
ARRESTEN 
VANHET 

HOF VAN CASSATIE 
MET DE BELANGRIJKSTE CONCLUSIES 

VAN HET OPENBAAR MINISTERIE 

BEZORGD DOOR RAADSHEREN 
IN HET HOF VAN CASSATIE 

1999 
REDE VAN 1 SEPTEMBER 1998 

EN ARRESTEN VAN JANUARI TOT DECEMBER 

BELGISCH STAATSBLAD 

Adviseur :A. VANDAMME 

Leuvenseweg 40-42, 1000 Brussel 





-3-

BESCHEIDEN BIJDRAGE TOT EEN BESCHOUWING 
OVER EEN GEWICHTIG PROBLEEM: 

DE STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID 
VAN DE FEDERALE MINISTERS (*) 

Vertaling van de rede uitgesproken door Mevr. E. Liekendael, 
procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, op de plech
tige openingszitting van dit Hof, op 1 septen;tber 1998 

1. De wet verplicht mij ertoe U hedenmorgen te onderhouden 
over een ''bij die gelegenheid passend onderwerp" (1). Is de verant
woordelijkheid van ministers passend bij die gelegenheid? Het 
probleem, dat weliswaar zo oud is als de Belgische Staat, staat 
thans in het brandpunt van de belangstelling. Overigens rijst de 
vraag ofhet aangewezen is om dat probleem aan te snijden aan de 
vooravond van een proces waarbij twee ministers betrokken zijn 
en dat op ruime mediabelangstelling zal kunnen rekenen. 

Voorzichtigheid zou ongetwijfeld ertoe aanzetten daarvan af te 
zien indien U in de nabije toekomst de nieuwe grondwettelijke en 
wettelijke bepalingen zou moeten toepassen. Dat zal evenwel niet 
het geval zijn aangezien het overgangsstelsel dat de Grondwet
gever heeft aangenomen bepaalt dat de wet van 17 december 1996 
van toepassing zal blijven. 

Niets staat dus eraan in de weg, zo meen ik, dat ik U deelgenoot 
maak van enkele algemene beschouwingen omtrent een of ander 
juridisch vraagstuk dat mij speciaal is opgevallen bij het lezen van 
de nieuwe teksten en ook van de parlementaire voorbereiding die 
de draagwijdte ervan verduidelijkt. 

Een keuze drong zich op want de materie is omvangrijk en de 
toegemeten tijd krap. Ik heb me dus bewust beperkt tot de 
strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de federale ministers en 
ik zal in die materie enkele problemen aanstippen die, naar mijn 
mening, meer dan andere onrustbarend zijn. 

(*) Daar waar bij de parlementaire voorbereiding vooral "aansprakelijkheid" werd 
gebruikt als Nederlandse term voor "responsabilite", heeft de wet het aileen over 
"verantwoordelijkheid". Vandaar wordt in de Nederlandse tekst van deze rede 
"verantwoordelijkheid" gebezigd, behalve indien de desbetreffende parlementaire 
stukken melding maken van "aansprakelijkheid". 
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2. U weet dat op 12 juni 1998 een nieuw artikel 103 het oude 
artikel in onze Grondwet heeft vervangen. Dat nieuwe artikel is 
reeds uitgevoerd in de wet van 25 juni 1998 tot regeling van de 
strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers. Al die bepa
lingen, die op 1 juli 1998 van kracht zijn geworden, zullen niet van 
toepassing zijn op "feiten waarvoor daden van opsporing werden 
verricht en op vervolgingen ingesteld" v66r laatstgenoemde datum. 

Ik zal U niet onderhouden over de talloze ontwerpen of voor
stellen die successievelijk werden afgevoerd; aileen die teksten die 
geleid hebben tot de huidige wetgeving zijn van belang voor de 
verdere bespreking. 

Mevrouw de T'Serclaes heeft in een korte tijdspanne, respectie
velijk op 28 oktober 1997 en 5 november 1997, op het bureau van 
de Kamer van Volksvertegenwoordigers een voorstel tot herziening 
van artikel103 van de Grondwet (2) en een wetsvoorstel tot rege
ling van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van ministers neer
gelegd (3). 

Het eerste voorstel dat strekt tot herziening van artikel 103 van 
de Grondwet, is het resultaat van een grondige studie van verschil
lende vroegere voorstellen die werden ingediend door de heer Tant 
(4), de heer Landuyt (5), Mevrouw de T'Serclaes en anderen (6), de 
heer Dewael en anderen (7), de heer Bourgeois (8), de heer 
Duquesne en anderen (9). Zij was het werk van een subcommissie 
die op 18 december 1996 (10) werd opgericht door de Commissie 
voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der Instel
lingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. 

Het tweede voorstel, dat bestemd is om de wet tot regeling van 
de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers te worden, 
moet naar de auteur zelf zegt, "samengelezen worden met de 
voorgestelde herziening van artikel 103 van de Grondwet en de 
toelichting die daar werd verschaft" (11). Dezelfde subcommissie 
heeft ook het voorgestelde artikel 103 besproken en het voorstel 
van uitvoeringswet van dat artikel. Dezelfde regels zijn op beide 
van toepassing (12). 

3. De subcommissie besprak verschillende mogelijke opties. Die 
bespreking mondt uit in enkele krachtlijnen. 

Allereerst de wil om het stelsel van de ministeriele verantwoor
delijkheid op te vatten zoals het stelsel van de parlementaire 
onschendbaarheid. Dat wil zeggen dat, enerzijds, de bescherming 
van het Parlement als instelling wordt beoogd en niet van het 
individuele parlementslid en anderzijds, dat men de regels inzake 
de parlementaire onschendbaarheid beter wil doen aansluiten bij 
de gemeenrechtelijke regeling (13). 

Uit het oogpunt van de ministeriele verantwoordelijkheid wordt 
dus niet de minister beschermd maar het ministeriele ambt en de 
bescherming ontstijgt zelfs het ambt en client de hele regering als 
instelling. De toekomstige regels op de ministeriele verantwoorde
lijkheid zullen alleen van het gemene recht afwijken in zoverre 
strikt noodzakelijk is voor de bescherming, in het algemeen belang, 
van de regeringsinstelling. -
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Mevrouw de T'Serclaes schrijft, en ik citeer haar woordelijk: "De 
continu'iteit van het regeringswerk moet worden beschermd tegen 
roekeloze of tergende processen. Het 'ambt van minister' moet ook 
worden beschermd tegen processen die ingegeven zijn door poli
tieke beweegredenen" (14). 

4. Het eerste lid van het nieuwe artikel 103 bepaalt : "Ministers 
worden voor misdrijven die zij in de uitoefening van hun ambt 
mochten hebben gepleegd, uitsluitend berecht door het hof van 
beroep. Hetzelfde geldt voor misdrijven die ministers buiten de 
uitoefening van hun ambt mochten hebben gepleegd en waarvoor 
zij worden berecht tijdens hun ambtstermijn. De artikelen 59 en 
120 zijn in voorkomend geval niet van toepassing." 

In dat lid worden dus twee onderscheiden problemen geregeld : 
het bepaalt het bevoegde gerecht en het legt de toepassingscriteria 
vast van die bijzondere bevoegdheid. 

5. Onder vigeur van artikel90 van de Grondwet van 1831, thans 
artikel 103 van de op 17 februari 1994 gecoi:irdineerde Grondwet, 
was - zoals een ieder weet - het Hof van Cassatie in verenigde 
kamers, bevoegd om ministers te berechten. Het Hof heeft die 
bevoegdheid uitgeoefend in 1865 in verband met een duel waarbij 
minister Chazal betrokken was (15), en dan in 1996 in de zaak 
Uniop (16). Die zaak heeft aanleiding gegeven tot tal van beden
kingen, kritiek, uitingen van ongenoegen, onder meer omdat de 
door het Hof van Cassatie berechte personen niet de rechtspraak 
in twee instanties konden genieten zoals die wordt gewaarborgd 
door artikel 14.5 van het Internationaal Verdrag inzake burger
rechten en politieke rechten (17). 

Belgie heeft evenwel bij de bekrachtiging van dat Verdrag 
voorbehoud gemaakt voor dat artikel 14.5, inzonderheid gelet op 
de bepalingen van de Belgische wet krachtens welke bepaalde 
personen die van overtredingen van de strafwet worden verdacht 
"rechtstreeks voor een boger rechtscollege, zoals het Hof van 
Cassatie, het hofvan beroep, het hofvan assisen worden gedaagd". 
Dat belet evenwel niet dat de media en de publieke opinie blijkbaar 
meer en meer aandringen op de veralgemening van de rechtspraak 
in twee instanties, die als een fundamenteel recht van de mens 
wordt beschouwd. 

Ik geef toe dat ik die eis moeilijk begrijp. Ik stel hem vast en 
oefen daarop geen kritiek uit. Mij lijkt evenwel dat het speciaal 
regime, dat de Grondwet van 1831 voor ministers had uitgewerkt, 
meer voordelen biedt. In dat stelsel was weliswaar geen rechts
middel voorzien maar de beschuldigde genoot het voordeel dat zijn 
zaak zowel in feite als in rechte onderzocht en berecht werd door 
een rechtscollege dat ten minste uit elf raadsheren bestaat die tot 
de meest eminente magistraten van het Rijk behoren. 

Dat is mijn persoonlijke mening; ik zal er niet verder op ingaan. 
Het probleem is gesteld. Het staat aan de Grondwetgever een 
oplossing te geven. 
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6. Die oplossing is er. De hoofdzakelijk politieke keuze van de 
Grondwetgever is het resultaat van een ernstig onderzoek van alle 
mogelijke oplossingen (18). 

Vooreerst diende een keuze te worden gemaakt uit twee zeer 
verschillende oplossingen : ofW-el richtte men voor de berechting 
van de ministers een specifiek hoog rechtscollege op, zoals dat in 
sommige buurlanden het geval is (19), ofwel werd die bevoegdheid 
aan een of meerdere bestaande rechtscolleges verleend. 

De tweede oplossing werd hoven de eerste verkozen : dus geen 
nieuw rechtscollege. 

Eenmaal die fundamentele beslissing genomen bleven er voor de 
Grondwetgever verschillende opties open : ofW-el het gemene recht 
zonder meer, ofwel de bevoegdheid van een hof van beroep met 
mogelijkheid van hoger beroep bij een ander hof van beroep, ofwel 
de bevoegdheid van een hof van beroep met de mogelijkheid van 
voorziening bij het Hof van Cassatie, waarbij die voorziening niet 
het gebruikelijke cassatieberoep is maar een echt hoger beroep 
waarbij het Hof van Cassatie, dat zitting houdt als een rechtscol
lege in tweede aanleg, zowel in feite als in rechte kennisneemt van 
de zaak, ofwel nog de bevoegdheid van het hof van beroep met de 
mogelijkheid van het klassieke cassatieberoep, dat wil zeggen een 
voorziening waardoor aileen de rechtsvragen aan het Hof van 
Cassatie worden voorgelegd. 

7. Uiteindelijk werd voor de laatste oplossing gekozen- de enige 
die een rechtspraak in twee instanties uitsluit - en dat was een 
weloverwogen keuze. 

Die oplossing is thans reeds van kracht voor de personen, met 
name de magistraten, die onder toepassing vallen van de rechts
pleging die doorgaans "voorrecht van rechtsmacht" wordt genoemd 
en die door de Grondwetgever is aangenomen omdat de achterlig
gende filosofie van dat voorrecht "perfect toepasbaar op ministers 
lijkt" en omdat ''het Arbitragehof deze filosofie treffend heeft 
verwoord in een arrest van 7 november 1996" (20). 

In de toelichting bij het voorstel tot herziening van artikel 103 
van de Grondwet wordt een ruim uittreksel uit dat arrest aange
haald. De motivering van het arrest geeft een uitmuntende uitleg 
nopens de objectieve verantwoording van dat vermeende "voor
recht" (21). 

8. In dat arrest van 7 november 1996 zegt het Arbitragehof het 
volgende : ''Ret voorrecht van rechtsmacht, dat van toepassing is 
op magistraten, met inbegrip van de plaatsvervangende magis
traten, en op bepaalde andere ambtsdragers, is ingesteld met het 
oog op het verzekeren van een onpartijdige en serene rechtsbede
ling ten aanzien van die personen. De bijzondere regels op het 
gebied van onderzoek, vervolging en berechting die het voorrecht 
van rechtsmacht inhoudt, strekken ertoe te vermijden dat, ener
zijds, ondoordachte, onverantwoorde of tergende vervolgingen 
jegens de ambtsdragers op wie dat stelsel van toepassing is, op 
gang zouden worden gebracht en dat, anderzijds, die ambtsdragers 
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hetzij te streng, hetzij met teveel toegevendheid zouden worden 
behandeld. (. .. ) Het blijkt niet dat de in het geding zijnde bepaling 
een dergelijke discriminatie bevat. Aangezien de door de wetgever 
nagestreefde legitieme doelstellingen verantwoorden dat hij aan de 
hoven van beroep de bevoegdheid heeft toevertrouwd kennis te 
nemen van wanbedrijven ten laste van de personen op wie het 
voorrecht van rechtsmacht van toepassing is, is het niet kennelijk 
onredelijk niet te hebben voorzien in een hoger beroep tegen de 
door die rechtscolleges uitgesproken arresten. (. .. ) De wetgever 
vermocht ervan uit te gaan dat een voldoende waarborg wordt 
geboden, enerzijds, door de hoogste feitenrechter te worden beoor
deeld en anderzijds, door een zetel die noodzakelijkerwijze uit drie 
magistraten is samengesteld (zie de artikelen 101, derde lid, en 
109bis van het Gerechtelijk Wetboek), voor de personen die de in 
artikel 4 79 vermelde ambten uitoefenen" (22). 

9. Voor de Grondwetgever, net zoals voor het Arbitragehof, is de 
rechtspraak in twee instanties geen wezenlijke waarborg voor de 
rechtzoekende. De rechtspleging van het "voorrecht van rechts
macht" biedt een "voldoende waarborg" en er zijn andere modali
teiten om een grotere bescherming te verwezenlijken indien 
daaraan behoefte zou zijn. Dienaangaande heeft de Grondwetgever 
in de eigenlijke tekst van het nieuwe artikel 103 een aanvullende 
dubbele waarborg ingebouwd, te weten dat het bevoegde hof van 
beroep in algemene vergadering zal zetelen en dat het Hof van 
Cassatie het aanhangig gemaakte cassatieberoep in verenigde 
kamers zal beoordelen. 

De beoordeling van de feiten, en aileen die, zal volledig en 
definitief zijn afgesloten door het arrest van het hof van beroep, 
maar dat zal zijn gebeurd na onderzoek door de algemene verga
dering van dat hof. De rechtsvragen zullen aan de verenigde 
kamers van het Hof van Cassatie kunnen worden voorgelegd, dat 
betekent dat het Hof van Cassatie om uitspraak te doen over het 
cassatieberoep uit ten minste elf raadsheren zal bestaan. 

Voor het overige heeft de Grondwetgever het aan de wetgever 
overgelaten om het bevoegde hof van beroep aan te duiden en te 
bepalen "in welke gevallen de ministers strafrechtelijk verantwoor
delijk zijn, welke straffen hun worden opgelegd en op welke wijze 
tegen hen in rechte wordt opgetreden, zowel bij de vervolging als 
bij de berechting" (23). 

10. De uitsluitende bevoegdheid van het hof van beroep om in 
eerste en laatste aanleg de ministers te berechten geldt niet voor 
alle misdrijven. Artikel 103 van de Grondwet bepaalt in zijn eerste 
lid, dat ik net heb aangehaald, dat "ministers voor misdrijven die 
zij in de uitoefening van hun ambt mochten hebben gepleegd, 
uitsluitend berecht worden door het hof van beroep". En verder : 
''hetzelfde geldt voor misdrijven die ministers buiten de uitoefening 
van hun ambt mochten hebben gepleegd en waarvoor zij worden 
berecht tijdens hun ambtstermijn." 
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Mij lijkt dater dienaangaande geen wijzigingen zijn aangebracht 
in de criteria die vroeger de bijzondere en uitsluitende bevoegdheid 
van het Hof van Cas sa tie bepaalden. 

Het Hof heeft in een arrest van 12 juni 1985, dat op conclusie 
van mijn eminente voorganger, de heer procureur-generaal baron 
Velu (24) is gewezen, het toepassingsgebied van het toenmalige 
artikel 90 van de Grondwet omschreven. Het arrest zegt dat dit 
artikel slechts van toepassing is wanneer een minister tijdens zijn 
ambtstermijn ervan wordt verdacht hetzij v66r, hetzij tijdens die 
termijn misdrijven te hebben begaan of wanneer hij, na het 
beeindigen van zijn ambt, ervan wordt verdacht in de uitoefening 
van zijn ambt misdrijven te hebben begaan. Wanneer daarentegen 
een minister wiens ambtstermijn verstreken is, ervan wordt 
verdacht tijdens de duur van zijn ambt, maar buiten de uitoefening 
ervan, een misdrijf te hebben begaan, wordt de gewezen minister 
volgens de gewone regels inzake strafrechtspleging vervolgd voor 
de rechtscolleges van gemeen recht. 

11. Diezelfde uitlegging wordt ook verduidelijkt in artikel 2, § 1, 
van de wet van 17 december 1996 houdende tijdelijke en gedeelte
lijke uitvoering van artikel 103 van de Grondwet (25), dat bepaalt 
dat deze wet "van toepassing is op de vervolging die tegen een 
minister tijdens de uitoefening van zijn ambt wordt ingesteld 
wegens misdrijven die hij mocht hebben gepleegd, al dan niet bij 
de uitoefening van dat ambt, alsmede op de vervolging die tegen 
een gewezen minister wordt ingesteld wegens misdrijven die deze 
bij de uitoefening van zijn ambt mocht hebben gepleegd." 

Het nieuwe artikel 103 van de Grondwet zegt precies hetzelfde 
en de toelichting bij het voorstel tot herziening van dat artikel geeft 
volgende verduidelijking ervan (26) : 

"Het voorgestelde nieuwe regime is van toepassing op : 
a. een minister in functie, voor misdrijven gepleegd bij de 

uitoefening van het ambt; 
b. een gewezen minister, voor misdrijven gepleegd bij de uitoe

fening van het ambt; 
c. een minister in functie, voor misdrijven gepleegd buiten de 

uitoefening van het ambt. >> 

In de toelichting wordt verder gezegd dat "hiermee zijn gelijk te 
stellen, de misdrijven, gepleegd v66r de uitoefening van het ambt, 
die worden berecht tijdens de ambtsuitoefening. >> 

12. De auteur van het voorstel leidt daaruit af (27) dat "het 
gemeen recht bijgevolg van toepassing is op: 

a. een gewezen minister, voor misdrijven gepleegd buiten de 
uitoefening van zijn ambt; 

b., misdrijven gepleegd v66r de uitoefening van het ambt en 
ver\Tolgd na de ambtsuitoefening." 

Die verschillende onderstellingen, die in de toelichting bij het 
voorstel tot hervorming "criteria" worden genoemd behoeven 
volgens mij geen uitgebreide commentaar. Enkele preciseringen 
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zijn misschien toch aangewezen, in zoverre de wet die het bevoegde 
hof van beroep moet aanduiden, die bevoegdheid niet in aile 
gevailen aan hetzelfde hof van beroep toekent. De wetgever heeft 
inderdaad gekozen voor de diversificatie van de bevoegdheden 
naargelang van de misdrijven (28). 

13. Het wetsvoorstel tot regeling van de strafrechtelijke 
aansprakelijkheid van ministers, dat Mevrouw de T'Serclaes op 
5 november 1997 op het bureau van de Kamer heeft ingediend, 
bepaalde in artikel 3 dat het Hof van Beroep te Brussel bij 
uitsluiting bevoegd is (29). 

In de toelichting bij het voorstel wordt de keuze voor het Hofvan 
Beroep te Brussel als volgt verantwoord : 

"Om een eenvormige rechtspraak te verzekeren, conform de wil 
van de Grondwetgever, verdient het de voorkeur slechts een hof 
van beroep, met uitsluiting van alle andere, bevoegd te maken. 
Gelet op het feit dat het in casu fedl;)rale ministers betreft, lijkt het 
de voorkeur te verdienen, het Hof van Beroep te Brussel bevoegd 
te maken : niet aileen is dit hof van beroep de enige instantie waar 
gewerkt kan worden met taalgemengde kamers, tevens wordt elk 
mogelijk verwijt van 'communautaire' rechtspraak bij voorbaat 
ontkracht. 

''Voor deze regeling van bevoegdheid ratione loci kan tevens 
verwezen worden naar het parailellisme met het regime van voor
recht van rechtsmacht, waarop het voorgestelde artikel103 van de 
Grondwet is gebaseerd : ook daar wordt meestal de plaats genom en 
waar de betrokkene zijn ambt uitoefent" (30). 

14. Dat voorstel is niet voorbij de Commissie voor Herziening 
van de Grondwet en de Hervorming der Instellingen geraakt. 

Artikel 2 (het vroegere artikel 3), eerste lid, van de door die 
commissie goedgekeurde tekst, die wet is geworden, bepaalt dat 
''het Hof van Beroep te Brussel bij uitsluiting bevoegd is om een 
minister te berechten voor misdrijven die hij mocht gepleegd 
hebben in de uitoefening van zijn ambt" (31). 

Daarentegen bepaalt voornoemd artikel 2, tweede lid, dat "voor 
de berechting van een minister tijdens de uitoefening van zijn 
ambt, voor misdrijven die hij buiten de uitoefening van zijn ambt 
mocht hebben gepleegd, de hoven van beroep van de plaats van het 
misdrijf, die van de verblijfplaats van de verdachte en die van de 
plaats waar de verdachte gevonden is, gelijkelijk bevoegd zijn" (32). 

Het verslag, dat namens die commissie is uitgebracht door de 
heren Servais Verherstraeten en Didier Reynders (33), voert, ter 
verantwoording van de uitsluitende bevoegdheid van het Hof van 
Beroep te Brussel, gronden aan die analoog zijn aan die welke 
vermeld stonden in de toelichting bij het wetsvoorstel, maar 
beklemtoont dat ingevolge twee amendementen van de heren Giet 
en Delathouwer (34), die uitsluitende bevoegdheid beperkt zal zijn 
tot de misdrijven in de uitoefening van het ambt. De indieners van 
die amendementen waren gekant tegen een regeling waarbij een 
enkele persoon, de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te 
Brussel, verantwoordelijk zou zijn voor het instellen van en de 
leiding over alle vervolgingen tegen een minister. Die zienswijze 
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heeft het gehaald, zodat, wat de toepassing van de regels van de 
territoriale bevoegdheid betreft, het gemene recht moet worden 
gevolgd voor alle misdrijven die door een minister buiten de 
uitoefening van zijn ambt worden gepleegd. 

15. Ret is de wetgever niet ontgaan dat de vraag of de feiten zijn 
gepleegd in dan wel buiten de uitoefening van het ambt van 
minister soms een delicate kwestie is. Een van de verslaggevers, 
de heer Reynders, merkte op dat een betwisting over de kwalifi
catie van de feiten in laatste instantie door het Rof van Cassatie 
zal worden beslecht (35). 

Dat lijkt mij juridisch de meest aangewezen oplossing van het 
probleem, maar ik stel helaas vast dat de wetgever zich wel van 
het probleem bewust was maar niettemin geopteerd heeft voor een 
bevoegdheidsregel die aanleiding kan geven tot betwistingen, die 
door de uitsluitende bevoegdheid van een enkel hof van beroep 
hadden kunnen worden voorkomen. 

16. Benevens het feit dat het hof van beroep bevoegd zal zijn in 
plaats van het Rofvan Cassatie, bestaat de voornaamste wijziging 
in artikel 103 van de Grondwet erin dat de Kamer van Volksver
tegenwoordigers de ministers niet meer in beschuldiging zal 
moeten stellen en hen voor het vonnisgerecht brengen, maar, 
overeenkomstig het nieuwe artikel103, vijfde lid, enkel haar verlof 
zal moeten verlenen in drie gevallen : voor 

1. alle vorderingen met het oog op de regeling van de rechtsple
ging; 

2. elke rechtstreekse dagvaarding voor het hof van beroep; 
3. behoudens het geval van ontdekking op heterdaad, alle 

aanhoudingen. 

Ret nieuwe artikel 59, eerste lid, van de Grondwet betreffende 
de parlementaire onschendbaarheid, zoals het op 28 februari 1997 
is gewijzigd (36), bepaalt, zoals U weet, dat "behalve bij ontdek
king op heterdaad geen lid van een van beide kamers, tijdens de 
zitting en in strafzaken, kan worden verwezen naar ofrechtstreeks 
gedagvaard voor een hof of een rechtbank, of worden aangehouden 
dan met verlof van de Kamer waarvan het lid deel uitmaakt". 

Tussen beide grondwetsbepalingen - artikel 59 voor parle
mentsleden, artikel 103 voor ministers - bestaat een opvallend 
parallellisme; dat is niet toevallig maar drukt de ondubbelzinnige 
wil uit van de Grondwetgever die tijdens de parlementaire voorbe
reiding herhaaldelijk tot uiting is gekomen (37); dat parallellisme 
is evenwel niet absoluut. 

17. In zake federale ministers en leden van de wetgevende 
assemblees is voor verwijzing naar het vonnisgerecht, voor een 
rechtstreekse dagvaarding, of, buiten het geval van ontdekking op 
heterdaad, voor een aanhouding, het verlof van de Kamer vereist; 
ten aanzien van ministers zal zij zelfs - zoals we verder zullen 
zien- verlof moeten geven voor een buitenvervolgingstelling, wat 
niet het geval is voor de leden van de wetgevende assemblees. 
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Ret meest netelige vraagstuk, dat, blijkens de besprekingen in 
het parlement, menig struikelblok bevatte, bestond erin uit te 
maken welke inhoud het verlof zou hebben en welke criteria 
zouden worden gehanteerd voor het verlenen ervan. 

De gemoederen waren verhit door een recent voorbeeld dat ons 
allen nog vers in het geheugen ligt. 

Daar artikel 120 van de Grondwet artikel 59 toepasselijk 
verklaart op "ieder lid van een Raad,, richtte ik op 16 december 11. 
aan het Parlement van de Franse Gemeenschap en aan het Waalse 
Parlement een verzoek om verlof teneinde een van hun leden 
rechtstreeks te dagvaarden voor het Rof van Cassatie, samen met 
twee ministers die reeds door de Kamer van Volksvertegenwoordi
gers naar het Rof waren verwezen. 

Ons land beleefde, wat dat betreft, drie historische maanden. Ik 
zal niet verder uitweiden over dat onderwerp, dat geen recht
streeks verband houdt met mijn betoog. Ik wil hier volstaan met 
de vaststelling dat wegens het stilzwijgen van de Grondwet en de 
wet, de betrokken assemblees zich genoodzaakt zagen naar nieuwe 
wegen te zoeken en dat deze op gemengde gevoelens, ja zelfs op 
heftige kritiek werden onthaald. Vooral het Waalse Parlement was 
hiervan de dupe, omdat het, enerzijds, inzage wenste in het 
volledige dossier en omdat het, anderzijds, het betrokken parle
mentslid en diens raadslieden de toestemming had gegeven om het 
verhoor bij te wonen van de procureur-generaal die aldus uitgeno
digd werd om aanwezig te zijn toen het woord aan de verdediging 
zou worden verleend. 

Ret was wel geen echt tegensprekelijk debat maar ... het dient 
toch gezegd dat het er op leek, en de parlementaire voorbereiding 
van het nieuwe artikel 103 getuigt van de wil van de Grondwet
gever om de Kamer van Volksvertegenwoordigers, wanneer zij 
kennisneemt van het dossier van een minister, te verbieden op te 
treden als vonnisgerecht of zelfs als onderzoeksgerecht. 

De Kamer zal verlof verlenen of weigeren. Niets meer. 

18. Negatief beschouwd is dat klaar en duidelijk : geen gerech
telijk debat. 

Positiefbeschouwd is aileen met het woord "verlof' het probleem 
niet van de baan. 

Er is gepreciseerd dat de Kamer als "filter" zou fungeren (38). 
Door dat woord te gebruiken, dat suggestiever klinkt dan het 
woord "verlof', beklemtoonde een lid van de oppositie, waarvan de 
stemmen nodig waren voor de voor iedere Grondwetswijziging 
vereiste tweederde meerderheid (39), dater bepaalde grenzen die 
de Kamer niet mocht overschrijden dienden te worden vastgesteld. 
"Wij zouden", zo verklaarde dat liberale parlementslid op 
10 maart 11. in voltallige zitting van de Kamer (40), "niet de indruk 
willen wekken dat we met een zeker enthousiasme en ( ... ) met een 
consensus die de kloof meerderheid-oppositie overbrugt, een tekst 
goedkeuren die ( ... ) niets zal veranderen aan de politieke rol die 
een assemblee kan beslissen te spelen als ze buiten het kader van 
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het verlof optreedt en in de plaats treedt van het onderzoeks
gerecht,ja zelfs, zoals recente gevallen hebben aangetoond, van het 
vonnisgerecht". 

In weerwil van een schijnbaar akkoord "over de betekenis die 
aan (het} begrip verlof moet worden gegeven" (41), bleek het voor 
het verkrijgen van de tweederde meerderheid nodig dat die bete
kenis in een tekst zou worden vastgelegd. Het laatste woord werd, 
voorlopig althans, gelaten aan de eerste minister. "In artikel103", 
verklaarde hij, "hebben wij doelbewust een parallel willen trekken 
met artikel59. In zoverre 103 verduidelijkingen bevat die men niet 
in 59 terugvindt, zou de gelijkenis 'van de situaties aanleiding 
kunnen geven tot discussie. Indien daarentegen het parallellisme 
tussen 103 en 59 zou worden gehandhaafd en gespecificeerd in de 
toepassingswet, zouden wij a contrario kunnen zeggen dat, daar 
een toepassingswet overbodig is in 59 maar noodzakelijk in 103, de 
wetgever, in het kader van de Grondwet, een beslissing gewild 
heeft die eveneens parallel van toepassing is in 59. 

Ik ben er dus voorstander van een proef te doen op het niveau 
van de wet. Ik ga er nochtans mee akkoord (. .. ) dat het interessant 
zou zijn zulks te specificeren als dat mogelijk mocht zijn. Ik ben 
immers evenmin erg ingenomen met de huidige interpretaties. 
Daar de parlementen autonoom zijn, hebben wij er alle belang bij 
het te specificeren. Het voordeel om dat in de toepassingswet vast 
te stellen bestaat erin dat het ook kan worden opgenomen in de 
wet tot toepassing van 125 : men vindt het dus in beide gevallen 
terug" (42). 

Twee dagen na die besprekingen, op 12 maart 1998, besliste de 
Kamer om het voorstel van wet tot uitvoering van artikel 103 van 
de Grondwet, voor een nieuw onderzoek, naar een commissie te 
verwijzen. Op 1 april 1998 werd, namens de Commissie voor 
Herziening van de Grondwet en de Hervorming der Instellingen, 
een aanvullend verslag neergelegd dat zeer uitvoerig inging op het 
begrip verlof (43). 

19. Dat verslag onderstreept de dwingende noodzaak "om de 
criteria nader te omschrijven op grond waarvan het verlof moet 
worden verleend". De bedoeling is te voorkomen dat de parlemen
taire assemblee, die over een verzoek om verlof uitspraak moet 
doen, "tot een onderzoeksgerecht of zelfs tot een feitengerecht 
wordt omgevormd" (44). 

De idee van een filter wordt niet verlaten; de criteria, "schiftings
criteria" genoemd, zijn zelf "gefilterd" (45) tijdens diepgaande 
besprekingen die geleid hebben tot de tekst van een nieuw 
regeringsamendement dat thans artikel12 van de wet is (46). 

N aar luid van die bepaling gaat de Kamer, zonder zich over het 
dossier zelf uit te spreken, na of de vraag ernstig is en kan zij het 
verlof weigeren indien blijkt dat : 

- zowel de strafvordering als de feiten duidelijk hoofdzakelijk 
gestoeld zijn op politieke gronden; 
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de aangedragen elementen onregelmatig, willekeurig of onbe
duidend zijn. 

De eerste minister heeft geattendeerd op het feit dat die tekst 
als een geheel moet worden gezien waarin "alle elementen van 
belang zijn : 

1. het Parlement moet zich niet uitspreken over de grond van de 
zaak; 

2. de Kamer gaat na of de vraag ernstig is; 
3. de Kamer kan ter zake het verlof weigeren zo voldaan i~ aan 

de aangehaalde criteria" (47). I 

In een afzonderlijk lid bepaalt artikel 12 dat "de Kamer het 
dossier kan opvragen, alsook de procureur-generaal en de minister 
en zijn raadsman afzonderlijk horen in de bevoegde commissie. In 
geen geval kan een tegensprekelijk debat plaatsvinden". 

20. Nadat de criteria aldus waren gepreciseerd in het wetsvoor
stel, keurde de Kamer op 28 aprilll. (48) de tekst goed van het 
nieuwe artikel 103, waaraan zij voordien op 10 maart langdurige 
besprekingen had gewijd (49). 

Ret ware wellicht verkieslijk geweest indien de criteria in de 
Grondwet zelf waren opgenomen in plaats van in de wet. 
Sommigen hadden de wens daartoe geuit (50); we hebben net 
gezien dat de eerste minister dat standpunt niet deelde. Ret 
essentiEHe, naar mijn oordeel, is dat de Kamer zich terdege van het 
probleem bewust is geweest en het opgelost heeft na een bijzonder 
diepgaand debat. Dat de nieuwe tekst van de Grondwet pas 
achteraf is goedgekeurd wettigt de zienswijze dat over de wette
lijke criteria dezelfde consensus is bereikt als over het nieuwe 
artikel 103. Ret door het vijfde lid van de grondwetsbepaling 
vereiste verlofwordt verleend of geweigerd op grond van de criteria 
die zijn opgesomd in artikel 12 van het voorstel van 
uitvoeringswet, thans artikel 12 van de wet van 25 juni 1998 tot 
regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van minis
ters. 

Zoals een van de verslaggevers van het wetsvoorstel opmerkte, 
"zullen de assemblees bij de beoordeling van het verzoek om verlof 
natuurlijk steeds een vrij grote speelruimte behouden" en "zal men 
nooit helemaal kunnen voorkomen dat men in specifieke assem
blees tot beslissingen komt die zeer ver verwijderd kunnen lijken 
van de onderliggende bedoeling ervan, zoals die door de Grondwet
gever werd gewenst" (51). 

Deze lucide overdenking, die geheel getuigt van gezond verstand, 
doet me denken aan die welke de heer Stefaan De Clerck, toen
malig Minister van Justitie, in een ander verband maakte en die 
ik vorig jaar voor U heb geciteerd : "iedere structuur die men 
opricht is afhankelijk van de personen die deze samenstellen" (52). 
Met een parafrase zou ik U kunnen zeggen dat de e:fficientie van 
elke wetsbepaling afhangt van de personen die ze toepassen. 

Of het verlof een goede dan wel een slechte regeling zal zijn, zal 
afhangen van de parlementsleden die ze zullen toepassen. De 
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toekomst zal uitwijzen of die toepassing al dan niet strookt met de 
wil van de Grondwetgever. 

21. Daarnet heb ik erop gewezen dat het verlof van de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers in drie gevallen nodig zal zijn : een 
ervan, namelijk de regeling van de rechtspleging, zou op zich al 
het onderwerp kunnen zijn van deze rede, gelet op het grote aantal 
vragen en reflecties die dat geval lijkt op te roepen. 

Overeenkomstig het nieuwe artikel 103, vijfde lid, van de 
Grondwet, bepalen de artikelen 9 en 11 van de wet tot regeling van 
de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers respectie
velijk het volgende : 

"Artikel 9. Indien de procureur-generaal geen andere onder
zoekshandelingen vordert, vordert hij de regeling van de rechts
pleging voor de kamer van inbeschuldigingstelling van het 
bevoegde hofvan beroep, indien de Kamer van Volksvertegenwoor
digers daartoe verlof gegeven heeft. 

Artikelll. Indien de procureur-generaal, overeenkomstig artikel 
9, de regeling van de rechtspleging wil vorderen, is daartoe het 
verlof vereist van de Kamer van Volksvertegenwoordigers". 

22. Ik heb genoeg, te veel misschien, de nadruk gelegd op de 
parallel die de Grondwetgever heeft willen trekken tussen artikel 
103 en artikel 59 van de Grondwet. Ik heb bovendien erop gewezen 
dat ook de Grondwetgever, blijkbaar met dezelfde vastbesloten
heid, een parallel heeft willen trekken tussen de procedure die 
wordt gevolgd voor een minister en de op de magistraten toepas
selijke procedure die gewoonlijk "voorrecht van rechtsmacht" 
wordt genoemd. 

Dat punt heeft Mevrouw de T'Serclaes, indiener van de twee 
correlatieve voorstellen, namelijk het voorstel tot herziening van 
artikel 103 en het voorstel van uitvoeringswet, voor de Kamer in 
de volgende bewoordingen samengevat : "De achtergrondfilosofie 
van (artikel 103 van de Grondwet) is tweeledig. Enerzijds hebben 
wij een zo nauw mogelijke parallel willen trekken met wat wij in 
het kader van artikel 59 van de Grondwet betreffende de parle
mentaire onschendbaarheid hebben kunnen doen. ( ... ) Anderzijds 
hebben wij ons pogen te inspireren op de reeds voor magistraten 
geldende regeling inzake voorrecht van rechtsmacht ( ... )"(53). 

Welnu, ik hoef U niet te leren dat in de in artikel 59 van de 
Grondwet bedoelde procedure, die algemeen bekend staat onder de 
naam "opheffing van de parlementaire onschendbaarheid", het 
verlofvan de betrokken wetgevende assemblee niet voor elke rege
ling van rechtspleging vereist is, maar alleen voor die welke strekt 
tot verwij zing naar een hof of rechtbank - ik kom daarop terug 
(54) - terwijl voor magistraten de rechtspleging niet wordt gere
geld. Veeleer is het, om de woorden te gebruiken waarmee 
procureur-generaal Cornil de rechtspraak van het Hof samenvatte, 
"de procureur-generaal- en niet de kamer van inbeschuldiging
stelling :-die de rechtspleging regelt en oordeelt of de beklaagde 
voor de eerste kamer moet worden gedagvaard" (55). 
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Wanneer het onderzoek in een zaak waarin een magistraat 
betrokken is, voltooid is, deelt de met het onderzoek belaste 
raadsheer zijn dossier mee aan de procureur-generaal bij het hof 
van beroep om te handelen als naar recht. Ofwel seponeert 
laatstgenoemde de zaak (56), ofwel dagvaardt hij de betrokken 
magistraat rechtstreeks voor de eerste kamer van het hof van 
beroep. 

In de regel treedt de kamer van inbeschuldigingstelling niet op. 

23. Tot de inwerkingtreding van de wet van 11 juli 1994 betref
fende de politierechtbanken en houdende een aantal bepalingen 
betreffende de versnelling en de modernisering van de straf
rechtspleging, vorderde de procureur-generaal bij het hof van 
beroep, die een magistraat voor dat hof wilde dagvaarden wegens 
een correctionaliseerbare misdaad, de kamer van inbeschuldiging
steiling om verzachtende omstandigheden aan te nemen. Ret 
onderzoek van het onderzoeksgerecht beperkte zich tot de beoorde
ling van die omstandigheden : bij aanneming van verzachtende 
omstandigheden "(diende) de kamer van inbeschuldigingsteiling 
de zaak aileen over te laten aan de procureur-generaal opdat deze 
zou handelen als naar recht" (57). 

Die tussenkomst, hoe beperkt ook, van de kamer van inbeschul
digingsteiling in geval van een correctionaliseerbare misdaad, lijkt 
thans niet meer vereist. De artikelen 46 tot 50 van voornoemde wet 
van 11 juli 1994 hebben immers de wet van 4 oktober 1867 op de 
verzachtende omstandigheden in die zin gewijzigd dat een eind is 
gemaakt aan elke bemoeienis van het onderzoeksgerecht die geen 
ander doel zou hebben dan uitspraak te doen over de aanneming 
van verzachtende omstandigheden. 

Artikel 2, tweede lid, van de wet van 4 oktober 1867, dat in die 
wet is ingevoegd bij artikel 4 7 van de wet van 11 juli 1994, bepaalt 
dat het openbaar ministerie, indien geen gerechtelijk onderzoek 
wordt gevorderd, de beklaagde rechtstreeks voor de correctionele 
rechtbank kan dagvaarden of oproepen met mededeling van de 
verzachtende omstandigheden. 

24. De wettekst spreekt uitdrukkelijk aileen van dagvaarding 
"voor de correctionele rechtbank'' "indien geen gerechtelijk onder
zoek is gevorderd". De tekst sluit aldus aile gevallen uit waarin een 
onderzoek is gevorderd, meer bepaald die waarin het bevoegde 
vonnisgerecht niet de correctionele rechtbank maar het hof van 
beroep is. 

Indien de wettekst naar de letter zou worden toegepast, zou hij 
op beperkende wijze kunnen worden uitgelegd. Ret Rof heeft 
echter altijd de geest laten voorgaan hoven de letter en heeft een 
wettekst dus altijd gei:nterpreteerd, niet volgens de bewoordingen 
ervan, maar overeenkomstig de wil van de wetgever, die in die 
woorden tot uitdrukking komt. 

Reeds vaak heb ik U herinnerd aan die treffende overdenking 
van procureur-generaal Leclercq, namelijk dat de tekst "slechts 
bindend is voor de drukker'' (58). Ret is mogelijk dat een op het 
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eerste gezicht duidelijke tekst een verdraaide, onjuiste en onvol
ledige weergave is van de wil van de steller ervan. Het kan ook dat 
hij slechts het "quod plerumque fit" uitdrukt. 

25. In een heel recent arrest van 24 juni 1998 (59) hebt U een 
arrest vernietigd van een kamer van inbeschuldigingstelling, die 
kennis had genomen van vorderingen van de procureur-generaal 
tot het aannemen van verzachtende omstandigheden en de buiten
vervolgingstelling had bevolen. 

Het dictum van uw arrest "zegt dater geen grond tot verwijzing 
is". 

Hoewel laatstgenoemde beslissing niet speciaal met redenen 
wordt omkleed lijkt zij te bevestigen dat de geest van de wettekst 
voorrang heeft op de letter, die meestal alleen betrekking heeft op 
gevallen of procedures in het algemeen. 

Welnu, wat de procedures in het algemeen betreft, is, enerzijds, 
de correctionele rechtbank het voor wanbedrijven bevoegde rechts
college en moeten, anderzijds, de zaken waarin een onderzoek is 
gevorderd, worden voorgelegd aan de raadkamer die, naar aanlei
ding van de regeling van de rechtspleging, zo nodig, de verzach
tende omstandigheden aanneemt op grond waarvan de als 
misdaden omschreven misdrijven, die in de beschikking tot correc
tionalisering in wanbedrijven zijn omgezet, wettig naar die recht
bank kunnen worden verwezen (60). De beslissing van het 
onderzoeksgerecht tot regeling van de rechtspleging betreffende 
een correctionaliseerbare misdaad, impliceert de beoordeling van 
verzachtende omstandigheden. 

In de uitzonderlijke gevallen waarin geen enkel onderzoeks
gerecht de rechtspleging regelt, lijkt de ratio legis te gebieden de 
wettekst aldus uit te leggen dat het openbaar ministerie het recht 
heeft om de verzachtende omstandigheden te vermelden in de 
rechtstreekse dagvaarding, zelfs als een onderzoek gevorderd is en 
het vonnisgerecht het hof van beroep is. 

26. Die visie vindt steun in de parlementaire voorbereiding van 
de wet van 11 juli 1994, meer bepaald in het door de heer Van Belle 
namens de Commissie voor de Justitie van de Senaat uitgebrachte 
verslag (61). 

Onder de titel, of, beter gezegd, de ondertitel ''Vereenvoudiging 
van de procedures van correctionalisering en contraventionalise
ring", schrijft de verslaggever : "De huidige procedure, die de 
verplichte tussenkomst van de raadkamer vereist om de dader van 
feiten, die als misdaden zijn gekwalificeerd, voor de correctionele 
rechtbank te kunnen brengen, is uitermate log. 

Daarom dient het Openbaar Ministerie zelf het bestaan van 
verzachtende omstandigheden en van verschoningsgronden te 
kunnen vaststellen, wanneer het gaat over een onmiddellijke 
dagvaarding of een convocatie bij proces-verbaal voor de correctio
nele rechtbank. 

Een gelijkaardige oplossing moet aan de procureur des Konings 
de mogelijkheid bieden om de zaak onmiddellijk aanhangig te 
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maken bij de politierechtbank, wanneer wegens het voorhanden 
zijn van verzachtende omstandigheden de verwijzing naar deze 
rechtbank zich opdringt voor feiten die behoren tot de bevoegdheid 
van de correctionele rechtbank.">> 

Gelet op het beoogde doel, namelijk de versnelling en de moder
nisering van het strafrecht, dat in het opschrift zelfvan de wet van 
11 juli 1994 uitdrukkelijk is vermeld, is de vereenvoudiging van de 
procedures van correctionalisering en contraventionalisering 
slechts een middel om dat doel te bereiken. De opzet van de 
wetgever wordt dus niet verraden of verdraaid wanneer we die 
vereenvoudiging uitbreiden tot het hofvan beroep en we, op grond 
van de laatste alinea van het verslag dat ik zopas heb voorgelezen, 
stellen dat een soortgelijke oplossing aan de procureur-generaal de 
mogelijkheid moet bieden om de zaak rechtstreeks aanhangig te 
maken bij het hof van beroep, wanneer de verwijzing van de 
magistraat die de feiten heeft gepleegd wegens het voorhanden zijn 
van verzachtende omstandigheden naar dat rechtscollege zich 
rechtvaardigt. 

In de rechtsplegingen geregeld bij de artikelen 4 79 en volgende 
van het Wetboek van Strafvordering waarin, niettegenstaande het 
bestaan van een onderzoek, het aileen aan de procureur-generaal 
bij het hof van beroep staat hetzij het dossier te seponeren hetzij 
de beklaagde rechtstreeks voor het Hof van Beroep te dagvaarden, 
is het optreden van de kamer van inbeschuldigingstelling, aileen 
om een misdaad te correctionaliseren, niet meer verantwoord, nu 
de wetgever met de reeds vermelde bedoeling de rechtspleging te 
vereenvoudigen en te versnellen, een nieuwe regel heeft ingesteld 
volgens welke het openbaar ministerie zelf in de rechtstreekse 
dagvaarding de verzachtende omstandigheden vermeldt, onder 
voorbehoud van het recht van het vonnisgerecht, in casu het hof 
van beroep, om zijn bevoegdheid af te wijzen. 

27. De opgave van de verzachtende omstandigheden m de 
dagvaarding - die onontbeerlijk is om een magistraat recht
streeks voor het Hof van Beroep te dagvaarden, wegens een als 
misdaad omschreven feit- zou m.i. achterwege kunnen blijven in 
een procedure tegen een minister, aangezien, krachtens het nieuwe 
artikel 103 van de Grondwet en artikel 2 van de uitvoeringswet, 
het hof van beroep binnen de perken van die grondwettelijke en 
wettelijke bepalingen, bevoegd is voor "misdrijven" die een 
minister heeft gepleegd, dus ook voor misdaden, zonder dat correc
tionalisering noodzakelijk is. 

Die interpretatie van de bevoegdheid van het hof van beroep 
inzake ministers wordt bevestigd door de toelichting bij het voor
stel van wet houdende uitvoering van artikel103 van de Grondwet 
(62), waar vermeld staat : "op het moment van de verwijzings
beschikking zelf was dit (de specifieke regeling voor misdaden
assisenprocedure) immers zonder belang, aangezien de minister in 
alle gevallen voor het hof van beroep wordt gebracht : voor de 
gevallen bedoeld in artikel 3 (thans artikel 2), bestaat er immers 
geen bijzondere procedure voor assisen". 
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Zoals U weet geldt hetzelfde wanneer het Hof van Cas sa tie het 
bevoegde rechtscollege is. In de zaak Uniop (63) hebt U kennis
genomen van misdaden op rechtstreekse dagvaarding door de 
procureur-generaal, zonder aanwijzing van verzachtende omstan
digheden. 

28. Wellicht zult U zich afvragen of de voor ministers verplichte 
regeling van de rechtspleging door de kamer van inbeschuldiging
stelling, die zowel door het nieuwe artikel 103, vijfde lid, van de 
Grondwet, als door de artikelen 9 en 11 van de wet houdende 
uitvoering van die grondwettelijke bepaling wordt vereist, niet 
opzettelijk is bedoeld om ministers meer bescherming te bieden. 

