(2) Zie noot 1. 

door Benito Francesconi op 31 augus
tus 1998 op de griffie van het Hof is 
neergelegd; 

Overwegende dat het Hof zitting 
houdt in strafzaken op grond van ar
tikel103 (oud) van de Grondwet; dat 
verzoeker zijn vordering grondt op ar
tikel 812 van het Gerechtelijk Wet
hoek; 

Overwegende dat de bepalingen van 
het Gerechtelijk Wetboek inzake tus
senkomst, behoudens een bij bijzon
dere wet bepaalde afwijking, niet van 
toepassing zijn op de strafgerechten; 
dat de te volgen procedure immers be
paald wordt door de aard van het 
rechtscollege dat de zaak behandelt; 

Overwegende dat het Wetboek van 
Strafvordering en de wetten betref
fende de strafrechtspleging bepalen 
door of tegen welke partijen een vor
dering kan worden ingesteld bij die ge
rechten; 

Dat de vrijwillige of gedwongen tus
senkomst van een derde voor de straf
gerechten bijgevolg slechts ontvanke
lijk is, als een bijzondere wet zulks 
uitdrukkelijk bepaalt of als de wet de 
strafrechter uitzonderlijk machtigt om 
een veroordeling, een sanctie of een 
andere maatregel ten laste van een 
derde uit te spreken; dat dit te de
zen niet het geval is; 

Overwegende, bovendien, dat de 
strafvordering aileen door het open
baar ministerie kan worden ingesteld; 

Om die redenen, uitspraak doende 
op verzoekschrift, gelet op de bepalin
gen van de wet van 15 juni 1935 be
treffende het gebruik der talen in 
gerechtszaken; verklaart het verzoek 
tot tussenkomst niet ontvankelijk; ver
oordeelt verzoeker in de kosten, die tot 
op heden zijn begroot op nul frank. 

3 september 1998 - Verenigde kamers 
- Voorzitter : de h. Lahousse, waarne
mend voorzitter - Vordering : mevr. Lie
kendael, procureur-generaal, en de h. du 
Jardin, eerste advocaat-generaal. 
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Nr. 379 

1 e KAMER- 3 september 1998 

1 o MAKELAAR - VASTGOEDMAKELAAR -
GEREGLEMENTEERD BEROEP- LIJST VAN 
STAGIAIRS- OPNAME- VOORWAARDEN- DI
PLOMA- ACCOUNTANT. 

2° ACCOUNTANT -DIPLOMA- VASTGOED
MAKELAAR- GEREGLEMENTEERD BEROEP
LIJST VAN STAGIAIRS- OPNAME- VOOR
WAARDEN. 

so GERECHTSKOSTEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN - PROCEDURE IN CASSATIE -
BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOED
MAKELAARS- BESLISSING VAN DE KAMER 
VAN BEROEP- OPNAME OP DE LIJST VAN STA
GIAIRS - MACHTIGING- CASSATIEBEROEP -
VERNIETIGING - GEVOLG. 

1 o en 2° Niet een Belgisch universitair di
ploma als zodanig verleent toegang tot het 
beroep van accountant, maar het diploma 
dat de vakken vermeldt die moeten aan
tonen dat de kandidaat de vereiste theo
retische kennis heeft voor het verkrijgen 
van de vrijstelling van het examen; de 
houder van een diploma dat niet aan deze 
voorwaarden voldoet kan niet gemach
tigd worden om inschrijving te nemen op 
de lijst van de stagiairs-vastgoed
makelaars (1). (Artt. 72 wet 21 februari 
1985 tot hervorming van het Bedrijfsre
visoraat, 1S, §§ 2 en S, K.B. 20 april1990 
betreffende de stage van de kandidaat
accountants, 2, K.B. 22 november 1990 
betreffende de diploma's van de 
kandidaat-accountants, 2, K.B. 20 april 
1990 houdende vaststelling van het pro
gramma en de voorwaarden voor het 
bekwaamheidsexamen van accountant, 
en 5, § 1, r, a), K.B. 6 september 199S 
tot bescherming van de beroepstitel en 
van de uitoefening van het beroep van 
vastgoedmakelaar.) 

so Wanneer het Hofvan Cassatie, op het 
cassatieberoep van, a.m. het Beroeps
instituut van Vastgoedmakelaars, een be
slissing van de kamer van beroep van dit 
Instituut, die de verweerder machtigt om 
inschrijving te nemen op de lijst van de 

(1) Zie Cass., 16jan. 1998,A.R. nr. D.97.0011.F, 
supra, nr. 31. 

stagiairs, vernietigt, veroordeelt het dit In
stituut in de kosten. (Art. 1111, vierde lid, 
Ger.W.) 

(LEDOUX, TIMMERMANS, BEROEPSINSTITUUT VAN 
VASTGOEDMAKELAARS T. A .. ) 

ARREST 

(A.R. nr. D.96.0017.N) 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 6 november 1996 ge
wezen door de kamer van beroep van 
het Beroepsinstituut van Vastgoed
makelaars; 

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

Gecoi:irdineerde Grondwet en 5, § 1, r, a) 
van het Koninklijk Besluit dd. 6 septem
ber 199S tot bescherming van de beroeps
titel en van de uitoefening van het beroep 
van vastgoedmakelaar, 

doordat, de bestreden beslissing verweer
der machtigt inschrijving te nemen op de 
lijst van de stagiairs, die wordt bijgehou
den door eiseres, op grand van de motie
ven: 

"Overeenkomstig het K.B. van 6 septem
ber 199S tot bescherming van de beroeps
titel en van de uitoefening van het beroep 
van vastgoedmakelaar dient (verweer
der), teneinde te kunnen ingeschreven 
worden op de lijst van 'stagiairs
vastgoedmakelaar', houder te zijn van een 
der akten zoals bepaald bij art. 5, § 1, 1° 
van betreffend K.B. 

(Verweerder) legt een voor eensluidend 
verklaard afschrift neer van zijn diploma 
van licentiaat in de geschiedenis (KUL dd. 
S maart 1986). 

Overeenkomstig art. 72, So van de wet tot 
hervorming van het bedrijfsrevisoraat dd. 
21 februari 1985 en art. 2.1 van het K.B. 
betreffende de diploma's van de kandidaat
accountants dd. 22 november 1990 ver
leent betreffend diploma toegang tot het be
roep van accountant en derhalve 
overeenkomstig art. 5, § 1, 1. a in fine van 
het K.B. van 6 september 199S tot het ge
reglementeerd beroep van vastgoed
makelaar", 

terwijl, het diploma dat toegang ver
leent tot het beroep van accountant, zo
als bepaald in artikel 5, § 1, 1°, a) van het 
Koninklijk Besluit dd. 6 september 199S tot 
bescherming van de beroepstitel en van de 
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uitoefening van het beroep van vastgoed
makelaar, verwijst naar de in artikel 72 
van de wet van 21 februari 1985 tot her
ziening van het bedrijfsrevisoraat ver
eiste diploma's in de mate ze toegang ver
lenen tot het beroep van accountant; artikel 
72, 3° van genoemde wet "een Belgisch uni
versitair diploma, afgegeven na minstens 
vier studiejaren, met betrekking tot door de 
Koning te bepalen disciplines" als diploma 
vereist, waaronder, derhalve, niet om het 
even welk diploma, ongeacht de discipline, 
valt, dat afgegeven wordt na minstens vier 
studiejaren; 

de Koning deze machtiging heeft uitge
werkt in het Koninklijk Besluit dd. 20 april 
1990 tot vastlegging van het programma en 
de voorwaarden van het bekwaamheids
examen van accountant, door in artikel 4 
van dit Koninklijk Besluit te voorzien dat 
de kandidaten vrijgesteld worden van het 
in artikel 2 voorziene eerste gedeelte van 
het examen betreffende de theoretische 
kennis van de in het artikel 3 voorziene 
materies zo deze uitdrukking op het di
ploma vermeld staan; 

het Koninklijk Besluit dd. 20 april 1990 
betreffende de stage van de kandidaat
accountants verder de onmiddellijke toe
gang zonder bijkomend theoretisch exa
men tot de stage voorziet in artikel 13 
ervan, inzonderheid § 2 en§ 3, 5°, voor die 
kandidaten die over een diploma beschik
ken op basis waarvan zij de hoger beschre
ven vrijstelling bekomen van het eerste ge
deelte van het examen betreffende de 
theoretische kennis, daar waar de kandi
daten die over geen dergelijk diploma be
schikken slechts toegelaten worden tot de 
stage na eerst geslaagd te zijn voor ge
noemd eerste gedeelte van het examen be
treffende de theoretische kennis; 

hieruit volgt dat enkel dat Belgisch uni
versitair diploma, afgegeven na minstens 
vier studiejaren, toegang verleent tot het 
beroep van accountant dat toelating ver
leent tot de stage op grond van de vrijstel
ling die bekomen wordt op zicht van dat di
ploma zelf dat in zich het bewijs draagt van 
de vereiste theoretische kennis, terwijl an
dere dergelijke diploma's die toegang niet 
verlenen, maar vereisen dat eerst dat theo
retisch gedeelte en het bekwaamheidsex
amen met succes moet worden afgelegd; 

zodat, de bestreden beslissing, door te be
slissen dat het diploma van licentiaat in de 
geschiedenis van verweerder een diploma 
is dat, op grond van artikel 2, r van het 
Koninklijk Besluit dd. 22 november 1990 
betreffende de diploma's van de kandidaat-

accountants en 72, 3° van de wet dd. 21 fe
bruari 1985 tot hervorming van het be
drijfsrevisoraat, toegang verleent tot het 
beroep van accountant in de zin van arti
kel 5, § 1, 1° a) van het Koninklijk Besluit 
dd. 6 september 1993 tot bescherming van 
de beroepstitel en van de uitoefening van 
het beroep van vastgoedmakelaar, omdat 
verweerder's diploma door een Belgische 
universiteit werd uitgereikt na een studie
programma van ten minste vier jaar, het 
wettelijk begrip "diploma dat toegang ver
leent tot het beroep van accountant" mis
kent (schending van artikel 5, § 1, 1° a) van 
het in de aanhef van het middel aange
haald Koninklijk Besluit dd. 6 september 
1993); minstens zijn beslissing niet wet
tig verantwoordt door niet na te gaan of de 
kandidaat-accountant houder van het uni
versitair diploma van geschiedenis toe
gang heeft tot de stage van kandidaat
accountants zonder eerst te moeten slagen 
in het eerste gedeelte van het 
bekwaamheidsexamen betreffende de theo
retische beroepskennis van de accoun
tants en bijgevolg Uw Hofin de onmoge
lijkheid verkeert de wettelijkheid van de 
genomen beslissing te controleren (schen
ding van artikel 149 van de Gecoordineerde 
Grondwet): 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 5, § 1, 1°, a), van het koninklijk be
sluit van 6 september 1993 tot be
scherming van de beroepstitel en van 
de uitoefening van het beroep van 
vastgoedmakelaar, de titularis van het 
gereglementeerde beroep van 
vastgoedmakelaar houder moet zijn 
van een diploma, het weze onder meer 
een diploma dat toegang verleent tot 
het beroep van accountant; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 72 van de wet van 21 februari 
1985 tot hervorming van het bedrijfs
revisoraat, de hoedanigheid van ac
countant aan een natuurlijke persoon 
wordt verleend indien hij aan bepaalde 
voorwaarden voldoet, waaronder : 

3° in het bezit zijn van een Belgisch 
universitair diploma of van een Bel
gisch diploma van hoger onderwijs van 
universitair niveau, afgegeven na min
stens vier studiejaren, met betrek
king tot door de Koning te bepalen dis
ciplines, of van een diploma van hoger 
economisch onderwijs afgegeven door 
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een door de Koning hiertoe erkende in
s telling, ofvoldoen aan de voorwaar
den inzake diploma en/of ervaring door 
de Koning bepaald; 

4 ° de bij het stagereglement inge
richte stage hebben beeindigd of ten 
minste zes jaar lang een beroep heb
ben uitgeoefend, waarin ervaring werd 
opgedaan inzake de werkzaamheden 
van een accountant, zoals opgesomd in 
artikel 78; 

5° geslaagd zijn voor een bekwaam
heidsexamen waarvoor de Koning het 
programma en de voorwaarden vast
stelt; 

Overwegende dat artikel 2 van het 
koninklijk besluit van 22 november 
1990 betreffende de diploma's van de 
kandidaat-accountants bepaalt dat de 
diploma's bedoeld in artikel 72, 3°, van 
voornoemde wet de volgende zijn : "1 ° 
een Belgisch diploma dat overeen
stemt met een studieprogramma van 
ten minste vier jaar en uitgereikt is 
door een universiteit, door een door de 
bevoegde overheid opgerichte of er
kende instelling van economisch ha
ger onderwijs van universitair niveau 
of door een examencommissie, geor
ganiseerd krachtens artikel 40 van de 
gecot:irdineerde wetten op het toeken
nen van de academische graden en het 
programma van de universitaire exa
mens of artikel 5bis, § 2, van de wet 
van 7 juli 1970 betreffende de alge
mene structuur van het hoger onder
wijs. Van de diploma's uitgereikt door 
een examencommissie als bedoeld in 
voormelde wet van 7 juli 1970, ko
men alleen die van economisch ha
ger onderwijs in aanmerking"; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 13, § 2 en 3, van het koninklijk be
sluit van 20 april 1990 betreffende de 
stage van de kandidaat-accountants, 
het dossier voor een ontvankelijke 
toelatingsaanvraag tot de stage on
der meer moet bevatten : 

3° een voor eensluidend verklaard 
afschrift van het diploma van de kan
didaat of een gelijkwaardig getuig
schrift; 

5° het bewijs dat de kandidaat ge
slaagd is voor het eerste gedeelte van 
het bekwaamheidsexamen bedoeld in 
het koninklijk besluit van 20 april 
1990 houdende vaststelling van het 
programma en de voorwaarden voor 
het bekwaamheidsexamen van accoun
tant; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 2 van dit laatstgenoemde konink
lijk besluit, het programma van het 
bekwaamheidsexamen twee gelijk
waardige delen omvat; het eerste deel 
toetst de theoretische kennis van de 
kandidaat; het tweede deel heeft tot 
doel nate gaan in hoeverre de kandi
daat in staat is om deze kennis in de 
beroepspraktijk van de accountant toe 
te pas sen en of hij in staat is met in
achtneming van de wetten en de re
gels van de plichtenleer het beroep van 
accountant uit te oefenen; dat, krach
tens artikel 3, het eerste gedeelte van 
het bekwaamheidsexamen betrek
king heeft onder meer op accountants
onderzoek, jaarrekeningen, boekhou
ding, verschillende takken van het 
recht, bedrijfseconomie, wiskunde en 
statistiek, grondbeginselen van finan
cieel bedrijfsbeheer; dat krachtens ar
tikel 4, de kandidaten worden vrijge
steld van het examen over de 
theoretische kennis van de vakken die 
uitdrukkelijk op hun diploma ver
meld staan; 

Overwegende dat uit het geheel van 
deze bepalingen volgt dat niet een Bel
gisch universitair diploma als zoda
nig toegang verleent tot het beroep 
van accountant; 

Dat de vakken vermeld op het di
ploma moeten aantonen dat de kan
didaat de vereiste theoretische ken
nis heeft voor het verkrijgen van de 
vrijstelling van het examen; 

Overwegende dat de bestreden be
slissing vaststelt dat verweerder een 
voor eensluidend verklaard afschrift 
neerlegt van zijn diploma licentiaat in 
de geschiedenis en oordeelt dat dit di
ploma toegang verleent tot het be
roep van accountant en derhalve over
eenkomstig artikel5, § 1, 1°, a), van 
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het koninklijk besluit van 6 septem
ber 1993 tot het gereglementeerde be
roep van vastgoedmakelaar; 

Overwegende dat de bestreden be
slissing door verweerder op die gran
den te machtigen om inschrijving te 
nemen op de lijst van de stagiairs, ar
tikel 5, § 1, 1", a ), van het konink
lijk besluit van 6 september 1993 
schendt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden beslissing; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beslissing; 
verwijst de zaak naar de kamer van 
beroep van het Beroepsinstituut van 
Vastgoedmakelaars, anders samenge
steld; veroordeelt de eiser sub 3 in de 
kosten. 

3 september 1998 - 1 e kamer - Voor
zitter : de h. Verougstraete, afdelings
voorzitter - Verslaggever : mevr. Bour
geois - Gelijkluidende conclusie van de h. 
Dubrulle, advocaat-generaal- Advocaat : 
mr. Delahaye. 

Nr. 380 

1 e KAMER- 3 september 1998 

1 o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6- ARTI
KEL 6.1- TUCHTZAKEN- ONPARTIJDIGHEID 
VAN DE RECHTER - OPLEGGEN VAN EEN 
SANCTIE - VORIGE BESLISSING GEWEZEN
GEVOLG. 

2° HOGER BEROEP- TUCHTZAKEN- DE-

4o ARCHITECT (TUCHT EN BESCHER
MING VAN DE TITEL)- ORDE VAN AR
CIDTECTEN- NATION ALE RAAD- VERTEGEN
WOORDIGING. 

1 o Een gebrek aan onpartijdigheid kan niet 
worden afgeleid uit de enkele omstan
digheid dat de bestreden beslissing, voor 
de bepaling van de op te leggen sanctie, 
verwijst naar een vorige beslissing die 
mede gewezen werd door een rechter die 
zowel de bestreden beslissing heeft gewe
zen als de beslissing waarnaar verwe
zen wordt (1). (Art. 6.1 E.V.R.M.) 

2° en 3o Uit het feit dat de appelrechter die 
de zaak in haar geheel beoordeelt en een 
nietige beroepen beslissing niet vernie
tigt, volgt niet dat zijn beslissing nietig is 
(2). 

4 o Geen enkele wettelijke bepaling ver
biedt dat een beslissing van de raad van 
beroep de nationale raad van de Orde 
van Architecten als partij vermeldt (3). 
(Artt. 26, vierde lid, en 37 Architecten
wet.) 

(D .. T. ORDE VAN ARCHITECTEN, NATIONALE 
RAAD VAN DE ORDE VAN ARCHITECTEN) 

ARREST 

(A.R. nr. D.97.0016.N) 

HET HOF;- Gelet op de bestre
den beslissing, op 30 april 1997 gewe
zen door de raad van beroep van de 
Orde vanArchitecten, met het Neder
lands als voertaal; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 

schending van artikel 6, § 1, van het Eu
ropees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en van de fundamen
tele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 
november 1950, goedgekeurd bij de wet van 
13 mei 1955, 

VOLUTIEVE KRACHT- NIETIGE BEROEPEN BE- (1) Zie Cass., 24 okt. 1995, A.R. nr. P.95.0319.N 
SLISSING- GEEN VERNIETIGING- GEVOLG. (A. C., 1995, nr. 452) (strafzaak). 

(2) Zie Cass., 23 mei 1997,A.R. nr. D.95.0024.N 
3o VONNISSEN EN ARRESTEN - (A. C., 1997, nr. 237). 

TUCHTZAKEN -NIETIGE BEROEPEN -BESLIS- (3) Zie Cass., 15 jan. 1998, A.R. nr. 
SING- GEEN VERNIETIGING- GEVOLG. D.95.0010.N, supra, nr. 28. 
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doordat de bestreden beslissing uitdruk
kelijk verwijst naar en steunt op een vroe
gere beslissing van de Raad van Beroep las
tens eiser dd. 8 mei 1991, welke derhalve 
integrerend deel uitmaakt van de grond
slagen voor de tuchtrechtelijke veroorde
ling van eiser, alsook van de motivering van 
de bestreden beslissing, 

terwijl genoemde beslissing van 8 mei 
1991 werd genomen door de Raad van Be
roep van de Orde van Architecten, met het 
Nederlands als voertaal in een samenstel
ling waarvan deel uitmaakte de heer J ans
sens (alsdan kamervoorzitter), welke zelfde 
heer Janssens (thans eerste voorzitter) de 
Raad van Beroep heeft voorgezeten bij de 
behandeling van huidige zaak, zowel wat 
betreft de zitting de pleidooien, de zittin
gen van beraad als de uitspraak van de be
streden beslissing, 

zodat de bestreden beslissing de in het 
middel aangehaalde bepaling heeft ge
schonden: 

Overwegende dat een gebrek aan 
onpartijdigheid niet kan worden af
geleid uit de enkele omstandigheid dat 
de bestreden beslissing, voor de bepa
ling van de op te leggen sanctie, ver
wijst naar een vorige beslissing die 
mede werd gewezen door een rechter 
die zowel de bestreden beslissing heeft 
gewezen als de beslissing waarnaar 
wordt verwezen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het vierde middel, gesteld als volgt : 

schending van artikel 6, § 1 van het Eu
ropees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en van de fundamen
tele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 
november 1950, goedgekeurd bij de wet van 
13 mei 1955, en van artikel 46 van de wet 
van 26 juni 1963 tot in stelling van een 
Orde van Architecten, 

doordat de bestreden beslissing eiser ver
oordeelt tot een tuchtstraf van een j aar 
schorsing, zoals ook was gebeurd bij de be
slissing van de Raad van de Orde van Ar
chitecten voor de Provincie Antwerpen dd. 
18 april 1996, aan welke laatste beslis
sing werd deelgenomen door de heer J os 
Marek, rechtskundig assessor, welke laat
ste nochtans geen oordelend lid was van de 
betre:ffende Raad van de Orde, en dit zon
der dat de bestreden beslissing vaststelt dat 

genoemde beslissing dd. 18 april 1996 al
dus volstrekt nietig was, 

terwijl, eerste onderdeel, het in strijd was 
met het recht van eiser op een eerlijke 
behandeling van zijn zaak door een onpar
tijdige rechter dat aan de genoemde be
slissing dd. 18 april 1996 werd deelge
nomen door een niet oordelend persoon, zo
dat deze beslissing volstrekt nietig was, en 
de bestreden beslissing, door de genoemde 
beslissing dd. 18 april 1996 niet te vernie
tigen en de zaak niet aan zich te trekken, 
zich deze nietigheid van de beslissing van 
18 april 1996 eigen heeft gemaakt (schen
ding van de in het middel aangehaalde Ver
dragsbepaling); 

tweede onderdeel, minstens de bestre
den beslissing niet duidelijk maakt of zij de 
beslissing van 18 april 1996 al dan niet ver
nietigt, en de motivering van de bestre
den beslissing het Hof aldus niet toelaat 
terzake zijn wettigheidstoezicht uit te oe
fenen (schending van de in het middel aan
gehaalde bepaling van de wet van 26 juni 
1963), 

zodat de bestreden beslissing de in het 
middel aangehaalde bepalingen heeft ge
schonden: 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat uit het feit dat een 

appelrechter die de zaak in haar ge
heel beoordeelt en een nietige beroe
pen beslissing niet vernietigt, niet 
volgt dat zijn beslissing nietig is; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit het antwoord 

op het eerste onderdeel volgt dat het 
onderdeel niet kan worden aangeno
men; 

Over het vijfde middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 1, 6, 26 en 37 

van de wet van 26 juni 1963 tot instel
ling van een Orde van Architecten, 

doordat de bestreden beslissing uitspraak 
doet inzake eiser enerzijds, en anderzijds 
inzake "De N ationale Raad van de Orde 
van architecten", en deze Nationale Raad 
zelve aldus tot partij inzake maakt in 
plaats van de Orde van Architecten als dus
danig, 

terwijl de Nationale Raad van de Orde 
van Architecten slechts een orgaan is van 
deze Orde, en in tegenstelling tot deze Orde 
geen rechtspersoonlijkheid heeft en dus ook 
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geen partij kon zijn inzake, daar waar de RAAD- BUREAU- ONDERZOEK- KLACHT-
Orde van Architecten zelf terzake wel par- POGING TOT VERZOENING- ONTSTENTENlS-
tij diende te zijn (schending van alle in het GEVOLG. 
middel aangehaalde wetsbepalingen), 

zodat de bestreden beslissing de in het 4o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
mid del aangehaalde wetsbepalingen heeft RECHTEN VAN DE MENS- ARTlKEL 7- STRAF-
geschonden : BAAR FElT- LEGALlTElT- TUCHTZAKEN-

Overwegende dat, krachtens arti
kel 26, vierde lid, van de wet van 26 
juni 1963 tot instelling van een Orde 
van Architecten, de nationale raad ho
ger beroep mag instellen tegen de be
slissingen van de provinciale raad die 
krachtens de artikelen 17 en 20 van 
diezelfde wet zijn genomen; 

Dat, krachtens artikel 37 van die
zelfde wet, de nationale raad de Orde 
vertegenwoordigt; 

Overwegende dat geen wettelijke be
paling verbiedt dat een beslissing van 
de raad van beroep de nationale raad 
van de Orde van Architecten als par
tij vermeldt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

3 september 1998 - 1 e kamer - Voor
zitter : de h. Verougstraete, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Forrier -
Gelijkluidende conclusie van de h. Dub
rulle, advcoaat-generaal- Advocaten : mrs. 
Houtekier en Hutzler. 

Nr. 381 

1 e KAMER - 3 september 1998 

1 o BEWIJS - TUCHTZAKEN - GETUIGEN
VOORONDERZOEK- GERECHTELIJK WETBOEK 
- TOEPASSELIJKHEID. 

zo RECHT VAN VERDEDIGING- TUCHT
ZAKEN- VOORONDERZOEK- RECHT OP BlJ
STAND VAN EEN RAADSMAN. 

3° GENEESKUNDE - BEROEPSORDEN
ORDE VAN GENEESHEREN- PROVlNClALE 

TOEPASSELIJKHEID. 

so RECHTEN VAN DE MENS - lNTER
NATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN 
POLlTlEKE RECHTEN -ARTlKEL 15- STRAF
BAAR FElT- LEGALlTElT- TUCHTZAKEN -
TOEPASSELlJKHEID. 

6° GENEESKUNDE - BEROEPSORDEN
ORDE VAN GENEESHEREN- RAAD VAN BE
ROEP- BESLlSSlNG- SANCTIE- TlJDSVER
LOOP - BEOORDELlNGSELEMENT. 

7o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 

RECHTEN VAN DE MENS- ARTlKEL 6 - ARTl
KEL 6.1- STRAF- EVENREDIGHEID- TUCHT
ZAKEN- TOEPASSELIJKHEID. 

go RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 

RECHTEN VAN DE MENS - ARTlKEL 14 -
STRAF- EVENREDIGHEID- TUCHTZAKEN
TOEPASSELIJKHEID. 

1 o De bepalingen van het Gerechtelijk Wet
hoek betreffende het getuigenverhoor dat 
in burgerlijke zaken wordt bevolen, zijn 
niet toepasselijk op het verhoor van ge
tuigen tijdens het onderzoek in tucht
zaken. 

zo De beklaagde moet tijdens een vooron
derzoek in tuchtzaken niet bijgestaan wor
den door een raadsman, wanneer hi} de 
bevindingen gedaan tijdens dat vooron
derzoek mag betwisten en bespreken tij
dens het debat ter terechtzitting. 

3° De paging tot verzoening van de par
tijen, in geval van klacht, door het bu
reau van de provinciale raad van de Orde 
van Geneesheren is niet op straffe van nie
tigheid voorgeschreven; het ontbreken van 
dergelijke paging heeft niet tot gevolg dat 
de rechtspleging en de eruit volgende ver
oordeling nietig is. (Art. 20, § 1, derde lid, 
K.B. nr. 79 van 10 november 1967 be
treffende de Orde der Geneesheren.) 

4° en so De artikelen 7.1 E. VR.M. en 15.1 
I. VB.P.R. zijn niet toepasselijk in tucht
zaken. 

6° De raad van beroep van de Orde van Ge
neesheren vermag, bij de bepaling van een 
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op te leggen sanctie, rekening te houden 
met "het belangrijk tijdsverloop sedert de 
feiten" ( 1). 

7° en so De grief dat de straf evenredig 
moet zijn met de zwaarte van de feiten is 
vreemd aan de artikelen 6.1 en 14 
E.V.R.M. 

(C ... T. ORDE VAN GENEESHEREN) 

ARREST 

(A.R. nr. D.97.0028.N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissingen, op 10 februari 1997 
en 23 juni 1997 op verwijzing gewe
zen door de raad van beroep van de 
Orde van Geneesheren, met het Ne
derlands als voertaal; 

Gelet op het arrest van het Hof van 
21 september 1995; 

Over het twe~de middel, gesteld als volgt : 
schending van artikelen 6.1 en 3, lit

terae b en d, van het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden, gesloten te 
Rome op 4 november 1950, goedgekeurd bij 
de wet van 13 mei 1955, 14.1 en 3, litterae 
b, d en e, van het Internationaal Verdrag 
inzake burgerrechten en politieke rech
ten, gesloten te New York op 19 decem
ber 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 
mei 1981, 149, van de Grondwet, 2, 780, 
eerste lid en 3°, 862, § 1, 2°, 5°, 934,950, 
961, van het Gerechtelijk Wetboek, 20,§ 1, 
24, § 1, van het Koninklijk Besluit no 79 
van 10 november 1967 betre:ffende de orde 
der geneesheren, 25, 26, 31, 32, van het Ko
ninklijk Besluit van 6 februari 1970 tot re
geling van de organisatie van de werking 
van de raden van de orde der geneeshe
ren, en van de algemene rechtsbeginse
len van de eerbied voor de rechten van de 
verdediging en van het tegensprekelijk ka
rakter der debatten, 

doordat de bestreden beslissing van her
vorming dd. 23.7.97 aan eiser wegens de 
hem ten laste gelegde feiten de sanctie op
legt van vier weken schorsing in het recht 
de geneeskunde uit te oefenen op volgende 

(1) Zie Cass., Ver.K., 5 april 1996, A.R. nr. 
A.94.0002.F (A. C., 1996, nr. 111-97°) (strafzaak). 

gronden: Eiser uit kritiek op het verloop 
van de rechtsgang. Hij verwijst naar het 
verslag van de onderzoekscommissie van de 
provinciale raad van 16 maart 1992 waar
uit blijkt dat dr. G. H., zijnde de arts die de 
klager V. ter opvolging van eiser consul
teerde in februari 1990, als getuigewerd 
gehoord. Eiser heeft een dubbele kritiek op 
dit onderzoek : 1° vermits dit verhoor van 
de getuigen niet geschiedde in aanwezig
heid van eiser werd het recht op verdedi
ging in het algemeen miskend en werden 
de bepalingen zoals omschreven in artike
len 14.3 van het Verdrag inzake Burger- en 
Politieke Rechten en 6.3 van het Euro
pees Verdrag inzake Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden ge schon
den waardoor de vervolging van eiser ab 
avo door nietigheid werd aangetast; 2° het 
verslag van de onderzoekscommissie ver
meldt niet dat de hager vermelde getuige 
onder eed werd verhoord; deze vaststel
ling is een bijkomend gegeven om de nie
tigheid van de vervolging aan te houden. Er 
wordt niet betwist dat het Bureau van de 
Raad het recht heeft een onderzoek te doen 
(art. 20, § 1, van het K.B. nr. 79 van 10 no
vember 1967); de verdragsregels waar
naar eiser verwijst hebben betrekking op de 
rechten die hij heeft voor het vonnisgerecht; 
dat neemt niet weg dat het vonnisgerecht 
bij de beoordeling van het eerlijk karak
ter van de behandeling dient rekening te 
houden met het geheel van de procedure 
vanaf de opening van het onderzoek en 
meer specifiek dient na te gaan of de 
rechtspleging tijdens de fase van het on
derzoek de verdediging niet dermate heeft 
verzwakt dat de latere procedure ten 
grande geen eerlijk karakter meer kan ver
tonen; dit is in casu niet het geval; dr. C. 
heeft kennis kunnen nemen van het ver
hoor van dr. H. voor de onderzoeks
commissie en heeft zijn verdediging ter
zake kunnen waarnemen en ook waarge
nomen. Te dezen werden de regels van 
eerlijke behandeling van de zaak geeerbie
digd (fair trial) zodat het verweer van ei
ser te dezen geen hout snijdt; geen en
kele wettelijke bepaling schrijft daaren
boven op stra:ffe van nietigheid voor dat een 
getuige in de fase van het onderzoek on
der eed dient verhoord te worden, 

terwijl, eerste onderdeel, het tegenstrij
dig is te beslissen enerzijds dat de door ei
ser ingeroepen bepalingen van artikelen 6.3 
van de Conventie van 10 november 1950 en 
14.3 van het Intemationaal Verdrag van 19 
december 1966 toepasselijk zijn op het 
vonnisgerecht, daarbij duidend dat zij niet 
toepasselijk zijn op het onderzoeksgerecht, 
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en anderzijds te weerhoucien dat de rech
ter toch dient na te gaan of tijdens de 
onderzoeksfase de positie van de verdedi
ging toch niet zo verzwakt werd, zodat ei
ser geen eerlijk proces zou gehad hebben, 
daarbij duidend dat deze conventionele be
palingen dan toch toepasselijk zouden zijn 
op de onderzoeksfase; dat deze motieven te
gelijk op de toepassing en de niet toepas
sing dezer bepalingen op de onderzoeks
fase wijzen en dus tegenstrijdig zijn; dat 
deze motieven in alle geval duister en dub
belzinnig zijn daar ze niet toelaten na te 
gaan of deze bepalingen al dan niet toe
passelijk waren op de onderzoeksfase, noch 
welke bepalingen in welke mate toepasse
lijk zijn zodat de bestreden beslissing on
regelmatig gemotiveerd is (schending van 
art. 149, van de Grondwet, 2, 780, eerste lid 
en 3° van het Gerechtelijk Wetboek, 24, 
§ 1, zesde lid, van het K.B. no 79 van 10 no
vember 1967, 26, vierde lid, 31, 32, van het 
K.B. van 6 februari 1970); 

tweede onderdeel, het recht van eiser de 
getuigen a charge te ondervragen of te doen 
ondervragen niet aileen toepasselijk is op 
het vonnisgerecht, maar eveneens tijdens 
het onderzoek, zodat de ondervraging van 
dr. H. als getuige ten laste van eiser door 
de onderzoekscommissie, (stuk no 14), die 
niet tegensprekelijk is gebeurd en tijdens 
dewelke eiser niet de gelegenheid kreeg 
deze getuige te ondervragen en te doen on
dervragen een miskenning uitmaakt van de 
rechten van verdediging van eiser en hij 
daardoor niet beschikt heeft over de no
dige faciliteiten om zich te verdedigen 
(schending van art. 6.1 en 3, litterae ben 
d, van het Europees Verdrag van 4 novem
ber 1950, 14.1 en 3 litterae b, den evan 
het Internationaal Verdrag van 19 decem
ber 1966, 20 § 1, van het K.B. no 79 van 10 
november 1967, en van het algemeen 
rechtsbeginsel van de eerbied voor de rech
ten van de verdediging); dat door al deze 
gebreken eiser geen eerlijk proces heeft ge
had (schending van art. 6.1, van het Eu
ropees Verdrag van 4 november 1950, 4.1, 
van het Internationaal Verdrag van 19 de
cember 1966); 

derde onderdeel, het feit dat eiser tij
dens de procedure voor het vonnisgerecht 
kennis heeft kunnen nemen van het ver
hoor van dr. H. gehouden door de 
onderzoekscommissie en zijn verdediging 
terzake heeft kunnen waarnemen en oak 
waargenomen heeft, geen afbreuk doet aan 
de in de loop der onderzoeksprocedure be
gane miskenning van de rechten van de 
verdediging; dat immers het verhoor van dr. 
H. als getuige door de onderzoekscommissie 

niet tegensprekelijk is gebeurd waardoor ei
ser zich in de loop van dit verhoor niet heeft 
kunnen verdedigen en aan deze getuige 
geen vragen heeft kunnen stellen; dat dit 
gebrek en deze miskenning van de rech
ten van de verdediging in de loop der ver
dere procedures voor de vonnisgerechten 
niet hersteld zijn geworden door de ken
nisname vanwege eiser van de verklarin
gen van deze getuige in de loop der debat
ten noch door de kritiek die eiser op deze 
verklaringen alsdan heeft kunnen rna
ken; dat daardoor het gedane verhoor niet 
hernomen werd en ook geen tegenspreke
lijk karakter verwierf en de benadeling van 
eiser die nooit tegenover de getuige heeft 
kunnen staan, noch aan deze enige vra
gen heeft kunnen stellen betreffende zijn 
verklaringen en de feiten, is blijven be
staan; dat daardoor de regel van de tegen
sprekelijkheid der debatten werd miskend 
(schending van art. 14.3, littera d, van het 
Internationaal Verdrag van 19 december 
1966, 25, 26, 31, van het K.B. van 6 fe
bruari 1970, en van het algemeen rechts
beginsel van de tegensprekelijkheid der de
batten); dat eveneens de rechten van 
verdediging van eiser beperkt en miskend 
werden en hij niet heeft beschikt over de 
nodige faciliteiten om zich te verdedigen 
(schending van art. 6.1 en 3, litterae ben 
d, van het Europees Verdrag van 4 novem
ber 1950, 14.1 en 3, litterae bene, van het 
Internationaal Verdrag van 16 december 
1966, en van het algemeen rechtsbegin
sel van de eerbied voor de rechten van de 
verdediging); dat door al deze gebreken ei
ser geen eerlijk proces gehad heeft (scherr
ding van art. 6.1 van het Europees Ver
drag van 4 nov ember 1950, 14.1, van het 
Internationaal Verdrag van 19 december 
1996); 

vierde onderdeel, eiser in zijn appEd
conclusie (blz. 6 en 7) zich tegen de belas
tende verklaringen van dr. H. verzette en 
stelde dat dr. H. ten onrechte zijn eerste 
consult met V. op 24.1.1990 plaatste, ter
wijl deze plaats had in februari 1990; dat 
H. even onnauwkeurig was waar hij be
weert dat eiser na mei 1989 geen cytosco
pie zou hebben verricht; dat deze getuige H. 
pas op 27 maart 1990 melding maakt van 
zijn "spectaculaire cyrologische vondst" bij 
V.; dat eiser staande hield, zich baserende 
op de verklaringen en de door H. uitge
voerde onderzoeken, dat indien hij deze on
derzoeken bij V. had mogen uitvoeren, zo
als dr. H., hij evenzeer het bestaan van een 
andere oorzaak dan chronische prostati
tis had kunnen ontdekken, en misschien 
nog eerder dan dr. H.; dat dr. H. het 
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bestaan van chronische prostatitis zelfs 
aktueel nog aanwezig acht en de verwer
ping van deze diagnose moet gezien wor
den uit de toestand "ex nunc" en niet "ex 
tunc"; dat eiser door het niet tegenspreke
lijk karakter van het verhoor van dr. H. 
verhinderd is geworden desaangaande vra
gen te stellen aan deze getuige en zijn ver
weer met alle middelen die hem rechtens 
toegestaan te voeren; dat in concreto daar
door de rechten van verdediging van ei
ser beperkt en miskend zijn geworden, hij 
niet genoten heeft van de nodige facilitei
ten voor zijn verdediging, en hij geen eer
lijk proces heeft gehad (schending van art. 
6.1 en 3, litterae bend, van het Europees 
Verdrag van 4 november 1950, 14.1 en 3lit
terae b, d en e, van het Internationaal Ver
drag van 16 december 1966, en van het al
gemeen rechtsbeginsel van de eerbied voor 
de rechten van de verdediging); 

vijfde onderdeel, de geldigheid van de ge
tuigenis afgelegd door dr. H. voor de 
onderzoekscommissie terecht door eiser 
werd betwist daar deze getuigenis niet on
der eed werd gedaan en door de getuige nie 
t ondertekend werd (stuk n" 14) en der
halve nietig is (schending van art. 862, § 1, 
2", 5", 934, 950, 961, van het Gerechtelijk 
Wetboek); dat de procedure van het getui
genverhoor voor de onderzoekscommissie 
van de orde der geneesheren niet gere
geld wordt door bijzondere bepalingen of 
rechtsbeginselen die met het verhoor on
der ede, zoals voorzien in het Gerechte
lijk Wetboek, onverenigbaar zijn, zodat de 
bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek 
terzake toepasselijk zijn (schending van art. 
2, 862, § 1, 5", 934, 961, van het Gerech
telijk Wetboek, 20, § 1, 24, § 1, van het K.B. 
n" 79 van 10 november 1967); 

zesde onderdeel, de rechten van verde
diging van eiser geschonden zijn gewor
den doordat hij het recht niet heeft ge
had vanaf het begin van het geschil, nl. bij 
zijn verhoor door de onderzoekscommissie 
op 10 februari 1992 (stuk n" 11), de bij
stand van een raadsman naar zijn keuze te 
hebben; dat het inderdaad aan eiser niet 
toegestaan was in deze fase van de proce
dure de bijstand te hebben van zijn raads
man; dat daardoor de rechten van verde
diging van eiser geschonden werden en hij 
beroofd werd van de nodige faciliteiten om 
zijn verdediging waar te nemen (scherr
ding van art. 20 § 1, van het K.B. n" 79 van 
10 november 1967, 6.1 en 3litterae b, en c, 
van het Verdrag van november 1950, 14.1 
en 3, litterae b en d, van het Verdrag van 
16 december 1966), 

zodat de bestreden beslissing de in het 
middel aangehaalde bepalingen en alge
mene rechtsbeginselen geschonden heeft : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat de aangevoerde te

genstrijdigheid en duisterheid niet be
staan; 