Die vraag is het onderzoeken waard; ik van mijn kant, beant
woord ze ontkennend. Mij dunkt dat, indien de Grondwetgever of 
de wetgever de ministers beter hadden willen beschermen, zij dit 
tijdens de parlementaire voorbereiding duidelijk zouden hebben 
gezegd. Hun besprekingen waren lang, diepgaand en nauwgezet; 
ik trof er evenwel geen enkele zin aan die zich tot die interpretatie 
leende en evenmin enige allusie op een dergelijke bekommernis. 

De expliciete vermelding van de regeling van de rechtspleging, 
zowel in de tekst van de Grondwet als in de uitvoeringswet verrast 
des te meer, daar men herhaaldelijk- ik zei het reeds- verklaard 
heeft voor ministers dezelfde procedure te willen volgen als voor 
magistraten (64). 

29. De teksten en de parlementaire voorbereiding ervan wijken 
hier duidelijk van elkaar af, althans in zoverre wordt verwezen 
naar de procedure van "voorrecht van rechtsmacht". De parlemen
taire voorbereiding is misschien niet wars van enige tegenstrijdig
heid, nu daarin tegelijkertijd die procedure wordt voorgestaan, en 
een aanzienlijk verschillende wordt georganiseerd. 

Welke regel zal er dus moeten worden toegepast? 

Waarschijnlijk zal het Hof op een dag over die kwestie uitspraak 
moeten doen. Gelet op de rechtspraak volgens welke de parlemen
taire voorbereiding van een wet - zelfs wanneer zij, zoals te de zen, 
niet wars lijkt van enige tegenstrijdigheid - niet kan worden 
aangevoerd tegen de klare en duidelijke tekst van de wet zelf (65), 
lijkt het mij vast te staan dat het Hof de tekst van de Grondwet en 
van de wet zal toepassen, wat neerkomt op de beslissing dat het 
verlof van de Kamer van Volksvertegenwoordigers vereist is voor 
elke regeling van de rechtspleging inzake een minister, ondanks 
de talrijke verwijzingen naar het voorrecht van rechtsmacht 
waarbij die procedure alsook, in de regel, de tussenkomst van een 
onderzoeksgerecht uitgesloten zijn. 

30. Mijn overtuiging dat het verlof van de Kamer noodzakelijk 
zal zijn voor iedere regeling van de rechtspleging inzake een 
minister, wordt nog versterkt door de vaststelling dat, volgens de 
parlementaire voorbereiding, de Kamer van Volksvertegenwoordi
gers de procureur-generaal verlof moet geven voor elke vordering 
voor de kamer van inbeschuldigingstelling, zelfs indien de buiten
vervolgingstelling wordt gevorderd (66). 
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Wanneer in de procedure van voorrecht van rechtsmacht- ik 
wees er al op (67) - de procureur-generaal, aan wie de raadsheer
onderzoeker zijn dossier mededeelt opdat hij zou handelen als naar 
recht, van oordeel is dat er niet voldoende bezwaren zijn tegen de 
betrokken magistraat, seponeert hij dat dossier. 

Wat ministers betreft, is het duidelijk dat de Grondwetgever, en 
ter uitvoering van het nieuwe artikel 103 van de Grondwet, de 
wetgever, uitsluiten dat de procureur-generaal een dossier kan 
seponeren. Wanneer het onderzoek voltooid is, moet de kamer van 
inbeschuldigingstelling uitspraak doen over de regeling van de 
rechtspleging en moet de procureur-generaal, voordat hij de zaak 
bij dat onderzoeksgerecht aanhangig maakt, het verlof van de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers krijgen ongeacht of zijn 
vorderingen tot verwijzing dan wel tot buitenvervolgingstelling 
strekken. 

Hier wijkt artikel 103 van de Grondwet niet aileen af van de 
procedure van het "voorrecht van rechtsmacht", maar ook van het 
bepaalde in artikel 59 van de Grondwet volgens hetwelk, zoals ik 
al aanstipte (68), het verlof van de wetgevende assemblee niet 
vereist is in geval van buitenvervolgingstelling. 

31. Wat ministers betreft, is de toelichting bij het voorstel tot 
herziening van artikel 103 van de Grondwet formeel; er staat 
gepreciseerd : "de vereiste van een verlof voor de regeling van de 
rechtspleging betekent dat het bevoegde openbaar ministerie zowel 
voor de vordering tot buitenvervolgingstelling als voor de vordering 
tot verwijzing naar het bevoegde hofvan beroep, het verlofvan de 
Kamer nodig heeft" (69). Die interpretatie wordt bevestigd door de 
toelichting bij het voorstel van uitvoeringswet (70). 

Als het verlofis verleend, kan de kamer van inbeschuldigingstel
ling, die bevoegd is om de rechtspleging te regelen, overeenkomstig 
het gemene recht, in volstrekte onafhankelijkheid de vorderingen 
van het openbaar ministerie beoordelen en kan zij, bijgevolg, zowel 
een buitenvervolgingstelling uitspreken na vorderingen tot verwij
zing, als een verwijzing uitspreken na vorderingen tot buiten
vervolgingstelling. 

De Kamer van Volksvertegenwoordigers verleent immers verlof 
"tout court" en niet verlof voor hetzij een buitenvervolgingstelling 
hetzij een verwijzing (71). 

32. Wat mij in die procedure het meest verontrustend lijkt, is dat 
de procureur-generaal, aan wie het recht om te seponeren is 
ontnomen, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers verlof moet 
krijgen om een buitenvervolgingstelling te vorderen. 

We weten dat het de gemeenschappelijke bedoeling van de 
Grondwetgever en de wetgever was om het ministeriele ambt en 
de minister, niet als individu maar als lid van de regeringsin
stelling, te beschermen. 

Ik vraag me dus af of er wel iets te beschermen valt; wat moet er 
worden beschermd als de gerechtelijke instanties de tegen de 
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minister lopende procedure niet willen voortzetten? Is die bescher
ming bovendien wel wenselijk? 

N aast het feit dat de Kamer van Volksvertegenwoordigers over
stelpt wordt met procedures die niets te maken hebben met haar 
wetgevende opdracht, bestaat het gevaar dat het systematisch 
beroep op de Kamer, zelfs en vooral met het oog op een buiten
vervolgingstelling, in plaats van de normale uitoefening van het 
ministeriele ambt te garanderen en de titularis ervan te 
beschermen, een a:verechts effect heeft. 

Ik zou mijn stelling kunnen bewijzen aan de hand van recente 
voorbeelden : mijn beroepsgeheim verbiedt me dat. Jammer ... die 
voorbeelden zouden boekdelen spreken. 

33. Toch wil ik U een overweging meegeven die mij is ingegeven 
door die heel recente ervaring. 

Die verplichting om aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
verlof te vragen om buitenvervolgingstelling te vorderen, houdt
zoals ik reeds zegde - benevens aanzienlijk en totaal onverant
woord tijdverlies voor de leden van de Kamer, ook het niet 
denkbeeldige gevaar in dat de meest pikante bijzonderheden van 
een procedure die geacht wordt geheim te zijn, in de pers komen 
waardoor inbreuk wordt gepleegd op de privacy van de betrokkene. 

Vooral ministers lopen dat gevaar. Hun doen en laten, hun 
uitlatingen en foto's halen vaak de frontpagina van kranten en 
tijdschriften. Hun beslissingen zijn niet noodzakelijk populair; ze 
hebben weliswaar vrienden maar ook tegenstanders, onder wie 
vele afgunstige enjaloerse personen, chicaneurs, onevenwichtigen, 
... en dies meer. 

Ret gevolg daarvan is dat de procureur-generaal bij het Hofvan 
Cassatie, die tot 1 juli 1998 ten aanzien van ministers de bevoegd
heid van procureur des Konings uitoefende, geregeld - al dan niet 
uit de lucht gegrepen - aangiften en klachten ontving die vaak 
afkomstig waren van mistevredenen maar die daarom niet nood
zakelijk ongegrond waren. Voortaan zullen de procureurs-generaal 
bij de hoven van beroep zulke aangiften en klachten ontvangen. 

Wat kan worden nagegaan, moet worden nagegaan : er is een 
vooronderzoek nodig. Wanneer dat in het stadium van de opsporing 
kan blijven, rijst er geen bijzonder procedureprobleem en bestaat 
er evenmin een groat risico. De noodzakelijke onderzoeksop
drachten worden gegeven en uitgevoerd; als ze geen ernstige 
aanwijzingen tegen een minister opleveren, zal de procureur
generaal in de beslotenheid van zijn werkkamer seponeren, met 
andere woorden, met de grootste discretie. 

34. Maar ingeval dwangmaatregelen, inzonderheid huiszoe
kingen of inbeslagnemingen, noodzakelijk zijn om volledige ophel
dering te krijgen over de aangegeven feiten, zal er onvermijdelijk 
een gerechtelijk onderzoek moeten worden geopend. 

Indien, na afloop daarvan, tegen een minister ernstige aanwij
zingen van schuld blijken, moet het dossier worden overgezonden 
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aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Dit is de traditionele 
gang van zaken. 

Nieuw is het beroep op de Kamer wanneer er geen aanwijzingen 
van schuld zijn of wanneer de ingezamelde aanwijzingen geen 
grond opleveren voor verdere vervolging. 

Indien een tekort aan aanwijzingen van schuld gelijkstond met 
helemaal geen aanwijzingen, zou er geen reden zijn tot ongerust
heid. Zulks is niet noodzakelijk het geval. Door uw rijke ervaring 
weet U dat maar al te goed. 

Wanneer tegen iemand, wie dan ook, een onderzoek loopt wegens 
zwaarwichtige feiten, feiten die de eer krenken, zedenfeiten 
bijvoorbeeld, dan wordt zijn prive-leven uitgekamd. Dat leven kan 
losbandig blijken, zonder dat er sprake is van enig strafbaar feit. 
Tijdens uw carriere hebt U allen mensen gekend die de kunst 
verstonden door de mazen van het Strafwetboek te kruipen en die 
moreel verwerpelijke, soms walgelijke, maar nooit strafbare daden 
stelden, omdat zij bedachtzaam of voorzichtig genoeg waren om 
hun lusten bot te vieren met meerderjarigen ver van alle publici
teit. 

Soms kan men de markies de Sade belijden zonder door de 
banbliksems van Justitia te worden getroffen. 

Als de held - of de heldin -van een erbarmelijk dossier de man 
of de vrouw in de straat is, blijft de schade beperkt. De raadkamer, 
in voorkomend geval de kamer van inbeschuldigingstelling, zal 
met gesloten deuren een beschikking of een arrest van buiten
vervolging wijzen. 

Maar als het om een minister gaat? 

Ik durf nauwelijks te denken aan de voor de betrokkene ramp
zalige publiciteit die het gevolg zou zijn van de mededeling van het 
dossier aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Lekken zijn 
onvermijdelijk; de ervaring leert het. Een verdachte, die vermoed 
wordt onschuldig te zijn en die na afloop van het onderzoek en na 
de berechting volgens het Strafwetboek onschuldig blijkt te zijn, 
kan zijn loopbaan gebroken zien door een ongelukkige en volstrekt 
onnodige publiciteit. Natuurlijk zou hij klacht kunnen indienen 
wegens schending van het beroepsgeheim ... ; maar we weten
helaas! - dat dergelijke klachten zelden iets opleveren, en als dat 
al het geval is kan het onherstelbare niet ongedaan worden 
gemaakt. 

35. Het probleem van de procedure van buitenvervolgingstelling 
inzake een minister verontrust des te meer daar, conform artikel 
12, ' 3, van de wet, indien de Kamer het verlof weigert, die beslis
sing definitief is, tenzij in geval van nieuwe bezwaren. 

Die bepaling is perfect van toepassing, wanneer het om een 
vervolging gaat. De bevoegde procureur-generaal oordeelt, aan de 
hand van het dossier van het onderzoek, dat er voldoende 
bezwaren zijn om de zaak bij het vonnisgerecht, in casu het hof 
van beroep, aanhangig te maken en vraagt daartoe verlof aan de 
Kamer, die, wanneer zij het daarmee niet eens is, het gevraagde 
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verlof weigert. De weigering is definitief, behoudens nieuwe 
bezwaren. Dit is de normale en traditionele gang van zaken. 

Wat zal er echter gebeuren wanneer de procureur-generaal verlof 
vraagt om een buitenvervolgingstelling te vorderen? De Kamer 
weigert, wellicht uit vrees dat de vorderingen niet ingewilligd 
zullen worden en dat de betrokken minister naar het hof van 
beroep zal worden verwezen. Ik zie anders niet in waarom het 
verlof om buitenvervolgingstelling te vorderen, zou worden gewei
gerd. 

Hoe dan ook, weigering is mogelijk en we weten dat de 
procureur-generaal de zaak niet mag seponeren. 

Wat gebeurt er dan met het dossier? 

36. De weigering om verlof te verlenen is definitief, tenzij in 
geval van nieuwe bezwaren. Wanneer er nieuwe bezwaren voor
handen zijn, zal de procureur-generaal aan de Kamer van Volks
vertegenwoordigers verlof kunnen vragen om de verwijzing te 
vorderen voor de kamer van inbeschuldigingstelling (72). Dit is de 
toepassing van het gemene recht na een buitenvervolgingstelling. 
Maar nooit zullen nieuwe "bezwaren" de procureur-generaal het 
recht geven om andermaal verlofte vragen teneinde een arrest van 
buitenvervolgingstelling te verkrijgen. 

Het dossier wordt weliswaar niet geseponeerd, maar het komt 
op hetzelfde neer ... ofwel blijft het dan liggen tot het verjaard is, 
althans voor de misdrijven met betrekking tot het ambt, aangezien 
artikel 14, tweede lid, van de wet, voor de misdrijven die geen 
verband houden met het ambt, bepaalt dat "indien de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers geen verlof verleent voor de recht
streekse dagvaarding of voor de vordering tot regeling van de 
rechtspleging, in de gevallen bedoeld in artikel 2, tweede lid 
(misdrijven gepleegd buiten de uitoefening van het ambt), de 
verjaring van de strafvordering geschorst wordt tot op het moment 
dat een einde gemaakt wordt aan de uitoefening van het ambt van 
minister.» 

37. Enerzijds ontneemt de wetgever, door te bepalen dat de 
weigering om verlof te verlenen definitief is, tenzij in geval van 
nieuwe "bezwaren", waardoor het geval van nieuwe "gegevens" 
wordt uitgesloten, de betrokken minister, zolang hij minister blijft, 
iedere kans om buitenvervolging te worden gesteld (lui dens artikel 
12, § 3, van de uitvoeringswet kunnen nieuwe gegevens waarmee 
de onschuld van een minister volledig kan worden aangetoond, niet 
ten gevolge hebben dat de Kamer een nieuwe beslissing neemt 
waarin ze ditmaal verlof verleent om buitenvervolgingstelling te 
vorderen). 

Wanneer het, anderzijds, gaat om misdrijven die een minister 
in de uitoefening van zijn ambt mocht hebben gepleegd, heeft 
de weigering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers om ver
lof te verlenen voor vorderingen tot buitenvervolgingstelling tot 
gevolg dat het dossier in dezelfde staat blijft tot de verjaring 
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ervan, die echter door geen enkel rechtscollege zal kunnen worden 
vastgesteld. 

Is het wel dat wat de wetgever wilde? 

38. Feiten die de meeste sporen nalaten, die de ergste gevolgen 
kunnen hebben, die feiten uit het prive-leven, ongeacht of het 
misdrijven zijn, houden haast nooit verband met het ambt van 
minister. 

We weten dat, voor dergelijke feiten, de bijzondere procedure van 
artikel 103 van de Grondwet maar moet worden toegepast, 
wanneer de minister die van die feiten wordt verdacht, in functie 
is. Zowel v66r als na zijn ambtsuitoefening is aileen het gemene 
recht van toepassing, zelfs indien hij als gewezen minister wordt 
vervolgd voor feiten die hij nog tijdens zijn ministerschap maar 
buiten de uitoefening van zijn ministerieel ambt heeft gepleegd. 

Dan rijst echter de volgende vraag : zou de betrokken minister 
aan de gevolgen van de overzending van zijn dossier aan de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers kunnen ontsnappen door ontslag te 
nemen? 

U herinnert zich waarschijnlijk het verzoek dat de procureur
generaal bij het Hof van Beroep te Brussel, in november-december 
1996, had ingediend bij de Franse Gemeenschapsraad en bij de 
Waalse Gewestraad om de verwijzing van een gewest- en 
gemeenschapsminister naar het Hof van Cassatie te verkrijgen. 
Terstond hood die minister zijn ontslag als minister aan en het 
werd aanvaard, waardoor het verzoek van de procureur-generaal 
geen bestaansreden meer had (73). De procedure verliep verder 
volgens het gemene recht; tenzij ik mij vergis, loopt ze nog. 

39. Toentertijd regelde geen enkele wet het probleem. In de 
· toekomst wordt het probleem opgelost door de wet ter uitvoering 
van het nieuwe artikel103, tweede lid, van de Grondwet, volgens 
hetwelk de wetgever onder meer bepaalt op welke wijze tegen 
ministers wordt opgetreden, "zowel bij de vervolging als bij de 
berechting". 

Het probleem is complex en de oplossing die de uitvoeringswet 
eraan geeft, varieert naar gelang van de stand van de procedure. 

Ik herinner eraan dater geen problemen rijzen wanneer het gaat 
om misdrijven die gepleegd zijn in de uitoefening van het ambt : 
het Hof van Beroep te Brussel is en blijft bevoegd; ontslag van de 
betrokken minister zou geen enkel gevolg hebben (74). 

Voor misdrijven die gepleegd zijn buiten de uitoefening van het 
ambt, worden drie hypotheses naar voor geschoven. 

40. De eerste hypothese ligt vervat in artikel 5 van de wet (75), 
luidens hetwelk "indien tijdens het onderzoek ten aanzien van 
misdrijven gepleegd buiten de uitoefening van het ambt, een einde 
gemaakt wordt aan de uitoefening van het ambt, wordt het 
onderzoek onmiddellijk verder gezet door de bevoegde procureur 
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des Konings, en in voorkomend geval door de bevoegde onderzoeks
rechter, overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van 
Strafvordering en de wetten die de strafvordering betreffen". 

De tweede hypothese is het voorwerp van artikel 15, eerste lid, 
van de wet dat gesteld is als volgt : "Indien een einde wordt 
gemaakt aan de uitoefening van het ambt van minister, na de 
verwijzing door de kamer van inbeschuldigingstelling, maar v66r 
de dagvaarding voor het hof van beroep, en het misdrijven betreft 
gepleegd buiten de uitoefening van het ambt, adieert de procureur
generaal de kamer van inbeschuldigingstelling, uitsluitend met 
het oog op de vaststelling dat er een einde werd gemaakt aan de 
uitoefening van het ambt van minister, en dat, bijgevolg, het 
verdere verloop van de procedure zal worden beheerst door de 
voorschriften van het Wetboek van Strafvordering en de wetten die 
de strafvordering betreffen. » (76) 

De derde hypothese, ten slotte, is bedoeld in artikel 26 van de 
wet, volgens hetwelk "indien na de dagvaarding een einde gemaakt 
wordt aan de uitoefening van het ambt van minister en het 
misdrijven buiten de uitoefening van het ambt betreft, de zaak 
aanhangig blijft bij het hof van beroep" (77). 

41. Die laatste hypothese is conform het gemene recht en behoeft 
volgens mij geen bijzonder commentaar. 

Ik zou haast hetzelfde kunnen zeggen van de eerste hypothese, 
hoewel het in dat geval misschien niet overbodig lijkt om er een 
paar beschouwingen aan te wijden. 

De tweede hypothese, daarentegen, waarbij de wetgever, in 
eenzelfde tekst, grondig afwijkt van het gemene recht en er 
tegelijkertijd naar verwijst, verdient, mijns inziens, een analyse 
die meer tijd in beslag zal nemen. 

42. De verwijzing naar "de voorschriften van het Wetboek van 
Strafvordering en de wetten die de strafvordering betreffen" in 
artikel 5 van de uitvoeringswet, dat betrekking heeft op de beein
diging van het ministerschap "tijdens het onderzoek", zet mij ertoe 
aan te denken dat die wetsbepaling niet aileen zal worden toege
past op het onderzoek als dusdanig, dat door de magistraat
onderzoeker geleid wordt, maar ook op het door de procureur
generaal geleide opsporingsonderzoek. De vermelding in genoemd 
artikel 5, van de "bevoegde procureur des Konings" bevestigt 
volgens mij die uitlegging. 

Aldus uitgelegd wijkt artikel5, volgens mij, helemaal niet afvan 
het gemene recht. Het biedt echter geen expliciet antwoord op de 
vraag naar de toepasselijke rechtspleging, ingeval de procureur
generaal, na het afronden van het onderzoek of het opsporingson
derzoek, aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers het bij het 
nieuwe artikel 103, vijfde lid, van de Grondwet en bij de artikelen 
9, 10 en 11 van de uitvoeringswet voorgeschreven verlof gevraagd 
heeft. 

Als de Kamer van Volksvertegenwoordigers zich reeds heeft 
uitgesproken over de vordering tot verlof, meen ik te kunnen 
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steilen dat andere bepalingen van die wet de te volgen regels 
bepalen. Ofwel heeft de Kamer het verzochte verlof geweigerd en 
heeft die weigering, overeenkomstig artikel14, tweede lid, van de 
wet, de verjaring van de strafvordering geschorst. Aangezien die 
schorsing samen met het ministerschap eindigt, kan de uitoefening 
van de strafvordering volgens het gemene recht hernomen en 
vervolgd worden. Ofwel heeft de Kamer het verlof verleend en 
wordt de rechtspleging eveneens voortgezet volgens het gemene 
recht, behoudens de gevailen van verwijzing zonder dagvaarding. 
Dat geval wordt geregeld in artikel15, eerste lid, van de wet en wij 
zuilen het verder nog bespreken (78). 

Indien het ministerschap, eventueel door het ontslag van de 
minister, eindigt alvorens de Kamer zich over het verzoek om verlof 
heeft uitgesproken, wordt die vordering volgens mij doeiloos, 
aangezien zij aileen verantwoord werd door de hoedanigheid van 
minister van de betrokkene. Het zou voor de Kamer van Volksver
tegenwoordigers voldoende zijn om de beeindiging van het minis
terschap vast te steilen en het dossier terug te sturen naar de 
procureur-generaal die het haar had overgezonden. 

43. Het probleemgeval - ik heb terloops erop gewezen en U zal 
het ongetwijfeld reeds begrepen hebben toen ik de wettekst 
aanhaalde - is de beeindiging van het ministerschap tussen het 
tijdstip van de verwijzing naar het hof van beroep en dat van de 
dagvaarding voor dat hof. In dat geval moet de procureur-generaal 
krachtens artikel15, eerste lid, van de wet, ofschoon de kamer van 
inbeschuldigingstelling de betrokken minister reeds . verwezen 
heeft naar het hof van beroep, waarbij de zaak dus aanhangig is 
gemaakt, de zaak opnieuw bij de kamer van inbeschuldigingstel
ling aanhangig maken, teneinde vast te steilen dat de minister 
geen minister meer is en dat het gemene recht, bijgevolg, opnieuw 
van toepassing wordt. 

Betekent zulks dat de kamer van inbeschuldigingsteiling, die de 
zaak op regelmatige wijze bij het hof van beroep aanhangig heeft 
gemaakt door de zaak van een minister daarnaar te verwijzen, 
aileen op grond van de vaststeiling dat zijn ministerschap is 
beeindigd, de zaak aan het geadieerde rechtscoilege moet 
onttrekken? 

De onttrekking lijkt wel het door de wetgever beoogde doel te 
zijn. In de toelichting bij het wetsvoorstel kan men immers lezen 
(79) dat, indien er aan het ministerschap een einde wordt gemaakt 
na de verwijzing door de kamer van inbeschuldigingsteiling maar 
v66r de dagvaarding voor het hof van beroep, de procureur
generaal "voor de kamer van inbeschuldigingsteiling de verwijzing 
vordert naar het bevoegde vonnisgerecht". 

Over die uitlegging, die in de wettekst niet is weergegeven, is in 
de Commissie voor Herziening van de Grondwet en de Hervorming 
der Instellingen blijkbaar geen discussie gevoerd. Bij het lezen van 
het verslag dat de heren Verherstraeten en Reynders namens die 
commissie uitgebracht hebben (80), merkt men dat er uitsluitend 
taalcorrecties werden voorgesteld en aangenomen. 



-26-

44. Hoe zal, in die omstandigheden, de rechtspraak met betrek
king tot de toepassing van die nieuwe bepaling in de toekomst 
eruitzien, als die bepaling naar het gemene recht verwijst en er 
toch van afwijkt? Ook in dat geval zal het Hof van Cassatie de 
knoop moet doorhakken. Misschien kan ik mijn "bij die gelegen
heid passend" onderwerp benutten om enkele beschouwingen aan 
dat probleem te wijden. 

Met zijn verwijzing naar de "bepalingen van het Wetboek van 
Strafvordering en (naar) de wetten die de strafvordering betref
fen", beoogde de wetgever de regels van gemene recht. In de 
oorspronkelijke tekst was bepaald dat de verdere rechtspleging na 
de vaststelling door de kamer van inbeschuldigingstelling van de 
beeindiging van het ministerschap onderworpen zou zijn aan de 
"regels van gemeen recht" (81). De in de commissie aangebrachte 
wijziging in de terminologie (82) is een van de zogenaamde "taal
correcties" (83). 

Zodra, bijgevolg, de beeindiging is vastgesteld van het ambt van 
de minister, die reeds naar het hof van beroep is verwezen maar 
nog niet voor dat hof is gedagvaard, zou het gemene recht opnieuw 
van toepassing zijn. 

45. Wat is, te dezen, het gemene recht? 

Wanneer, volgens gemeen recht, het onderzoeksgerecht de 
rechtspleging geregeld heeft door een verdachte te verwijzen naar 
het vonnisgerecht, wordt de zaak bij dat gerecht aanhangig 
gemaakt door de beschikking of het arrest tot verwijzing. In een 
dergelijk geval zal de dagvaarding er alleen toe strekken de 
beklaagde op de hoogte te brengen van de plaats, de dag e'n het 
uur waarop zijn zaak zal worden onderzocht door het rechtscollege, 
waarbij de zaak reeds aanhangig is gemaakt. 

De verwijzingsbeschikking van het onderzoeksgerecht behoudt, 
voor zover zij geen onwettigheid met betrekking tot de bevoegdheid 
bevat, al haar gevolgen, zolang zij niet is vernietigd door het Hof 
van Cassatie (84); het belangrijkste en soms uitsluitende gevolg is 
de aanhangigmaking van de zaak bij het vonnisgerecht. 

46. Misschien is het niet onbelangrijk erop te wijzen - hoewel 
de vraag in verband met artikel 26 van de wet betreffende het 
beeindigen van het ministerschap na de dagvaarding is gerezen, 
- dat de heer Bourgeois voorgesteld had (85) om de woorden "blijft 
de zaak aanhangig bij het hof van beroep" te vervangen door de 
woorden "blijft het hof van beroep bevoegd om de zaak te berech
ten". De auteur van het amendement was van oordeel dat het een 
"betere formulering'' was (86). Ret amendement werd verworpen 
nadat de eerste minister verklaard had dat hij niet kon instemmen 
met de voorgestelde wij ziging, "aangezien er een onderscheid 
bestaat tussen de woorden 'blijft de zaak aanhangig bij het hofvan 
beroep' en de woorden 'blijft het hofvan beroep bevoegd om de zaak 
te berechten"' (87). 

Tijdens het onderzoek van de zaak moet het hof van beroep, net 
als elk vonnisgerecht, nagaan of het bevoegd is. In het geval dat 
ons aanbelangt- het geval bedoeld in artikel 15, eerste lid-, zal 



-------.,---- --- -~ --------==--_:_::_--=--::=-=::r. 

-27-

het vaststellen dat het, op het tijdstip van de akte waardoor de 
zaak bij het hof aanhangig werd gemaakt, te weten de datum van 
het verwijzingsarrest, bevoegd was, maar dat de persoon, wiens 
zaak het onderzoekt na zijn verwijzing door de kamer van inbe
schuldigingstelling, op het tijdstip van dat onderzoek, niet langer 
de hoedanigheid bezit op grand waarvan het hof van beroep 
bevoegd was. 

47. Vervolgens rijst de kiese vraag van de weerslag van die 
nieuwe omstandigheid op de bevoegdheid van het vonnisgerecht 
waarbij de zaak op regelmatige wijze aanhangig is gemaakt. 

Rechtsleer en rechtspraak behandelen uitvoerig de toepassing in 
de tijd van wetten die nieuwe bevoegdheidsregels invoeren. In dit 
geval gaat het eigenlijk niet om een wet die een nieuwe regel 
invoert, maar veeleer om een nieuwe, in de wet voorziene, omstan
digheid, die leidt tot toepassing van een andere bevoegdheidsregel. 

Beide situaties zijn vergelijkbaar en kunnen, mijns inziens, met 
dezelfde juridische redenering worden opgelost. 

De regel is de toepassing van de nieuwe bevoegdheid: onmiddel
lijke toepassing, maar geen toepassing met terugwerkende kracht. 
Volgens de eminente Franse professor Paul Roubier, die beschouwd 
wordt als de "paus" van het overgangsrecht, is het niet de opdracht 
van de rechter "om een rechtstoestand tot stand te brengen", maar 
aileen "om nate gaan hoe een rechtstoestand tot stand is gekomen 
volgens de toen vigerende wetten" (88). Hij stelt voor om de 
strafrechtelijke bevoegdheidsregels te beoordelen zoals de regels 
inzake verjaring in strafzaken (89), met als resultaat dat de 
gevolgen van een handeling worden beoordeeld op grand van de 
wet die toepasselijk was op de dag waarop die handeling werd 
verricht (90). 

48. N ochtans worden er in de rechtspraak verschillende stelsels 
gehanteerd. Het stelsel dat zowel in de Franse (91) als in de 
Belgische (92) rechtspraak lange tijd de bovenhand heeft gehad, 
voorzag in de toepassing van de nieuwe bevoegdheidsregels op de 
hangende rechtsgedingen, voor zover er geen 'beslissing over de 
grand van de zaak" was gewezen. 

Dan restte nog de "beslissing over de grand van de zaak'' te 
omschrijven. Dat is thans van ondergeschikt belang, aangezien het 
probleem immers vereenvoudigd is door de inwerkingtreding van 
het Gerechtelijk Wetboek. Artikel 3 van dat wetboek, dat toepas
selijk is in strafzaken (93), bepaalt dat de bevoegdheidswetten "van 
toepassing zijn op de hangende rechtsgedingen, zonder dat die 
worden onttrokken aan de instantie van het gerecht waarvoor zij 
op geldige wijze aanhangig zijn, en behoudens de uitzonderingen 
bij de wet bepaald" (94). 

De Belgische wetgever is aldus teruggekeerd naar de regel uit 
de Digeste volgens welke, in het Romeinse recht, het geding daar 
moest worden beeindigd waar het aanhangig was gemaakt : "Ubi 
acceptum est semel judicium, ibi et finem accipere debet" (95). 
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49. Inzake voorrecht van rechtsmacht wordt doorgaans aange
nomen dat het hof van beroep bevoegd is, indien de beklaagde, 
hetzij op het ogenblik van het misdrijf, hetzij op het ogenblik van 
de vervolging, de hoedanigheid bezat die met dat voorrecht is 
bekleed. De rechtspraak van het Hof gaat in die richting (96). 

Ingeval die regel op ministers toegepast wordt, zou dat bete
kenen dat het hof van beroep bevoegd is voor alle misdrijven die 
begaan zijn door een persoon die, ten tijde van de feiten, de 
hoedanigheid van minister bezat, ongeacht of de misdrijven al dan 
niet verband houden met de uitoefening van het ministerschap. 

Wij weten dat voor misdrijven die een minister gepleegd heeft 
buiten de uitoefening van zijn ambt, artikel 2, tweede lid, van de 
wet tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van 
ministers evenwel een andere regel vastlegt. Uit die wetsbepaling 
volgt niet alleen dat het hofvan beroep bevoegd is om een minister 
te berechten wegens een misdrijf dat geen verband houdt met zijn 
ambt en dat hij gepleegd zou hebben toen hij de hoedanigheid van 
minister niet bezat, maar ook dat het hof van beroep niet bevoegd 
is om een gewezen minister te berechten wegens een misdrijf dat 
geen verband houdt met zijn ambt en dat hij gepleegd zou hebben 
terwijl hij minister was. Voor de ministers is het criterium van de 
volstrekte bevoegdheid dus uitsluitend hun hoedanigheid van 
minister op het ogenblik van de berechting, in zoverre de feiten die 
hun ten laste worden gelegd, buiten de uitoefening van hun ambt 
zijn gepleegd. 

Die regel van artikel 2, tweede lid, lost evenwel niet het 
probleem op van de minister die deze hoedanigheid verliest terwijl 
hij reeds naar het hof van beroep was verwezen, maar voor dat hof 
nog niet is gedagvaard. 

50. Dienaangaande blijkt uit het geheel van de overwegingen die 
ik totnogtoe heb uiteengezet, volgens mij dat de verwijzing in 
artikel 15, eerste lid, van de uitvoeringswet naar de ''bepalingen 
van het Wetboek van StrafVordering en (naar) de wetten die de 
strafVordering betreffen", dat wil zeggen naar de regels van het 
gemeen recht, tot gevolg zou moeten hebben dat een zaak die door 
een verwijzingsarrest op regelmatige wijze bij het hof van beroep 
aanhangig is gemaakt, bij dat hof aanhangig blijft omdat het 
bevoegd blijft. 

Kan artikel15 van die wet in die zin worden uitgelegd? 

Volgens de tekst lijkt het mij dat ik daar bevestigend op moet 
antwoorden. Als men zich houdt aan de letter van de tekst, is er 
volgens mij zelfs geen andere uitlegging mogelijk. 

Indien het echter op die wijze wordt uitgelegd, zou de aan de 
kamer van inbeschuldigingstelling opgelegde verplichting "om vast 
te stellen dat er een einde werd gemaakt aan de uitoefening van 
het ambt van minister", evenwel geen enkele draagwijdte meer 
hebben. 
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Daarom is het ongetwijfeld raadzaam om dat wettelijk voor
schrift uit te leggen in het licht van de parlementaire voorbereiding 
en in het kader van de overige bepalingen van dezelfde wet. 

Wanneer de zaak door de procureur-generaal bij de kamer van 
inbeschuldigingstelling aanhangig wordt gemaakt, "uitsluitend 
met het oog op de vaststelling dat er een einde werd gemaakt aan 
de uitoefening van het ambt van minister", zal die, mijns inziens, 
ondanks het gebruik van het bijwoord "uitsluitend", uit die vast
stelling de gevolgen moeten afleiden die de wetgever blijkbaar 
heeft gewenst. 

Het lijkt me twijfelachtig dat laatstgenoemde, zonder een 
uitdrukkelijke tekst, bevoegdheid heeft willen verlenen aan de 
kamer van inbeschuldigingstelling om de zaak te onttrekken aan 
het hofvan beroep, waarbij zij de zaak door haar verwijzingsarrest 
aanhangig had gemaakt. Ik verkies veeleer een uitlegging volgens 
welke de kamer van inbeschuldigingstelling zou moeten beslissen 
dat de zaak door de uitwerking van de wet onttrokken wordt aan 
het hofvan beroep, waarnaar de minister was verwezen, zodat het 
verwijzingsarrest als ongedaan moet worden beschouwd, in 
zoverre de kamer van inbeschuldigingstelling het hof van beroep 
aanwijst als vonnisgerecht. Wanneer zij vervolgens bij wege van 
een nieuwe beschikking uitspraak doet, zou de kamer van inbe
schuldigingstelling haar voorgaande regeling van de rechtspleging 
moeten wijzigen, door de gewezen minister nu te verwijzen naar 
het volgens het gemene recht bevoegde vonnisgerecht. Dat 
onderzoeksgerecht zou evenwel geen gebruik mogen maken van 
het feit dat het opnieuw in de rechtspleging tussenkomt, om een 
andere beslissing dan een verwijzing te wijzen; het zou inzonder
heid geen buitenvervolgingstelling kunnen uitspreken. De beslis
sing tot verwijzing blijft verworven; de enige wijziging die moet 
worden aangebracht, is de bepaling van het rechtscollege waar
naar de zaak verwezen wordt, zijnde "de materieel en territoriaal 
bevoegde rechtbank" (97). 

51. Mijn voorstel is ergens een evenwichtsoefening, ik ben mij 
daarvan bewust, maar men moet, volgens mij, een betekenis 
trachten te geven aan een tekst die, zonder die hachelijke oefening, 
geen enkele betekenis zou hebben. De uitlegging die ik voorstel, 
zou a contrario kunnen worden bevestigd door artikel 26 van de 
wet dat, zoals ik er U zonder veel nadruk op heb gewezen, de 
aanhangigmaking van de zaak bij het hof van beroep na de 
dagvaarding handhaaft. 

Het ware weliswaar veel eenvoudiger, zoveel eenvoudiger, en ook 
zoveel meer in overeenstemming met de traditionele rechtsregels 
geweest om artikel 15 te schrappen en in artikel 26 te vermelden 
dat, "indien na (de verwijzing oD de dagvaarding een einde 
gemaakt wordt aan de uitoefening van het ambt van minister en 
het misdrijven buiten de uitoefening van het ambt betreft, de zaak 
aanhangig blijft bij het hof van beroep". 

Helaas! De wet moet worden toegepast zoals ze is en niet zoals 
we ze hadden gewenst. De toepassing hangt evenwel af van de 
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uitlegging en het zal aan U staan om, in uw toekomstige recht
spraak, te beslissen of U al dan niet instemt met de uitlegging die 
ik hier vandaag verdedig. 

52. Om af te ronden wens ik, in verband hiermee, de aandacht te 
vestigen op een mogelijk territoriaal bevoegdheidsprobleem dat 
zich naar aanleiding van de toepassing van artikel 15 zou kunnen 
voordoen. 

Het probleem zou prangend en frequent zijn, als de tekst was 
behouden van het oorspronkelijke wetsvoorstel, waarin in elke 
hypothese de uitsluitende bevoegdheid van het Hof van Beroep te 
Brussel om een minister te berechten, was vastgelegd. 

In dat geval hadden de voorschriften van artikel 15 de kamer 
van i~beschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Brussel 
immers kunnen verplichten vast te stellen dat het rechtscollege, 
dat volgens het gemene recht bevoegd was om de betrokken 
gewezen minister te berechten, buiten haar rechtsgebied was 
gelege:p.. Had zij, in die omstandigheid, de gewezen minister op 
wettelijke wijze naar dat gerecht kunnen verwijzen? De wetgever 
kan )veliswaar uitzonderingen maken op de territoriale 
bevoegdheidsregels. Kon een impliciete afwijking evenwel worden 
toegestaan, bij afwezigheid van enige bepaling in de wet of zelfs 
van enige toespeling op die bevoegdheid in de parlementaire 
voorbereiding? 

Voor de misdrijven die geen verband houden met het ambt, 
handhaaft het huidige artikel 2, tweede lid, de algemene territo
riale bevoegdheidsregels, zodat voornoemd probleem waarschijn
lijk niet zal rijzen. Als het probleem zich hoogst uitzonderlijk zou 
voordoen voor de kamer van inbeschuldigingstelling, dan zou deze, 
volgens mij, de betrokken gewezen minister niet kunnen verwijzen 
naar een vonnisgerecht dat zich in een ander rechtsgebied bevindt. 
Zij zou de zaak naar de procureur-generaal moeten verwijzen, die 
het dossier, voor de toepassing van artikel 15, aan zijn territoriaal 
bevoegde collega zou moeten overzenden. 

53. Het zal U niet ontgaan zijn dat de nieuwe grondwettelijke en 
wettelijke teksten niet uitdrukkelijk betrekking hebben op de -
door de Raad van State nochtans vermelde (98) - bijzondere 
mogelijkheid dat iemand minister wordt terwijl reeds een opspo
ringsonderzoek, een gerechtelijk onderzoek of vervolgingen ten 
aanzien van hem zijn ingesteld. De Raad van State voegde hieraan 
toe dat nader moest worden bepaald volgens welke regels inge
stelde vervolgingen aan de gerechtelijke instanties zouden worden 
onttrokken en aan de procureur-generaal bij het hof van beroep of 
aan de raadsheer-onderzoeker worden toevertrouwd. 

Die hypothese maakte het voorwerp uit van een amendement 
van de heer Bourgeois (99), dat verworpen werd (100). 

Het probleem moet, mijns inziens, volgens het gemene recht 
worden opgelost. Indien, bijgevolg, de zaak van de verdachte die 
minister wordt, zich in het stadium van het opsporingsonderzoek 
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bevindt, zal het dossier door de procureur des Konings overge
zonden worden aan de procureur-generaal bij het hof van beroep 
en, indien de zaak zich in het stadium van het onderzoek bevindt, 
zal de procureur des Konings de raadkamer vorderen om de zaak 
aan de onderzoeksrechter te onttrekken, waarna ook hij het 
dossier, dat hem na de onttrekking is teruggezonden, aan de 
procureur-generaal bij het hof van beroep zal overzenden. 

Ret meest kiese probleem zal ongetwijfeld dat zijn van de 
beklaagde, die reeds naar de correctionele rechtbank is verwezen 
of die voor die rechtbank is gedagvaard, en die minister wordt. Dat 
is dus het geval waarin de beklaagde de hoedanigheid van minister 
verkrijgt terwijl de zaak aanhangig is bij de correctionele recht
bank, zijnde het rechtscollege dat op de dag van de verwijzing of de 
dagvaarding bevoegd is. Zelf ben ik de mening toegedaan dat de 
correctionele rechtbank, met toepassing van de regels die ik net 
herhaald heb (101), die minister zou moeten b~rechten. 

Misschien is het niet dit wat de wetgever wenst. Zo ja, waarom 
zwijgt de wet er dan over? Ret is niet de taak! van de rechter om 
creatief te zijn. : 

54. Tal van andere vragen zijn ook nog een studie waard en een 
aantal daarvan zijn belangrijk; ik denk, bijvoorbeeld, aan de 
impliciete neutralisering, zonder herziening, van de artikelen 111 
en 147 van de Grondwet (102), aan de bij artikel 7 van de wet 
opgelegde tussenkomst van drie raadsheren voor de minste beslag
legging, aan het in artikel 8 bedoelde verslag van de raadsheer
onderzoeker, aan het recht om aanvullende vorderingen te richten 
aan de raadsheer-onderzoeker, dat volgens datzelfde artikel 8 
uitsluitend aan de procureur-generaal toegekend wordt, waardoor 
het lijkt of de andere partijen, die in de rechtsplegingen van 
gemeen recht dat recht weldra zullen genieten met toepassing van 
de zogenaamde "Franchimont"-wet, uitgesloten worden. 

Een anomalie, en geen geringe - dat noopt mij ertoe ze hier te 
vermelden - bestaat volgens mij hierin dat de parlementaire 
voorbereiding van het wetsvoorstel tot regeling van de strafrech
telijke aansprakelijkheid van ministers blijkbaar is voortgezet 
nadat het voorstel wet was geworden! Ret gedrukte stuk - 127 4/ 
18-97/98 van de Kamer van Volksvertegenwoordigers - bevat 
inderdaad een aanvullend verslag over dat wetsvoorstel, dat is 
opgesteld in naam van de commissie voor de Rerziening van de 
Grondwet en de Rervorming der Instellingen, op 8juli 1998; op die 
datum was het bewuste voorstel reeds de wet van 25 juni 1998 
geworden, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 
27 juni 1998 en in werking getreden op 1 juli 1998 ... 

Ik beschik niet over de nodige tijd; ik heb uw geduld reeds op de 
proef gesteld. Ik zou moeten afsluiten. Sta me toe dat ik dat besluit 
aan U overlaat. 

Dat is hoogst ongewoon, en daar ik ben mij van bewust. U zult 
echter hebben vastgesteld dat ik in de loop van deze rede aileen 
maar vragen heb gesteld; uw arresten zullen daarop een ant
woord geven. Kan ik, bijgevolg, daaruit niet·. afleiden dat mijn 

I 
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besluit door het Hof zal worden neergeschreven in zijn toekom
stige rechtspraak? 

* 
* * 

"De dood", zegt men soms, met fatalistische berusting, "maakt 
deel uit van het leven". Deze, op het eerste gezicht paradoxale, 
stelling, verbergt mijns inziens een diepe waarheid, die voor 
filosofen een onuitputtelijke bron van inspiratie vormt. 

Ik ben geen filosoof ... ; ik zal me dan ook beperken tot de 
bescheiden vaststelling dat de dood, die steeds onze metgezel is, 
meestal toeslaat in een klimaat van haast algemene onverschillig
heid, althans zolang hij geen dierbare treft. Dan veranderen de 
zaken en zijn wij diep getroffen. 

In het jaar 1997 waren wij betrekkelijk gespaard gebleven en wij 
hoopten reeds dat het zonder nieuwe rouw zou verlopen, toen ons 
het droevige nieuws bereikte van het overlijden van raadsheer
emeritus Jean Busin op 15 december. 

Ongetwijfeld hebben slechts weinigen onder U hem gekend; 
niemand had de gelegenheid om samen met hem zitting te hebben 
in het Hof, daar hij op 30 juni 1975 het emeritaat bereikte op grond 
van de overgangsbepalingen van de wet van 10 oktober 1967 
houdende het Gerechtelijk Wetboek. Hij was 72 jaar. 

N a gedurende meer dan 22 j aar van een discrete en welverdiende 
rust te hebben genoten, overleed hij op de leeftijd van 94 jaar. "Een 
mooie leeftijd", zullen sommigen zeggen. Wellicht ... alhoewel het 
afscheid van een verwant, een vriend altijd te vroeg komt, vooral 
in onze tijd, waarin steeds meer mensen honderd jaar of ouder 
worden. 

Wat mij betreft, ik heb het voorrecht gehad raadsheer Busin 
bijna zes jaar lang te kunnen waarderen, omdat ik vanaf 1969 deel 
uitmaakte van de eerste groep magistraten met opdracht bij de 
dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten bij het 
Hofvan Cassatie. Die opdracht eindigde slechts enkele weken voor 
het emeritaat van raadsheer Busin. 

Met kennis van zaken kan ik me daarom aansluiten bij de 
woorden van de heer eerste voorzitter Giroul die in raadsheer 
Busin een intelligent, werklustig en gewetensvol magistraat zag. 
Hij was ook een beminnelijk man met die zeer lieve glimlach die 
bij zijn installatie werd omschreven als een "teken van rustige 
moed". Die glimlach verhelderde zijn vredig stralend gezicht dat 
degenen die hem hebben gekend, niet zullen vergeten. 

Twee maanden later betreurden wij samen met de balie het 
heengaan van de zeer grote advocaat die stafhouder Arnould 
Bayart was. De emotie die het Hof beving bij de aankondiging van 
zijn overlijden, net voor zijn 87ste verjaardag, was evenredig met 
de plaats die hij onder ons innam en die wij voor hem in ons hart 
bewaarden. 

Meester Bayart was doctor in de rechten en doctor in de 
wijsbegeerte. Hij was een uitzonderlijk scherpzinnig jurist die was 
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opgeleid in de school van stafhouder Paul Struye. Hij was volmaakt 
tweetalig en had zijn universiteitsstudie gedeeltelijk in het Neder
lands en gedeeltelijk in het Frans gedaan. Bij koninklijk besluit 
van 11 juli 1962 werd hij benoemd tot advocaat bij het Hof van 
Cas sa tie, na van het Hof met eenparigheid van stemmen een eerste 
kandidatuur te hebben gekregen. 

Gedurende meer dan een kwarteeuw wijdde hij zijn talent aan 
het opstellen van bewonderenswaardige voorzieningen, waarin 
ieder middel getuigde van zijn diepgaande juridische kennis, van 
zijn scherp doorzicht, van zijn methodisch denken, van zijn 
bondige, klare en duidelijke stijl. 

Zijn confraters wisten zl.jn verdiensten naar waarde te schatten 
en benoemden hem tot stafhouder in 1973. U weet hoeveel morele 
en menselijke kwaliteiten, evenzeer en misschien wel meer dan de 
kennis van het recht, nodig zijn om dat delicate ambt te vervullen. 
Meester Bayart blonk hierin uit door zijn bekwaamheid, e:fficientie 
en bescheidenheid die alle lof verdienen. 

Hij was ook een gelijkmoedig man. Het leven had hem nochtans 
niet gespaard, het had zijn gezondheid ondermijnd en hem zijn 
oudste zoon, op de leeftijd van 25 jaar, ontnomen. 

Die beproevingen wist hij te aanvaarden en te doorstaan met een 
bewonderenswaardige moed en een ongewone karaktersterkte. 
Aan allen die hem ontmoetten, bleef hij dezelfde serene blik en 
dezelfde woorden schenken die getuigden van een uitgelezen 
hoffelijkheid en wellevendheid. 

Toen de verslechtering van zijn gezondheidstoestand hem in 
1988 ertoe dwong zijn ontslag in te dienen als advocaat bij het Hof 
van Cassatie, wees mijn eminente voorganger, die op dat ogenblik 
in functie was, met genoegen op de opmerkelijke kwaliteit van zijn 
dagelijkse bijdrage tot de activiteiten van het Hof gedurende de 25 
jaar dat hij er advocaat was. 

Wij hebben het geluk een prestigieuze balie te hebben. Staf
houder Bayart spande er de kroon; hij was een van de besten onder 
de besten. 

Op 14 oktober 1997 overleed op de leeftijd van 65 jaar en, 
blijkens het overlijdensbericht, "in alle sereniteit na een korte 
ziekte die hij moedig had doorstaan", eerste auditeur
afdelingshoofd bij de Raad van State Jean De Coene, die bij ons 
beter bekend is als eregri:ffier bij het Hof van Cassatie. 

De loopbaan van de heer Jean De Coene was wel heel merk
waardig! Als pas afgestudeerde doctor in de rechten liep hij stage 
bij de Raad van State en naar die Raad van State keerde hij 
veertien jaar later terug na een zowel gevarieerd als ongewoon 
begin van zijn loopbaan. 

Bij koninklijk besluit van 8 februari 1958 was de heer Jean De 
Coene, die toen 25 jaar en doctor in de rechten te Gent was, 
benoemd tot gri:ffier bij het Hof van Cassatie. Het jaar 1958 was 
nog niet voorbij toen hij al solliciteerde naar een betrekking van 
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substituut-krijgsauditeur. Hij moest evenwel negen jaar wachten 
vooraleer die wens in vervulling ging. 

Die negen jaar kweet hij zich op onberispelijke wijze van aile 
taken die hem op de griffie van het Hof werden toevertrouwd. 
Zelden las ik een zo lovende brief als die welke de eerste voorzitter 
van het Hof aan de minister van Justitie richtte naar aanleiding 
van een van de talrijke malen dat de heer Jean De Coene 
solliciteerde naar de betrekking van substituut-krijgsauditeur. 

Daarin wordt niet aileen zijn uitgebreide kennis onderstreept, 
maar ook zijn scherp vernuft, zijn sterk karakter, zijn spontane 
toewijding, zijn beminnelijke houding jegens allen. 

Ongetwijfeld wist de heer De Coene ook de sfeer van het Hof te 
waarderen, want hij stand erop te worden gemachtigd om de titel 
van zijn ambt van gri:ffier bij het Hof van Cassatie eershalve te 
mogen voeren en die ·eretitel te verkrijgen. 

Dankzij die titel ontving hij uitnodigingen voor aile o:fficiele of 
o:fficieuze activiteiten van het Hof waarop de "ouden" worden 
uitgenodigd. Hij was een van de meest trouwe, een van de meest 
toegewijde aanwezigen. Tenzij overmacht hem verhinderde, was 
zijn antwoord altijd bevestigend en het licht in zijn ogen getuigde 
van zijn vreugde om onder ons te zijn. 

Ook wij waren gelukkig hem terug te zien; wij zullen zijn 
aanwezigheid missen. 

We zullen ook het zo sympathieke gelaat van vrederechter
emeritus Charles Godmay moeten missen die twaalf jaar lang 
magistraat met opdracht was bij de dienst voor documentatie en 
overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie. 

Dat kan ongewoon lang lijken, gelet op de tekst van artikel 326 
van het Gerechtelijk Wetboek dat de maximumduur vaststelt op 
zes jaar. Maar ... de heer Godmay verstond de kunst de teksten te 
interpreteren; ongetwijfeld wist hij overtuigend over te komen en 
de verantwoordelijke autoriteiten te overhalen tot zijn zienswijze 
dat een afWijking van een wetsbepaling, die slechts in schijn strikt 
zou zijn, in bepaalde omstandigheden en onder bepaalde voor
waarden te rechtvaardigen was. 

Een derde mandaat was evenwel uitgesloten. Na twaalf jaar 
diende hij zijn mandaat neer te leggen. Ik woonde het onderhoud 
bij dat de eerste voorzitter bij die gelegenheid aan de heer Godmay 
toestond. Laatstgenoemde was weliswaar ontroerd en bedroefd, 
maar hij zag het onvermijdelijke in en aanvaardde het, niet zonder 
de hoop uit te drukken dat hij verder zou mogen deelnemen aan de 
niet beroepsmatige activiteiten die hij had gekend en gewaardeerd 
toen hij magistraat met opdracht was. 

Zijn gehechtheid aan het Hof was dermate zichtbaar en roerend 
dat de heer eerste voorzitter niet aarzelde in te gaan op die wens. 
Op 11 juni 11. was er een intieme bijeenkomst in onze oude biblio
theek en de heer Godmay schreef zich daarvoor geestdriftigin. 
Helaas hebben wij niet het genoegen gesmaakt hem daar terug te 
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zien. Twee dagen voordien had hij onverhoeds en plots deze wereld 
verlaten. 

Zijn herinnering blijft, de herinnering aan een zo vriendelijk, zo 
verfijnde man, die altijd klaarstond om iemand een dienst te 
bewijzen of een plezier te doen en die het personeel van het Hof 
met duizend en een attenties bedacht, waarbij hij voor iedereen 
dezelfde warme, beminnelijke, welwillende en stralende glimlach 
over had. 

Vier overlijdens op het einde van het gerechtelijk jaar ... een 
droevig jaar voor het Hof. We dachten dat de lijst afgesloten was. 
Helaas! Aan die sombere opsomming moet nog de naam worden 
toegevoegd van onze dierbare collega en vriend, de heer 
ere-raadsheer Camille Caenepeel. 

Hoe groot was de ontroering toen het Hof, op de zonnige ochtend 
van 11 augustus, met ontsteltenis vernam dat hij zijn ogen voor 
immer had gesloten. Op onze laatste vriendschappelijke bijeen
komst, waarover ik het net had, viel zijn afWezigheid al erg op; ook 
hij was ons zo trouw gebleven en we waren gewend om de goed
heid die hij met heel zijn persoon uitstraalde, als een verwarmend 
licht in ons op te nemen. Toen al bedreigde de ziekte hem, hoewel 
weinigen daarvan op de hoogte waren ... Nu zijn we op de hoogte, 
we weten dat hij is heengegaan, met de serene discretie die hem 
zijn hele leven heeft gesierd, naar een wereld waarvan we hopen 
dat ze beter is. 

Vandaag, op deze openingsdag, wil ik het verder niet over hem 
hebben, aangezien U op 24 september een zitting zult wijden aan 
zijn rouwhulde. We zullen daar de gelegenheid hebben om meer 
uitgebreid de herinnering op te roepen aan de veelzijdige en zo 
innemende persoonlijkheid van de uitmuntende magistraat die 
mijnheer de ere-raadsheer Caenepeel was. 

Al die overledenen die, in de uitoefening van verschillende 
opdrachten - twee raadsheren, een advocaat, een griffier, een 
magistraat met opdracht - het Hof hebben bijgestaan in de 
vervulling van zijn zware taken, allen hebben recht op onze erken
ning, allen hebben er recht op dat wij, geleid door hun voorbeeld 
en met hun toewijding in gedachte, het zware labeur voortzetten 
dat zij ons hebben voorgedaan. 

Voor de Koning vorder ik dat het Hof tijdens het nieuw gerech
telijk jaar zijn werkzaamheden voortzet. 
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p. 4; het verslag dat op 14 mei 1998 namens de commissie voor de hervorming van de 
instellingen van de Senaat is uitgebracht door de heer Hotyat, Gedr.St., Senaat, 1-964/ 
2-97/98/ P. 3 en 6. 

(14) Gedr.St., Kamer, 1258/1-97/98, vermeld supra, in de noot 2, p. 3. 

(15) Cass., ver. k., 12 juli 1865 (Bull. en Pas., 1865, I, 258). 

(16) Cass., ver. k., 6, 12, 14, 16, 22 februari en 5 april 1996, A.R. nr. A.94.0002.F 
(A.C. 1996, nrs. 74, 75, 81, 82, 84 en 111). 

(17) Verdrag gesloten te New-York op 19 december 1966, goedgekeurd bij de 
Belgische wet van 15 mei 1981, Belgisch Staatsblad van 6 juli 1983. 

(18) Gedr.St., Kamer, 1258/1-97/98, vermeld supra, in de noot 2, p. 5. 

(19) In Frankrijk bijvoorbeeld bepaalt artikel68-1 van de Grondwet, zoals het werd 
gewijzigd bij de grondwettelijke wet nr. 93-952 van 27 juli 1933, dat de regeringsleden 
die strafrechtelijk verantwoordelijk zijn voor daden die zij in de uitoefening van hun 
ambt hebben gepleegd en die op het tijdstip waarop zij zijn gepleegd als misdrijven of 
wanbedrijven zijn omschreven, "door de 'Cour de justice de la Republique' worden 
berecht". Dat rechtscollege bestaat ingevolge artikel68-2 van de Grondwet, uit vijftien 



-38-

rechters : twaalf parlementsleden en drie magistraten van de zetel van bet Hof van 
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en volgende. 

Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden. 

februari. 

gecotirdineerde wetten. 

Gedrukte Stukken (Kamer, Senaat, ... ). 

gemeentereglement. 

Gerechtelijk Wetboek. 

Grondwet. 

Handelingen (Kamer, Senaat, ... ). 

Hofvan Justitie E.G. 

Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke 
Rechten. 

januari. 

Journal des Tribunaux. 

Journal des Tribunaux du Travail. 

Jurisprudentie Hofvan Justitie E.G. 

koninklijk besluit. 

zie: W.Kh. 

landbouwvennootschap. 

ministerieel besluit. 

Wetboek Militaire Strafvordering. 

Militair Strafwetboek. 

november. 

naamloze vennootschap. 

openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. 

op grond van. 

oktober. 

onder meer. 

openbaar ministerie. 

ordonnantie Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 



Pand.: 

Pand.per.: 

Pas.: 

Pasin.: 

Prov.regl. : 

P.V.B.A.: 

Rb.E.G.: 

R.C.J.B.: 

Rev.dr.pen. : 

R.G.A.R.: 

R.P.D.B.: 

R.W.: 

R.v.St.: 

sept.: 

S.E.W.: 

Sv.: 

Sw.: 

t.: 

T.B.H.: 

T.B.P. : 

T.P.R. : 

Veldw.: 

verz.Arr. R. v.St. : 

vgl.: 

V.O.F.: 

Vr. enAntw.: 

V.T.Sv.: 

v.z.w.: 
W.: 

W.B.T.W.: 
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Pandectes Belges. 

Pandectes periodiques. 

Pasicrisie. 

Pasinomie. 

provinciereglement. 

personenvennootschap met beperkte aansprake
lijkheid (oude benaming). 

Rechtbank van Eerste Aanleg van de Europese 
Gemeenschappen. 

Revue critique de jurisprudence belge. 

Revue de droit penal et de criminologie. 

Revue generale des assurances et des responsabi-
lites. 

Repertoire pratique du droit beige. 

Rechtskundig Weekblad. 

Raad van State. 

september. 

Sociaal-economische Wetgeving - Tijdschrift voor 
Europees en economisch recht. 

Wetboek van Strafvordering. 

Strafwetboek. 

tegen. 

Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht. 

Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiek 
Recht. 

Tijdschrift voor Privaatrecht. 

Veldwetboek. 

zie: Arr.R.v.St. 

vergelijk. 

vennootschap onder firma. 

Vragen en Antwoorden. 

voorafgaande titel wet 17 april 1878 houdende de 
voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvor
dering. 

vereniging 'zonder winstoogmerk. 

wet. 

Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde 
Waarde. 



W.I.B.: 

W.I.G.B.: 

W.Kh.: 

W.Reg.: 

W.Succ.: 

W.Zeg.: 
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Wetboek van de Inkomstenbelastingen. 

Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen 
Gelijkgestelde Belastingen. 

Wetboek van Koophandel. 

Wetboek van Registratierechten. 

Wetboek van Successierechten. 

Wetboek van Zegelrechten. 
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Lijst van verkorte citeertitels van wetten en besluiten 
en hun volledige benaming 

Alle verdere citeertitels worden naar de onderstaande gevormd 

Alcoholwet 

Apothekerswet 

A.R.A.B. 

Arbeidsartsenwet 

Arbeidsongeschiktheidsbesluit 
Zelfstandigen 

Arbeidsongevallenwet 

Arbeidsongevallenwet Over
heidspersoneel 

Arbeidsovereenkomstenwet 

Arbeidsovereenkomstenwet 
Bedienden 

Arbeidsovereenkomstenwet 
Sportbeoefenaars 

Arbeidsovereenkomstenwet 
Werklieden 

Arbeidsreglementenwet 

Arbeidswet 

Architectenwet 

Arts en wet 

Auteurswet 

Avondsluitingswet 

Wet van 12 juli 1978 betreffende het accijnsregime 
van alcohol. 

Koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967 
betreffende de Orde der Apothekers. 

Algemeen Reglement v9or de Arbeidsbescherming. 

Wet van 28 december 1977 tot bescherming van de 
arbeidsgeneesheren. : 

Koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende 
instelling van een verzekering tegen arbeidson
geschiktheid ten voordele van de zelfstandigen. 

Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971. 

Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoe
ding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op 
de weg naar en van het werk en voor beroeps
ziekten in de overheidssector. 

Wet van 3 juli 1978 betre:ffende de arbeidsovereen
komsten. 

Wetten inzake het bediendencontract, samengeor
dend bij koninklijk besluit van 20 juli 1955. 

Wet van 24 februari 1978 betre:ffende de arbeids
overeenkomst voor betaalde sportbeoefenaars. 

Wet van 10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst. 

Wet van 8 apri11965 tot instelling van de arbeids
reglementen. 

Arbeidswet van 16 maart 1971. 

Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde 
der Architecten. 

Koninklijk besluit nr. 79 betreffende de Orde der 
Geneesheren. 

Wet van 26 juni 1981 tot vastelling van de Neder
landse tekst van de auteurswet van 22 maart 
1886. 

Wet van 24 juli 1973 tot instelling van een 
verplichte avondsluiting in handel, ambacht en 
dienstverlening. · 



Bedrijfsorganisatiewet 

Benelux-Merkenwet 

Benelux-Tekeningen- of Model
lenwet 

Beroepsziektenwet 

Bestaansminimumwet 

Bijzondere Wet Arbitragehof 

C.A.O.-wet 

Chequewet 

C.I.M.-Verdrag 

C.M.R.-Verdrag 

Dienstplichtwet 

Douane en Accijnzenwet 

Dronkenschapwet 

Drugwet 

Dwangsomwet 

E.E.G.-Verdrag 

E.E.G.-verordening 1408/71 
Sociale Zekerheid 
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Wet van 20 september 1948 houdende organisatie 
van het bedrijfsleven. 

Eenvormige Beneluxwet op de merken. 

Benelux-Verdrag inzake tekeningen of modellen 
(wet 1 december 1970). 

Wetten betreffende de schadeloosstelling voor 
beroepsziekten, gecoordineerd op 3 juni 1970. 

Wet van 7 augustus 197 4 tot instelling van het 
recht op een bestaansminimum. 

Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 januari 
1989. 

Wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve 
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comites. 

Wet van 1 maart 1961 betreffende de invoering in 
de nationale wetgeving van de eenvormige wet 
op de cheque en de inwerkingtreding van deze 
wet. 

Uniforme regelen betreffende de overeenkomst van 
internationaal spoorwegvervoer van goederen 
(C.I.M.). 

Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeen
komst tot iuternationaal vervoer van goederen 
over de weg (C.M.R.). 

Koninklijk besluit van 30 april1962 tot coordinatie 
der dienstplichtwetten. 

Koninklijk besluit van 18 juli 1977 houdende coor
dinatie van de algemene bepalingen inzake 
douane en accijnzen. 

Besluitwet van 14 november 1939 betreffende de 
beteugeling van de dronkenschap. 

Wet van 24 februari 1921 betreffende het verhan
delen van gifstoffen, slaapmiddelen en verdo
vende middelen, ontsmettiugsstoffen en antisep
tica. 

Benelux-Overeenkomst houdende eenvormige wet 
betreffende de dwangsom, ondertekend op 26 
november 1973 en goedgekeurd bij wet van 31 
januari 1980. 

Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap. 

Verordening Raad E.G. nr. 1408/71 van 14 juni 
1971 betreffende de toepassing van de sociale
zekerheidsregelingen op werknemers en zelf
standigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich 
binnen de Gemeenschap verplaatsen. 



E.E.G.-verordening 574172 
Sociale Zekerheid 

Executieverdrag 

Faillissementswet 

Feestdagenwet 

Financieringshuurwet 

Gehandicaptenwet Tegemoet
komingen 

Geluidshinderwet 

Gemeentewet 

Geneeskundewet 

Gewetensbezwaardenwet 

Gezinsbijslagenwet Zelfstan
digen 

Gezondheid en Veiligheidswet 

Handelshuurwet 

Handelspraktijkenwet 

Handelsvertegenwoordigerswet 

Hormonenwet 

Huurwet 1975 
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Verordening Raad E.G. nr. 574172 van 21 maart 
1972 tot vaststelling van de wijze van toepassing 
van verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende 
de toepassing van de sociale-zekerheidsregelin
gen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op 
hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeen
schap verplaatsen. 

Verdrag van 27 september 1968 tussen de Leden
Staten van de E.E.G. betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslis
singen in burgerlijke en handelszaken. 

Wet van 18 april 1851 houdende herziening van de 
wetgeving op het faillissement, het bankroet en 
het uitstel van betaling. 

Wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen. 

Koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 tot 
regeling van het juridisch statuut der onderne
mingen gespecialiseerd in financieringshuur. 

Wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoet
komingen aan gehandicapten. 

Wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van 
de geluidshinder. 

Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988. 

Koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 
betreffende de uitoefening van de geneeskunst, 
de verpleegkunde, de paramedische beroepen en 
de geneeskundige commissies. 

Wet houdende het statuut van de gewetensbe
zwaarde, gecoiirdineerd op 20 februari 1980. 

Wet van 29 maart 1976 betreffende de gezinsbijslag 
voor zelfstandigen. 

Wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en 
de veiligheid van de arbeiders, alsmede de salu
briteit van het werk en van de werkplaatsen. 

Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereen
komsten met het oog op de bescherming van het 
handelsfonds. 

Wet van 14 juli 1971 betreffende de handelsprak
tijken. 

Wet van 30 juli 1963 tot instelling van het statuut 
der handelsvertegenwoordigers. 

Wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik van 
stoffen met hormonale of anti-hormonale 
werking bij dieren. 

Wet van 10 april 1975 betreffende de huurprijzen 
van woningen. 



Huurwet 1991 

Hypotheekwet 

IJkwet 

Jachtwet 

J eugdbeschermingswet 

Kinderbijslagwet Werknemers 

Krankzinnigenwet 

Leerlingwezenwet 

Leurhandelwet 

Luchtvaartwet 

Mijnwet 

Minder-validenwet Sociale 
Reclassering 

Minder-validenwet Tegemoet
komingen 

O.C.M.W.-wet 

Onteigeningswet 

Onteigeningswet Autosnel
wegen 

Pachtwet 

Pensioenwet Werknemers 

Pensioenwet Zelfstandigen 
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Wet van 20 februari 1991 houdende wijziging van 
de bepalingen van het Burgerlijke Wetboek 
inzake huishuur. 

Hypotheekwet van 16 december 1851. 

Wet van 16 juni 1970 betre:lfende de meeteenheden, 
de meetstandaarden en de meetwerktuigen. 

Wet van 28 februari 1882 houdende de jachtwet. 

Wet van 8 april 1965 betre:lfende de jeugdbescher
ming. 

Samengeordende wetten van 19 december 1939 
betre:lfende de kinderbijslag voor loonarbeiders. 

· Wet van 18 juni 1850 op de krankzinnigen. 

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen voor 
beroepen uitgeoefend door arbeiders in loon
dienst. 

koninklijk besluit nr. 82 van 28 november 1939 
houdende regeling van de leurhandel. 

Wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de 
wet van 16 november 1919 betreffende de rege
ling der luchtvaart. 

Gecoordineerde wetten van 15 september 1919 op 
de mijnen, groeven en graverijen. 

Wet van 16 april1963 betre:lfende de sociale reclas
sering van de minder-validen. 

Wet van 27 juni 1969 betreffende het toekennen 
van tegemoetkomingen aan de minder-validen. 

Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de open
bare centra voor maatschappelijk welzijn. 

Wet van 26 juli 1962 betre:lfende de rechtspleging 
bij hoogdringende omstandigheden inzake de 
onteigeningen ten algemenen nutte. 

Wet van 26 juli 1962 betre:lfende de onteigeningen 
ten algemenen nutte en de concessies voor de 
bouw van autosnelwegen. 

Wet van 4 november 1969 tot wijziging van de 
pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende 
het recht van voorkoop ten gunste van huurders 
van landeigendommen. 

Koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 
betre:lfende het rust- en overlevingspensioen voor 
werknemers. 

Koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 
betre:lfende het rust- en overlevingspensioen der 
zelfstandigen. 



Postchequewet 

Probatiewet 

Programmawet 1976 

Programmawet 1977 

Provinciewet 

Racismewet 

Sluitingswet 

Sluitingsfondswet 

Sociale-Documentenwet 

Sociale-Zekerheidswet Mijn
werkers 

Sociale-Zekerheidswet Werk
nemers 1969 

Sociale-Zekerheidswet Zelf
standigen 

Taaldecreet 

Taalwet Bestuurszaken 

Taalwet Gerechtszaken 

Uitleveringswet 

Vakantiewet 

Vakbondswet Overheids
personeel 
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Wet van 2 mei 1956 op de postcheque. 

Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, 
het uitstel en de probatie. 

Wet van 5 januari 1976 betreffende de budgettaire 
voorstellen 1975-1976. 

Wet van 22 december 1977 betreffende de budget
taire voorstellen 1977-1978. 

Wet van 30 april 1836. 

Wet van 30 juli 1981 tot bestra:ffing van bepaalde 
door racisme of xenofobie ingegeven daden. 

Wet van 28 juni 1966 betreffende de schadeloosstel
ling van de werknemers die ontslagen worden bij 
de sluiting van ondernemingen. 

Wet van 30 juni 1967 tot verruiming van de 
opdracht van het Fonds tot Vergoeding van de in 
Geval van Sluiting van Ondernemingen 
Ontslagen Werknemers. 

Koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betref
fende het bijhouden van sociale documenten. 

Besluitwet van 10 januari 1945 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid van de mijnwerkers 
en de ermee gelijkgestelden. 

Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de 
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders. 

Koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende 
inrichting van het sociaal statuut der zelfstan
digen. 

Decreet van 19 juli 1973 tot regeling van het 
gebruik der talen voor de sociale betrekkingen 
tussen de werkgevers en de werknemers, 
alsmede van de door de wet en de verordeningen 
voorgeschreven ~ten en bescheiden van onder
nemingen. 

Wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, 
gecoordineerd bij koninklijk besluit van 18 juli 
1966. 

Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken. 

Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen. 

Wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de 
werknemers, gecoordineerd op 28 juni 1971. 

Wet van 19 december 1974 tot regeling van de 
betrekkingen tussen de overheid en de 
vakbonden van haar personeel. 



Vennootschappenwet 

Verdrag Benelux-Gerechtshof 

Verdrag Rechten van de Mens_ 

Vervoerwet 

Verzekeringswet 

Vreemdelingenwet 

V.T.Sv. 

W.A.M.-wet 

Wapenwet 

Wegverkeersreglement 

Wegverkeerswet 

Werkloosheidsbesluit 1963 

Werkloosheidsbesluit 1991 

Wet Administratieve Geldboeten 

Wet Bescherming Loon 

Wet Bescherming Maatschappij 

Wet Economische Heroriente
ring 

Wet Gerechtelijk Akkoord 
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Gecoi:irdineerde wetten van 30 november 1935 
houdende samengeschakelde wetten op de 
handelsvennootschappen. 

Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instel
ling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof. 

Verdrag van 4 november 1950 tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden. 

Wet van 25 augustus 1891 houdende herziening 
van de titel van het Handelswetboek betreffende 
de vervoerovereenkomsten. 

Wet van 11 juni 187 4 betreffende de verzekeringen. 

Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdelingen. 

Wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvordering. 

Modelcontract voor de verplichte aansprakelijk
heidsverzekering, in voege gebracht bij de wet 
van 1 juli 1956. 

Wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, 
de handel in en het dragen van wapens en op de 
handel in munitie. 

Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende 
algemeen reglement op de politie van het wegver
keer. 

Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, 
gecoi:irdineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 
1968. 

Koninklijk besluit van 20 december 1963 betref
fende de arbeidsvoorziening en werkloosheid. 

Koninklijk besluit van 25 november 1991 betref
fende arbeidsvoorziening en werkloosheid. 

Wet van 30 juni 1971 betreffende de administra
tieve geldboeten toepasselijk in geval van 
inbreuk op sommige sociale wetten. 

Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming 
van het loon der werknemers. 

Wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maat
schappij tegen abnormalen en gewoontemisdadi
gers. 

Wet van 4 augustus 1978 tot economische 
herorientering. 

Wetten op het gerechtelijk akkoord, gecoi:irdineerd 
bij Regentsbesluit van 25 september 1946. 



Wet Giftige Afval 

Wet Kleine Nalatenschappen 

Wet Prestaties Algemeen Belang 

Wet Prive-milities 

Wet Raad van State 

Wet Ruimtelijke Ordening en 
Stedebouw 

Wet Sociale Promotie 

Wet Versnelling Strafrechtsple
ging 

Wet Verzachtende Omstandig
heden 

Wet Voorlopige Hechtenis 

Wisselbriefwet 

Zeewet 

Ziekenhuiswet 

Z.I.V.-wet 

-=------ ----~l 
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Wet van 22 juli 1974 op de giftige afval. 

Wet van 16 mei 1900 tot erfregeling van de kleine 
nalatenschappen. 

Wet van 19 augustus 1948 betreffende de prestaties 
van algemeen belang in vredestijd. 

Wet van 29 juli 1934 waarbij de private milities 
verboden worden. 

Wetten op de Raad van State, gecoordineerd bij 
koninklijk besluit van 12 januari 1973. 

Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van 
de ruimtelijke ordening en van de stedebouw. 

Wet van 1 juli 1963 houdende toekenning van een 
vergoeding voor sociale promotie. 

Wet van 11 juli 1994 betreffende de politierecht
banken ... versnelling van de strafrechtspleging. 

Wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende 
omstandigheden. 

Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 
hechtenis. 

Gecoordineerde wetten van 31 december 1955 op de 
wisselbrieven en de orderbriefjes. 

Wet van 21 augustus 1879 op de zee- en binnen
vaart. 

Wet van 7 augustus 1987 op de ziekenhuizen. 

Wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organi
satie van een regeling voor verplichte verzeke
ring voor geneeskundige verzorging en uitke
ringen. 





ARRESTEN 
VAN HET 

HOF VAN CASSATIE 

MET DE BELANGRIJKSTE CONCLUSIES 

VAN HET OPENBAAR MINISTERIE 

BEZORGD DOOR RAADSHEREN 

IN HET HOF VAN CASSATIE 

1999 

(ARRESTEN JANUARI TOT EN MET DECEMBER) 
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Nr. 1 HOF VAN CASSATIE 1 

Nr. 1 

3e KAMER- 4 januari 1999 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN- ALGE
MEEN- JAARLIJKS KARAIITER VAN DE BELAS
TING- PERSONENBELASTING- BEDRIJFSIN
KOMSTEN- BATEN UIT VRIJE BEROEPEN EN 
WINSTGEVENDE BEZIGHEDEN - BATEN UIT 
VRIJE BEROEPEN -INNING- EELASTBAAR 
TIJDPERK. 

2o INKOMSTENBELASTINGEN- PER
SONENBELASTING- BEDRIJFSINKOMSTEN
EATEN UIT VRIJE EEROEPEN EN UIT WINST
GEVENDE EEZIGHEDEN- BATEN UIT VRIJE 
EEROEPEN- INNING- BELASTEAAR TIJD
PERK. 

3o INKOMSTENBELASTINGEN- AAN
SLAGPROCEDURE - ALGEMEEN - EELAST
BARE GRONDSLAG- PERSONENBELASTING
BEDRIJFSINKOMSTEN - BATEN UIT VRIJE EE
ROEPEN EN WINSTGEVENDE EEZIGHEDEN
EATEN UIT VRIJE EEROEPEN- INNING- BE
LASTBAAR TIJDPERK. 

1 o, 2° en 3° Baten uit een vrij beroep zijn 
belastbaar op het tijdstip waarop ze wor
den gefnd en niet op het tijdstip waarop 
de prestaties worden geleverd (1). (Artt. 
20, 3°, 30, eerste lid, en 265 W.I.B. [1964]; 
art. 167, § 1, 3°, a, K.B. 4 maart 1965; 
artt. 23, § 1, 2°, 27, eerste en tweede lid, 
en 2, 1" en 2°, en 360 W.I.B. [1992]; art. 
204, 3°, a, K.B. 27 aug. 1993.) 

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

ARREST (vertaling) 

(A.R. F.98.0064.F) 

HET HOF; - Gelet op het be
streden arrest, op 5 februari 1998 

(1) Raadpl. Cass., 23 okt. 1975, p. 240, rede
nen, inzonderheid p. 241; TIL AFscHRIFT, L'imp8t 
des personnes physiques, Diegem, 1995, nr. 285, 
p. 209; P. COPPENS etA. BAILLEUX, Droit fiscal. Les 
impots sur les revenus, Brussel, 1985, p. 134; M. 
DASSESSE, P. MINNE en R. FORESTINI, Droit fis
cal. Principes generaux et imp8ts sur les reve
nus, 4e uitg., Brussel, 1996, p. 504; vgl. Cass., 25 
okt. 1996, p. 268; 21 juni 1990, A.R. F.1017.F, nr. 
617. 

gewezen door het Hof van Beroep te 
Brussel; 

Over het middel : 
Overwegende dat het arrest vast

stelt dat eiser en zijn echtgenote, lui
dens een op 30 oktober 1980 verle
den akte, een flat hebben gekocht op 
de prijs waarvan een voorschot van 
vierhonderdvijftigduizend frank werd 
betaald bij wijze van schuld
vergelijking met de tegenwaarde voor 
de verzorging die eiser meer dan tien 
jaar aan de verkoopster heeft ver
strekt; 

Dat het arrest, zonder daarop te 
worden bekritiseerd, beslist dat ge
noemd bedrag voor eiser bedrijfsin
komsten oplevert die bestaan in ba
ten van vrije beroepen in de zin van 
artikel20, 3°, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (1964); 

Overwegende dat krachtens arti
kel 30, eerste lid, van genoemd wet
hoek de in artikel 20, 3°, bedoelde ba
ten bestaan in de ontvangsten en 
voordelen van alle aard die behaald 
zijn uit hoofde of ter gelegenheid van 
het uitoefenen van de beroepswerk
zaamheid; 

Dat uit die bepaling volgt dat der
gelijke bedrijfsinkomsten pas belast
baar zijn op het tijdstip waarop ze 
worden gei:nd; 

Overwegende dat het arrest, nu het 
op grond van een feitelijke beoorde
ling overweegt dat "het uit (eisers) 
prestaties (voortvloeiende) voordeel pas 
op de dag van de verkoop verkregen 
is", zijn beslissing dat "genoemd voor
deel derhalve in het (daarmee over
eenstemmende) aanslagjaar belast kan 
worden, ongeacht de dag waarop die 
prestaties zijn geleverd" naar recht 
verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat, behoudens het 
geval waarin verweerder in cassatie 
tegen de voorziening een middel van 
niet-ontvankelijkheid heeft opgewor
pen, geen enkele wettelijke bepaling 
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aan de eiser die zich in cassatie voor
ziet tegen een door het hof van be
roep in belastingzaken gewezen ar
rest, het recht geeft om op zijn beurt 
te antwoorden op de memorie van ant
woord van die verweerder; 

Om die redenen, ongeacht de me
marie van wederantwoord die eiser op 
6 juli 1998 ter griffie van het Hof heeft 
neergelegd, verwerpt de voorziening; 
veroordeelt eiser in de kosten. 

4 januari 1998- 3e kamer- Voorzit
ter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Ver
slaggever : de h. Storck - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Leclercq, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. T'Kint; Th. 
Radelet, Nijvel. 

Nr. 2 

ze KAMER - 5 januari 1999 

in burgerlijke en in handelszaken in 
beginsel niet van toepassing zijn in 
strafzaken; 

Dat de bepalingen van artikel 25 
Wetboek van Koophandel betreffende 
de toelaatbaarheid van bewijs
middelen, waaronder vermoedens, in
zake handelsverbintenissen, geen af
breuk doen aan het beoordelingsrecht 
van de rechter in strafzaken, die be
houdens in zich te dezen niet voor
doende gevallen, vrij de bewijswaarde 
beoordeelt van de hem regelmatig 
overgelegde feitelijke gegevens van de 
zaak, waaronder de door eiser aange
voerde vermoedens en de hieraan ten 
grondslag liggende feiten, die aan de 
tegenspraak van de partijen waren on
derworpen; 

Om die redenen, . . . verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

5 januari 1999 - ze kamer - Voorzit
BEWIJS- STRAFZAKEN- BEWIJSVOERING- ter en verslaggever : de h. Holsters - Ge

BEWIJSREGELS IN BURGERLIJKE EN HANDELS- lijkluidende conclusie van de h. du Jar
ZAKEN. din, eerste advocaat-generaal - Advoca

ten : mrs. Biitzler; E. De Bie, Antwerpen. 
De bewijsregels in burgerlijke en handels

zaken zijn in beginsel niet van toepas
sing in strafzaken (1). 

(MARTENS T. VERACHTERT, ROYALE BELGE N.V.) 

ARREST 

(A.R. P.97.0002.N) 

HETHOF;- ... 
Over het derde mid del : ... 
Overwegende ... dat de bewijsvoe-

ring in strafzaken geregeld wordt door 
de bepalingen van het Wetboek van 
StrafVordering en de beginselen van de 
strafrechtpleging; dat de bewijsregels 

(1) Cass., 1 juni 1988, A.R. 6564, nr. 603). 

Nr. 3 

ze KAMER - 5 januari 1999 

CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- VOR
MEN - VORM EN TERMIJN VAN BETEKENING 
EN/OF NEERLEGGING- JEUGDBESCHERMING 
- OUDERS VAN MINDERJARIGE- ONTVANKE
LIJKHEID- BETEKENING AAN OPENBAAR MI
NISTERIE. 

Niet ontvankelijk is het door de vader van 
een minderjarige tegen een arrest van de 
jeugdkamer van het hof van beroep 
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ingesteld cassatieberoep, als niet blijkt dat 
het aan het O.M. werd betekend (1). (Art. 
418 Sv.) 

(DUMONJ 

ARREST 

CAR. P.97.0B63.:1.'n 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 mei 1997 gewezen 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen, jeugdkamer; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat de voorziening van ei
ser, vader van de minderjarige, 
aan het openbaar ministerie is bete
kend; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

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

5 januari 1999 - 28 kamer - Voorzit
ter : de h. Holsters, voorzitter - Verslag
gever : de h. Frere - Gelijkluidende con
clusie van de h. du Jardin, eerste advocaat
generaal. 

Nr. 4 

2e KAMER - 5 januari 1999 

1 o LASTER EN EERROOF- LASTERLIJKE 

AANGIFTE - SCHORSING VAN DE STRAFVER
VOLGING. 

2° VALS GETUIGENIS- SCHORSING VAN 
DE HANGENDE ZAAK- OORDEEL VAN DE 
FEITENRECHTER 

1 o Bij een klacht wegens lasterlijke aan
gifte, en indien het ten laste gelegde feit 

(1) Cass., 29 nov. 1994, A.R. P.94.1245.N, nr. 
521. 

het voorwerp is van een strafvervolging of 
een aangifte waarover nog geen uitspraak 
is gedaan, wordt de vordering wegens las-

. ter geschorst tot het definitief vonnis, en 
niet omgekeerd. (Art. 447, derde lid, Sw.) 

2° Bij uerdenking wegens vals getuigenis, 
moet de behandeling van de hangende 
zaak niet noodzakelijk worden opgeschort 
totdat over de procedure wegens valse ge
tuigenis is beslist. De feitenrechter oor
deelt op onaantastbare wijze of de uoor 
hem hangende zaak al dan niet moet 
worden uitgesteld (1). 

(DELANNOYE) 

ARREST 

(A.R. P.97.1370.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 september 1997 door 
het Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Over het tweede middel : 

Overwegende dat eiser klacht met 
stelling als burgerlijke partij heeft ge
daan tegen een verbaliserende rijks
wachter die tevens als getuige werd 
gehoord door de eerste rechter, we
gens, enerzijds, lasterlijke aangifte, an
derzijds, vals getuigenis; 

Dat op het tijdstip dat de appel
rechters de strafvordering tegen ei
ser hebben behandeld, in de vermelde 
procedure nog geen beslissing was ge
nomen; 

Overwegende dat, overeenkomstig 
artikel 44 7, derde lid, Strafwetboek, 
indien het ten laste gelegde feit het 
voorwerp is van een strafvervolging of 
een aangifte waarover nog geen 
uitspraak is gedaan, de vordering 
wegens laster wordt geschorst tot 
het definitief vonnis en niet omge
keerd; 

(1) Cass., 21 okt. 1986, A.R. 332, nr. 105, zie 
ook : Cass., 12 sept. 1995, A.R. P.95.034 7 .N, nr. 
378. 
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· Dat de klacht we gens lasterlijke 
aangifte dan ook geen aanleiding kon 
geven tot de schorsing van de straf
vervolging tegen eiser; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hofvermag acht te slaan, 
niet blijkt dat eiser voor de appel
rechters heeft gevorderd dat de rechts
pleging zou worden geschorst totdat er 
een eindbeslissing is tussengekomen 
met betrekking tot zijn klacht we
gens vals getuigenis; 

Dat, integendeel, uit de vermelde 
stukken blijkt dat eiser ter zitting 
van het hof van beroep van 26 mei 
1997, alwaar de zaak op tegenspraak 
werd behandeld, zonder enig voorbe
houd zijn verdediging heeft voorge
dragen; 

Overwegende dat bij verdenking we
gens vals getuigenis de behandeling 
van de hangende zaak niet noodzake
lijk moet opgeschort worden totdat 
over de procedure wegens vals getui
genis is beslist; dat de feitenrechter op 
onaantastbare wijze oordeelt of de 
zaak al dan niet moet worden uitge
steld; 

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. 

5 januari 1999 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Holsters - Verslaggever : de h. 
Londers - Gelijkluidende conclusie van de 
h. du Jardin, eerste advocaat-generaal -
Advocaat: mr. A. Lust, Brugge. 

Nr. 5 

2• KAMER - 6 januari 1999 

1 o VERZET- STRAFZAKEN- BEKLAAGDE IN 
HECHTENIS- AKTE VAN VERZET- KENNIS
GEVING- VORMEN- OPSLUITING IN HET BUI
TENLAND - GEVOLG. 

2o BETEKENINGEN EN KENNISGE
VINGEN- ALLERLEI- VERZET- STRAF
ZAKEN- BEKLAAGDE IN HECHTENIS- AKTE 
VAN VERZET- KENNISGEVING- VORMEN
OPSLUITING IN HET BUITENLAND- GEVOLG. 

3o ARBITRAGEHOF PREJUDICIELE 
VRAAG- VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN 
CASSATIE - ONGELIJKE BEHANDELING DIE 
NIET VOORTVLOEIT UIT DE WETSBEPALIN
GEN WAARV AN DE SCHENDING AANGEVOERD 
WORDT- GEVOLG. 

4o PREJUDICIEEL GESCHIL 
ARBITRAGEHOF- VERPLICHTING VOOR HET 
HOF VAN CASSATIE- ONGELIJKE BEHANDE
LING DIE NIET VOORTVLOEIT UIT DE WETSBE
PALINGEN WAARVAN DE SCHENDING AANGE
VOERD WORDT- GEVOLG. 

1 o en 2° De beklaagde kan verzet doen te
gen het veroordelend arrest door een 
deurwaardersexploot aan de tegenpar
tij te doen betekenen binnen vijftien da
gen na de aan hem in persoon gedane be
tekening van dat arrest; alleen degene die 
in het Koninkrijk opgesloten is en niet 
over het vereiste bedrag beschikt om de 
kosten van de deurwaardersakte te dek
ken, kan verzet doen tegen zijn straf
rechterlijke veroordeling door binnen de
zelfde termijn een verklaring af te leggen 
voor de bestuurder van de strafinrich
ting of diens gemachtigde. (Art. 2 KB. nr. 
236 van 20 jan. 1936; artt. 187 en 208 
Sv.) 

3° en 4° Wanneer de door eiser aange
klaagde ongelijke behandeling niet voort
vloeit uit de wetsbepalingen waarvan de 
schending aangevoerd wordt, maar uit de 
opsluiting van de eiser in het buiten
land en uit het feit dat de Belgische over
heid geen interne rechtsregels kan opleg
gen aan buitenlandse strafinrichtingen, 
dient het Hof eisers vraag m.b.t. de schen
ding van de artt. 10 en 11 Gw. door de 
door eiser aangevoerde wetsbepalingen 
niet te stellen. (Art. 26, § 2, Bijzondere 
Wet Arbitragehof.) 
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(DA LUZ DOMINGUEZ FERREIRA) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.98.1510.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 november 1998 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Luik; 

Overwegende dat, krachtens de ar
tikelen 187 en 208 van het Wetboek 
van Strafvordering, hij die bij ver
stek is veroordeeld door een hof van 
beroep, tegen het veroordelend ar
rest in verzet kan komen door een 
deurwaardersexploot aan de tegen
partij in persoon te doen betekenen 
binnen vijftien dagen na de aan hem 
in persoon gedane betekening van 
voomoemd arrest; dat, evenwel, krach
tens artikel 2 van het koninklijk be
sluit nr. 236 van 20 januari 1936 tot 
vereenvoudiging van sommige vor
men van de strafvordering ten op
zichte van de gedetineerden, wan
neer hij die verzet doet zich in het 
Koninkrijk in hechtenis bevindt en het 
vereiste bedrag niet in zijn bezit heeft 
om de kosten van de deurwaarders
akte te dekken, hij tegen zijn straf
rechterlijke veroordeling verzet kan 
doen door binnen dezelfde termijn een 
verklaring te doen aan de bestuur
der van de strafinrichting of aan zijn 
gemachtigde; 

Overwegende, bovendien, dat de 
rechter in feite oordeelt of de aange
voerde omstandigheden een geval van 
overmacht vormen; dat het Hof ai
leen kan nagaan of de rechter uit de 
omstandigheden die hij in aanmer
king genomen heeft, wettig het be
staan van overmacht heeft kunnen af
leiden; 

Overwegende dat de appelrechters, 
te dezen, het verzet dat eiser, bij wege 
van een dergelijke verklaring, op 16 
september 1998 had ingesteld tegen 
het arrest van het Hof van Beroep te 
Luik, waarbij hij op 30 juni 1994 bij 
verstek was veroordeeld en dat hem op 
4 augustus 1994 was betekend, niet 

ontvankelijk hebben verklaard, op 
grond "dat (voomoemd) verzet van 16 
september 1998laattijdig is en dat (ei
ser), die zich op de hoogte diende te 
houden van het verloop van de proce
dure, zich niet op overmacht kan be
roepen, aangezien hij niet in devol
strekte onmogelijkheid verkeerde om 
in verzet te komen; dat hij een be
roep kon doen op zijn Duitse of op zijn 
gewezen Belgische raadsman, en dat 
hij kon vragen dat hem onverwijld een 
pro deo-advocaat zou worden toege
wezen of rechtsbijstand zou worden 
verleend voor de kosten van het ver
zet"; dat zij daaraan toegevoegd heb
ben "dat die overwegingen ook van 
toepassing zijn op het naar vorm on
regelmatige verzet, dat (eiser) op 4 au
gustus 1994, (tijdens een opsluiting in 
het buitenland), bij aangetekende brief 
zou hebben gedaan" en "dat (eiser) iets 
toevoegt aan Europees Verdrag tot be
scherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden door te 
eisen over de mogelijkheid te beschik
ken om verzet te doen, zoals hij ge
daan heeft"; 

Dat de appelrechters hun beslis
sing aldus naar recht verantwoor
den; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Overwegende dat eiser het Hof sub
sidiair verzoekt om de volgende pre
judiciele vraag aan het Arbitragehof te 
stellen: "Schenden de artikelen 187 en 
208 van het Wetboek van Strafvorde
ring en artikel 2 van het koninklijk be
sluit nr. 236 van 20 januari 1936 tot 
vereenvoudiging van sommige vor
men van de strafvordering ten op
zichte van de gedetineerden, bekrach
tigd bij de wet van 4 mei 1936, de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet; 
wanneer zij samen met artikel191 van 
de Grondwet, afzonderlijk, of samen 
met artikel 6 van het Europees Ver
drag van de Rechten van de Mens en 
de Fundamentele Vrijheden gelezen 
worden, nu een beklaagde die bij ver
stek is veroordeeld en in het buiten
land is opgesloten aileen bij 
deurwaardersexploot verzet mag doen 
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tegen voornoemde strafrechtelijke ver
oordeling, terwijl een bij verstek ver
oordeelde en op het Belgische grand
gebied opgesloten beklaagde verzet 
kan doen door een gewone verklaring 
voor de bestuurder van de strafinrich
ting waar hij opgesloten is?"; 

Overwegende dat de door eiser aan
geklaagde ongelijke behandeling niet 
voortvloeit uit de voornoemde artike
len van het Wetboek van Strafvorde
ring en VatJ- het koninklijk besluit van 
20 januari 1936, maar uit zijn opslui
ting in het buitenland en uit het feit 
dat de Belgische overheid de in arti
kel 2 van voornoemd koninklijk be
sluit vermelde regels niet aan buiten
landse strafinstellingen kon opleggen 
zonder de grenzen van zijn externe 
soevereiniteit te overschrijden, zodat 
de hierboven vermelde prejudiciele 
vraag niet dient te worden gesteld; 

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. 

6 januari 1999 - 2e kamer - Voorzit
ter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Fischer - Gelijklui
dende conclusie van de h. De Riemaecker, 
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. M. 
Neve en D. Libin, Luik. 

Nr. 6 

2e KAMER - 6 januari 1999 

1 o BEVOEGDHEID EN AANLEG 
STRAFZAKEN- BEVOEGDHEID- KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING- INTERNERING 
VAN DE VOORLOPIG GEHECIITE VERDACIITE -
CASSATIEBEROEP- VERZOEK TOT VOORLO
PIGE INVRIJHEIDSTELLING- BEVOEGDHEID. 

2o VOORLOPIGE HECHTENIS - vooR
LOPIGE INVRIJHEIDSTELLING- KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING- INTERNERING 
VAN DE VERDACHTE- CASSATIEBEROEP
VERZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTEL
LING- BEVOEGDHEID. 

3o ONDERZOEKSGERECHTEN - KA
MER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- IN
TERNERING VAN DE VOORLOPIG GEHECHTE 
VERDACHTE- CASSATIEBEROEP- VERZOEK 
TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING- BE
VOEGDHEID. 

1°, 2° en 3° Vanaf het cassatieberoep te
gen het arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling, waarbij de interne
ring van een voorlopig gehechte verda.chte 
bevolen wordt, tot het arrest dat over dat 
beroep uitspraak doet, kan de voorlo
pige invrijheidstelling op verzoek wor
den toegestaan door de kamer van inbe
schuldigingstelling (1). (Art. 27, § 1, 5°, 
Wet Voorlopige Hechtenis.) 