Dat het onderdeel in zoverre feite
lijke grondslag mist; 

Overwegende dat het onderdeel, in 
zoverre het een dubbelzinnigheid in de 
motivering van de bestreden beslis
sing aanvoert, niet aangeeft in welke 
lezing de beslissing wettig en in welke 
lezing ze onwettig zou zijn; 

Dat het onderdeel in zoverre niet 
ontvankelijk is; 

Wat het tweede, het derde en het 
vierde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het niet-contra
dictoir getuigenis, afgelegd tijdens het 
onderzoek van de zaak tegen eiser 
voor de onderzoekscommissie, eisers 
recht van verdediging niet heeft kun
nen schenden, daar uit de vaststellin
gen van de bestreden beslissing blijkt 
dat eiser kennis heeft kunnen nemen 
van het verhoor van dr. H. voor de 
onderzoekscommissie en dat hij zijn 
verdediging ter zake heeft kunnen 
waarnemen en ook heeft waargeno
men; 

Dat de onderdelen niet kunnen wor
den aangenomen; 

Wat het vijfde onderdeel betreft: 
Overwegende dat de bepalingen van 

het Gerechtelijk Wetboek betreffende 
het getuigenverhoor dat in burger
lijke zaken wordt bevolen, niet toe
passelijk zijn op het verhoor van ge
tuigen tijdens het onderzoek in 
tuchtzaken; 

Dat het onderdeel in zoverre faalt 
naar recht; 

Wat het zesde onderdeel betreft : 
Overwegende dat geen enkele van 

de in het onderdeel aangewezen wets
bepalingen oplegt dat tijdens een voor
onderzoek in tuchtzaken, de beklaagde 
moet worden bijgestaan door een 
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raadsman, wanneer hij de bevindin
gen gedaan tijdens dat vooronder
zoek mag betwisten en bespreken tij
dens het debat ter terechtzitting; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 

Over het derde middel, gesteld als volgt : 

schending van artikelen 6.1 en 3, lit-
tera b, van het Europees Verdrag tot be
scherming van de rechten van de mens en 
de fundamentele vrijheden, gesloten te 
Rome op 4 november 1950, goedgekeurd bij 
de wet van 13 mei 1955, 14.1 en 3, littera 
b, van het Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten, geslo
ten te New York op 19 december 1966, 
goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981, 
149, van de Grondwet, 2, 780, eerste lid en 
3°, van het Gerechtelijk Wetboek, 20 § 1, 24 
§ 1, zesde lid, van het K.B. no 79 van 10 no
vember 1967 betreffende de orde der ge
neesheren, 26, vierde lid, 31, 32, van het 
Koninklijk Besluit van 6 februari 1970 tot 
regeling van de organisatie en de wer
king der raden van de Orde der geneeshe
ren, en van het algemeen rechtsbeginsel 
van de eerbied voor de rechten van de ver
dediging, 

doordat de bestreden beslissing van her
vorming dd. 23.7.97 aan eiser wegens de 
hem ten laste gelegde feiten de sanctie op
legt van vier weken schorsing in het recht 
de geneeskunde uit te oefenen op volgende 
gronden : Eiser merkt op, zonder te bepa
len welk gevolg eraan verbonden is, dat er 
te dezen geen paging tot verzoening tus
sen klager en hemzelf heeft plaatsgevon
den. Wat de poging tot verzoening betreft, 
dient in aanmerking genomen te worden 
enerzijds dat, gelet op de aard van de zaak 
een dergelijke poging geen werkelijk nut 
had en inadekwaat was en anderzijds dat 
artikel 20 van het K.B. van 10 november 
1967 het Bureau geenszins op straffe van 
nietigheid voorschrijft in elke zaak een po
ging tot verzoening te verrichten, 

terwijl, eerste onderdeel, de bepaling vol
gens dewelke in geval van klacht het bu
reau tracht de partijen te verzoenen in al
gemene en dwingende bewoordingen is 
gesteld zodat ten onrechte het bureau deze 
paging tussen eiser en de klager V niet on
dernomen heeft; dat de aard van de zaak 
en het inadequate nut ervan aan de ver
plichting voor het bureau, zulke poging te 
doen, geen afbreuk doen; dat zulke uitzon
dering bij de wet niet voorzien is en het nut 
van de poging ook afhangt van de ernst 
waarmede de commissie ze onderneemt 

(schending van art. 20 § 1 van het K.B. no 
79 van 10 november 1967); 

tweede onderdeel, de motieven van de be
streden beslissing, volgens dewelke de aard 
van de zaak en het gebrek aan nut van de 
poging tot verzoening deze overbodig zou
den maken, duister en dubbelzinnig zijn· 
dat immers het adequaat karakter der po~ 
ging afhangt van de kwaliteit ervan en het 
nut niet op voorhand kan vastgesteld wor
den; dat de aard van het geschil een me
dische betwisting over een diagnose is en 
als dusdanig een courant karakter heeft; 
dat de eigenlijke aard van de betwisting in 
het duister blijft en niet wordt aangege
ven, zodat de betekenis en draagwijdte der 
motivering niet te achterhalen is; dat de be
streden beslissing dientengevolge niet re
gelmatig gemotiveerd is (schending van art. 
149, van de Grondwet, 2, 780, eerste lid en 
3° van het Gerechtelijk Wetboek, 24 § 1, 
zesde lid, van het K.B. no 79 van 10 no
vember 1967, 26, vierde lid, 31, 32, van het 
K.B. van 6 februari 1970); 

derde onderdeel, de poging de beide par
tijen te verzoenen deel uitmaakt van de 
rechten van de verdediging van eiser; dat 
immers door de gebeurlijke verzoening een 
einde wordt gesteld aan de klacht en de 
daarop ingestelde procedure zodat eiser er 
belang bij heeft voor zijn verweer dat de pa
ging tot verzoening door het bureau zou on
dernomen worden; dat door zulks niet te 
doen de rechten van de verdediging van ei
ser miskend werden en het feit dat de po
ging tot verzoening niet op straffe van nie
tigheid is voorgeschreven daaraan geen 
afbreuk doet (schending van art. 6.1 en 3, 
littera b van het Europees Verdrag van 4 
november 1950, 14.1 en 3, littera b van het 
Internationaal Verdrag van 16 december 
1966, 20 § 1, van het K.B. no 79 van 10 no
vember 1967, en van het algemeen rechts
beginsel van de eerbied voor de rechten van 
de verdediging); dat eiser daardoor niet 
over de nodige faciliteiten van zijn verde
diging heeft beschikt en hij evenmin een 
eerlijk proces heeft gehad daar niet alle 
middelen bij de wet voorzien om de zaak te 
behandelen, door de rechters werden toe
gepast (schending van art. 6.1 en 3, lit
tera b, van het Europees Verdrag van 4 no
vember 1950, 14.1 en 3, littera b, van het 
Internationaal Verdrag van 19 december 
1966, 20 § 1, van het K.B. no 79 van 10 no
vember 1967, en van het algemeen rechts
beginsel van de eerbied van de rechten van 
de verdediging), 

zodat de bestreden beslissing de in het 
middel aangewezen bepalingen en alge
meen rechtsbeginsel geschonden heeft : 
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Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de bij artikel20, 
§ 1, derde lid, van het koninklijk be
sluit nr. 79 van 10 november 1967 be
treffende de Orde der Geneesheren be
paalde paging tot verzoening, niet op 
straffe van nietigheid is voorgeschre
ven; 

Dat het ontbreken van dergelijke pa
ging niet tot gevolg heeft dat de rechts
pleging en de eruit volgende veroor
deling van eiser, nietig is; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat het onderdeel, in 

zoverre het een dubbelzinnigheid in de 
motivering van de bestreden beslis
sing aanvoert, niet aangeeft in welke 
lezing de beslissing wettig en in welke 
lezing ze onwettig zou zijn; 

Dat het onderdeel in zoverre niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende dat, voor het overige, 
de aangevoerde duisterheid niet be
staat; 

Dat het onderdeel in zoverre feite
lijke grondslag mist; 

Wat het derde onderdeel betreft: 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat eiser voor de raad van 
beroep heeft aangevoerd dat zijn recht 
van verdediging is geschonden door 
het feit dat er geen verzoening is ge
weest; 

Dat het onderdeel nieuw, mitsdien 
niet ontvankelijk is; 

Over het zesde middel, gesteld als volgt : 

schending van artikelen 6.1, 7.1, 14, van 
het Europees Verdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens en de fundamen
tele vrijheden, gesloten te Rome op 4 no
vember 1950, goedgekeurd bij de wet van 
13 mei 1955, 15.1, van het Internationaal 
Verdrag inzake burgerrechten en politieke 
rechten, gesloten te New York op 19 de
cember 1966, goedgekeurd bij de wet van 
15 mei 1981, 6.2", 13, eerste lid, 15, van het 

Koninklijk Besluit n" 79 van 10 novem
ber 1967 betreffende de orde der genees
heren, 

doordat de bestreden beslissing van her
vorming dd. 23.7.97 aan eiser wegens de 
hem ten laste gelegde feiten de tuchtstraf 
oplegt van vier weken schorsing in het 
recht de geneeskunde uit te oefenen op vol
gende gronden : dat de tenlastelegging be
treft het onvoldoende zorgvuldig en gewe
tensvol toedienen van zorgen die stroken 
met de thans geldende wetenschappelijke 
kennis aan zijn patient V .... De Raad is van 
oordeel dat eiser in gebreke is gebleven 
door bij het geneeskundig onderzoek van V. 
geen gebruik te hebben gemaakt van de te 
zijner beschikking staande middelen zo
dat een niet bijzonder moeilijk te stellen 
diagnose toch gemist werd; wat de straf
maat betreft houdt de Raad van Beroep re
kening enerzijds met de zwaarwichtig
heid van de feiten en de catastrofale 
gevolgen van de feiten voor de patient en 
anderzijds met het belangrijk tijdsver
loop sedert de feiten, 

terwijl, eerste onderdeel, de bepaling be
treffende het waken over de regelen van de 
medische plichtenleer en de handhaving 
van de eer, de bescheidenheid, de eerlijk
heid en de waardigheid van de geneeshe
ren, op grond waarvan de tuchtmaatregelen 
wegens fouten begaan in de uitoefening van 
het beroep van geneesheer kunnen weer
houden worden, geen nauwkeurige en be
paalde omschrijving uitmaakt van de las
tens eiser weerhouden tenlastelegging nl. 
het onvoldoende zorgvuldig en gewetens
vol toedienen die stroken met de thans gel
dende wetenschappelijke kennis, zodat de 
aan eiser opgelegde sanctie niet wettelijk 
gerechtvaardigd is; dat immers niemand 
kan veroordeeld worden wegens een han
deling die naar nationaal of internatio
naal recht geen strafbaar feit uitmaakte ten 
tijde dat het handelen geschiedde (scherr
ding van art. 7.1, van het Europees Ver
drag van 4 november 1950, 15.1, van het 
Internationaal Verdrag van 19 december 
1966, 6, 2", 13, eerste lid, 15, § 1, 16, van 
het K.B. n" 79 van 10 november 1967); 

tweede onderdeel, de bij de wet voor
ziene onbepaalde aard van de discipli
naire straffen, zoals de schorsing in het 
recht de geneeskunde uit te oefenen voor 
een termijn die twee jaar niet mag te bo
ven gaan, niet toelaat na te gaan of de aan 
eiser opgelegde straf van vier weken schor
sing niet zwaarder is dan degene die ten 
tijde van het begaan van het strafbaar feit 
toepasselijk was (schending van art. 7.1, 
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van het Europees Verdrag van 4 novem
ber 1950, 15.1, van het Internationaal Ver
drag van 19 december 1966, 6, 2°, 16, van 
het K.B. nr. 79 van 10 november 1967); 

derde onderdeel, het belangrijk tijdsver
loop sedert de feiten geen element is waar
bij de zwaarte van de straf wettelijk kan 
bei:nvloed worden; dat immers de duur der 
procedure niet ten laste van eiser kan ge
legd worden (schending van art. 6, 2°, 13, 
eerste lid, 16, van het K.B. no 79 van 10 no
vember 1967); dat dientengevolge niet kan 
nagegaan worden of het principe van de 
evenredigheid van de straftegenover ei
ser geeerbiedigd werd (schending van art. 
6.1, 14, van het Europees Verdrag van 4 no
vember 1950), 

zodat de bestreden beslissing de in het 
middel aangewezen bepalingen geschon
den heeft: 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de artikelen 7, lid 

1, van het Verdrag Rechten van de 
Mens en 15, lid 1, van het Internatio
naal Verdrag van 19 december 1966 
niet toepasselijk zijn in tuchtzaken; 

Dat het onderdeel in zoverre faalt 
naar recht; 

Overwegende dat voor het overige 
het onderdeel geheel ervan uitgaat dat 
de raad van beroep eiser veroordeelt 
op grond van een handeling die niet 
tuchtrechtelijk sanctioneerbaar was op 
het ogenblik waarop ze werd gepleegd 
omdat dit gesanctioneerd feit alsdan 
volledig overeenkomstig de toen gel
dende stand van de wetenschap was; 

Overwegende dat de bestreden be
slissing echter oordeelt dat eiser niet 
heeft gehandeld volgens de toen gel
dende stand van de wetenschap; 

Dat het onderdeel in zoverre be
rust op een onjuiste lezing van de be
streden beslissing, mitsdien feite
lijke grondslag mist; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat de artikelen 7, lid 

1, van het Verdrag Rechten van de 
Mens en 15, lid 1, van het Internatio
naal Verdrag van 19 december 1966 
niet toepasselijk zijn in tuchtzaken; 

Dat het onderdeel in zoverre faalt 
naar recht; 

Overwegende dat het onderdeel voor 
het overige niet preciseert hoe en 
waardoor de bestreden beslissing de 
artikelen 6, 2° en 16 van het konink
lijk besluit nr. 79 van 10 november 
1967 schendt; 

Dat het onderdeel in zoverre niet 
ontvankelijk is; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat de raad van be

roep bij de bepaling van een op te leg
gen sanctie vermag rekening te hou
den met "het belangrijk tijdsverloop 
sedert de feiten"; 

Overwegende dat de grief dat de 
straf evenredig moet zijn met de 
zwaarte van de feiten, vreemd is aan 
de aangevoerde artikelen 6, lid 1, en 
14 van het Europees Verdrag Rech
ten van de Mens; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

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

3 september 1998 - 1 e kamer - Voor
zitter : de h. Verougstraete, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Farrier -
Gelijkluidende conclusie van de h. Dub
rulle, advocaat-generaal- Advocaten : mrs. 
Houtekier en Butzler. 

Nr. 382 

1 e KAMER- 3 september 1998 

ARCHITECT (TUCHT EN BESCHER
MING VAN DE TITEL) - DEONTOLO
GIE - OPVOLGING- VERPLICHTINGEN. 

Het niet deontologisch handelen van een ar
chitect ontslaat de architect die hem op
volgt niet van de deontologische verplich
tingen die op hem rusten bij die 
opvolging. (Artt. 2, 19 en 39 Architecten
wet.) 
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(G ... T. ORDE VAN ARCHITECTEN) 

ARREST 

(A.R. nr. D.97.0031.N) 

HET HOF;- Gelet op de bestre
den beslissing, op 1 oktober 1997 ge
wezen door de raad van beroep van de 
Orde van Architecten, met het Neder
lands als voertaal; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 

schending van artikelen 149, van de 
Grondwet, 1134, 1135, van het Burgerlijk 
Wetboek, 824, 1045, van het Gerechtelijk 
Wetboek, 21, § 1, van de wet van 26 juni 
1963 tot instelling van een Orde van Ar
chitecten, 4, vierde lid, 10.3, 20, 21, 26, van 
het Reglement van beroepsplichten der ar
chitecten, goedgekeurd bij Koninklijk Be
sluit van 18 april 1985, en van de alge
mene rechtsbeginselen van de restrictieve 
interpretatie van de afstand en "accesso
rium sequitur principale", 

doordat de bestreden beslissing van be
vestiging de aan eiser ten laste gelegde be
tichting bewezen verklaart en hem hier
voor de tuchtstraf van de schorsing voor 
een termijn van vier maanden oplegt op 
volgende gronden: dat in de verwijzings
beslissing van het bureau (21.3.94) aan ei
ser verweten wordt "te zijn tussengekomen" 
... wetende dat een confrater reeds gelast 
was zonder de bepalingen van art. 26 van 
het Reglement van de beroepsplichten te 
eerbiedigen; dat uit de stukken ter zit
ting van 11.6.97 neergelegd blijkt waarin 
voormelde tussenkomst precies en con
creet heeft bestaan; dat eiser op 22.11.95 
twee stukken heeft ondertekend waarbij hij 
in feite als architect van de N.V. J ans
sens (bouwheer)- waarvan hij wist (blij
kens de ondertekende stukken zelf) dat 
deze aan architect P. Warmenbol opdracht 
had gegeven - de volledige uitvoering van 
de werken heeft vastgesteld conform de de
finitief goedgekeurde plannen en lasten
boeken; dat eiser vooreerst ten onrechte op
werpt dat er in casu geen opvolging is in de 
zin van art. 26 van het reglement op de 
beroepsplichten; dat eiser ter zitting van 
11.6.97 uitdrukkelijk heeft bevestigd niet 
langer te betwisten dat hij bij de onderte
kening van de twee neergelegde stukken 
dd. 22.11.95 objectief een handeling als ar
chitect heeft gesteld hierbij (minstens im
pliciet) verzakend aan zijn stelling inge
nomen in zijn conclusie (van 14.5.97) dat 
het te dezen "geen architecturale presta-

tie" betrof maar een prestatie met een (lou
ter) administratief karakter; dat uit het 
contract van 5.5.93 duidelijk blijkt dat 
P. Warmenbol als "ingenieurarchitect" zou 
optreden voor de bouwheer (de N.V. Jans
sens) met een volledige architectenopdracht 
(incluis de opleveringen en het nazicht van 
de rekeningen); dat eiser derhalve niet kon 
optreden als architect om de supra aange
haalde stukken te ondertekenen zonder art. 
26 Reglement Beroepsplichten te schen
den, 

terwijl, eerste onderdeel, het feit dat ei
ser ter terechtzitting van 11.6.1997 uit
drukkelijk heeft bevestigd niet langer te be
twisten dat hij bij de ondertekening der 
twee neergelegde stukken dd. 22.11.95 ob
jectief een handeling als architect heeft ge
steld, geenszins inhoudt dat hij daardoor, 
minstens impliciet, zou verzaakt hebben 
aan de stelling, die hij ingenomen had in 
zijn appelconclusie, en volgens dewelke zijn 
tussenkomst ten deze geen architectu
rale prestatie betrof maar een prestatie met 
een louter administratiefkarakter; dat im
mers elke verzaking restrictief dient gei:n
terpreteerd te worden en eiser steeds heeft 
staande gehouden dat deze daden enkel 
verricht werden in het kader ener bijzon
dere opdracht met het oog op het beko
men der subsidies en als dusdanig ont
snapten aan de opdracht van architect 
P. Warmenbol, zodat het bestreden arrest 
ten onrechte geoordeeld heeft dat eiser aan 
dit verweermiddel zou verzaakt hebben 
(schending van art. 824, 1045, van het Ge
rechtelijk Wetboek, en van het algemeen 
rechtsbeginsel van de restrictieve inter
pretatie van de afstand); 

tweede onderdeel, eiser in zijn appel
conclusie uitdrukkelijk staande hield dat 
het feit dat uit het contract van 5.9.93, ge
sloten tussen de bouwheer N.V. Janssens en 
de tijdelijke vereniging Warmenbol-Gedas, 
blijkt dat P. Warmenbol als ingenieur
architect zou optreden voor de bouwheer 
met een volledige architectenopdracht, in
cluis opleveringen en nazicht van de reke
ningen, geenszins inhoudt dat P. Warmen
bol eveneens gelast was met de bijzondere 
opdracht, nl. een procedure die enkel be
trekking heeft op een eenmalige presta
tie met een administratiefkarakter t.a.v. 
conformiteit van de koop-verkoop van het 
onroerend goed met de reglementen van de 
huisvestingsmaatschappij Domus Flandria, 
die geen overeenkomst met de tijdelijke ver
eniging Warmenbol-Gedas had, ten einde 
de subsidiering der werken veilig te stel
len; dat de bestreden beslissing op dit ver
weer niet geantwoord heeft (schending van 
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art.149, van de Grondwet); dat daarbij deze 
bijzondere opdracht, door de N.V. Jans
sens aan eiser gegeven in het kader van het 
bekomen der subsidiering van de werken 
door de maatschappij Domus Flandria, niet 
behoort tot de samenstellende elementen 
van een volledige architectenopdracht en de 
bestreden beslissing geenszins vermeldt dat 
zij in 't bijzonder door de bouwheer aan P. 
Warmenbol zou zijn toevertrouwd geweest, 
zodat deze bijzondere opdracht van de tus
sen de N.V. Jassens en de tijdelijke vere
niging Warmenbol-Gedas gesloten 
architectenovereenkomst geen deel uit
maakte (schending van art. 1134, 1135, van 
het Burgerlijk Wetboek, 4, vierde lid, 10.3, 
20, 21, 26, van het K.B. van 18 april1967); 
dat het feit dat de handelingen, gesteld 
door eiser in het kader zijner beperkte op
dracht om de subsidiering der werken vei
lig te stellen, eveneens inhielden dat hij de 
volledige uitvoering der werken vaststelde 
conform de plarmen en lastenboeken en hij 
daardoor objectief een handeling als archi
tect stelde, toch geen daden van opvol
ging door eiser t.o.v. Warmenbol uitma
ken, daar de handelingen van eiser 
geschieden in het kader zijner bijzondere 
opdracht der subsidiering waarvan de vast
stelling der uitvoering der werken een bij
komstigheid is, in een procedure die niet tot 
de opdracht van P. Warmenbol behoort; dat 
het objectief karakter der gestelde hande
lingen als architect daaraan geen afbreuk 
doet, zodat eiser ten onrechte werd veroor
deeld (schending van art. 1134, 1135, van 
het Burgerlijk Wetboek, 21, § 1, van de wet 
van 26 juni 1963, 4, vierde lid, 10.3, 20, 21, 
26, van het K.B. van 18 april1967, en van 
het algemeen rechtsbeginsel "accessor
ium sequitur principale"), 

zodat de bestreden beslissing de in het 
middel aangewezen bepalingen en alge
mene rechtsbeginselen geschonden heeft : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de bestreden be

slissing uit het feit dat eiser ter te
rechtzitting uitdrukkelijk heeft beves
tigd niet langer te betwisten dat hij bij 
de ondertekening van de twee neer
gelegde stukken van 22 november 
1995 objectief een handeling als ar
chitect heeft gesteld, wettig heeft kun
nen afieiden dat eiser zijn stelling dat 
dit geen architectenprestaties wa
ren, heeft verzaakt; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 

Overwegende dat het onderdeel 
steunt op de onderstelling dat de pres
taties die eiser heeft geleverd louter 
administratieve prestaties waren en 
geen architecten-prestaties; 

Overwegende dat de bestreden be
slissing dit niet beslist; 

Overwegende dat nu de bestreden 
beslissing oordeelt dat het om een 
architecten-prestatie gaat, het ver
weer op grond van een eenmalige ad
ministratieve prestatie doelloos is ge
worden; dat dergelijk doelloos verweer 
niet moet worden beantwoord; 

Overwegende dat het onderdeel voor 
het overige opkomt tegen de beoorde
ling van de feiten door de rechter; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 

schending van artikelen 149, van de 
Grondwet, 6, 1131, 1133, 1134, 1135, van 
het Burgerlijk Wetboek, 2, 19, 20, 21, § 1, 
31, 39, van de wet van 26 juni 1963 tot het 
instellen van een Orde van Architecten, 5, 
vierde lid, 26, van het reglement van de 
beroepsplichten van architecten, goedge
keurd bij het Koninklijk Besluit van 18 
april1985, 

doordat de bestreden beslissing van be
vestiging de aan eiser ten laste gelegde be
tichting bewezen verklaart en hem hier
voor de tuchtstrafvan de schorsing voor 
een termijn van vier maanden oplegt op 
volgende gronden : dat eiser ten onrechte 
art. 5, lid 4, van het reglement op de 
beroepsplichten inroept om te besluiten dat 
deze Raad van beroep onbevoegd is om ken
nis te nemen van onderhavige betwisting; 
dat, binnen de grenzen van deze tucht
rechterlijke betwisting bij deze Raad van 
beroep aanhangig gemaakt, deze niet ver
mag te beoordelen of er lastens architect 
P. Warmenbol enige schending van voor
meld art. 5, lid 4, van het reglement op de 
beroepsplichten had kunnen ingeroepen 
worden en of deze (eventuele) schending 
enige implicatie zou kunnen gehad heb
ben op onderhavige betwisting; dat eiser 
ten onrechte opwerpt dat hij nooit de in
tentie heeft gehad de belangen van de Tij
delijke Vereniging Warmenbol-Gedas te 
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miskennen; dat deze opwerping immers ir
relevant is vermits uitsluitend moet nage
gaan worden- ter beoordeling van de ten
lastelegging van de bestreden sententie - of 
eiser de vraag hem gesteld door de bouw
heer NV Janssens - om deel van de 
architectentaak opgedragen aan en uit te 
voeren door architect P. Warmenbol- heeft 
ingewilligd zonder zich te gedragen con
form de voorwaarden bepaald in art. 26 van 
het reglement op de beroepsplichten (in
lichten, vragen, meedelen, vergewissen) .. , 
dat eiser tenslotte ten onrechte meent dat 
er bij hem geen "schuld-element" is ge
weest; dat hij vooreerst blijkens zijn brief 
(aan de Raad van de Orde) van 8.1.96 zich 
goed bewust was van de feitelijke toedracht 
van zijn tussenkomt op 22.11.95; dat hij 
vervolgens als architect de bepalingen van 
art. 26 van het reglement op de beroeps
plichten kende of moest kennen en dat hij 
trouwens zijn verklaring (aan het bureau) 
van 22.2.96 de juridische draagwijdte van 
zijn tussenkomst wel degelijk vatte; dat de 
bestreden sententie zowel t.a.v. de motie
ven als t.a.v. de opgelegde tuchtstraf dient 
bevestigd te worden, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
appelconclusie (blz. 3, lid 1) uitdrukkelijk 
staande hield dat een tijdelijke vereni
ging geen architect is in de zin van het re
glement van beroepsplichten, waardoor het 
reglement, dat enkel geldt bij de opvol
ging van een architect en niet van een tij
delijke vereniging, niet van toepassing is, 
zodat de raad van beroep onbevoegd was 
om zich over de betrekking tussen de tij
delijke vereniging en eiser uit te spre
ken; dat de bestreden beslissing op dit om
standig gestaafd verweer niet geantwoord 
heeft zodat ze onregelmatig gemotiveerd is 
(schending van art. 149, van de Grond
wet); 

tweede onderdeel, de verhoudingen op 
disciplinair gebied tussen enerzijds eiser en 
anderzijds de tijdelijke vereniging 
Warmenbol-Gedas en ingenieur-architect P. 
Warmenbol beheerst worden door het re
glement op de beroepsplichten van de ar
chitecten en het gemeen recht (schending 
van art. 2, 19, 39, van de wet van 26 juni 
1963, 6, 1134, 1135, van het Burgerlijk Wet
hoek); dat dientengevolge eiser, die ver
volgd werd om de regels der opvolging van 
P. Warmenbol niet nageleefd te hebben, ge
rechtigd was in te roepen dat architect
ingenieur P. Warmenbo niet geldig gebon
den was in de tijdelijke vereniging 
Warmenbol-Gedas, daar hij de verklaring 
van conformiteit van de statu ten dezer ver
eniging met het reglement der beroeps-

plichten vanwege de raad van de orde niet 
bekomen had (schending van art. 2, 19, 39, 
van de wet van 26 juni 1963, 5, vierde lid, 
26, van het KB. van 18 april1985); dat het 
onderzoek van de onwettelijkheid van het 
optreden van P. Warmenbol in het kader 
der tijdelijke vereniging wel behoort tot de 
bevoegdheid van de raad van beroep en de 
ten laste van eiser uitgesproken sanctie we
gens de onregelmatige opvolging in het ge
drang brengt; dat immers deze sanctie ook 
afhangt van het naleven door P. Warmen
bol van de regels der deontologie voor wat 
betreft zijn optreden als architect (schen
ding van art. 6, 1131, 1133, van het Bur
gerlijk Wetboek, 20, 21, § 1, 31, 39, van de 
wet van 26 juni 1963, 5, vierde lid, 26, van 
het K.B. va n 18 april 1985); 

derde onderdeel, eiser in zijn appel
conclusie uitdrukkelijk staande hield (blz. 
4, lid 2) dat de tijdelijke vereniging 
Warmenbol-Gedas, door plots te weige
ren nog verder prestaties te leveren voor 
erelonen die reeds sinds 1994 openston
den, zich schuldig heeft gemaakt aan 
rechtsmisbruik door ontijdig beroep te doen 
op de exceptie van niet-uitvoering, zodat de 
bouwheer N.V. Janssens niet meer in staat 
zou zijn nog tijdig een architect te contact
eren die nog overeenkomstig zijn beroeps
plichten kon handelen; dat de bestreden be
slissing geoordeeld heeft dat de bouwheer 
N.V. Janssens integendeel uit louter eigen
belang de hoogdringendheid heeft ingeroe
pen, zonder op dit omstandig gestaafd ver
weer te antwoorden, zodat de bestreden 
beslissing onregelmatig gemotiveerd is 
(schending van art. 149, van de Grond
wet); dat in die omstandigheden de ver
oordeling van eiser niet wettelijk gerecht
vaardigd is daar hij zich precies op die 
hoogdringendheid steunde (schending van 
art. 21, § 1, van de wet van 26 juni 1963, 
26, van het K.B. van 18 april 1985), 

zodat de bestreden beslissing de in het 
middel aangewezen bepalingen geschon
den heeft: 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat de bestreden be

slissing met de in het middel weerge
geven redenen het bedoelde verweer 
verwerpt en beantwoordt; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het niet-deon

tologisch handelen van een architect, 
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de architect die hem opvolgt niet ont
slaat van de deontologische verplich
tingen die op hem rusten bij die op
volging; 

Dat het onderdeel dat ervan uit
gaat dat het ondeontologisch optre
den van een architect degene die de 
architect opvolgt vrijstelt van deonto
logische verplichtingen, niet kan wor
den aangenomen; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat de bestreden be

slissing met de in het middel weerge
ven redenen het bedoelde verweer ver
werpt en beantwoordt; 

Overwegende dat het onderdeel voor 
het overige is afgeleid uit het vergeefs 
aangevoerde motiveringsgebrek; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

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

3 september 1998 - 1 e kamer - Voor
zitter : de h. Verougstraete - Verslagge
ver : de h. Forrier - Gelijkluidende con
clusie van de h. Dubrulle, advocaat
generaal-Advocaten: mrs. Houtekier en 
Butzler. 

Nr. 383 

1 e KAMER- 3 september 1998 

1° GENEESKUNDE - BEROEPSORDEN
ORDE VAN GENEESHEREN- RAAD VAN BE
ROEP- BESLISSING- UITSPRAAK- OPEN
BAARHEID -AFSTAND -ARTIKEL 6.1 E.VR.M. 
- TOEPASSELIJKHEID. 

2° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTI
KEL 6.1- TUCHTZAKEN- BESLISSING- UIT
SPRAAK- OPENBAARHEID -AFSTAND. 

1 o en 2° De beslissing waarbij een genees
heer door de raad van beroep van de 
Orde van Geneesheren een tuchtsanctie 
wordt opgelegd moet in het openbaar wor-

den uitgesproken, tenzij de geneesheer, in 
zijn belang, urijwillig en ondubbelzin
ning van de openbaarheid afstand doet 
(1). (Art. 6.1 E.V.R.M.) 