(BEECKMAN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.98.1630.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 december 1998 ge
wezen door de kamer van inbeschul
digingstelling van het Hof van Beroep 
te Brussel; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel27, § 1, 5", van de wet van 20 juli 
1990 betreffende de voorlopige hech
tenis, wanneer geen einde werd ge
maakt aan de voorlopige hechtenis en 
het hofvan beroep uitspraak heeft ge
daan over de grand van de zaak, de 
voorlopige invrijheidstelling kan wor
den verleend op indiening van een ver
zoekschrift dat gericht wordt aan de 
kamer van inbeschuldigingstelling, 

(1) Zie Cass., 8 juni 1971, p. 1004. 
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vanaf het cassatieberoep tot het ar
rest van het Hof dat uitspraak doet 
over dat beroep; 

Overwegende dat de kamer van in
beschuldigingstelling van het Hofvan 
Beroep te Brussel, bij arrest van 30 
juli 1998, de internering bevolen heeft 
van eiser, die zich in voorlopige hech
tenis bevond; dat eiser zich tegen dat 
arrest in cassatie heeft voorzien en dat 
het Hof op 29 september 1998 de uit
spraak over de voorziening tegen de 
beslissing tot internering heeft opge
schort tot het Arbitragehof uitspraak 
zal hebben gedaan over een prejudi
ciele vraag; dat de kamer van inbe
schuldigingstelling het verzoek tot 
voorlopige invrijheidsstelling, dat op 21 
december 1998 door eisers raadsman 
namens eiser was ingediend, niet ont
vankelijk heeft verklaard, op grand dat 
"(zij), toen zij een internerings
maatregel ten aanzien van eiser be
vestigde, als feitenrechter uitspraak 
heeft gedaan en aldus haar rechts
macht ten valle uitgeoefend heeft" en 
zij 'bijgevolg zonder rechtsmacht is om 
kennis te nemen van het verzoek tot 
voorlopige invrijheidstelling"; 

Dat het bestreden arrest aldus voor
noemd artikel 27, § 1, 5', geschon
den heeft; 

Dat het middel gegrond is; 

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

6 januari 1999 - 2e kamer - Voorzit
ter : de h. Ghislain, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Fischer - Ge
lijkluidende conclusie van de h. De 
Riemaecker, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. 0. Bastyns, Brussel. 

Nr. 7 

1 e KAMER- 7 januari 1999 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVER
EENKOMS'l' - SCHADE - MATERIELE 
SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - LICHA
MELIJKE INTEGRITEIT- WAARDE OP DEAR
BEIDSMARKT - HUISHOUDELIJK WERK. 

De onmogelijkheid om gewoon huishoude
lijk werk te verrichten ten gevolge van een 
door andermans {out veroorzaakte ar
beidsongeschiktheid !evert een mate
riele schade op die aanleiding geeft tot 
vergoeding, zelfs als de getroffene so
ciale uitkeringen blijft ontvangen (1). 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

(DENAGTERGAEL T. WIBIN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.97.0425.F ) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 december 1996 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Brussel; 

Over het eerste middel : schending van de 
artikelen 1382 van het Burgerlijk Wet
hoek en 149 van de Grondwet, 

doordat het arrest vaststelt "dat uit de 
bevindingen van het college van deskun
digen blijkt dat (eiseres) een tijdelijke af
nemende arbeidsongeschiktheid vertoonde, 
namelijk van 100 pet. van 12 oktober 1984 
tot 15 februari 1985, van 5 tot 15 april 1985 
en van 3 tot 30 juni 1985, van 50 pet. van 
16 februari tot 4 april 1985 en van 16 april 
tot 2 juni 1985, van 25 pet. van 1 juli 1985 
tot 31 december 1986 en van 20 pet. van 1 
januari 1987 tot 27 juni 1988, en dat de 
consolidatie is ingetreden op 28 juni 1988"; 
dat het oordeelt "dat de eerste rechter de 
huishoudelijke waarde van (eiseres) heeft 
geraamd op 800 frank per dag, welk be
drag (verweerder) wilde terugbrengen tot 
500 frank per dag, en dat, gelet op de sa
menstelling van het gezin van (eiseres), (zes 
kinderen die toen respectievelijk 20, 18, 17, 

(1) Cass., 13 maart 1996, A.R. P.95.1068.F 
(A.C., 1996, nr. 98). 
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15, 3 en 1 jaar oud waren), het door de eer
ste rechter inaanmerkinggenomen bedrag 
moet worden toegewezen"; dat het vervol
gens beslist dat eiseres gedurende de tijd
vakken van algehele tijdelijke arbeidson
geschiktheid geen materiele schade heeft 
geleden en dater derhalve "geen grond be
staat tot schadevergoeding", op grond "( ... ) 
dat (verweerder) aan de eerste rechter ver
wijt dat hij een vergoeding heeft toege
kend voor materiele schade, die zou gele
den zijn gedurende de tijdvakken van 
algehele arbeidsongeschiktheid, ofschoon 
(eiseres) geen inkomsten heeft gederfd, daar 
ze toentertijd werkloos was of onder het zie
kenfonds viel; ( ... ) dat die stelling moet wor
den gevolgd; dat (eiseres) immers gedu
rende de tijdvakken van algehele 
arbeidsongeschiktheid geen enkele bijzon
dere inspanning heeft moeten doen waar
door zij schade zou hebben geleden; dat (ei
seres) bovendien werkloosheids- of ziekte
uitkeringen ontving, zodat zij gedurende die 
tijdvakken, geen inkomsten heeft gederfd", 

terwijl, ... 

tweede onderdeel, de omstandigheid dat 
de getroffene van een ongeval met licha
melijke schade geen inkomsten heeft ge
derfd, d.w.z. niet zonder inkomsten is ge
weest gedurende het tijdvak van algehele 
tijdelijke ongeschiktheid tijdens hetwelk zij 
uiteraard geen bijkomende inspanning 
heeft gedaan, niet uitsluit dat de getrof
fene materiele schade heeft geleden, ten ge
volge van het verlies van haar huishoude
lijke waarde; het arrest, na te hebben 
geoordeeld dat de waarde van het huis
houdelijk werk van eiseres op 800 frank per 
dag moest worden geraamd, niet zonder het 
in artikel 1382 van het Burgerlijk Wet
hoek neergelegde beginsel te miskennen dat 
schade volledig moet worden vergoed en 
derhalve niet zonder die bepaling te schen
den, kon beslissen dat de onmogelijkheid 
om gedurende de tijdvakken van algehele 
arbeidsongeschiktheid te werken, voor haar 
geen schade opleverde, op de enkele grond 
dat eiseres geen enkele bijzondere inspan
ning heeft moeten leveren en dat zij gedu
rende dat tijdvak geen inkomsten heeft ge
derfd: 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiseres onder meer 
vergoeding vorderde voor de mate
riele schade die voortvloeide uit het 
feit dat zij in de onmogelijkheid ver
keerde haar gewoon huishoudelijk 
werk te verrichten gedurende de tijd-

vakken van algehele tijdelijke arbeids
ongeschiktheid; 

Overwegende dat het arrest ver
meldt dat "(eiseres) gedurende de tijd
vakken van algehele arbeidsonge
schiktheid geen enkele bijzondere 
inspanning heeft moeten doen waar
door zij schade zou hebben geleden en 
dat "(zij) werkloosheids- of ziekte
uitkeringen heeft ontvangen, zodat zij 
( ... ) geen inkomsten heeft gederfd"; dat 
er bij gebrek aan schade geen grond 
bestaat tot schadevergoeding"; 

Overwegende dat het huishoude
lijk werk van de getroffene waardoor 
zij kosten uitspaart, een economische 
waarde oplevert die los staat van haar 
inkomsten; 

Overwegende dat het arrest aldus 
zijn beslissing dat eiseres gedurende 
die tijdvakken geen materiele schade 
heeft geleden niet naar recht verant
woordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, ongeacht het eer
ste onderdeel van het eerste middel 
dat niet tot ruimere cassatie kan lei
den, vernietigt het bestreden arrest, in 
zoverre het uitspraak doet over de ma
teriele schade die is geleden gedu
rende de tijdvakken van algehele tij
delijke arbeidsongeschiktheid en van 
gedeeltelijke blijvende arbeidsonge
schiktheid; verwerpt de voorziening 
voor het overige; beveelt dat van dit 
arrest 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 Luik. 

7 januari 1999- 1e kamer- Voorzit
ter : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Echement - Gelijk
luidende conclusie van de h, Piret, 
procureur-generaal - Advocaten : mrs. 
Draps en De Bruyn. 
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Nr. 8 

1e KAMER -7 januari 1999 

1 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - DAAD - FOUT -
ELEKTRISCHE INSTALLATIE - ONDER
GRONDSE KABEL- ONVOLDOENDE DIEPTE. 

2° ENERGIE - ELEKTRISCHE INSTALLATIE 
- ONDERGRONDSE KABEL- ONVOLDOENDE 
DIEPTE- FOUT- AANSPRAKELIJKHEID. 

3° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - DAAD - FOUT -
GRONDWERKEN- ONDERGRONDSE ELEKTRI
SCHE KABEL - VERPLICHTINGEN. 

4° ENERGIE- ONDERGRONDSE ELEKTRI
SCHE KABEL- GRONDWERKEN -.VERPLICH
TINGEN. 

1 o en 2° De aanleg van een ondergrondse 
hoogspanningskabel op een onvoldoende 
diepte kan de aansprakelijkheid van de 
installateur in het gedrang brengen, zelfs 
als hi} de minimale reglementaire diepte 
in acht heeft genomen (1). (Artt. 1382 en 
1383 B.W.; art. 1/187 K.B. 10 maart 
1981.) 

3° en 4 o De verplichting om tijdens grond
werken in de nabijheid van een onder
grondse elektrische kabel vooraf de eige
naar van de kabel te raadplegen, geldt 
v66r het begin van ieder werk in de grand 
waarin die kabels ingegraven zijn. (Artt. 
1382 en 1383 B.W.; art. 2/192 K.B. 10 
maart 1981; art. 260bis A.R.A.B.) 

(ELECTRABEL N.V: T. SUJDAK E.A.) 

ARREST (vertaling) 

CAR. C.98.0006.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 februari 1997 gewe
zen door het Hofvan Beroep te Luik; 

Over het eerste middel, schending van de 
artikelen 544, 1319, 1320, 1322, 1382, 1383, 

(1) Zie Cass., 5 april1968, p. 1020); R.P.D.B., 
Cplt. Iv, va Energie electrique et gaz, nr. 194; R.O. 
DALCQ,"Traite de la responsabilite civile", Novel
les, dl. VI, vol I, nr. 304. 

1384 van het Burgerlijk Wetboek, 187, 
192.02 van het algemeen reglement op de 
elektrische installaties (AREI), goedge
keurd bij koninklijk besluit van 10 maart 
1981 (B.S., 29 april1981), van de bepalin
gen van de Titels III, IV en V van het al
gemeen reglement voor de arbeids
bescherming (ARAB), goedgekeurd bij het 
besluit van de Regent van 27 september 
1947, en inzonderheid van de artikelen 
260bis, ingevoegd bij koninklijk besluit van 
5 augustus 1974, 262, gewijzigd bij de ko
ninklijke besluiten van 28 juni 1962 en 1 
juli 1971, 263, 264, gewijzigd bij konink
lijk besluit van 1 juli 1971, 265 en van ar
tikel149 van de Grondwet, 

doordat het arrest beslist dat eiseres voor 
het ongeval aansprakelijk is omdat zij of de 
aangestelden voor wie zij verantwoorde
lijk is twee fouten hebben begaan omdat zij 
de litigieuze installatie niet op geregelde 
tijdstippen heeft gecontroleerd en niets ge
daan heeft aan het feit dat de kabels ge
leidelijk aan minder diep waren komen te 
liggen; dat het haar bijgevolg veroordeelt 
om de door de verweerders geleden schade 
te herstellen, terwijl het, op eigen gran
den en op gronden van de eerste rechter, 
die het hier als integraal ingelast be
schouwt, haar tegenvordering afWijst, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel187 van 
het algemeen reglement op de elektrische 
installaties, waarin de voorschriften zijn op
genomen voor de "plaatsing van de onder
grondse kabels", bepaalt dat iedere hoog
spanningskabel van eerste categorie 
"behalve indien het technisch onmogelijk is, 
ten minste 0,60 m diep onder het grond
vlak (maaiveld, bovenvlak van tegels of van 
het wegdek, enz ... ) ingegraven moet wor
den"; dat die bepaling een ogenblikke
lijke verplichting inhoudt die nagekomen 
wordt wanneer de beheerder of de eige
naar de kabel op de vereiste diepte in
graaft; artikel187 van het AREI niet tot ge
volg heeft dat de eigenaar of de beheerder 
van een ondergrondse kabel de bewaring 
heeft van het terrein of van de weg waar de 
kabel gelegd is, en verplicht is de toestand 
te verhelpen die ontstaat als de kabel min
der diep komt te liggen ten gevolge van een 
verslechtering van het terrein of van de 
weg, die niet aan hem te wijten is; het ar
rest bijgevolg, na te hebben vastgesteld dat 
de mogelijkheid niet wordt uitgesloten dat 
de litigieuze kabel oorspronkelijk op een 
diepte van 70 em is gelegd, en, na te heb
ben uiteengezet dat, volgens de vaststel
lingen van de verbalisanten, verweerder de 
kabel die aan de rand van de weg langs het 
meer van Warfaaz in het domeinbos lag, 
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heeft losgerukt, niet wettig kan beslissen 
dat artikel 187 van het AREI "voortdu
rend van toepassing" was, "dat de inacht
neming van dat artikel op het ogenblik dat 
de kabels werden gelegd niet ontslaat van 
de verplichting achteraf nazicht te doen om 
te controleren of de toestand nog altijd re
glementair is", "dat (eiseres) door de diepte 
waarop moet worden ingegraven niet in 
acht te nemen, zonder twijfel een fout heeft 
begaan", "dat het er niet toe doet dat die 
toestand te wijten is aan uitslepingswerk
zaamheden, aangezien die werken niet 
kunnen worden aangerekend aan verweer
der, die slechts op die dag bomen heeft uit
gesleept" en dat "de omstandigheden dat 
derden vooraf in de grond hadden gegra
ven, ook allevert dat een fout op, geen oor
zakelijk verband met het ongeval vertoont" 
en artikel187 van het AREI niet schendt; 
bovendien, wanneer een reglement be
paalt hoe men bij het leggen van een on
dergrondse elektrische kabel te werk moet 
gaan, de algemene voorzichtigheids
verplichting die geldt voor aile technici voor 
de elektriciteitsvoorziening, op dat punt 
niet ruimer kan zijn dan de in het regle
ment vervatte verplichting; het arrest bij
gevolg niet zonder het wettelijk begrip 
quasi-delictuele fout te miskennen, wet
tig kon beslissen dat eiseres op grond van 
de algemene voorzichtigheidsverplichting 
die geldt voor alle technici voor de elek
triciteitsvoorziening de bodemerosie moet 
incalculeren en de kabel veel dieper moet 
ingraven dan de wet vereist (schending van 
de artikelen 1382 en 1383 van het Burger
lijk Wetboek); 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat, krachtens arti
kel187 van het algemeen reglement 
op de elektrische installaties, goedge
keurd bij koninklijk besluit van 10 
maart 1981, iedere ondergrondse hoog
spanningskabel van eerste categorie, 
behalve indien het technisch onmoge
lijk is, ten minste 0,60 m. onder het 
grondvlak ingegraven moet worden; 

Overwegende dat genoemd regle
ment maar een minimaal aantal voor
zorgsmaatregelen oplegt en geen al
gemeen geldig criterium formuleert 
voor de beoordeling van de fout, zo
dat de exploitant te allen tijde de al
gemene zorgvuldigheids- en 
voorzichtigheidsverplichting in acht 

moet nemen en uit dien hoofde alle 
door de omstandigheden vereiste 
maatregelen moet nemen; 

Overwegende dat het hof van be
roep oordeelt dat "(eiseres) trouwens 
op grand van de algemene zorg
vuldigheidsverplichting die zij als tech
nicus voor de energievoorziening ge
acht wordt nate komen, de bodem
erosie moest incalculeren en, daar zij 
niet van plan was geregelde contro
les uit te oefenen (. .. )de kabel veel die
per had moeten ingraven dan de wet 
vereiste"; 

Overwegende dat het hof van be
roep met die overwe'gingen zijn beslis
sing dat de fout van eiseres in de zin 
van artikel 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek bewezen is, naar recht ver
antwoordt; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, schending van de 
artikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 192.02 van het algemeen regle
ment op de elektrische installaties, goed
gekeurd bij koninklijk besluit van 10 maart 
1981 (B.S., 29 april1981), 260bis van het 
besluit van de Regent houdende goedkeu
ring van het algemeen reglement voor de 
arbeidsbescherming, gewijzigd en aange
vuld bij koninklijk besluit van 5 augus
tus 1974, en van artikel149 van de Grond
wet, 

doordat het arrest, op eigen gronden en 
op die van de eerste rechter vaststelt dat 
verweerder op het ogenblik van de feiten 
aan het werken was met "een uitslepings
voertuig, vergelijkbaar met een zware bull
dozer maar waarvan de grijper vervan
gen was door een enorme tang" (vonnis, 
tweede blad) en "dat de kabel met behulp 
van een krachtig mechanisch werktuig (120 
pk., 8 ton)(. .. ) werd doorgeknipt"; "dat (ver
weerder) van het bestaan van een kabel op 
de hoogte was gebracht door Jean-Claude 
Poncin, voor wie hij in onderaanneming 
werkte"; dat het vervolgens oordeelt dat "er 
aan de zijde van (verweerder) geen en
kele fout in oorzakelijk verband met het 
ontstaan van de schade kan (. .. )worden 
aangetoond", en beslist dat alleen eiseres 
voor het ongeval aansprakelijk is en dat zij 
haar eigen schade en die van de verweer
ders moet vergoeden; dat het op de van de 
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eerste rechter overgenomen gronden be
slist "dat (verweerder) terecht kan ver
wachten dat het algemeen reglement op de 
elektrische installaties in acht genomen is 
en ervan mag uitgaan dat de installaties re
glementair zijn aangebracht, of meer be
paald zijn werk mag uitvoeren zonder zich 
te bekommeren om wat in de grond is in
gegraven aangezien hij niet verplicht is 
zulks na te gaan; dat immers de bij arti
kel 192 van het algemeen reglement op de 
elektrische installaties opgelegde verplich
ting inzake de lokalisatie van de kabels 
geldt voor aannemers die wegenwerken uit
voeren; dat (verweerder) de vork gebruikte 
om hout te verzamelen en niet om in de 
grond te graven zodat hij de maatregelen 
waarin artikel 192 voorziet, niet dient na 
te leven"; dat het op eigen gronden be
slist "(dat) verweerder van het bestaan van 
een kabel op de hoogte was gebracht door 
Jean-Claude Poncin, voor wie hij in 
onderaanneming werkte; (dat) niet vast
staat dat hij wist om wat voor kabel het 
ging, omdat zijn verklaring niet overeen
stemt met die van Jean-Claude Poncin, 
maar dat het zeker is dat hij zich daar geen 
zorgen over hoefde te maken aangezien hij, 
door zeker niet dieper dan 60 centimeter te 
graven tijdens zijn uitslepingswerk, er
van mocht uitgaan dat hij de elektrische 
kabels niet zou raken en erop mocht ver
trouwen dat de reglementaire bepalingen 
in acht waren genomen; (dat) immers ( ... ) 
uit het feit dat het gebruikte voertuig tot op 
een diepte van 80 centimeter kon graven, 
niet kan worden afgeleid dat (verweer
der) zo diep in de grond heeft gegraven of 
van plan was dat te doen, aangezien het 
ongeval zich heeft voorgedaan op een diepte 
van maximum 20 of 30 centimeter; (dat) er, 
gelet op dat feit, voor de beslechting van dit 
geschil niet hoeft te worden nagegaan of de 
omstandigheid dat (verweerder) nagela
ten heeft om vooraf de plannen van de elek
trische leidingen te bekijken, een fout op
levert, ofwel omdat hij een reglementaire 
bepaling heeft geschonden ofwel omdat hij 
de algemene voorzichtigheidsverplichting 
van beroepsaannemers niet in acht geno
men heeft", 

terwijl, ( ... ) 
tweede onderdeel, artikel 192.02 van het 

algemeen reglement op de elektrische in
stallaties luidt als volgt : "a. Geen enkel 
grondwerk, bestrating of ander werk mag 
in de omgeving van een ondergrondse elek
trische kabel uitgevoerd worden zonder 
voorafgaand de eigenaar van de grond, de 
overheid die eventueel de gebruikte open
bare weg beheert en de eigenaar van de ka-

bel te raadplegen. Het al dan niet aanwe
zig zijn van merktekens, voorzien in artikel 
188, geeft geen vrijstelling van deze raad
pleging. Mgezien van deze raadpleging mag 
met de uitvoering van een werk slechts be
gonnen worden na de lokalisatie van de ka
bels; b. De schikkingen van voorgaande ali
nea zijn niet van toepassing indien de 
bestendigheid van de dienst een dringende 
uitvoering van de werken vereist. Indien de 
raadpleging niet is kunnen doorgaan mag 
men de werken niet aanvatten alvorens de 
ligging van de kabels bepaald is. c. Zon
der dat de aannemer en de eigenaar van de 
kabel voorafgaand overeengekomen zijn 
over de in acht te nemen voorwaarden, mag 
men geen gebruik maken van machines of 
mechanisch gereedschap in een zone tus
sen twee verticale vlakken op een afstand 
van 50 em aan weerszijden van de kabel"; 
artikel 260bis, dat bij koninklijk besluit van 
5 augustus 1974 ingevoegd is in het be
sluit van de Regent van 27 september 194 7 
houdende goedkeuring van de titels III, IV 
en V van het algemeen reglement voor de 
arbeidsbescherming, dezelfde verplichtin
gen oplegt; de woorden "grondwerk, be
strating of ander werk" in beide teksten 
slaan op elk werk in de grond waar elek
trische kabels ingegraven zijn, terwijl "lo
kalisatie" van de kabel zowel slaat op het 
trace als op de diepte ervan; daaruit kan 
worden afgeleid dat eenieder die werken, 
zelfs uitslepingswerken, onderneemt, ver
plicht is om vooraf de eigenaar van de on
dergrond, de overheid die de gebruikte 
openbare weg beheert en de eigenaar van 
de kabel te raadplegen en met de uitvoe
ring van het werk niet mag beginnen als de 
ligging van de kabels niet van tevoren be
paald is; het arrest derhalve, niet kon oor
delen dat artikel 192 van het algemeen re
glement op de elektrische installaties niet 
gold voor verweerder die naar behoren in
gelicht was over het bestaan van de ka
bel, en dat hij niet verplicht was zich om 
die kabel te bekommeren aangezien hij niet 
dieper dan 60 em groef (schending van de 
artikelen 192.02 van het algemeen regle
ment op de elektrische installaties en 
260bis van het algemeen reglement voor de 
arbeidsbescherming); het arrest boven
dien, nu het had vastgesteld dat verweer
der mechanisch gereedschap had gebruikt, 
niet kon beslissen dat er, voor de beslech
ting van dit geschil niet hoeft te worden na
gegaan of de omstandigheid dat verweer
der nagelaten heeft om vooraf de plannen 
van de elektrische leidingen te bekijken, 
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een fout oplevert, ofvvel omdat hij een re
glementaire bepaling heeft geschonden of
wei omdat hij de algemene zorgvuldigheids
verplichting van beroepsaannemers niet in 
acht genomen heeft, zonder daardoor de ar
tikelen 192.02, c, van het algemeen regle
ment op de elektrische installaties en 
260bis, § 2, van het algemeen reglement 
voor de arbeidsbescherming te schenden 
volgens welke men in de nabijheid van een 
ondergrondse elektrische kabel geen ge
bruik mag maken van machines of mecha
nisch gereedschap in een zone tussen twee 
verticale vlakken op een afstand van 50 em 
aan weerszijden van de kabel zonder dat de 
aannemer en de eigenaar van de kabel 
vooraf overeengekomen zijn over de in acht 
te nemen voorwaarden; het arrest bijge
volg zijn beslissing dat verweerder geen 
reglementsbepaling heeft geschonden en 
dus geen fout heeft begaan, niet naar recht 
verantwoordt (schending van alle in het 
middel aangegeven bepalingen met uitzon
dering van artikel 149 van de Grondwet) : 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat, luidens artikel 

192.02 van het algemeen reglement op 
de elektrische installaties "geen en
kel grondwerk, bestrating of ander 
werk in de omgeving van een elektri
sche kabel uitgevoerd worden zon
der voorafgaand de (. .. ) eigenaar van 
de kabel te raadplegen. (. .. ) Mgezien 
van deze raadpleging mag met de uit
voering van een werk slechts begon
nen worden na de lokalisatie van de 
kabels"; dat artikel 260bis van het al
gemeen reglement voor de arbeids
bescherming dezelfde verplichtingen 
oplegt; 

Overwegende dat uit de bewoordin
gen van voornoemde artikelen volgt 
dat de voorzorgsmaatregelen die door 
die reglementen worden opgelegd, gel
den voor elk werk dat wordt uitge
voerd in de grond waar elektrische ka
bels zijn ingegraven; 

Overwegende dat uit de vaststellin
gen van het arrest volgt dat verweer
der van het bestaan van een kabel op 
de hoogte was gebracht en dat het on
geval zich op een diepte van 20 of 30 
centimeter heeft voorgedaan; 

Overwegende dat het arrest bijge
volg niet wettig beslist dat niet hoeft 
worden "nagegaan of de omstandig-

heid dat (verweerder) nagelaten heeft 
om vooraf de plannen van de elektri
sche leidingen te bekijken, een fout op
levert, ofwel omdat hij een reglemen
taire bepaling heeft geschonden ofwel 
omdat hij de algemene voorzich
tigheidsverplichting van beroepsaan
nemers niet in acht genomen heeft", 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
eerste onderdeel van het tweede mid
del dat niet tot ruimere cassatie kan 
leiden, vernietigt het bestreden ar
rest in zoverre het uitspraak doet over 
verweerders aansprakelijkheid; ver
werpt het arrest voor het overige; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt 
de kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter over; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Brussel. 

7 januari 1999 - 1 e kamer - Voorzit
ter : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Echement - Gelijk
luidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Draps en De Gryse. 

Nr. 9 

1 e KAMER- 8 januari 1999 

GEMEENSCHAP EN GEWEST- OPVOL
GING VAN DE STAAT- SCHULDEN- TEN 
LASTE VAN DE STAAT- VASTSTAANDE SCHUL
DEN- BEGRIP. 

Het enkel betwisten van een schuld vol
staat niet om haar het karakter van een 
vaststaande schuld die ten laste blijft van 
de Staat, te ontnemen; niet vaststaand is 
de schuld waarvan de betwisting niet ver
zonnen of dilatoir is en waarvan de om
vang slechtsjaren na 31 december 1988 
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kon worden bepaald (1). (Art. 61, § 1, 
zesde lid, Bijzondere Financieringswet 16 
jan. 1989.) 

(VLAAMS GEWEST T. BELGISCHE STAAT) 

ARREST 

(A.R. C.95.0056.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 september 1994 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Brussel; 

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

dineerde Grondwet, 
doordat het bestreden arrest het hoger 

beroep van het Vlaams Gewest slechts ge
deeltelijk gegrond verklaart, het vonnis van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brus
sel van 10 maart 1994 grotendeels beves
tigt en aldus eiser veroordeelt tot beta
ling aan derde verweerder qq. van een som 
van 3.919.362 Fr. (plus intresten) uit hoofde 
van artikel 15, § 4, van het M.B. van 10 au
gustus 1977 houdende vaststelling van de 
algemene aannemingsvoorwaarden van de 
overheidsopdrachten van werken, leverin
gen en diensten; het bestreden arrest deze 
beslissing o.m. op volgende overwegingen 
laat steunen : 

"A. De debiteur van de nalatigheids
intresten 

( ... ) (Dat) evenwel ( ... ) artikel 61, § 1, lid 
6 van de Bijzondere wet van 16 januari 
1989 op dit beginsel van de integrale 
rechtsopvolging door de gemeenschappen 
en gewesten (in) een uitzondering voor
ziet, dewelke, krachtens artikel61, § 3 van 
dezelfde wet ook toepasselijk is voor wat be
treft de opvolging m.b.t. rechten en ver
plichtingen van instellingen van open
baar nut; 

dat krachtens deze uitzondering, de Staat 
gebonden blijft door de bestaande verplich
tingen op 31 december 1988 voor de 'an
dere' schulden, nl. geen vaste uitgaven of 
uitgaven waarvoor geen betalingsaanvraag 
moet voorgelegd worden, wanneer ze vast
staan en de betaling ervan op regelma
tige wijze werd aangevraagd op dezelfde da
tum in overeenstemming met de geldende 
wetten en reglementen; 

(1) Cass., 28 okt. 1993, A.R. 9496, nr. 435. 

(. .. ) dat de toepassing van artikel61, § 1, 
lid 6 van de Bijzondere wet van 16 januari 
1989 vervolgens veronderstelt dat de be
wuste schuld per 31 december 1988 vast
stand; 

dat bij de parlementaire voorbereiding 
van de wet niet werd verduidelijkt wat 
dient verstaan te worden onder 'vast
staande schuld', zodat moet worden terug
gegrepen naar de algemene beginselen van 
het verbintenissenrecht (Alen, A., De 
rechtsopvolging van de Staat door de Ge
meenschappen en de Gewesten, T.B.P. 1989, 
431 e.v., nr. 58); 

dat een schuld slechts vaststaand is wan
neer, enerzijds, haar bestaan zeker is en, 
anderzijds, het bedrag ervan vaststaat; 

dat in casu, nadat de curator zijn aan
spraken heeft laten gelden, het opdracht
gevend bestuur nooit betwist heeft dat er 
nalatigheidsintresten verschuldigd wa
ren ingevolge de laattijdige betaling van het 
saldo van de aannemingsprijs; 

dat trouwens nog v66r 31 december 1988, 
een bedrag van intresten werd betaald; 

dat daarentegen op voormelde datum nog 
steeds betwisting bestond omtrent de 
hoegrootheid van de schuld, zodat het be
drag ervan op dat ogenblik nog niet vast
stond; 

dat (derde verweerder) op 16 augustus 
1988 een gedetailleerde berekening liet ge
worden aan (eerste verweerder) voor een 
bedrag van 5.430.691 fr; 

dat op dat ogenblik deze laatste slechts 
bereid was 343.138 fr te be tal en en op 17 
juli 1988 ook effectief tot betaling van dat 
bedrag is overgegaan; 

dat op 27 september 1990, hetzij meer 
dan twee jaar later, de curator is overge
gaan tot dagvaarding voor een bedrag van 
5.087.553 fr, zijnde het oorspronkelijk ge
vraagde bedrag, verminderd met de reeds 
betaalde som; 

dat het opdrachtgevend bestuur intus
sen, meer bepaald op 13 juni 1990, de in
tresten heeft herberekend en tot een to
taal kwam, na aftrek van de reeds betaalde 
intresten, van 3.919.362 fr.; 

dat pas in zijn besluiten voor de eerste 
rechter, neergelegd ter gri:ffie op 12 mei 
1993, (derde verweerder) zich akkoord heeft 
verklaard met deze herberekening; 

(. .. ) dat, gelet op wat voorafgaat, per 31 
december 1988 de schuld niet vaststond in 
de zin van artikel 61, § 1, lid 6 van de Bij
zondere wet van 16 januari 1989; 
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dat derhalve niet is voldaan aan de 
tweede voorwaarde opgesomd in deze be
paling opdat de schuld ten laste zou blij
ven van de Staat; 

dat de eerste rechter derhalve terecht 
heeft geoordeeld dat (eiser) de enige debi
teur is van het bedrag der nalatigheidsint
resten, zodat de hoofdvordering enkel ge
grond is in zoverre tegen (hem) gericht; 

( ... ) dat nu (eiser), op grond van de hier
voor aangehaalde wetsbepalingen, de enige 
en uitsluitende debiteur is van het gevor
derde bedrag aan intresten, de vordering in 
vrijwaring ongegrond is en niet onontvan
kelijk, zoals beslist door de eerste rech
ter", 

terwijl eiser in zijn appelconclusies had 
aangevoerd dat onder een vaststaande 
schuld in de zin van artikel 61, § 1, zesde 
lid, tweede streepje, van de bijzondere 
financieringswet van 16 januari 1989 niet 
noodzakelijk is bedoeld de schuld waar
van het bedrag vaststaat, doch een schuld 
met een "zeker" karakter; onder derge
lijke schuld volgens eiser ook de niet ern
stig betwiste schuld kan vallen; de liti
gieuze schuld volgens eiser dergelijke niet 
ernstig betwiste, zekere schuld was die op 
31 december 1988 vaststond in de zin van 
artikel61, § 1, zesde lid, tweede streepje, 
van de bijzondere financieringswet van 16 
januari 1989; eiser ter ondersteuning van 
dit verweermiddel de aard van de schuld 
had onderstreept, nl. intresten wegens ze
ven jaar vertraging in de betaling van de 
hoofdsommen waarvoor reeds vanaf 1981 
intrestaanvragen waren ingediend over
eenkomstig artikel 15, § 4, van het M.B. 
van 10 augustus 1977; had gewezen op het 
bestaan van een schulderkenning van 17 
juli 1988 in hoofde van de Belgische Staat 
omdat deze op die datum reeds een gedeel
telijke betaling had gedaan, en tenslotte 
ook had aangevoerd dat de oorzaak van de 
betwisting van de schuld gelegen was in 
een verkeerde berekening van het bedrag 
van de schuld, wat niet tot een ernstige be
twisting aanleiding kon geven, temeer de 
diensten van de Belgische Staat in de loop 
van de procedure zelf de fout in de bere
kening hebben rechtgezet (appelconclusies 
Vl. Gewest); 

het bestreden arrest bepaalt dat "een 
schuld slechts vaststaand is wanneer, ener
zijds, haar bestaan zeker is en, anderzijds, 
het bedrag ervan vaststaat"; het echter oor
deelt dat op 31 december 1988 "nog steeds 
betwisting bestond om trent de hoegroot
heid van de schuld, zodat het bedrag er
van op dat ogenblik nog niet vaststond"; het 

bestreden arrest weliswaar vaststelt dat de 
Belgische Staat op 17 juli 1988 effectief tot 
gedeeltelijke betaling is overgegaan en dat 
het opdrachtgevend bestuur op 13 juni 1990 
de intresten heeft herberekend; het bestre
den arrest echter niet ingaat op het door ei
ser gemaakte onderscheid tussen een be
twiste en een ernstig betwiste schuld; het 
bestreden arrest evenmin antwoordt op het 
door eiser aangevoerde middel dat het vast
staand karakter van de schuld kan afhan
gen van de aard van de schuld en bij de be
oordeling van het vaststaand karakter van 
de schuld geen acht slaat op het feit dat de 
litigieuze schuld een intrestschuld was op 
een hoofdsom voorzien bij artikel 15, § 4, 
van het M.B. van 10 augustus 1977 hou
dende vaststelling van de algemene 
aannemingsvoorwaarden van de overheid
sopdrachten van werken, leveringen en 
diensten; 

het bestreden arrest, door te overwe
gen zoals in het middel aangegeven, al
dus niet antwoordt op de regelmatig aan
gevoerde middelen van eiser ter onder
steuning van zijn verweer m.b.t. het begrip 
"vaststaande schuld" van artikel61, § 1, 
zesde lid, tweede streepje van de bijzon
dere wet van 16 januari 1989 betreffende 
de financiering van de Gemeenschappen en 
de Gewesten en derhalve artikel149 van de 
Grondwet schendt : 

Overwegende dat eiser voor de 
appelrechter betoogde dat de schuld 
van de Belgische Staat vaststond in de 
zin van de Bijzondere Financierings
wet 1989 daar zij zeker en niet ern
stig betwist was; 

Dat de appelrechter dit betoog ver
werpt met de redenen dat op 31 de
cember 1988 de omvang van de schuld 
van de Staat nog steeds werd betwist 
zodat het bedrag ervan niet vaststond 
en dat het nog tot in 1993 zou duren 
vooraleer, na een herberekening van 
de verschuldigde rente die lager uit
viel dan hetgeen de aannemer oor
spronkelijk had gevorderd, de ver
weerder sub 3 met de herberekening 
instemde; 

Dat hij aldus de redenen aangeeft 
waarom de schuld van de Staat niet 
vaststond en zodoende het verweer 
van eiser beantwoordt; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 
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Over het tweede middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 61, inzon

derheid § 1, zesde lid, tweede streepje, van 
de bijzondere wet van 16 januari 1989 be
treffende de financiering van de Gemeen
schappen en de Gewesten en 15, inzonder
heid § 4, van het ministerieel besluit van 10 
augustus 1977 houdende vaststelling van 
de algemene aannemingsvoorwaarden van 
de overheidsopdrachten van werken, leve
ringen en diensten, 

doordat het bestreden arrest het hoger 
beroep van het Vlaams Gewest slechts ge
deeltelijk gegrond verklaart, het vonnis van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brus
sel van 10 maart 1994 grotendeels beves
tigt en aldus eiser veroordeelt tot beta
ling aan derde verweerder qq. van een som 
van 3.919.362 fr (plus intresten) uit hoofde 
van nalatigheidsintresten verschuldigd op 
grond van artikel15, § 4, van het M.B. van 
10 augustus 1977 houdende vaststelling 
van de algemene aannemingsvoorwaarden 
van de overheidsopdrachten van werken, le
veringen en diensten; het bestreden ar
rest deze beslissing o.m. laat steunen op de 
overwegingen zoals opgenomen in het eer
ste middel, 

terwijl artikel61, § 1, zesde lid, tweede 
streepje, van de bijzondere wet van 16 ja
nuari 1989 betreffende de financiering van 
de Gemeenschappen en de Gewesten als 
uitzondering op de algehele rechtsopvolging 
van de Staat door de Gemeenschappen en 
Gewesten voorziet dat de Staat gebonden 
blijft door de bestaande verplichtingen op 
31 december 1988 wanneer het gaat om 
schulden waarvoor een betalingsaanvraag 
moet voorgelegd worden op voorwaarde dat 
deze schulden vaststaan en de betaling er
van op regelmatige wijze werd aangevraagd 
op dezelfde datum in overeenstemming met 
geldende wetten en reglementen; 

uit de Franse tekst van voormelde wets
bepaling blijkt dat onder "vaststaande" 
schuld een "zekere" schuld dient begre
pen; 

aan het begrip "zekere" of"vaststaande 
schuld" van voormelde wetsbepaling geen 
andere betekenis is gehecht dan in het ge
mene recht; een schuld bijgevolg "vast
staat" wanneer ze gemakkelijk en prompt 
effen kan worden gemaakt; wanneer geen 
betwisting m.b.t. het bestaan van de schuld 
bestaat; dit erop neerkomt dat de schuld 
wat haar omvang betreft bepaald ofmin
stens bepaalbaar is; de betwisting van de 
omvang van de schuld bijgevolg haar ze
ker of vaststaand karakter niet in de weg 
staat wanneer voldoende objectieve ele-

menten aanwezig zijn die toelaten het be
drag van de schuld te ramen; 

de schulden bestaande in intresten voor 
achterstallige betalingen zoals voorzien in 
artikel 15, § 4, van het ministerieel be
sluit van 10 augustus 1977 houdende vast
stelling van de algemene aannemings
voorwaarden van de overheidsopdrachten 
van werken, leveringen en diensten als 
"vaststaand" in de zin van artikel 61, § 1, 
zesde lid, tweede streepje, van de bijzon
dere Financieringswet moeten worden be
schouwd zodra de hoofdsom waarop de in
tresten moeten worden berekend is bekend 
en niet meer ernstig is betwist en het ver
schuldigd zijn van die intresten evenmin 
ernstig is betwist; 

artikel15, § 4, van het ministerieel be
sluit van 10 augustus 1977 houdende vast
s telling van de algemene aannemings
voorwaarden van de overheidsopdrachten 
van werken, leveringen en diensten im
mers in zijn eerste lid bepaalt dat wan
neer "de vastgestelde termijn voor de be
taling wordt overschreden, de aannemer, 
van rechtswege en zonder ingebrekestel
ling, per maand of per gedeelte van een 
maand vertraging, recht heeft op de beta
ling van een intrest berekend naar rata van 
het aantal dagen vertraging (kalender
dagen), tegen het gewoon tarief der voor
schotten (hoven plafond) vastgesteld door 
de Nationale Bank en geldig op de twin
tigste dag van de maand voorafgaande aan 
deze waarin de vertraging optreedt" en ver
der nadere verduidelijking geeft omtrent de 
toe te passen rentevoet; voormelde wets
bepaling aldus voldoende objectieve ele
menten bevat die toelaten onder hoger
vermelde voorwaarden van niet-betwisting 
van de hoofdsom en vertraging in de be
taling ervan, de omvang van de intresten 
te bepalen; 

en terwijl de betwisting van de omvang 
van de schuld bovendien slechts in aan
merking kan worden genomen om te be
sluiten dat een schuld niet "vaststaand" is 
in de zin van artikel 61, § 1, zesde lid, 
tweede streepje, van de bijzondere 
financieringswet wanneer ze "ernstig" is; 
volgens het gemeen recht trouwens een 
vaststaande of zekere schuld ook een be
twiste schuld kan zijn indien de betwis
ting niet ernstig is; 

de betwisting van de hoegrootheid van 
een schuld te wijten aan een rekenkun
dige fout geen dergelijke ernstige betwis
ting is op grond waarvan kan worden be
sloten dat de schuld niet vaststaand is in 
de zin van bovenvermeld artikel 61; 
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en terwijl het bestreden arrest vaststelt 
dat "de litigieuze schuld betrekking heeft 
op nalatigheidsintresten, verschuldigd op 
grond van artikel15, § 4, van het M.B. van 
10 augustus 1977 (. .. ); dat overeenkom
stig artikel 15, § 4, voornoemd, om die in
trest te bekomen, de aannemer ten laat
ste op de negentigste kalenderdag volgend 
op de dag waarop het saldo van de over
eenkomst wordt betaald een schriftelijke 
aanvraag moet indienen die als schuldvor
dering geldt" en vaststelt dat derde ver
weerder aan deze voorwaarde heeft vol
daan binnen de voorgeschreven termijn (. .. ); 
het bestreden arrest vervolgens bij de be
spreking van de voorwaarde van "vast
staand" karakter van de schuld vereist door 
artikel 61, § 1, zesde lid, tweede streepje, 
van de bijzondere financieringswet vast
stelt dat "nadat de curator zijn aanspra
ken heeft laten gelden, het opdrachtgevend 
bestuur nooit betwist heeft dat "er 
nalatigheidsintresten verschuldigd wa
ren ingevolge de laattijdige betaling van het 
saldo, van de aannemingsprijs" en dat er 
nogv66r 31 december 1988 een bedrag aan 
intresten werd betaald, doch niet het to
taal gevorderde bedrag dat door eerste ver
weerder werd betwist; (. .. ) het verder be
paalt dat het opdrachtgevend bestuur v66r 
dagvaarding door derde verweerder op 27 
september 1990 de intresten heeft her
berekend en tot een totaal kwam, na af
trek van de reeds betaalde intresten, van 
3.919.362 fr (. .. ); het tenslotte vaststelt dat 
derde verweerder zich tenslotte op 
12.05.1993 akkoord heeft verklaard met 
deze herberekening (. .. ); 

het bestreden arrest aldus vaststelt dat 
het bestaan van de schuld niet was be
twist maar wel de hoegrootheid ervan; het 
arrest echter aan de hand van boven
vermelde vaststellingen voldoende duide
lijk aantoont dat de intrestschuld zoals om
schreven in artikel 15, § 4, van het M.B. 
van 10 augustus 1977 gezien de niet
betwiste gegevens op grond van deze wets
bepaling bepaalbaar was doch dat de be
twisting te wijten was aan een 
berekeningsfout; het betreden arrest hier
bij de in conclusies uitgedrukte stelling van 
partijen bevestigt en o.m. deze van derde 
verweerder van 12.05.1993 waarin hij zijn 
rekenkundige fout had erkend; 

het bestreden arrest echter op grond van 
voormelde tot op 12.05.1993 bestaande be
twisting van de hoegrootheid van de schuld 
besluit dat de ligitieuze schuld op 31 de
cember 1988 niet "vaststaand" was in de 

zin van artikel 61, § 1, zesde lid, tweede 
streepje, van de bijzondere financierings
wet (. .. ); 

nu de schuld voortvloeiende uit artikel 
15, § 4, van het M.B. van 10 augustus 1977 
in de omstandigheden zoals door het ar
rest vastgesteld op grond van alle in voor
melde wetsbepaling vervatte objectieve ele
menten bepaalbaar was en de m.b.t. die 
schuld bestaande betwisting gesteund was 
op een berekeningsfout en bijgevolg niet 
ernstig was betwist, het bestreden arrest 
niet op wettige wijze op grond van de be
twisting m.b.t. de hoegrootheid van de 
schuld, in de omstandigheden zoals door 
het arrest vastgesteld, kon besluiten dat de 
schuld op 31 december 1988 niet vast
staand was in de zin van artikel 61, § 1, 
zesde lid, tweede streepje van de bijzon
dere financieringswet; 

het bestreden arrest door te oordelen zo
als in het middel aangeduid, het op grond 
van artikel15, § 4, van het ministerieel be
sluit van 10 augustus 1977 houdende vast
s telling van de algemene aannemings
voorwaarden van de overheidsopdrachten 
van werken, leveringen en diensten be
paalbaar karakter van kwestieuze schuld 
en de daaraan gekoppelde vaststaanheid 
van de schuld miskent en derhalve de ar
tikelen 15, § 4, van het ministerieel be
sluit van 10 augustus 1977 houdende vast
stelling van de algemene aannemings
voorwaarden van de overheidsopdrachten 
van werken, leveringen en diensten even
als artikel 61, § 1, zesde .lid, tweede 
streepje, van de bijzondere wet van 16 ja
nuari 1989 betre:ffende de financiering van 
de Gemeenschappen en de Gewesten 
schendt; het arrest tevens door te oorde
len zoals in het middel aangeduid, meer be
paald door te besluiten dat de bestaande 
betwisting een betwisting was die het vast
staand karakter van de schuld in de weg 
stond, terwijl het had vastgesteld dat de be
twisting gesteund was op een berekenings
fout, en door aldus elke betwisting, zon
der onderscheid of deze ernstig is of niet, te 
beschouwen als hinderpaal voor het vast
staand karakter van de schuld, het be
grip "vaststaande schuld" van artikel 61, § 
1, zesde lid, tweede streepje, van de bij
zondere wet van 16 januari 1989 betref
fende de financiering van de Gemeenschap
pen en Gewesten miskent en derhalve 
vermelde wetsbepaling schendt : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 61, § 1, zesde lid, van de Bijzon
dere Financieringswet 1989, de Staat, 
wat betreft andere uitgaven dan deze 
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die beoogd worden in de leden 2, 3 en 
4 van de bedoelde § 1, gebonden blijft 
door de op 31 december 1988 
bestaande verplichtingen, voor vast
staande schulden waarvan de beta
ling op die datum op regelmatige wijze 
in overeenstemming met geldende 
wetten en reglementen werd aange
vraagd; 

Dat het enkel betwisten van een 
schuld niet volstaat om haar het ka
rakter van een vaststaande schuld te 
ontnemen; dat een louter verzonnen 
betwisting of dilatoire betwisting het 
vaststaand karakter van een schuld 
niet aantast; 

Overwegende dat de appelrechter 
zonder deswege te worden bekriti
seerd, aanneemt dat te dezen toepas
sing moet worden gemaakt van arti
kel 61, § 1, zesde lid, van de 
Financieringswet; dat hij oordeelt, na 
te hebben vastgesteld dat de beta
ling van rente op regelmatige wijze 
was aangevraagd in overeenstemming 
met de geldende wetten en reglemen
ten, dat de schuld niet vaststaande 
was om de redenen vermeld in het 
antwoord op het eerste middel; 

Overwegende dat het arrest dat be
slist dat de schuld niet vaststaande 
was omdat de omvang van die schuld 
slechtsjaren na 31 december 1988 kon 
worden gepreciseerd op een ander dan 
het door de verweerder sub 3 aanvan
kelijk gevorderde bedrag en hiermede 
te kennen geeft dat de betwisting niet 
verzonnen was of dilatoir, de in het 
middel aangewezen wetsbepalingen 
niet schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Overwegende dat gelet op de ver
werping van de voorziening, de vor
dering tot bindendverklaring geen 
bestaansreden meer heeft; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening en de vordering tot bindend
verklaring; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

8 januari 1999 - 1 e kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Verougstraete, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal-Advocaten : mrs. De Gryse, Van 
Heeke en Geinger. 

Nr. 10 

1e KAMER- 8 januari 1999 

GEMEENSCHAP EN GEWEST- OPVOL
GING VAN DE STAAT- SCHULDEN- TEN 
LASTE VAN DE STAAT- VASTSTAANDE SCHUL
DEN- BEGRIP. 