(F ... T. ORDE VAN GENEESHEREN) 

ARREST 

(A.R. nr. D.97.0034.N) 

HET HOF;- Gelet op de bestre
den beslissing, op 6 oktober 1997 ge
wezen door de raad van beroep van de 
Orde van Geneesheren, met het N e
derlands als voertaal; 

Over het middel, gesteld als volgt : scherr
ding van artikel6, inzonderheid lid 1, van 
het Europees Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 
november 1950 en goedgekeurd bij wet van 
13 mei 1955, van het algemeen rechtsbe
ginsel volgens hetwelk afstand van recht 
niet wordt vermoed en enkel kan worden 
afgeleid uit feiten of omstandigheden die 
voor geen andere uitlegging vatbaar zijn en 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek, 

doordat de bestreden beslissing waar
bij de raad van beroep de beroepen beslis
sing vernietigt, de zaak aan zich trekt en 
opnieuw recht doende de aan eiser ten laste 
gelegde feiten bewezen verklaart en zegt 
dat ze deontologisch een ernstige inbreuk 
uitmaken en vervolgens op die grond aan 
eiser de tuchtstraf oplegt van dertig da
gen schorsing in het recht de geneeskunde 
uit te oefenen, met gesloten deuren is uit
gesproken, 

terwijl, eerste onderdeel, de tucht
procedure die, volgens het nationale recht, 
tot gevolg heeft of tot gevolg kan hebben 
dat aan de in het geding betrokken per
soon tijdelijk ofvoor goed de uitoefening 
van een burgerlijk recht wordt ontzegd, met 
name het recht om een beroep, dat geen 
openbaar ambt is, verder te blijven uitoe
fenen, moet worden beschouwd als een 
vaststelling van burgerlijke rechten en ver
plichtingen in de zin van artikel 6, lid 1, 
van het in dit middel vermelde verdrag, en 

(1) Zie Cass., 27 april1990, A.R. nrs. 6472 en 
6743 (A. C., 1989-90, nr. 508), en 16 feb. 1995, A.R. 
nr. D.94.0024.F (ibid., 1995, nr. 95). 
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moet worden geacht een <lirecte weerslag te 
hebben op zodanig recht; 

wanneer een tuchtprocedure onder toe
passing valt van artikel6, lid 1, E.V.R.M., 
de betrokken persoon recht heeft op de ver
schillende, in dat artikel vastgelegde waar
borgen en onder meer op de waarborg dat 
het eigenlijke rechtscollege, dat bevoegd is 
om de beslissingen van het tuchtrechte
lijk college in feite en in rechte te beoor
delen, de beslissing in het openbaar wijst; 

eiser te dezen ter zitting van 17 maart 
1997 waarop zijn zaak werd behandeld 
heeft verklaard dat hij verlangde dat zijn 
zaak met gesloten deuren zou worden be
handeld en hij om die reden afzag van de 
openbaarheid van de behandeling; 

uit de enkele omstandigheid dat eiser 
verklaard heeft dat hij afzag van de open
baarheid van de behandeling, niet zonder 
schending van het algemeen rechtsbegin
sel volgens hetwelk afstand van recht niet 
wordt vermoed en enkel kan worden afge
leid uit feiten of omstandigheden die niet 
anders kunnen worden uitgelegd, kan wor
den afgeleid dat de afstand van de open
baarheid van de behandeling ook sloeg op 
de openbaarheid van de zitting waarop de 
beslissing moest worden uitgesproken; 

de appelrechters derhalve, indien de be
streden beslissing aldus moet worden ge
lezen dat de appelrechters oordelen dat 
door de openbaarheid van de behande
ling te verzaken eiser ook de openbaar
heid van de uitspraak heeft verzaakt, de 
bewijskracht van eisers verklaring op de 
zitting van 17 maart 1997 schenden door er 
een uitlegging van te geven die onverenig
baar is met de bewoordingen, zin en draag
wijdte ervan (schending van de artikelen 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek) en tevens het algemeen rechtsbegin
sel schenden overeenkomstig hetwelk af
stand van een recht niet wordt vermoed en 
enkel kan worden afgeleid uit feiten of om
standigheden die voor geen andere uitleg
ging vatbaar zijn; de appelrechters te
vens door de bestreden beslissing uit te 
spreken met gesloten deuren zonder dat ei
ser ondubbelzinnig de openbaarheid van de 
uitspraak had verzaakt, artikel 6, lid 1 van 
het E.V.R.M. miskennen; 

en terwijl, tweede onderdeel, de open
baarheid van de uitspraak vastgelegd in ar
tikel 6, lid 1, E.V.R.M. een waarborg uit
maakt van algemeen belang en de 
betrokken partij geenszins het recht heeft 
te eisen dat de uitspraak met gesloten deu
ren zou gebeuren; 

dat de uitzonderingen op de algemene re
gel van de openbaarheid van de behande 
ling vastgelegd in artikel 6, lid 1, E.V.R.M. 
niet mogen worden uitgebreid tot de uit
spraken zodat eiser deze openbaarheid van 
de uitspraak niet vermocht te verzaken; 

de appelrechters derhalve, zelfs in de hy
pothese dat eiser ook de openbaarheid van 
de uitspraak zou verzaakt hebben - quod 
non-, artikel 6, lid 1, E.V.R.M. scherr
den: 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat ingevolge artikel 

6, lid 1, van het Verdrag Rechten van 
de Mens, de bestreden beslissing waar
bij eiser de tuchtsanctie van dertig da
gen schorsing in het recht de genees
kunde uit te oefenen werd opgelegd, in 
het openbaar moet worden uitgespro
ken tenzij de in het geding betrok
ken persoon vrijwillig en ondubbel
zinnig van de openbaarheid afstand 
doet; 

Dat de regel van de openbaarheid 
moet wijken voor de belangen van de 
geneesheer die op ondubbelzinnige 
wijze afziet van de openbaarheid van 
de uitspraak; 

Overwegende dat hieruit volgt dat 
de in een dergelijk geding betrokken 
persoon de openbaarheid van de uit
spraak kan verzaken; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 
Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat de bestreden be

slissing vaststelt dat de zitting van 6 
oktober 1997 waarop de zaak is uit
gesproken "op verzoek van ( eiser) ge
houden (werd) met gesloten deuren"; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

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

3 september 1988 - 1 e kamer - Voor
zitter : de h. Verougstraete, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Farrier -
Gelijkluidende conclusie van de h. Du
brulle, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Verbist en Biitzler. 
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Nr. 384 

3e KAMER- 7 september 1998 

WERKLOOSHEID - RECHT OP UITKERING 
- BEDRAG VAN DAGUITKERING- GEZINSLAST 
- SAMENWOONST- ECHTGENOOT- ECHT-
GENOTE - BESCHIKKING OVER VERVAN
GINGSINKOMEN- WERKING IN DE TIJD. 

De echtgenoot of echtgenote, van de werk
nemer die aanspraak maakt op werkloos
heidsuitkeringen als werknemer met 
gezinslast, en die op een vervangingsin
komen gerechtigd is, dient vanaf die ge
rechtigheid beschouwd te worden als over 
een vervangingsinkomen beschikkend, on
geacht de omstandigheid dat dit 
vervangingsinkomen op een later tijd
stip met terugwerkende kracht wordt uit
betaald. [Art. 110, § 1, eerste lid, 1°, en 
tweede lid (1), en 149 Werkloosheids
besluit 1991.] 

(R.VA. T. DE BACKER) 

ARREST 

(A.R. nr. S.98.0008.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 oktober 1997 gewe
zen door het Arbeidshof te Antwer
pen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 110, § 1, eer
ste lid, 1', tweede lid en § 5 (zoals dit 
tweede lid en deze § 5 van toepassing wa
ren voor hun wijziging door het konink
lijk besluit van 4 augustus 1996) en 14 7 
van het koninklijk besluit van 25 novem
ber 1991 houdende de werhloosheids
reglementering en van de artikelen 1, eer
ste lid, 11', 61, inzonderheid lid 1, 1' en 95 
van het ministerieel besluit van 26 novem
ber 1991 houdende de toepassingsregelen 
van de werkloosheidsreglementering, 

doordat,- zijnde vaststaande dat de 
heer H.M. sinds 5 mei 1994, wacht
uitkeringen "retroactief vanaf 1 decem
ber 1993" ontving en na te hebben vastge
steld dat verweerster" op basis van haar 

(1) Art. 110, § 1, tweede lid, zoals van toepas
sing v66r zijn wijziging door K.B. 4 aug. 1986. 

gezinstoestand - aangegeven met de for
mulieren C1- vergoed (werd) als werk
nemer met gezinslast"; dat "uit een onder
zoek van (eiser) bleek dat de aangegeven 
gezinstoestand vanaf 1.12.1993 niet cor
rect was en zij slechts recht had op uitke
ringen als samenwonende werknemer, daar 
zij samenwoonde met de heer H.M., die 
vanaf die datum over een vervangingsin
komen beschikte" en dat "de Directeur van 
(eiser)- Werkloosheidsbureau Antwer
pen op 11.8.1995 (besliste) ( ... ), (ver
weerster) vanaf 1.12.1993 uit te sluiten van 
het recht op uitkeringen als werknemer 
met gezinslast, code WA, en slechts toe te 
laten tot het recht op uitkeringen als sa
menwonende werknemer, code W (Art. 
110)''- het bestreden arrest, rechtdoende 
op het hoger beroep van eiser, dit hoger be
roep ontvankelijk doch ongegrond ver
klaart en, dienvolgens, onder bevestiging 
van het vonnis van de Arbeidsrechtbank te 
Antwerpen, veertiende kamer, dd. 18 maart 
1996, de oorspronkelijke vordering van ver
weerster ontvankelijk en gedeeltelijk ge
grond verklaart en de bestreden admini
stratieve beslissing van de directeur van 
het werhloosheidsbureau te Antwerpen dd. 
11 augustus 1995 hervormt in die mate dat 
verweerster wordt uitgesloten van het recht 
op werkloosheidsuitkeringen als werkne
mer met gezinslast (code WA) en slechts 
wordt toegelaten tot het recht op uitkerin
gen als samenwonende werknemer (code 
W) "vanaf 05 mei 1994 in plaats van vanaf 
01 december 1993", op grond van volgende 
overwegingen: "Dat (eiser) stelt dat, daar 
de heer H.M. sedert 1.12.1993 gerechtigd 
was op wachtuitkeringen, (verweerster) 
vanaf die datum als 'samenwonende' diende 
te worden aangezien en dus niet aan de 
code 'werknemer met gezinslast' uitkerin
gen kon genieten. Dat- dixit (eiser)- im
mers de gezinstoestand wordt bepaald op 
grond van het tijdstip waarop de partner 
gerechtigd is op het vervan
gingsinkomen, en niet op grond van het 
tijdstip waarop hij dit effectief ontvangt. ( ... ) 
dat artikel 110, § 1, van het K.B. van 
25.11.1991 bepaalt: 'Onder werknemer met 
gezinslast wordt verstaan de werknemer 
die : 1 o samenwoont met een echtge
no(o)t(e), die noch over beroepsinkomens, 
noch over vervangingsinkomens beschikt 
( ... )' Dat in casu vaststaat dat hoewel de 
Heer H.M. gerechtigd was op een 
vervangingsinkomen vanaf 1.12.1993, hij op 
dat tijdstip over dit inkomen niet kon be
schikken. Dat hieruit dient afgeleid dat niet 
het tijdstip van het gerechtigd zijn op, maar 
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wel dit van het daadwerkelijk kunnen be
schikken over het inkomen determine
rend is voor het bepalen van de gezins
toestand. Dat derhalve terecht de eerste 
rechter de bestreden administratieve be
slissing deels hervormde en de nieuwe code 
(W) deed ingaan op 5.5.1994.", 

terwijl, bij toepassing van artikelllO _§ 1, 
eerste lid, 1 o en tweede lid van het konink
lijk besluit van 25 november 1991 hou
dende de werkloosheidsreglementering, on
der werknemer met gezinslast verstaan 
wordt de werknemer die samenwoont met 
een echtgenoot of met een persoon van het 
ander geslacht die met d~ werknemer een 
feitelijk gezin vormt en d1e met ~e echtge
noot gelijkgesteld wordt, doch d1t slechts 
wanneer deze echtgenoot of deze gelijkge
stelde persoon over geen v:~rvangin_gs
inkomens beschikt, d.w.z., blJ toepassmg 
van artikel 110 § 5 van het voormeld ko
ninklijk besluit van 25 november 1991 en 
van de artikelen 1, 11 o en 61, inzonder
heid lid 1, 1 o van het ministerieel besluit 
van 26 november 1991 houdende de 
toepassingsregelen van de werkloosheids
reglementering, o.m. over &"een t?~gekende 
wachtuitkeringen besch1kt; blJ toepas
sing van artikel147 van het voormeld ko
ninklijk besluit van 25 november 1~9.1 en 
van artikel 95 van het voormeld mmlste
rieel besluit van 26 november 1996, het 
recht op werkloosheidsuitkeringen, steeds 
retroactief toegekend wordt ofwel vanaf de 
datum van de uitkeringsaanvraag, ofwel 
vanaf een andere voorafgaandelijke da
tum, bijgevolg, wanneer, zoals in c_asu, de 
echtgenoot van de werknemer d1e aan
spraak maakt op werkloosheidsuitkerin
gen als werknemer met gezinslast of de met 
deze echtgenoot gelijkgestelde _Persoon, 
wachtuitkeringen ontvangt en d1t met te
rugwerkende krachtvoor een voorafgaan
delijke periode vanaf een bepaalde d_a
tum hij vanaf deze bepaalde datum en met 
slec:hts vanaf de datum van de effectieve 
uitbetaling of van de "daadwerkelijk kun
nen beschikken over het inkomen", over 
vervangingsinkomens eveneens retroac
tief "beschikt" in de zin van voormeld ar
tikel 110, § 1, eerste lid, 1 o van het voor
meld koninklijk besluit van 25 november 
1991 en derhalve, in dat geval, de werk
nemer die aanspraak maakt op werkloos
heidsuitkeringen en die met deze echtge
noot of partner samenwoont, steeds bij 
toepassing van dit artikelllO, § 1, eerste 
lid 1 o eveneens vanaf deze bepaalde da
tu~ e~ voor de periode waarop de toege
kende wachtuitkeringen betrekking heb
ben, dient te worden uitgesloten van het 

recht op werkloosheidsuitkeringen als 
werknemer met gezinslast en slechts kan 
worden toegelaten tot het recht op uitke
ringen als samenwonende werknemer, 

zodat het bestreden arrest door te stel
len dat slechts het tijdstip van het da~d
werkelijk kunnen beschikken over het m
komen of met andere woorden, het tijdstip 
waarop d~ partner het verv:angings~om~n 
effectief ontvangt en met het tljdstlp 
waarop de partner gerech~igd is ~p het 
vervangingsinkomen, determmerend 1s voor 
het bepalen van de gezinstoestand om ver
volgens te beslissen dat de eerste rechter 
terecht de bestreden administratieve be
slissing deels hervormde en de nieuwe code 
(W) deed ingaan op 5.5.1994, d.w.z. op de 
datum waarop de wachtuitkeringen met te
rugwerkende kracht voor de periode vanaf 
1 december 1993, effectief uitbetaald wer
den aan de partner van verweerster, de te
rugwerkende kracht mi_sken~ van de toe
kenning van de wachtmtkermgen aan de 
partner van verweerster (schending van ar
tikel147 van het koninklijk besluit van 25 
november 1991 houdende de werkloosheids
reglementering en van artikel 95 van het 
ministerieel besluit van 26 november 1996 
houdende de toepassingsregelen van de 
werkloosheidsreglementering) en bijge
volg het begrip van persoon d~e ove~ geen 
vervangingsinkomens besch1kt m1ske_nt 
(schending van artikel 110 § 1, ~ers~e hd, 
1 o, tweede lid en § 5 van het koninkliJk be
sluit van 25 november 1991 houdende de 
werkloosheidsreglementering - zoals van 
toepassing voor zijn wijziging door het ko
ninklijk besluit van 4 augustus 1996 - en 
van de artikelen 1, 11° en 61, inzonder
heid lid 1, 1° van het ministerieel besluit 
van 26 november 1991 houdende de 
toepassingsregelen van de werkloosheids
reglementering) en zijn be~lissing niet w~t
tig verantwoordt (s~hendmg .van al de m 
het middel aangedmde bepalmgen) : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 110, § 1, eerste lid, 1°, van het 
Werkloosheidsbesluit van 25 novem
ber 1991 zoals te dezen van toepas
sing, onder werknemer met gezins
last wordt verstaan : de werknemer 
die samenwoont met een echtgenoot of 
echtgenote, die noch over ber?eps
inkomens, noch over vervangmgs
inkomens beschikt; dat, krachtens het 
tweede lid van ditzelfde artikel 110, 
§ 1 voor de toepassing van deze be
paling met "echtgenoot" of "echtge
note" gelijkgesteld wordt : de persoon 
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van het ander geslacht die met de 
werknemer een feitelijk gezin vormt; 

Overwegende dat overeenkomstig 
dit artikel 110, § 1, de echtgenoot of 
echtgenote die op een vervangingsin
komen gerechtigd is, vanaf het ogen
blik van die gerechtigheid dient te 
worden beschouwd als over een 
vervangingsinkomen beschikkend, on
geacht de omstandigheid dat dit 
vervangingsinkomen op een later tijd
stip overeenkomstig artikel 14 7 van 
het Werkloosheidsbesluit 1991 en ar
tikel 95 van het ministerieel besluit 
van 26 november 1996 met terugwer
kende kracht wordt uitbetaald; 

Dat het arrest dat anders beslist, 
voormelde wettelijke bepalingen 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

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

7 september 1998 - 3e kamer - Voor
zitter : de h. Marchal, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Simont. 

Nr. 385 

3e KAMER- 7 september 1998 

WERKLOOSHEID -RECHT OP UITKERING 
- ADMINISTRATIEVE BESLISSING- DEFINI
TIEF - HERZIENINGSPROCEDURE - NIEUW 
FElT- BEGRIP. 

Een feit dat door de werkloze kon worden 
aangevoerd tijdens de termijn voor het in
stellen van hager beroep bij de bevoegde 
rechtsmacht tegen de betwiste beslis
sing van de werkloosheidsdirecteur, laat 

staan voordat de betwiste beslissing werd 
genomen, kan geen nieuw feit uitmaken 
dat kan dienen voor een herzienings
procedure. (Art. 149, 2°, Werkloosheids
besluit 1991.) 

(R.V.A. T. D'HULSTER) 

ARREST 

(A.R. nr. S.98.0019.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 november 1997 ge
wezen door het Arbeidshof te Gent, af
deling Brugge; 

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

schending van de artikelen 580, 2°, van 
het Gerechtelijk Wetboek, 149 in het bij
zonder 2°, van het Koninklijk Besluit van 
25 november 1991 houdende de werk
loosheidsreglementering (hierna : het 
Werkloosheidsbesluit) en 7, § 11, van de 
Besluitwet van 28 december 1944 betref
fende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders (hierna : de Besluitwet van 28 de
cember 1944), 

doordat het bestreden arrest de bestre
den administratieve beslissing van eiser je
gens verweerder dd. 4 augustus 1993 ver
nietigde en de administratieve beslissing 
van eiser jegens verweerder dd. 25 juni 
1993 herzag en voor recht zegde dat ver
weerder vanaf 18 januari 1993 tot het recht 
op werkloosheidsuitkeringen werd toege
laten op grond van de hiernavolgende over
wegingen: "Krachtens art. 149, 2° 
Werkloosheidsbesluit kan de directeur een 
definitief geworden beslissing slechts met 
terugwerkende kracht tot op de datum van 
uitwerking van de betwiste beslissing her
zien, in het voordeel van de werkloze, wan
neer de werkloze zich beroept op een nieuw 
feit dat door de directeur niet gekend was 
en dat tot een wijziging ofvernietiging van 
de beslissing kan leiden. (p. 7 arrest); In te
genstelling tot wat (eiser) in conclusies 
voorhoudt moet het nieuw feit waarop de 
werkloze zich beroept enkel onbekend zijn 
voor de directeur. Het moet niet noodza
kelijk om een feit gaan dat van na de be
slissing dateert of dat ook door de werk
loze niet gekend was op het ogenblik van de 
beslissing ( ... ).De stelling die (eiser) thans 
verkondigt is overigens in strijd met de ei
gen administratieve onderrichtingen ( ... ). 
(ibidem); Het staat vast dat de statuten van 
de N.V. Betoncentrale Blomme slechts aan 
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(eiser) werden overhandigd op datum van 
het indienen van de herzieningsaanvraag. 
Volgens (verweerder) is het nieuw feit voor 
de directeur juist dit stavingsstuk waar
uit het bewijs van de voordien gestelde ge
gevens blijkt. (Eiser) daarentegen houdt 
voor dat de statuten slechts bevestigen wat 
de directeur reeds wist zodat er geen nieuw 
feit uit blijkt. (ibidem); Uit de statuten van 
de N.V. Betoncentrale Blomme blijkt niet 
aileen dat de echtgenote van (verweer
der) aandeelhoudster en bestuurster van 
deze N.V. is, hetgeen door de directeur 
reeds gekend was op het ogenblik van de 
beslissing dd. 25 juni 1993. (ibidem); De 
statuten bevatten nag andere gegevens, zo 
blijkt oak dat het mandaat van bestuur
ster van de echtgenote van (verweerder) on
bezoldigd is en dat zij noch tot voorzitter 
van de raad van bestuur, noch tot gedele
geerd bestuurder werd benoemd. Tevens 
blijkt dat Daisy Blomme bij de oprichting 
van de N.V. op 23 december 1991 nag niet 
met (verweerder) gehuwd was aangezien zij 
steeds met "mejuffer" werd aangeduid. 
Deze gegevens, die belangrijk zijn bij de be
oordeling van het bestaan van een gezags
verhouding tussen (verweerder) en de N.V. 
Betoncentrale Blomme, waren door de di
recteur niet gekend op 25 juni 1993. (Ver
weerder) werd daarover niet gehoord op 19 
en 20 april 1993 en de directeur beschikte 
evenmin over die inlichtingen via een on
derzoek door sociaal inspecteurs. Door de 
voorlegging van de statuten waren er dus 
wei degelijk nieuwe feiten voorhanden die 
voor de directeur onbekend waren. (pp. 7-8 
arrest); Ret bekleden van een mandaat van 
bestuurder van een N.V. sluit de uitoefe
ning van een andere functie onder het ge
zag van een orgaan of van een aangestelde 
van de vennootschap niet uit (. .. ). Ret is 
evenmin uitgesloten dat een vennoot tach 
een activiteit uitoefent voor de vennoot
schap, niets verzet er zich tegen dat een 
aandeelhouder van een vennootschap een 
arbeidsovereenkomst met die vennoot
schap sluit of dat een werknemer aandeel
houder wordt van de vennootschap die zijn 
werkgever is. Een vader kan in dienst zijn 
van zijn zoon ( ... ) oftussen concubanten ( ... ). 
(p. 8 arrest); Lauter op basis van de vast
stelling dat de echtgenote van (verweer
der) aandeelhoudster en onbezoldigd be
stuurster van de N.V. Betoncentrale 
Blomme is en dat de andere aandeelhou
ders en bestuurders, onder wie de gedele
geerd bestuurders, familie zijn van zijn 
echtgenote, kan er onmogelijk besloten wor
den dat er bij gebrek aan gezagsverhou
ding geen arbeidsovereenkomst bestaat tus-

sen (verweerder) en de N.V. Betoncentrale 
Blomme. Dergelijke conclusie zou slechts 
geredelijk kunnen getrokken worden wan
neer uit een grondig onderzoek van so
ciaal inspecteurs zou komen te blijken, het
zij dat de aan de R.S.Z. aangegeven 
prestaties fictief waren en (verweerder) 
nooit arbeid heeft gepresteerd of nooit een 
vergoeding heeft ontvangen, hetzij dat (ver
weerder) in de vennootschap een feite
Iijke machtspositie bekleedt dermate dat er 
niemand is die gezag over hem kan uitoe
fenen. (p. 8-9 arrest); Aan de hand van de 
nieuwe feiten blijkt duidelijk, in ieder ge
val duidelijker, dat er geen voldoende re
denen voorhanden zijn om aan te nemen 
dat de prestaties van (verweerder) ver
richt bij de N.V. Betoncentrale Blomme niet 
verricht worden in een onder de sociale ze
kerheid, sector werkloosheid, vallend be
roep of onderneming. Met het arbeids
bewijs C 4 van de N.V. Betoncentrale 
Blomme (stuk 8 adm. dossier) bewijst (ver
weerder) aldus 260 arbeidsdagen in de 
referteperiode van 18 maart 1992 tot en 
met 17 januari 1993, zodat de toelaatbaar
heidsvoorwaarde van art. 30, eerste lid 
Werkloosheidsbesluit wei degelijk ver
vuld is. De nieuwe feiten zijn dus tevens 
van die aard dat ze tot de wijziging ofver
nietiging van de beslissing dd. 25 juni 1993 
kunnen leiden. (p. 9 arrest); ( ... ) De voor
waarden bepaald in art. 149, 2° 
Werkloosheidsbesluit om de beslissing dd. 
25 juni 1993 met terugwerkende kracht te 
herzien waren alle vervuld. Deze bepa
ling voorziet niet dat de onbekendheid van 
de directeur met het nieuwe feit waarop de 
werkloze zich beroept niet aan nalatig
heid van de werkloze mag te wijten zijn. 
Dat de statuten door eigen nalatigheid niet 
voor 28 juli 1993 werden ingediend is geen 
grand om de herziening te weigeren. (ibi
dem); De herziening van de beslissing dd. 
25 juni 1993 werd ten onrechte niet toe
gestaan. (Verweerder) diende met terug
werkende kracht tot 18 januari 1993 tot het 
recht op werkloosheidsuitkeringen te wor
den toegelaten. (ibidem)", 

terwijl, ( ... ) overeenkomstig artikel 580, 
2° van het Gerechtelijk Wetboek en arti
kel 7 § lllid 1 van de Besluitwet van 28 
december 1944 geschillen over rechten, ont
staan uit de werkloosheidsregeling, beho
ren tot de bevoegdheid van de arbeidsrecht
bank; beslissingen vanwege eiser, op straffe 
van verval, binnen een maand na de ken
nisgeving of, bij gebreke aan kennisge
ving binnen de maand te rekenen vanaf de 
dag waarop de betrokkene er kennis van 
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gehad heeft, aan de bevoegde arbeidsrecht
bank moeten voorgelegd worden (artikel 7 
§ lllid 2 van de Besluitwet van 28 decem
ber 1944); overeenkomstig artikel149, 2' 
Werkloosheidsbesluit de directeur een be
slissing die wegens ontstentenis van be
roep bij de bevoegde rechtsmacht defini
tief geworden is kan herzien met 
terugwerkende kracht tot de datum van 
uitwerking van de betwiste beslissing, wan
neer de werkloze zich beroept op een nieuw 
feit dat door de directeur niet gekend was 
en dat tot wijziging ofvernietiging van de 
beslissing kan leiden; deze bepaling al
dus in een specifieke regeling voorziet 
waarbij onder uitzonderlijke omstandig
heden een definitief geworden beslissing 
alsnog kan worden herzien; deze bepa
ling echter geenszins afbreuk doet aan de 
bevoegdheid van de arbeidsrechtbank uit 
hoofde van artikel 580, 2° van het Gerech
telijk Wetboek en artikel 7 § 11 lid 1 
Besluitwet noch aan de vervaltermijn van 
artikel 7 § lllid 2 van diezelfde Besluit
wet en er derhalve niet toe kan leiden dat 
een definitief geworden beslissing alsnog 
wordt betwist, hoewel de termijn hier
voor verstreken is, tenzij in het uitzonder
lijke geval van "nieuwe feiten" in de zin van 
artikel 149 van het Werkloosheidsbesluit; 
zoals eiser in conclusie had uiteengezet (p. 
2), het begrip "nieuw feit dat door dedi
recteur niet gekend was" derhalve niet an
ders begrepen kan worden dan hetzij als 
een feit dat materieel onbestaande was op 
het moment van de beslissing, hetzij als een 
feit dat weliswaar reeds bestond doch door 
de werkloze niet bekend was op het mo
ment van de beslissing; een nieuw feit niet 
aileen een feit is dat niet door de direc
teur gekend was, aangezien deze laatste 
vermelding dan compleet overbodig zou 
zijn"; het arrest evenwel aanneemt dat "het 
nieuwe feit waarop de werkloze zich be
roept enkel onbekend moet zijn voor dedi
recteur; (het) niet noodzakelijk (moet) gaan 
om een feit dat van na de beslissing da
teert of dat ook door de werkloze niet ge
kend was op het ogenblik van de beslis
sing" (p. 7, arrest); het arrest aldus 
impliciet doch zeker aanvaardt dat een 
werkloze die nagelaten heeft binnen de ter
mijn van artikel 7 § 11 Besluitwet de be
slissing voor de arbeidsrechtbank aan te 
vechten, hoewel de feiten waarop hij zijn 
betwisting steunde, hem reeds op dat mo
ment bekend waren, alsnog een "herzie
ning" op grand van artikel149, 2° van het 
Werkloosheidsbesluit kan bekomen, voor
zover hij maar kan aantonen dat deze fei
ten "aan de directeur onbekend waren"; het 

arrest aldus aan genoemd artikel149 een 
draagwijdte geeft die deze bepaling niet 
heeft; het arrest vervolgens besluit dat de 
door verweerder in het kader van zijn 
herzieningsaanvraag neergelegde statu
ten van de N.V Betoncentrale Blomme wel 
degelijk een nieuw feit in de zin van arti
kel 149 van de Werkloosheidsbesluit uit
maken nu "door de voorlegging (ervan) 
nieuwe feiten voorhanden waren die door 
de directeur niet waren gekend ( ... )" (p. 8, 
arrest); het arrest zodoende het begrip 
"nieuw feit" in de zin van artikel 149, 2° 
van het Werkloosheidsbesluit miskent in de 
mate dat het documenten (in casu de sta
tuten) als "nieuw feit" in de zin van arti
kel149, 2° Werkloosheidsbesluit aanvaardt, 
hoewel deze documenten reeds bestonden 
ten tijde van de beslissing en de feiten die 
eruit bleken evenmin "nieuw" waren want 
niet dateerden van na de beslissing; inzo
verre deze feiten reeds ten tijde van de be
slissing bekend waren, en de werkloze ge
legenheid heeft gehad om op grand ervan 
een procedure overeenkomstig artikel 7 
§ lllid 2 van de Besluitwet in te leiden, 
doch nagelaten heeft zulks binnen de ge
stelde termijn te doen, deze feiten even
min als grondslag voor een herzienings
procedure kunnen dienen daar zulks 
afbreuk doet aan de termijn van artikel 7 
§ 11 lid 2 van de Besluitwet, 

zodat het arrest, waar het de statuten en 
de daaruit blijkende gegevens als "nieuw 
feit dat door de directeur niet was gekend" 
in de zin van artikel 149 Werkloosheids
besluit beschouwt omdat het een feit is dat 
enkel voor de directeur onbekend is, het 
rechtsbegrip "nieuw feit" van artikel149, 
2° Werkloosheidsbesluit miskent en te
vens artikel 580, 2° van het Gerechtelijk 
Wetboek en artikel 7 § 11lid 1 en 2 van de 
Besluitwet van 28 december 1944 schendt, 
nu genoemd artikel149 er niet toe strekt 
aan een werkloze die de termijn van ge
noemd artikel 7 § 11 voor het aanvechten 
van een beslissing heeft laten voorbijgaan, 
de gelegenheid te geven die definitief ge
worden beslissing alsnog aan te vechten op 
grand van feiten die hij voor de 
arbeidsrechtbank ten gepasten tijde had 
kunnen en moeten laten gelden : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 149, 2", van het Werkloosheids
besluit van 25 november 1991, de di
recteur een beslissing die wegens 
ontstentenis van beroep bij de be
voegde rechtsmacht definitief is ge
worden, met terugwerkende kracht tot 
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de datum van uitwerking van de be
twiste beslissing kan herzien, wan
neer de werkloze zich op een nieuw 
feit beroept dat door de directeur niet 
gekend was en dat tot wijziging ofver
nietiging van de beslissing kan lei
den; 

Overwegende dat een feit dat door 
de werkloze kon worden aangevoerd 
tijdens de termijn voor het instellen 
van hager beroep tegen de betwiste be
slissing, laat staan voordat de betwiste 
beslissing genomen werd, geen nieuw 
feit kan uitmaken als bedoeld in voor
meld artikel 149, 2°; 

Overwegende dat het arrest het 
overmaken door verweerder aan ei
ser van de statuten van de vennoot
schap alwaar verweerder werkzaam is 
geweest als een nieuw feit in de zin 
van voormeld artikel 149, 2°, aan
neemt hoewel uit zijn vaststellingen 
blijkt dat verweerder dit feit kon aan
voeren in het kader van de wettelijke 
procedure van artikel 7, § 11, van de 
Besluitwet van 28 december 1944; 

Dat het arrest aldus het begrip 
"nieuw feit" miskent en artikel149, 2°, 
van het Werkloosheidsbesluit van 25 
november 1991 schendt; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

Overwegende dat de overige grie
ven niet tot ruimere cassatie kun
nen leiden; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre het 
uitspraak doet over de ontvankelijk
heid van het hager beroep; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde arrest; gelet op arti
kel 1017, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt ei
ser in de kosten; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Arbeidshof te 
Brussel. 

7 september 1998 - 36 kamer - Voor
zitter : de h. Marchal, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende 

conclusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Simont. 

Nr. 386 

3e KAMER - 7 september 1998 

WERKLOOSHEID -RECHT OP UITKERING 
- TOEKENNINGSVOORWAARDEN- BESLIS
SING INZAKE ONTZEGGING- INGANGSDATUM. 

Voor de bepaling van de ingangsdatum van 
de ontzegging van het recht op werkloos
heidsuitkering om reden dat niet vol
daan is aan de toekenningsvoorwaarden 
van onvrijwillig zonder arbeid en zon
der loon zijn in de zin van de artikelen 
44, 45 en 48 van het werkloosheidsbesluit 
1991, behoudens de datum van de aan
vraag tot uitkering, is enkel bepalend het 
ogenblik waarop de werkloze niet vol
doet aan de voorwaarden voor het recht 
op uitkeringen, ongeacht wanneer deze 
laatste vaststelling kan worden gedaan. 
[Art. 44 (1), 45, 48 (2), 132, 142 en 14 7 
Werkloosheidsbesluit 1991.] 

(R.V.A. T. KNUTS) 

ARREST 

(A.R. nr. S.98.0030.N) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 21 november 1997 ge
wezen door het Arbeidshofte Antwer
pen; 

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

schending van de artikelen 149 van de 
gecoi.irdineerde Grondwet, 44, 45, 48, 132, 
133, 142, 147 en 149 van het koninklijk be
sluit van 25 november 1991 houdende 
werkloosheidsreglementering (art. 44 zo
als van kracht voor de wijziging bij K.B. 

(1) Art. 44 zoals van kracht v66r de wijzi
ging bij KB. 26 maart 1996 

(2) Art. 48 zoals van kracht v66r de wijzi
ging bij KB. 12 aug. 1994. 
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van 26 maart 1996, art. 48 zoals van kracht 
voor de wijziging bij K.B. van 12 augus
tus 1994), 

doordat het bestreden arrest het hoger 
beroep van eiser ongegrond verklaart, het 
eerste vonnis bevestigt, bijgevolg de be
slissing van de directeur van het 
werkloosheidsbureau te Antwerpen in die 
zin hervormt dat verweerder wordt uitge
sloten van zijn recht op werkloosheidsuit
kering vanaf 27 juli 1994 in plaats van 2 
november 1993, en het deze beslissing op 
volgende overwegingen stermt : "(Eiser stelt 
dat voor het eerst uit het bijkomend on
derzoek d. d. 25 juli 1994 gebleken is dat 
(verweerder) zaakvoerder was zodat vanaf 
dan kon beslist worden dat (verweerder) 
niet uitkeringsgerechtigd was in de zin van 
artikel 44 en 45 van het koninklijk be
sluit van 25 november 1991. De eerste rech
ter besliste dan ook terecht dat (verweer
der) slechts uitgesloten kon worden vanaf 
27 juli 1994. De betwisting omtrent de re
troactieve uitsluiting heeft geen prak
tisch belang vermits er geen terugvorde
ringen waren omdat (verweerder), zoals 
( eiser) zelf stelt, noch voor noch na 27 juli 
1994 werkloosheidsuitkeringen kon ofheeft 
ontvangen. Het hoofdberoep is bijgevolg on
gegrond zodat het bestreden vonnis beves
tigd wordt." (arrest p. 3, sub 5, 1) 

terwijl (. .. ) de gene die arbeid verricht in 
de zin van artikel45 van het K.B. van 25 
november 1991 houdende de werkloosheids
reglementering krachtens artikel 44 van 
hetzelfde koninklijk besluit in principe geen 
werkloosheidsuitkeringen kan genieten; de 
werkloze die op bijkomstige wijze een ac
tiviteit uitoefent in de zin van voormeld ar
tikel 45 evenwel uitkeringen kan genie
ten doch slechts indien hij voldoet aan de 
in artikel 48 van voormeld koninklijk be
sluit gestelde voorwaarden; het aan de di
recteur van het werkloosheidsbureau toe
komt, na aanvraag tot uitkering door de 
werkloze conform de artikelen 132 e.v. van 
het koninklijk besluit betreffende de 
werkloosheidsreglementering, een beslis
sing van toekenning, ontzegging, uitslui
ting of schorsing van het recht op uitke
ringen te nemen overeenkomstig de 
artikelen 142 e.v. van hetzelfde konink
lijk besluit; uit de samenlezing van de ar
tikelen 44 e.v., 132 e.v. en 142 e.v. van voor
meld koninklijk besluit voortvloeit dat de 
beslissing, op een eerste aanvraag, in prin
cipe geldt vanaf de datum waarop aan de 
voorwaarden voor uitkering al dan niet is 
voldaan, en ten vroegste vanaf de datum 
van de aanvraag tot uitkering; artikel147 
van hogervermeld koninklijk besluit de 

ingangsdatum van het recht op uitkerin
gen weliswaar bepaalt op de datum van 
uitkeringsaanvraag onder de voorwaarde 
dat het volledig dossier tijdig werd inge
diend; de ingangsdatum van het recht op 
uitkeringen bij niet tijdige indiening van 
het volledige dossier in de regel wordt be
paald op de datum waarop het volledig dos
sier toekomt op het werkloosheidsbureau; 
deze wetsbepaling uiteraard niet toelaat te 
besluiten dat, wanneer tot ontzegging of 
uitsluiting van het recht op uitkeringen 
wordt beslist, de aanvangsdatum van die 
uitsluiting op dezelfde marrier dient be
paald als wanneer tot toekenning wordt be
slist, nl. vanaf de uitkeringsaanvraag wan
neer het volledige dossier tijdig werd 
ingediend en, indien dit niet het geval is, 
vanaf de dag waarop het dossier volledig is; 
voor de bepaling van de ingangsdatum van 
de ontzegging of uitsluiting, behoudens de 
datum van de aanvraag tot uitkering, en
kel relevant is het ogenblik waarop de 
werkloze niet voldoet aan de voorwaar
den voor het recht op uitkeringen, onge
acht wanneer deze laatste vaststelling kan 
worden gedaan; 

en terwijl artikel 149 van het konink
lijk besluit van 25 november 1991 in de mo
gelijkheid voorziet van herziening van de 
beslissing, met of zonder terugwerkende 
kracht, voor de gevallen waarin ten on
rechte tot toekenning of tot ontzegging of 
uitsluiting werd beslist; voormelde wets
bepaling enkel toepasselijk is in geval van 
herziening, wat een eerdere beslissing im
pliceert, en wat in casu niet het geval is; 
voormelde wetsbepaling echter impliciet bo
venstaand principe i.v.m. het aanvangs
punt van de uitsluiting of ontzegging van 
het recht op uitkeringen bevestigt; arti
kel149, in zijn punten 3° en 4°, immers te
rugwerkende kracht verleent aan de her
ziening van een beslissing tot toekenning 
van het recht op uitkeringen in een beslis
sing tot ontzegging of uitsluiting tot op de 
datum waarop de werkloze niet of niet lan
ger voldeed aan de vereisten om uitkerin
gen te kunnen genieten; 

en terwijl het bestreden arrest op grond 
van de enkele door eiser ingeroepen vast
stelling dat slechts voor het eerst uit een 
bijkomend onderzoek van 25 juli 1994 was 
gebleken dat verweerder zaakvoerder was 
zodat ook pas op die datum kon worden 
vastgesteld dat verweerder niet aan de 
voorwaarden voor het recht op uitkering 
voldeed, beslist dat de uitsluiting van het 
recht op uitkering slechts kon gelden vanaf 
27 juli 1994; het bestreden arrest aldus op 
onwettige wijze de ingangsdatum van de 
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uitsluiting laat afhangen van het ogen
blik waarop de RVA kennis heeft van het 
feit dat niet aan de voorwaarden van het 
recht op uitkeringen was voldaan onge
acht het ogenblik zelf waarop niet aan de 
bedoelde voorwaarden was voldaan, en op 
onwettige wijze de ingangsdatum van de 
uitsluiting op 27 juli 1994 bepaalt zonder 
te onderzoeken vanaf welk ogenblik ver
weerder niet aan de voorwaarden voor het 
recht op uitkeringen voldeed; het bestre
den arrest derhalve schending inhoudt van 
de artikelen 44, 45 en 48, 132, 133, 142, 
147 en 149 van het koninklijk besluit van 
25 november 1991 houdende werkloosheids
reglementering; het bestreden arrest min
stens schending inhoudt van artikel149 
van de gecoi.irdineerde Grondwet, nu het, 
door niet te onderzoeken vanafwelk ogen
blik verweerder niet aan de voorwaarden 
voor het recht op uitkeringen voldeed, niet 
toelaat de wettigheid van zijn beslissing te 
toetsen: 

Overwegende dat voor de bepaling 
van de ingangsdatum van de ontzeg
ging van het recht op werkloosheids
uitkering om reden dat niet voldaan is 
aan de toekenningsvoorwaarden als 
bepaald in de artikelen 44, 45 en 48 
van het Werkloosheidsbesluit van 25 
november 1991, zoals te dezen van toe
passing, behoudens de datum van aan
vraag tot uitkering, enkel bepalend is 
het tijdstip waarop de werkloze niet 
voldoet aan de voorwaarden voor het 
recht op uitkeringen, ongeacht wan
neer dit tijdstip ingevolge de aanvraag 
is vastgesteld; 

Overwegende dat het arrest beslist 
dat verweerder, niet vanaf de datum 
van de aanvraag tot uitkeringen op 2 
november 1993, maar slechts vanaf 27 
juli 1994 van de werkloosheidsuitke
ringen uitgesloten is hoewel het, val
gens het arrest, vaststaat dat verweer
der voor 27 juli 1994 geen werk
loosheidsuitkeringen kon ontvangen, 
dit op grond dat slechts op 25 juli 1994 
is gebleken dat verweerder niet uit
keringsgerechtigd was in de zin van de 
artikelen 44, 45 en 48 van het voor
melde Werkloosheidsbesluit; dat het 
arrest aldus voormelde wettelijke be
palingen 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 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 Gent. 