De schuld die de Staat heeft erkend en aan
geboden te betalen, staat vast zodra de 
schuldeiser dit aanbod heeft aanvaard en 
ook al heeft de schuldenaar nog geen 
kennisgenomen van die aanvaarding v66r 
31 december 1988 (1). (Art. 61, § 1, zesde 
lid, Bijzondere Financieringswet 16 jan. 
1989.) 

(BELGISCHE STAAT T. DE BOER, VLAAMS GEWEST) 

ARREST 

(A.R. C.95.0230.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
. den vonnis, op 20 mei 1994 in laat
. ste aanleg gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Gent; 

Over het middel, gesteld als volgt: 

schending van de artikelen 1108 en 1134 
van het Burgerlijk Wetboek, 57, §§ 2, 4 en 
5, 61, § 1, leden 1 en 6 en 82 van de 
Financieringswet van 16 januari 1989, en 
6, § 1, X, 1", van de bijzondere wet van 8 
augustus 1980 tot hervorming der instel
lingen, gewijzigd bij de wet van 8 augus
tus 1988, 

doordat de rechtbank van eerste aan
leg de tegen eiser ingestelde vordering in 
tussenkomst en vrijwaring toelaatbaar en 
gegrond verklaart op volgende gronden, na 

(1) Zie Cass., 17 sept. 1993, A.R. 7940, nr. 354. 
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o.m: onder verwijzing naar het tussenvon
nis van 14 januari 1994, te hebben vast
gesteld dat eerste verweerder op 6 maart 
1988 met zijn voertuig in aanrijding kwam 
met een betonnen stoeprand te Gent, 
Dierentuinlaan, die was aangebracht zon
der enige signalisatie en/ofverwittiging op 
de openbare weg en dat bij brief van 1 de
cember 1988 een dading, in dubbel exem
plaar aan de verzekeraar van eerste ver
weerder door eiser werd toegestuurd die 
door de verzekeraar ondertekend zou zijn 
teruggestuurd op 16 januari 1989: 

"De dadingsovereenkomst, uitgaande van 
(eiser), werd aan de (eerste verweerder) toe
gestuurd en door (hem) op 27.12.1988 on
dertekend. 

Dit houdt in dat door de (eiser) een voor
stel werd geformuleerd met het oog op het 
voorkomen van een gerechtelijke proce
dure en dat dit voorstel onvoorwaardelijk 
door de (eerste verweerder) werd aanvaard 
op 27.12.1988. 

Zulks impliceert dat er op dat ogenblik 
tussen deze beide partijen een dadings
overeenkomst totstandkwam en er zeker
heid was omtrent voorwerp en wils
overeenkomst. 

Nude schuld derhalve zeker en vast
staand was op 31.12.1988 betreft het een 
'last uit het verleden' wat de (eiser) be
treft, en is (hij) gehouden overeenkom
stig art. 61 § 1 van de financieringswet van 
16.01.1989 de door de (eerste verweer
der) geleden schade te vergoeden", 

terwijl, eerste onderdeel, overeenkom
stig de artikelen 57, § 2 en 4, en 82 van de 
Financieringswet van 16 januari 1989, de 
roerende en onroerende goederen van de 
Staat, zowel behorend tot het openbaar als 
tot het privaat domein, die vallen onder de 
bevoegdheid van de gewesten onder meer 
krachtens artikel 6, § 1, X, 1" van de bij
zondere wet van 8 augustus 1980, waar
onder de wegen en hun aanhorigheden, 
sinds 1 januari 1989 van rechtswege zon
der vergoeding worden overgedragen aan 
de gewesten naar gelang van hun ligging; 
§ 5 van hetzelfde artikel57 bepaalt, ener
zijds, in het eerste lid, dat de gemeenschap
pen en de gewesten de rechten en verplich
tingen van de Staat overnemen die hen 
krachtens dit artikel zijn overgedragen, met 
inbegrip van de rechten en verplichtin
gen verbonden aan hangende en toekom
stige gerechtelijke procedures, anderzijds, 
in het tweede lid, dat de Staat de verant
woordelijkheid blijft dragen voor de ver
plichtingen waarvan de betaling of de uit
voering kon worden gei:Hst voor de 

eigendomsoverdracht wat de goederen be
treft waarvan sprake is in dit artikel; de 
verplichtingen waarvoor de Staat de ver
antwoordelijkheid blijft dragen de verplich
tingen zijn waarover een rechterlijke be
slissing is gewezen die v66r 1 januari 1989 
in kracht van gewijsde is gegaan, 

zodat de rechtbank, door eiser, na die da
tum, te veroordelen om de gevolgen van het 
litigieuze ongeval te dragen, haar beslis
sing niet naar recht verantwoordt (scherr
ding van de artikelen 57,§ 2, 4 en 5 en 82 
van de Financieringswet van 16 januari 
1989, en 6, § 1, X, 1" van de bijzondere wet 
van 8 augustus 1980); 

terwijl, tweede onderdeel, de gewesten, in
gevolge artikel 61, § 1, eerste lid, van de 
Financieringswet van 16 januari 1989, de 
verplichtingen hebben overgenomen die be
trekking hebben op de bevoegdheden die 
hun zijn toegekend bij de wet van 8 au
gustus 1988 tot wijziging van de bijzon
dere wet van 8 augustus 1980 tot hervor
ming der instellingen, o.m. de openbare 
werken aan de wegen en hun aanhorig
heden zoals bepaald bij artikel 6, § 1, X, 1" 
van deze wet, met inbegrip van de ver
plichtingen die voortkomen uit hangende 
gerechtelijke procedures, waarin begre
pen zijn de rechtsgedingen in verband met 
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid ter 
zake van voormelde toegekende bevoegd
heden; luidens artikel61, § 1, zesde lid van 
voormelde Financieringswet, de Staat ge
bonden blijft door de 'bestaande verplich
tingen op 31 december 1988': 

"- hetzij wanneer de betaling ervan ver
schuldigd is op deze datum als het gaat 
over vaste uitgaven of uitgaven waarvoor 
geen betalingsaanvraag moet voorgelegd 
worden; 

- hetzij voor de andere schulden, wan
neer ze vaststaan en de betaling ervan op 
regelmatige wijze werd aangevraagd op de
zelfde datum in overeenstemming met gel
dende wetten en reglementen"; 

onderhavige schuld jegens eerste ver
weerder geen 'vaste uitgave', noch een 'uit
gave waarvoor geen betalingsaanvraag 
moet voorgelegd worden' is en laatstge
noemde uitgave in elk geval het bestaan 
onderstelt van een v66r 1 januari 1989 in 
kracht van gewijsde getreden rechterlijke 
beslissing; voormelde schuld evenmin vol
doet aan de voorwaarden gesteld in de 
tweede hypothese van het zesde lid, nu de 
betaling ervan slechts kan worden geacht 
op 31 december 1988 regelmatig te zijn 
aangevraagd in overeenstemming met de 
geldende wetten en reglementen wanneer 
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zij was aangevraagd volgens de regels in
zake de rijkscomptabiliteit, de openbare 
aanbestedingen, de subsidiering, de verle
ning van tegemoetkomingen, en soortge
lijke regels, hetgeen uit geen enkel geding
stuk blijkt, 

zodat de rechtbank niet wettig oordeelt 
dat eiser gehouden is, overeenkomstig ar
tikel 61, § 1, van de Financieringswet van 
16 januari 1989, de door eerste verweer
der geleden schade te vergoeden, louter op 
grand dat de schuld 'zeker en vaststaand 
was op 31.12.1988' (schending van dear
tikelen 61, § 1, eerste en zesde lid, van de 
Financieringswet van 16 januari 1989 en 6, 
§ 1, X, 1", van de bijzondere wet van 8 au
gustus 1980); 

terwijl, derde onderdeel, met betrek
king tot op afstand gesloten overeenkom
sten als regel van suppletiefrecht geldt dat 
de overeenkomst tot stand komt op het tijd
stip waarop degene die het aanbod heeft ge
daan, van de aanvaarding kennis neemt of 
daarvan redelijkerwijze kennis had kun
nen nemen en eiser, in zijn conclusie van 18 
februari 1992, uitdrukkelijk betwistte v66r 
1 januari 1989 de door eerste verweerder 
ondertekende dading te hebben ontvan
gen; uit geen enkel gedingstuk blijkt dat 
partijen van voormelde regel zouden zijn af
geweken, 

zodat de rechtbank niet wettig oordeelt 
dat de schuld 'zeker en vaststaand was op 
31.12.1988' op grand dat eisers voorstel on
voorwaardelijk door eerste verweerder werd 
aanvaard op 27 december 1988 en er op dat 
ogenblik tussen deze beide partijen een 
dadingsovereenkomst tot stand kwam met 
zekerheid omtrent voorwerp en wilsover
eenstemming (schending van de artike
len 1108 en 1134 van het Burgerlijk Wet
hoek), en bijgevolg evenmin wettig beslist 
dat eiser gehouden is, overeenkomstig ar
tikel 61, § 1, van de Financieringswet van 
16 januari 1989 de door eerste verweer
der geleden schade te vergoeden (schen
ding van artikel61, § 1, eerste en zesde lid, 
van de Financieringswet van 16 januari 
1989) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, krachtens arti

kel 57, § 5, van de Bijzondere 
Financieringswet van 16 januari 1989, 
de gewesten de rechten en verplich
tingen van de Staat overnemen be
treffende de hen krachtens dit arti
kel overgedragen goederen, met 
inbegrip van de rechten en verplich-

tingen verbonden aan hangende en 
toekomstige gerechtelijke procedu
res; dat krachtens diezelfde wetsbe
paling de Staat de verantwoordelijk
heid blijft dragen voor de verplichtin
gen waarvan de betaling of de 
uitvoering kon worden geeist voor de 
eigendomsoverdracht wat de goede
ren betreft waarvan sprake is in dit 
artikel; 

Overwegende dat de bestreden be
slissing niet vaststelt dat het geschil 
betrekking heeft op goederen krach
tens dit artikel overgedragen aan het 
Gewest; 

Dat het onderdeel dat ervan uit
gaat dat dit artikel moest worden toe
gepast, een onderzoek vraagt van fei
ten, waarvoor het Hof niet bevoegd is; 

Dat het onderdeel niet ontvanke
lijk is; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat, krachtens arti

kel 61, § 1, zesde lid, van de Bijzon
dere Financieringswet van 16 januari 
1989, de Staat gebonden blijft, wat de 
in dat lid bedoelde uitgaven betreft, 
door de bestaande verplichtingen op 31 
december 1988, hetzij wanneer de be
taling ervan verschuldigd is op deze 
datum als het gaat over vaste uitga
ven of uitgaven waarvoor geen 
betalingsaanvraag moet voorgelegd 
worden, hetzij voor de andere schul
den, wanneer ze vaststaan en de be
taling ervan op regelmatige wijze werd 
aangevraagd op dezelfde datum in 
overeenstemming met geldende wet
ten en reglementen; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hofvermag acht te slaan, 
blijkt dat de verweerder sub 1 een ver
goeding vorderde vanwege de Staat die 
hij verantwoordelijk achtte voor door 
hem geleden schade; dat uit het be
streden vonnis blijkt dat de Staat zijn 
verantwoordelijkheid erkende en be
gin december 1988 een voorstel van 
dading aan de verweerder sub 1 toe
stuurde; dat uit het bestreden von
nis blijkt dat die verweerder zijn in
stemming betuigde met de voorge
stelde regeling op 27 december 1988; 
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Dat uit die stukken niet blijkt dat 
eiser voor de feitenrechter heeft op
geworpen dat de verweerder sub 1 
geen regelmatige aanvraag had ge
daan en uit de bestreden beslissing 
evenmin blijkt wanneer en hoe die 
aanvraag werd gedaan; 

Dat het onderdeel nieuw is en mits
dien niet ontvankelijk; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat de schuld die de 

Staat heeft erkend en aangeboden te 
betalen, vaststaat in de zin van arti
kel 61, § 1, zesde lid, in fine, zodra de 
schuldeiser dit aanbod heeft aanvaard 
en ook al heeft de schuldenaar nog 
geen kennisgenomen van die aanvaar
ding; 

Overwegende dat de rechter op 
grond van de door hem vastgestelde 
feitelijke gegevens vermocht te oorde
len dat de schuld van de Belgische 
Staat op 31 december 1988 vast
staande was en op die grond te beslis
sen dat de Staat verantwoordelijk was 
voor de betaling van de vergoeding; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

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

8 januari 199 - 1 e kamer- Voorzitter 
en verslaggever : de h. Verougstraete, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Biitzler en De 
Gryse. 

Nr. 11 

3e KAMER -11 januari 1999 

1 o RECHTERLIJKE ORGANISATIE -
BURGERLIJKE ZAKEN- ALGEMEEN- ZETEL 
- SAMENSTELLING- GRIFFIER- BIJSTAND
TEGENWOORDIGHEID- GERECIITELIJK RECHT 
-REGEL- GEVOLG. 

2° GRIFFIE. GRIFFIER- BURGERLIJKE 
ZAKEN- ZETEL- SAMENSTELLING- GRIF· 
FIER- BIJSTAND RECHTER- RECHTERLIJKE 
AKTEN- GEEN MELDING VAN TEGENWOOR
DIGHEID- GEVOLG. 

3o VONNISSEN EN ARRESTEN- BUR

GERLIJKE ZAKEN-ALGEMEEN- ZETEL- SA
MENSTELLING- GRIFFIER- BIJSTAND RECH
TER - RECHTERLIJKE AKTEN - GEEN 
MELDING VAN TEGENWOORDIGHEID- GE
VOLG. 

1 o De regel waaruit volgt dat de griffier de 
rechter bijstaat in alle verrichtingen van 
zijn ambt en dat slechts uitzondering 
wordt gemaakt wanneer om dringende re
den zijn tegenwoordigheid niet kan wor
den gevorderd, ressorteert onder de rech
terlijke organisatie (1). (Art. 170 Ger.W.) 

2° en 3° Rechterlijke akten zonder bijstand 
van de griffier zijn nietig. (Artt. 170 en 
780, 1", Ger.W.) 

(ROOTHANS E.A. T. NEW VANDEN BORRE N.V.) 

ARREST 

(A.R. S.98.0038.N) 

RET HOF;- Gelet op de bestre
den beschikking, op 25 juli 1995 ver
leend door kamervoorzitter Duys in 
het Arbeidshof te Antwerp en en op het 
arrest, op 11 december 1997 op ver
wijzing gewezen door hetArbeidshofte 
Antwerpen; 

Gelet op het arrest van het Hofvan 
5 december 1994 (2); 

Gelet op het arrest van het Hof van 
13 januari 1997 (3); 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van artikelen 2, 8, 9, 11, 19, 

50, 51, 104, 170, 173, de twee laatstge
noemde wetsbepalingen in hun versie v66r 
de wet van 17 februari 1997, 584, 587bis, 
607,780,1°,873,874,921,941,945,1035, 
1042, 1072, lid 2, van het Gerechtelijk Wet
hoek, 11, § 2, van de wet van 19 maart 

(1) Art. 170 Ger.W. in zijn versie v66r de wet 
van 17 februari 1997. 

(2) A.R. S.94.0029.N, nr. 535. 

(3) AR. S.95.0136.N, nr. 26. 
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1991 houdende bijzondere ontslagregeling 
voor de personeelsafgevaardigden in de on
dememingsraden en in de comites voor vei
ligheid, gezondheid en verfraaiing van de 
werkplaatsen alsmede voor de kandidaat
personeelsafgevaardigden, evenals van het 
algemeen rechtsbeginsel dat de eerbiedi
ging van het recht van verdediging voor
schrijft, 

doordat bij de bestreden beschikking van 
25 juli 1995 door Kamervoorzitter E. Duys 
werd beslist over te gaan tot het horen van 
een bijkomende getuige op grond dat "in 
uitvoering van voormeld tussenarrest en de 
beschikking van de rechter met opdracht 
gelast, de getuigenlijsten zowel wat het ge
tuigenverhoor als het tegenverhoor be
treft, tijdig werden neergelegd. 

Dat de vertraging in de uitvoering van de 
bevolen maatregel niet aan een van beide 
partijen te wijten is. Dat eens het getui
genverhoor tijdig aangevat, het past alle 
maatregelen te nemen ten einde het on
derzoek tot een goed einde te brengen en er 
aanleiding is tot verlenging van de ter
mijn over te gaan. Dat (verweerster) blij
kens het proces-verbaal van tegenverhoor 
d. d. 28 juni 1995 door de Arbeidsrecht
bank te Brussel gehouden bij bevelschrift 
d.d. 13 juni 1995, de rechtbank verzocht 
akte te verlenen om de mogelijkheid te on
derzoeken een niet opgeroepen getuige 
waarvan de aanwezigheid tijdens het kwes
tieus onderhoud van 2 juli 1993 verno
men werd terloops het tegenverhoor, voor
alsnog te laten oproepen. Dat het verzoek 
op 29 juni 1995 werd ingediend maar de 
rechter met de onderzoeksmaatregel ge
last bij beschikking d.d. 7 juli 1995, vast
stelde dat die vraag, oorspronkelijk tot hem 
gericht, niet ontvankelijk was. 

Dat het past aan huidig verzoek gevolg 
te geven" waarna het Arbeidshof te Ant
werpen bij het bestreden arrest van 11 de
cember 1997, onder meer op grond van de 
verklaring, afgelegd in uitvoering van de 
beschikking van 25 juli 1995 door syndi
caal afgevaardigde Seha in zijn getuige
nis op 22 september 1995, oordeelde dat 
slechts op 2 juli 1993 de werkgever over 
alle nuttige en nodige elementen beschikte 
om de ernst van de feiten definitief te waar
deren in het Iicht van de mogelijkheid om 
de arbeidsrelatie nog verder te zetten, en 
derhalve de dringende redenen tijdig wer
den ingeroepen, 

terwijl, eerste onderdeel, het de rechter, 
aangewezen voor het houden van het ge
tuigenverhoor, met uitsluiting van iedere 
andere rechter, daaronder begrepen de 

rechter die het getuigenverhoor heeft be
volen, toekomt uitspraak te doen over alle 
tussengeschillen, die kunnen ontstaan in de 
loop van dit getuigenverhoor. Deze bevoegd
heid slechts uitdooft bij het afsluiten van 
het getuigenverhoor, hetgeen volgt uit een 
beslissing van de rechter, die het getuigen
verhoor heeft gehouden. Artikel 941 van het 
Gerechtelijk Wetboek aldus uitdrukkelijk 
bepaalt dat de rechter, indien het hem ge
vraagd wordt tijdens het getuigenverhoor 
door een partij, aan deze partij kan toe
staan om andere getuigen voor te bren
gen onder opgave van hun naam, voor
naam, beroep en woonplaats, voorzover uit 
de reeds gehoorde getuigenissen volgt dat 
het horen van die getuigen kan dienen om 
de waarheid aan de dag te brengen. Van 
voornoemde bevoegdheid noch door arti
kel 1072, lid 2, van het Gerechtelijk Wet
hoek, naar luid waarvan de uitvoering van 
de door de appelrechter bevolen maatre
gel kan worden toevertrouwd aan de eer
ste rechter, noch door artikel 11, § 2, van de 
wet van 19 maart 1991, houdende bijzon
dere ontslagregeling voor de beschermde 
werknemers, krachtens hetwelk het 
arbeidshof de termijnen bepaalt, waarbin
nen het getuigenverhoor moet worden ge
houden, wordt afgeweken, 

zodat, in zoverre de kamervoorzitter zich 
bevoegd acht om uitspraak te doen over een 
tussengeschil, met name het horen van een 
niet opgeroepen getuige, deze bij de be
streden beschikking de artikelen 8, 9, 11, 
873, 874, 921, 941, 945, 1042, 1072, lid 2, 
van het Gerechtelijk Wetboek en 11, § 2, 
van de wet van 19 maart 1991 houdende 
bijzondere ontslagregeling voor de perso
neelsafgevaardigden in de ondernemings
raden en in de comites voor veiligheid, ge
zondheid en verfraaiing van de werkplaat
sen alsmede voor de kandidaat
personeelsafgevaardigden schend t, 

tweede onderdeel, uit artikel11, § 2, van 
de wet van 19 maart 1991 houdende bij
zondere ontslagregeling voor de beschermde 
werknemers volgt dat het hof bij tussen
arrest de termijnen bepaalt waarbinnen de 
onderzoeksmaatregelen worden uitgevoerd. 
Deze termijnen voor de partijen gelden op 
straffe van verval. Iedere betwisting aan
gaande de tijdige uitvoering van de 
onderzoeksmaatregel, evenals een wijzi
ging der opgelegde termijnen derhalve be
horen tot de rechtsmacht van de kamer, sa
mengesteld uit een raadsheer in het 
arbeidshof en uit twee raadsheren in so
ciale zaken, die de onderzoeksmaatregel 
oorspronkelijk heeft bevolen en de termij
nen voor het uitvoeren der maatregel heeft 
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vastgesteld. Over een eventuele verlen
ging der termijnen derhalve slechts uit
spraak kan worden gedaan door de voltal
lige kamer, in casu samengesteld uit de 
raadsheer in het arbeidshof, de raads
heer in sociale zaken, benoemd als werk
gever, en de raadsheer in sociale zaken, be
noemd als bediende, nadat partijen voor 
voormelde kamer in hun middelen wer
den gehoord, althans hiertoe behoorlijk 
werden opgeroepen, 

zodat, in zoverre de heer E. Duys, Ka
mervoorzitter in het Arbeidshof te Antwer
p en, bij beschikking van 25 juli 1995 be
slist dat er aanleiding is tot verlenging van 
de termijnen tot het houden van een ge
tuigenverhoor, de bestreden beschikking de 
bevoegdheidsregels miskent (schending van 
artikelen 8, 9, 19, 584, 587bis, 607 en 1035 
van het Gerechtelijk Wetboek en 11, § 2, 
van de wet van 19 maart 1991 houdende 
bijzondere ontslagregeling voor de perso
neelsafgevaardigden in de ondernemings
raden en in de comites voor veiligheid, ge
zondheid en verfraaiing van de werkplaat
sen alsmede voor de kandidaat
personeelsafgevaardigden), door een 
onregelmatig samengestelde kamer van het 
arbeidshof wordt gewezen (schending van 
artikel104 van het Gerechtelijk Wetboek) 
en eisers' recht van verdediging miskent 
doordat uitspraak werd gedaan zonder hen 
vooreerst in de gelegenheid te stellen ter
zake verweer te voeren (schending van het 
algemeen rechtsbeginsel dat de eerbiedi
ging van het recht van verdediging voor
schrijft), 

derde onderdeel, luidens artikel11, § 2, 
zesde lid, van de wet van 19 maart 1991 
houdende bijzondere ontslagregeling voor 
de personeelsafgevaardigden in de onder
nemingsraden en in de comites voor vei
ligheid, gezondheid en verfraaiing van de 
werkplaatsen alsmede voor de kandidaat
personeelsafgevaardigden het arbeidshof bij 
tussenarrest de termijnen bepaalt waar
binnen de onderzoeksmaatregelen moe
ten worden uitgevoerd. Die termijnen voor 
de partijen gelden op straffe van verval. 
Naar luid van artikel 50 van het Gerech
telijk Wetboek de termijnen, op straffe van 
verval gesteld, niet mogen worden ver
kort of verlengd, zelfs met instemming van 
de partijen, tenzij dat verval gedekt is on
der de omstandigheden bij de wet bepaald, 

zodat de voorzitter niet wettig vermocht 
te beslissen dat er aanleiding was tot ver
lenging van de termijn waarbinnen de 
onderzoeksmaatregel diende te worden uit
gevoerd (schending van artikelen 11, § 2, 
zesde lid, van de wet van 19 maart 1991 

houdende bijzondere ontslagregeling van de 
personeelsafgevaardigden in de onderne
mingsraden en in de comites voor veilig
heid, gezondheid en verfraaiing van de 
werkplaatsen alsmede voor de kandidaat
personeelsafgevaardigden, 2, 50 en 51 van 
het Gerechtelijk Wetboek), 

vierde onderdeel, enerzijds uit artikel170 
van het Gerechtelijk Wetboek volgt dat de 
griffier de rechter bijstaat in alle verrich
tingen van zijn ambt. Op deze regel slechts 
uitzondering wordt gemaakt wanneer om 
dringende redenen zijn tegenwoordigheid 
niet kan worden gevorderd. Hiermee si
tuaties worden bedoeld waarin, omwille van 
de hoogdringendheid, geen griffier kan aan
wezig zijn, zoals deze bedoeld in artikel 
1036 van het Gerechtelijk Wetboek. An
derzijds de griffier overeenkomstig arti
kel 173 van het Gerechtelijk Wetboek op
schrijft wat de rechter uitspreekt of dicteert 
en akte opmaakt van de verschillende for
maliteiten, waarvan de vervulling moet 
worden vastgesteld. Het vonnis op straffe 
van nietigheid de melding bevat van de 
griffier die bij de uitspraak aanwezig was; 
Te dezen uit de beschikking van de kamer
voorzitter van 25 juli 1995 evenwel niet 
blijkt dat deze werd opgesteld door een grif
fier en in diens aanwezigheid uitgespro
ken, noch enige reden van hoog
dringendheid, die de afwezigheid der 
gri:ffier rechtvaardigde, bevat, 

zodat de bestreden beschikking, die werd 
uitgesproken zonder tussenkomst van een 
griffier, de artikelen 170 en 173 van het Ge
rechtelijk Wetboek in hun versie v66r de 
wet van 17 februari 1997 schendt, althans, 
in zoverre geen melding van diens tegen
woordigheid in de bestreden beschikking 
werd gemaakt, nietig is en derhalve arti
kelen 780, 1° en 1042 van het Gerechte
lijk Wetboek schendt: 

Wat het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 170 van 

het Gerechtelijk Wetboek, zoals te de
zen van toepassing, bepaalt dat de 
griffier de rechter bijstaat in alle ver
richtingen van zijn ambt en dat op die 
regel slechts uitzondering wordt ge
maakt wanneer om dringende rede
nen zijn tegenwoordigheid niet kon 
worden gevorderd; dat die regel on
der de rechterlijke organisatie ressor
teert; 

Overwegende dat rechterlijke ak
ten zonder de verplichte bijstand van 
de griffier nietig zijn; 
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Overwegende dat het Arbeidshof te 
Antwerpen bij arrest van 23 maart 
1995 een getuigenverhoor heeft bevo
len en dat kamervoorzitter Duys in dat 
hof bij beschikking van 25 juli 1995 
dag en uur heeft gesteld tot het ver
hoor van de getuige Seha en gezegd 
heeft dat het getuigenverhoor door 
hem zal worden gehouden; 

Dat die beschikking enkel door de 
kamervoorzitter is ondertekend en uit 
geen enkel stuk blijkt dat hij bij het 
verlenen van die beschikking bijge
staan werd door een griffier of dat er 
dringende redenen voorhanden wa
ren waarom de tegenwoordigheid van 
een griffier niet kon worden gevor
derd; 

Dat die beschikking nietig is; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Overwegende dat het arrest van 11 
december 1997 steunt op het verhoor 
van de getuige Seha en de nietigheid 
van de beschikking van 25 juli 1995 
zich uitstrekt tot dit arrest dat er een 
gevolg van is; 

Overwegende dat de overige grie
ven niet tot ruimere cassatie kun
nen leiden; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden beschikking van kamervoor
zitter Duys van 25 juli 1995 en het be
streden arrest van 11 december 1997; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
vernietigde beschikking en van het 
vernietigde arrest; houdt de kosten 
aan en laat de beslissing daaromtrent 
aan de feitenrechter over; verwijst de 
zaak naar het Arbeidshof te Gent. 

11 januari 1999 - se kamer- Voorzit
ter : de h. Marchal, eerste voorzitter - ver
slaggever : de h. Wauters - Geli}kluidende 
conclusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Geinger en 
Verbist. 

Nr. 12 

1e KAMER- 12 januari 1999 

1 o VERVOER - GOEDERENVERVOER 
LANDVERVOER. WEGVERVOER - E.G.
VERORDENINGEN- E.G.-VERORDENING 3820/85 
- WEGVERVOER- OPGELEGDE VERPLICIITIN
GEN- OPDRACHTGEVER- VRACHTWAGEN
BESTUURDER- NIET-NALEVING- BESTRAF
FING IN HOOFDE VAN DE OPDRACHTGEVER
DEELNEMING. 

2° EUROPESE UNIE - VERDRAGSBEPA
LINGEN -ALGEMEEN- E.G.-VERORDENING 
3820/85 - WEGVERVOER- OPGELEGDE VER
PLICIITINGEN- NIET-NALEVING- OPDRACIIT
GEVER- VRACHTWAGENBESTUURDER- BE
STRAFFING IN HOOFDE VAN DE OPDRACHT
GEVER- DEELNEMING. 

so MISDRIJF - DEELNEMING - E.G.
VERORDENING 3820/85 - WEGVERVOER- OP
GELEGDE VERPLICHTINGEN- OPDRACHTGE
VER- VRACHTWAGENBESTUURDER- NIET
NALEVING- BESTRAFFING IN HOOFDE VAN 
DE OPDRACHTGEVER. 

1 o, 2° en so De omstandigheid dat de aan 
de opdrachtgever verweten gedraging te
vens zou kunnen wijzen op een slechte or
ganisatie of een gebrek aan controle in de 
onderneming en hierdoor een overtre
ding op de verplichtingen hem opgelegd 
door artikel15 van de E.G.-verordening 
tot harmonisatie van bepaalde voorschrif 
ten van sociale aard voor het wegver
voer zou inhouden, staat er niet aan in de 
weg dat hi} door zijn bevel of zijn op
dracht aan de bestuurder op strafbare 
wijze deelneemt aan de overtreding van 
diens verplichtingen. (Artt. 6, 7, 8 en 15 
E.G.-verordening en artt. 66 en 67 Sw.) 

(VAN LAER E.A.) 

ARREST 

(A.R. P.97.0128.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 19 december 1996 in 
hoger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Antwerpen; 

I. Op de voorziening van Alfred Van 
Laer: 

Gelet op eisers verzoekschrift waar
van een door de griffier van het Hof 
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voor eensluidend verklaarde kopie aan 
dit arrest is gehecht en ervan deel uit
maakt; 

Over de overige grieven: scherr
ding van artikel149 Grondwet, arti
kel 66 Strafwetboek, de artikelen 6 tot 
9 en 15 van de verordening (EEG) nr. 
3820/85 en hun uitvoeringsbepalingen, 
miskenning van het persoonlijk ka
rakter van de straf : 

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

Dat eiser aanvoert dat, enerzijds, uit 
zijn hoedanigheid van opdrachtge
ver, anderzijds, uit het onderling ver
band tussen de verplichtingen van de 
bestuurder zoals bepaald door de ver
melde artikelen 6, 7 en 8 en de ver
plichtingen van de opdrachtgever/ 
onderneming zoals bepaald in ai'tikel 
15 van de vermelde verordening, volgt 
dat de hem verweten gedragingen al
leen een overtreding op dit laatste ar
tikel inhouden, voor welke overtre
ding hij niet wordt vervolgd; 

Overwegende dat, gelet op het ar
rest C-7/90 van 2 oktober 1991 van het 
Hofvan Justitie van de Europese Ge
meenschappen, er geen aanleiding is 
om toepassing te maken van artikel 
177 van het EG-Verdrag; 

Overwegende dat ingevolge artikel 
17, lid 1, van de verordening (EEG) nr. 
3820/85 de lidstaten de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen vast
stellen die voor de uitvoering ervan no
dig zijn, en die onder meer betrek
king dienen te hebben op de bij 

overtredingen toepasselijke sancties; 
dat wanneer de gemeenschapsveror
dening geen specifieke sanctie op een 
overtreding stelt, doch daarvoor naar 
de nationale wettelijke en bestuurs
rechtelijke bepalingen verwijst, de lid
staten vrij zijn in hun keuze van de op 
te leggen straffen; dat zij evenwel over
eenkomstig artikel 5 EG-Verdrag, val
gens hetwelk de lidstaten alle pas
sende maatregelen moeten nemen om 
de doeltreffende toepassing van het 
gemeenschapsrecht te verzekeren, erop 
dienen toe te zien dat overtredingen 
van een gemeenschapsverordening on
der gelijke materiele en formele voor
waarden worden bestraft als verge
lijkbare en even emstige overtredingen 
van het nationale recht, waarbij de 
straffen hoe dan ook doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend moeten zijn; 
dat hieruit volgt dat noch artikel 5 
EG-Verdrag noch artikel 17, lid 1, van 
verordening (EEG) nr. 3820/85 de lid
staten verbiedt de overtredingen op de 
verplichtingen van deze verordening te 
straffen op grond van bepalingen die 
in overeenstemming zijn met de grond
beginselen van het nationale straf
recht, onder meer wat de strafbare 
deelneming betreft; 

Overwegende dat ingevolge artikel 
2, § 1, tweede lid, van de wet van 18 
februari 1969 betreffende de maatre
gelen ter uitvoering van de interna
tionale verdragen en akten inzake ver
voer op de weg, de spoorweg of de 
waterweg, de bepalingen van het eer
ste hoek van het Strafwetboek, met in
begrip van hoofdstuk VII, op de ten 
laste gelegde misdrijven toepasselijk 
zijn; 

Overwegende dat de omstandig
heid dat de aan de opdrachtgever ver
weten gedraging tevens zou kunnen 
wijzen op een slechte organisatie of 
een gebrek aan controle in de onder
neming en hierdoor een overtreding op 
de verplichtingen hem opgelegd door 
artikel 15 van de verordening zou in
houden, er niet aan in de weg staat 
dat hij door zijn bevel of zijn opdracht 
aan de bestuurder op strafbare wijze 
deelneemt aan de overtreding van 
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diens verplichtingen zoals bepaald 
door de artikelen 6, 7 en 8 van de ver
ordening; 

Overwegende dat de appelrechters 
met vermelding op de zevende en de 
achtste bladzijde van het bestreden 
vonnis van de feitelijke gegevens 
waarop zij hun oordeel laten steu
nen, considereren, onder meer, dat 
''het vaststaat dat de gegeven opdrach
ten niet konden uitgevoerd worden 
binnen het door de wet voorziene tijd
bestek; (. .. ) (eiser), die als hoofd van 
een transportbedrijf kennis heeft van 
de ter zake geldende reglementering 
en die vertrouwd is met de transport
sector en die uiteraard kennis heeft 
van de verkeersdrukte, zich hiervan 
wel degelijk bewust was, minstens 
diende te zijn; (. .. ) het derhalve vast
staat dat (eiser) aan zijn werknemer 
opdrachten gaf wetende dat de uit
voering ervan zou nopen tot overtre
ding van een strafrechtelijk beteu
gelde reglementering; (. .. ) het bewust 
geven van opdrachten die manifest 
niet kunnen uitgevoerd worden met 
naleving van de vigerende wetgeving 
een positieve daad van deelneming uit
maakt in de zin van art. 66 Sw.; (. .. ) 
immers zonder deze opdrachten de in 
de tenlasteleggingen voorziene inbreu
ken niet konden gepleegd worden zo
dat de opdrachtgever, in casu (eiser), 
wel degelijk client beschouwd te wor
den als mededader''; 

Overwegende dat de appelrechters 
door hun motivering eiser geen straf
rechtelijke aansprakelijkheid voor an
dermans daden opleggen doch hem 
stra:ffen als orgaan of aangestelde door 
wiens toedoen de rechtspersoon heeft 
gehandeld, wegens een overtreding 
waaraan hij naar hun oordeel zelf 
schuld heeft; 

Dat zij door hun beslissing het per
soonlijk karakter van de straf niet 
miskennen; 

Dat de appelrechters door hun mo
tivering de strijdige of andere feite
lijke aanvoeringen van eiser verwer
pen, zodoende zijn conclusie beant
woorden, en de beslissing regelmatig 

met redenen omkleden en naar recht 
verantwoorden; 

Dat de grieven niet kunnen wor
den aangenomen; 

En overwegende dat de substan
Wile en op stra:ffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op het verzoekschrift in zoverre 
het namens de eiseres Transport Van 
Laer N.V. werd ingediend en dat niet 
de ontvankelijkheid van haar voorzie
ning betreft, verwerpt de voorzienin
gen; veroordeelt de eisers in de kos
ten. 

12 januari 1999 - ze kamer - Voorzit
ter : de h. Holsters, voorzitter - Verslag
gever : de h. Goethals - Gelijkluidende con
clusie van de h. Goeminne, advocaat
generaal - Advocaat : mr. B. Veys, 
Antwerpen. 

Nr. 13 

29 KAMER - 12 januari 1999 

RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6-ARTI
KEL 6.1- EERLIJKE BEHANDELING VAN DE 
ZAAK- GETUIGEN- GETIDGENIS VAN DOOR
SLAGGEVEND BELANG - ONDERVRAGING 
DOOR DE VERDEDIGING- ONMOGELIJKHEID 
-GEVOLG. 

De behandeling van een zaak is niet meer 
eerlijk in de zin van artikel 6 E. V.R.M. 
wanneer de rechter de schuldigverkla
ring van een beklaagde uitsluitend of op 
beslissende wijze laat steunen op de ver
klaring van een getuige die buiten de aan
wezigheid van de beklaagde of diens 
raadsman werd ondervraagd, en die zij 
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op geen enkel ogenblik zelf hebben kun· 
nen ondervragen om de geloofwaardig
heid van diens verklaring te controle
ren of twijfel eraan te doen gelden (1). 

(DENFER) 

ARREST 

(A.R. P.98.1204.N) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 7 augustus 1998 door 
het Hof van Beroep te Gent gewezen; 

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

17 februari 1994 gecotirdineerde Grand-
wet en 6 van het Verdrag van 4 novem
ber 1950 ter bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijhe
den, ondertekend te Rome en goedgekeurd 
bij wet van 13 mei 1955, 

doordat het bestreden arrest, onder ge
deeltelijke bevestiging van het vonnis a 
quo, eiser veroordeelt voor de betichtin
gen A, B en C samen tot een gevangenis
strafvan twaalfmaanden en tot een geld
boete van 200 frank te verhogen met 1990 
deciemen, hetzij 40.000 frank, of 20 da
gen vervangende gevangenisstraf, tot het 
betalen van 1000 frank ter vergoeding van 
de gerechtskosten en tot het betalen van 
een bijdrage van 10 frank te verhogen met 
1990 deciemen, hetzij 2.000 frank bij wijze 
van bijdrage tot de financiering van het 
fonds tot hulp aan slachtoffers van opzet
telijke gewelddaden en de gerechtskos
ten, op grond van het motief : "De in 
beroepsconclusies vermelde feitelijkhe
den en beweerde onvolkomenheden van het 
opsporingsonderzoek - waaruit geens
zins een schending van de rechten van de 
verdediging blijkt temeer nu (eiser) zich 
naar de feiten toe beperkt tot het louter 
ontkennen de bestuurder van de wagen ge
weest te zijn - kunnen voormelde over
tuiging van het hof (van beroep) niet ont
krachten", 

terwijl, ... 
en terwijl, tweede onderdeel, krachtens 

artikel 6, § 1, van het E.V.R.M. elke be
klaagde recht hee:ft op een eerlijke behan-

(1) Zie Cass., 12 mei 1998, A.R. P.96.263.N, nr. 
240. Verg. Cass., 15 juli 1997, A.R. P.97.0780.N, 
nr. 314, met concl. van adv.-gen. De Rie
maecker. 

deling van zijn zaak, wat o.m. inhoudt dat 
de partijen in staat zijn hun zaak in om
standigheden naar voor te brengen die hen 
niet wezenlijk benadeelt de een opzich
tens de andere; daaraan niet voldaan is 
wanneer de vervolgende partij de moge
lijkheden heeft benut, die zij bezit om ge
gevens aan te brengen die ten laste van be
klaagde zijn, maar nalaat mogelijkheden te 
benutten, die zij tevens bezit om gege
vens aan te brengen dieter outlasting kun
nen dienen voor de beklaagde, zodanig dat 
deze laatste in de onmogelijkheid wordt ge
steld die voor hem ontlastende elemen
ten hard te maken in zijn proces; in casu, 
eiser in regelmatig genomen beroeps
besluiten opwierp : "de analyse van de 
kogelinslagen en de microscopische ana
lyse van het voertuig zouden heel andere 
gegevens aan het licht hebben gebracht 
waardoor bewezen werd op wetenschap
pelijke wijze dat (eiser) de dader niet was. 
Er zijn zelfs geen foto's voorhanden waar
uit iets zou kunnen blijken. De politie heeft 
er belang bij gehad dat dit voorwerp waar
mee het misdrijfwerd gepleegd niet in be
slag werd genomen. Het proces-verbaal zou 
er door ontkracht zijn geworden"; bij ge
brek aan het benutten door de vervolgende 
partij van de haar ter beschikking staande 
mogelijkheid beslag op het in Frankrijk te
ruggevonden voertuig te leggen, zoals een 
normaal zorgvuldige vervolgende partij be
hoorde te doen, eiser in de onmogelijk
heid werd gesteld om de weinige elemen
ten die het dossier in het proces-verbaal nr. 
KO 43 20 20780/96 over de staat van dit 
voertuig bevat na de schietpartij en die door 
het bestreden arrest onder verwijzing naar 
het vonnis a quo als bewijskrachtig wor
den weerhouden in de mate er geen bloed
sporen zouden zijn gevonden door de 
Franse politiediensten, nuttig te betwis
ten middels een uit te voeren expertise die 
het tegendeel kon aantonen; zodat het be
streden arrest, door zich op deze elemen
ten te steunen, eiser geen eerlijk proces 
heeft gegeven met schending van artikel 6 
E.V.R.M.: 

Wat het tweede onderdeel betreft: 

Overwegende dat de behandeling 
van een zaak niet meer eerlijk is in de 
zin van artikel 6 E.V.R.M., inzonder
heid wanneer de rechter de schuldig
verklaring van een beklaagde uitslui
tend op beslissende wijze laat steunen 
op de verklaringen van een getuige die 



Nr. 14 HOF VAN CASSATIE 27 

buiten de aanwezigheid van de be
klaagde of diens raadsman werd on
dervraagd, en die zij op geen enkel 
ogenblik zelf hebben kunnen onder
vragen om de geloofwaardigheid van 
diens verklaring te controleren of 
twijfel eraan te doen gelden; 

Overwegende dat eiser bij de appel
rechters beweerde dat "(hij) weet van 
diegene die de dader is dat de wijze 
van handelen niet geweest is zoals 
door de politie beschreven" en aan
voerde dat indien het voertuig van de 
feiten in beslag zou zijn genomen,,het 
onderzoek ervan wetenschappelijk zou 
hebben aangetoond dat hij de dader 
niet was; 

Overwegende dat het beroepen von
nis considereerde onder meer : "na de 
vuurpartij werd geen bloed terugge
vonden (p. 5) in het voertuig zodat de 
bestuurder niet verwond werd wat (ei
ser) ten onrechte wil doen geloven (p. 
43); het voertuig behoort ten andere 
toe aan zijn echtgenote en (eiser) 
houdt vruchteloos voor dat hij het 
voertuig aileen uitleende aan een per
soon waarvan hij de identiteit niet wil 
prijsgeven"; 

Dat de appelrechters die de motie
ven van het beroepen vonnis overne
men, hun overtuiging dat eiser de be
stuurder was, laten steunen op de 
verklaringen van meerdere getuigen
verbalisanten en zijn verweer verwer
pen op grond dat het zich beperkt tot 
het louter ontkennen dat hij bestuur
der is geweest van het voertuig, wat 
hun overtuiging niet kan ontkrach
ten; 

Dat de appelrechters eiser aldus ver
oordelen op grond van getuigen
verklaringen die hij heeft kunnen be
twisten, mitsdien zijn recht op een 
eerlijk proces niet miskennen; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

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

12 januari 1999 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Holsters, voorzitter - Verslag
gever : de h. Frere - Gelijkluidende con
clusie van de h. Goeminne, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Delahaye. 

Nr. 14 

2• KAMER- 12 januari 1999 

CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TER
MIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKE
NING- BURGERLIJXE RECHTSVORDERING
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBE
SLISSING) - BEKLAAGDE VEROORDEELD BIJ 
VERSTEK- VEROORDELING OP TEGENSPRAAK 
T.A.V: DE BURGERLIJXE PARTIJ- BESLISSING 
TEGENSPREKELIJK T.A.V. DE VRIJWILLIG 
TUSSENGEKOMEN PARTIJ- VOORZIENING VAN 
DE BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN DEZE LAAT
STE BESLISSING- VOORZIENING V66R HET 
VERSTRIJKEN VAN DE GEWONE TERMIJN VAN 
VERZET- ONTVANKELIJKHEID. 

Wanneer een arrest, op de burgerlijke rechts
vordering van de burgerlijke partij, eens
deels, de beklaagde bij verstek veroor
deelt bij een beslissing die op tegenspraak 
is gewezen ten aanzien van de burger
lijke partij, anderdeels, de vordering ge
richt tegen de vrijwillig tussengekomen 
partij als ongegrond afwijst bij een be
slissing die op tegenspraak is gewezen ten 
aanzien van de vrijwillig tussengekomen 
partij, is de voorziening van de burger
lijke partij gericht tegen deze laatste be
slissing en ingesteld v66r het verstrij
ken van de gewone termijn van verzet, 
hoewel in beginsel ontvankelijk, tach voor
barig, aangezien haar lot aan dat van be
klaagde ondeelbaar verbonden is. 
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(LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEI
TEN T. GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAAR

BORGFONDS) 

ARREST 

(A.R. P. 97 .1406.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 10 oktober 1997 in ha
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Kortrijk; 

Overwegende dat het bestreden von
nis alleen uitspraak doet op civiel
rechtelijk gebied; 

Overwegende dat Mr. Rene Biitz
ler, advocaat bij het Hof van Cassa
tie, bij akte neergelegd ter griffie van 
het Hof op 19 oktober 1998 verklaart 
uit naam van eiser afstand te doen 
zonder berusting van de voorziening; 

Overwegende dat het beschikkende 
gedeelte van het bestreden vonnis ver
meldt dat uitspraak wordt gedaan "op 
tegenspraak" terwijl uit het proces
verbaal van de terechtzitting van 25 
april 1997, waarop de zaak werd be
handeld, blijkt dat de beklaagde Peter 
Verschueren niet is verschenen en de 
hoofding van het bestreden vonnis 
aangeeft dat hij "afwezig" was; dat het 
bestreden vonnis derhalve bij ver
stek is gewezen ten aanzien van de be
klaagde Verschueren; 

Overwegende dat het bestreden ar
rest, op de burgerlijke rechtsvorde
ring van eiser, burgerlijke partij, eens
deels, de beklaagde bij verstek 
veroordeelt bij een beslissing die op te
genspraak is gewezen ten aanzien van 
eiser, anderdeels, de vordering in zo
verre gericht tegen verweerder, vrij
willig tussengekomen partij, als on
gegrond afwij st bij een beslissing die 
op tegenspraak is gewezen ten aan
zien van deze laatste; dat de voorzie
ning van eiser, gericht tegen de be
slissing op de door eiser tegen 
verweerder ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering, in beginsel ontvan
kelijk is, ook al werd de voorziening in
gesteld v66r het verstrijken van de ge
wone termijn van verzet; 

Overwegende evenwel dat het be
roepen vonnis de beklaagde wegens de 
feiten A (niet-verzekering) en B (on
opzettelijke slagen en verwondingen) 
bij verstek veroordeelde tot straf; dat 
uit de stukken waarop het Hofver
mag acht te slaan, niet blijkt dat het 
beroepen vonnis aan de beklaagde 
werd betekend, zodat niet vaststaat 
dat het definitief is geworden in zo
verre het uitspraak doet over de straf
vordering; dat derhalve de grondslag 
van de vordering van eiser tegen ver
weerder nog niet definitief vaststaat; 
dat deze grondslag zou komen te ver
vallen wanneer, op zijn verzet tegen 
het beroepen vonnis, dat nog open
stond op de dag van de voorziening, de 
beklaagde van elke veroordeling zou 
ontheven worden; dat derhalve de 
voorziening, in zoverre ze betrekking 
heeft op de beslissing over de burger
lijke rechtsvordering van eiser tegen 
de vrijwillig tussengekomen partij, 
wier lot aan dat van beklaagde on
deelbaar verbonden is, voorbarig is; 

Overwegende dat het behoort akte 
te verlenen van de afstand; 

Om die redenen, verleent akte van 
de afstand; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

12 januari 1999- ze kamer- Voorzit
ter : de h. Holsters, voorzitter- Verslag
geuer : de h. Landers - Gelijkluidende con
clusie van de h. De Riemaecker, advocaat
generaal- Aduocaten: mrs. Hutzler en De 
Gryse. 