7 september 1998 - 3e kamer - Voor
zitter : de h. Marchal, eerste voorzitter
Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Simont. 

Nr. 387 

2e KAMER- 8 september 1998 

1° WEGVERKEER - ALLERLEI- ALGE
MEEN REGLEMENT OP DE TECHNISCHE EISEN 
- MOTORFIETSEN- GOEDKEURING- OM
YANG- VERBOUWING- VOORWAARDEN. 

2° WEGVERKEER- INSCHRIJVING VAN 
VOERTUIGEN- NUMMERPLAAT- STAND -
BEVESTIGING - CRITERIA - GELIJKVOR
MIGHEIDSATTEST- STRUCTUURWIJZIGING. 

3° WEGVERKEER- ALLERLEI- ALGE
MEEN REGLEMENT OP DE TECHNISCHE EISEN 
- GELIJKVORMIGHEIDSATTEST- GOEDKEU
RING- OMV ANG- STRUCTUURWIJZIGING
NUMMERPLAAT- BEVESTIGING. 

1 o De door de minister van Verkeerswe
zen of zijn gemachtigde verleende goed
kew·ing per type voertuigen, bestemd om 
vast te stellen of het voertuig voldoet aan 
de voorwaarden van het algemeen regle
ment op de technische eisen waaraan die 
voertuigen moeten voldoen, omvat slechts 
de technische eisen die erdoor zijn opge
legd; een verbouwing van een voertuig is 
slechts voor deze technische eisen aan die 
voorwaarden onderworpen. (Artt. 3, § 1, 
en 4, § 6, tweede lid, K.B. 10 oktober 
197 4 houdende algemeen reglement op 
de technische eisen waaraan de brom
fietsen, de motorfietsen en hun aanhang
wagens moeten voldoen.) 

2° en 3° Niet naar recht verantwoord is de 
beslissing van de rechter die de beklaagde 
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vrijspreekt van de telastlegging een voer
tuig op de openbare weg in omloop te heb
ben gebracht waarvan de nummerplaat 
zich niet in een nagenoeg vertikaal plan, 
te load op het plan van de symmetrie van 
het voertuig stand, op grand dat hij niet 
het recht heeft iets aan de structuur van 
zijn voertuig, waarvoor een 
gelijkvormigheidsattest is afgeleverd, te 
wijzigen, zoals aan de wijze van beves
tiging van de nummerplaat, zonder na te 
gaan of deze wijze wordt bepaald door 
technische eisen, waarvan de naleving 
door het algemeen reglement op de tech
nische eisen aan de goedkeuring, per type, 
van de Minister of zijn gemachtigde is on
derworpen, noch of die wijziging de ver
leende goedkeuring met betrekking tot an
dere door dit reglement opgelegde 
technische eisen aantast. (Art. 20, K.B. 31 
december 1953 houdende reglemente
ring van de inschrijving van de motor
voertuigen en de aanhangwagens; artt. 3, 
§ 1, en 4, § 6, tweede lid, K.B. 10 okto
ber 197 4 houdende algemeen reglement 
op de technische eisen waaraan de brom
fietsen, de motorfietsen en hun aanhang
wagens moeten voldoen.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE TURNHOUT 
T. VERMEIREN) 

ARREST 

(A.R. nr. P.97.0094.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 19 december 1996 in 
hager beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Turnhout; 

Gelet op eisers verzoekschrift, waar
van een door de griffier van het Hof 
voor eensluidend verklaarde kopie aan 
dit arrest is gehecht en ervan deel uit
maakt; 

Over het middel : 

Overwegende dat verweerder wordt 
vervolgd om met overtreding van ar
tikel 20 van het koninklijk besluit van 
31 december 1953 houdende regle
mentering van de inschrijving van de 
motorvoertuigen en de aanhangwa
gens, een voertuig op de openbare weg 
in omloop te hebben gebracht waar
van onder meer "de nummerplaat zich 
niet in een nagenoeg vertikaal plan, te 

load op het plan van de symmetrie van 
het voertuig bevond"; 

Dat de appelrechters verweerder 
van deze betichting vrijspreken met de 
considerans "dat (de verbalisanten) be
vestigen dat het gaat om een enduro
motor waarvan de slijkweerder tame
lijk hoog hangt (. .. ) hierdoor de 
nummerplaat onmogelijk verticaal kan 
worden aangebracht (. .. ) uit de foto's in 
het dossier blijkt dat de nummerplaat 
goed leesbaar is(. .. ) (verweerder) niet 
het recht heeft iets aan de structuur 
van zijn voertuig, waarvoor een 
gelijkvormigheidsattest is afgeleverd, 
te wijzigen"; 

Overwegende dat luidens artikel 3, 
§ 1, van het koninklijk besluit van 10 
oktober 197 4 houdende algemeen re
glement op de technische eisen waar
aan de bromfietsen, de motorfietsen en 
hun aanhangwagens moeten voldoen, 
de goedkeuring per type verleend door 
de minister van Verkeerswezen of zijn 
gemachtigde bestemd is om vast te 
stellen of het voertuig voldoet aan de 
voorschriften van dit besluit; 

Dat luidens artikel 4, § 6, tweede 
lid, elke verbouwing van een voer
tuig waardoor het niet meer overeen
stemt met het proces-verbaal van 
goedkeuring, bekrachtigd wordt met 
een afwijking van dit laatste; dat wan
neer echter de verbouwing wordt uit
gevoerd door een andere persoon dan 
de fabrikant of zijn gemachtigde, het 
verzoek niet wordt ingewilligd tenzij 
met de toestemming van de fabrikant 
of zijn gemachtigde; 

Dat in de hieropvolgende bepalin
gen van het Algemeen Reglemerit de 
technische eisen op limitatieve wijze 
slechts voor de uitdrukkelijk erin aan
gewezen technische onderdelen en uit
rusting worden omschreven; 

Dat uit deze bepalingen volgt, ener
zijds, dat de goedkeuring van het voer
tuig slechts deze technische eisen om
vat die door het vermelde besluit zijn 
opgelegd, anderzijds, dat de verbou
wing van dit voertuig slechts voor deze 
technische eisen aan de bij artikel 4, 
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§ 6, tweede lid, bepaalde voorwaar- Nr. 388 
den is onderworpen; 

Overwegende dat de appelrechters 
considereren, enerzijds, "dat het gaat 
om een enduro-motor waarvan de 
slijkweerder tamelijk hoog hangt (. .. ) 
hierdoor de nummerplaat onmoge
lijk verticaal kan worden aange
bracht", anderzijds, "dat (verweer
der) niet het recht heeft iets aan de 
structuur van zijn voertuig, waar
voor een gelijkvormigheidsattest is af
geleverd, te wijzigen"; dat zij even
wei hierbij niet nagaan of de wijze van 
bevestiging van de kentekenplaat door 
technische eisen wordt bepaald waar
van de naleving door vermeld alge
meen reglement aan de goedkeuring 
per type van de minister of zijn ge
machtigde is onderworpen noch of een 
wijziging van deze bevestiging de ver
leende goedkeuring met betrekking tot 
andere door dit reglement opgelegde 
technische eisen aantast; 

Dat zij zodoende hun beslissing niet 
naar recht verantwoorden; 

Dat het middel in zoverre gegrond 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde vonnis; 
laat de kosten ten laste van de Staat; 
verwijst de zaak naar de Correctio
nele Rechtbank te Antwerpen, zit
ting houdend in hoger beroep. 

8 september 1998 - ze kamer - Voor
zitter : de h. Holsters, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Goethals - Gelijklui
dende conclusie van de h. Dubrulle, 
advocaat-generaal. 

ze KAMER - 8 september 1998 

VREEMDELINGEN- ONWETTIG BINNEN
KOMEN OF VERBLIJF IN HET RIJK- MISDRIJF 
VAN HULP EN BIJSTAND AAN DE VREEMDE
LING- MOREEL BESTANDDEEL. 

Het misdrijf van hulp en bijstand aan een 
vreemdeling bij zijn onwettig binnenko
men of verblijf in het Rijk bestaat zo
dra wetens en willens deze verboden ge
draging wordt gesteld, zonder dat een 
bijzonder opzet is vereist. (Art. 77, eer
ste lid, Vreemdelingenwet.) 

(YANG CHAO WEI) 

ARREST 

(A.R. nr. P.97.0400.N) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 14 februari 1997 door 
het Hof van Beroep te Gent gewezen; 

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

Over het eerste middel : 

Overwegende dat het bij artikel 77, 
eerste lid, Vreemdelingenwet omschre
ven misdrijf (van hulp of bijstand aan 
een vreemdeling bij zijn onwettig bin
nenkomen of verblijf in het Rijk) be
staat zodra wetens en willens de bij 
deze bepaling verboden gedraging 
wordt gesteld, zonder dat een bijzon
der opzet is vereist; 

Overwegende dat de appelrechters 
considereren: "Blijkens de vaststel
lingen van de verbalisanten en de 
stukken gevoegd bij het dossier is dui
delijk dat de vervalsingen van de iden
titeitskaart van C ... op eerste gezicht 
waarneembaar zijn voor ieder nor
maal werkgever, die aan de hand van 
dit document tot inschrijving van deze 
buitenlandse werknemer wil over-
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gaan om hem te werk te stellen. Door 
deze vervalsingen te negeren op de 
hem vertoonde identiteitskaart en de 
werknemer toch toe te laten te 
werken in zijn restaurant(. .. ) heeft (ei
ser) zich schuldig gemaakt aan het 
hem ten laste gelegde feit. (. .. ) De ter 
terechtzitting toegegeven schuldige na
latigheid, waardoor bewust het on
wettig verblijf van zijn werknemer 
werd vergemakkelijkt, noopt tot een 
strenge sanctionering (. .. )"; 

Overwegende dat de rechters met 
hun motivering, gelezen in context, in
zonderheid dat eiser bewust het on
wettig verblijf heeft vergemakkelijkt, 
door "toegegeven schuldige nalatig
heid" slechts eisers verzuim door het 
negeren van de vervalsing bedoelen, 
zonder hierbij slechts het bestaan van 
onachtzaamheid, als schuldvorm van 
een te dezen niet bestaand onopzet
telijk misdrijf, vast te stellen; 

Dat zij met hun motieven de beslis
sing regelmatig met redenen omkle
den 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; 

Nr. 389 

ze KAMER- 8 september 1998 

1 o RECHTERLIJKE ORGANISATIE -
STRAFZAKEN- SAMENSTELLING VAN DE ZE
TEL- RECHTER- VROEGER UITOEFENEN VAN 
EEN ANDER RECHTERLIJK AMBT- SUBSTI
TUUT -AANWEZIGHEID BIJ DE UITSPRAAK
CIVIELRECHTELIJK- GEVOLG. 

zo VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAF

ZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
SAMENSTELLING VAN DE ZETEL- RECHTER
VROEGER UITOEFENEN VAN EEN ANDER RECH
TERLIJK AMBT- SUBSTITUUT- AANWEZIG
HEID BIJ DE UITSPRAAK- CIVIELRECHTE
LIJK- GEVOLG. 

3° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6- ARTI
KEL 6.1- STRAFZAKEN- ONPARTIJDIGHEID 
VAN DE RECHTER- VROEGER UITOEFENEN 
VAN EEN ANDER RECHTERLIJK AMBT- SUB
STITUUT- AANWEZIGHEID BIJ DE UITSPRAAK 
- CIVIELRECHTELIJK- GEVOLG. 

4° RECHTEN VAN DE MENS- INTER
NATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN 
POLITIEKE RECHTEN -ARTIKEL 14.1- STRAF
ZAKEN- ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECH
TER- VROEGER UITOEFENEN VAN EEN AN
DER RECHTERLIJK AMBT - SUBSTITUUT -
AANWEZIGHEID BIJ DE UITSPRAAK- CMEL
RECHTELIJK- GEVOLG. 

5o BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- INVALIDITEIT- BESLISSING- BETWIS
TING- AANSPRAKELIJKE - BELANG. 

6° VORDERING IN RECHTE - STRAFZA
KEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
INV ALIDITEIT- BESLISSING- AANSPRAKE
LIJKE- BETWISTING- BELANG. 

Om die redenen, verwerpt de voor- 7o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
ziening; veroordeelt eiser in de kos- OVEREENKOMST- SCHADE -ALLER-
ten. LEI- INV ALIDITEIT- BESLISSING- BETWIS

TING -AANSPRAKELIJKE- STRAFRECHTER
BELANG. 

8 september 1998 - ze kamer - Voor
zitter : de h. Holsters, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Goethals - Gelijklui
dende conclusie van de h. Dubrulle, 
advocaat-generaal- Advocaat : mr. D. 
Vanheule, Gent. 

8° ZIEKTE- EN INVALIDITEITS
VERZEKERING - ARBEIDSONGESCHIKT
HEIDSVERZEKERING- INVALIDITEIT- BE
SLISSING- BETWISTING- AANSPRAKELIJKE 
- STRAFRECHTER- BELANG. 
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1°, 2°,3° en 4° Door zijn loutere aanwe
zigheid als substituut procureur des Ko
nings bij de uitspraak van het vonnis 
door de eerste rechte1; dat alleen beslist op 
civielrechtelijk gebied, heeft de rechte1; die 
het vonnis in hager beroep wijst, vroe
ger geen kennis genomen van de zaak (1). 
(Art. 292, tweede lid, Ger.W., 6.1 E.VR.M. 
en 14.1 I.VB.P.R.) 

5°, 6°, 7o en so Dat de aansprakelijke voor 
een ongeval of zijn gerechtigde een derde 
is ten aanzien van de beslissing tot er
kenning van de invaliditeit van het 
slachtoffer en niet het vereiste persoon
lijk belang heeft om ze voor de 
arbeidsrechtbank aan te vechten, ont
neemt hem niet het recht om voor de 
strafrechte1; die kennis neemt van de bur
gerlijke rechtsvordering van het slacht
offer, in het geding waarin oak diens zie
kenfonds betrokken is, het verweer te 
voeren dat dit ziekenfonds ten onrechte 
uitkeringen toekende aan zijn verzekerde, 
dat slachtoffer. (Artt. 17 Ger.W., 100, § 1, 
en 167 Gecoi:irdineerde Z.I.V.-wet van 14 
juli 1994 en 188, 189 en 190 K.B. 3 juli 
1996.) 

(VLIEGHE T. VERSTICHEL, L.C.M.) 

ARREST 

CAR. nr. P.97.0644.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 11 april 1997 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Kortrijk; 

Overwegende dat het bestreden von
nis alleen beslist op civielrechtelijk ge
bied; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 292, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 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, goedgekeurd bij Wet van 13 mei 
1955, 14.1 van het Internationaal Ver
drag van 19 december 1966 inzake bur
gerrechten en politieke rechten, goedge-

(1) Zie Cass., 26 april1977 (A. C., 1977, 880). 

keurd bij Wet van 15 mei 1981, en van het 
algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de· 
rechter onafhankelijk en onpartijdig moet 
zijn en niemand in dezelfde zaak tegelijk 
rechter en vervolgende partij mag zijn, 

doordat het bestreden vonnis werd ge
wezen in openbare terechtzitting van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk op 
11 april1997, waarbij aanwezig waren "8. 
Hoebeke, voorzitter; L. D'Hulst en A Pol
let, rechters" (vonnis, p. 5), nadat deze zaak 
door genoemde voorzitter en rechters op de 
openbare zitting van 24 januari 1997 werd 
behandeld; het vonnis van 11 april 1997 
werd uitgesproken op het door eiser inge
stelde hager beroep tegen het vonnis ge
wezen in openbare terechtzitting van de 
Politierechtbank te Kortrijk van 13 novem
ber 1995, waarbij het Openbaar Ministe
rie werd vertegenwoordigd door "mevrouw 
A. Pollet, Substituut Procureur des Ko
nings" (vonnis dd. 13 november 1995, p. 8), 

terwijlluidens artikel 292, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek het vonnis, 
dat gewezen wordt door een rechter die 
vroeger bij het uitoefenen van een ander 
rechterlijk ambt kennis heeft genomen van 
de zaak, nietig is; deze in algemene be
woordingen geformuleerde regel de open
bare orde raakt en van toepassing is op de 
magistraat die in dezelfde zaak in eerste 
aanleg als Openbaar Ministerie optreedt en 
vervolgens als rechter in de rechtbank van 
eerste aanleg het appelvonnis wijst; het be
streden vonnis, dat werd gewezen door o.m. 
"A. Pollet, rechter", die in eerste aanleg van 
de zaak had kennis genomen als substi
tuut Procureur des Konings, artikel 292, 
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
schendt en derhalve nietig is; aldus te
vens, nu het arrest werd gewezen door een 
rechter die reeds als vervolgende partij in 
eerste aanleg van de zaak had kennis ge
nomen, het algemeen rechtsbeginsellui
dens hetwelk de rechter onpartijdig moet 
zijn en niemand in dezelfde zaak tegelijk 
rechter en vervolgende partij mag zijn, 
wordt miskend en de artikelen 6.1 van het 
Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijhe
den en 14.1 van het Internationaal Ver
drag van 19 december 1966 inzake bur
gerrechten en politieke rechten, volgens 
welke bepalingen eenieder recht heeft op 
een eerlijke behandeling van zijn zaak door 
een onafhankelijke en onpartijdige rech
terlijke instantie, worden geschonden, zo
dat het bestreden vonnis de in de aanhef 
van het middel aangehaalde bepalingen 
schendt en derhalve nietig is : 
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Overwegende dat artikel 292, 
tweede lid, Gerechtelijk Wetboek met 
kennis nemen van de zaak in ee~ an
der rechterlijk ambt, bedoelt het ken
nis nemen met het oog op de behan
deling van de zaak; 

Overwegende dat het enige optre
den van mevrouw A. Pollet, toenma
lig substituut-procureur des Konings 
te Kortrijk, ter gelegenheid van de pro
cedure in eerste aanleg, bestond in 
haar aanwezigheid bij de uitspraak 
van het beroepen vonnis, dat alleen 
besliste op civielrechtelijk gebied; 

Dat mevrouw A. Pollet hierdoor niet 
van de zaak heeft kennisgenomen; 

Overwegende dat in deze omstan
digheden de ingeroepen verdragsbe
palingen evenmin geschonden zijn; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 149 van de op 
17 februari 1994 gecoordineerde Grand
wet, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, 17 en 18 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 56,§ 1, 76quater, § 2, vierde lid 
en 100, tweede lid, van de Wet van 9 au
gustus 1963 tot instelling en organisatie 
van een regeling voor verplichte verzeke
rin&" voor geneeskundige verzorging en uit
kermgen - voor de coordinatie van deze 
wet-, 100, § 1, 136, § 2, vierde lid, 167, 
tweede lid, van de Wet betreffende de ver
plichte verzekering voor geneeskundige ver
~or.ging en uitkeringen gecoordineerd op 14 
JUh 1994, 66, 67, 68 en 70 van het konink
lijk besluit van 4 november 1963 tot uit
voering van de Wet van 9 augustus 1963 
t?t instelling ~n organisatie van een rege
lmg voor verphchte ziekte- en invaliditeits
verzekering- voor zijn coordinatie -, 188, 
189, 190 en 192 van het koninklijk be
sluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de 
Wet betreffende de verplichte verzeke
ring voor geneeskundige verzorging en uit
keringen, gecoordineerd op 14 juli 1994, 

doordat de rechtbank van eerste aan
leg in het bestreden vonnis eiser veroor
deelt tot betaling van 1.222.061 frank in 
hoofdsom aan tweede verweerder, en deze 
beslissing op volgende gronden steunt : 
"Art. 136 van de Z.I.V.-wet, waarin wordt 
gehandeld over het cumulatieverbod, gaat 

ervan uit dat de Z.I.V.-verzekeraar tussen
komt voor zover het slachtoffer krachtens 
geen andere wettelijke regeling schade
loosstelling kan bekomen voor dezelfde 
schade. Zolang die schadeloosstelling niet 
werkelijk is verleend dient de ziekte
verzekeraar tussen te komen. Er werd een 
specifiek wettelijk subrogatierecht inge
voerd op diegene die krachtens een an
dere wetgeving schadeloosstelling is ver
schuldigd dat zich uitstrekt tot het geheel 
van de sommen die krachtens een andere 
wetgeving verschuldigd zijn voor dezelfde 
schade. Dit laatste dient dus vooreerst be
paald, abstractie gemaakt van de Z.I.V.
prestaties. Art. 60 K.B. 25 november 1991 
(houdende de werkloosheidsreglementering) 
zegt dat de werknemer arbeidsgeschikt 
moet .zijn in. de zin van de wetgeving op de 
verphchte z1ekte- en invaliditeitsuitkering 
om werkloosheidsuitkeringen te genie
ten. Arbeidsgeschikt is iemand die niet 'ar
beidsongeschikt' is volgens art. 100 van de 
Z.I.V.-wet. Deze erkenning gebeurt exclu
sief door de adviserende geneesheer en de 
Geneeskundige Raad voor Invaliditeit on
der toezicht van de Dienst voor Genees
kundige Controle. In concreto gaat het hier 
over de veroorzaakte beroepsschade en deze 
schade dient tot zolang de vastgestelde in
validiteit een erkenning van arbeids
geschiktheid meebrengt in de zin van art. 
100 van de Z.I.V.-wet. Deze erkenning door 
de bevoegde organen is een vaststaand 
rechtsfeit. De arbeidsongeschiktheidsbe
oordeling houdt rekening met de weer
slag van deinvaliditeitsbepaling op de con
currentieele positie op de arbeidsmarkt. 
M.a.w. de door de deskundige in gemeen 
recht vastgestelde degressieve invalidi
teit heeft geen weerslag op de arbeidson
geschiktheidsbeoordeling in de zin van art. 
100 van de Z.I.V.-wet en deze is niet bei:n
vloed geweest door de voorafbestaande blij
vende invaliditeit van 8 % (gezien hij voor 
30 april1993 - datum ongeval- werk
loos was en dus arbeidsgeschikt in de zin 
van de wet). De operaties van 13 oktober 
1993 en 5 mei 1994 hebben evenmin inci
dentie gezien hij voor het ongeval nooit in 
behandeling is geweest voor kniepathologie. 
In casu is het slachtoffer Verstichel dus nog 
steeds arbeidsgeschikt in de zin van art. 
100 Z.I.V.-verzekering gezien hij nog steeds 
niet in aanmerking komt voor werk
loosheidsvergoedingen. Als ziekteverzeke
ring heeft de burgerlijke partij de Lands
bond der Christelijke Mutualiteiten de 
plicht verder tussen te komen. De vorde
ring is niet beperkt door de grens van de 
werkloosheidsuitkering waar dit laatste 
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statuut nog steeds niet terug van toepas
sing is. (. .. ) Terecht stelt voornoemde bur
gerlijke partij de Landsbond der Christe
lijke Mutualiteiten dat (eiser) in feite de 
betreffende erkenning niet aanvaardt. Dit 
rechtsfeit kan enkel ongedaan worden in 
geval van betwisting voor de arbeidsrecht
bank. Vraag is dan ook of er hier sprake is 
van een betwisting. Ret volstaat inder
daad niet te vragen of de adviserende ge
neesheer van de ziekteverzekeraar en de 
hoge raad van invaliditeit van het 
R.I.Z.I.V kan beslissen dat Verstichel tot 
aan de pensioengerechtigde leeftijd ar
beidsongeschikt is in de zin van art. 100 
van de Z.I.V-wet om van een betwisting te 
spreken. De loutere vraagstelling, zonder 
dat die wordt gestaafd door gegevens op 
grand waarvan erkenning wordt betwist, is 
geen betwisting in de echte zin van het 
woord waardoor er een geschil ontstaat in 
de zin van art. 580, 1 en 2, Ger.W. Par
tijen besluiten hierover, zonder zich ech
ter af te vragen of die 'betwisting' hoe dan 
ook nog mogelijk is. Om de arbeidsrecht
bank te kunnen vatten in toepassing van 
art. 580, 1 en 2, Ger.W., moet dit tijdig ge
beuren. De betrokken beslissing werd hier 
getroffen op 25 augustus 1994. Vanaf 1 ja
nuari 1997 is de termijn om de zaak aan
hangig te maken voor de bevoegde arbeids
rechtbank drie maanden. Voordien echter 
slechts een maand. A fortiori is die beslis
sing tot erkenning in toepassing van art. 
100 van de Z.I.V-wet aldus niet meer aan 
te vechten en dus definitief geworden. Dit 
maakt geen schending uit van het E.VR.M. 
gezien deze beslissing alleen ging tussen 
Verstichel en de ziekteverzekering op me
dische gronden. De rechtbank kan de re
dengeving van de ziekteverzekeraar de 
Landsbond der Christelijke Mutualitei
ten dan ook integraal bijtreden. De vorde
ring van deze burgerlijke partij, zoals uit
gebreid in conclusie dd. 25 oktober 1996 
dient te worden toegekend" (vonnis, nrs. 
4-5, pp. 3-4), 

en terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
op de zitting van de rechtbank van eerste 
aanleg van 24 januari 1997 ingediende 
tweede beroepsbesluiten (nrs. 2-4, pp. 2-4) 
aanvoerde : "(De) beslissing (waarbij geoor
deeld werd dat het verdienvermogen van de 
heer Verstichel verminderd werd met meer 
dan 66 %) van de Geneeskundige Raad voor 
Invaliditeit (beslissing die zelf niet wordt 
meegedeeld door de Landsbond) raakt (ei
ser) rechtstreeks, gezien hij op basis van 
deze beslissing, en dit volgens het betwiste 
standpunt van de (Landsbond der Chris
telijke Mutualiteiten), zou dienen in te 

staan voor dit verminderd verdienvermogen 
tot in hetjaar 2003 (datum pensioenleeftijd 
van de heer Verstichel) terwijl de blijvende 
invaliditeit slechts op 10 % werd geraamd. 
Indien de rechtbank van oordeel is dat de 
gemeenrechtelijk vastgestelde invalidi
teit niet kan weerhouden worden om het 
subrogatierecht van de Landsbond der 
Christelijke Mutualiteiten te begrenzen, 
dan blijkt uit de stukken nergens dat de 
graad van arbeidsongeschiktheid op tegen
sprekelijke marrier werd vastgesteld. Ter
zake is het opgeworpen probleem zeker re
levant en mag dergelijk verweer gevoerd 
worden. Ofwel dient huidige rechtbank 
hieromtrent te oordelen (desnoods door een 
deskundige aan te stellen om de graad van 
arbeidsongeschiktheid en de gegrondheid 
van de beslissing van de Geneeskundige 
Raad na te gaan) ofwel dient aan de 
arbeidsrechtbank een prejudiciele vraag ge
steld te worden. (. .. ) Alvast wordt de L.C.M. 
gesommeerd haar volledig bundel voor te 
leggen, hierin begrepen de beslissing en de 
motivering van haar geneeskundige raad 
voor invaliditeit. (. .. ) Voor zoveel als no
dig veroorlooft (eiser) zich te verwijzen naar 
de besluitvorming van Dr. Marc De Moor 
die het schadegeval consolideert op 30.04.93 
met een blijvende invaliditeit van 10 %. 
Deze deskundige kent maar al te goed het 
precieze verschil tussen invaliditeit en ar
beidsongeschiktheid. De invaliditeit be
treft een louter medisch be grip dat de ver
mindering van anatomische of functionele 
aard aanduidt, onafhankelijk van de even
tuele weerslag op de lukratieve aktivitei
ten van het slachtoffer. De arbeidsonge
schiktheid daarentegen betreft de onbe
kwaamheid de lukratieve bezigheden uit te 
oefenen die het slachtoffer, rekening hou
dend met zijn mogelijkheden, zou kun
nen ontplooien in zijn ekonomisch en so
ciaal milieu. Volgens het sociaal rechterlijk 
woordenboek betekent arbeidsongeschikt
heid het lichamelijk of geestelijk niet in 
staat zijn om arbeid te verrichten. De graad 
van blijvende invaliditeit stemt dus niet 
noodzakelijk overeen met de graad van blij
vende arbeidsongeschiktheid. Bovendien 
heeft niet ieder letsel een arbeidsonge
schiktheid tot gevolg, niet ieder letsel stoort 
immers de uitoefening van het beroep. Der
halve heeft de deskundige wel degelijk ge
opteerd voor het begrip invaliditeit mede 
(gelet) op het feit dat het slachtoffer op het 
ogenblik der feiten niet ingeschakeld was 
in het normale arbeidscircuit"; eiser der
halve wel degelijk "betwistte" dat de Ge
neeskundige Raad voor Invaliditeit van de 
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Landsbond der Christelijke Mutualitei
ten kon beslissen dat de heer Verstichel 
meer dan 66 % arbeidsongeschikt was, om 
reden dat de deskundige, gelet op de ver
schillende inhoud van begrippen "invali
diteit" en "arbeidsongeschiktheid" bepaalde 
dat de heer Verstichel 10 % "invaliditeit" 
vertoonde en de Landsbond der Christe
lijke Mutualiteiten naliet de beslissing van 
de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit 
voor te leggen; eiser de Landsbond der 
Christelijke Mutualiteiten overigens aan
maande de beslissing- met motivering
van de Geneeskundige Raad voor te leg
gen opdat de gegrondheid hiervan zou kun
nen nagegaan worden; de rechtbank van 
eerste aanleg, door te beslissen dat om
trent de erkenning van de arbeidsonge
schiktheid van de heer Verstichel door de 
Landsbond der Christelijke Mutualitei
ten geen betwisting bestond, de bewijs
kracht van de besluiten van eiser mis
kent, minstens de aangehaalde aanvoe
ringen in deze besluiten niet beantwoordt, 
zodat het bestreden vonnis niet naar recht 
verantwoord is (schending van de artike
len 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek), minstens niet regelmatig met 
redenen is omkleed (schending van arti
kel149 van de gecoordineerde Grondwet); 

en terwijl, tweede onderdeel, de beslis
sing evenmin naar recht verantwoord is in 
zoverre de rechtbank beslist dat, indien er 
een betwisting omtrent het door de Lands
bond der Christelijke Mutualiteiten al dan 
niet terecht betalen van uitkeringen aan de 
heer Verstichel werd gevoerd, deze betwis
ting aan de arbeidsrechtbank diende te 
worden voorgelegd en de termijn van een 
maand daartoe was verstreken; uit de ar
tikelen 66 tot en met 68 van het konink
lijk besluit van 4 november 1963, thans de 
artikelen 188 tot en met 190 van het ko
ninklijk besluit van 3 juli 1996, volgt dat 
beslissingen tot vaststelling van de inva
liditeit ter kennis worden gebracht van de 
verzekeringsinstelling en de beslissingen 
waarbij de staat van invaliditeit wordt ont
kend of waarbij het einde van die staat 
wordt vastgesteld, ter kennis worden ge
bracht van de gerechtigde; deze kennisge
vingen aan de gerechtigde, luidens arti
kel 70 van het koninklijk besluit van 4 
november 1963, thans artikel192 van het 
koninklijk besluit van 3 juli 1996, de no
dige inlichtingen bevatten om zonodig een 
verhaal te kunnen instellen bij de in arti
kel100 van de Wet van 9 augustus 1963, 
thans artikel167 van de op 14 juli 1994 ge
coordineerde Wet, bepaalde rechtscolle
ges; krachtens artikel 100 van de Wet van 

9 augustus 1963, thans artikel167 van de 
op 14 juli 1994 gecoordineerde Wet, de be
streden administratieve rechtshandelin
gen op straffe van verval binnen een maand 
van de kennisgeving ervan aan de bevoegde 
arbeidsrechtbank dienen te worden voor
gelegd; uit deze bepalingen blijkt dat deze 
beslissingen aileen ter kennis worden ge
bracht van de belanghebbenden, die deze 
binnen een maand na de kennisgeving voor 
de arbeidsrechtbank kunnen aanvechten; 
eiser ten aanzien van de beslissing tot er
kenning van de invaliditeit van de heer 
Verstichel uiteraard een derde is aan wie 
deze beslissing niet ter kennis wordt ge
bracht; eiser overigens het door de artike
len 17 en 18 van het Gerechtelijk Wet
hoek vereiste persoonlijk belang niet 
vertoont om deze beslissing voor de arbeids
rechtbank aan te vechten; dit eiser ech
ter het recht niet ontneemt om voor de 
strafrechter, naar aanleiding van de door de 
in de rechten van de heer Verstichel gesu
brogeerde Landsbond der Christelijke Mu
tualiteiten tegen hem ingestelde vorde
ring, te betwisten dat de invaliditeit van de 
heer Verstichel zou zijn erkend en het zie
kenfonds terecht tot uitkeringen zou zijn 
overgegaan, zodat de beslissing niet naar 
recht verantwoord is (schending van de ar
tikelen 17, 18 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 100, tweede lid, van de Wet van 9 au
gustus 1963 tot instelling en organisatie 
van een regeling voor verplichte verzeke
ring voor geneeskundige verzorging en uit
keringen, 167, tweede lid, van de Wet be
treffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen 
gecoordineerd op 14 juli 1994, 66, 67, 68 en 
70 van het koninklijk besluit van 4 novem
ber 1963 tot uitvoering van de Wet van 9 
augustus 1963 tot instelling en organisa
tie van een regeling voor verplichte ziekte
en invaliditeitsverzekering, 188, 189, 190 
en 192 van het koninklijk besluit van 3 juli 
1996 tot uitvoering van de wet betreffende 
de verplichte verzekering voor geneeskun
dige verzorging en uitkeringen, gecoordi
neerd op 14 juli 1994); 

en terwijl, derde onderdeel, de verzeke
ringsinstelling krachtens artikel 76qua
ter, § 2, vierde lid, van de Wet van 9 au
gustus 1963 tot instelling en organisatie 
van een regeling voor verplichte verzeke
ring voor geneeskundige verzorging en uit
keringen, thans 136, § 2, vierde lid, van de 
Wet betreffende de verplichte verzeke
ring voor geneeskundige verzorging en uit
keringen, rechtens in de plaats van de 
rechthebbende treedt tot beloop van het be
drag van de verleende prestaties, voor het 
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geheel van de sommen die krachtens een 
Belgische wetgeving, een buitenlandse 
wetgeving of het gemeen recht verschul
digd zijn en die de schade uit ziekte, let
sels, functionele stoornissen of overlijden 
geheel of gedeeltelijk vergoeden; eiser der
halve terecht in besluiten aanvoerde dat 
"de omvang van de subrogatoire vorde
ring van (de Landsbond der Christelijke 
Mutualiteiten) (. .. ) enerzijds beperkt (wordt) 
tot hetgeen zij zelf effektief betaald he eft, 
en, anderzijds tot hetgeen de getroffene per
soonlijk had kunnen vorderen voor de
zelfde schade indien het Ziekenfonds niet 
was tussengekomen" (beroepsbesluiten in
gediend op de zitting van de rechtbank van 
eerste aanleg van 24 januari 1997, p. 4, 
voorlaatste alinea; derde beroepsbesluiten 
ingediend op de zitting van de rechtbank 
van eerste aanleg van 24 januari 1997, p. 
4, eerste alinea); eiser terzake aanvoerde : 
"Er dient hoe dan ook met de degressieve 
percentages rekening gehouden te wor
den (. .. ). De subrogatoire vordering van het 
Ziekenfonds is immers beperkt tot het
geen het slachtoffer zelf in gemeen recht 
had kunnen vorderen. Uit de besluiten van 
de burgerlijke partij Verstichel neerge
legd voor de eerste rechter (en waarin) hij 
zijn vordering voor de materiele schade 
TAO begroot), blijkt dat hij hoogstens recht 
kon hebben gehad op enige vergoeding re
kening houdend met deze degressieve per
centages, was het niet dat hij dagvergoedin
gen heeft ontvangen van de mutualitei
ten" (beroepsbesluiten, p. 6, vierde t.e.m. 
zesde alinea); de rechtbank van eerste aan
leg in het bestreden vonnis (p. 3, nr. 4, 
tweede alinea) weliswaar stelt dat het 
subrogatierecht van de Landsbond der 
Christelijke Mutualiteiten zich uitstrekt 
"tot het geheel van de sommen die krach
tens een andere wetgeving verschuldigd 
zijn voor dezelfde schade" en "dit laatste (. .. ) 
dus vooreerst (dient) bepaald, abstractie ge
maakt van de Z.I.V.-prestaties", doch ver
volgens eiser veroordeelt tot betaling aan 
de Landsbond der Christelijke Mutualitei
ten van de door de verzekeringsinstelling 
aan het slachtoffer uitbetaalde bedrag zon
der in concreto na te gaan of dit bedrag niet 
meer bedraagt dan het bedrag dat door het 
slachtoffer in gemeen recht voor dezelfde 
schade kon worden opgeeist, spijts eisers 
aanvoeringen dat de uitkeringen van de 
verzekeringsinstelling de gemeenrechtelijke 
schade overtreffen, zodat de rechtbank van 
eerste aanleg de aanvoeringen in beslui
ten van eiser niet beantwoordt en der
halve niet regelmatig met redenen is om
kleed (schending van artikel 149 van de 

gecotirdineerde Grondwet) en evenmin naar 
recht is verantwoord (schending van de ar
tikelen 76quater, § 2, vierde lid, van de Wet 
van 9 augustus 1963 tot instelling en or
ganisatie van een regeling voor verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzor
ging en uitkeringen en 136, § 2, vierde lid, 
van de Wet betreffende de verplichte ver
zekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen gecotirdineerd op 14 juli 1994) : 

Wat het tweede onderdeel betreft: 

Overwegende dat de aansprake
lijke of zijn gerechtigde bij de rech
ter die kennisneemt van een burger
lijke rechtsvordering in schadever
goeding tengevolge van een ongeval, in 
het geding waarin zowel de getrof
fene als diens ziekenfonds betrokken 
zijn, verweer kunnen voeren ten 
betoge dat het ziekenfonds ten on
rechte uitkeringen toekende aan zijn 
verzekerde, slachtoffer van het on
geval; 

Dat het onderdeel om de erin ver
melde red en en gegrond is; 

Om die redenen, ongeacht het eer
ste en het derde onderdeel van het 
tweede middel en het derde middel, 
welke niet tot ruimere cassatie kun
nen leiden, vernietigt het bestreden 
vonnis in zoverre het beslist over het 
bedrag dat eiser als schadevergoe
ding aan de tweede verweerder dient 
te betalen; verwerpt de voorziening 
voor het overige; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde vonnis; veroordeelt eiser in de 
kosten van de betekening van zijn 
voorziening; veroordeelt eiser en 
tweede verweerder elk in de helft van 
de overige kosten; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Veurne, zitting houdend 
in hoger beroep. 

8 september 1998 - 2e kamer - Voor
zitter : de h. Holsters, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Huybrechts - Gelijklui
dende conclusie van de h. Dubrulle, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Butzler en Houtekier. 
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Nr. 390 

26 KAMER- 8 september 1998 

WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE
MENT VAN 01-12-1975 - REGLEMENTS
BEPALINGEN - ARTIKEL 24 - DRAAG
WIJDTE. 

De aanhef van artikel 24 Wegverkeersre
glement en de daarna opgesomde geval
len maken geen cumulatieve voorwaar
den van strafbaarheid uit; integendeel, de 
aanhef legt in algemene bewoordingen een 
stilstand- en parkeerverbod op en het ar
tikel somt vervolgens, bij wijze van voor
beeld, een aantal gevallen op waarin de 
voorwaarden van de verbodsbepaling als 
vervuld worden beschouwd. (Art. 24 Weg
verkeersreglement 1975.) 

(LEMAITRE) 

ARREST 

(A.R. nr. P.97.0654.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 10 april 1997 in ha
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Gent; 

Gelet op de namens eisers 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; 

Over het eerste middel : 

Overwegende dat het bestreden von
nis eiseres veroordeelt wegens over
treding van artikel 24, 1°, Wegver
keersreglement; 

Overwegende dat de aanhef van ar
tikel 24 Wegverkeersreglement en de 
daarna opgesomde gevallen geen cu
mulatieve voorwaarden van strafbaar
heid uitmaken; dat integendeel de 
aanhef van het artikel in algemene be
woordingen verbiedt "een voertuig te 
laten stilstaan of te laten parkeren op 
elke plaats waar het duidelijk een ge
vaar zou kunnen betekenen voor de 
andere weggebruikers of waar het hen 

onnodig zou kunnen hinderen", en het 
artikel vervolgens, bij wijze van voor
beeld, een aantal gevallen opsomt 
waarin de voorwaarden van de ver
bodsbepaling als vervuld worden be
schouwd, onder meer bij het laten stil
staan of laten parkeren "1 ° op de 
trottoirs en, binnen de bebouwde kom
men, op de verhoogde bermen, behou
dens plaatselijke reglementering"; 

Overwegende dat de rechter door, bij 
ontstentenis van conclusie, de over
treding in de bewoordingen van de wet 
bewezen te verklaren, vaststelt dat 
geen plaatselijke reglementering het 
laten stilstaan of laten parkeren toe
stand; 

Overwegende dat het bestreden von
nis constateert, zonder op dit punt te 
worden betwist, dat eiseres haar voer
tuig had laten stilstaan of laten par
keren op een verhoogde berm; dat deze 
vaststelling aileen de beslissing naar 
recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel : 

Overwegende dat het middel ge
richt is tegen een overtollige motive
ring, mitsdien niet ontvankelijk is; 

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

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

8 september 1998 - 2e kamer - Voor
zitter : de h. Holsters, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Huybrechts - Gelijklui
dende conclusie van de h. Dubrulle, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. K. 
Steenbrugge, Gent. 
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Nr. 391 

2e KAMER- 8 september 1998 

1 o MISBRUIK VAN VERTROUWEN -
MOREEL BESTANDDEEL- BE GRIP - GOEDE 
TROUW- BEWEEGREDENEN VAN DE DADER. 

2° MISDRIJF - ALGEMEEN. BEGRIP. MATE
RIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. EENHEID 
VAN OPZET- MOREEL BESTANDDEEL- MIS
BRUIK VAN VERTROUWEN- GOEDE TROUW
BEWEEGREDENEN VAN DE DADER. 

So MISDRIJF- RECHTVAARDIGING EN VER
SCHONING- RECHTVAARDIGING- GOEDE 
TROUW- BEWEEGREDENEN VAN DE DADER. 

4 o MISBRUIK VAN VERTROUWEN -
MOREEL BESTANDDEEL- BEGRIP- NADEEL. 

5o MISBRUIK VAN VERTROUWEN -
AARD VAN HET MISDRIJF - AFLOPEND MIS
DRIJF- EIGENDOMSVOORBEHOUD- VERVAL 
-GEVOLG. 

6° MISDRIJF - SOORTEN - AFLOPEND. 
VOORTGEZET. VOORTDUREND MISDRIJF- AF
LOPEND MISDRIJF- MISBRUIK VAN VERTROU
WEN- EIGENDOMSVOORBEHOUD- GEVOLG. 

7o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST- ALLERLEI (INTER
NATIONAAL PRIVAATRECHT. AARD VAN DE 
WET. ENZ.)- MISBRUIK VAN VERTROUWEN
RECHTSVORDERING TOT VERGOEDING VAN DE 
SCHADE - EIGENDOMSVOORBEHOUD - VER
y AL- GEVOLG. 

1 o, 2° en so Het moreel bestanddeel van het 
misdrijf misbruik van vertrouwen be
staat in de bedoeling van de dader zich 
de toevertrouwde zaak toe te eigenen of ze 
aan de eigenaar te ontnemen en er al
dus zelf als eigenaar over te beschik
ken; zowel de eventuele goede trouw van 
de dader als zijn beweegredenen zijn 
dienaangaande zonder belang (1). (Art. 
491 Sw.) 

4 o Het moreel bestanddeel van het mis
drijf misbruik van vertrouwen bestaat 

• (1) Cass., 6 sept. 1995, A.R. nr. P.95.0379.F 
(A. C., 1995, nr. 367). Zie oak, in het algemeen : 
HUYBRECHTS, L., "Misbruik van vertrouwen", in 
Strafrecht en strafvordering. Commentaar met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Klu
wer, 1996. 

niet in de bedoeling nadeel toe te bren
gen aan de eigenaar. (Art. 491 Sw.) 

5° en 6° Het misdrijf misbruik van ver
trouwen is voltooid op het ogenblik van de 
verduistering of verspilling (2); de om
standigheid dat, na de voltooiing van het 
misdrijf het op de verduisterde voorwer
pen rustende eigendomsvoorbehoud zou 
zijn vervallen, neemt het voorheen ge
pleegde misdrijfniet weg. (Art. 491 Sw.) 

7o Het feit dat de eigenaar; omwille van om
standigheden die volgen na de verduis
tering of verspilling van de door hem ver
kochte voorwerpen, het eigendoms
voorbehoud op de verkochte voorwerpen 
niet meer kan uitoefenen tegen de ven
nootschap aan wie hi} ze heeft verkocht, 
doet geen afbreuk aan zijn recht om de 
natuurlijke persoon, dader van de ver
dztistering of verspilling, aan te spre
ken in vergoeding van de schade die deze 
hem door het gepleegde misdrijf heeft be
rokkend. (Art. 1S82 B.W.) 

(JOOSTEN) 

ARREST 

(A.R. nr. P.97.0662.N) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 10 april1997 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

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; 

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

Over een eerste grief : 

Overwegende dat de grief in zoverre, 
enerzijds, hij opkomt tegen de beoor
deling van feiten door de rechters, an
derzijds, het onderzoek ervan het Hof 
zou verplichten tot een onderzoek van 
feiten waarvoor het niet bevoegd is, 
niet ontvankelijk is; 

(2) Zie Cass., 29 maart 1994, A.R. nr. 6315 
(A. C., 1994, nr. 153). 
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Overwegende dat het moreel be
standdeel van misbruik van vertrou
wen bestaat in de bedoeling van de da
der zich de toevertrouwde zaak toe te 
eigenen of ze aan de eigenaar te ont
nemen en er aldus zelf als eigenaar 
over te beschikken, niet in de bedoe
ling nadeel toe te brengen aan de ei
genaar; dat noch de beweegredenen 
van de dader noch zijn eventuele goede 
trouw belang hebben; 

Overwegende dat de appelrechters, 
om de redenen die het bestreden ar
rest vermeldt, op onaantastbare wijze 
in feite oordelen dat eiser de voorwer
pen heeft verkocht ondanks het erop 
rustende, hem bekende eigendoms
voorbehoud, zodat hij heeft gehan
deld met bedrieglijk opzet; dat zij mer
door de beslissing naar recht 
verantwoorden; 

Dat de grief niet kan worden aan
genomen; 

Over een tweede grief : 
Overwegende dat misbruik van ver

trouwen is voltooid op het ogenblik 
van de verduistering ofverspilling, wat 
door de rechter in feite, derhalve on
aantastbaar, wordt vastgesteld; dat de 
omstandigheid dat na de voltooiing 
van het misdrijf het op de verduis
terde voorwerpen rustende eigendoms
voorbehoud zou zijn vervallen, om
wille bijvoorbeeld van de afstand ervan 
door de verkoper met eigendoms
voorbehoud of van het faillissement 
van de bezitter ter bede, het voorheen 
gepleegde misdrijf niet wegneemt; 

Dat de grief faalt naar recht; 
En overwegende dat de substan

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

\ B. In zoverre de voorziening gericht 
1s tegen de beslissing op de burger
lijke rechtsvordering van verweerster 
tegen eiser : 

Over een derde grief : 
Overwegende dat het feit dat de ei

genaar omwille van omstandigheden 
die volgen na de verduistering of ver-

spilling van de door hem verkochte 
voorwerpen, het eigendomsvoorbehoud 
op de verkochte voorwerpen niet meer 
kan uitoefenen tegen de vennootschap 
aan wie hij ze heeft verkocht, geen af
breuk doet aan het recht van de eige
naar om de natuurlijke persoon, da
der van de verduistering ofverspilling, 
aan te spreken in vergoeding van de 
schade die deze hem door het ge
pleegde misdrijf heeft berokkend; 

Dat de grief niet kan worden aan
genomen; 

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

8 september 1998 - 2e kamer - Voor
zitter : de h. Holsters, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Huybrechts - Gelijklui
dende conclusie van de h. Dubrulle, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. L. 
Plessers, Turnhout. 

Nr. 392 

28 KAMER - 8 september 1998 

1° STEDENBOUW -HERSTELVANPLAATS 
IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN 
MEERWAARDE- HERSTEL VAN PLAATS IN DE 
VORIGE STAAT- AARD VAN DE VORDERING. 

2° STEDENBOUW- HERSTEL VAN PLAATS 
IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN 
MEERWAARDE- HERSTEL VAN PLAATS IN DE 
VORIGE STAAT- DWANGSOM- VOORWAARDE 
-EIGENDOM. 

1 o Het hers tel van de plaats in de vorige 
staat is geen straf maar een bijzondere 
vorm van vergoeding of teruggave ertoe 
strekkende een einde te maken aan de met 
de wet strijdige toestand die uit het mis
drijf is ontstaan en waardoor het open
baar belang wordt geschaad (1). (Art. 65, 

(1) Zie Cass., 3 dec. 1996, A.R. nr. P.95.0287.N 
(A. C., 1996, nr. 474). 
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§ 1, a, Wet Ruimtelijke Ordening en 
Stedenbouw (2).) 

2° De rechter beveelt, bij veroordeling we
gens (instandhouding van) wederrechte
lijk uitgevoerde werken, het herstel van de 
plaats in de vorige staat, eventueel met 
dwangsom voor het geval van niet
naleving van het bevel, zelfs wanneer de 
veroordeelde niet de eigenaar is (3). (Art. 
65, § 1, Wet Ruimtelijke Ordening en 
Stedenbouw (4) en 1385bis Ger.W.) 

(DE SAEGER) 

ARREST 

(A.R. nr. P.97.0889.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 16 mei 1997 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

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

Over het derde middel : 
Overwegende dat het herstel van de 

plaats geen strafis, maar een bijzon
dere vorm van vergoeding of terug
gave ertoe strekkende een einde te 
maken aan de met de wet strijdige toe
stand die uit het misdrijf is ontstaan 
en waardoor het openbaar belang 
wordt geschaad; dat de rechter, bij ver
oordeling wegens (instandhouding van) 
wederrechtelijk uitgevoerde werken, 
het herstel van de plaats in de vo
rige staat beveelt, eventueel met 
dwangsom voor het geval van niet
naleving van het bevel, zelfs wanneer 
de veroordeelde niet de eigenaar is; 

Dat het middel faalt naar recht; 

(2) Thans artikel 68 van het decreet betref
fende de ruimtelijke ordening, gecoi:irdineerd bij 
besluit van de Vlaamse regering van 22 okto
ber 1996 (B.S., 15 maart 1998). 

(3) Zie Cass., 19 sept. 1989, A.R. nr. 1545 (A. C., 
1989-90, nr. 41). 

( 4) Zie noot 2. 

En overwegende dat de substan
tiEile of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissingen overeen
komstig de wet zijn gewezen; 

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

8 september 1997 - 2e kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Holsters, voor
zitter - Gelijkluidende conclusie van de h. 
Dubrulle, advocaat-generaal- Advocaat : 
mr. M. Sterck, Dendermonde. 

Nr. 393 

2e KAMER - 8 september 1998 

1° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN
TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETE
KENING- STRAFVORDERING- VOORBARIG 
CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING)
BEKLAAGDE- VERTEGENWOORDIGING- WEI
GERING- VOORTZETTING DEBATTEN. 

2° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN
TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETE
KENING- STRAFVORDERING- DUUR, BEGIN 
EN EINDE- BEGIN- BEKLAAGDE- BESLIS
SING BIJ VERSTEK. 

3° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN
PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIE
BEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD
STRAFVORDERING - BEKLAAGDE EN VER
DACHTE- VEROORDELEND ARREST- BEVEL 
TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING- GEEN 
EFFECTIEVE HECHTENIS- ONTVANKELIJK
HEID. 

4 o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN
PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIE
BEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD
STRAFVORDERING - BEKLAAGDE EN VER
DACHTE- VEROORDELEND ARREST- BEVEL 
TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING- GEEN 
EFFECTIEVE HECHTENIS NIET
ONTV ANKELIJKHEID - PREJUDICIELE VRAAG 
- VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN CAS SA
TIE - GRENZEN - GELIJKHEID -
DISCRIMINATIEVERBOD. 
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5o ARBITRAGEHOF PREJUDICIELE 
VRAAG- VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN 
CASSATIE - GRENZEN - CASSATIEBEROEP
BEKLAAGDE- VEROORDELEND ARREST- BE
VEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING
GEEN EFFECTIEVE HECHTENIS - NIET
ONTVANKELIJKHEID - GELIJKHEID 
DISCRIMINATIEVERBOD. 

6° PREJUDICIEEL GESCHIL 
ARBITRAGER OF - PREJUDICIELE VRAAG -
VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN CASSA
TIE - GRENZEN - CASSATIEBEROEP - BE
KLAAGDE - VEROORDELEND ARREST -BE
VEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING
GEEN EFFECTIEVE HECHTENIS - NIET
ONTVANKELIJKHEID - GELIJKHEID -
DISCRIMINATIEVERBOD. 

1 o Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
dat door de beklaagde voor de eindbe
slissing is ingesteld tegen een beslissing 
die v66r recht zegt dat het hem niet toe
gelaten wordt zich te laten vertegenwoor
digen en vervolgens beveelt dat de de bat
ten worden verder gezet (op een latere 
datum) (1). (Art. 416 Sv.) 

2° Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
van de beklaagde, tegen de beslissing 
waarbij hij bij verstek wordt veroordeeld, 
vooraleer de gewone termijn van verzet 
verstreken is (2). (Artt. 187, 373 en 413 
Sv.) 

3° Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
van de beklaagde tegen het arrest waar
bij hij tot vrijheidsstraf is veroordeeld en 
waarbij zijn onmiddellijke aanhouding is 
bevolen, indien de beklaagde zich niet ef
fectief in hechtenis bevond op het ogen
blik dat hij cassatieberoep instelde (3). 
(Artt. 421 Sv. en 2 wet 10 feb. 1866.) 

4°,5° en 6° De vraag "ofhet artikel421 van 
het Wetboelriiclfl. Strafvordering al dan 
niet de artikelen 10 en 11 van de Grand
wet schendt" is geen vraag die het on
derscheid betreft tussen personen of par
tijen, zoals verdachten, burgerlijke 
partijen en openbaar ministerie, die zich 
in eenzelfde rechtstoestand bevinden, 
maar wel tussen personen in dezelfde hoe
danigheid, te dezen beklaagden, die zich 

(1) Cass., 15 juni 1994, A.R. nr. P.94.0667.F 
(A.C., 1994, nr. 311, met noot J.F.L.). 

(2) Zie noot 1. 

(3) Cass., 4 feb. 1997, A.R. nr. P.96.1322.N 
(A. C., 1997, nr. 63). 

in verschillende rechtstoestanden bevin
den die zonder onderscheid voor alle be
klaagden gelden en dus geen vraag die 
onder toepassing valt van artikel 26 van 
de bijzondere wet van 6 januari 1989 op 
het Arbitragehof, zodat ze door het Hof 
niet dient te worden gesteld (4). (Artt. 10 
en 11 Gw. 1994; 26, § 1, 3°, en § 2, Bij
zondere Wet Arbitragehof, en 421 Sv.) 

(VAN DEIJL E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.98.1060.N) 

HET HOF;- Gelet op de bestre
den arresten, op respectievelijk 22 
april, 27 mei en 29 juni 1998 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Gelet op de namens Michel Stift en 
Mauro Stalder neergelegde memo
ries waarvan een door de griffier van 
het Hof voor eensluidend verklaarde 
kopie aan dit arrest is gehecht en er
van deel uitmaakt; 

I. Op de voorzieningen van Hendri
kus Van Deijl : 

A. De op 29 april 1998 ingestelde 
voorziening tegen het arrest van 22 
april1998: 

Overwegende dat het bestreden ar
rest voor recht zegt "dat (eiser) niet 
toegelaten wordt zich te laten verte
genwoordigen" en vervolgens beveelt 
dat het debat wordt verder gezet op 
een latere datum; 

Overwegende dat die beslissing geen 
eindbeslissing is in de zin van arti
kel416 Wetboek van Strafvordering en 
geen uitspraak doet over een geschil 
inzake bevoegdheid; 

Dat de voorziening, nu ze is inge
steld v66r de eindbeslissing, niet ont
vankelijk is; 

( 4) Zie wat betreft het prejudicieel geschil : 
Cass., 5 nov. 1996, A.R. nr. P.95.1428.N (A. C., 
1996, nr. 417), met concl. O.M., en A.R. nr. 
P.96.0172.N (ibid., nr. 418) en, wat betreft de ver
enigbaarheid van artikel 421 Sv. met het 
E.V.R.M. : Cass., 11 april 1995, A.R. nr. 
P.94.1074.N (ibid., 1994, nr. 197). 
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B. De op 7 juli 1998 ingestelde voor
ziening tegen het arrest van 29 juni 
1998: 

Overwegende dat het bestreden ar
rest ten aanzien van eiser, beklaagde, 
bij verstek is gewezen; 

Overwegende dat het cassatieberoep 
van eiser tegen die beslissing, nu het 
is ingesteld vooraleer de termijn van 
verzet voor eiser is verstreken, voor
barig en mitsdien niet ontvankelijk is; 

II. Op de voorzieningen van Michel 
Stift: 

A. De op 10 juni 1998 ingestelde 
voorziening tegen het arrest van 27 
mei 1998: 

Overwegende dat het bestreden ar
rest voor recht zegt "dat (eiser) niet 
toegelaten wordt zich te laten verte
genwoordigen" en vervolgens beveelt 
dat het debat wordt verder gezet; 

Overwegende dat die beslissing geen 
eindbeslissing is in de zin van arti
kel416 Wetboek van StrafVordering en 
geen uitspraak doet over een geschil 
inzake bevoegdheid; 

Dat de voorziening, nu ze is inge
steld v66r de eindbeslissing, niet ont
vankelijk is; 

B. De op 4 augustus 1998 ingestelde 
voorziening tegen het arrest van 29 
juni 1998: 

Overwegende dat eiser in het ka
der van de ontvankelijkheid van zijn 
voorziening het Hof verzoekt aan het 
Arbitragehof de prejudiciele vraag te 
stellen "ofhet artikel421 van het Wet
hoek van StrafVordering al dan niet de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet 
schendt"; 

Overwegende dat krachtens arti
kel421 Wetboek van StrafVordering, 
het cassatieberoep dat wordt inge
steld door een beklaagde tegen het ver
oordelende arrest, waarbij hij tot een 
vrijheidsstraf is veroordeeld en waar
bij zijn onmiddellijke aanhouding is 
bevolen, slechts ontvankelijk is in
dien hij zich effectief in hechtenis be
vindt; 

Overwegende dat de voorgestelde 
aan het Arbitragehof te stellen vraag 
geen onderscheid betreft tussen per
sonen of partijen, zoals verdachten, 
burgerlijke partijen en openbaar mi
nisterie, die zich in eenzelfde 
rechtstoestand bevinden, maar wel 
tussen personen in dezelfde hoedanig
heid, te dezen beklaagden, die zich in 
verschillende rechtstoestanden bevin
den die zonder onderscheid voor alle 
beklaagden gelden; 

Dat de door eiser opgeworpen vraag 
niet onder toepassing valt van arti
kel 26 van de bijzondere wet van 6 ja
nuari 1989 op het Arbitragehof en dat 
zij derhalve niet dient te worden ge
steld; 

Overwegende dat de appelrechters, 
deels met bevestiging, deels door her
vorming van het beroepen vonnis, ei
ser veroordelen tot een gevangenis
strafvan zevenjaar en een geldboete 
van vijftigduizend frank gebracht op 
tien miljoen frank en een vervangende 
gevangenisstraf van drie maand; dat 
zij na de uitspraak van het arrest, met 
toepassing van artikel 33 Wet Voorlo
pige Hechtenis, diens onmiddellijke 
aanhouding bevelen; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hofvermag acht te slaan, 
niet blijkt dat eiser ingevolge het be
vel tot aanhouding werkelijk wordt 
aangehouden; dat hij voor het Hof niet 
aanvoert dat hij zich in de onmoge
lijkheid bevond om aan dit bevel ge
volg te geven vooraleer cassatieberoep 
in te stellen; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

III. Op de voorziening van Mauro 
Stalder: 

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

Over het tweede middel : 
Overwegende dat het middel dat de 

schending van artikel149 Grondwet 
aanvoert zonder de vordering, het ver
weer of de exceptie aan te duiden 
waarop het bestreden arrest niet zou 
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hebben geantwoord, wegens gebrek 
aan nauwkeurigheid niet ontvanke
lijk 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; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing tot onmiddel
lijke aanhouding van eiser : 

Overwegende dat de veroordelende 
beslissing ten gevolge van de hierna 
uit te spreken verwerping van deer
tegen gerichte voorziening in kracht 
van gewijsde gaat; 

Dat de voorziening derhalve geen 
bestaansreden meer heeft; 

C. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissingen op de door de 
verweersters tegen eiser ingestelde 
burgerlijke rechtsvorderingen : 

Overwegende dat de appelrechters 
de burgerlijke rechtsvorderingen van 
de verweersters tegen eiser als onge
grond afwijzen en de verweersters ver
oordelen in de kosten van hun vorde
ringen; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is bij gebrek aan belang; 

IV. Op de voorziening van Leo Ca
porali: 

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

Om die redenen, ongeacht dena
mens Hendrikus Van Deijl neerge
legde memorie die niet de ontvanke
lijkheid van zijn voorzieningen betreft, 
ongeacht het door Mauro Stift aange
voerde middel dat niet de ontvanke
lijkheid van zijn voorzieningen be
treft en ongeacht het eerste middel 
van Eddy Stalder dat aileen betrek
king heeft op de door de verweersters 
tegen eiser ingestelde burgerlijke 
rechtsvorderingen en niet de ontvan-

kelijkheid betreft van de tegen de be
slissingen over die vorderingen inge
stelde voorziening, verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt de eisers in 
de kosten van hun respectieve voor
zieningen. 

8 september 1998 - 28 kamer - Voor
zitter : de h. Holsters, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Landers - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Dubrulle, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. A. Louf, K. 
Sallet, N. Gallant, N. Buisseret, Brussel. 

Nr. 394 

2e KAMER- 8 september 1998 

1 o RECHTBANKEN - STRAFZAKEN 
STRAFVORDERING- AKTE VAN AANHANGIG
MAKING- MISDRIJF- KWALIFICATIE- ON
DERZOEK- BEVOEGDHEID. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
STRAFZAKEN- BEVOEGDHEID -AKTE VAN 
AANHANGIGMAKING- MISDRIJF- KWALIFI
CATIE - ONDERZOEK- GEVOLG. 

3° REGELING VAN RECHTSGEBIED
STRAFZAKEN - TUSSEN ONDERZOEKS
GERECHT EN VONNISGERECHT -AARD VAN 
HET MISDRIJF- VERWIJZINGSBESCHIKKING
KWALIFICATIE - ONBEVOEGD VONNIS
GERECHT- ONDERZOEK DE PLANO. 

1 o en 2° Als een misdrijf zoals het werd om
schreven in de akte van aanhangigma
king niet tot de bevoegdheid van de recht
bank behoort, moet deze zich "de plano" 
en zonder onderzoek van de overeenstem
ming tussen feit en kwalificatie onbe
voegd verklaren (1). (Artt. 159 en 191 Sv.) 

3° Wanneer de raadkamer een verdachte 
naar de correctionele rechtbank verwijst 
wegens een gecorrectionaliseerde mis
daad en het hof van beroep het be roe
pen vonnis van die rechtbank teniet doet 

(1) Zie DECLERCQ, R., Beginselen van Straf
rechtspleging, Kluwer, 1994, nr. 894, en de al
daar aangehaalde rechtspraak, o.m. : Cass., 9 nov. 
1982, A.R. nr. 7201 (A. C., 1982-83, nr. 157), en 21 
okt. 1986, A.R. nr. 9606 (ibid., 1986-87, nr. 112). 
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en terecht "de plano" vaststelt dat die 
rechtbank onbevoegd is om reden dat de 
correctionalisatie van het feit ten on
rechte gebeurde, omdat de in de 
verwijzingsbeschikking van de raadka
mer aangeduide misdrijfkwalificatie de 
rechtbank niet toelaat haar bevoegd
heid ratione materiae te onderzoeken, re
gelt het Hof het rechtsgebied, vernietigt 
het de beschikking van de raadkamer en 
verwijst het de zaak naar de hamer van 
inbeschuldigingstelling. 

(PROCUREUR-GENERAAL TE GENT T. GONZALES) 

ARREST 

(A.R. nr. P.98.1078.N) 

HET HOF;- Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van rechtsgebied, 
gedagtekend 17 juli 1998 en ter griffi.e
van het Hof ontvangen op 30 juli 1998, 
van de procureur-generaal bij het Hof 
van Beroep te Gent en waarvan een 
door de griffier van het Hof voor eens
luidend verklaarde kopie aan dit ar
rest is gehecht en ervan deel uitmaakt; 

Overwegende dat de raadkamer van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Gent, bij beschikking van 23 januari 
1998, Miquel Gonzales Tapia, zonder 
beroep, geboren te Chiapas (Mexico) op 
5 december 1970, wonende te Gent, 
Blekersdijk 30, van Mexicaanse na
tionaliteit, met aanneming van ver
zachtende omstandigheden naar de 
correctionele rechtbank heeft verwe
zen wegens: 

A. Om de misdaad of het wanbe
drijf uitgevoerd te hebben of om aan 
de uitvoering ervan rechtstreeks me
degewerkt te hebben, door enige daad, 
tot de uitvoering zodanige hulp ver
leend te hebben dat zonder zijn bij
stand het misdrijf niet kon gepleegd 
worden, door giften, beloften, bedrei
gingen, misbruik van gezag of van 
macht, misdadige kuiperijen of arglis
tigheden, dit misdrijf rechtstreeks uit
gelokt te hebben, als dader of mede
dader zoals voorzien door art. 66 van 
het StrafWetboek. Door middel van ge
weld of bedreiging, hierna vermelde 
zaken die hen niet toebehoorden, be-

drieglijk weggenomen te hebben met 
de omstandigheid dat de diefstal ge
pleegd werd onder twee van de in ar
tikel 4 71 vermelde omstandigheden, 
namelijk dat de diefstal gepleegd werd 
bij nacht en dat de diefstal gepleegd 
werd door twee of meer personen en 
dat de schuldige om de diefstal te ver
gemakkelijken of zijn vlucht te verze
keren gebruik maakte van een voer
tuig of enig ander al dan niet met een 
motor aangedreven tuig en met de om
standigheid dat de schuldige om de 
diefstal te plegen of zijn vlucht te ver
zekeren, gebruik maakte van weerloos
makende of giftige stoffen en boven
dien met de omstandigheid dat de 
diefstal gepleegd werd door middel van 
geweld of bedreiging, het geweld of de 
bedreigingen, hetzij een ongeneeslijk 
lijkende ziekte, hetzij een blijvende fy
sische of psychische ongeschiktheid, 
hetzij het volledig verlies van het ge
bruik van een orgaan, hetzij een zware 
verminking ten gevolge gehad heb
bend, namelijk: (. .. )ten nadele van 
Slosse Alain; 

B. Opzettelijk verwondingen of sla
gen te hebben toegebracht aan Teir
linck Sabine; 

Overwegende dat het Hof van Be
roep te Gent, correctionele kamer, bij 
arrest van 16 juni 1998, het beroe
pen vonnis, uitgesproken op 18 fe
bruari 1998 door de Correctionele 
Rechtbank te Gent, met betrekking tot 
eiser tenietdoet en vaststelt dat de cor
rectionele rechtbank onbevoegd is, om 
reden dat de correctionalisatie van het 
feit A door de raadkamer ten onrechte 
gebeurde nu dit feit een misdaad be
treft bepaald bij artikel 4 72 StrafWet
boek die met toepassing van artikel 
4 73 van dit wetboek met levenslange 
dwangarbeid wordt bestraft en over
eenkomstig artikel 2, derde lid, 3°, van 
de wet van 4 oktober 1867 op de ver
zachtende omstandigheden, de raad
kamer alleen wegens verzachtende 
omstandigheden kan verwijzen naar 
de correctionele rechtbank wanneer 
het geweld of de bedreiging voor het 
slachtoffer geen andere gevolgen heeft 



Nr. 395 HOF VAN CASSATIE 873 

dan een blijvende fysieke of psychi
sche ongeschiktheid, en "het geadi
eerde vonnisgerecht vooreerst een 
drempelcontrole (moet) verrichten ge
richt op de misdrijfkwalificatie die 
aangeduid is in de verwijzings
beslissing (en) de misdrijfkwalificatie 
der tenlastelegging A zoals gelibel
leerd in de verwijzingsvordering van 
de procureur des Konings dd. 
15.01.1998 (kaft 8) niet vatbaar (was) 
voor correctionalisatie (en) het hof (van 
beroep) evenmin bevoegd (is) te oor
delen over de tenlastelegging B -hoe
wei regelmatig verwezen - nu de fei
ten voorwerp van deze tenlastelegging 
verknocht en samenhangend zijn met 
de tenlastelegging A"; 

Overwegende dat tegen de beschik
king van de raadkamer vooralsnog 
geen rechtsmiddel kan worden aan
gewend en het arrest van de correc
tionele kamer van het Hof van Be
roep te Gent in kracht van gewijsde is 
gegaan; 

Dat de onderlinge tegenstrijdig
heid van deze beslissingen een ge
schil van rechtsmacht doet ontstaan 
dat de loop van het gerecht belem
mert; 

Overwegende dat een rechtbank, als 
een misdrijf zoals het werd omschre
ven in de akte van aanhangigmaking 
niet tot haar bevoegdbeid behoort, zich 
"de plano", en zonder onderzoek van 
de overeenstemming tussen feit en 
kwalificatie, onbevoegd moet verkla
ren; Dat te dezen de in de verwijzings
beschikking van de raadkamer aan het 
ten laste van eiser gelegde feit Age
geven kwalificatie de rechtbank niet 
toelaat haar bevoegdheid ratione ma
teriae vast te stellen; 

Dat de beslissing van de appel
rechters naar recht verantwoord is; 

Overwegende dat er samenhang 
schijnt te bestaan tussen de misdaad 
sub A en het sub B aan eiser ten laste 
gelegde misdrijf; 

Om die redenen, beslissende tot re
geling van rechtsgebied, vernietigt de 
door de raadkamer van de Rechtbank 

van Eerste Aanleg te Gent op 23 ja
nuari 1998 ten aanzien van Miquel 
Gonzales Tapia gewezen beschikking; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de ge
deeltelijk vemietigde beschikking; ver
wijst de zaak naar het Hof van Be
roep te Gent, kamer van inbeschuldi
gingstelling. 

8 september 1998 - 28 kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Holsters, voor
zitter - Gelijkluidende conclusie van de h. 
Dubrulle, advocaat-generaal. 

Nr. 395 

2e KAMER- 8 september 1998 

1 o CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN HET HOF 
- ALLERLEI- STRAFZAKEN- AANGIFTE VAN 
MISDADEN- NIET TEN LASTE GELEGD AAN 
EEN GEHELE RECHTBANK- ONTV ANKELIJK
HEID. 

2° CASSATIE - BEVOEGDHEID VAN HET HOF 
-ALLERLEI- STRAFZAKEN -AANGIFTE VAN 
MISDADEN- TEN LASTE GELEGD AAN EEN LID 
VAN EEN HOF VAN BEROEP- INCIDENTEEL IN 
EEN ZAAK DIE VOOR HET HOF AANHANGIG IS 
-BE GRIP- ONTV ANKELIJKHEID. 

3° CASSATIE - ALLERLEI- STRAFZAKEN
AANGIFTE VAN MISDADEN- NIET TEN LASTE 
GELEGD AAN EEN GEHELE RECHTBANK- TEN 
LASTE GELEGD AAN EEN LID VAN EEN HOF 
VAN BEROEP - INCIDENTEEL IN EEN ZAAK DIE 
VOOR HET HOF AANHANGIG IS- RECHTSPLE
GING. 

1 o Niet ontvankelijk is de aangifte, recht
streeks bij het Hof van Cassatie gedaan, 
in een zaak die door een cassatieberoep 
voor het Hof aanhangig is, van misda
den niet ten laste gelegd aan een gehele 
rechtbank van eerste aanleg, maar aan 
individuele niet nader genoemde leden 
van deze rechtbank (1). (Artt. 485, 486 en 
493 Sv.) 

(1) Zie Cass., 25 sept. 1973 (A.C., 1974, 92). 
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2° Niet ontvankelijk is de aangifte, recht
streeks bij het Hof van Cassatie gedaan, 
in een zaak die door een cassatieberoep 
voor het Hof aanhangig is, van misda
den ten laste gelegd aan een lid van een 
hof van beroep wanneer de beslissing over 
het cassatieberoep niet ondergeschikt is 
aan het resultaat van het onderzoek van 
de aangifte en deze aangifte dus niet als 
incidenteel kan worden beschouwd (2). 
(Artt. 485, 486 en 493 Sv.) 