Nr. 15 

ze KAMER - 13 januari 1999 

1 o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAF

ZAKEN - BEWIJS - STRAFVORDERING -
STRAFONDERZOEK- RECHT OM TE ZWIJGEN 
EN OM NIET AAN DE EIGEN INVERDENKING
STELLING MEE TE WERKEN- INLICHTINGEN 
VERKREGEN MET MISKENNING VAN HET 
RECHT VAN VERDEDIGING- WETTIGHEID. 
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2° BEWIJS - STRAFZAKEN- ALGEMEEN -
STRAFVORDERING - STRAFONDERZOEK -
RECHT OM TE ZWIJGEN EN OM NIET AAN DE 
EIGEN INVERDENKINGSTELLING MEE TE WER
KEN- INLICHTINGEN VERKREGEN MET MIS
KENNING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING 
- WETTIGHEID. 

3o DOUANE EN ACCIJNZEN- STRAF
VORDERING - VERJARING- BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING- INVORDERING VAN DE 
ONTDOKEN RECHTEN -AARD. 

4 o DOUANE EN ACCIJNZEN- BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING TOT BETALING VAN 
ONTDOKEN RECHTEN- STRAFONDERZOEK
RECHT OM TE ZWIJGEN EN OM NIET AAN DE 
EIGEN INVERDENKINGSTELLING MEE TE WER
KEN- INLICHTINGEN VERKREGEN MET MIS
KENNING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING 
-GEVOLG. 

5o BURGERLIJKE RECHTEN. POLI
TIEKE RECHTEN- RECHT VAN VERDE
DIGING- DOUANE EN ACCIJNZEN- BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING TOT BETALING VAN 
ONTDOKEN RECHTEN- STRAFONDERZOEK
RECHT OM TE ZWIJGEN EN OM NIET AAN DE 
EIGEN INVERDENKINGSTELLING MEE TE WER
KEN- INLICHTINGEN VERKREGEN MET MIS
KENNING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING 
-GEVOLG. 

6° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6- ARTI
KEL 6.1 -RECHT OP EEN EERLIJK PROCES
DOUANE EN ACCIJNZEN - BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING TOT BETALING VAN ONT
DOKEN RECHTEN - STRAFONDERZOEK -
RECHT OM TE ZWIJGEN EN OM NIET AAN DE 
EIGEN INVERDENKINGSTELLING MEE TE WER
KEN- INLICHTINGEN VERKREGEN MET MIS
KENNING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING 
-GEVOLG. 

7o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 10 -
DOUANE EN ACCIJNZEN - BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING TOT BETALING VAN ONT
DOKEN RECHTEN - STRAFONDERZOEK -
RECHT OM TE ZWIJGEN EN OM NIET AAN DE 
EIGEN INVERDENKINGSTELLING MEE TE WER
KEN- INLICHTINGEN VERKREGEN MET MIS
KENNING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING 
-GEVOLG. 

RECHTSVORDERING TOT BETALING VAN ONT
DOKEN RECHTEN - STRAFONDERZOEK -
RECHT OM TE ZWIJGEN EN OM NIET AAN DE 
EIGEN INVERDENKINGSTELLING MEE TE WER
KEN- INLICHTINGEN VERKREGEN MET MIS
KENNING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING 
-GEVOLG. 

go RECHT VAN VERDEDIGING- STRAF
ZAKEN- DOUANE EN ACCIJNZEN- BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING TOT BETALING VAN 
ONTDOKEN RECHTEN- STRAFONDERZOEK
RECHT OM TE ZWIJGEN EN OM NIET AAN DE 
EIGEN INVERDENKINGSTELLING MEE TE WER
KEN- INLICHTINGEN VERKREGEN MET MIS
KENNING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING 
-GEVOLG. 

1 o en 2° Het bewijs dat is verkregen door 
een handeling die niet verenigbaar is met 
de grondregelen van de strafrechtspleging 
of met de algemene rechtsbeginselen, en 
meer bepaald met de eerbiediging van het 
recht van verdediging, waartoe het 
zwijgrecht behoort, is onwettig. 

3° De rechtsvordering van het bestuur tot 
betaling van de ontdoken rechten volgt 
niet uit het misdrijf, maar is rechtstreeks 
gegrond op de wet die de betaling van de 
rechten oplegt; die burgerlijke rechtsvor
dering gaat weliswaar met de strafvor
dering samen, maar is een zelfstandige 
vordering (1). 

4°, 5°, 6°, 7°, so en go Voor de rechtsvorde
ring tot invordering van de ontdoken 
rechten mag het bestuur geen voordeel ha
Zen uit inlichtingen die, naar aanlei
ding van een onderzoek dat tot strafver
volgingen geleid heeft, zijn verkregen met 
miskenning van het recht van verdedi
ging, en meer bepaald van het recht om 
te zwijgen en om niet mee te werken aan 
de eigen inverdenkingstelling. (Artt. 6.1, 
6.2 en 10 E.V.R.M.; art. 14.3, g, I.V.B.P.R.) 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. AMELINCK E.A.) 

Advocaat-generaal De Riemaecker heeft 
so RECHTEN VAN DE MENS - INTER- in substantie gezegd : 

NATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN 
POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14.3, G -
DOUANE EN ACCIJNZEN - BURGERLIJKE (1) Zie de verwijzingen in concl. O.M. 
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1. Het Ministerie van Financien heeft de 
verweerders strafrechtelijk vervolgd om
dat zij tussen okt. 1984 en maart 1985 
Franse confectiekleding hebben vervoerd en 
in hun bezit hebben gehad, zonder bij de in
voer van die goederen in Belgie de ver
eiste documenten voor te leggen. 

Het Ministerie van Financien heeft te
vens betaling van de douanerechten op die 
ingevoerde goederen gevorderd, op grond 
dat de verweerders, bij ontstentenis van de 
documenten T2 of T2L - documenten die 
respectievelijk voorgeschreven waren bij de 
reglementen nrs. 222/77 en 223/77, wel
ken ten tijde van de feiten van toepas
sing waren, niet konden bewijzen dat de in 
Belgie ingevoerde goederen van com
munautaire oorsprong waren. 

Bij vonnis van 9 feb. 1993 heeft de cor
rectionele rechtbank vastgesteld dat de 
strafordering verjaard was en heeft zij de 
verweerders veroordeeld tot betaling van de 
douanerechten, verhoogd met de verwijl
interest. 

Het Hof van Beroep te Bergen heeft bij 
arrest van 28 juni 1996 een prejudiciele 
vraag aan het Hofvan Justitie van de Eu
ropese Gemeenschappen gesteld : 

Op de eerste vraag, of de in de verorde
ningen nrs. 222177 en 223/77 gestelde re
gel dat het bewijs van het communautaire 
karakter van een goed, voor zover niet an
ders is bepaald, uitsluitend kan worden ge
leverd aan de hand van de documenten T2 
of T2L, in overeenstemming is met de artt. 
9 en 10 E.E.G.-Verdrag, heeft het Hofvan 
Justitie, bij arrest van 25 sept. 1997 (zaak 
C237/96), bevestigend geantwoord. 

Op de tweede vraag, of art. 37, § 2, van 
het reglement nr. 222/77 het niet aileen mo
gelijk maakt het communautaire karak
ter van een goed te bewijzen aan de hand 
van de documenten T2 en T2L, maar ook 
door "vaststellingen gedaan door de be
voegde autoriteiten van een lidstaat bij de 
controles in het kader van de regeling voor 
communautair douanevervoer", in casu bij 
een controle in Frankrijk, heeft het Hofvan 
Justitie, bij wege van hetzelfde arrest, ont
kennend geantwoord. 

In het bestreden arrest stelt het hof van 
beroep vast m.b.t. de strafvordering, dat, bij 
gebrek aan beroep van het O.M., defini
tief is beslist dat de strafvordering ver
jaard is, en, m.b.t. de burgerlijke rechts
vordering, na te hebben beslist dat het aan 
het hof staat om na te gaan of de feiten 
waarop eiser steunt al dan niet bewezen 
waren, dat "de aan de beklaagden verwe
ten feiten niet wettig zijn vastsgesteld, nu 

de onthullingen onder dwang (zijn) ver
kregen". Bijgevolg verklaart het hof de vor
dering niet gegrond. 

De app?drechters hebben in substantie 
geoordeeld dat de door de Belgische over
heid verzamelde bewijzen het rechtstreeks 
gevolg zijn van de door de Franse over
heid onder dwang verkregen onthullin
gen, waardoor zij bijgevolg door dezelfde on
regelmatigheid zijn aangetast. 

De dwang bestond erin dat de betrok
ken waren gewaarschuwd dat elke valse of 
onjuiste verklaring die zij zouden afleg
gen, kon leiden tot strafvervolgingen, wat 
volgens de appelrechters een drukkings
middel was dat de betrokkenen eventueel 
ertoe gedwongen had feiten te bekennen die 
zij zonder die dwang niet zouden hebben 
bekend. 

Aldus hebben de appelrechters, vreemd 
genoeg, geen uitspraak gedaan over de 
vraag of er sprake was van invoer van goe
deren zonder voorlegging door de verweer
ders van de documenten T2 of T2L. Een 
dergelijke vaststelling had, gelet op het ant
woord op de prejudiciele vraag, kunnen vol
staan om uitspraak te doen over de ge
grondheid van de burgerlijke rechtsvorde
ring. 

2. In zijn eerste middel voert eiser aan 
dat de appelrechters uit de waarschuwing 
(te weten dat de verweerders in geval van 
valse of onjuiste verklaring strafrechte
lijk konden worden vervolgd) niet wettig 
kon afleiden dat het recht van verdedi
ging en het recht om te zwijgen en om zich
zelf niet te beschuldigen, was miskend, 
aangezien er zodoende geen beroep is ge
daan op een onregelmatig middel en even
min op een onrechtmatig dwangmiddel om 
de beschuldigde ertoe te brengen tegen 
zichzelf te getuigen. 

Eiser verzoekt uw Hofbijgevolg om uit
spraak te doen over de vraag of de appel
rechters wettig konden oordelen dat de be
wuste waarschuwing een drukkingsmiddel 
was dat de betrokkenen had kunnen dwin
gen om zaken te bekennen die zij zonder 
die dwang niet zouden hebben bekend, zo
dat het recht op een eerlijk proces in de zin 
van art. 6.1 E.V.R.M. zou zijn miskend. 

Dit middellijkt mij gegrond, omdat de 
bewuste waarschuwing, waarvan niet is be
toogd dat zij de wetgeving van de plaats 
van ondervraging schendt, m.i. geen 
drukkingsmiddel als dusdanig is, dat be
doeld is om bekentenissen te ontlokken. 

Het gaat hier alleen om een herinne
ring aan de wettelijke grondslag van mo
gelijke vervolgingen, in geval van valse of 
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onjuiste verklaringen. Een dergelijke waar
schuwing biedt de ondervraagde nog steeds 
de mogelijkheid om te zwijgen. 

3. Overigens ben ik van oordeel dat het 
tweede middel, om de redenen die ik hiema 
uitvoeriger zal uiteenzetten, eveneens ge
grond is. 

In dat middel voert eiser in substantie 
aan dat de rechtsvordering van het be
stuur van douane en accijnzen tot invor
dering van de ontdoken rechten slechts in
cidenteel bij de strafvordering is ingesteld, 
volledig ervan onderscheiden is en niet 
volgt uit het misdrijfmaar rechtstreeks ge
grond is op de wet, volgens welke douane
rechten verschuldigd zijn, onverschillig of 
er bij de invoer al dan niet bedrog is ge
pleegd, en dat het zwijgrecht, dat beslo
ten ligt in het algemeen rechtsbeginsel van 
het recht van verdediging en vastgelegd is 
in de artt. 6.1, 6.2 en 10 E.V.R.M. en 14.3, 
g, I.V.B.P.R., geen verband houdt met de 
burgerlijke rechtsvordering van het be
stuur van douane en accijnzen tot beta
ling van de ontdoken rechten, ook al wordt 
ze ingesteld bij de strafrechter die kennis
neemt van de tegen de overtreders inge
stelde strafvordering. 

Twee vragen worden zodoende aan uw 
Hof gesteld, te weten, enerzijds, of de 
rechtsvordering van het bestuur van 
douane en accijnzen tot invordering van de 
ontdoken rechten een burgerlijke rechts
vordering is die onderscheiden is van de 
strafvordering, en, anderzijds, of het 
zwijgrecht, dat besloten ligt in het alge
meen rechtsbeginsel van het recht van ver
dediging, aldan niet van toepassing is op 
dat soort burgerlijke rechtsvor~ering. 

3.1. Uw Hofheeft reeds herhaaldelijk uit
spraak moeten doen over het feit dat de 
burgerlijke rechtsvordering van het be
stuur van douane en accijnzen onderschei
den is van de strafvordering die door het
zelfde bestuur ingesteld wordt voor de 
strafgerechten (2). 

Wat dat betreft, wijst uw Hof erop dat de 
burgerlijke rechtsvordering van het be
stuur tot betaling van de ontdoken rech
ten niet volgt uit het misdrijf maar recht-

(2) Inzake het instellen van de strafVorde
ring, zie Cass., 26 nov. 1996, A.R. P.95.069.N, nr. 
458, en 11 feb. 1997, A.R. P.96.103l.N, nr. 77, als
ook R. DECLERCQ, Beginselen van straf
rechtspleging, Kluwer, 1994, nr. 65. 

Inzake het instellen van de burgerlijke rechts
vordering, zie Cass., 11 maart 1997, A.R. 
P.96.0223.N, nr. 136. 

streeks gegrond is op de wet, volgens welke 
de rechten verschuldigd zijn, en dat krach
tens art. 283 Douane enAccijnzenwet, wan
neer de in de artt. 281 en 282 voomoemde 
wet bedoelde overtredingen, fraudes, mis
drijven ofmisdaden tot betaling van rech
ten of accijnzen aanleiding geven, het straf
gerecht hierover uitspraak doet en aldus 
kennisneemt van een burgerlijke rechts
vordering, die losstaat van de strafvorde
ring. 

Precies omdat die burgerlijke rechtsvor
dering volledig onderscheiden is van de 
strafvordering, oordeelt uw Hof dat de 
strafrechter verplicht is om uitspraak te 
doen over voornoemde burgerlijke rechts
vordering, zelfs in geval van vrijspraak (3) 
ofverjaring (4), wat te dezen het geval is. 

De burgerlijke rechtsvordering van het 
bestuur tot betaling van de ontdoken hef
fingen is weliswaar ingesteld naar aanlei
ding van een misdrijf dat verband houdt 
met bedrieglijke invoer, maar volgt dus niet 
uit dat misdrijf doch is gegrond op de wet, 
volgens welke de he:ffingen naar aanlei
ding van een invoer verschuldigd zijn. 

3.2. Dan rijst nog de vraag of het 
zwijgrecht, dat besloten ligt in het alge
meen rechtsbeginsel van het recht van ver
dediging en vastgelegd is in de artt. 6.1, 6.2 
en 10 E.V.R.M. en 14.3, g, I.V.B.P.R., aldan 
niet verband houdt met de burgerlijke 
rechtsvordering tot betaling van de ontdo
ken douanerechten die het bestuur van 
douane en accijnzen ingesteld heeft voor de 
strafrechter, die kennisneemt van de straf
vordering tegen de overtreders. 

Men kan met eiser instemmen, wan
neer hij in zijn uiteenzetting aanvoert dat 
art. 14.3, g, I.V.B.P.R. aileen betrekking 
heeft op de persoon die beticht wordt van 
een misdrijf en dus geen verband houdt 
met de burgerlijke rechtsvordering tot in
vordering van de ontdoken rechten. 

Die gevolgtrekking volgt immers nood
zakelijk uit de formulering zelfvan die be
paling, volgens welke eenieder die beticht 

(3) Cass., 23 dec. 1980, A.R. 6097, nr. 246; 23 
sept. 1987, A.R. 587, nr. 50; 25 juni 1997, A.R. 
P.97.0187.F, nr. 301, en 19 nov. 1997, A.R. 
P.97.1077.F, nr. 490. 

(4) Cass., 12 dec. 1985, A.R. 7373, nr. 254; 23 
sept. 1987, A.R. 5887, nr. 50; 20 feb. 1990, A.R. 
3175, nr. 371, en 4 sept. 1991, A.R. 8985, nr. 3. 
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wordt van een misdrijf, in volle gelijk
heid, recht heeft om niet gedwongen te wor
den tegen zichzelf te getuigen of een be
kentenis af te leggen (5). 

Nochtans schat eiser volgens mij de cor
recte draagwijdte van art. 6 E.V.R.M. ver
keerd in, wanneer hij de regels van het 
recht van verdediging, van het vermoe
den van ontschuld en van het recht om niet 
aan zijn eigen inverdenkingstelling mee te 
werken, die voortvloeien uit het recht op 
een eerlijk proces, tot de strafVordering be
perkt. 

Het staat vast dat het recht om niet aan 
zijn eigen inverdenkingstelling mee te wer
ken, samenhangt met de strafvordering, 
hetgeen blijkt uit het door eiser aange
haalde arrest van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens van 17 dec. 1996 (6). 

Uw Hofheeft overigens, bij arrest van 11 
maart 1992, tevens geoordeeld dat het recht 
op een eerlijk proces, bedoeld in de eerste 
paragraaf van die bepaling, het recht im
pliceert om niet gedwongen te worden om 
tegen zichzelf te getuigen of een bekente
nis afte leggen (7). 

Ofschoon het in dat arrest bedoelde ge
val ook een strafvordering betrof, moet 
evenwel rekening worden gehouden met 
het feit dat uit de formulering van art. 6.1 
van voornoemd verdrag blijkt dat die be
paling op "eenieder" van toepassing is en 
betrekking heeft op de rechtbank die uit
spraak moet doen over, hetzij "de gegrond
heid van een tegen hem ingestelde straf
vervolging", hetzij "geschillen over zijn 
burgerlijke rechten en verplichtingen". 

Zoals proc.-gen. Velu, toen adv.-gen., be
klemtoonde in zijn conclusie, welke ge
leid hebben tot het beginselarrest van 8 
april 1976 over de vraag of dat artikel van 
toepassing is op de rechten en verplichtin
gen die uit het belastingrecht voortvloeien, 
moet elk geschil dat geen verband houdt 
met strafzaken, maar wel met een ander 
subjectief recht dan een politiek, econo
misch, sociaal of cultureel recht, aange
merkt worden als een geschil dat betrek
king heeft op "een burgerlijk recht". 
Krachtens een precieze regel van het ob
jectiefrecht kan een prive-persoon in zijn 
verhoudingen tot een ander persoon hou-

(5) Zie Cass., 16 feb. 1996, A.R. A.94.0002.F, nr. 
82. 

(6) HofMensenrechten, 17 dec. 1996 (J.D.F., 
1997, 98). 

(7) Cass., 11 maart 1992, A.R. 9477, nr. 362. 

der zijn van voornoemd subjectief recht, dat 
tegelijkertijd ook verband houdt met een 
verplichting die een prive-persoon moet na
komen en die aan een dergelijk recht ver
bonden is (8). 

Uw Hofheeft zich, wat dat betreft, bij het 
standpunt van het O.M. aangesloten en 
heeft met dat arrest geoordeeld dat voor
noemd art. 6 niet van toepassing is op rech
ten en verplichtingen die voortvloeien uit 
het belastingrecht, aangezien die rechten 
en verplichtingen een politiek karakter heb
ben (9). 

Dat beginsel is, volgens mij, te dezen 
vanzelfsprekend van toepassing, aange
zien het gaat om ontdoken rechten bij de 
invoer van goederen binnen de Gemeen
schap. 

In dat verband verwijs ik naar een re
cent arrest van 30 juni 1998 van uw Hof, 
dat nogmaals de specificiteit bevestigt van 
de burgerlijke rechtsvordering tot beta
ling van een ontdoken indirecte belasting, 
te weten een ontdoken douaneheffing bij de 
invoer van vee binnen de Europese Ge
meenschap (10). 

Dit is dus ook hier het geval en, om de 
pas vermelde redenen, volgt dat het 
zwijgrecht, dat besloten ligt in het alge
meen rechtsbeginsel van het recht van ver
dediging, niet van toepassing is op de bur
gerlijke rechtsvordering van het bestuur 
van douane en accijnzen tot invordering 
van de ontdoken rechten. 

Ik ben dan ook van oordeel dat de be
streden beslissing moet worden vernie
tigd op grond van het tweede middel. Het 
derde middel kan niet leiden tot vernieti
ging, aangezien het steunt op een pre
misse die het arrest niet bevat, nl. de vast
stelling door de appelrechters dat de 
verweerders te dezen goederen hebben in
gevoerd. 

Conclusie : vernietiging. 

(8) Zie concl. proc.-gen. Velu, toen adv.-gen., 
voor Cass., 8 april1976, in Bull. en Pas., 1976, 
I, 871. 

(9) Zie, in die zin: VELD en ERGEC, R.P.D.B., 
aanv. D. VI, "Convention europeenne des droits 
de l'homme", nr. 429, en KHoL, "Droit fiscal et ar
ticle 6 de la Convention europeenne des droits de 
l'homme", J.L.M.B., 1992, 1352. 

(10) Cas., 30 juni 1998, A.R. P.97.028l.N, nr. 
353. 
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ARREST (vertaling) 

(A.R. P.98.0412.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 februari 1998 gewe
zen door het Hof van Beroep te Ber
gen; 

I. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de tegen de 
verweerder Corado Rinaldi ingestelde 
rechtsvordering tot betaling van rech
ten: 

Overwegende dat het arrest eiser 
akte verleent van zijn afstand van die 
rechtsvordering, aangezien die ver
weerder de douanerechten betaald 
heeft; 

Dat de voorziening zonder belang en 
derhalve niet ontvankelijk is; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de te
gen de andere verweerders ingestelde 
rechtsvordering tot betaling van rech
ten: 

Gelet op de aldus gestelde memo
rie: 

Over het eerste middel : schen<ling van de 
artikelen 6.1 en 6.2, 10, inzonderheid 2°, 
van het Europees Verdrag tot bescher
ming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden, ondertekend te 
Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd 
bij de wet van 13 mei 1955, 14.1 en 14.3 g, 
van het Internationaal Verdrag inzake bur
gerrechten en politieke rechten, onderte
kend te New York op 19 december 1966 en 
goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981, 
alsook miskenning van de algemene rechts
beginselen inzake de eerbiediging van het 
recht van verdediging en de bewijsvoe
ring in strafzaken, 

doordat het bestreden arrest, met wijzi
ging van het beroepen vonnis, eisers bur
gerlijke rechtsvordering, die ertoe strekt de 
verweerders hoofdelijk te doen veroorde
len om hem douanerechten tot beloop van 
15.447.641 frank, verhoogd met de verwijl
intrest, te betalen, ongegrond verklaart en 
ze afwijst, op grond dat "de onderzoeks
inspectie van het Belgisch bestuur van de 
douane en accijnzen op 16 september 1985 
proces-verbaal wegens bedrieglijke in
voer heeft opgemaakt ten laste van onder 
meer (de eerste verweerder), Patrick 

Snauwaert, Vincent Camerlinck, Didier De
meulenaere en verschillende bestemme
lingen die in de loop van aanvullende on
derzoeken zijn gei:dentificeerd en wier naam 
in aanvullende processen-verbaal bij dat 
proces-verbaal zullen worden opgenomen 
( ... )"; dat "(voornoemd) proces-verbaal is op
gemaakt na een onderzoek dat de Belgische 
inspectiedienst van de douane en accijn
zen samen met de diensten van de Franse 
nationale directie van de douane
onderzoeken heeft gevoerd", waaruit volgt 
dat ''het onderzoek in Frankrijk is aange
vat met de vaststellingen van de beamb
ten (van de Franse douane) die op 5, 6 en 
7 maart 1985 toezicht hielden ( ... ) in dena
bijheid van de grenspost", "dat Vincent Ca
merlinck en Patrick Snauwaert ( ... ), naar 
aanleiding van de door de Franse dien
sten ingewonnen inlichtingen door de amb
tenaren van de D.N.E.D. van Rijsel op (13) 
maart 1985 zijn verhoord (proces-verbaal, 
blz. 9, 10, 11 en 12)", dat "documenten die 
in het bezit van de genaamde Snauwaert 
zijn aangetroffen, nog diezelfde dag in be
slag zijn genomen", dat ook de eerste ver
weerder en de vervoerder Demeulenaere 
werden verhoord, waarna laatstgenoemde 
spontaan bepaalde documenten aan de on
derzoekers heeft overhandigd, waaronder 
een 'pakjeslijst met onregelmatige leveran
ciers', ( ... )die volgens hem de lijst van aile 
niet-gededouaneerde pakjes bevatte die be
drieglijk uit Frankrijk in Belgie werden in
gevoerd", dat "de genaamde Camerlinck, 
Snauwaert, (de eerste verweerder) en De
meulenaere, voor hun verhoor, het beslag 
of de vrijwillige afgifte van de documen
ten zijn gewaarschuwd dat, hoewel zij niet 
onder eed dienden te getuigen, hun ver
klaringen tegen hen als bewijs konden wor
den gebruikt en dat aile valse of onjuiste in
lichtingen die zij aan de onderzoekers 
mochten verstrekken om de handelingen 
van een derde delinkwent te dekken, hun 
strafrechtelijke aansprakelijkheid in het ge
drang konden brengen", dat, nu bleek dat 
"de door de Belgische overheid verzamelde 
bewijzen rechtstreeks en onmiddellijk 
voortvloeien uit de bewijzen die de Franse 
overheid in handen kreeg door de schik
kingen die ( ... ) op 5, 6 en 7 maart 1985 wer
den getroffen"; dat de Belgische overheid 
"zonder de door de Franse douane ont
dekte materiele gegevens, over geen en
kele ernstige aanwijzing zou hebben be
schikt om de identiteit van de bestemme
lingen van de niet-gededouaneerde pakjes 
te achterhalen en de omvang van de ge
smokkelde koopwaar te ramen, aange
zien de fragmentarische aantekeningen in 
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Eddy Arnelyncks agenda, die in zijn kan
toor werd teruggevonden, ( ... ) op zich niet 
voldoende aanwijzingen bevatten", dat "de 
voorafgaande waarschuwing aan het adres 
van de op (13) maart 1985 door de Franse 
douanediensten verhoorde personen, die 
uitdrukkelijk werd opgetekend in de door 
hen opgemaakte processen-verbaal, een 
schending inhoudt van het recht om te zwij
gen en om niet aan de eigen inverdenking
stelling mee te werken, welk recht impli
ciet in artikel 6 van het (E.V.R.M.) is 
vastgelegd", dat "het feit dat die perso
nen naar aanleiding van die waarschu
wing bedreigd werden met straffen, als zij 
aan de onderzoekers valse of onjuiste in
lichtingen zouden verschaffen, immers een 
drukkingsmiddel is dat hen eventueel er
toe gedwongen heeft feiten kenbaar te rna
ken die zij zonder die dwang niet zouden 
hebben bekend", zodat de vaststellingen 
van de Belgische overheid, nu zij gegrond 
zijn op die onder dwang verkregen onthul
lingen die geen bewijswaarde hebben, om 
dezelfde reden zelf onregelmatig waren, 

terwijl artikel 6.1 van het Europees Ver
drag tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden luidt 
als volgt : 'bij het bepalen van de gegrond
heid van een tegen hem ingestelde straf
vervolging, heeft eenieder recht op een eer
lijke en openbare behandeling van zijn zaak 
( ... ) door een onafhankelijke en onpartij
dige rechterlijke instantie ( ... )"; artikel 6.2 
luidt als volgt: "eenieder, die wegens een 
strafbaar feit wordt vervolgd, wordt voor 
onschuldig gehouden totdat zijn schuld vol
gens de wet bewezen wordt"; artikel10 van 
het Verdrag luidt als volgt : "1 o eenieder 
heeft recht op vrijheid van meningsui
ting. Dit recht omvat de vrijheid een me
ning te koesteren en de vrijheid om inlich
tingen of denkbeelden te ontvangen of door 
te geven, zonder inmenging van overheids
wege en ongeacht grenzen ( ... ), 2° daar de 
uitoefening van deze vrijheden plichten en 
verantwoordelijkheden met zich brengt, kan 
zij worden onderworpen aan bepaalde for
maliteiten, voorwaarden, beperkingen of 
sancties, welke bij de wet worden voor
zien en die in een democratische samen
leving nodig zijn ( ... )"; artikel14, 3°, g, van 
het Internationaal Verdrag inzake burger
rechten en politieke rechten luidt als volgt: 
"bij het bepalen van de gegrondheid van 
een tegen hem ingestelde strafvervolging 
he eft eenieder (het) recht ( ... ) niet tegen 
zichzelf te getuigen of een bekentenis af te 
leggen"; het zwijgrecht weliswaar beslo
ten ligt in het recht van verdediging dat 
wordt toegekend aan eenieder die straf-

rechtelijk wordt vervolgd; dat recht impli
ceert dat de persoon die van een misdrijf 
beschuldigd wordt, het recht heeft om te 
zwijgen en niet te antwoorden, als hij door 
dat antwoord zichzelf beschuldigt en, bij
gevolg, dat de beschuldigde niet mag on
derworpen worden aan onrechtmatige 
dwangmaatregelen vanwege de overheid; 
het recht van verdediging en het zwijg
recht het gebruik verbieden, enerzijds, van 
onrechtmatige en oneerlijke methodes om 
bewijzen van schuld tegen een beschul
digde te verzamelen en, anderzijds, van 
dwang teneinde de beschuldigde ertoe te 
brengen zichzelfte beschuldigen en aan het 
bewijs van zijn schuld mee te werken; er 
geen onrechtmatig middel of dwang is aan
gewend om de beschuldigde ertoe te bren
gen tegen zichzelf te getuigen, zodat niet 
wettig kan worden beslist dat het recht van 
verdediging van een beklaagde is geschon
den en dat de bewijzen die tijdens het op
sporingsonderzoek ofhet voorafgaand on
derzoek zijn verkregen, onrechtmatig zijn 
en, bijgevolg, de vervolgingen niet kun
nen wettigen; het bestreden arrest, nu het 
alleen vaststelt (bladzijde 15) dat "de ge
naamde Camerlinck, Snauwaert, (de eer
ste verweerder) en Demeulenaere, voor hun 
verhoor, het beslag of de vrijwillige af
gifte van de documenten zijn gewaar
schuwd dat, hoewel zij niet onder eed dien
den te getuigen, hun verklaringen tegen 
hen als bewijs konden worden gebruikt en 
dat alle valse of onjuiste inlichtingen die zij 
aan de onderzoekers bewust mochten ver
strekken om de handelingen van een derde 
delinkwent te dekken, hun strafrechte
lijke aansprakelijkheid in het gedrang kon
den brengen" en dat "de Belgische over
heid, ten gevolge van de bewijzen die de 
Franse douanediensten tijdens die verho
ren verkregen hadden, huiszoekingen heeft 
verricht ( ... )", niet wettig kon beslissen dat 
"de voorafgaande waarschuwing aan het 
adres van de op (13) maart 1995 door de 
Franse douanediensten verhoorde perso
nen ( ... ) een schending inhoudt van het 
recht om te zwijgen ( ... )", omdat "het feit 
dat die personen naar aanleiding van die 
waarschuwing bedreigd werden met straf
fen, als zij aan de onderzoekers valse of on
juiste inlichtingen zouden verschaffen, im
mers een drukkingsmiddel is dat hen 
eventueel ertoe gedwongen heeft feiten ken
baar te maken die zij zonder die bedrei
ging niet zouden hebben bekend"; uit de 
vaststelling alleen dat de Franse onder
zoekers de eerste verweerder en andere 
personen gewaarschuwd hebben dat elke 
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valse of onjuiste verklaring die zij zou
den afleggen tot strafvervolgingen kon lei
den, immers niet wettig kan worden afge
leid dat het hun toegekende zwijgrecht is 
geschonden, doordat zij gedwongen wa
ren om zichzelfte beschuldigen of gewoon
weg te praten, aangezien de gewone waar
schuwing die hen werd gegeven aileen 
betrekking had op de valse inlichtingen die 
zij konden verstrekken om het onderzoek 
op een dwaalspoor te brengen en de aan
dacht van de verhoorde personen, daaren
tegen, voorafgaandelijk werd gevestigd op 
het feit dat hun verklaringen tegen hen als 
bewijs konden worden gebruikt; het be
streden arrest niet wettig kon beslissen dat 
het recht van verdediging van de verweer
ders was geschonden in de loop van het oor
spronkelijke, door de Franse douane
diensten gevoerde onderzoek, zodat de 
processen-verbaal die door de onderzoe
kers van de Belgische douanediensten zijn 
opgemaakt, om dezelfde reden onrechtma
tig zijn en geen bewijswaarde hebben : 

Overwegende dat de bewijzen waar
op de strafvordering gegrond is en 
waarover de strafrechter vrijelijk kan 
oordelen, op rechtmatige wijze moe
ten verkregen zijn; dat niet aileen het 
bewijs dat is verkregen door middel 
van een bij wet uitdrukkelijk verba
den handeling, maar ook het bewijs 
dat is verkregen door een handeling 
die niet verenigbaar is met de grond
regelen van de strafrechtspleging of 
met de algemene rechtsbeginselen, en 
meer bepaald met de eerbiediging van 
het recht van verdediging, waartoe het 
zwijgrecht behoort, onwettig is; 

Overwegende dat het hof van be
roep, nu het vaststelt dat "de ge
naamde Camerlinck, Snauwaert, Ame
linckx Eddy en Demeulenaere, voor 
hun verhoor, het beslag of de vrijwil
lige afgifte van de documenten zijn ge
waarschuwd dat, hoewel zij niet on
der eed dienden te getuigen, hun 
verklaringen tegen hen als bewijs kon
den worden gebruikt en dat alle valse 
of onjuiste inlichtingen die zij bewust 
aan de onderzoekers mochten ver
strekken om de handelingen van een 
derde delinkwent te dekken, hun straf
rechtelijke aansprakelijkheid in het ge
drang konden brengen", wettig heeft 
beslist dat "de voorafgaande waar-

schuwing aan het adres van de op (13) 
maart 1985 door de Franse douane
diensten verhoorde personen, die uit
drukkelijk werd opgetekend in de door 
hen opgemaakte processen-verbaal, 
een schending inhoudt van het recht 
om te zwijgen en om niet aan de ei
gen inverdenkingstelling mee te wer
ken, welk recht impliciet in artikel 6 
van het (E.V.R.M.) is vastgelegd", aan
gezien ''het feit dat die personen naar 
aanleiding van die waarschuwing be
dreigd werden met straffen, als zij aan 
de onderzoekers valse of onjuiste in
lichtingen zouden verschaffen, im
mers een drukkingsmiddel is dat hen 

-eventueel ertoe gedwongen heeft fei~ 
ten kenbaar te maken die zij zonder 
die bedreiging niet zouden hebben be
kend"; 

Dat het middel niet kan worden aan 
genom en; 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 6.1 en 6.2, 10, inzonderheid 2°, 
van het Europees Verdrag tot bescher
ming van de rechten van de mens, onder
tekend te Rome op 4 november 1950 en 
goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, 
14.1 en 14.3, g, van het Internationaal Ver
drag inzake burgerrechten en politieke 
rechten, ondertekend te New York op 19 de
cember 1966 en goedgekeurd bij de wet van 
15 mei 1981, 280, 281, 282 en 283 van het 
koninklijk besluit van 18 juli 1977 hou
dende coi:irdinatie van de algemene bepa
lingen inzake douane en accijnzen, 

doordat het bestreden arrest, na te heb
ben beslist "dat definitief is uitgemaakt dat 
de strafvordering is verjaard", met wijzi
ging van het bestreden vonnis, de burger
lijke rechtsvordering van eiser, die aileen 
strekte tot "invordering van de ontdoken 
rechten", ongegrond verklaart en ze ver
werpt, op grand dat de eerste verweerder 
en de overige verhoorde personen, bij hun 
voorafgaand verhoor door de onderzoe
kers van de Franse douane, "gewaarschuwd 
werden dat, hoewel ze niet onder eed dien
den te getuigen, hun verklaringen als be
wijs tegen hen gebruikt konden worden en 
dat aile valse of onjuiste inlichtingen die zij 
bewust aan de onderzoekers mochten ver
strekken om de handelingen van een derde 
delinkwent te dekken, hun strafrechte
lijke aansprakelijkheid in het gedrang kon
den brengen", dat de Belgische douane, 
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dankzij de bewijzen die de Franse douane
diensten tijdens die verhoren hadden ver
kregen, de bewijzen van de hun ten laste 
gelegde bedrieglijke invoer hebben kun
nen verzamelen, dat "de voorafgaande 
waarschuwing aan het adres van de op (13) 
maart 1985 door de Franse douanediensten 
verhoorde personen, die uitdrukkelijk werd 
opgetekend in de door hen opgemaakte 
processen-verbaal, een schending inhoudt 
van het recht om te zwijgen en om niet aan 
de eigen inverdenkingstelling mee te wer
ken (. .. ); dat het feit dat die personen naar 
aanleiding van die waarschuwing bedreigd 
werden met stra:ffen, als zij aan de onder
zoekers valse of onjuiste inlichtingen zou
den verschaffen, immers een druk
kingsmiddel is dat hen eventueel ertoe ge
dwongen heeft feiten kenbaar te maken die 
zij zonder die bedreiging niet zouden heb
ben bekend" en dat "het door de Belgische 
autoriteiten opgemaakte proces-verbaal van 
16 september 1985 en de daaropvolgende 
processen-verbaal het rechtstreeks en on
middellijk gevolg zijn van de aldus onder 
dwang verkregen verklaringen, waardoor 
zij door dezelfde onregelmatigheid zijn aan
getast en bijgevolg, net als de processen
verbaal van de Franse douanediensten, in 
deze zaak geen bewijswaarde hebben", 

terwijl de rechtsvordering van het be
stuur van douane en accijnzen tot invor
dering van de ontdoken rechten slechts in
cidenteel bij de strafvordering is ingesteld 
en volledig ervan losstaat, aangezien die 
vordering uitsluitend gegrond is op de bij
zondere bepalingen van de douane- en 
accijnzenwet en niet op een misdrijf; die 
vordering weliswaar gelijktijdig met de 
strafvordering kan worden ingesteld, doch 
een volkomen zelfstandige en aparte vor
dering is die niet gegrond is op het mis
drijf maar rechtstreeks op de wet, vol
gens welke douanerechten verschuldigd 
zijn, onverschillig of er bij de invoer al dan 
niet bedrog is gepleegd; het zwijgrecht, dat 
toegekend wordt aan eenieder die straf
rechtelijk wordt of kan worden vervolgd, 
dat besloten ligt in het algemeen rechts
beginsel van de eerbiediging van het recht 
van verdediging dat vastgelegd is in de ar
tikelen 6.1, 6.2 en 10 van het Europees Ver
drag van de rechten van de mens en 14.3, 
g, van het Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten, en dus 
geen verband houdt met de rechtsvorde
ring van het bestuur van douane en ac
cijnzen tot betaling van de ontdoken 
douanerechten, ook al wordt ze ingesteld bij 
de strafrechter die kennisneemt van de te
gen de overtreders ingestelde strafvorde-

ring; voornoemd recht alleen betrekking 
heeft op de strafvervolging, tot het bewijs 
waarvan beklaagde noch door dwangmaat
regelen noch door onrechtmatige en oneer
lijke middelen kan worden gedwongen; het 
bestreden arrest, dat alleen uitspraak doet 
over de burgerlijke rechtsvordering van ei
ser, die aileen ertoe strekte de verweer
ders te doen veroordelen tot betaling van de 
ontdoken douanerechten, die rechtsvorde
ring niet wettig ongegrond kon verkla
ren, op grond dat de oorspronkelijk door de 
Franse douane naar aanleiding van het op
sporingsonderzoek tegen hen verzamelde 
bewijzen onrechtmatig waren, aangezien 
(de eerste) verweerder en de overige on
dervraagden gedwongen werden om bewij
zen te leveren die voor hen nadelig wa
ren en die ertoe strekten het bestaan aan 
te tonen van de aan de verweerders ver
weten bedrieglijke handel : 

Overwegende dat de rechtsvorde
ring van het bestuur tot betaling van 
de ontdoken rechten weliswaar niet 
gegrond is op het misdrijf, maar recht
streeks op de wet die de betaling van 
de rechten oplegt; dat die burgerlijke 
rechtsvordering, ofschoon ze met de 
strafvordering samengaat, een zelf
standige vordering is; 

Overwegende, evenwel, dat het be
stuur, voor die rechtsvordering tot in
vordering van de ontdoken rechten, 
geen voordeel mag halen uit inlich
tingen die, naar aanleiding van een 
onderzoek dat tot strafVervolgingen ge
leid heeft, zijn verkregen met scherr
ding van het recht van verdediging, en 
meer bepaald van het recht om te zwij
gen en om niet mee te werken aan de 
eigen inverdenkingstelling; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het derde middel : schending van de 
artikelen 1, inzonderheid § 2, 3 en 4, 9, 12, 
§ 1 en 3, 13, 37, 39 van de E.E.G.-veror
dening nr. 222/77 van de Raad van 13 de
cember 1976 betreffende communautair 
douanevervoer (Publikatieblad van de Eu
ropese Gemeenschappen van 9 februari 
1977), v66r de wijziging ervan bij de E.E.G.
verordening nr. 1901/95 van de Raad van 
8 juli 1985, 1, inzonderheid § 8, 71 van de 
E.E.G.-verordening nr. 223/77 van de Com
missie van 22 december 1976 houdende 
uitvoeringsbepalingen alsmede vereen
voudigingsmaatregelen van de regeling voor 
communautair douanevervoer, 9, 10, 177 
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van het Verdrag tot oprichting van de Eu
ropese Gemeenschap, 1315 van het Bur
gerlijk Wetboek, 2, § 1, 280, 281, 282 en 283 
van het koninklijk besluit van 18 juli 1977 
houdende coiirdinatie van de algemene be
palingen inzake douane en accijnzen, v66r 
de wijziging ervan bij de wet van 22 de
cember 1989, 

doordat het bestreden arrest beslist dat 
de eerste processen-verbaal van de Franse 
douane, het proces-verbaal van 16 septem
ber 1985 van de Belgische overheid en de 
daaropvolgende processen-verbaal geen 
bewijswaarde hebben, en vervolgens de bur
gerlijke rechtsvordering van eiser, die er
toe strekte de verweerders te doen veroor
delen tot betaling van de ontdoken rechten, 
verwerpt, op grond dat "(eiser) geen en
kel ander bewijs levert dat het Hof ervan 
kan overtuigen dat de beklaagden de aan 
hen verweten misdrijven werkelijk heb
ben gepleegd", 

terwijl, eerste onderdeel, uit artikel 283 
van het koninklijk besluit van 18 juli 1977 
blijkt dat de rechtsvordering tot invorde
ring van de ontdoken rechten, die door het 
bestuur van douane en accijnzen bij de 
strafrechter wordt ingesteld niet gegrond is 
op het aan de beklaagde ten laste gelegde 
misdrijf, een zelfstandige en van de straf
vordering volledig losstaande vordering is 
die enkel steunt op de bijzondere bepalin
gen van de wet op de douane en accijn
zen en op de bepalingen van de Europese 
reglementering op communautair douane
vervoer; het bestreden arrest voornoemde 
rechtsvordering niet wettig kon verwer
pen, op grond dat eiser het bewijs niet le
verde van de bedrieglijke handel uit hoofde 
waarvan de eisers strafrechtelijk waren 
vervolgd (schending van de artikelen 280, 
281, 282, 283 van het koninklijk besluit van 
18 juli 1977); 

tweede onderdeel, eiser in zijn op 22 mei 
neergelegde nota van 2 maart 1992 (stuk 
34), betoogde dat de invoerrechten ver
schuldigd waren, aangezien "op het ogen
blik van de feiten, in 1984 en 1985, ai
leen de goederen met een document T 2 of 
T 2 L, dat bij de invoer ervan aan de 
douane diende te worden voorgelegd, van 
invoerrechten konden worden vrijgesteld, 
onverminderd de bij wet bepaalde uitzon
deringen, ( ... ) waaronder de litigieuze in
gevoerde goederen niet konden (vallen) ( ... )"; 
de verweerders voornoemde documenten 
voor de betrokken goederen niet kunnen 
voorleggen; artikel 9, 2°, van het Verdrag 
tot oprichting van de Europese Gemeen
schap bepaalt dat de afschaffing van de 
douanerechten en van de kwantitatieve be-

perkingen tussen de Lid-Staten van toe
passing is "op de producten welke van oor
sprong zijn uit de Lid-Staten alsook op de 
producten uit derde landen welke zich in de 
Lid-Staten in het vrije verkeer bevinden"; 
wanneer de invoerders niet kunnen bewij
zen dat de goederen van communautaire 
oorsprong zijn of in het vrije verkeer zijn 
gebracht, douanerechten verschuldigd zijn 
overeenkomstig artikel2, § 1, van het ko
ninklijk besluit van 18 juli 1977; artikel39, 
§ 1, van de E.E.G.-verordening nr. 222177 
bepaalt dat voor de met toepassing van de 
regeling voor inten1 communautair douane
vervoer te vervoeren goederen, een aan
gifte T2 moet worden gedaan, die het enige 
bewijs vormt van de communautaire oor
sprong van een goed; uit het onder ling ver
b and van de artikelen 12, § 3, 13 en 39, 
§ 2, van de verordening blijkt dat, wat de 
bewijslast betreft, de invoerder instaat voor 
het aanvragen van de documenten T2, het 
doen van de vereiste aangiften, de andere 
formaliteiten, de over legging van de docu
menten aan de bevoegde autoriteiten en het 
regelmatig verrichten van het douane
vervoer; de verordening nr. 223/77 betref
fende communautaire goederen die niet on
der de regeling van het intern com
munautair douanevervoer vervoerd worden, 
bepalingen bevat die analoog zijn aan die 
van de verordening nr. 222177; meer be
paald artikel 1, § 8, van voornoemde ver
ordening, document T2L vereist als bewijs
middel, waarvan de inhoud overeenkomt 
met het document T2 voor intern douane
vervoer; het bestreden arrest, nu het niet 
vaststelt dat de verweerders aan de hand 
van T2- of T2L-documenten aangetoond 
hebben dat de in Belgie ingevoerde liti
gieuze goederen van communautaire oor
sprong waren, niet wettig beslist dat ei
ser de gegrondheid niet bewijst van zijn 
vordering, die ertoe strekte de verweer
ders te doen veroordelen tot betaling van 
douanerechten op die goederen en dat bij
gevolg die rechtsvordering niet gegrond is 
(schending van alle, in het middel aange
geven bepalingen, met uitzondering van de 
artikelen 177 van het Verdrag tot oprich
ting van de E.E.G., 280, 281, 282 en 283 
van het koninklijk besluit van 18 juli 1977); 

derde onderdeel, het hof van beroep, in 
zijn arrest van 28 juni 1996, het Hofvan de 
Europese Gemeenschappen gevraagd heeft 
hoe de E.E.G.-verordeningen nrs. 222177 en 
223/77 moesten worden uitgelegd; het Hof 
van Justitie, in zijn arrest van 25 septem
ber 1997, voor recht gezegd heeft dat "1° de 
regel, gesteld in verordening nr. 222177 
(E.E.G.) van de Raad van 13 december 
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1976 betreffende communautair douane
vervoer en (E.E.G.) nr. 223177 van de Com
missie van 22 december 1976 houdende 
uitvoeringsbepalingen alsmede vereen
voudigingsmaatregelen van de regeling voor 
communautair douanevervoer, dat het be
wijs van het communautaire karakter van 
een goed, voor zover niet anders is bepaald, 
uitsluitend kan worden geleverd aan de 
hand van de documenten T2 en T2L, in 
overeenstemming is met de artikelen 9 en 
10 van het E.E.G.-Verdrag; 2" artikel37, § 
2, van de E.E.G.-verordening nr. 222/77 het 
niet mogelijk maakt, het communautaire 
karakter van een goed te bewijzen door 
vaststellingen gedaan door de bevoegde au
toriteiten van een Lid-Staat bij de contro
les in het kader van de regeling voor com
munautair douanevervoer"; het Hof van 
Justitie beklemtoont dat "wat het bewijs 
(van het communautair karakter van de 
goederen) betreft, de E.E.G.-verordeningen 
nrs. 222177 en 223/77 de regel huldigen dat 
het bewijs van het communautair karak
ter van een goed, voor zover niet anders is 
bepaald, uitsluitend kan worden geleverd 
aan de hand van de documenten T2 of T2L 
(. .. )", dat "wat de bewijslast betreft, uit ver
ordening nr. 222177 blijkt dat in de regel de 
belanghebbenden of hun gevolmachtig
den instaan voor het aanvragen van die do
cumenten, het doen van de vereiste aan
giften, de andere formaliteiten, de 
over legging van de documenten aan de be
voegde autoriteiten en het regelmatig ver
richten van het douanevervoer ( .. .)" en "( ... ) 
het bewijs van het communautaire karak
ter van een goed, voor zover niet anders is 
bepaald, uitsluitend kan worden geleverd 
aan de hand van de documenten T 2 ofT 2 
L ( ... ) kunnen vaststellingen door de auto
riteiten van een Lid-Staat niet worden ge
bruikt om het communautaire karakter van 
een goed te bewijzen, daar dit zou neerko
men op de herinvoering van de gelijktij
dige toepassing van de nationale admini
stratieve regelingen ( ... )"; wanneer de 
nationale rechter een prejudiciiHe vraag aan 
het Europees Hofvan Justitie stelt over de 
uitlegging van een bepaling van een door 
een instelling van de Gemeenschap aan
genomen akte, door die uitlegging gebon
den is; het bestreden arrest, nu het be
slist dat de rechtsvordering van eiser, die 
ertoe strekt de verweerders, wegens de in
voer van goederen waarvan de com
munautaire oorsprong niet is aangetoond, 
te doen veroordelen tot betaling van de 
douanerechten, niet gegrond is, zonder 
daarbij tevens vast te stellen dat voor
noemde verweerders door overlegging van 

een met de E.E.G.-verordeningen 222/77 en 
223/77 overeenstemmend document T 2 of 
T 2 L, de communautaire oorsprong van de 
litigieuze goederen bewezen hebben, de 
draagwijdte van het arrest van 25 septem
ber 1977 van het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen miskent en niet 
naar recht verantwoord is (schending van 
de artikelen 177 van het Verdrag tot op
richting van de E.E.G., 1, inzonderheid § 2, 
3 en 4, 9, 12, § 1 en 3, 13, 37, 39 van de 
verordening nr. 222177 van 13 december 
1976, 1, inzonderheid § 8, 71 van de ver
ordening nr. 223/77 van 22 december 1976 
en 2, § 1, van het koninklijk besluit van 18 
juli 1977) : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat het arrest beslist 
"dat de aan de beklaagden verweten 
feiten niet wettig zijn vastgesteld", on
der meer daar "de dreiging met straf
fen", zoals die blijkt uit de waarschu
wing die de Franse douanediensten 
gegeven hebben voor de verhoren van 
Camerlinck, Snauwaert, Amelynck en 
Demeulenaere, "als (zij) aan de on
derzoekers valse of onjuiste inlichtin
gen zouden verscha:ffen, ( ... ) een 
drukkingsmiddel is dat hen eventueel 
ertoe gedwongen heeft feiten kenbaar 
te maken die zij zonder die bedrei
ging niet zouden hebben bekend", en 
"dat het door de Belgische autoritei
ten opgemaakte proces-verbaal van 16 
september 1985 en de daaropvolgende 
processen-verbaal het rechtstreeks en 
onmiddellijk gevolg zijn van de al
dus onder dwang verkregen verkla
ringen, waardoor zij door dezelfde on
regelmatigheid zijn aangetast en 
bijgevolg, net als de processen-verbaal 
van de Franse douanediensten, in deze 
zaak geen bewijswaarde hebben"; dat 
die overwegingen volstaan om de be
slissing van het hofvan beroep naar 
recht te verantwoorden; 

Overwegende dat de reden van het 
arrest, volgens welke eiser "geen en
kel ander bewijs levert dat het Hofer
van kan overtuigen dat de beklaag
den de aan hen verweten misdrijven 
werkelijk hebben gepleegd", bijge
volg, geen weerslag heeft op de wet
tigheid van de beslissing; 



-- --------_~_::[ __ """! 