3° Het arrest van het Hofvan Cassatie dat 
een aangifte, in een zaak die door een 
cassatieberoep voor het Hof aanhangig is, 
als onontvankelijk verwerpt, omdat de 
erin aangegeven misdaden niet aan een 
gehele rechtbank van eerste aanleg ten 
laste worden gelegd en omdat ze niet in
cidenteel is in het cassatieberoep, wat de 
ten laste van een lid van een hof van be
roep aangegeven misdaden betreft, wordt 
in raadkamer uitgesproken (3) (4). 

CMARYNS) 

ARREST 

(A.R. nr. P.98.1105.N) 

HET HOF; - Gelet op de vorde
ring van de procureur-generaal bij het 
Hof van Cassatie, luidend als volgt : 

11 Aan de tweede kamer van het Hof 
van Cassatie, 

De ondergetekende procureur
generaal, 

Gelet op het cassatieberoep op 3 
maart 1998 door Maryus Mentor, Jose, 
Albert, gerechtsdeurwaarder, gebo
ren te Gent op 7 augustus 1933, wo
nende te 9000 Gent, Ekkergemstraat, 
91, als beklaagde ingesteld tegen het 
arrest (nr. 83513) op 23 februari 1998 
gewezen door het Hof van Beroep te 
Gent, vierde kamer, rechtdoende in 
correctionele zaken. 

Gelet op de 11memorie tot verzoek in 
cassatie11, gedagtekend op 18 mei 1998, 
door voornoemde Maryus Mentor op 

(2) Zie noot 1. 

(3) Zie noot 1. 

(4) Zie Cass., 9 dec. 1987, A.R. nrs. 6416 en 
6419 (A.C., 1987-88, nrs. 219 en 220). 

19 mei 1998 regelmatig ter griffie van 
het Hof neergelegd, waarin hij bij het 
Hof, op grond van artikel 486 van het 
Wetboek van Strafvordering, feiten 
aangeeft die hij omschrijft als misda
den, bedoeld in artikel 485 van dat 
Wetboek (nl. valsheden in geschrif
ten), die hij ten laste legt van en in de 
uitoefening van hun ambt zouden ge
pleegd zijn door, onder meer, 11 de 
Procureur-generaal bij het Hof van Be
roep te Gent en/of de Procureur des 
Konings te Gent (of magistraten van 
zijn parket) en/of de onderzoekende in
stanties (waaronder een onderzoeks
rechter)11; 

Overwegende dat deze aangifte be
trekking heeft : 1" op het verloop van 
het gerechtelijk strafonderzoek en de 
samenstelling van het strafdossier, 
voorafgaand aan het veroordelend ar
rest en waarover eiser, bij de 
Procureur-generaal bij het Hof van Be
roep te Gent, tegen de onderzoekers en 
de bij het onderzoek betrokken ma
gistraten klacht heeftneergelegd; 2" op 
de verzoeken van eiser, na dit arrest, 
tot aflevering van afschriften van ter 
griffie van de rechtbank van eerste 
aanleg te Gent neergelegde van vals
heid betichte stukken; 

Overwegende dat deze aangifte 
rechtstreeks bij het Hof, zogenaamd 
incidenteel, gedaan wordt in een zaak 
die voor het Hof, door het cassatie
beroep, aanhangig is; 

Overwegende dat de wetgever, door 
(het) de persoon die beweert bena
deeld te zijn de mogelijkheid te hie
den aan het Hofvan Cassatie te vra
gen over een incidentele aangifte, in 
een zaak die voor het Hof aanhangig 
is, rechtstreeks uitspraak te doen, ge
wild heeft dat de aangifte op de be
slissing of op het resultaat van de zaak 
een juridische invloed kan hebben; 

Dat dit te dezen niet het geval is; 
Overwegende, namelijk, dat de sub 

a) 1" t.e.m. 4", blad 2 van zijn memo
rie door eiser aan de Procureur
generaal bij het Hof van Beroep te 
Gent verweten houdingen of onthou
dingen geen aanwijzingen van (als 
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door eiser bedoelde) misdaden in de 
uitoefening van zijn ambt opleveren en 
de door eiser ingeroepen andere fei
ten en omstandigheden zo vaag en on
duidelijk zijn dat ze evenmin van aard 
zijn om die aanwijzingen in te hou
den; 

Overwegende, voor het overige, dat 
de aangifte niet is gericht tegen de ge
hele Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Gent en dat eiser, buitendien, ter te
rechtzitting van het hof van beroep te 
Gent van 20 januari 1998 een stuk, ge
titeld "Prejudicieel geschil", met bij
lagen, heeft neergelegd, waarbij hij het 
openbaar ministerie "sommeert", over
eenkomstig de artikelen 458 e.v. van 
het Wetboek van Strafvordering, te 
verklaren of het zich van de in eisers' 
klachten van 9 mei 1997 en 20 okto
ber 1997 sub a) t.e.m. e) omschreven 
van valsheid betichte stukken wil be
.dienen en aanbiedt te bewijzen dat alle 
door hem ingeroepen valsheden wel 
degelijk gepleegd zijn; 

Dat het proces-verbaal van de te
rechtzitting van het hof van beroep 
van 20 januari 1998, hierover verder 
vermeldt : "Het Hof verzoekt het 
Openbaar Ministerie heden zijn dien
sten te raadplegen omtrent voornoemd 
'Prejudicieel geschil'; het Hof schorst 
de zitting. Na de schorsing herneemt 
het Hof de terechtzitting ( ... ). Het 
Openbaar Ministerie legt een stuk 
neer, antwoordende op voormelde 
vraag; Na kennisneming van dit stuk 
neergelegd door het O.M. verklaart be
klaagde geen bezwaren te formule
ren tegen huidige behandeling van 
deze zaak"; dat bedoeld stuk een na
mens de procureur-generaal bij dat hof 
ondertekende brief van dezelfde da
tum is, waarin hij de kamervoorzit
ter laat weten dat eisers klacht van 9 
mei 1997 tegen o.m. twee magistra
ten van het parket te Gent na onder
zoek zonder gevolg werd gerangschikt 
en vooralsnog geen nieuwe klacht van 
20 oktober 1997 kon teruggevonden 
worden; 

Dat het bestreden arrest ''Wat het 
'Prejudicieel geschil' betreft" (5e blad, 
a.l.) vaststelt: "Enige valsheid of be-

zwaren ertoe zijn er niet. Beklaagde 
brengt geen nieuwe elementen aan die 
de bedoelde klachten dd. 09.05.1997, 
klaarblijkelijk 'aangevuld' met de 
klacht dd. 20.10.1997 (zie stukken door 
beklaagde zelf ter terechtzitting dd. 
20.01.1998 neergelegd) zouden kun
nen ondersteunen. Hij verklaart dan 
ook geen bezwaren te hebben tegen de 
behandeling van de zaak", en bier
over oordeelt : "wat impliciet met zich 
meebrengt dat hij van het 'prejudi
cieel geschil', in feite 'een tussen
geschil', afziet. Aldus is er geen en
kele reden de strafVordering te 
schorsen"; 

Overwegende dat eiser te dezen, 
zonder die vermeldingen van dat 
proces-verbaal of deze beschikkin
gen van het bestreden arrest zelf van 
valsheid te betichten, noch andere dan 
daarin bedoelde feiten aan te voeren, 
terwijl hij voorts slechts na het ar
rest gedateerde feiten aangeeft, te
gen deze beschikkingen geen middel 
aanvoert; 

Dat de beslissing over het cassatie
beroep derhalve niet ondergeschikt is 
aan het resultaat van het onderzoek 
van de aangifte; 

Dat deze aangifte derhalve niet als 
incidenteel kan worden beschouwd, 
mitsdien niet ontvankelijk is; 

Om deze redenen, gelet op de arti
kelen 485, 486, 493 en 502 van het 
Wetboek van StrafVordering en 37 en 
41 van de wet van 15 juni 1935 op het 
gebruik der talen in gerechtszaken, 
vordert dat het Hof moge behagen, na 
het verslag van de raadsheer verslag
gever te hebben gehoord en in raad
kamer uitspraak doende, de aangifte 
te verwerpen en eiser te veroordelen in 
de kosten. 

Gedaan te Brussel, op 31 juli 1998. 
Voor de procureur-generaal, 

De advocaat-generaal, 
(get. ) G. Dubrulle." 

Gelet op de door Mentor Maryus ter 
griffie van het Hof gedane aangifte in 
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de zaak nr. P.98.0427.N die aanhan
gig is bij de tweede kamer van het Hof 
van Cassatie, 

Met aanneming van de gronden van 
de vordering; 

Gelet op de artikelen 425, 485, 486, 
493, 502 Wetboek van Strafvordering, 
37 en 41 van de wet van 15 juni 1935, 

Rechtdoende in raadkamer : 

Verwerpt de aangifte; veroordeelt ei
ser in de kosten. 

8 september 1998 - 2e kamer - Voor
zitter : de h. Holsters, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Landers - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Dubrulle, advocaat
generaal. 

Nr. 396 

28 KAMER- 8 september 1998 

1 o VONNISSEN EN ARRESTEN - STRAF
ZAKEN- STRAFVORDERING- BURGERLIJKE 
PARTIJ- GETUIGE- EED. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAF
ZAKEN- STRAFVORDERING- BURGERLIJKE 
PARTIJ- GETUIGE- VERHOOR ZONDER EED 
- DEKKING- VOORWAARDEN. 

1 o De burgerlijke partij die als getuige 
wordt gehoord, moet de bij de wet voor
geschreven eed afleggen (1). (Artt. 155, 
189 en 317 Sv.) 

2° De nietigheid die voortvloeit uit het feit 
dat de burgerlijke partij de eed als ge
tuige niet heeft afgelegd voor de appel
rechter, is gedekt door het op tegenspraak 
gewezen veroordelend arrest, zonder dat 
zij door de beklaagde is voorgedragen of 

(1) Cass., 19 jan. 1994, A.R. nr. P.93.1235.F 
(A.C., 1994, nr. 32). 

door de rechter ambtshalve is uitgespro
ken (2). (Art. 407, derde lid, Sv.) 

(JADOUL) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.98.1059.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 juni 1998 gewezen 
door het Hofvan Beroep te Brussel; 

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

Overwegende dat uit het proces
verbaal van de terechtzitting van 11 
juni 1998 blijkt dat de burgerlijke par
tij, "met instemming van alle par
tijen", als getuige is gehoord door het 
hof van beroep; 

Overwegende dat een burgerlijke 
partij die als getuige wordt gehoord, de 
bij wet voorgeschreven eed dient af te 
leggen; 

Overwegende dat artikel407, derde 
lid, van het Wetboek van Strafvorde
ring luidt als volgt : "In strafzaken zijn 
de nietigheden voortkomend uit enige 
onregelmatigheid betreffende de eed 
van getuigen, deskundigen o{ tolken 
gedekt, wanneer een vonnis of arrest 
op tegenspraak, behalve datgene dat 
een maatregel van inwendige aard in
houdt, gewezen is zonder dat de nie
tigheid door een van de partijen is 
voorgedragen of door de rechter ambts
halve is uitgesproken"; 

Overwegende dat het veroordelend 
arrest van 26 juni 1998 op tegen
spraak is gewezen; dat eiser de thans 
aangevoerde nietigheid betreffende de 
eedafl.egging van de burgerlijke par
tij als getuige niet he eft voorgedra
gen voor de rechter en dat die nietig
heid door laatstgenoemde evenmin 

(1) Zie Cass., 11 aug. 1988, A.R. nr. 2671 (A. C., 
1987-88, nr. 691) en 19 jan. 1994 (arrest ver
meld in de voorgaande noot). 
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ambtshalve is uitgesproken; dat de 
nietigheid dus gedekt is; 

Dat het middel niet kan leiden tot 
vernietiging en, bijgevolg, niet ont
vankelijk is; 

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 burger
lijke rechtsvordering : 

Overwegende dat het bestreden ar
rest eiser veroordeelt om aan verweer
der een provisionele schadevergoe
ding te betalen en een medisch 
deskundigenonderzoek beveelt; dat een 
dergelijke beslissing geen eindbeslis
sing is in de zin van artikel 416 van 
het Wetboek van Strafvordering en 
geen uitspraak doet over een geschil 
inzake bevoegdheid; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

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

8 september 1998 - 2e kamer - Voor
zitter: de h. Holsters, voorzitter- Ver
slaggever: mevr. Jeanmart- Gelijklui
dende conclusie van de h. Dubrulle, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. A. 
Krywin, Brussel. 

Nr. 397 

1 e KAMER- 10 september 1998 

1° RETRIBUTIE - BEGRIP. 

2° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART. 100 
TOT EINDE) - ARTIKEL 173 - RETRIBUTIE
BE GRIP. 

1 o en 2° De retributie is in essentie de ver
goeding die de overheid van bepaalde be
lastingplichtigen vordert als tegenpres-

tatie voor een bijzondere dienst die zij in 
hun persoonlijk belang heeft geleverd of 
voor een rechtstreeks en bijzonder voor
deel dat zij hun heeft toegestaan (1); het 
bedrag ervan moet in een redelijke ver
houding staan tot het belang van de ver
strekte dienst (2). (Art. 173 Gw. [1994].) 
(3) 

(STAD VERVIERS T. PEUTAT) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.97.0290.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 10 januari 1997 in laat
ste aanleg gewezen door de vrederech
ter van het tweede kanton te Verviers; 

Over het middel, gesteld als volgt : scherr
ding van de artikelen 170, inzonderheid 
§ 3, en 173 van de Grondwet, van het enig 
artikel van de wet van 22 februari 1965 
waarbij aan de gemeenten wordt toege
staan parkeergeld op motorrijtuigen in te 
voeren en van de artikelen 1, 2 en 3 van de 
verordening van de gemeenteraad van de 
stad Verviers van 24 juni 1991 tot invoe
ring van een retributie op het gebruik van 
parkeermeters, gewijzigd bij het besluit van 
de gemeenteraad van Verviers van 2 de
cember 1991, 

doordat het vonnis vaststelt dat verweer
der op 16 maart 1994 zijn voertuig gepar
keerd heeft in de rue du College te Ver
viers, in een door parkeerautomaten 
gereglementeerde zone; dat hij, aange
zien hij geen geld in een van die parkeer
automaten had ingebracht, op de voor
ruit van zijn voertuig een bericht vond 
waarbij hij werd verzocht om binnen tien 
dagen het parkeergeld voor een dag, na
melijk 500 frank, te betalen; dat hij dat be
drag niet tijdig heeft betaald; dat de rechts
vordering van eiseres ertoe strekt 
verweerder te doen veroordelen tot beta
ling v>an dat bedrag, krachtens haar ver
ordening van 24 juni 1991 tot invoering van 
een retributie op het gebruik van parkeer
meters, gewijzigd op 2 december 1991; dat 

(1) Zie concl. O.M. in Bull. en Pas., 1998, I, nr. 
397. 

(2) Zie noot 1. 

(3) Zie noot 1. 
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het vervolgens die rechtsvordering van ei
seres afWijst op de gronden die uiteenge
zet zijn in het op dezelfde dag door de
zelfde vrederechter inzake eiseres tegen 
Gabrielle Pascual (AR 847/92) gewezen von
nis, waarin (1) meer bepaald wordt vast
gesteld dat op de parkeerautomaten van ei
seres de volgende voorschriften en 
voorwaarden vermeld staan : "10 frank = 30 
minuten betalend parkeren van maan
dag tot en met zaterdag - Gratis op feest
dagen - 9 tot 12 - 14 tot 17.30 u. -
Waarschuwing : indien u de voornoemde 
voorschriften voor het gebruik van de par
keerautomaat niet nakomt, kiest u auto
matisch voor het forfaitaire tariefvan 500 
frank waarmee u zonder onderbreking mag 
parkeren van 9 tot 18 uur. U dient dit be
drag te betalen volgens de regels die ver
meld staan op het document datu ach
teraf zal worden toegestuurd" en (2) 
oordeelt dat het voomoemde forfait van 500 
frank een belasting is, inzonderheid op 
grand "dat (eiseres), door aan de automo
bilisten die geen of onvoldoende geld in de 
parkeermeter hebben ingebracht, parkeer
geld voor een hele dag aan te rekenen, de 
automobilisten ( ... ) niet het recht geeft om 
zich te onttrekken aan die mogelijkheid 
welke hun van overheidswege wordt opge
legd; dat, anderzijds, het gevorderde be
drag van 500 frank niet in verhouding staat 
tot het belang van de bewezen dienst maar 
het gevolg is van een forfait dat in de voor
noemde gemeentelijke verordeningen is 
vastgesteld, en zonder enige twijfel geen en
kel verband houdt met het begrip kost
prijs van de door (eiseres) aan de gebrui
kers van de openbare weg verleende dienst; 
die kostprijs immers onveranderd zou moe
ten blijven, ongeacht de situatie waarin die 
weggebruikers verkeren, wat in casu niet 
het geval is, aangezien voor de automobi
listen die voldoende geld in de parkeerme
ter inbrengen, die prijs 130 frank per dag 
bedraagt, terwijl voor de anderen een dag 
parkeren 500 frank kost; het door (eise
res) gevorderde forfait van 500 frank bij
gevolg niet in verhouding staat tot het be
lang van de dienst aan automobilisten die 
de parkeerplaatsen gebruiken in een zone 
met betalend parkeren; dat genoemd for
fait niet mag worden aangemerkt als een 
retributie maar als een belasting die geen 
verband houdt met de kostprijs van de ver
leende dienst", en op eigen gronden, na
melijk "dat de fiscale bevoegdheid van de 
gemeenten vastgelegd is in artikel170, § 4, 
van de Grondwet (voorheen 110, § 4); dat 
de gemeenteoverheid de maatstaf en de 
grondslag van de heff:ingen waarvan zij de 

noodzaak beoordeelt volgens de behoef
ten die zij meent te moeten voldoen, vrij 
vaststelt; dat de wetgever evenwel, in be
paalde gevallen, de fiscale bevoegdheid van 
de gemeenten verbiedt ofbeperkt; dat zulks 
het geval is in de wet van 22 februari 1965 
waarbij aan de gemeenteraden het recht 
wordt toegekend om parkeergeld op mo
torrijtuigen in te voeren; dat hierboven is 
aangetoond dat het forfait van 500 frank 
dat gevorderd wordt van de gebruiker die 
de gebruiksvoorschriften op de parkeer
automaat niet nakomt, niet als een retri
butie kan worden aangemerkt; dat bijge
volg de door (verweerder) opgeworpen 
exceptie van onwettigheid gegrond is, aan
gezien (eiseres) de toepassing van de be
paling van de gemeenteverordeningen van 
24 juni en 2 december 1991 betre:ffende de 
betaling van het forfaitair tarief van 500 
frank niet mag vorderen omdat die bepa
ling niet overeenstemt met de wetten, in de 
zin van artikel 159 van de Grondwet", 

terwijl het enig artikel van de voor
noemde wet van 22 februari 1965 bepaalt : 
"wanneer de gemeenteraden verordenin
gen inzake het stationeren vaststellen over
eenkomstig de wetgeving en de reglemen
ten op de verkeerspolitie, kunnen zij, 
afgezien van de zones voor het beperkt par
keren, 'blauwe zones' genaamd, parkeer
geld op de motorrijtuigen he:ffen"; de ge
meenteraad van eiseres bij verordening van 
24 juni 1991, gewijzigd op 2 december 1991, 
vanaf 1 augustus 1991 tot 31 december 
1994, een "retributie op het gebruik van 
parkeermeters" heeft vastgesteld (artikel1); 
artikel 2 van die op 2 december 1991 ge
wijzigde verordening luidt als volgt : "op 
plaatsen met parkeermeters, in de zin van 
artikel27.3.1 van het algemeen reglement 
op de politie van het wegverkeer, geschiedt 
het parkeren volgens de gebruiks
voorschriften"; artikel 3 van de verorde
ning het bedrag van de retributie bepaalt 
op (1) "20 frank per uur parkeertijd (te be
talen in het toestel), deelbaar in twee helf
ten, waarbij elk bedrag van 10 frank recht 
geeft op een halfuur parkeertijd"; (2) "500 
frank op plaatsen met parkeerautoma
ten, voor de bestuurders die hun auto par
keren en daarbij niet opteren voor een be
perkte parkeertijd en/of geen of onvol
doende geld in het toestel inbrengen. In dat 
geval moet de retributie betaald worden 
binnen tien dagen na de ontvangst van het 
daartoe bestemde stortingsformulier"; de 
door de verordening voorgeschreven beta
lingen, ongeacht of ze spontaan geschie
den door inbreng van geld in de parkeer
automaat of gevorderd worden van de 
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automobilist die geen of onvoldoende geld 
in het toestel heeft ingebracht, retribu
ties zijn in de zin van het enig artikel van 
voornoemde wet van 22 februari 1965 en 
geen belastingen aangezien zij als tegen
prestatie het recht geven om de openbare 
weg te gebruiken om er een motorrijtuig op 
te parkeren; uit de omstandigheid dat de 
automobilist die, a an een tarief van 20 
frank per uur, voldoende geld in de par
keerautomaat stopt, per dag minder be
taalt dan het bedrag van 500 frank dat ge
vorderd wordt van de automobilist die geen 
of onvoldoende geld in het toestel inbrengt, 
niet kan worden afgeleid dat de in de ver
ordening vastgestelde bedragen retribu
ties zouden zijn in het eerste geval maar 
niet in het tweede geval, aangezien de te
genprestatie voor de gevraagde bedragen in 
beide gevallen dezelfde is, namelijk het ge
bruik van de weg voor parkeerdoeleinden; 
het vonnis derhalve het grondwettelijk on
derscheid tussen gemeentebelasting en re
tributie miskent (schending van de arti
kelen 170, § 4, en 173 van de Grondwet) en 
de overige in het middel aangewezen be
palingen schendt : 

Overwegende dat de retributie in es
sen tie de vergoeding is die de over
heid van bepaalde belastingplichti
gen eist als tegenprestatie voor een 
bijzondere dienst die zij in hun per
soonlijk belang levert of voor een 
rechtstreeks en bijzonder voordeel dat 
zij hun toestaat; 

Dat het bedrag van een retributie in 
een redelijke verhouding moet staan 
tot het belang van de verstrekte dienst 
en dat zij anders geen retributie meer 
is maar als een belasting moet wor
den aangemerkt; 

Overwegende dat het vonnis oor
deelt dat "het door eiseres gevorderde 
forfait van 500 frank niet in verhou
ding staat tot het belang van de dienst 
aan automobilisten die de parkeer
plaatsen gebruiken in een zone met 
betalend parkeren en niet mag wor
den aangemerkt als een retributie 
maar als een belasting die geen ver
band houdt met de kostprijs van de 
verleende dienst"; 

Dat de rechter uit die overweging 
niet kon afieiden dat het gevorderde 
forfait niet in een redelijke verhou-

ding stond tot de aan verweerder ver
leende dienst, en dus geen retributie 
was; 

Dat het middel gegrond is; 

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

10 september 1998 - 1" kamer - Voor
zitter : de h. Verougstraete, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Parment
ier - Gelijkluidende conclusie van de h. 
Leclercq, advocaat-generaal- Advocaat : 
mr. Kirkpatrick. 

Nr. 398 

1 e KAMER- 10 september 1998 

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - BURGERLIJKE ZA
KEN - VREDERECHTER - BLOED- OF 
AANVERWANTSCHAP- VORDERING TOT ONT
TREKKING- VORDERING DIE NIET KENNE
LIJK ONONTVANKELIJK IS- GEVOLG. 

Wanneer het door een advocaat met rede
nen omklede en ondertekende verzoek
schrift tot onttrekking van de zaak aan de 
vrederechter wegens bloed- of aan
verwantschap niet kennelijk onontvan
kelijk is, beveelt het Hof dat uiterlijk bin
nen acht dagen de bij de wet bepaalde 
mededelingen worden gedaan en dat de 
partijen uiterlijk binnen twee maanden 
worden opgeroepen om op een terechtzit
ting van het Hofte verschijnen. (Artt. 648, 
1°, 649, 2°, en 656, tweede lid, Ger.W. (1).) 

(1) Artt. 649, 2°, en 656, tweede lid, na de ver
wijzing ervan bij wet 12 maart 1998, B.S., 2 april 
1998, blz. 10024 e.v. 
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(D ... T. D ... T.A.V. D ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.98.0369.F) 

HET HOF; - Gelet op het door mr. 
Vincent Franquet, advocaat bij de ba
lie te Nijvel, met redenen omklede en 
ondertekende verzoekschrift dat op 4 
september 1998 ter griffie van het Hof 
is neergelegd en waarin eiser vordert 
dat de zaak wegens bloed- of 
aanverwantschap wordt onttrokken 
aan de vrederechter van het kanton 
Waver; 

Overwegende dat het verzoekschrift 
niet kennelijk onontvankelijk is; 

Om die redenen, beveelt dat van dit 
arrest, van het verzoekschrift en van 
de erbij gevoegde stukken, die ter grif
fie van het Vredegerecht van het kan
ton Waver dienen te worden neerge
legd, mededeling wordt gedaan aan de 
vrederechter van dat kanton, opdat hij, 
v66r 22 september, in overleg met de 
leden van zijn gerecht, de bij artikel 
656, tweede lid, 1°, van het Gerechte
lijk Wetboek bepaalde verklaring kan 
stellen; beveelt dat op dezelfde wijze 
van dezelfde stukken mededeling 
wordt gedaan aan mevrouw V. .. D ... , 
wonende te ... , en aan de heer B ... D ... , 
voorlopig bewindvoerder, wonende te 
... , die hun conclusie v66r 28 septem
ber 1998 ter griffie van het Hof moe
ten neerleggen; roept de partijen op 
om op 1 oktober 1998 voor het Hof te 
verschijnen, op welke datum afdelings
voorzitter Verougstraete verslag zal 
uitbrengen. 

10 september 1998 - 1 e kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Verougstraete, 
afdelingsvoorzitter- Gelijkluidende con
clusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal 
- Advocaat : mr. V. Franquet, Nijvel. 

Nr. 399 

1 e KAMER - 10 september 1998 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN- VOOR
ZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP- RECH
TERLIJKE ORGANISATIE- BEVOEGDHEID EN 
AANLEG- RECHTSPLEGING- WETTEN. DE
CRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- WET
TEN- WERKING IN DE TIJD EN IN DE RUIMTE 
-WERKING IN DE TIJD. 

2° WETTEN. DECRETEN. ORDONNAN
TIES. BESLUITEN- WERKING IN DE TIJD 
EN IN DE RUIMTE- WERKING IN DE TIJD- IN
KOMSTENBELASTINGEN- VOORZIENING VOOR 
HET HOF VAN BEROEP- RECHTERLIJKE OR
GANISATIE- BEVOEGDHEID EN AANLEG
RECHTSPLEGING - WETTEN. 

3o INKOMSTENBELASTINGEN- vooR
ZIENING IN CASSATIE - CASSATIEMIDDEL -
VEREISTE VERMELDINGEN - GESCHONDEN 
WETSBEPALINGEN- ONTVANKELIJKHEID. 

4 ° CASSATIEMIDDELEN - BELASTING
ZAKEN- VEREISTE VERMELDINGEN- INKOM
STENBELASTINGEN- GESCHONDEN WETSBE
PALINGEN- ONTVANKELIJKHEID. 

5o INKOMSTENBELASTINGEN- vooR
ZIENING IN CASSATIE- CASSATIEMIDDEL
ONDUIDELIJK MID DEL- BEWIJSKRACHT VAN 
DEAKTEN. 

6° CASSATIEMIDDELEN - BELASTING
ZAKEN - ONDUIDELIJK MID DEL -INKOM
STENBELASTINGEN- BEWIJSKRACHT VAN DE 
AKTEN. 

1 o en 2° Art. 377 WI.B. (1992) en niet art. 
278 W.I.B. (1964) is van toepassing op de 
voor het hof van beroep ingestelde voor
ziening met ingang van het aanslagjaar 
1992 (1). (Artt. 2 en 3 Ger.W.; enig art., 
tweede lid, wet 12 juni 1992; art. 377 
W.I.B. [1992]; art. 278 W.I.B. [1964].) 

(1) Wat de toepassing van de artikelen 386 e.v. 
W.I.B. (1992) betreft op cassatieberoepen die in
gesteld zijn met ingang van het aanslagjaar 1992, 
zelfs indien de betwisting betrekking heeft op een 
aanslag in het aanslagjaar v66r het aanslag
jaar 1992 en, bijgevolg, betrekking heeft op de 
toepassing van een bepaling van het W.I.B. 
(1964), vgl. Cass., 21 nov. 1997, A.R. nr. 
F.97.0003.F, en 22 dec. 1997, A.R. nr. F.97.0025.F 
(A. C., 1997, nrs. 496 en 577). 
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3° en 4° Niet ontvankelijk is het middel dat 
een onwettigheid aanvoert, zonder de des
betreffende wettelijke bepalingen als ge
schonden aan te wijzen (2). (Art. 388, eer
ste lid, W.I.B. [1992].) 

5° en 6° Niet ontvankelijk wegens ondui
delijkheid is het middel dat in belasting
zaken de miskenning van de bewijskracht 
van een akte aanvoert zonder te precise
ren wam·in de bewijskracht van die akte 
zou zijn miskend (3). (Art. 388, eerste lid, 
W.I.B. [1992].) 

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

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. F.97.0074.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest op 20 maart 1997 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : scherr
ding van artikel278 van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen (1964), gewij
zigd bij artikel 43 van de wet van 8 au
gustus 1980 betreffende de budgettaire 
voorstellen 1979 - 1980 (Belgisch Staats
blad van 15 augustus en 9 september 
1980), miskenning van het feit dat de be
lastingwetten de openbare orde raken, en 
schending van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek (misken
ning van de bewijskracht van de akten, 
meer bepaald van verweerders bezwaar
schrift), 

doordat het hofvan beroep op een voor
ziening tegen een aanslag die op grond van 
artikel 260 van het Wetboek van de in
komstenbelastingen (1964) was vastge
steld, ter vervanging van een aanslag die 
was vernietigd omdat ze ingekohierd was 
zonder voorafgaande toezending van een 
wijzigingsbericht, vaststelt, enerzijds, dat 
"(verweerder) het litigieuze bezwaarschrift 
(. .. ) ingediend heeft bij een aangetekende 
brief van 10 januari (1992) die in devol
gende bewoordingen was gesteld : '(. .. ) Ik 
heb zopas (verzendingsdatum : zondag 29 
december 1991) een aanslagbiljet ontvan-

(3) Cass., 25 april1997, A.R. nr. F.94.0067.N 
(A.C., 1997, nr. 203). 

(4) Vgl. Cass., 21 maart 1973 (A. C., 1973, 719). 

gen voor mijn inkomsten van het jaar 1988. 
In dat formulier wordt mij, zonder de min
ste verantwoording, gevraagd om uiter
lijk tegen 29 februari 1992 200.407 frank 
te betalen. Datzelfde bedrag was mij reeds 
gevraagd in een aanslagbiljet van 24 ja
nuari 1991 maar die aanslag werd door uw 
diensten op 4 oktober 1991 vernietigd (u 
kunt zich daarvan vergewissen aan de 
hand van de hierbij ingesloten fotokopie). 
Het stuk dat ik onlangs heb ontvangen is 
dus wellicht opgesteld per vergissing om
dat de verantwoordelijke ambtenaar waar
schijnlijk niet op de hoogte is gesteld van 
uw beslissing van 4 oktober 1991. Ik ver
zoek u vriendelijk het nodige te doen om die 
toestand te regulariseren en om, overeen
komstig uw beslissing, het op 29 decem
ber 1991 verstuurde aanslagbiljet te ver
nietigen'", en, anderzijds, dat "(verweerder) 
toegeeft dat het bericht tot wijziging van de 
aangifte van 28 februari 1991 kan wor
den geacht aan de litigieuze aanslag te zijn 
voorafgegaan"; dat het vervolgens oor
deelt dat "(verweerder) evenwel terecht 
aanvoert dat de houding van het belasting
bestuur hem heel begrijpelijk in de war 
heeft gebracht (en dat hij) derhalve op 
goede gronden ervan kon uitgaan dat de 
toezending van het aanslagbiljet van 29 de
cember 1991 berustte op een verschrij
ving van (eiser), (zodat), aangezien (ei
ser) aan (verweerder) niet de gewenste 
toelichting had verstrekt, de directeur 
verkeerdelijk heeft beslist dat (verweer
der) geen enkel bezwaar ten grande had ge
formuleerd en een uitspraak aileen nodig 
was over de vraag of litigieuze aanslag wet
tig was wat de gevolgde procedure betreft, 
ofschoon (verweerders) bezwaarschrift van 
10 februari 1991 (lees 10 januari 1992) uit
drukkelijk naar zijn vorig bezwaarschrift 
verwees"; dat het ten slotte beslist dat "er 
integendeel acht moet worden geslagen op 
de bezwaren die (verweerder) heeft gefor
muleerd in zijn eerste bezwaarschrift van 
5 februari 1991, alsook in de door hem bij 
dat bezwaarschrift gevoegde brieven van 17 
februari 1991 en 17 maart 1991" en "de 
voorziening gegrond verklaart in zoverre de 
litigieuze aanslag geen rekening houdt met 
de aftrek van 80 pet. van de renten die ver
zoeker aan zijn gewezen echtgenote heeft 
betaald" en de over legging beveelt van het 
bezwaarschrift van 5 februari 1991, dat niet 
in het dossier voorkomt, 

terwijl, het bezwaarschrift van 10 ja
nuari 1992 en de bijlagen (stukken nrs. 23 
tot 25) weliswaar wel degelijk verwijzen 
naar het bezwaarschrift van 5 februari 
1991 m.b.t. de aanslag die op 4 oktober 
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1991 werd vemietigd en vervangen door de 
thans betwiste aanslag, maar zowel uit de 
in het bestreden arrest overgenomen be
woordingen zelf van dat bezwaarschrift van 
10 januari 1992 en de bijlage, als uit deal
gemene opzet van die stukken blijkt dat de 
gewestelijk directeur alleen wordt gevor
derd om het op 29 december 1991 ver
stuurde aanslagbiljet te vernietigen en dus 
een vermeende vergissing ongedaan te rna
ken die hierin bestond dat een aanslag 
werd vastgesteld die onverenigbaar was 
met de beslissing van de directeur van 4 
oktober 1991, waarin enkel uitspraak wordt 
gedaan over een schending van artikel 251 
van het Wetboek van de inkomstenbelas
tingen (1964), met uitsluiting van iedere 
vraag over de gegrondheid van de aan
slag, zoals, meer bepaald, het bestaan van 
aftrekbare renten tot levensonderhoud; 
daaruit volgt dat het hof van beroep, niet 
zonder het bezwaarschrift van 10 januari 
1992 uit te leggen op een wijze die onver
enigbaar is met de bewoordingen ervan, 
zich het recht heeft kunnen toeeigenen om 
uitspraak te doen over een betwisting be
treffende de ten aanzien van verweerder af
trekbare renten tot levensonderhoud 
(schending van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek); het al
dus zijn bevoegdheid te buiten is gegaan 
aangezien het, op de voorziening van de be
lastingplichtige tegen de beslissing van de 
directeur van de belastingen van 1 juni 
1993, niet mocht kennisnemen van een be
zwaar dat v66r die beslissing niet aan dedi
recteur was voorgelegd en waarover hij 
geen uitspraak had gedaan, en a fortiori, 
wanneer dat bezwaar, ook al was het in het 
verzoekschrift in hoger beroep geformu
leerd, geen gewag maakte van een over
treding van de wet of een schending van op 
straffe van nietigheid voorgeschreven 
procedurevormen, maar betrekking had op 
feiten die niet voor de gewestelijk direc
teur waren aangevoerd (schending van ar
tikel 278 van het Wetboek van de inkom
stenbelastingen (1964) en miskenning van 
het feit dat de belastingwetten de open
bare orde raken) : 

Overwegende dat krachtens het enig 
artikel, tweede lid, van de wet van 12 
juni 1992 tot bekrachtiging van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen 1992, artikel 377 van dat wet
hoek van toepassing is op de voor het 
hof van beroep ingestelde voorzie
ning met ingang van het aanslagjaar 
1992; 

Dat uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan, blijkt dat ver
weerder zijn voorziening voor het hof 
van beroep heeft ingesteld op 25 juni 
1993 en dat uit het arrest niet volgt 
dat het hof van beroep artikel 278 van 
het Wetboek van de inkomstenbelas
tingen (1964) heeft toegepast; 

Dat, zoals verweerder staande 
houdt, het middel dus, ten onrechte, 
artikel 278 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (1964) aan
wijst als een van de geschonden wets
bepalingen; 

Overwegende dat het middel een on
wettigheid aanvoert die hierin be
staat dat het arrest het feit dat de be
lastingwetten de openbare orde raken, 
miskent, zonder aan te wijzen welke 
wetsbepalingen door die onwettig
heid zouden zijn geschonden; 

Overwegende dat het middel het hof 
van beroep verwijt dat het "niet zon
der het bezwaarschrift van 10 januari 
1992 uit te leggen op een wijze die on
verenigbaar is met de bewoordingen 
ervan, zich het recht heeft kunnen 
toeeigenen om uitspraak te doen over 
een betwisting betreffende de ten aan
zien van verweerder aftrekbare ren
ten tot levensonderhoud"; 

Dat het middel, ofschoon het mis
kenning van de bewijskracht van dat 
bezwaarschrift aanvoert, niet preci
seert hoe het hof van beroep dat be
zwaarschrift zou hebben uitgelegd op 
een wijze die onverenigbaar is met de 
bewoordingen ervan; 

Overwegende dat, voor het overige, 
het middel afgeleid is uit de tever
geefs aangevoerde miskenning van de 
bewijskracht van de akten; 

Dat het middel niet o~ankelijk is; 

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

10 september 1998 - 1 e kamer - 1-0or
zitter en verslaggever : de h. Verougstraete, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal 
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-Advocaten: mrs. T'Kint; J.P. Nemery de 
Bellevaux, Brussel. 

Nr. 400 

3e KAMER- 14 september 1998 

BESTAANSMINIMUM - BESTAANSMIDDE
LEN- BEREKENING- INKOMEN - BESLAG 
WEGENS VERPLICHTINGEN TOT LEVENSON
DERHOUD. 

Om het recht op het bestaansminimum te 
bepalen, moet rekening worden gehou
den met alle inkomsten, van welke aard 
en oorsprong oak, en dat v66r elk beslag 
dat gelegd is wegens verplichtingen tot le
vensonderhoud (1). (Art. 5, §§ 1 en 2, 
Bestaansminimumwet; artt. 12 e.v. K.B. 
30 okt. 1974; art. 1412 Ger.W.) 

(O.C.M.W. CHARLEROI T. SEDEYN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.97.0074.F) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 25 februari 1997 door 
het Arbeidshof te Bergen gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1, inzonderheid § 1, eerste lid, 5, in
zonderheid § 1 en § 2, van de wet van 7 au
gustus 1974 tot instelling van het recht op 
een bestaansminimum en 12 van het ko
ninklijk besluit van 30 oktober 1974 hou
dende algemeen reglement betreffende het 
bestaansminimum, 

doordat het arrest heeft vastgesteld dat 
verweerster uitkeringen van de ziektever
zekering ontving ten belope van 722 frank 
per dag, dat zij haar bestaansmiddelen 
heeft verloren ten gevolge van een uitvoe
rend beslag onder derden dat door haar ex
echtgenoot in handen van de schuldenaar 
van die vergoedingen is gelegd voor een be
drag van 350.000 frank, ter uitvoering van 
een vonnis dat haar tot betaling van een 

(1) Raadpl. Cass., 17 mei 1993, A.R. nr. 8309 
(A.C., 1993, nr. 238). 

\ 

bijdrage in het onderhoud van een gemeen
schappelijk kind heeft veroordeeld, en ver
volgens beslist dat verweerster ten laste 
van eiser recht heeft op het bestaansmi
nimum, om de volgende redenen: "dat de 
wet van 7 augustus 1974 in artikel 5, § 1, 
bepaalt dat alle bestaansmiddelen, dat wil 
zeggen alle financiele inkomsten van de 
aanvrager, van welke aard en oorsprong 
ook, in aanmerking komen, met inbegrip 
van de uitkeringen krachtens de sociale 
wetgeving, en vervolgens in § 2 van het
zelfde artikel de bestaansmiddelen op
somt waarmee geen rekening moet wor
den gehouden bij het berekenen van de 
bestaansmiddelen; dat het gedeelte van de 
bestaansmiddelen dat wordt gebruikt voor 
de betaling van schulden inzake levenson
derhoud of andere niet onder de uitzonde
ringen wordt vermeld; dat die schulden 
evenmin worden vermeld in de artikelen 12 
en volgende van het koninklijk besluit van 
30 oktober 1974; (. .. ) dat het begrip be
staansmiddelen een feitelijke kwestie is; dat 
de bewoordingen 'alle bestaansmiddelen ... 
waarover de aanvragers beschikken' die 
voorkomen in de bepalingen van genoemd 
artikel 5, § 1, van de wet van 7 augustus 
1974, dus letterlijk moeten worden uitge
legd, aangezien geen andere definitie is 
aangegeven die afwijkt van de gebruike
lijke betekenis, anders komt men tot een 
absurde situatie waarbij overigens bedra
gen die in feite niet bestaan in aanmer
king zouden kunnen worden genomen; ( ... ) 
dat degene die recht heeft op sociale uit
keringen en deze ten gevolge van een uit
voerend beslag in de handen van een schul
denaar niet werkelijk kan ontvangen en 
naar eigen goeddunken besteden, niet over 
die bestaansmiddelen beschikt; dat boven
dien, de bestaansmiddelen bedoeld in ar
tikel 5, § 2, van dezelfde wet bijgevolg die 
zullen zijn waarover de aanvragers be
schikken in de zin van § 1 van die bepa
ling en die bij uitzondering niet in aan
merking worden genomen; (. .. ) dat ten 
slotte het (arbeids)hof de argumentatie van 
(verweerster) bijtreedt volgens welke de 
toekenningsvoorwaarden van het bestaans
minimum in de artikelen 1 en 6 van de wet 
van 7 augustus 197 4 zijn opgesomd; dat 
(verweerster) daaraan voldoet en inzon
derheid aan die voorwaarde die stelt dat zij 
'geen toereikende bestaansmiddelen heeft' 
en dat er dus geen aanleiding is om recht
streeks of onrechtstreeks voorwaarden op 
te leggen die de wet niet bepaalt"; 

terwijl naar luid van artikel1, § 1, van 
de wet van 7 augustus 197 4, iedere Belg die 
"geen toereikende bestaansmiddelen heeft, 
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noch in staat is deze hetzij door eigen in
spanningen, hetzij op een andere manier te 
verwerven, recht heeft op een bestaansmi
nimum"; naar luid van artikel 5, § 1, van 
dezelfde wet, voor de erkenning van dat 
recht "aile bestaansmiddelen in aanmer
king komen van welke aard en oorsprong 
ook" waarover de belanghebbende echtge
noten, de samenwonende persoon of de al
leenstaande persoon beschikken, "met in
begrip van alle uitkeringen krachtens de 
Belgische of buitenlandse sociale wetge
ving"; artikel 5, § 2, van dezelfde wet de be
staansmiddelen opsomt waarmee geen re
kening wordt gehouden; de artikelen 12 en 
volgende van het koninklijk besluit van 30 
oktober 197 4 andere bestaansmiddelen op
sommen waarmee geen of slechts gedeel
telijk rekening wordt gehouden; geen van 
die bepalingen de bestaansmiddelen be
oogt die verweerster ontving maar die haar 
werden ontnomen ten gevolge van een ten 
hare laste betekend uitvoerend beslag on
der derden, weze het in uitvoering van een 
vonnis dat haar veroordeelt tot het beta
len van een bijdrage in de onderhoudskos
ten van een kind, en die zij daardoor "niet 
meer daadwerkelijk kan ontvangen", aan
gezien die bestaansmiddelen niet meer ter 
hare beschikking staan; zodat het arrest 
niet wettig heeft kunnen weigeren, om te 
beslissen dat verweerster ten laste van ei
ser recht had op het bestaansminimum, "de 
uitkeringen van de ziekteverzekeringen die 
zij ontving, in aanmerking te nemen"; 

Overwegende dat, naar luid van ar
tikel 5, § 1, van de wet van 7 augus
tus 1974 tot instelling van het recht op 
een bestaansminimum, voor de bere
kening van de bestaansmiddelen "alle 
bestaansmiddelen in aanmerking ko
men van welke aard en oorsprong ook, 
waarover de belanghebbende echtge
noten, de samenwonende persoon of de 
alleenstaande persoon beschikken, met 
inbegrip van alle uitkeringen krach
tens de Belgische of buitenlandse so
ciale wetgeving. Kunnen eveneens in 
aanmerking worden genomen bin
nen de perken bepaald door de Ko
ning, de bestaansmiddelen van de per
sonen met wie de aanvrager 
samenwoont"; 

Overwegende dat artikel 5, § 2, van 
de wet van 7 augustus 1974 de inkom
sten opsomt waarmee bij de bereke
ning van de bestaansmiddelen geen re-

kening moet worden gehouden; dat de 
artikelen 12 en volgende van het ko
ninklijk besluit van 30 oktober 1974 
houdende algemeen reglement betref
fende het bestaansminimum nog an
dere inkomsten vermelden die hetzij 
volledig hetzij gedeeltelijk niet in aan
merking worden genomen; dat die 
uitzonderingsbepalingen niet de in
komsten omvatten waarop wegens 
schulden beslag is gelegd, ook niet de 
verschuldigde uitkering tot levenson
derhoud of achterstallen daarvan; 

Overwegende dat derhalve alle in
komsten van verweerster in aanmer
king moeten worden genomen voor de 
berekening van de bestaansmidde
len waarmee rekening moet worden 
gehouden, van welke aard en oor
sprong ook, en dat voor elk beslag dat 
gelegd is wegens verplichtingen tot le
vensonderhoud als bedoeld in artikel 
1412 van het Gerechtelijk Wetboek; 

Overwegende dat het arbeidshof, 
door bij de beoordeling van ver
weersters bestaansmiddelen geen re
kening te houden met de uitkerin
gen van de ziekte- en invaliditeits
verzekering die zij ontving vooraleer 
daarop beslag werd gelegd, de in het 
middel aangewezen wettelijke en ver
ordenende bepalingen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

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

14 september 1998 - 3e kamer- Voor
zitter : de h. Marchal, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijk
luidende conclusie van mevr. De Raeve, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
T'Kint en Gerard. 
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Nr. 401 

3" KAMER- 14 september 1998 

1 o BESTENDIGE DEPUTATIE - EIGEN
LIJKE RECHTSPRAAK- RECHTSPLEGING
GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BE
LASTING EN - GEMEENTEBELASTINGEN -
PROVINCIEGRIFFIER- PARTIJEN- INLICH
TINGEN - OPENBARE TERECHTZITTING- DA
TUM- KENNISGEVING- VERZUJM- GEVOLG. 

2° EIGENLIJKE RECHTSPRAAK- BE
STENDIGE DEPUTATIE- RECHTSPLEGING
GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BE
LASTING EN - GEMEENTEBELASTINGEN -
PROVINCIEGRIFFIER- PARTIJEN- INLICH
TINGEN- OPENBARE TERECHTZITTING- DA
TUM- KENNISGEVING- VERZUIM- GEVOLG. 

3° GEMEENTE-, PROVINCIE- EN 
PLAATSELIJKE BELASTINGEN -
RECHTSPLEGING- GEMEENTEBELASTINGEN 
- BESTENDIGE DEPUTATIE - EIGENLIJKE 
RECHTSPRAAK- PROVINCIEGRIFFIER- PAR
TIJEN - INLICHTINGEN - OPENBARE 
TERECHTZITTING- DATUM- KENNISGEVING 
- VERZUIM - GEVOLG. 

4° RECHT VAN VERDEDIGING 
BELASTINGZAKEN - GEMEENTE-, PROVINCIE
EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN- GEMEEN
TEBELASTINGEN - RECHTSPLEGING- BE
STENDIGE DEPUTATIE- EIGENLIJKE RECHT
SPRAAK- PROVINCIEGRIFFIER- PARTIJEN
INLICHTINGEN- OPENBARE TERECHTZIT
TING- DATUM- KENNISGEVING- VERZUIM 
-GEVOLG. 

1°, 2° en 3° Nietig is de door een besten
dige deputatie gewezen beslissing in
zake verhaal tegen een aanslag in de di
recte gemeentebelastingen, wanneer uit de 
rechtsplegingstukken niet blijkt dat de 
provinciegriffier de datum van de terecht
zitting waarop de zaken zouden berecht 
worden, ter kennis van de partijen of van 
een onder hen heeft gebracht (1). (Art. 
104bis, eerste lid, 3° en 6°, en derde lid, 
Provinciewet; art. 5, derde lid, K.B. 17 
sept. 1987 betreffende de procedure voor 

(1) Cass., 13 okt. 1989,A.R. nr. F.1779.N (A. C., 
1989-90, nr. 93); raadpl. Cass., 7 sept. 1989,A.R. 
nr. F.1578.N (ibid., 1989-90, nr. 10), redenen; vgl. 
Cass., 6 dec. 1996, A.R. nr. F.94.009l.N (ibid., 
1996, nr. 492). 

de bestendige deputatie in de gevallen 
waarin deze een rechtsprekende taak 
vervult.) 

4° Het recht van verdediging wordt ge
schonden, wanneer; inzake verhaal bij de 
bestendige deputatie tegen een aanslag in 
de directe gemeentebelastingen, de 
provinciegriffier de datum van de terecht
zitting waarop de zaken zullen worden 
berecht, niet ter kennis brengt van de par
tijen of van een onder hen (2). (Algemeen 
rechtsbeginsel van het recht van verde
diging.) 

(TABACCOMAT N.V. T. STAD CHARLEROI) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. F.98.0007.F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 21 augustus 1997 
gewezen door de bestendige deputa
tie van de provincieraad van Hene
gouwen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 149 van de op 17 februari 1994 ge
coiirdineerde Grondwet, 2, 780 van het Ge
rechtelijk Wetboek, 104bis van de 
provinciewet van 30 april 1836, ingevoegd 
bij artikel 6 van de wet van 6 juli 1987, en 
5 van het koninklijk besluit van 17 sep
tember 1987 betreffende de procedure voor 
de bestendige deputatie in de gevallen 
waarin deze een rechtsprekende taak ver
vult, alsook miskenning van het algemeen 
rechtsbeginsel van het recht van verdedi
ging, 

doordat de bestendige deputatie van de 
provincieraad van Henegouwen op 21 au
gustus 1997 uitspraak heeft gedaan over 
het bezwaarschrift dat eiseres op 12 no
vember 1996 had ingediend tegen de aan
slag op automaten die tot beloop van twee
duizend frank voor het aanslagjaar 1995 
was ingekohierd onder artikel 115; dat zij 
"het desbetreffende bezwaar" verwerpt "op 
de gronden die zijn aangevoerd in de hier
naast weergegeven beslissing van het sche
pencollege" (van verweerster), 

(2) Cass., 13 okt. 1989,A.R. nr. F.1779.N (A. C., 
1989-90, nr. 93); vgl. Cass., 6 dec. 1996, A.R. nr. 
F.94.009l.N (ibid., 1996, nr. 492). 
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terwijl, eerste onderdeel, luidens artikel 
104bis, eerste lid, 3° en 6°, van de provincie
wet, de behandeling van de zaak door de 
bestendige deputatie van de provincie
raad, in alle gevallen waarin de besten
dige deputatie een rechtsprekende taak uit
oefent, op tegenspraak geschiedt en de 
partijen en hun advocaten ter terechtzit
ting hun mondelinge opmerkingen naar vo
ren kunnen brengen, nadat een lid van de 
bestendige deputatie de uiteenzetting van 
de zaak gegeven heeft; het tweede lid be
paalt dat "de Koning de procedure regelt"; 
artikel 5, derde lid, van het koninklijk be
sluit van 17 september 1987 betreffende de 
procedure voor de bestendige deputatie in 
de gevallen waarin deze een rechtspre
kende taak vervult, bepaalt dat de 
provinciegriffier te dien einde de partijen 
kennis geeft van de datum van de open
bare terechtzitting; het bezwaarschrift te 
dezen is behandeld en de beslissing is ge
wezen, zonder dat eiseres of haar advo
caat op de hoogte zijn gebracht van de te
rechtzitting waarop de zaak is behandeld 
en zonder dat zij hun mondelinge opmer
kingen naar voren hebben kunnen bren
gen, hoewel eiseres in haar bezwaarschrift 
uitdrukkelijk verzocht had om overeen
komstig artikel 5, derde lid, van het ko
ninklijk besluit van 17 september 1987, te 
worden gehoord; de bestendige deputatie 
bijgevolg, nu ze uitspraak doet over voor
noemd bezwaarschrift, zonder eiseres door 
kennisgeving van de datum van de terecht
zitting de gelegenheid te geven om haar 
verweermiddelen op de openbare terecht
zitting mondeling naar voren te brengen, 
het algemeen rechtsbeginsel van het recht 
van verdediging miskent; dat ze tevens de 
artikelen 104bis van de provinciewet van 
30 april 1836, ingevoegd bij artikel 6 van 
de wet van 6 juli 1987, en 5 van het ko
ninklijk besluit van 17 september 1987 be
treffende de procedure voor de bestendige 
deputatie in de gevallen waarin deze een 
rechtsprekende taak vervult, schendt; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat krachtens arti

kel104bis, eerste lid, 3° en 6°, van de 
provinciewet van 30 april1836, het on
derzoek, in alle gevallen waarin de be
stendige deputatie een rechtsprekende 
taak vervult, op tegenspraak geschiedt 
en de partijen en hun advocaten hun 
mondelinge opmerkingen naar voren 
kunnen brengen, nadat een lid van de 
bestendige deputatie ter terechtzit-

ting een uiteenzetting van de zaak 
heeft gegeven; 

Dat artikel 5, derde lid, van het ko
ninklijk besluit van 17 september 1987 
betreffende de procedure voor de be
stendige deputatie in de gevallen 
waarin deze een rechtsprekende taak 
vervult, ter uitvoering van het derde 
lid van voornoemd artikel104bis, val
gens hetwelk de Koning de procedure 
regelt, bepaalt dat de provinciegriffier 
de partijen kennis geeft van de da
tum van de terechtzitting; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat voornoemd vorm
vereiste, dat ertoe strekt te waarbor
gen dat de procedure op tegenspraak 
geschiedt en het recht van verdedi
ging geerbiedigd wordt, is nageleefd; 

Dat, bijgevolg, de bestreden beslis
sing de bepalingen schendt en het al
gemeen rechtsbeginsel miskent die in 
dat onderdeel aangegeven zijn; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

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

14 september 1998 - 3e kamer- Voor
zitter en verslaggever : de h. Marchal, eer
ste voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Leclercq, advocaat-generaal -
Advocaat : mr. Geinger. 

Nr. 402 

3e KAMER- 14 september 1998 

1° WERKLOOSHEID - BEDRAG- WERK
NEMER MET GEZINSLAST- R.V.A. - VERPLICH
TING- WERKLOZE - VERPLICHTING - BE
WIJS - SAMENWONENDE. 
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2° BEWIJS- BURGERLIJKE ZAKEN- BE
WIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID- BEWIJS
LAST - WERKLOOSHEID - WERKLOZE -
WERKNEMER MET GEZINSLAST- SAMENWO
NENDE- BE DRAG VAN DE WERKLOOSHEIDS
UITKERING. 

1 o en 2° De Rijksdienst voor Arbeidsvoor
ziening kan de toeslag bij het dagelijks 
basisbedrag van de werkloosheidsuitke
ringen, voorgeschreven bij artikel160, § 
2, eerste lid, 3°, a, Werkloosheidsbesluit 
1963, aan de werkloze slechts toeken
nen, als de werkloze bewijst dat hi} uit
sluitend met een of meerdere kinderen sa
menwoont, die aan de voorgeschreven 
reglementsbepalingen voldoen (1). (Art. 
160, §§ 1 en 2, eerste lid, 3°, a (2), 
Werkloosheidsbesluit.) 

(R.VA. T. MARCIANO) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.97.0132.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 juni 1997 gewezen 
door het Arbeidshof te Bergen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 160, paragrafen 1.en 2 (inzonder
heid eerste lid, 3°, a) en b) en tweede lid) 
van het koninklijk besluit van 20 decem
ber 1963 betreffende de arbeidsvoorzie
ning en werkloosheid, gewijzigd bij het ko
ninklijk besluit van 8 augustus 1986, 1315 
van het Burgerlijk Wetboek, 870, 1042 van 
het Gerechtelijk Wetboek en 149 van de 
Grondwet, 

doordat de gewestelijke werkloosheids
inspecteur verweerster op 20 oktober 1988 
kennis gegeven heeft van zijn beslissing om 
haar met ingang van 28 juli 1987 de hoe
danigheid van werkneemster-"gezinshoofd" 
te ontnemen, het bedrag dat haar vanaf die 
datum tot 8 juni 1988 ten onrechte was toe
gekend, terug te vorderen en haar gedu
rende een week geen wachtuitkeringen toe 
te kennen; dat het arrest het beroepen von-

(1) Vgl. Cass., 26 jan. 1998, A.R. nr. 
S.97.0042.F, supra, nr. 50; 14 sept. 1998, A.R. nr. 
S.97.0161.F, infra, nr. 404; raadpl. P. DENIS, Droit 
de la securite sociale, 5e uitg., Brussel, 1986, nr. 
509. 

(2) Vgl. art. 110, § 1, eerste lid, 2°, a, en§ 4, en 
art. 114, §§ 1 tot 3, Werkloosheidsbesluit 1991. 

nis en de administratieve beslissing teniet
doet; dat het - na erop te hebben gewe
zen dat verweerster op 8 juni 1988, tijdens 
een controle, het volgende verklaard heeft : 
"Ik bevestig op mijn erewoord dat ik sinds 
24 juni 1987 samenwoon met mijn ouders. 
Mijn vader is met brugpensioen en mijn 
moeder is huishoudster. Ik heb aan mijn 
uitbetalingsinstelling medegedeeld dat ik 
samenwoon. Ik heb een zoon ten laste, die 
bij mij inwoont"; en dat zij, toen zij in haar 
verweermiddelen werd gehoord, op 11 ok
tober 1988 verklaard heeft dat zij bij haar 
ouders woonde, ofschoon ze vaak van adres 
veranderde uit angst voor haar echtge
noot en dat zij in werkelijkheid bij ver
schillende familieleden gewoond heeft, 
maar nooit alleen met haar zoon - aldus 
beslist op grond dat "(eiser) ... de door hem 
aangevoerde feiten moet bewijzen"; dat uit 
de verklaringen van verweerster, die be
weert met haar vader, moeder en haar zoon 
"samen te wonen", niet noodzakelijk en ze
ker volgt dat zij de huishoudelijke aange
legenheden hoofdzakelijk samen met haar 
ouders regelt in de betekenis die de 
werkloosheidswetgeving hecht aan het be
grip samenwonen, te meer daar zij tevens 
verklaard heeft dat zij, uit angst voor haar 
echtgenoot, regelmatig van adres veran
dert door bij familieleden te gaan inwo
nen; dat de door de vrederechter op grond 
van artikel 223 van het Burgerlijk Wet
hoek gewezen beschikking, in de huidige 
stand van het geding, niet bewijst dat zij de 
huishoudelijke aangelegenheden, hoofdza
kelijk met haar vader en haar moeder re
gelt zoals in die reglementering wordt ver
eist; dat zulks evenmin blijkt uit de 
verblijfplaats van verweerster; dat eiser in 
geen enkel door hem aangevoerd middel of 
stuk bewijst dat verweerster tijdens de li
tigieuze periode "samenwoont" als hierbo
ven bedoeld in de wetgeving inzake werk
loosheidsverzekering; dat eiser bijgevolg het 
hem opgedragen bewijs niet levert, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 160, 
tweede paragraaf, van het koninklijk be
sluit van 20 december 1963 uitdrukkelijk 
bepaalt dat de werkloze, teneinde aan
spraak te kunnen maken op de aan de 
werknemer-gezinshoofd toegekende toesla
gen, moet "bewijzen in een van de" in het 
eerste lid, tweede paragraaf, van voor
noemd artikel160 bedoelde "toestanden te 
verkeren"; de werkloze, nu hij moet bewij
zen dat hij in een van die toestanden ver
keert, de bewijslast draagt en niet eiser; 
het, te dezen, verweerster was die, om als 
werkneemster-gezinshoofd te worden 
erkend, diende aan te tonen dat zij, in 
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tegenstelling tot haar verklaringen, niet 
met haar ouders had samengewoond en dat 
zij in werkelijkheid verkeerde in de in ar
tikel160, tweede paragraaf, eerste lid, 3°, 
a), bedoelde toestand, die erin bestond,,mits 
naleving van bepaalde voorwaarden, zon
der echtgenoot en uitsluitend met een of 
meerdere kinderen samen te wonen"; dat 
bewijs door verweerster moest worden ge
leverd; het arrest bijgevolg, nu het over
weegt dat eiser had moeten bewijzen dat 
verweerster met haar ouders samenwoonde 
(in de zin van de werkloosheids
reglementering) en nu het beslist dat ei
ser het hem opgedragen bewijs niet le
verde, de regel miskent volgens welke het 
aan de werkloze, die zich op de hoedanig
heid van werknemer-gezinshoofd beroept, 
staat om aan te tonen dat hij verkeert in 
een van de bij artikel 160, tweede para
graaf, eerste lid, van het koninklijk be
sluit van 20 december 1963 bedoelde toe
standen (schending van voornoemde 
bepaling) en eiser opdraagt een bewijs te le
veren dat niet door hem dient te worden ge
leverd (schending van de artikelen 1315 
van het Burgerlijk Wetboek en 870 en 1042 
van het Gerechtelijk Wetboek); 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Over de door verweerster opgewor

pen grand van niet-ontvankelijkheid, 
hieruit afgeleid dat eiser in dat on
derdeel de schending aanvoert van een 
opgeheven bepaling, met name van ar
tikel160, §§ 1 en 2, inzonderheid het 
eerste lid, 3", a en b, en het tweede lid, 
van het koninklijk besluit van 20 de
cember 1963 betreffende arbeidsvoor
ziening en werkloosheid : 

Overwegende dat uit het middel 
blijkt dat eiser de schending aanvoert 
van artikel 160, §§ 1 en 2, inzonder
heid het eerste lid, 3", a en b, en het 
tweede, van het koninklijk besluit van 
20 december 1963 betreffende de ar
beidsvoorziening en werkloosheid, "ge
wijzigd bij het koninklijk besluit van 
8 augustus 1986", namelijk zoals het 
van toepassing was op het ogenblik 
van de litigieuze samenwoning en zo
als het door eiser is toegepast, dat wil 
zeggen voor de opheffing ervan bij ar
tikel 177, 1", van het koninklijk be
sluit van 25 november 1991 houdende 
de werkloosheidsreglementering; 

Dat de grand van niet-ontvanke
lijkheid niet kan worden aangeno
men; 

Over het middel : 
Overwegende dat uit de bewoordin

gen van artikel160, § 2, eerste lid, 3", 
a van het koninklijk besluit van 20 
d~cember 1963 betreffende de arbeids
voorziening en werkloosheid, gewij
zigd bij het koninklijk besluit van 8 
augustus 1986, en uit het onderling 
verband tussen die bepaling en § 1 van 
hetzelfde artikel volgt dat eiser de bij 
die bepaling voorgeschreven toeslag bij 
het dagelijks basisbedrag van de werk
loosheidsuitkeringen aan de werk
loze slechts kan toekennen, als de 
werkloze bewijst dat hij zonder echt
genoot en uitsluitend met een of meer
dere kinderen samenwoont, en op 
voorwaarde dat hij voor ten minste een 
ervan aanspraak kan maken op 
gezinsbijslagen of dat geen enkel on
der hen over beroeps- of vervangings
inkomens beschikt; 

Overwegende dat het arrest, nu het 
beslist, enerzijds, dat eiser het be
wijs moet leveren van de door hem 
aangevoerde feiten, namelijk dat ver
weerster niet in de in voornoemde be
paling bedoelde toestand verkeerde, 
aangezien zij met haar op brug
pensioen gestelde vader, met haar 
moeder, huishoudster, en met haar 
kind samenwoonde in de zin van de 
werkloosheidsreglementering, en, an
derzijds, dat eiser dat samenwonen 
niet bewijst, de in dat onderdeel aan
gegeven bepalingen schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

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

14 september 1998- 3e kamer- Voor
zitter en verslaggeuer : de h. Marchal, eer
ste voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
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van de h. Leclercq, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. Simont en Gerard. 

Nr. 403 

39 KAMER- 14 september 1998 

1° WERKLOOSHEID -RECHT OP UITKE
RING- BESCHIKBAARHEID VOOR DE ARBEIDS
MARKT- VOLLEDIG WERKLOZE - WERKZOE
KENDE - INSCHRIJVING - ADRES
VERANDERING - MELDING - BEWIJS -
BEWIJSLAST - GEEN BEWIJS - GEWESTE
LIJKE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING
AMBTSHALVE SCHRAPPING. 

2° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN -BE
WIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID- BEWIJS
LAST- WERKLOOSHEID -RECHT OP UITKE
RING - BESCHIKBAARHEID VOOR DE AR
BEIDSMARKT - VOLLEDIG WERKLOZE -
WERKZOEKENDE- INSCHRIJVING- ADRES
VERANDERING- MELDING- GEEN BEWIJS
GEWESTELIJKE DIENST VOOR ARBEIDSBEMID
DELING- AMBTSHALVE SCHRAPPING. 

3° GERECHTSKOSTEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN- PROCEDURE IN CASSATIE- RECHT
HEBBENDE -BE GRIP - WERKLOOSHEID -
UITBETALINGSINSTELLING. 

4 ° GERECHTSKOSTEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN- SOCIAAL PROCESRECHT (BIJZON
DERE REGELS)- RECHTHEBBENDE- BE GRIP 
- WERKLOOSHEID - UITBETALINGSIN
STELLING. 

1 o en 2° De volledig werkloze kan niet Zan
ger uitkeringen genieten vanaf de dag 
waarop zijn inschrijving als werkzoe
kende ambtshalve werd geschrapt door de 
bevoegde gewestelijke dienst voor arbeids
bemiddeling, ten gevolge van het feit dat 
hij die dienst niet op de hoogte heeft ge
steld van zijn adresverandering; de werk
loze moet bewijzen dat hij de bevoegde 
dienst voor arbeidsbemiddeling van zijn 
adresverandering op de hoogte heeft ge
steld. (Art. 58,§ 1, eerste lid en derde lid, 
3°, Werkloosheidsbesluit 1991.) 

3° en 4 o In de regel wordt de overheid of de 
instelling belast met de toepassing van de 
wetten en verordeningen inzake werk
loosheid veroordeeld in de kosten van vor
deringen die ingesteld zijn door of te-

gen gerechtigden; een uitbetalingsin
stelling van werkloosheidsuitkeringen is 
geen gerechtigde in de zin van die bepa
ling (1). (Artt. 580, 1° en 2°, 1017, tweede 
lid, en 1111, tweede, derde en vierde lid, 
Ger.W.) 

OFFICE COMMUNAUTAIRE ET REGIONAL DE 
LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EM
PLOI AFGEKORT FOREM T. RICHEZ T.A.V. R.V.A., 

A.C.L.V.B.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.97.0133.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 juni 1997 door het 
Arbeidshof te Luik gewezen, 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek, 
870 van het Gerechtelijk Wetboek, 58, § 1, 
inzonderheid eerste lid en derde lid, 3", en 
58,§ 2, r, van het koninklijk besluit van 
25 november 1991 houdende de 
werkloosheidsreglementering, 

doordat het arrest, met bevestiging van 
de beslissing van de eerste rechter, ver
weerders rechtsvordering gegrond heeft ver
klaard en bijgevolg heeft beslist dat eiser 
ten onrechte van oordeel was dat hij ei
ser (lees : verweerder) van de lijst van 
werkzoekenden kon schrappen, de kosten 
ten laste van eiser heeft gelegd, en door
dat het aldus heeft beslist op de volgende 
gronden: "artikel58, § 1, van het konink
lijk besluit van 25 november 1991 bepaalt 
dat : 'om uitkeringen te genieten moet de 
volledig werkloze werkzoekend zijn en als 
dusdanig ingeschreven zijn en blijven. Het 
bewijs van deze inschrijving moet gele
verd worden door de werkloze'; het derde 
lid voegt daaraan toe : 'De werkloze kan 
niet langer genieten van uitkeringen vanaf 
de dag waarop zijn inschrijving als werk
zoekende ambtshalve werd geschrapt door 
de bevoegde gewestelijke dienst voor ar
beidsbemiddeling, inzonderheid ten ge
volge van het feit dat hij : 3" deze dienst 
niet op de hoogte heeft gesteld van zijn 
adresverandering'; § 2 voegt daaraan toe: 
'na advies van het beheerscomite bepaalt de 
minister : 1 o het tijdstip waarop, en de mo
daliteiten volgens dewelke, de werkloze het 

(1) Vgl. Cass., 29 maart 1993, A.R. nr. 8308 
(A. C., 1993, nr. 163), en noot 1, biz. 335. 
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bewijs van inschrijving als werkzoekende 
moet leveren'; hoewel de tekst duidelijk pre
ciseert dat de werkloze moet bewijzen dat 
hij als werkzoekende is ingeschreven en 
daaraan toevoegt dat de minister het tijd
stip en de modaliteiten bepaalt, ontbreekt 
een soortgelijke bepaling voor het bewijs 
van de adresverandering en de nadere re
gels terzake; uit wat voorafgaat kan even
wei worden afgeleid dat de werkloze wel
iswaar zijn adresverandering moet melden, 
wil hij als werkzoekende ingeschreven blij
ven, maar dat hij niet dient te bewijzen dat 
hij die adresverandering werkelijk heeft ge
meld; daar de FOREM heeft toegegeven dat 
die adresverandering hem kan worden ge
meld op zijn kantoren, per brief, per tele
foon of per fax, moet hij het tegenbewijs le
veren van het feit dat zulks niet is gebeurd. 
Aangezien de FOREM aanvaardt dat die 
melding per telefoon kan geschieden, kan 
hij achterafniet eisen dat het bewijs daar
van wordt geleverd; het feit dat de FO
REM een ontvangstbewijs afgeeft wan
neer die melding per telefoon is gebeurd, 
wat hij in casu niet heeft gedaan, bewijst 
niet dat er geen telefonische melding is ge
weest; dat het (arbeids)hof immers de ene 
partij niet meer hoeft te geloven dan de an
dere", 

terwijl, eerste onderdeel, in strijd met de 
beslissing van het arrest, noch uit artikel 
58, § 1, van het koninklijk besluit van 25 
november 1991 volgens hetwelk de werk
loze die uitkering wil genieten, moet be
wijzen dat hij als werkzoekende is inge
schreven en, zo nodig, aan de bevoegde 
gewestelijke dienst voor arbeidsbemidde
ling zijn adresverandering moet melden (ar
tikel 58, § 1, derde lid, 3°), noch uit arti
kel 58, § 2, 1°, dat aan de minister de zorg 
overlaat om "de modaliteiten" te bepalen 
"volgens dewelke de werkloze het bewijs 
van zijn inschrijving als werkzoekende 
moet leveren", volgt dat de werkloze niet 
dient te bewijzen dat hij zijn adres
verandering werkelijk heeft gemeld; de mel
ding ervan alleen al volstaat; een derge
lijke gevolgtrekking elke betekenis en 
draagwijdte ontneemt aan voornoemd ar
tikel 58, § 1, volgens hetwelk de werkloze 
zijn inschrijving als werkzoekende moet be
wijzen; het niet duidelijk is hoe de werk
loze de, door het arrest erkende, verplich
ting om zijn adresverandering te melden 
kan nakomen, indien hij tegelijkertij d 
wordt vrijgesteld van de verplichting te be
wijzen dat hij die adresverandering wer
kelijk heeft gemeld; artikel 58 bovendien 
niet aileen de werkloze verplicht zijn adres
verandering te melden, maar hem eerst 

verplicht zijn inschrijving als werkzoe
kende te bewijzen, wat impliceert dat hij, 
zo nodig, moet bewijzen dat hij zijn adres
verandering heeft gemeld; het hier, zoals uit 
het arrest zelf blijkt, gaat om een voor
waarde om als werkzoekende ingeschre
ven te blijven en om werkloosheidsuitke
ringen te blijven genieten : ''het derde lid, 
3", (van artikel 58, § 1) voegt daaraan 
toe : 'De werkloze kan niet langer genie
ten van uitkeringen vanaf de dag waarop 
zijn inschrijving als werkzoekende ambts
halve werd geschrapt ... ten gevolge van het 
feit dat hij deze dienst niet op de hoogte 
heeft gesteld van zijn adresverandering"'; 
wanneer de werkloze, zoals in casu ambts
halve wordt geschrapt en hij die maatre
gel betwist met het argument dat hij zijn 
adresverandering aan de bevoegde gewes
telijke dienst voor arbeidsbemiddeling heeft 
gemeld, het wel degelijk de werkloze is die 
moet bewijzen dat hij de dienst op de 
hoogte heeft gesteld, aangezien hij moet be
wijzen dat hij als werkloze is ingeschre
ven; daaruit volgt dat het arrest, door het 
tegendeel te beslissen (''hij dient niet te be
wijzen dat hij zijn adresverandering wer
kelijk heeft gemeld"), het voornoemde ar
tikel58, § 1, eerste lid en derde lid, 3", en 
artikel 58, § 2, r' schendt : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat, luidens artikel 58, 
§ 1, eerste lid, van het koninklijk be
sluit van 25 november 1991 houdende 
de werkloosheidsreglementering, de 
volledig werkloze, om uitkeringen te 
genieten, werkzoekend moet zijn en 
als dusdanig ingeschreven moet zijn 
en blijven, en het bewijs van die in
schrijving door de werkloze moet wor
den geleverd; 

Dat, krachtens het derde lid van die 
paragraaf, de werkloze niet langer uit
keringen kan genieten vanaf de dag 
waarop zijn inschrijving als werkzoe
kende ambtshalve werd geschrapt door 
de bevoegde gewestelijke dienst voor 
arbeidsbemiddeling, inzonderheid ten 
gevolge van het feit dat hij die dienst 
niet op de hoogte heeft gesteld van zijn 
adresverandering; 
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Dat uit die twee leden volgt dat de 
werkloze moet bewijzen dat hij de be
voegde dienst voor arbeidsbemidde
ling van zijn adresverandering op de 
hoogte heeft gesteld; 

Dat het arrest, nu het beslist dat de 
werkloze, om als werkzoekende inge
schreven te blijven, kan volstaan met 
zijn adreswijziging te "melden" zon
der dat hij daarenboven moet bewij
zen dat "hij die adreswijziging werke
lijk heeft gemeld", de in dat onderdeel 
aangehaalde bepalingen schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde arrest; ge
let op artikel1017, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt ei
ser in de kosten van zijn voorziening 
tegen verweerder; houdt de overige 
kosten aan en laat de uitspraak daar
omtrent aan de feitenrechter over; ver
klaart het arrest bindend voor de 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en 
voor de Algemene Centrale der Libe
rale Vakbonden van Belgie; verwijst de 
zaak naar het Arbeidshof te Bergen. 