Nr. 16 HOF VAN CASSATIE 39 

Dat het onderdeel, nu het gericht is 
tegen een ten overvloede gegeven re
den, zonder belang is; 

Wat het tweede en derde onderdeel 
samen betreft : 

Overwegende dat voornoemde on
derdelen het arrest verwijten dat het 
de verweerders niet veroordeeld heeft 
om douanerechten te betalen op de in
gevoerde goederen, hoewel zij geen do
cumenten T 2 ofT 2 L hadden voor
gelegd, wat het enige bewijs zou zijn 
geweest dat er op de ingevoerde goe
deren geen rechten verschuldigd wa
ren; 

Overwegende dat het arrest niet be
slist dat de vervoerde goederen, waar
van de communautaire oorsprong door 
de invoerder niet naar behoren op de 
voorgeschreven wijze is bewezen, niet
temin kunnen worden vrijgesteld van 
invoerrechten, maar aileen vaststelt 
dat het bewijs van de litigieuze in
voer niet op rechtmatige wijze is ver
kregen; 

Dat die onderdelen, nu zij berus
ten op een onjuiste uitlegging van het 
arrest, feitelijke grondslag missen; 

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

13 januari 1999 - 2e kamer- Voorzit
ter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Fischer -Anders
luidende conclusie van de h. De Riemae
cker, advocaat-generaal-Advocaten: mrs. 
Tllint; M. Baltus, F. Baltus, Himpler, Ver
bruggen, Brussel. 

Nr. 16 

2e KAMER - 13 januari 1999 

1 o MISBRUIK VAN VERTROUWEN -
MOREEL BESTANDDEEL - BEGRIP- GOEDE 
TROUW - BEWEEGREDENEN - VERHOOPT 
VOORDEEL. 

2° MISDRIJF- ALGEMEEN. BEGRIP. MATE
RIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. EENHEID 
VAN OPZET- MISBRUIK VAN VERTROUWEN
MOREEL BESTANDDEEL- GOEDE TROUW
BEWEEGREDENEN- VERHOOPT VOORDEEL 

3o ONAANTASTBARE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER- STRAF
ZAKEN- GETUIGE- VERHOOR- NOODZAAK 
OF OPPORTUNITEIT. 

4 o BEWIJS - STRAFZAKEN- GETUIGEN
VERHOOR VAN EEN GETUIGE- NOODZAAK OF 
OPPORTUNITEIT- FEITENRECHTER- ONAAN
TASTBARE BEOORDELING. 

5° CHEQUE- UITGIFrE ZONDER DEKKING
MOREEL BESTANDDEEL- BEGRIP. 

6° MISDRIJF- ALGEMEEN. BEGRIP. MATE
RIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. EENHEID 
VAN OPZET - UITGIFTE VAN ONGEDEKTE 
CHEQUES - MOREEL BESTANDDEEL. 

1 o en 2° Het moreel bestanddeel van het 
wanbedrijf misbruik van vertrouwen be
staat in het opzet van de dader om zich 
de hem toevertrouwde zaak toe te eige
nen of ze aan de eigenaar te ontnemen en 
er aldus als eigenaar over te beschik
ken; wat dat betreft zijn zowel de goede 
trouw van de dader als zijn beweegrede
nen of de omstandigheid dat hij het ver
hoopte voordeel niet heeft behaald, niet 
terzake dienend (1). (Art. 491 Sw.) 

3° en 4° Mits eerbiediging van het recht van 
verdediging oordeelt de bodemrechter op 
onaantastbare wijze in feite of het nood
zakelijk of opportuun is om een getuige op 
de terechtzitting te horen (2). (Artt. 153, 
155, 189, 190 en 211 Sv.) 

5° en 6° De rechter die uit de door hem op
gesomde feiten afleidt dat een beklaagde 
hoorde te weten dat de cheque op het 
ogenblik van de uitgifte ervan niet ge
dekt was, verantwoordt naar recht zijn 

(1) Zie Cass., 11 juli 1938 (Bull. en Pas., 1938, 
I, p. 226), en 6 sept. 1995, A.R. P.95.0379.F, nr. 
367. 

(2) Cass., 16 nov. 1964 (Bull. en Pas., 1965, I, 
p. 269); 20 nov. 1967 (A. C., 1968, p. 407); 8 dec. 
1970 (A.C., 1971, p. 358); 8 april 1998, A.R. 
P.97.1692.F, nr. 195; zie Cass., 26 feb. 1986, A.R. 
4615, nr. 410; 19 april1994, A.R. 6902, nr. 186; 
22 feb. 1996, A.R. A.94.0002.F, nr. 84 en noot 3. 



40 HOF VAN CASSATIE Nr. 17 

beslissing om de beklaagde te veroorde
len wegens uitgifte van ongedekte cheques 
(3). (Art. 61, 1", Chequewet.) 

(MARECHAL T. CASTROL N.V, VAN HOVE) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.98.0653.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 april 1998 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel; 

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

1. waarbij eiser vrijgesproken wordt 
van de overtreding van de artikelen 
489bis, 4 °, en 489ter, 1°, van het 
Strafwetboek; 

Overwegende dat de voorziening, bij 
~ebrek aan belang, niet ontvankelijk 
1s; 

2. waarbij eiser als dader of mede
dader veroordeeld wordt wegens mis
bruik van vertrouwen, oplichting en 
uitgifte van ongedekte cheques : 

Over het eerste middel : 
Wat het eerste onderdeel betreft: 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat het moreel be

standdeel van het in artikel 491 van 
het Strafwetboek omschreven wanbe
drijf bestaat in het opzet van de da
der om zich de hem toevertrouwde 
zaak toe te eigenen of ze aan de eige
naar te ontnemen en er aldus als ei
genaar over te beschikken; dat, wat 
dat betreft, zowel de goede trouw van 
de dader als zijn beweegredenen of de 
omstandigheid dat hij het verhoopte 
voordeel niet heeft behaald, niet ter
zake dienend zijn; 

(3) Zie Cass., 5 mei 1982, A.R. 2156 (A. C., 1982, 
p. 523); 30 maart 1994, A.R. P.93.1623.F, nr. 156, 
redenen; VANRYN, J., en HEENEN, J., P1incipes de 
droit commercial, d. III, 2e uitg., Brussel, 1981, 
nr. 531. 

Overwegende dat eisers bewering, 
volgens welke "(hij) geen enkel voor
deel heeft gehaald uit zijn beheerders
functie" bijgevolg geen verband houdt 
met het moreel bestanddeel van het 
wanbedrijf waarvoor hij terechtstond; 
dat de appelrechters, bij ontstente
nis van enige conclusie over dat be
standdeel van het misdrijf, de ten laste 
gelegde feiten, die omschreven zijn in 
de bewoordingen van de wet, bewe
zen verklaard hebben en, bijgevolg, 
hun beslissing niet verder met rede
nen hoefden te omkleden en evenmin 
hoefden te antwoorden op conclusies 
die geen verband houden met het dic
tum van die beslissing; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 
( ... ) 
B. In zoverre de voorziening gericht 

is tegen de beslissingen op de burger
lijke rechtsvorderingen tegen eiser : 

Overwegende dat eiser geen bijzon
der middel aanvoert; 

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

13 januari 1999 - 2e kamer - Voorzit
ter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. de Codt - Gelijklui
dende conclusie van de h. Spreutels, 
advocaat-generaal-Advocaat: mr. J. Van 
Rossum, Brussel. 

Nr. 17 

2e KAMER- 13 januari 1999 

1 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST- SCHADE- BEOOR
DELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM 
- RAMING EX AEQUO ET BONO- WETTELIJK
HEID- VOORWAARDEN. 

2o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST- SCHADE -MATE
RIELE SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE-
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DIEFSTAL- HELING- ONDERSCHEIDEN DA
DERS- EENZELFDE SCHADE- ONDERSCHEI
DEN VERGOEDINGEN- WERKELIJK GELEDEN 
SCHADE. 

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

1. waarbij eiser vrijgesproken wordt 
3o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN van de telastleggingen C.3 en F.8: 

OVEREENKOMST- HERSTELPLICHT
VERSCHEIDENE DADERS. HOOFDELIJKHEID
DIEFSTAL- HELING- ONDERSCHEIDEN DA
DERS- EENZELFDE SCHADE- ONDERSCHEI
DEN VERGOEDINGEN- WERKELIJK GELEDEN 
SCHADE. 

1 o De feitenrechter beoordeett ten gronde het 
bestaan van de door een onrechtmatige 
daad veroorzaakte schade en het bedrag 
van de vergoeding voor het volledig her
stet ervan; hij kan de schade ex aequo et 
bono ramen, mits hi} de reden aangeeft 
waarom de door de getroffene voorge
stelde berekeningswijze niet kan wor
den aangenomen en tevens vaststelt dat 
het niet mogetijk is om de schade, zoals 
hij die heeft omschreven, anders te be
paten (1). (Art. 149 Gw. (1994); artt. 1382 
en 1383 B.W.) 

2° en 3° Art. 1382 B. W. wordt geschon
den door de rechter die, na te hebben 
geoordeeld dat de diefstal en de heling 
van de gestolen voorwerpen eenzelfde 
schade hebben veroorzaakt, de daders van 
die twee tetastleggingen afzondertijk ver
oordeelt tot betaling van onderscheiden 
schadevergoedingen, waarvan het to
taal hoger tigt dan het bedrag van de 
werkelijk geleden schade (2). (Artt. 1382 
en 1383 B.W.) 

(DOSSIN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.98.0732.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 23 april 1998 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik; 

(1) Cass., 30 maart 1994, A.R. P.93.1674.F, nr. 
157; 9 okt. 1997, A.R. C.95.0158.N en 
C.95.0287.N, nr. 395. 

(2) Raadpl. Cass., 18 nov. 1987,A.R. 6288, nr. 
166; 10 mei 1989, A.R. 7346, nr. 513; 20 nov. 1991, 
A.R. 9101, nr.148; 14jan. 1998,A.R. P.97.1060.F, 
nr. 25. 

Overwegende dat de voorziening, bij 
~ebrek aan belang, niet ontvankelijk 
1s; 

2. waarbij hij veroordeeld wordt we
gens de telastlegging D.5 : 

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

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de door ver
weerster ingestelde burgerlijke rechts
vordering: 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat de feitenrechter in 

feite oordeelt over het bestaan van een 
schade die door een onrechtmatige 
daad is veroorzaakt en over het be
drag dat die schade volledig moet ver
goeden; dat hij de schade ex aequo et 
bono kan ramen, indien hij aangeeft 
waarom de door de getroffene voorge
stelde berekeningswijze niet kan wor
den aangenomen, en bovendien vast
stelt dat hij in de onmogelijkheid 
verkeert om de door hem omschre
ven schade op een andere wijze te ra
men; 

Overwegende dat de appelrechters, 
zowel met eigen redenen als door ver
wijzing naar die van de eerste rech
ter, erop gewezen hebben, enerzijds, 
dat het niet mogelijk was "het aan
tal nieuwe, gebruikte of gecoverde ban
den die verdwenen waren nauwkeu
rig te bepalen", anderzijds, dat de 
burgerlijke partij in gebreke bleef een 
boekhouding van de gestolen voorwer
pen voor te leggen, en slechts een wis
selende en onduidelijke raming van 
haar schade gaf; 

Overwegende dat de appelrechters 
in hun arrest aldus aangeven waarom 
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zij de door verweerster in haar con
clusie voorgestelde berekenings
grondslagen verworpen hebben en 
vastgesteld hebben dat zij in de on
mogelijkheid verkeerden om de om
vang van de schade nauwkeuriger te 
ramen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel : 
Overwegende dat de rechter niet 

zonder artikel 1382 van het Burger
lijk Wetboek te schenden aan de be
nadeelde partij een schadevergoe
ding kan toekennen die hoger ligt dan 
de werkelijk geleden schade; 

Dat zulks het geval is wanneer de 
rechter, na te hebben geoordeeld dat 
de diefstal en de heling van de gesto
len voorwerpen geleid hebben tot een 
en dezelfde schade, de daders van die 
twee ten laste gelegde feiten afzon
derlijk veroordeelt tot betaling van af
zonderlijke schadevergoedingen, waar
van het totale bedrag het bedrag van 
de bewezen verklaarde schade te ho
ven gaat; 

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

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het uit
spraak doet over de door verweerster 
tegen eiser ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering, behalve in zoverre het 
de door verweerster geleden schade bij 
voorraad vaststelt op een bedrag van 
690.000 frank; verwerpt de voorzie
ning voor het overige; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde arrest; veroordeelt eiser in de 
helft van de kosten van zijn voorzie
ning en verweerster in de andere helft; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Brussel. 

13 januari 1999 - 2• kamer- Voorzit
ter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. de Codt- Gelijklui
dende conclusie van de h. Spreutels, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. J.M. 
Defourny, Luik. 

Nr. 18 

2• KAMER- 13 januari 1999 

1 o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN
PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIE
BEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD
ALGEMEEN - VOORZIENING NAMENS EEN 
OVERLEDENE- ONTVANKELIJKHEID. 

2° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN
AFSTAND -ALGEMEEN -AFSTAND NAMENS 
EEN OVERLEDENE - GEVOLG. 

3o GERECHTSKOSTEN - STRAFZAKEN -
PROCEDURE IN CASSATIE - VOORZIENING NA
MENS EEN OVERLEDENE - VERWERPING
VEROORDELING IN DE KOSTEN. 

1 o Niet ontvankelijk is het namens een over
ledene ingestelde cassatieberoep (1). 

2° Het Hof verleent geen akte van de na
mens een overledene gedane afstand. 

3° Wanneer het Hof het cassatieberoep ver
werpt dat, in strafzaken, namens een 
overledene is ingesteld, veroordeelt het 
laatstgenoemde in de kosten (2). (Art. 436 
Sv.) 

(RANSQUIN T. WELLIN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.98.1017.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 30 juni 1998 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te N amen; 

Overwegende dat een overledene 
noch een cassatieberoep kan instel
len noch ervan afstand kan doen; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat eiser overleden is op 21 juni 

(1) Cass., 11 maart 1974, p. 753; 27 feb. en 3 
juni 1980 (A. C., 1980, p. 403 en 623). 

(2) Zie de arresten vermeld in de voorgaande 
noot; DECLERCQ, R., Beginselen van straf
rechtspleging, Deurne, 1994, p. 745, nr. 2051, en 
P. 793, nr. 2186; raadpl. Cass., 30 juni 1960, p. 
994; 15 dec. 1986, A.R. 7674, nr. 233; 16 sept. 
1994, A.R. F.2015.N, nr. 385. 
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1997, dat de voorziening is ingesteld 
op 7 juli 1998 en dater op 26 novem
ber 1998 namens eiser een akte van 
afstand is neergelegd op de griffie van 
het Hof; 

Overwegende dat er geen grond be
staat om akte te verlenen van de af
stand en dat de voorziening niet ont
vankelijk is; 

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

13 januari 1999 - ze kamer - Voorzit
ter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Close - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal. 

Nr. 19 

ze KAMER - 13 januari 1999 

1 o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN
VORMEN- VORM VAN HET CASSATIEBEROEP 
EN VERMELDINGEN- DOUANE EN ACCIJN
ZEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
VEROORDELENDE BESLISSING- GELDBOE
TEN- ONTDOKEN RECHTEN - VERBEURD
VERKLARING- GEEN ENKEL MIDDEL- ONT
VANKELIJKHEID. 

zo DOUANE EN ACCIJNZEN- BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING- VEROORDELENDE 
BESLISSING- GELDBOETEN - ONTDOKEN 
RECHTEN - VERBEURDVERKLARING -
CASSATIEBEROEP- GEEN ENKEL MIDDEL
ONTVANKELIJKHEID. 

1 o en zo Inzake douane en accijnzen is de 
voorziening van de beklaagde tegen de be
slissing die hem veroordeelt tot betaling 
van de geldboeten en ontdoken rechten en 
die de verbeurdverklaring van de in be
slag genomen goederen uitspreekt, niet 
ontvankelijk, wanneer de eiser geen en
kel middel aanvoert (1). 

(1) Raadpl. Cass., 14 aprill994, A.R. nr. 9592, 
nr. 176; 25 juni 1997, A.R. nr. P.97.0187.F, nr. 301. 

(CIRVILLIERI, MORAUX 
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V FINANCIEN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.98.1045.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 juni 1998 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik; 

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

Overwegende dat het hof, met be
vestiging van het vonnis van de eer
ste rechter, de strafvordering niet ont
vankelijk verklaart; 

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

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing waarbij de ei
sers veroordeeld worden tot betaling 
van de geldboeten en de ontdoken 
rechten, en waarbij de in beslag ge
nomen sigaretten verbeurdverklaard 
worden; 

Overwegende dat de eisers geen en
kel middel aanvoeren; 

Om die redenen, verwerpt de voor
zieningen; veroordeelt elke eiser in de 
kosten van zijn voorziening. 

13 januari 1999 - ze kamer - Voorzit
ter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Jeanmart- Gelijk
luidende conclusie van de h. Spreutels, 
advocaat-generaal. 

Nr. 20 

ze KAMER- 13 januari 1999 

1 o CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 

- ONDUIDELIJK MID DEL - BEG RIP. 

zo RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTI
KEL 6.1 -RECHT OP EEN EERLIJK PROCES -
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BEGRIP- STRAFZAKEN- VONNISGERECHT- ten van de Mens en de Fund amen-
BESLISSING- MOTIVERING. tele Vrijheden kan worden afgeleid; 

3o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN Dat het middel faalt naar recht; 
ARRESTEN - ALGEMEEN- STRAFZAKEN 
- VONNISGERECHT- BESLISSING- MOTIVE
RING- RECHT OP EEN EERLIJK PROCES- BE-
GRIP. 

1 o Niet ontvankelijk, wegens onduidelijk
heid, is het middel dat aan de bestre
den beslissing verwijt dat het een con
clusie niet beantwoordt, zonder dat 
daarbij wordt aangegeven welke vorde
ring, welk verweer of welke exceptie niet 
zou zijn beantwoord (1). 

zo en 3° Uit de omstandigheid alleen dat 
een beslissing van het vonnisgerecht niet 
regelmatig met redenen omkleed zou zijn, 
kan geen schending van art. 6 E. V.R.M. 
worden afgeleid (2). (Art. 6 E.V.R.M.) 

(BRASSERIE SERVIA B.V.B.A. T. BATISTINI) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.98.1062.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 26 juni 1998 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik; 

Over de eerste twee middelen : 
Overwegende dat de middelen niet 

preciseren op welke vordering, ver
weer of exceptie het hof niet heeft ge
antwoord; 

Dat de middelen, wegens onduide
lijkheid, niet ontvankelijk zijn; 

Over het derde middel : 
Overwegende dat uit de omstandig

heid aileen dat een arrest niet regel
matig met redenen is omkleed, geen 
schending van artikel 6 van het Ver
drag tot Bescherming van de Rech-

(1) Cass., 23 dec. 1993, A.R. P.93.1155.F, nr. 
541; 4 maart 1998, A.R. P.97 .1323.F, nr. 117. 

(2) Zie Cass., 23 feb. 1988, A.R. 1562, nr. 382; 
20 feb. 1992, A.R. F.95.1115.F, nr. 328; lfeb. 1995, 
A.R. P.94.1545.F, en 31 mei 1995, A.R. 
P.95.0345.F, nrs. 62 en 268; VELU, J., en ERGEC, 
R., V° Convention europeenne des droits de 
l'homme, R.P.D.B., Compl., d. VII, Brussel, 1990, 
p. 297, nr. 478. 

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

13 januari 1999- ze kamer- Voorzit
ter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Chevalier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Spreutels, 
advocaat-generaal- Advocaat : mr. M. 01-
denhove, N amen. 

Nr. 21 

2e KAMER- 13 januari 1999 

1 o STRAF - SAMENLOOP - EENDAADSE -
VERSCHILLENDE MISDRIJVEN- EENHEID VAN 
MISDADIG OPZET- GEVOLG. 

2° MISDRIJF- ALGEMEEN. BEGRIP. MATE
RIEEL BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET
VERSCHILLENDE MISDRIJVEN- EENHEID VAN 
MISDADIG OPZET- GEVOLG. 

3° CASSATIE- VERNIETIGING. OMVANG
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BE
KLAAGDE EN VERDACHTE - GELDBOETE -
ONWETTIGHEID - GEVOLG. 

4 o CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- NIEUW MIDDEL- MISDRIJF- DEELNEMING 
- ONTVANKELIJKHEID. 

5° MISDRIJF- DEELNEMING- CASSATIE
MIDDEL- NIEUW MIDDEL- GEVOLG. 

6° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN 
STRAFVORDERING- OMSCHRIJVING- WIJZI
GING- VOORWAARDEN -ALGEMEEN RECHTS
BEGINSEL INZAKE RET RECHT VAN VERDEDI
GING. 

7o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAF
ZAKEN - OMSCHRIJVING - WIJZIGING -
VOORWAARDEN. 

8° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN
BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIE
BEROEP - STRAFVORDERING- GEMIS AAN 
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BELANG OF BESTAANSREDEN - VEROORDE
LEND ARREST- VERWERPING DER VOORZIE
NING- BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOU
DING- VOORZIENING- ONTV ANKELIJKHEID. 

go VOORLOPIGE HECHTENIS- ONMID
DELLIJKE AANHOUDING- VEROORDELEND 
ARREST- CASSATIEBEROEP- VERWERPING
BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING
VOORZIENING- ONTVANKELIJKHEID. 

1 o en 2° De feitenrechter die in feite vast
gesteld heeft dat meerdere misdrijven de 
uitvoering zijn van eenzelfde misdadig op
zet, kan slechts een straf, namelijk de 
zwaarste, opleggen, en moet de voor de 
lichtere misdrijven voorgeschreven straf
fen buiten beschouwing Iaten, zelfs als die 
straffen voorzien in een bijkomende sane
tie die zwaarder is dan die, welke sa
men met de opslorpende straf kan wor
den opgelegd (1). (Art. 65 Sw.) 

3° De vernietiging van een veroordeling we
gens onwettigheid van de met de hoof
gevangenisstraf opgelegde geldboete, is 
volledig en geschiedt met verwijzing (2). 

4 o en 5° Het middel ten betoge dat de mo
gelijke deelneming van eiser aan het mis
drijf, gesteld dat ze bewezen was, veel
eer voortvloeide uit medeplichtigheid dan 
uit mededaderschap, kan niet voor de eer
ste maal voor het Hof worden aange
voerd. 

6° en 7o De omschrijving kan slechts op re
gelmatige wijze worden gewijzigd, als de 
beklaagde op de hoogte is gebracht van de 
wijziging of als hi} tegen de nieuwe om
schrijving verweer heeft gevoerd of heeft 
kunnen voeren. (Algemeen rechtsbegin
sel van de eerbiediging van het recht van 
verdediging.) (3) 

8° en go Wanneer het cassatieberoep te
gen een veroordelend arrest wordt ver
worpen, heeft de voorziening tegen het be
vel tot onmiddellijke aanhouding geen 
reden van bestaan meer ( 4). 

(1) Zie Cass., 21 okt. 1974, p. 245; 3 okt. 1990, 
A.R. 8261, nr. 55; 15 mei 1991, Rev. dr. pen., 1991, 
p. 826; 28 sept. 1993, A.R. 6481, nr. 380. 

(2) Cass., 31jan. 1984, A.R. 8197, nr. 290; zie 
Cass., 5 dec. 1989, A.R. 2140, nr. 221. 

(3) Zie Cass., 14jan. 1998, A.R. P.97.0988.F, nr. 
24. 

(4) Cass., 8 dec. 1992, A.R. 6639, nr. 776. 

(TAS E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. p_g8.1521.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 november 1998 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Brussel; 

I. Op de voorziening van Rayim 
Tas: 

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; 

II. Op de voorziening van Orner 
Ozen: 

A In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing waarbij eiser 
vrijgesproken wordt van de telastleg
ging D.2 in de zaak XI: 

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

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing waarbij eiser ver
oordeeld wordt wegens de overige te
lastleggingen : 

Over het ambtshalue aangevoerde mid
del : schending van de artikelen 65, 84 en 
34 7bis van het Strafwetboek, 2bis, §§ 3 en 
5, van de wet van 24 februari 1g21, gewij
zigd bij de wet van g juli 1g75 : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 65 van het Strafwetboek, de feiten
rechter die in feite vastgesteld heeft 
dat meerdere misdrijven de uitvoe
ring zijn van eenzelfde misdadig op
zet, slechts een straf, namelijk de 
zwaarste, kan opleggen; 

Overwegende dat de toepassing van 
voornoemde regel de rechter ertoe ver
plicht de voor de lichtere misdrijven 
voorgeschreven straffen buiten be
schouwing te laten, zelfs als die straf
fen voorzien in een zwaardere bijko
mende sanctie dan die, welke samen 
met de opslorpende straf kan wor
den opgelegd; 
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Overwegende dat het arrest, nu het 
vaststelt dat de overtreding van dear
tikelen 269, 271, 276, 347bis, eerste en 
tweede lid, van het Strafwetboek, en 
2bis van de wet van 24 februari 1921 
te dezen voortvloeien uit eenzelfde op
zet, eiser veroordeelt tot een gevan
genisstraf van veertig maanden en tot 
een geldboete van tweeduizend frank 
of een vervangende gevangenisstraf 
van drie maanden; 

Overwegende dat, te dezen, de 
zwaarste straf die is welke staat op het 
in artikel 34 7bis, eerste en tweede lid, 
van het Strafwetboek omschreven en 
gecorrectionaliseerde misdrijf gijze
ling; dat de rechter alleen een geld
boete kon opleggen met toepassing van 
artikel 84 van voornoemd wetboek, dat 
een maximumbedrag van 1000 frank 
bepaalt; 

Overwegende dat de appelrechters, 
nu zij eiser de hogere geldboete be
doeld in artikel 2bis van de wet van 24 
februari 1921 opleggen, bovenop de 
zwaarste straf een facultatieve straf 
hebben opgelegd die verbonden is met 
de lichtste straf; dat ze aldus de in het 
middel aangehaalde wets bepalingen 
geschonden hebben; 

Overwegende dat de gehele straf, 
wegens de onwettigheid van een van 
de bestanddelen van de opgelegde 
straf, nietig is en dat derhalve de be
slissing, waarbij voornoemde straf 
wordt uitgesproken, in haar geheel 
moet worden vernietigd; 

III. Op de voorziening van Hanifi 
Gezen: 

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

1. waarbij eiser vrijgesproken wordt 
van de telastlegging C.1 in de zaak 
IV: 

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

2. waarbij hij veroordeeld wordt 
wegens overtreding van artikel 

34 7bis, eerste en tweede lid, van het 
Strafwetboek : 

Over het eerste middel : 

Overwegende dat niet blijkt dat ei
ser voor de appelrechters betoogd heeft 
dat zijn mogelijke deelneming aan het 
misdrijf, gesteld dat ze bewezen was, 
eerder als medeplichtigheid dan als 
mededaderschap moest worden aan
gemerkt; 

Dat het middel, wat dat betreft, 
nieuw en derhalve niet ontvankelijk is; 

Overwegende, voor het overige, dat 
de omschrijving slechts op regelma
tige wijze kan worden gewijzigd, als de 
beklaagde van de wijziging op de 
hoogte is gebracht of als hij tegen de 
nieuwe omschrijving verweer heeft ge
voerd of kunnen voeren; 

Overwegende dat eiser is vervolgd 
en bij het beroepen vonnis is veroor
deeld wegens gijzeling, met de om
standigheid dat de gijzelaar binnen vijf 
dagen na de aanhouding, de gevan
genneming of de ontvoering vrijwil
lig is vrijgelaten zonder dat aan het 
bevel of de voorwaarde is voldaan; 

Overwegende dat het arrest die ver
zachtende verschoningsgrond ver
werpt en eiser veroordeelt wegens het 
misdrijf gijzeling, zoals het is omschre
ven in artikel 34 7bis, eerste en tweede 
lid, van het Strafwetboek; 

Overwegende dat uit het proces
verbaal van de terechtzitting van 2 ok
tober 1998 blijkt dat de appelrechters, 
te dezen, de omschrijving pas heb
ben gewijzigd na eiser daarvan op de 
hoogte te hebben gebracht; dat laatst
genoemde, op verzoek van het hof van 
beroep, aanvaard heeft verweer te voe
ren tegen het opnieuw omschreven 
misdrijf, te weten gijzeling als da
der, mededader of medeplichtige; 

Overwegende dat de appelrechters 
aldus hun beslissing naar recht heb-
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ben verantwoord, zonder het alge
meen rechtsbeginsel van het recht van 
verdediging te miskennen; 

Dat het middel, wat dat betreft, niet 
kan worden aangenomen; 

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

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen het bevel tot onmiddellijke 
aanhouding : 

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 tegen het 
bevel tot onmiddellijke aanhouding 
geen reden van bestaan meer heeft; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
tweede middel van de eiser Hanifi Ge
zen, dat geen betrekking heeft op de 
ontvankelijkheid van zijn voorzie
ning, verwerpt de voorzieningen van 
Rayim Tas en Hanifi Gezen; vernie
tigt het bestreden arrest, doch aileen 
in zoverre het uitspraak doet over de 
tegen Orner Ozen ingestelde strafvor
dering, behalve in zoverre het hem 
vrijspreekt van de telastlegging D.2 in 
de zaak XI; beveelt dat van het ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; veroordeelt de eisers 
Rayim Tas en Hanifi Gezen, ieder van 
hen, in de kosten van hun voorzie
ning en laat de kosten van de voor
ziening van Orner Ozen ten laste van 
de Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te Ber
gen. 

13 januari 1999 - 2e kamer - Voorzit
ter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. de Codt - Gelijklui
dende conclusie van de h. Spreutels, 
advocaat-generaal. 

Nr. 22 

2e KAMER- 13 januari 1999 

1 o HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- BE
SLISSINGEN EN PARTIJEN- BESCHIKKING 
VAN DE RAADKAMER- HOGER BEROEP VAN 
DE VERDACHTE - ONTVANKELIJKHEID -
VOORWAARDEN. 

2o ONDERZOEKSGERECHTEN - BE
SCHIKKING VAN DE RAADKAMER- HOGER BE
ROEP VAN DE VERDACHTE- ONTVANKELIJK
HEID- VOORWAARDEN. 

3° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- BE
SLISSINGEN EN PARTIJEN- REGELING VAN DE 
RECHTSPLEGING- RAADKAMER- BESCHIK
KING - VERWIJZING NAAR DE CORRECTIO
NELE RECHTBANK - AFZONDERLIJKE BE
SCHIKKING - VOORLOPIGE HECHTENIS -
HANDHA VING- RECHTSMIDDEL- ONTVAN
KELIJKHEID. 

4o VOORLOPIGE HECHTENIS- REGE
LING VAN RECHTSPLEGING- RAADKAMER
BESCHIKKING- VERWIJZING NAAR DE COR
RECTIONELE RECHTBANK- AFZONDERLIJKE 
BESCHIKKING-HANDHAVING VANDE HECH
TENIS- HOGER BEROEP- ONTVANKELIJK
HEID. 

5° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- BE
SLISSINGEN EN PARTIJEN -REGELING VAN DE 
RECHTSPLEGING- RAADKAMER- BESCHIK
KING- VERWIJZING NAAR DE CORRECTIO
NELE RECHTBANK - AFZONDERLIJKE BE
SCHIKKING - VOORLOPIGE HECHTENIS -
HANDHA VING- HOGER BEROEP- TERMIJN 
OM UITSPRAAK TE DOEN. 

6° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- VERBAND MET BESTREDEN BESLISSING
MIDDEL ZONDER VERBAND MET DE BESTRE
DEN BESLISSING- ONTVANKELIJKHEID. 

7° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN
BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIE
BEROEP- STRAFVORDERING- BESLISSIN
GEN WAARTEGEN REEDS CASSATIEBEROEP IS 
INGESTELD - GEVOLG. 

1 o en 2° Het hager beroep van de verdachte 
tegen een beschikking van de raadka
mer, dat gegrond is op de in art. 131, § 1, 
Sv. bedoelde onregelmatigheden, verzui
men of gronden van nietigheden of op 
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gronden van niet-ontvankelijkheid of van 
verval van de strafuordering, die reeds tij
dens het debat voor de raadkamer be
stonden, is alleen ontvankelijk als het 
middel bij schriftelijke conclusie voor de 
raadkamer is aangevoerd (1). (Artt. 131, 
§ 1, en 135, § 1, Sv.) 

3° en 4° Er staat geen hoger beroep open te
gen de afzonderlijke beschikking van de 
raadkamer die, wanneer zij bij het rege
len van de rechtspleging de verdachte 
naar de correctionele rechtbank verwijst, 
zijn voorlopige hechtenis handhaaft (2). 
(Artt. 26, § 3, en 30, § 1, Wet Voorlo
pige Hechtenis.) 

5° De hamer van inbeschuldigingstelling is 
niet gebonden aan de door art. 30, § 3, 
Wet Voorlopige Hechtenis voorgeschre
ven termijn van vijftien dagen, wanneer 
zij uitspraak doet op het hager beroep van 
de verdachte tegen een beschikking van de 
raadkamer die, bij het regelen van de 
rechtspleging door de verdachte naar de 
correctionele rechtbank te verwijzen, zijn 
hechtenis handhaaft (3). (Art. 30, § 3, Wet 
Voorlopige Hechtenis.) 

6° Het middel dat geen betrekking heeft op 
de bestreden beslissing, is niet ontvan
kelijk (4). 

7o In strafzaken kan een partij, behou
dens het in art. 40, vierde lid, Taalwet 
Gerechtszaken bepaalde geval en het ge
val van regelmatige afstand, zich geen 
tweede maal tegen dezelfde beslissing in 
cassatie voorzien, oak al is de tweede voor
ziening ingesteld v66r de verwerping van 
de eerste (5). (Art. 438 Sv.) 

(1) De artt. 131 en 135 Sv. zijn gewijzigd bij de 
artt. 28 en 30 wet 12 maart 1998 tot verbete
ring van de strafrechtspleging in het stadium van 
het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk on
derzoek. 

(2) Cass., 25 mei 1993, A.R. P.93.0769.N, nr. 
254; 11 juni 1997, A.R. P.97.0736.F, nr. 269. 

(3) Cass., 8 mei 1991, A.R. 9108, nr. 465. 

(4) Cass., 10 sept. 1996, A.R. P.96.1230~N, nr. 
301. 

(5) Zie Cass., 12 maart 1997,A.R. P.97.0169.F, 
nr. 139; 4 juni 1997, A.R. P.97.0686.F, nr. 260. 
Door de artt. 296 tot 301 Sv. op te heffen, biedt 
art. 36 wet 12 maart 1998 geen mogelijkheid 
meer om zich een tweede maal in cassatie te voor
zien tegen een arrest tot verwijzing naar het hof 
van assisen. 

(VERSWIJVER) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.99.0026.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 december 1998 ge
wezen door de kamer van inbeschul
digingstelling van het Hof van Beroep 
te Brussel; 

I. Op de voorziening van 31 decem
ber 1998, waarvan de ten overstaan 
van de afgevaardigde van de direc
teur van de gevangenis te Sint-Gillis 
afgelegde verklaring op maandag 4 ja
nuari 1999 om 12.15 uur is overge
schreven op de griffie van het Hof van 
Beroep te Brussel : 

A. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op het hoger be
roep tegen de beschikking, waarbij de 
verdachte naar de correctionele recht
bank verwezen wordt : 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del : schending van artikel 135, § 2, van het 
Wetboek van Strafvordering: 

Overwegende dat de beschikking 
van 7 december 1998 van de raadka
mer van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Brussel, waarbij eiser naar 
de correctionele rechtbank verwezen 
wordt, inzonderheid vermeldt "dat het 
onderzoek, in strijd met wat (eiser) in 
de door hem ter terechtzitting neer
gelegde conclusie betoogt, geen en
kel gegeven opgeleverd heeft waar
uit, te dezen, kan worden afgeleid dat 
er sprake is van uitlokking door de po
litie"; 

Overwegende dat de appelrechters, 
op grond van artikel 135, § 2, van het 
Wetboek van Strafvordering, hebben 
beslist "dat het hoger beroep (tegen die 
beschikking) evenmin ontvankelijk zou 
zijn, indien het gegrond was op : -
een middel, afgeleid uit onregelma
tigheden, verzuimen of gronden van 
nietigheden die een daad van onder
zoek of de bewijsverkrijging ongeldig 
zouden hebben gemaakt; - een grond 
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van niet-ontvankelijkheid of van ver
val, die reeds in de loop van het de
bat voor de raadkamer zou zijn ver
kregen, nu geen van de hierboven 
vermelde middelen of gronden bij 
schriftelijke conclusie zijn ingeroe
pen voor de raadkamer"; 

Dat, aldus, het arrest waarbij ei
sers hoger beroep, inzonderheid op dat 
punt, gedeeltelijk niet ontvankelijk 
wordt verklaard, voornoemde wetsbe
paling schendt; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op het hoger be
roep tegen de beschikking tot hand
having van de voorlopige hechtenis: 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat de beschikking 

van de raadkamer die, bij de rege
ling van de rechtspleging door verwij
zing van de verdachte naar de correc
tionele rechtbank, beslist dat laatst
genoemde opgesloten blijft, niet voor 
hoger beroep vatbaar is; dat, in tegen
stelling tot wat in het middel wordt 
aangevoerd, geen enkele wetsbepa
ling de kamer van inbeschuldiging
stelling verplicht uitspraak te doen 
binnen vijftien dagen na de verkla
ring van de verdachte dat hij tegen 
een dergelijke beschikking hoger be
roep zal instellen; dat de verdachte een 
verzoek tot invrijheidstelling kan in
dienen, mits hij zich houdt aan de 
voorwaarden bedoeld in artikel27, § 1, 
van de wet van 20 juli 1990 betref
fende de voorlopige hechtenis, gewij
zigd bij artikel41 van de wet van 12 
maart 1998 tot verbetering van de 
strafrechtspleging in het stadium van 
het opsporingsonderzoek en het ge
rechtelijk onderzoek; 

Dat het middel faalt naar recht; 
Over het tweede, derde en vierde 

middel: 
Overwegende dat de kamer van in

beschuldigingstelling het hoger be
roep van eiser niet ontvankelijk ver
klaart, op grond "dat de wet de 
verdachte niet de mogelijkheid biedt 
om beroep aan te tekenen tegen een 
beschikking van de raadkamer, wan-

neer zij bij het regelen van de rechts
pleging uitspraak doet over de voor
lopige hechtenis; ( ... ) dat immers, 
luidens artikel 26, §§ 3 en 4, van de 
wet van 20 juli 1990 betreffende de 
voorlopige hechtenis, aileen de procu
reur des Konings hoger beroep kan 
aantekenen tegen een beschikking 
waarin de raadkamer bij het regelen 
van de rechtspleging uitspraak doet 
over de voorlopige hechtenis; dat moet 
worden vastgesteld dat (eiser) het in 
het nieuwe artikel 27, § 1, 3·, c, van 
voornoemde wet bedoelde verzoek
schrift niet heeft ingediend met het 
oog op zijn voorlopige invrijheidstel
ling"; 

Dat de middelen niets uitstaande 
hebben met die beslissing en derhalve 
niet ontvankelijk zijn; 

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

II. Op de voorziening van 31 decem
ber 1998, waarvan de ten overstaan 
van de afgevaardigde van de direc
teur van de gevangenis te Sint-Gillis 
afgelegde verklaring, op 4 januari 1999 
om 14 uur, is overgeschreven op de 
gri:ffie van het Hof van Beroep te Brus
sel: 

Overwegende dat in strafzaken, een 
partij, behoudens het in artikel 40, 
vierde lid, van de wet van 15 juni 1935 
op het gebruik der talen in gerechts
zaken bepaalde geval en het geval van 
regelmatige afstand, welke omstan
digheden zich te dezen niet voordoen, 
krachtens artikel 438 van het Wet
hoek van Strafvordering 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; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van de in 
eisers memorie aangevoerde midde
len, die, wat de beslissing van het be
streden arrest over de regeling van de 
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rechtspleging betreft, niet kunnen lei
den tot cassatie zonder verwijzing, ver
nietigt het bestreden arrest, behalve in 
zoverre het eisers hoger beroep te
gen de beslissing van de raadkamer 
tot handhaving van de voorlopige 
hechtenis niet ontvankelijk verklaart; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; ver
oordeelt eiser in de helft van de kos
ten van de eerste voorziening en laat 
de andere helft ten laste van de Staat; 
veroordeelt eiser in de kosten van de 
tweede voorziening; verwijst de al
dus beperkte zaak naar de anders sa
mengestelde kamer van inbeschuldi
gingstelling van het Hof van Beroep te 
Brussel. 

13 januari 1999 - 2e kamer - Voorzit
ter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Fischer - Gelijklui
dende conclusie van de h. Spreutels, 
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. Ch. 
Marchard en M. Aboudi, Brussel. 

Nr. 23 

1 e KAMER- 14 januari 1999 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN- VOOR
ZIENING VOOR RET HOF VAN BEROEP- VER
ZOEKSCHRIFT- BETEKENING- EXPLOOT
AFSCHRIFT- GERECHTSDEURWAARDER
HANDTEKENING- ONTBREKEN- GEVOLG. 

2° BETEKENINGEN EN KENNISGE
VINGEN- EXPLOOT- AFSCHRIFT- GE
RECHTSDEURWAARDER- HANDTEKENING
ONTBREKEN- BELASTINGZAKEN- INKOM
STENBELASTINGEN- VOORZIENING VOOR RET 
HOF VAN BEROEP- VERZOEKSCHRIFT- BE
TEKENING- GEVOLG. 

1 o en 2° Het ontbreken van de handteke
ning van de gerechtsdeurwaarder op het 
afschrift van het exploot waarmee in
zake inkomstenbelastingen de voorzie
ning voor het hof van beroep wordt be
tekend, leidt niet tot nietigheid van die 
akte wanneer uit de processtukken blijkt 
dat de betekening van die voorziening van 

de belastingschuldige het doel bereikt 
heeft dat de wet ermee beoogt, namelijk de 
wettigheid van de aanslag verzekeren en 
ervoor zorgen dat de Belgische Staat, Mi
nister van Financien, het afschrift ont
vangt van het verzoekschrift waarmee de 
voorziening is ingesteld, dit door toe
doen van een gerechtsdeurwaarder die de 
datum en de overeenstemming met het 
origineel waarmerkt; zulks is het geval 
wanneer het origineel van het exploot van 
de betekening aan de in het W.I.B. (1992) 
bedoelde directeur van de belastingen de 
handtekening van de optredende gerechts
deurwaarder draagt (1). (Artt. 2 en 867 
Ger.W.; art. 378, eerste lid, W.I.B. [1992].) 