14 september 1998 - 3e kamer- Voor
zitter en verslaggever : de h. Marchal, eer
ste voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Leclercq, advocaat-generaal -
Advocaten : mr. De Bruyn. 

Nr. 405 

3e KAMER -14 september 1998 

1° WERKLOOSHEID - BEDRAG- ALLEEN
WONENDE WERKNEMER- BEWIJS- BEWIJS
LAST. 

2° BEWIJS- BURGERLIJKE ZAKEN- BE
WIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID- BEWIJS
LAST- WERKLOOSHEID - WERKLOZE - AL
LEENWONENDE WERKNEMER- BED RAG VAN 
DE WERKLOOSHEIDSUITKERING. 

1 o en 2° De werkloze die beweert een al
leenwonende werknemer te zijn, moet 
daarvan het bewijs leveren (1). (Art. 110, 
§§ 2 en 4, Werkloosheidsbesluit 1991.) 

(R.VA. T. BUCCINO) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.97.0161.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 september 1997 ge
wezen door het Arbeidshof te Bergen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 110 (inzonderheid §§ 2, 3, 4, 5, eer
ste lid), 114 (inzonderheid § 3) van het ko
ninklijk besluit van 25 november 1991 
houdende de werkloosheidsreglementering, 
59, eerste lid, van het ministerieel besluit 
van 26 november 1991 houdende de 
toepassingsregelen van de werkloosheids
reglementering, 1315 van het Burgerlijk 
Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 

doordat de directeur van het werkloos
heidsbureau, bij op 20 augustus 1993 aan 
verweerder ter kennis gebrachte beslis
sing, had geoordeeld dat verweerder op 21 
december 1992, naar aanleiding van een 
verandering van woonplaats, verklaard had 
aileen te wonen, en dat hem bijgevolg de 
werkloosheidsuitkeringen voor alleenwo
nende werknemers waren toegekend, maar 
dat was gebleken dat hij vanaf die datum 
samenwoonde met een zekere mevrouw Bo
sio met wie hij de kosten van het huishou
den deelde; dat hij hem derhalve met 
ingang van 21 december 1992 de hoeda
nigheid van alleenwonende werknemer ont
zegde, het bedrag van de ten onrechte ont
vangen uitkeringen terugvorderde en hem 
gedurende 13 weken van de uitkeringen 
uitsloot; dat het arrest, met bevestiging van 
het beroepen vonnis, die beslissing teniet
doet, en - na te hebben vastgesteld dat 
verweerder op 16 december 1992 is inge
trokken bij mevrouw Bosio, waar ook haar 
zoon woont, en dat verweerder, die in het 
huis van voomoemde geen aparte kamer en 
geen aparte sanitaire voorzieningen heeft 
en in een zetel slaapt, haar een maande
lijks bedrag van 10.000 frank voor huis
vesting uitkeert, zijn beslissing hierop 

(1) Vgl. Cass., 14 sept. 1998, A.R. nr. 
8.97.0132.F, supra, nr. 402, en de in de noot 1, biz. 
887 vermelde verwijzingen. 
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grondt dat uit die gegevens blijkt dat "hoe
wei (verweerder) onder hetzelfde dak woont 
als mevrouw Bosio en haar zoon, het noch
tans niet bewezen is dat die personen hun 
huishoudelijke aangelegenheden hoofdza
kelijk gemeenschappelijk regelen; dat moet 
worden onderstreept dat het gemeenschap
pelijk regelen van de huishoudelijke aan
gelegenheden niet kan worden afgeleid uit 
de enkele betaling van een maandelijkse 
forfaitaire geldsom tot dekking van de uit
gaven voor kost en inwoning; dat de (door 
verweerder) met mevrouw Bosio overeen
gekomen regeling in feite veel weg heeft 
van een pension(. .. ); ... dat (eiser), die aan
toont dat (verweerder) en mevrouw Bosio 
gedurende het litigieuze tijdvak onder het
zelfde dak samenwoonden, bovendien ten 
onrechte betoogt dat het derhalve (aan ver
weerder) staat te bewijzen dat hij niet met 
die vrouw samenleefde; dat samenwoning 
een complex begrip is waarbij aan twee 
voorwaarden moet worden voldaan, zo
dat de partij die zulks dient aan te tonen 
niet kan volstaan met het bewijs van 
slechts een van die voorwaarden", 

terwijl, ... 
tweede onderdeel, uit artikelllO, § 4, van 

het koninklijk besluit van 25 november 
1991 blijkt dat de alleenwonende werkne
mer ten minste eenmaal per jaar het be
wijs moet leveren van de samenstelling van 
zijn gezin door middel van het document 
waarvan de inhoud en het model bepaald 
wordt door het beheerscomite onder goed
keuring van de Minister; dat het bijge
volg aan de alleenwonende werknemer 
staat het bewijs van die hoedanigheid te le
veren; artikelllO, § 2, die hoedanigheid en
kel toekent aan "de werknemer die aileen 
woont", zodat de werkloze die onder an
dermans dak blijkt te wonen, maar niet
temin beweert aanspraak te kunnen rna
ken op de werkloosheidsuitkeringen voor 
alleenwonende werknemers, moet bewij
zen dat er geen sprake is van samenwo
nen in de zin van artikel59 van het mi
nisterieel besluit van 26 november 1991, en 
dus dat hij de gezinsuitgaven niet gemeen
schappelijk regelt met die persoon; het ar
rest bijgevolg, nu het beslist dat eiser, die 
had aangetoond dat verweerder tijdens het 
litigieuze tijdvak met een ander persoon sa
menleefde, ten onrechte betoogt dat ver
weerder moet bewijzen dat hij niet met 
haar samenwoonde, de regel miskent vol
gens welke de werkloze die zich op de hoe
danigheid van alleenwonende werkne
mer beroept het bewijs dient te leveren dat 
hij die hoedanigheid wel degelijk bezit 
(schending van de artikelen 110, §§ 2 en 4, 

van het koninklijk besluit van 25 novem
ber 1991, 59, eerste lid, van het ministe
rieel besluit van 26 november 1991) en de 
bewijslast ten onrechte bij eiser legt (schen
ding van de artikelen 1315 van het Bur
gerlijk Wetboek en 870 van het Gerechte
lijk Wetboek) : 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat krachtens arti
kel 110, § 4, van het koninklijk be
sluit van 25 november 1991 houdende 
de werkloosheidsreglementering de 
werkloze die beweert een alleenwo
nende werknemer te zijn in de zin van 
§ 2 van dat artikel, ten minste een
maal per jaar het bewijs moet leve
ren van de samenstelling van zijn ge
zin door middel van het in § 4 
bedoelde document; 

Dat die werkloze bijgevolg moet be
wijzen dat hij een alleenwonende 
werknemer is in de zin van artikel 
110, § 2; 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben overwogen, enerzijds, dat ei
ser, thans de Rijksdienst voor Arbeids
voorziening, niet aileen moet bewij
zen dat verweerder en mevrouw Bosio 
onder hetzelfde dak samenleven, maar 
bovendien dat zij, naar het vereiste 
van artikel 59 van het ministerieel be
sluit van 26 november 1991, de huis
houdelijke aangelegenheden hoofdza
kelijk gemeenschappelijk regelen, 
anderzijds, dat eiser dat bewijs niet 
heeft geleverd, beslist dat de tussen 
verweerder en mevrouw Bosio over
eengekomen regeling in feite neer
komt op een pension, zodat verweer
der kan worden geacht een alleenwo
nende werknemer te zijn; dat het 
arrest, nu het de regel miskent val
gens welke de werkloze het bewijs 
moet leveren van zijn hoedanigheid 
van alleenwonende werknemer, de in 
het onderdeel aangegeven wettelijke 
bepalingen schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

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

14 september 1998- 3e kamer- Voor
zitter en verslaggever : de h. Marchal, eer
ste voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Leclercq, advocaat-generaal -
Advocaat : mr. Simont. 

Nr. 405 

1 e KAMER - 17 september 1998 

1 o BELASTING OVER DE TOEGE
VOEGDE WAARDE- VERVOLGINGEN EN 
GEDINGEN -DWANGBEVEL UITGEVAARDIGD 
DOOR DE ADMINISTRATIE - GELDIGHEID -
VOORWAARDEN. 

2o BELASTING OVER DE TOEGE
VOEGDE WAARDE - OVERTREDINGEN 
EN VERSCHULDIGD ZIJN DER BELASTING- BE
WIJS - FISCALE AMBTENAREN - PROCES
VERBAAL- WETTELIJKHEID. 

1 o De geldigheid van een door de admini
stratie uitgevaardigd dwangbevel komt 
niet in het gedrang door het enkele feit 
dat een proces-verbaal dat aangehecht is 
aan dit dwangbevel, niet zelf alle feite
lijke gegevens bevat die het verschul
digd zijn van de belasting aantonen maar 
hiervoor verwijst naar een eerder proces
verbaal waaruit die gegevens blijken en 
dat niet mee werd betekend. (Art. 85, § 1, 
eerste lid, W.B.T.W.) 

2° De processen-verbaal die de bevoegde fis
cale ambtenaren opstellen met het oog op 
het bewijs van BTW-overtredingen, als
mede van de feiten die het verschuldigd 
zijn van de belasting of van een admini
stratieve geldboete aantonen of ertoe bij
dragen die aan te tonen, zijn niet door 
nietigheid aangetast om de enkele re
den dat bij de betekening ervan aan de 
belastingplichtige geen afschriften zijn ge
voegd van stukken waarnaar in de 
processen-verbaal wordt verwezen. (Art. 
59, § 1, W.B.T.W.) 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V FINANCIEN 
T. VAN ZON N.V) 

ARREST 

(A.R. nr. C.95.0192.N) 

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

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 1319, 1320 en 

1322 van het Burgerlijk Wetboek, van de 
wetsbepalingen die de materiele fiscale 
schuld in de belasting over de toegevoegde 
waarde omschrijven, inzonderheid de ar
tikelen 2 § 1. r, 9 § 1 en 26 van de wet van 
3 juli 1969 houdende invoering van het 
wetboek van de belasting over de toege
voegde waarde, deze artikelen zoals van 
kracht voor het jaar 1984, zijnde de arti
kelen 2 en 26 zoals gewijzigd bij de wet van 
27 december 1977, en van de artikelen 59 
§ 1 en 85, als gewijzigd bij de wet van 8 au
gustus 1980, van hetzelfde wetboek, 

doordat het arrest, na vastgesteld te heb
ben : "dat, wat de motivering betreft, in het 
dwangbevel (kan) worden verwezen naar 
een proces-verbaal dat samen ermee bete
kend wordt; dat dit proces-verbaal dan de 
enige wettelijke basis is van de vervolgin
gen door de Staat; dat het proces-verbaal en 
het dwangbevel dan een onafscheidelijk ge
heel vormen en de nietigheid van het 
proces-verbaal dan onmiddellijk de nietig
heid van het dwangbevel meebrengt"; "dat, 
wanneer het afschrift van het proces
verbaal voor de belastingplichtige als ori
gineel geldt, niet ondertekend is door de 
verbalisant zoals het origineel, het proces
verbaal nietig is en meteen het dwangbe
vel", verder stelt dat het proces-verbaal dd. 
20 juni 1986 dat met het dwangbevel be
tekend werd, "zij het dan uitvoerig, ver
wijst naar het proces-verbaal dat op 19 
april 1984 zou opgesteld zijn door de amb
tenaren van de Opsporingsdiensten van de 
BTW en van de Douane en Accijnzen", en 
beslist: "dat het eigenlijke proces-verbaal 
waaruit de feitelijke gegevens rechtstreeks 
werden vastgesteld, niet gevoegd werd bij 
het dwangbevel en bij het proces-verbaal 
van de Hoofdcontroleur, het aangehechte 
proces-verbaal van de Hoofdcontroleur nie
tig is en ipso facto, ook het dwangbeveY', en 
op die gronden de vordering tot betaling 
van de in het dwangbevel omschreven fis
cale schuld ongegrond en het dwangbevel 
nietig verklaart, 
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terwijl, tweede onderdeel, een dwangbe
vel geldig is wanneer het met een vol
doende nauwkeurigheid, benevens de iden
titeit van de schuldenaar, de hoedanigheid 
van de optredende ambtenaren en hun 
handtekening, de gevorderde belasting ver
meldt met een bondige aanduiding van de 
gegevens waaruit deze gevorderde belas
ting wordt afgeleid; het voor deze aandui
ding volstaat dat de aangesproken belas
tingplichtige zonder misverstand ingelicht 
zou zijn over hetgeen van hem gevorderd 
wordt, en over de motivering van deze vor
dering; het dwangschrift bijgevolg niet het 
afschrift moet bevatten van de stukken of 
bewijsinstrumenten, waaruit de optre
dende ambtenaren het bestaan van de in
gevorderde fiscale schuld hebben afge
leid; en terwijl het arrest niet vaststelt dat 
het betekende dwangschrift, met aange
hecht proces-verbaal van 20 juni 1986, de 
schuldenaar niet voldoende inlicht no
pens hetgeen van hem gevorderd wordt, en 
nopens de motivering van deze vordering, 

zodat het arrest ten onrechte stelt dat het 
op 5 september 1986 aan verweerster be
tekend dwangschrift met aangehecht 
proces-verbaal van 20 juni 1986 nietig is 
wegens het niet aanhechten van de als 
proces-verbaal gekwalificeerde vaststel
ling van de feiten, waaruit het bestaan van 
de in het proces-verbaal van 20 juni 1986 
omschreven fiscale schuld zou afgeleid zijn 
(schending van de artikelen 59 § 1 en 85, 
als gewijzigd bij de wet van 8 augustus 
1980, van het wetboek van de belasting 
over de toegevoegde waarde; 

Wat het onderdeel zelf betreft: 
Overwegende dat de geldigheid van 

een dwangbevel niet in het gedrang 
komt door het enkele feit dat een 
proces-verbaal dat aangehecht is aan 
dit dwangbevel, niet zelf alle feite
lijke gegevens bevat die het verschul
digd zijn van de belasting aantonen, 
maar hiervoor verwij st naar een eer
der proces-verbaal waaruit die gege
vens blijken en dat niet mee werd be
tekend; 

Dat geen wettelijke bepaling in de 
nietigheid voorziet van het, krach
tens artikel 59 van het BTW-wetboek 
opgemaakt proces-verbaal, om de en
kele reden dat bij de betekening er
van aan de belastingplichtige geen af-

schriften zijn gevoegd van stukken 
waarnaar in het proces-verbaal wordt 
verwezen; 

Overwegende dat de appelrechters 
hun oordeel dat het dwangbevel nie
tig is, niet baseren op het oordeel dat 
dit bevel de schuldenaar niet vol
doende inlicht, maar wel op de beslis
sing dat het aangehecht proces-verbaal 
van 20 juni 1986 verwijst naar op 19 
april 1984 geakteerde vaststellingen 
die niet gevoegd waren bij het dwang
bevel; 

Dat het arrest aldus de aangevoerde 
wetsbepalingen schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
Overwegende dat de overige grie

ven niet tot ruimere cassatie kun
nen leiden; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest behalve in zoverre dit 
het hoger beroep ontvankelijk ver
klaart; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hofvan Beroep 
te Gent. 

17 september 1998 - 1 e kamer - Voor
zitter : de h. Verougstraete, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Farrier -
Gelijkluidende conclusie van de h. Goe
minne, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Claeys Bmiuaert en Delahaye. 

Nr. 406 

1 e KAMER- 17 september 1998 

INKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAG
PROCEDURE- ONTHEFFING- OVERBELAS
TING - NIEUW FElT- DIRECTORIALE BESLIS
SING M.B.T. EERDERE AANSLAGJAREN -
BE GRIP. 
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Een directoriale beslissing die gewezen werd 
op bezwaar van een belastingplichtige 
voor eerdere aanslagjaren en zijn reck
ten bepaalt, maakt geen nieuw bescheid 
of feit uit aan de hand waarvan de di
recteur der belastingen ambtshalve ant
hefting wegens overbelasting kan verle
nen. (Art. 277, § 1, W.I.B., thans art. 376, 
§ 1, W.I.B. 1992.) 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. JANSSENS E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. F.95.0039.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 februari 1995 gewe
zen door het Hofvan Beroep te Brus
sel; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 277 § 1 van het 

Wetboek van de inkomstenbelastingen zo
als van toepassing voor aanslagjaar 1987, 

doordat het hofvan Beroep, nate heb
ben vastgesteld dat verweerders voor 
aanslagjaar 1987 als nieuw feit ofbescheid 
in de zin van artikel277, § 1 van het Wet
hoek van de inkomstenbelastingen de di
rectoriale beslissing aanvoeren, gewezen op 
9 november 1988 op bezwaar tegen de aan
slagen van de twee voorafgaande aanslag
jaren (1985 en 1986), dat wat de ingeroe
pen directoriale beslissing van 9 november 
betreft, het vaststaat en niet betwist is dat 
deze beslissing voor aanslagjaar 1985 de af
trek als bedrijfsuitgave aanvaardt van een 
door verweerder betaalde schadevergoe
ding ten belope van 1.300.000 fr. evenals 
van de interesten betaald op een lening 
aangegaan om de betaling van dit bedrag 
te financieren, dat evenmin betwist is dat 
er dientengevolge voor het aanslagjaar 1985 
een overdraagbaar verlies ontstond dat ge
deeltelijk in mindering kon worden ge
bracht voor het aanslagjaar 1986 en dat, na 
aanrekening nog een overdraagbaar verlies
saldo overbleefvan 126.701 fr., zoals vast
gesteld in de directoriale beslissing van 9 
november 1988, dat verweerders in toe
passing van artikel 277, § 1 W.I.B. verzoe
ken dit aldus vastgestelde saldo van over
draagbaar verlies alsnog in aftrek te 
kunnen brengen voor aanslagjaar 1987, 
evenals de interesten ten bedrage van 
96.720 fr. gedurende het betwist aanslag
jaar betaald voor de lening ter financie
ring van de betaling van 1.300.000 fr., be-

slist dat in casu de tussengekomen 
directoriale beslissing een nieuw feit uit
maakt in de zin van artikel277, § 1 W.I.B. 
en dat de administratie verweerders ten on
rechte ten kwade duidt dat zij, na het in
dienen van het bezwaarschrift voor de 
aanslagjaren 1985 en 1986, waarin voor de 
eerste keer de problematiek van de beta
ling van 1.300.000 fr. en van de lening om 
die betaling te financieren aan de orde 
kwam, en hangende deze eerste bezwaar
procedure, ook geen bezwaar hebben inge
diend voor het daaropvolgende aanslag
jaar, maar de uitslag van het eerste 
bezwaarschrift hebben afgewacht om dan 
voor het daaropvolgend aanslagjaar be
roep te doen op de inmiddels tussen
gekomen beslissing om toepassing te vra
gen van de ambtshalve outlasting, 

terwijl enkel als een nieuw feit in de zin 
van artikel277, § 1 van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen kan worden be
schouwd een tot dan toe aan partijen on
bekend gegeven dat de belastingplichtige 
niet in staat was in te roepen voor het ver
strijken van de bezwaartermijn en de be
lastingplichtigen in het beoogde geval 
geenszins moesten wachten op het op 24 
oktober 1988 in het kader van de bezwaar
schriften bereikte akkoord dat aan de 
grondslag ligt van de beslissing van 9 no
vember 1988 om aan te voeren dat er voor 
aanslagjaar 1987 nog een verlies in aan
merking moest worden genomen vermits de 
aftrek van de schadevergoeding en de hier
mee gepaard gaande interesten die heb
ben geleid tot het nog over te dragen ver
lies reeds het voorwerp waren van de door 
hen ingediende bezwaarschriften met be
trekking tot de voor de aanslagjaren 1985 
en 1986 gevestigde aanslagen, zodat het ar
rest, door de beslissing van 9 november 
1988 als een nieuw feit dat aanleiding geeft 
tot ambtshalve ontheffing te bestempe
len, de juiste draagwijdte van artikel277, 
§ 1 van het Wetboek van de inkomstenbe
lastingen miskent en dienvolgens deze 
wetsbepaling schendt : 

Overwegende dat artikel 277, § 1, 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen (1964) bepaalt dat dedi
recteur der belastingen of de door hem 
gedelegeerde ambtenaar ambtshalve 
ontheffing verleent van de overbelas
tingen die voortvloeien uit materiele 
vergissingen, uit dubbele belasting, 
alsmede van die welke zouden 
blijken uit afdoende bevonden nieuwe 
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bescheiden of feiten waarvan het laat
tijdig overleggen of inroepen door de 
belastingschuldige wordt verantwoord 
door wettige redenen; 

Dat voor de toepassing van die wets
bepaling aileen als nieuwe feiten ofbe
scheiden gelden, die welke een be
wijs kunnen opleveren dat voordien 
niet is geleverd en die de belasting
plichtige niet kon overleggen of aan
voeren voordat de termijnen van be
zwaar of beroep waren verstreken; 

Overwegende dat een belastingplich
tige die voor eerdere aanslagjaren een 
bezwaar heeft laten gelden, hieruit de 
gevolgen kon trekken voor het bedrag 
van de aangegeven inkomsten voor la
tere aanslagjaren, zonder de uitspraak 
van de directeur af te wachten; 

Dat een directoriale beslissing die de 
rechten van de belastingplichtige be
paalt, in die omstandigheden geen 
nieuw gegeven uitmaakt dat de toe
passing van artikel 277, § 1, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen (1964) kan wettigen; 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt dat, luidens een directoriale be
slissing van 9 november 1988, gewe
zen op een op 9 februari 1988 inge
diend bezwaar tegen de aanslagen 
voor de aanslagjaren 1985 en 1986, di
verse bedragen mochten worden af
getrokken voor die aanslagjaren; dat 
het arrest vaststelt dat als gevolg hier
van voor het aanslagjaar 1987 nog een 
overdraagbaar verlies bestond en dat 
voor het aanslagjaar 1987 verweer
der geen bezwaar indiende binnen de 
bezwaartermijn die op 30 april 1988 
verstreek; 

Overwegende dat het hof van be
roep uit die vaststellingen niet wet
tig heeft kunnen afieiden dat te de
zen de directoriale beslissing een 
nieuw feit is in de zin van artikel 277, 
§ 1, van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen (1964); 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre dit 

de voorziening ontvankelijk verklaart; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt 
de kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter over; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Gent. 

17 september 1998 - 1 e kamer - Voor
zitter : de h. Verougstraete, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Forrier -
Strijdige conclusie (1) van de h. Goeminne, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Tour
nicourt, Brussel. 

Nr. 407 

1 e KAMER - 17 september 1998 

INKOMSTENBELASTINGEN - AANSLAG
PROCEDURE- SANCTIES. VERHOGINGEN. AD· 
MINISTRATIEVE BOETEN. STRAFFEN -
BELASTINGVERHOGING- VASTSTELLING VAN 
INDICIAIR TEKORT- TOEPASSELIJKHEID. 

Is niet naar recht verantwoord het arrest 
dat, na het bedrag van het indiciair te
kort te hebben vastgesteld en aldus te heb
ben aangenomen dat de aangifte onjuist 
was, beslist dat de belastingverhoging 
dient tenietgedaan te worden. (Art. 334, 
W.I.B., thans art. 444 W.I.B. 1992.) (1) 

Noot arrest nr. 406: 
(1) Het O.M. was de mening toegedaan dat een 

directoriale beslissing, gewezen in verband met 
vorige aanslagjaren en waarbij vastgesteld werd 
dat diverse bedragen voor die aanslagjaren mach
ten afgetrokken worden, zodat voor het in be
twisting zijnde aanslagjaar nag een overdraag
baar verlies hestand, wel als een nieuw bescheid 
of gegeven in de zin van art. 277, § 1, W:I.B. (art. 
376, § 1, W.I.B. 1992) kon worden aangezien. 

N oat arrest nr. 407 : 
(1) Zie Cass., 20 nov. 1997, A.R. nr. F.94.0135.N 

(A.C., 1997, nr. 491). 
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(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. POLLAC E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. F.95.0070.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 april 1995 gewezen 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 247 en 334 

van het Wetboek van de inkomstenbelas
tingen (W.I.B.), zoals zij van toepassing wa
ren voor het aanslagjaar 1987, 

doordat het arrest, dat na erop gewe
zen te hebben dat appellanten (toekom
stige verweerders) voor het aanslagjaar 
1987 een tijdige aangifte hebben ingediend, 
en dat na verzending van een bericht van 
wijziging van aangifte bij toepassing van 
art. 24 7 W.I.B. een indiciair tekort van 
1.457.214 F werd vastgesteld, en dat na het 
niet-akkoord van appellanten dit indi
ciair tekort tot 914.214 F werd terugge
bracht, en dat na te hebben benadrukt dat 
de tekenen en indicien waaruit een ho
gere graad van gegoedheid blijkt een ver
moeden juris tantum vormen betreffende de 
oorsprong, d.w.z. dat de sommen waarop 
het vermoeden betrekking heeft geacht 
worden voort te komen uit belastbare in
komsten, zijnde inkomsten behaald gedu
rende het belastbaar tijdperk en dat dien
volgens de last van het tegenbewijs op de 
belastingplichtige rust, die met positieve en 
controleerbare gegevens dient aan te to
nen dat die hogere graad van gegoedheid 
van andere dan in de inkomstenbelasting 
belastbare inkomsten of van inkomsten van 
voor het belastbaar tijdperk voortkomen, 
beslist, enerzijds dat het indicie "bemeu
beling eigendom te Knokke" bepaald op 
250.000 F op geen enkel concreet en vast
staand gegeven is gesteund, en anderzijds 
dat het indiciair tekort nog moet worden 
verminderd met 153.790 F, zijnde het ver
schil tussen het inkomen waarover ak
koord (480.000 F) en de aangegeven win
sten (326.241 F), zodanig dat het indiciair 
tekort, zijnde niet aangegeven inkomsten 
voor het aanslagjaar 1987 toch nog op 
917.214 F - (250.000 F + 153.790 F) = 
513.424 F dient te worden bepaald, doch 
daarna evenwel beslist dat het wettelijk 
vermoeden van art. 247 W.I.B. niet kan 
worden aangewend om het bewijs te leve
ren van een onjuiste aangifte, dat het feit 
dat appellanten er niet in slagen om het 

vereiste tegenbewijs te leveren nog niet be
duidt dat zij een onjuiste aangifte heb
ben ingediend en dienvolgens dat de 
belastingverhoging van 20 % dan ook niet 
kan toegestaan worden en dient te wor
den vernietigd, 

terwijl ongeacht het bewijsmiddel dat 
door de administratie wordt aangewend ter 
bepaling van de belastbare grondslag, art. 
334 W.I.B. beschikt dat bij een onvolle
dige of onjuiste aangifte de belasting die 
verschuldigd is op het niet-aangegeven 
inkomstengedeelte vermeerderd wordt met 
een belastingverhoging die bepaald wordt 
naargelang de aard en de ernst van de 
overtreding, volgens de schaal waarvan de 
trappen door de Koning worden vastge
steld en gaande van 10 % tot 200 % van de 
op het niet-aangegeven inkomstengedeelte 
verschuldigde belastingen (schaal vastge
legd in de artikelen 238 his - 238 sexies 
K.B.IW.I.B.), 

zodat het arrest, nu het voor wat be
treft het aanslagjaar 1987 heeft beslist dat 
het indiciair tekort uiteindelijk 513.424 F 
meer bedraagt dan het inkomen van 
480.000 F waaromtrent de volmachtdrager 
zijn akkoord heeft betuigd en dienvolgens 
de aangegeven inkomsten ruim overtreft, 
niet zonder miskenning van het wettelijk 
inkomstenvermoeden opgeleverd door art. 
247 W.I.B. kan beslissen dat appellanten 
geen onjuiste aangifte hebben ingediend, en 
evenmin zonder schending van art. 334 
W.I.B. kan beslissen dat de opgelegde 
belastingverhoging dan ook niet kan wor
den toegestaan en dient te worden vernie
tigd (schending van de artikelen 24 7 en 334 
W.I.B.): 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 334 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen (1964), bij niet
aangifte ofbij onjuiste aangifte, op het 
niet aangegeven inkomen belasting
verhogingen verschuldigd zijn; 

Overwegende dat het arrest het in
diciair tekort voor het aanslagj aar 
1987 bepaalt op 513.424 frank en de 
aanslag gedeeltelijk tenietdoet; 

Dat het aldus aanneemt dat de aan
gifte van de verweerders onjuist was; 

Dat het arrest dat beslist dat de 
belastingverhoging dient tenietge
daan te worden zodoende zijn beslis
sing niet naar recht verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 
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Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre dit de 
belastingverhoging voor het aanslag
jaar 1987 tenietdoet en uitspraak doet 
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 Gent. 

17 september 1998 - 1 e kamer - Voor
zitter : de h. Verougstraete - Verslagge
ver : de h. Forrier - Gelijkluidende con
clusie van de h. Goeminne, advocaat
generaal. 

Nr. 408 

ALGEMENE VERGADERING 

18 september 1998 

RECHTERLIJKE TUCHT - PLAATSVER
V ANGEND RECHTER- GEDRAG- OPSCHOR
TING VAN DE UITSPRAAK VAN DE VEROORDE
LING- WAARDIGHEID VAN HET AMBT. 

De plaatsvervangend rechter, die in zijn hoe
danigheid van advocaat, bij een in kracht 
van gewijsde gegaan arrest schuldig werd 
verklaard aan het misdrijf"misbruik van 
vertrouwen" en hoewel hij opschorting 
van de uitspraak van de veroordeling be
kwam, heeft door zijn gedrag ernstig af
breuk gedaan aan de waardigheid van 
zijn ambt en is mitsdien niet meer waar
dig deel te nemen aan de uitoefening van 
de Rechterlijke Macht; het Hof ontzet hem 
derhalve uit zijn ambt (1). (Artt. 404, 405 
en 409 Ger.W.) 

(1) Cass., 17 nov. 1994, A.R. nr. D.94.0025.N 
(A.C., 1994, nr. 492). 

(PROCUREUR-GENERAAL 
BIJ HET HOF VAN CASSATIE T. X ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. D.98.0032.N) 

Het Hof van Cassatie, in openbare 
en algemene vergadering, samenge
steld overeenkomstig artikel 348, 
tweede lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek, 

Gelet op de schriftelijke vordering 
van de procureur-generaal, die luidt 
als volgt: 

"Aan het Hofvan Cassatie, 

de procureur-generaal bij dit Hof. 

Aangezien de heer X ... , gewezen ad-
vocaat en plaatsvervangend rechter in 
het vredegerecht van het tweede kan
ton Y. .. werd benoemd bij koninklijk 
besluit van 4 juli 1977, en de bij ar
tikel 2 van het decreet van 20 juli 1831 
voorgeschreven eed heeft afgelegd op 
8 september 1977; 

Aangezien de Heer X ... , bij een in 
kracht van gewijsde gegaan arrest van 
15 januari 1998 door de eerste ka
mer van het hof van beroep van Gent 
schuldig werd verklaard ter zake, een 
der magistraten, vermeld in art. 4 79 
van het Wetboek van Strafvordering, 
aan het misdrijf "misbruik van ver
trouwen" in casu in zijn gewezen hoe
danigheid van advocaat ten nadele van 
de L.C.M. 19 dossiers en geldsommen 
voor een waarde van 2.988.144 fran
ken en ten nadele van de N.M.B.S., 
een bedrag van 586.998 franken, 
welke hem overhandigd werden on
der vrijstelling om ze terug te geven of 
ze voor een bepaald doel te gebrui
ken of aan te wenden, bedriegelijk ver
duisterd of verspild te hebben. 

Dat het hofvan beroep de opschor
ting van de uitspraak van de veroor
deling gelast gedurende een termijn 
van drie jaar. 

Aangezien uit dit arrest en uit het 
strafonderzoek blijkt : 

Dat de veroordeelde de dossiers 
heeft verduisterd in die zin dat hij ze 
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zich, spijts herhaalde aanmaningen, 
toeeigende en zich gedroeg alsof hij er 
de eigenaar van was, omdat hij goed 
wist dat hij die zake had verwaar
loosd en zodoende aan de nadelige ge
volgen wou ontsnappen die er voor 
hem uit die verwaarlozing konden ont
staan; 

Dat de veroordeelde de gelden, 
welke hem overhandigd werden, niet 
overmaakte aan zijn clienten, maar ze 
werden vermengd met eigen fondsen 
en gebruikt voor persoonlijke uitga
ven of uitgaven voor het gezin en dat 
het moment dat hij zich de hem toe
vertrouwde fondsen toeeigende, wist of 
minstens diende te voorzien dat hij 
zich in de onmogelijkheid zou kun
nen bevinden om deze terug te ge
ven; 

Aangezien het hof van beroep oor
deelt dat de feiten zoals aangehou
den ernstig zijn en de beklaagde door 
zijn strafbare gedragingen het ver
trouwen, die de gemeenschap in de in
tegriteit van de magistratuur client te 
hebben, zwaar geschonden heeft en de 
misdrijven bovendien een zwaar ma
terieel nadeel berokkenden; 

Aangezien het hof van beroep bij het 
bepalen van de straf rekening heeft ge
houden met de inspanningen die be
klaagde doet om het financieel na
deel te vergoeden, de moeilijke 
familiale en financiele situatie waarin 
hij verkeert, en zijn slechte gezond
heidstoestand; 

Dat het dan ook van oordeel was, 
dat er redenen zijn om in te gaan, op 
de door de beklaagde geformuleerde 
vraag tot het bekomen van de opschor
ting van de uitspraak van de veroor
deling. Dat het oordeelde dat de be
klaagde aan de wettelijke voorwaarden 
voldoet en dat mede, inachtgenomen 
de omstandigheden waarin de feiten 
zich voordeden een strafrechtelijke ver
oordeling buiten verhouding zou zijn 
met de gepleegde feiten en de gevol
gen voor het beroepsleven van de 

beklaagde die thans ressorteert on
der het OCMW en werkzoekende is en 
eerder van aard zijn om de betrok
kene te declasseren; 

Aangezien de Heer X ... bij een in 
kracht van gewijsde gegane beslis
sing van 10 april 1997 door de tucht
raad van beroep van de balies van het 
rechtsgebied van het hofvan beroep te 
Gent bij verstek werd geschrapt op het 
tableau van de Orde van Advocaten; 

Aangezien, uit de aard van de be
wezen verkaarde feiten en uit de be
slissing die opschorting van de uit
spraak van de veroordeling gelast, 
alsmede uit de met de feiten verband 
houdende gedragingen van de Heer 
X ... , zoals die in het strafdossier en in 
de beslissing van de opschorting van 
de uitspraak zijn weergegeven, blijkt 
dat voornoemde aan zijn ambts
plichten zeer ernstig is te kort geko
men, afbreuk heeft gedaan aan de 
waardigheid van zijn· ambt en het ver
trouwen van de burgers in de rech
terlijke macht heeft geschokt, dat hij 
niet meer waardig is deel te nemen 
aan de uitoefening van de rechter
lijke macht. 

Gelet op de artikelen 152, tweede lid 
van de Grondwet, 404, 405, 417 tot en 
met 420 en 422 tot en met 426 van het 
Gerechtelijk Wetboek, en 6.1 Verdrag 
Rechten van de mens. 

Vordert dat het Hof, in algemene 
vergadering, na onderzoek, en uit
spraak doende in openbare terecht
zitting de heer X ... uit zijn ambt van 
plaatsvervangend rechter in het vre
degerecht van het twee kanton Y .. ont
zet en hem in de kosten veroordeelt. 

Brussel, 17 juni 1998. 
Voor de procureur-generaal, 

de advocaat-generaal, 
(get.) A. De Raeve." 

Gehoord het verslag van afdelings
voorzitter Verougstraete; 
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Gehoord advocaat-generaal De 
Raeve in haar conclusie, waarbij zij 
het Hof verzoekt : 

1. op het eerste blad van haar vor
dering het woord "vrijstelling" te le
zen als "verplichting"; 

2. recht te doen op de hierboven 
weergegeven vordering van 17 juni 
1998, strekkende tot ontzetting van 
X ... uit zijn ambt van plaatsvervan
gend rechter in het Vredegerecht van 
het tweede kanton Y ... ; 

Overwegende dat X ... , hoewel regel-
matig opgeroepen om te verschijnen op 
de terechtzitting van 18 september 
1998 te 15.00 uur, niet verschijnt; 

Gelet op het dossier van het straf
onderzoek en op het op 15 januari 
1998 door het Hof van Beroep te Gent 
gewezen arrest; 

Overwegende dat dit arrest de aan 
X ... ten laste gelegde feiten bewezen 
verklaart; dat deze beslissing in kracht 
van gewijsde is gegaan; 

Overwegende dat zowel uit het ar
rest als uit het onderzoek door het Hof 

D/1999/0196/8 

blijkt dat X ... door zijn gedrag ern
stig afbreuk heeft gedaan aan de 
waardigheid van zijn ambt van plaats
vervangend rechter en dat hij der
halve niet meer waardig is deel te ne
men aan de uitoefening van de 
Rechterlijke Macht; 

Om die redenen; rechtdoende bij 
verstek, in openbare terechtzitting; ge
let op de artikelen 152, tweede lid, van 
de Grondwet, 404, 405, 409, 417 tot 
420, 422 tot 426 van het Gerechte
lijk Wetboek, en 6, lid 1, van het Ver
drag Rechten van de Mens; ontzet X ... 
uit zijn ambt van plaatsvervangend 
rechter in het Vredegerecht van het 
tweede kanton Y ... ; veroordeelt hem in 
de kosten die op heden nul frank be
lopen. 

18 september 1998 - Algemene verga
dering - Voorzitter : de h. Marchal, eer
ste voorzitter - Verslaggever : de h. Ver
ougstraete, afdelingsvoorzitter - Gelijk
luidende conclusie van mevr. De Raeve, 
advocaat-generaal. · 