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

ARREST (vertaling) 

(A.R. F.98.0003.F) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 10 september 1997 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Luik; 

Over het middel : schending van arti
kel867 van het Gerechtelijk Wetboek, ge
wijzigd bij de wet van 3 augustus 1992, en, 
voor zover nodig, schending van artikel2 
van genoemd wetboek; 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat het afschrift van het exploot van 
betekening van (eisers) voorziening niet on
dertekend is door de instrumenterende ge
rechtsdeurwaarder, beslist dat de voorzie
ning nietig is zodat het hof van beroep niet 
bevoegd is om er kennis van te nemen; dat 
het hof zijn beslissing hierop grondt dat 
"krachtens de artikelen 25 (lees 45) en 43 
van het Gerechtelijk Wetboek, niet alleen 
het exploot van betekening maar ook het 
afschrift van die akte, op straffe van nie
tigheid, de handtekening van de gerechts
deurwaarder moet dragen; dat het afschrift 
dat niet door de optredende gerechtsdeur
waarder is ondertekend, nietig is, zelfs als 

(1) Raadpl. Cass., 21 april1988, A.R. F.825.F, 
nr. 506; 22 dec. 1995, A.R. C.94.0484.F, nr. 564; 
vgl. Cass., 28jan. 1994,A.R. 8127, nr. 54. Laatst
genoemd arrest van het Hof maakt melding van 
een exploot van betekening dat gedagtekend is op 
19 dec. 1986; dat arrest is dus gewezen onder vi
geur van art. 867 Ger.W., v66r de wijziging er
van bij wet 3 augustus 1992. 
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het ontbreken van de handtekening geen 
enkel belang schaadt; ( ... ) dat het exploot 
van betekening van de voorziening nietig is; 
dat het hof (van beroep) ten gevolge van die 
nietigheid aile bevoegdheid en rechtsmacht 
mist om over de voorziening uitspraak te 
doen", terwijl, luidens artikel867 van het 
Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij de wet 
van 3 augustus 1992, "het verzuim of de 
onregelmatigheid van de vorm van een 
proceshandeling of van de vermelding van 
een vorm niet tot nietigheid kan leiden, 
wanneer uit de gedingstukken blijkt of
wei dat de handeling het doel heeft be
reikt dat de wet ermee beoogt, ofwel dat die 
niet-vermelde vorm werkelijk in acht is ge
nomen"; krachtens dat artikel, dat toepas
selijk is op de betekening van de voorzie
ning in belastingzaken tegen de beslissing 
van een gewestelijk directeur inzake in
komstenbelastingen (artikel 2 Gerechte
lijk Wetboek), het hofvan beroep de voor
ziening niet nietig kon verklaren aileen op 
grond dat op het betekende afschrift de 
handtekening van de instrumenterende ge
rechtsdeurwaarder ontbrak, zonder daar
bij vast te stellen dat de handeling het doel 
dat de wet ermee beoogt, niet zou hebben 
bereikt; dat het arrest de in de aanhef van 
het middel aangegeven bepalingen schendt : 

Overwegende dat, luidens artikel 
867 van het Gerechtelijk Wetboek, ge
wijzigd bij de wet van 3 augustus 
1992, het verzuim of de onregelma
tigheid van de vorm van een proces
handeling of van de vermelding van 
een vorm niet tot nietigheid kan lei
den, wanneer uit de gedingstukken 
blijkt ofwel dat de handeling het doel 
heeft bereikt dat de wet ermee be
oogt, ofwel dat die niet vermelde vorm 
werkelijk in acht is genomen; 

Overwegende dat te dezen uit de 
stukken waarop het Hof vermag acht 
te slaan, blijkt dat het origineel en het 
afschrift van het exploot van beteke
ning van de voorziening die eiser voor 
het hof van beroep heeft ingesteld te
gen de beslissing van de gewestelijk 
directeur van de directe belastingen, 
vermelden dat de plaatsvervangende 
gerechtsdeurwaarder Pierre Stas
sart de betekening heeft verricht en 
dat het origineel van dat exploot zijn 
handtekening draagt; dat genoemd ori
gineel is aangeboden aan een aange-

stelde van verweerder die optrad voor 
rekening van voornoemde geweste
lijk directeur en dat hem een afschrift 
ervan is overhandigd; 

Dat aldus uit de processtukken 
blijkt dat de betekening van de voor
ziening voor het hof van beroep het 
doel bereikt heeft dat de wet ermee be
oogt, namelijk door toedoen van een 
gerechtsdeurwaarder die de datum en 
de overeenstemming met het origi
neel waarmerkt, aan verweerder het 
afschrift bezorgen van het door eiser 
opgestelde verzoekschrift aan de hand 
waarvan de voorziening is inge
steld; 

Dat het arrest beslist dat de bete
kening van de voorziening voor het hof 
van beroep nietig is op grond dat het 
afschrift van genoemd exploot, "dat op 
3 juni 1994 aan de gewestelijk direc
teur van de directe belastingen te Na
men is overhandigd" niet is onderte
kend door de instrumenterende 
gerechtsdeurwaarder en dat ''het hof 
(van beroep) "ten gevolge van die nie
tigheid "alle bevoegdheid en rechts
macht mist om over de voorziening 
uitspraak te doen"; dat het arrest al
dus artikel 867 van het Gerechtelijk 
Wetboek, gewijzigd bij de wet van 3 
augustus 1992, schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

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

14 januari 1999- 1e kamer- Voorzit
ter : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Verheyden - Gelijk
luidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Kirk
patrick. 
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Nr. 24 

1 e KAMER- 14 januari 1999 

1° CASSATIEMIDDELEN - BELASTING
ZAKEN- ONDUIDELIJK MID DEL- BEG RIP
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN
KRITIEK- NIET PASSENDE REDENEN- VAGE 
REDENEN - DUBBELZINNIGE REDENEN -
CASSATIEMIDDEL- ZELFDE OVERWEGINGEN. 

2o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTI
KEL 6.1- BELASTINGZAKEN- DRAAGWIJDTE. 

3° RECHT VAN VERDEDIGING -
BELASTINGZAKEN - BEGRIP- TEGENSPRE
KELIJK DEBAT. 

4o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) 
- BEGRIP - TEGENSPREKELIJK DEBAT. 

5° CASSATIEMIDDELEN - BELASTING
ZAKEN- NIEUW MID DEL- RECHT VAN VER
DEDIGING- ONTVANKELIJKHEID. 

6° RECHT VAN VERDEDIGING -
BELASTINGZAKEN - CASSATIEMIDDEL -
NIEUW MIDDEL- ONTVANKELIJKHEID. 

1 o Niet ontuankelijk wegens gebrek aan dui
delijkheid is het middel dat met een
zelfde overweging aanvoert dat de moti
vering van het bestreden arrest tegelijk 
niet passend, vaag en dubbelzinnig is (1). 

2° Art. 6.1 E. V.R.M. is niet van toepas
sing op geschillen over rechten en ver
plichtingen in belastingzaken, tenzij de 
rechtspleging in belastingzaken leidt of 
kan leiden tot een sanctie die voortvloeit 
uit een strafvervolging in de zin van die 
bepaling (2). (Art. 6.1 E.V.R.M.) 

3° en 4° Er bestaat geen toepasselijk alge
meen rechtsbeginsel van het recht op te
genspraak dat onderscheiden is van het 
algemeen beginsel van het recht van ver
dediging, wanneer aan de rechter al-

(1) Raadpl~ Cass., 4 dec. 1989, A.R. 6626, nr. 
213; over het begrip dubbelzinnige redenen, 
raadpl. Cass., 22 april 1983, A.R. 3612, nr. 462, 
met concl. proc.-gen. Krings, p. 1022 e.v., inzon
derheid, p. 1026 en 1027; 18 april 1994, A.R. 
S.93.0418.F, nr. 185, met concl. O.M. in Bull. en 
Pas., 1994, I, nr. 185. 

(2) Cass., 21 nov. 1997, A.R. F.97.0048.F, nr. 
498. 

leen wordt verweten dat hi} het debat 
heeft gesloten zonder dat de conclusie van 
de tegenpartij aan eiser is medegedeeld 
(3). 

5° en 6° Miskenning van het recht van ver
dediging mag niet voor het eerst voor het 
Hofvan Cassatie worden aangevoerd (4). 
(Algemeen beginsel van het recht van 
verdediging.) 

(LEV AND C.V. 
T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. F.98.0047.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 12 december 1997 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Luik; 

Over het eerste middel : schending van ar
tikel 149 van de Grondwet, 

doordat het hof zijn beslissing met name 
grondt op de overweging dat ''het hof (van 
beroep) in het bijzonder erop wijst dat ( ... ) 
het bestuur, in niet nader omschreven om
standigheden maar nadat de directeur een 
beslissing had genomen, inzage heeft kun
nen nemen van de balansen die door de 
C.V. Levand op 31 december 1990 en op 31 
december 1991 waren opgemaakt en om de 
overlegging waarvan tevergeefs was aan
gedrongen tijdens de behandeling van het 
bezwaarschrift" en dat "die balansen door 
het bestuur zelf zijn neergelegd op de te
rechtzitting van 14 november 1997, maar 
verder geen uitleg of toelichting van ( eise
res) bevatten, zodat ze als zodanig niet het 
bewijs kunnen opleveren dat laatstge
noemde volgens de wet moet leveren na
dat zij op volstrekt regelmatige wijze 
ambtshalve aangeslagen is", wat erop lijkt 
te wijzen dat het hof van beroep aileen acht 
heeft geslagen op de door de Belgische 
Staat neergelegde stukken en niet op de 
door eiseres neergelegde stukken, 

terwijl eiseres als enig bezwaar aan
voerde dat zij het juiste bedrag van haar in
komsten bewees door de overlegging van 
haar boekhouding, d.w.z. de boeken en 

(3) Raadpl. Cass., 4 dec. 1995, A.R. 
C.94.0364.N, nr. 522. 

(4) Cass., 30 sept. 1997, A.R. P.97.1177.N, nr. 
376. 
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boekhoudkundige stukken en de jaarreke
ningen; de motivering van het arrest bij
gevolg tegelijk niet passend, vaag en dub
belzinnig is (schending van artikel149 van 
de Grondwet volgens hetwelk vonnissen en 
arresten met redenen omkleed moeten 
zijn) : 

Overwegende dat het middel met 
eenzelfde overweging aanvoert dat de 
motivering van het arrest tegelijk niet 
passend, vaag en dubbelzinnig is; 

Dat het middel, zoals verweerder 
aanvoert, wegens onduidelijkheid niet 
ontvankelijk is; 

Over het tweede middel : miskenning van 
het algemeen rechtsbeginsel van het recht 
op tegenspraak, van het recht van verde
diging, alsook schendingvan artikel6.1 en 
6.3, b, van het Verdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens en de fundamen
tele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 
november 1950, goedgekeurd bij wet van 13 
mei 1955, 

doordat uit het proces-verbaal van de te
rechtzitting van 17 (lees 14) november 1997 
blijkt dat de Belgische Staat die dag een 
conclusie heeft neergelegd en dat het hof 
van beroep het debat heeft gesloten zon
der dat die conclusie aan eiseres is mede
gedeeld, 

terwijl het beginsel van het recht op te
genspraak en van het recht van verdedi
ging niet aileen gebiedt dat de conclusies 
van een partij aan de tegenpartij moeten 
meegedeeld maar ook dat laatstgenoemde 
partij voldoende tijd krijgt om er, zo no
dig, op te antwoorden; het arrest bijge
volg de algemene rechtsbeginselen van het 
recht op tegenspraak en van het recht van 
verdediging miskent : 

Overwegende dat artikel 6.1, van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden niet toepasselijk is 
op betwistingen over rechten en ver
plichtingen in belastingzaken, tenzij de 
rechtspleging in belastingzaken leidt 
of kan lei den tot een sanctie die voort
vloeit uit een strafvervolging in de zin 
van die bepaling; dat het middel niet 
aanvoert dat tegen eiseres een derge
lijke procedure is ingesteld; 

Overwegende dat er geen algemeen 
rechtsbeginsel van het recht op tegen
spniak bestaat dat onderscheiden is 

van het algemeen rechtsbeginsel van 
het recht van verdediging, wanneer, 
zoals in casu, aan de rechter aileen 
wordt verweten dat hij het debat heeft 
gesloten zonder dat de conclusie van 
de tegenpartij aan eiseres is medege
deeld; 

Overwegende voor het overige dat 
het middel een miskenning van het 
recht van verdediging afleidt uit het 
feit dat eiseres verweerders conclu
sie niet heeft ontvangen en dat zij on
voldoende tijd heeft gekregen om erop 
te antwoorden; 

Overwegende dat noch uit het 
proces-verbaal van de terechtzitting 
van 14 november 1997 noch uit enig 
stuk waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat eisers dat middel voor 
de feitenrechter heeft aangevoerd; dat 
een dergelijk middel niet voor het eerst 
voor het Hof mag worden aangevoerd; 

Dat, in zoverre, het middel nieuw is; 
Dat het middel niet ontvankelijk is; 

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

14 januari 1999 - 1 e kamer- Voorzit
ter en verslaggever : mevr. Charlier, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal 
-Advocaat: mrs. T'Kint; P. Seutin, Luik. 

Nr. 25 

1 e KAMER- 14 januari 1999 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN 
AANSLAGPROCEDURE - ONTHEFFING 
OVERBELASTINGEN- DUBBELE BELASTING
BEG RIP. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN 
AANSLAGPROCEDURE - ONTHEFFING -
OVERBELASTINGEN- DUBBELE BELASTING
TE ONTHEFFEN AANSLAG. 
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1 o Er is sprake van dubbele belasting wan
neer op dezelfde inkomsten verscheidene 
aanslagen worden vastgesteld terwijl 
zulks wettelijk uitgesloten is (1). (Art. 277, 
§ 1, W.I.B. [1964]; art. 376, § 1, W.I.B. 
[1992].) 

2° In geval van dubbele belasting moet in 
beginsel van de onwettig vastgestelde aan
slag ontheffing worden verleend (2). (Art. 
277, § 1, W.I.B. [1964]; art. 376, § 1, 
W.I.B. [1992].) 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. ROODTHOOFT E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. F.98.0067.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 februari 1998 gewe
zen door het Hof van Beroep te Luik; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 27, § 1, 2°, 277, § 1, en 278 van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen 
(1964), 

doordat het hof van beroep, uitspraak 
doende over de gegrondheid van de aan
slag die voor de aanslagjaren 1987 tot 1991 
was vastgesteld over de fictieve interest op 
de lening die aan verweerder was verstrekt 
door de vennootschap waarvan hij bestuur
der is, m.b.t. het probleem van de dub
bele belasting beslist "dat uit het dossier 
volgt dat dit bezwaar gegrond is voor de 
aanslagjaren 1987 en 1988 maar niet ge
grond is voor het aanslagjaar 1989" en "dat 
daaruit volgt dat de voorziening in zo
verre moet worden aangenomen"; dat het 
voorts vaststelt "dat ten gronde niet wordt 
betwist dat (verweerder) van de vennoot
schap waarvan hij aandeelhouder en be
stuurder is, via zijn rekening-courant, een 
renteloze lening gekregen heeft", dat, hoe
wei verweerder "de belasting op de fic
tieve interest betwist op grond dat het 

(1) Cass., 20 april1990, AR. F.1767.N, nr. 491; 
raadpl. Cass., 21 nov. 1997,A.R. F.97.0048.F, nr. 
498; C. CARDYN, H.R. DEPRET en M. LOOCKX, Pro
cedure fiscale contentieuse, 3e uitg., II, Brussel, 
1992, nrs. 65 en 66. 

(2) Cass., 1 dec. 1964, Bull. en Pas., 1964, I, p. 
329; raadpl. de verwijzingen in noot 1; Cass., 23 
april1998, A.R. F.95.0007.N, nr. 209. 

bestuur niet bewijst dat hij dat geld in zijn 
hoedanigheid van bestuurder ontvangen 
zou hebben", "de wijze waarop het geld te 
zijner beschikking is gesteld (lening via een 
rekening-courant die hij in de loop van het 
voorgaande aanslagjaar had 'geerfd')" even
wei "aantoont welke rol zijn mandaat van 
bestuurder heeft gespeeld", "dat hij in casu 
volgens het 'attractiebeginsel' evenmin een 
onderscheid kan maken tussen zijn hoe
danigheid van bestuurder en die van aan
deelhouder, dat niet door de feiten wordt 
gesterkt" en dat bijgevolg "het voornaam
ste bezwaar niet kan worden aangeno
men voor de aanslagjaren 1989 tot 1991"; 
dat het hofvan beroep bijgevolg "de voor
ziening ontvankelijk en ten dele gegrond 
verklaart, voor recht zegt dater voor de 
aanslagjaren 1987 en 1988 sprake is van 
dubbele belasting" en "de daarmee over
eenstemmende ontheffingen beveelt", 

terwijl het hof van beroep, wanneer het 
regelmatig kennisneemt van een bezwaar 
omtrent dubbele belasting, op grond van 
het feit dat inkomstenbelastingzaken van 
openbare orde zijn, zelf, binnen de per
ken van de bij het hof aanhangig gemaakte 
zaak, de grondslag van de litigieuze aan
slag moet beoordelen, in die zin dat het er 
niet mee kan volstaan het bestaan van dub
bele belasting vast te stellen maar zelf moet 
nagaan of de aanslag waarvan het heeft 
kennisgenomen, wettig is vastgesteld; het 
in bevestigend geval geen ontheffing kan 
verlenen, aangezien het dat enkel kan doen 
voor "onrechtmatig" vastgestelde aansla
gen; het hof van beroep in casu, door het 
bezwaar van de verweerders dat het be
stuur tweemaal belasting heeft geheven 
voor de aanslagjaren 1987 en 1988, ge
grond te verklaren en door de vennoot
schap die de lening heeft verstrekt te be
lasten op grond van de fictieve interesten 
die het als verworpen giften had aange
merkt en door die zelf te belasten op grond 
van die zelfde fictieve interest, zonder zelf 
nate gaan of die fictieve interest te hun
nen name terecht was belast krachtens ar
tikel27, § 1, 2°, van het Wetboek van de in
komstenbelastingen (1964), zoals het hof 
voor de aanslagjaren erna heeft gedaan, 
niet zonder de in het middel aangegeven 
wetsbepalingen te schenden, zich ertoe kon 
beperken de dubbele belasting vast te stel
len en ten belope daarvan de ontheffing van 
de kwestieuze aanslagen te bevelen, vooral 
daar ze terecht waren vastgesteld; er im
mers aileen ontheffing kan worden ver
leend van de aanslagen die ten onrechte 
zijn vastgesteld ten name van de vennoot
schap die de lening heeft verstrekt : 
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Overwegende dat de directeur van 
de belastingen of de door hem gemach
tigde ambtenaar krachtens artikel 277, 
§ 1, van het Wetboek van de inkom
stenbelastingen (1964), ambtshalve 
ontheffing verleent van de overbelas
tingen die voortvloeien uit dubbele be
lasting wanneer de in dat artikel op
gesomde voorwaarden vervuld zijn; 

Overwegende dat dubbele belas
ting, in de zin van dat artikel, veron
derstelt dat op dezelfde inkomsten 
meerdere aanslagen vastgesteld zijn 
waarvan de ene de andere wettig uit
sluit; dat, in dat geval, in beginsel, ont
heffing moet worden verleend van de 
onwettig vastgestelde aanslag; 

Overwegende dat het arrest, nu het 
aileen beslist dat ''het bezwaar" van de 
verweerders tegen de dubbele belas
ting "gegrond is in zoverre het de 
aanslagjaren 1987 en 1988 betreft", 
zonder na te gaan welk van beide aan
slagen onwettig is vastgesteld, zijn be
slissing om "de daarmee overeenstem
mende ontheffingen" te bevelen, niet 
naar recht verantwoordt; 
. Dat, in zoverre, het middel gegrond 
1s; 

Om die redenen ongeacht de memo
rie van antwoord, "nota van weder
antwoord" genaamd, die niet ter grif
fie van het Hofis neergelegd maar, in 
strijd met artikel 389, eerste lid, van 
het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen 1992, per post is verstuurd, ver
nietigt het bestreden arrest in zoverre 
het de met de dubbele belasting over
eenstemmende ontheffing beveelt die 
het vaststelt voor de aanslagjaren 
1987 en 1988, eiser veroordeelt om alle 
uit dien hoofde ten onrechte geheven 
bedragen, plus de moratoire interest, 
aan verweerder terug te betalen en 
uitspraak doet over de kosten; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest; houdt de 
kosten aan en laat de uitspraak daar
omtrent aan de feitenrechter over; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van Beroep te Brussel. 

14 januari 1999- 1e kamer- Voorzit· 
ter : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Storck - Gelijklui· 
dende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal. 

Nr. 26 

1 e KAMER - 15 januari 1999 

1 o BE SLAG- ALGEMEEN- BESLAGRECHTER 
- BEVOEGDHEID - BESLISSING OVER DE 
RECHTEN DER PARTIJEN. 

2o BEVOEGDHEID EN AANLEG- BUR
GERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID - VOL
STREKTE BEVOEGDHEID (MATERIELE. PER
SOONLIJKE)- BESLAGRECHTER- BESLISSING 
OVER DE RECHTEN DER PARTIJEN. 

1 o en 2° De beslagrechter is bevoegd om te 
onderzoeken of de schuldvordering, die uit 
de uitvoerbare titel blijkt, is tenietge
gaan na het ontstaan van de titel, geval 
waarin de tenuitvoerlegging onrechtma
tig zou zijn (1). (Artt. 1395 en 1489 
Ger.W.) 

(VAN THIELEN T. DE FORT) 

ARREST 

(A.R. C.96.0478.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 juni 1996 gewezen 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 1138, 2°, 1395 

en 1489 van het Gerechtelijk Wetboek, van 
het algemeen rechtsbeginsel genaamd het 
beschikkingsbeginsel en van het algemeen 
rechtsbeginsel inzake het recht van ver
dediging; 

doordat het bestreden arrest de beschik
king van de beslagrechter (eerste rech
ter) bevestigt in zoverre deze zich bevoegd 

(1) Cass., 29 sept. 1986, A.R. 5012, nr. 53, met 
noot 1. DIRIX en BROECKX, "Bes]ag, inA.P.R., nr. 
48, p. 37. 
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verklaarde, steunend op de overwegingen 
(bestreden arrest, p. 2-3) dat ''het hager be
roep strekt tot de vernietiging van (het) 
vonnis (van de eerste rechter); dat (ver
weerder) concludeert dat op grand van de 
stukken en de uitvoering ervan het be
staan van een partijbindende dading vast
staat; dat bedrog bij het aangaan van de 
dading betwist wordt en het onderzoek 
naar een eventueel wilsgebrek bij het tot
standkomen van de dading naar de daar
toe bevoegde bodemrechter diende verzon
den; dat (eiser) bij incidenteel beroep de 
onbevoegdheid van de beslagrechter op
werpt; dat de omstandigheden en de doel
stellingen van het geschil in de bestreden 
beschikk:ing uiteengezet werden en het hof 
(van beroep) hiernaar verwijst; dat het vol
staat te herhalen dat de beslagrechter be
voegd is om kennis te nemen van alle vor
deringen betreffende bewarende beslagen 
en deze met betrekking (tot) middelen tot 
tenuitvoerlegging; dat het wel aan de 
beslagrechter toekomt uitspraak te doen 
over de materieelrechtelijke positie van par
tijen zoals die evolueerde sinds het ont
staan van de uitvoerbare titel, met dien 
verstande dat hij geen afbreuk mag doen 
aan hetgeen werd beslist of bedongen; dat 
de beslagrechter aldus uitspraak kan doen 
over het bestaan van een dading tot rege
ling van alle schulden"; 

het bestreden arrest vervolgens, na op 
grand van de hiervoor gegeven overwegin
gen de beslagrechter bevoegd te hebben 
verklaard, het hager beroep van verweer
der ook deels gegrond verklaart, derhalve 
het verzet van verweerder ontvankelijk en 
deels gegrond verklaart en bijgevolg de on
middellijke opheffing beveelt van het uit
voerend beslag onder derden gelegd bij akte 
van gerechtsdeurwaarder Wim Deckmyn 
van 3 augustus 1994 in handen van de N.V. 
Coupetrans, Vaart 2 te Rijkevorsel, en bij 
gebreke hieraan vrijwillig te voldoen voor 
recht zegt dat (het bestreden) arrest van 
rechtswege als opheffing zal gelden; het be
streden arrest, om het hager beroep van 
verweerder deels gegrond te verklaren en 
derhalve het verzet van verweerder deels 
gegrond te verklaren, steunt op de over
wegingen "dat de dading evenwel een be
staande of toekomstige betwisting voorop
stelt; dat indien beide partijen kennis 
hebben van het definitief vonnis en zij niet
temin een overeenkomst sluiten die af
wijkt van het vonnis, de bewuste overeen
komst geen dading is; dat er bijgevolg 
slechts sprake kan zijn van een kwijtschel
ding van schuld; dat de kwijtschelding een 
overeenkomst 'sui generis' is om niet, die 

geconcretiseerd wordt in de aanvaarding 
door de schuldenaar; dat (eiser) bij monde 
van zijn advocaat akkoord ging om tot slot 
van alle rekening genoegen te nemen met 
een contante en onmiddellijke betaling vari 
150.000 F. ter regeling van het vonnis; dat 
door de betaling van deze som (verweer
der) dit regelingsvoorstel aanvaard heeft; 
dat het bewijs van enige dwaling door be
drag of arglistigheid niet gegeven wordt; dat 
(eiser) gezien de onzekerheid van de finan
ciiile situatie van de schuldenaar met ken
nis van zaken duidelijk de voorkeur heeft 
gegeven aan een onmiddellijke en con
tante betaling; dat de instrumenterende ge
rechtsdeurwaarder wist te melden dat ter 
plaatse een beslag onmogelijk was; dat (ver
weerder) vooralsnog werk vond in Belgie in 
dienstverband aan deze bevindingen niets 
verandert; dat immers in de periode van 
het voorstel, met name april/mei 1994, (ver
weerder) werkloos was; dat geen fout in 
hoofde van (verweerder) noch een schen
ding van de goede trouw aangetoond 
wordt"; 

terwijl, eerste onderdeel, naar luid van het 
eerste lid van artikel 1395 van het Gerech
telijk Wetboek weliswaar alle vorderin
gen betreffende bewarende beslagen en 
middelen tot tenuitvoerlegging worden ge
bracht voor de beslagrechter en deze, naar 
luid van het eerste lid van artikel 1489 van 
het Gerechtelijk Wetboek alleen bevoegd is 
om de geschillen over de regelmatigheid 
van de rechtspleging van bewarend be
slag te beslechten, doch de beschikking van 
de beslagrechter, naar luid van het tweede 
lid van artikel1489 van het Gerechtelijk 
Wetboek, geen nadeel toebrengt aan de 
zaak zelf; uit de artikelen 1395 en 1489 van 
het Gerechtelijk Wetboek aldus blijkt dat 
de beslagrechter kennisneemt van de vor
deringen betreffende middelen tot tenuit
voerlegging en dient te oordelen ofhet be
slag rechtmatig en regelmatig is, maar hij 
geen uitspraak mag doen over geschillen 
die wel verband houden met de tenuitvoer
legging, maar die niet gaan over de recht
matigheid of de regelmatigheid ervan, en 
hij onbevoegd is om uitspraak te doen be
treffende een vordering over de grand (be
halve voor de uitzonderingen die de wet uit
drukkelijk bepaalt); 

het bestreden arrest in casu oordeelt over 
het verzet tegen een uitvoeringsmaatregel 
en deze opheft, derhalve zich bevoegd acht 
om erover te oordelen, en, wat de bevolen 
opheffing betreft, zich uitspreekt over ener
zij ds het niet bestaan van een na de uit
voerbare titel (het vonnis van 9 maart 1994 
gewezen door de Rechtbank van Eerste 
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Aanleg te Turnhout) beweerdelijk totstand
gekomen rechtsgeldige dading en, ander
zijds, over het wel bestaan van een na de 
genoemde uitvoerbare titel totstand
gekomen (althans volgens het arrest) kwijt
schelding van de schuld vastgelegd in de 
genoemde uitvoerbare titel ondanks het feit 
dat tussen partijen betwisting bestond (zo
als uit de hiervoor in het tweede citaat 
weergegeven consideransen van het be
streden arrest blijkt) omtrent de rechts
geldigheid van de dading (waaromtrent zij 
voor het hof van beroep immers conclu
deerden); het hofvan beroep in het bestre
den arrest derhalve, oordelend in beroep als 
beslagrechter, uitspraak doet over een ge
schil betreffende de rechten van de par
tijen, namelijk over het al dan niet be
staan van een door partijen betwiste 
geldige dading en kwijtschelding van schuld 
totstandgekomen na de uitvoerbare titel op 
grond van dewelke uitvoeringsmaatregelen 
werden genomen, 

zodat het bestreden arrest aldus enkel 
met schending van de artikelen 1395 en 
1489 van het Gerechtelijk Wetboek de 
beslagrechter bevoegd kon verklaren in 
casu, nu immers in het bestreden arrest het 
hofvan beroep als beslagrechter uitspraak 
doet over een geschil betreffende de rech
ten van de partijen dat wel verband houdt 
met de tenuitvoerlegging, maar dat niet 
gaat over de rechtmatigheid of de regel
matigheid ervan (schending van de arti
kelen 1395 en 1489 van het Gerechtelijk 
Wetboek); 

en terwijl, tweede onderdeel, naar luid 
van het algemeen rechtsbeginsel genaamd 
het beschikkingsbeginsel, onder meer ver
woord in artikell138, 2", van het Gerech
telijk Wetboek, de partijen in een burger
lijk geschil zelf de grenzen ervan bepalen 
en het de rechter niet toekomt zelf ambts
halve een geschilpunt, door de conclusies 
van partijen uitgesloten, op te werpen dat 
de openbare orde niet raakt noch van dwin
gend recht is; krachtens het algemeen 
rechtsbeginsel inzake het recht van ver
dediging de rechter, die ambtshalve een ge
schilpunt opwerpt, partijen dient uit te no
digen daarover hun middelen te laten 
geld en, 

zodat het bestreden arrest, nu het ambts
halve het geschilpunt opwerpt betreffende 
het bestaan van een kwijtschelding van 
schuld, geschilpunt dat de openbare orde 
niet raakt en geen dwingend recht is en dat 
door de conclusies van partijen was uitge
sloten, een schending inhoudt van het al
gemeen rechtsbeginsel genaamd het 
beschikkingsbeginsel en van artikel 1138, 

2", van het Gerechtelijk Wetboek (waarin 
dit beginsel is verwoord), 

en zodat het bestreden arrest, nu het 
ambtshalve het bestaan van een kwijt
schelding van schuld heeft vastgesteld zon
der partijen uit te nodigen daaromtrent 
hun middelen te laten gelden, schending in
houdt van het algemeen rechtsbeginsel in
zake het recht van verdediging : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de beslagrechter 

die krachtens artikel 1395 van het Ge
rechtelijk Wetboek kennisneemt van 
de vorderingen betreffende bewarende 
beslagen en middelen tot tenuitvoer
legging, overeenkomstig artikel 1489 
van hetzelfde wetboek oordeelt of het 
beslag rechtmatig en regelmatig is; 

Dat de beslagrechter aldus bevoegd 
is om te onderzoeken of de schuldvor
dering die uit de uitvoerbare titel 
blijkt, is tenietgegaan na het ontstaan 
van de titel, geval waarin de tenuit
voerlegging onrechtmatig zou zijn; 

Overwegende dat het hof van be
roep te oordelen had over het verzet 
van verweerder op grand van een 
"tussengekomen darling" tegen het uit
voerend beslag onder derden dat door 
eiser was gelegd op grand van een von
nis van de rechtbank van eerste aan
leg te Turnhout waarbij verweerder tot 
betaling aan eiser was veroordeeld; 

Dat het hof derhalve zonder schen
ding van de in het onderdeel aange
wezen wetsbepalingen vermocht te be
slissen of de schuldvordering was 
tenietgegaan, zoals door verweerder 
was opgeworpen; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

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

15 januari 1999 - 1 e kamer - Voorzit
ter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggeuer : mevr. Bourgeois - Ge
lijkluidende conclusie van de h. du Jar
din, eerste advocaat-generaal - Aduo
caat : mr. De Gryse. 



58 HOF VAN CASSATIE Nr. 27 

Nr. 27 

38 KAMER- 18 januari 1999 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN- vooR
ZIENING IN CASSATIE- VERZOEKSCHRIFT
HANDTEKENING- VERPLICHTING- GELDIG
REID. 

2° CASSATIEBEROEP- BELASTINGZAKEN 
- VORMEN - VORM VAN RET CASSATIE
BEROEP EN VERMELDINGEN- INKOMSTEN
BELASTINGEN- VERZOEKSCHRIFT- HAND
TEKENING- VERPLICHTING- GELDIGREID. 

3o INKOMSTENBELASTINGEN- VOOR
ZIENING IN CASSATIE - VERZOEKSCHRIFT
HANDTEKENING- ONLEESBARE HANDTEKE
NING- ONDERTEKENAAR - IDENTITEIT
HOEDANIGHEID- GEEN VERMELDING VAN 
IDENTITEIT - NIET VERMELDE HOEDANIG
HEID - GEVOLG. 

4 o CASSATIEBEROEP- BELASTINGZAKEN 
- VORMEN - VORM VAN RET CASSATIE
BEROEP EN VERMELDINGEN- INKOMSTEN
BELASTINGEN- VERZOEKSCHRIFT- HAND
TEKENING- ONLEESBARE HANDTEKENING
ONDERTEKENAAR- IDENTITEIT- HOEDA
NIGHEID- GEEN VERMELDING VAN IDENTI
TEIT- NIET VERMELDE HOEDANIGREID- GE
VOLG. 

1 o en 2° Aangezien cassatieberoep inzake 
directe belastingen bij wege van een ver
zoekschrift wordt ingesteld moet het nood
zakelijkerwijs ondertekend zijn door de ei
ser, door een advocaat of door een 
bijzondere volmachtdrager (1). (Art. 388, 
eerste lid, W.I.B. [1992].) 

3 o en 4 o Het cassatieberoep dat met een ge
schrift "verzoekschrift tot cassatie" ge
naamd wordt ingesteld, is niet ontvan
kelijk wanneer dat geschrift vermeldt dat 
het opgesteld is door een a,dvocaat, maar 
een onleesbare handtekening draagt, als
ook het woord "loco" en de naam van 
voornoemd advocaat, zonder vermel
ding van de identiteit en de hoedanig
heid van de ondertekenaar (2). (Art. 388, 
eerste lid, W.I.B. [1992].) 

(1) Cass., 19 feb. 1987, A.R. F.849.F, nr. 366. 

(2) Raadpl. Cass., 19 april1989, A.R. 7407, nr. 
469; 2 jan. 1992, A.R. 6199, nr. 244; vgl. Cass., 5 
sept. 1989, A.R. 2898, nr. 4; 11 okt. 1994, A.R. 
P.94.1189.N, nr. 426; 20 feb. 1997, A.R. 
F.96.0103.F, nr. 102 en noot 3, p. 262; 26 juni 
1998, A.R. F.97.007l.F, nr. 344. 

(RONSE E.A. 
T. BELGISCHE STAAT -MIN. V. FINANCrEN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. F.98.0036.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 december 1997 gewe
zen door het Hof van Beroep te Ber
gen in de zaak met fiscaal rolnummer 
1990/1.627; 

Over de door het openbaar minis
terie ambtshalve aangevoerde grand 
van niet-ontvankelijkheid : 

Overwegende dat het verzoekschrift 
waarbij, krachtens artikel388 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen 1992, een voorziening inzake di
recte belastingen wordt ingesteld, door 
de eiser, door een advocaat of door een 
bijzonder volmachtdrager moet zijn on
dertekend; 

Overwegende dat het geschrift "ver
zoekschrift tot cassatie", dat op 6 
maart 1998 ter griffie van het Hof van 
Beroep te Bergen is neergelegd, ver
meldt dat het opgesteld is door advo
caat Thierry Afschrift, maar een on
leesbare handtekening draagt, alsook 
het woord '1oco" en de naam van voor
noemd advocaat, zonder vermelding 
van de identiteit en de hoedanigheid 
van de ondertekenaar; 

Dat de grand van niet-ontvankelijk
heid aangenomen moet worden; 

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

18 januari 1999 - 3e kamer- Voorzit
ter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Ver
slaggever : de h. Storck - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Leclercq, advocaat
generaal- Advocaat : mr. T'Kint, voor de 
verweerder. 
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Nr. 28 

3e KAMER- 18 januari 1999 

1° CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN HET HOF 
- KAMERS. VERENIGDE KAMERS. VOLTALLIGE 
ZITTING. ALGEMENE VERGADERING- VER
ENIGDE KAMERS - BELASTINGZAKEN- IN
KOMSTENBELASTINGEN. 

2° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) 
- DWALING - RECHTVAARDIGING - ON
OVERKOMELIJKE DWALING- BEGRIP. 

1 o Het middel dat wordt aangevoerd tot 
staving van een voorziening tegen een be
slissing op verwijzing na cassatie, wordt 
getoetst door de verenigde kamers van het 
Hof, wanneer die beslissing onverenig
baar is met het cassatiearrest en het mid
del dezelfde strekking heeft als het mid
del dat door dat arrest werd aangenomen 
(1). (Artt. 2 en 1119 Ger.W.) (lmpli
ciet.) 

(1) Cass., ver.k., 25 feb. 1993, A.R. 9373, nr. 
115, met concl. mevr. Liekendael, toen adv.
gen., in Bull. en Pas., 1993, I, nr. 115; 24 nov. 
1997, A.R. S.96.0027.F, nr. 499, met concl. O.M., 
in Bull. en Pas., 1997, I, nr. 499; met name over 
de bevoegdheid van de verenigde kamers van het 
Hofin belastingzaken, raadpl. Cass., ver.k., 25 
feb. 1931, p. 93; C. CARDYN, H.R. DEPRET en M. 
LoocKX, Procedure fiscale contentieuse, II, 3e uitg., 
Brussel, 1992, nrs. 320 en 322. In casu diende de 
zaak niet door de verenigde kamers van het Hof 
te worden berecht, aangezien het enige middel 
van de Belgische Staat, Ministerie van Finan
ciiin, tot staving van de voorziening tegen de be
slissing op verwijzing na cassatie niet dezelfde 
strekking had als het middel tot staving van de 
vorige voorziening tegen het arrest van het hof 
van Beroep te Bergen van 20 okt. 1995 dat door 
het cassatiearrest van 21 nov. 1996 was aange
nomen. Daarom is de oplossing die in de samen
vatting is verwoord maar impliciet. Het middel 
van de Belgische Staat, minister van Finan
cien, tot staving van de voorziening die in on
derhavige zaak was ingesteld, betrofhet begrip 
onoverkomelijke dwaling zelf en niet de toepas
sing als zodanig van art. 280 W.I.B. (1964), in te
genstelling tot het middel tot staving van de voor
ziening tegen het voomoemde arrest van het Hof 
van Beroep te Bergen. Schending van laatstge
noemde bepaling werd in de onderhavige zaak 
slechts aangevoerd als een gevolg van de scherr
ding van de artt. 114 7 en 1148 B.W. en van de 
miskenning van het algemeen rechtsbeginsel dat 
dwaling een rechtvaardigingsgrond oplevert wan
neer zij onoverkomelijk is. Het cassatiearrest van 
21 nov. 1996, A.R. F.96.001.F werd gepubliceerd, 
het mid del incluis, in A. C., 1996, nr. 449. 

2° De rechter kan alleen wettig beslissen dat 
een rechtsdwaling onoverkomelijk is en 
derhalve een rechtvaardigingsgrond op
levert als hij vaststelt dat degene die zich 
beroept op die dwaling, heeft gehandeld 
zoals ieder bedachtzaam en voorzichtig 
mens die in dezelfde toestand verkeert; de 
loutere vaststelling dat degene die zich op 
de onoverkomelijke rechtsdwaling be
roept, slecht werd ingelicht, zelfs door een 
bevoegd persoon, is niet voldoende (2). 
(Artt. 1147 en 1148 B.W.; algemeen 
rechtsbeginsel dat rechtsdwaling een 
rechtvaardigingsgrond oplevert wan
neer zij onoverkomelijk is.) 

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

ARREST (vertaling) 

(A.R. F.98.0084.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 maart 1998 gewe
zen door het Hof van Beroep te Brus
sel, uitspraak doende als rechtscollege 
waarnaar de zaak verwezen is; 

Gelet op het arrest van het Hofvan 
21 november 1996 (3); 

Over het middel, gesteld als volgt : scherr
ding van artikel 280 van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen (1964), van dear
tikelen 1147 en 1148 van het Burgerlijk 
Wetboek, waarin het algemeen rechtsbe
ginsel is neergelegd dat dwaling een 
rechtvaardigingsgrond oplevert wanneer zij 
onoverkomelijk is en, voor zover nodig, 
schending van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat (eiser) in zijn conclusie aan
voerde dat de voorziening niet ontvanke
lijk was, daar "de brief met de bestreden 
beslissing naar de afzender was terug
gestuurd met de vermelding 'huis geslo
ten; bericht in de bus gelaten op 6 mei 
1988' en dat het verzoekschrift uiterlijk op 
15 juni 1988 moest worden neergelegd, ter
wijl de voorziening dagtekende van 16 juni 
en op 17 juni was betekend"; dat het hof 
(van beroep) echter heeft vastgesteld dat 

(2) Cass., 31 okt. 1994, A.R. S.94.0035.F, nr. 
462, en de door J.F.L. ondertekende noot; raadpl. 
Cass., 8 jan. 1996, A.R. S.94.0145.F, nr. 13. 

(3) A.R. F.96.00ll.F, nr. 449. 
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verweerder "duidelijk had betoogd dat hij 
door het bestuur misleid was omtrent de 
aanvang van de termijn waarbinnen hij zijn 
voorziening op straffe van verval moest in
stellen en omtrent de kennisgeving van die 
voorziening aan het bestuur", aangezien de 
brief van 2 juni 1988 benadrukte dat deter
mijn begon te lopen daags na de eerste aan
bieding, dat is 9 mei 1988,-en dat "die ver
keerde inlichting de enige oorzaak is van de 
laattijdige neerlegging"; dat het hof(van be
roep) heeft geoordeeid dat "aileen een on
overkomelijke dwaling het verloop van een 
termijn van openbare orde kan afwenden" 
en dat "de dwaling als onoverkomelijk aan 
de zijde van (verweerder) moet worden be
schouwd als het hofvan (beroep) uit de om
standigheden kan afleiden dat (verweer
der) gehandeld heeft zoals elk bedachtzaam 
en voorzichtig persoon zou hebben gedaan", 
wat verweerder, volgens het hof, gedaan 
heeft "wanneer hij in een fiscale proce
dure, zonder meer, aanvaardt dat de op 
straffe van verval voorgeschreven termijn 
ingaat op de datum die het bestuur van de 
directe belastingen hem schriftelijk ter ken
nis had gebracht teneinde hem van die ter
mijn op de hoogte te brengen"; dat het hof 
beslist heeft dat "de onoverkomelijke dwa
ling, in casu, het verval dat voortvloeide uit 
het verstrijken van de bij de wet bepaalde 
termijn heeft afgewend tot de dag waarop 
het verzoekschrift is neergelegd" en dat "de 
onoverkomelijke dwaling voor (verweer
der) een geval van overmacht was waar
aan op 18 juni 1988 een einde kwam; dat 
de binnen die termijn neergelegde voorzie
ning dus ontvankelijk is", 

terwijl artikel 280 van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen (1964), volgens 
hetwelk het verzoekschrift en het origi
neel van de betekening, op straffe van ver
val, binnen een termijn van veertig da
gen, te rekenen van de kennisgeving van de 
beslissing van de directeur, ter griffie van 
het hof van beroep moeten worden neer
gelegd, een bepaling van openbare orde is 
die een op straffe van verval voorgeschre
ven, vooraf bepaalde termijn bevat die 
slechts in geval van overmacht kan wor
den verlengd; die overmacht aileen kan 
voortvloeien uit een gebeurtenis die onaf
hankelijk is van de menselijke wil en die 
door die wil noch voorzien noch bedwon
gen kon worden; onoverkomelijke dwa
ling alleen als een geval van overmacht kan 
worden beschouwd, als voldaan is aan de
zelfde voorwaarden als die welke gelden 
voor het bestaan van overmacht, name
lijk dat ze onoverkomelijk moet zijn en niet 
te wijten mag zijn aan enige fout van de-

gene die ze aanvoert; de rechtsdwaling wel
iswaar wegens bepaalde omstandigheden 
als onoverkomelijk kan worden beschouwd, 
maar zulks aileen het geval is indien uit de 
omstandigheden kan worden afgeleid dat 
de persoon gehandeld heeft zoals ieder be
dachtzaam en voorzichtig persoon die in de
zelfde toestand verkeert, zou hebben ge
daan; de loutere vaststeiling dat het 
slachtoffer van de dwaling verkeerd is in
gelicht, zelfs door een bevoegd persoon, 
geen voldoende en wettelijke grond ople
vert om die dwaling als onoverkomelijk te 
beschouwen, te meer daar uit het litigieuze 
stuk waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat, hoewel de door de gewestelijk di
recteur gemachtigde inspecteur in zijn brief 
van 2 juni 1988 per vergissing, 9 mei 1988 
(en niet 7 mei 1988) opgegeven heeft als de 
begindatum van de termijn bedoeld in ar
tikel 280 van het Wetboek van de inkom
stenbelastingen, uit de bewoordingen van 
die brief duidelijk volgt dat het louter om 
een tikfout ging, daar die brief eerst de 
juiste datum van aanbieding aangeeft ("het 
afschrift van mijn beslissing werd bij ter 
post aangetekende brief op 6 mei 1988 op 
uw adres aangeboden maar is niet afge
haald ... ") en vervolgens vermeldt dat de 
termijn "is beginnen te lopen daags na die 
eerste aanbieding"; ieder bedachtzaam en 
voorzichtig persoon bij het zien van die ken
nelijke tegenstrijdigheid tussen beide data, 
gelet op het verval dat voortvloeit uit de 
niet-inachtneming van de bij de belasting
wet voorgeschreven termijnen, ge'infor
meerd zou hebben naar de juiste begin
datum van de termijn; het arrest bijgevolg, 
nu het aileen uit de vaststelling dat ver
weerder een rechtsdwaling heeft begaan 
omdat hij zonder meer heeft aanvaard dat 
de op straffe van verval voorgeschreven ter
mijn inging op de datum die het bestuur 
van de directe belastingen hem schrifte
lijk ter kennis had gebracht teneinde hem 
van die termijn op de hoogte te brengen, af
leidt dat ten gevolge van de misvatting dat 
hij over een langere dan de wettelijke ter
mijn beschikte, hij in een volstrekte on
mogelijkheid verkeerde en zich om die re
den kon beroepen op overmacht waarvan 
de gevolgen voortduurden tot 18 juni 1988, 
het begrip onoverkomelijke dwaling mis
kent en de in het middel aangegeven be
palingen schendt : 

Overwegende dat het arrest de voor
zienmg die verweerder op 17 juni 1988 
heeft ingesteld tegen de hem bij ter 
post aangetekende brief van 5 mei 
1988 toegestuurde beslissing van de 
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gewestelijk directeur van de belastin
gen ontvankelijk verklaart; dat het ar
rest echter erop wijst dat de bij arti
kel 280 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen (1964) voor het 
instellen van die voorziening toege
kende termijn, volgens eiser, was ver
streken op 15 juni 1988, terwijl de 
brief met de beslissing van de direc
teur op 6 mei 1988 vergeefs op de 
woonplaats van verweerder was aan
geboden; dat het arrest niettemin vast
stelt dat eiser op 2 juni 1988 verweer
der een brief heeft gestuurd waarin 
hem werd meegedeeld dat die termijn 
was beginnen te lopen daags na de 
vergeefse aanbieding van de brief 
waarin hem de beslissing van dedi
recteur ter kennis was gebracht, "dat 
is op 9 mei 1988"; dat het arrest be
slist dat verweerder het slachtoffer is 
geworden van een onoverkomelijke 
dwaling waardoor het verval wegens 
het verstrijken van de termijn om een 
voorziening in te stellen, werd afge
wend, en dat die dwaling een geval 
van overmacht was waarvan de uit
werking heeft voortgeduurd tot 18 juni 
1988; 

Overwegende dat de rechtsdwaling 
weliswaar wegens bepaalde omstan
digheden als onoverkomelijk kan wor
den beschouwd, maar zulks aileen het 
geval is indien uit de omstandighe
den kan worden afgeleid dat de per
soon gehandeld heeft zoals ieder be
dachtzaam en voorzichtig persoon die 
in dezelfde toestand verkeert, zou heb
ben gedaan; 

Dat in dat verband het arrest niet 
kan volstaan met de loutere vaststel
ling dat het slachtoffer van de dwa
ling verkeerd is ingelicht, zelfs door 
een bevoegd persoon; 

Overwegende dat het arrest beslist 
dat verweerder "door in een fiscale 
procedure, zonder meer, te aanvaar
den dat de op straffe van verval voor
geschreven termijn ingaat op de da
tum die het bestuur van de directe 
belastingen hem schriftelijk ter ken
nis had gebracht teneinde hem van die 
termijn op de hoogte te brengen" heeft 
gehandeld zoals elk bedachtzaam en 

voorzichtig persoon in dezelfde toe
stand zou hebben gedaan; 

Dat het arrest met die overweging 
zijn beslissing dat verweerder het 
slachtoffer is geworden van een on
overkomelijke dwaling, niet naar recht 
verantwoordt; 

Dat, in zoverre, het middel gegrond 
is; 

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

18 januari 1999 - 3e kamer - Voorzit
ter : de h. Marchal, eerste voorzitter - ~r
slaggever : de h. Storck - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Leclercq, advocaat
generaal. 

Nr. 29 

2• KAMER- 19 januari 1999 

1 o VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAF
ZAKEN- STRAFVORDERING- BESLISSING BIJ 
VERSTEK GEWEZEN- VOORWAARDEN. 

2o VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAF
ZAKEN- STRAFVORDERING- KWALIFICA
TIE DOOR DE RECHTER AAN ZIJN BESLISSING 
GEGEVEN- INVLOED OP HAAR AARD -BE
OORDELING DOOR RET HOF VAN CASSATIE. 

3° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN
TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETE
KENING- STRAFVORDERING- DUUR, BEGIN 
EN EINDE -BEGIN - CASSATIEBEROEP TIJ
DENS DE GEWONE TERMIJN VAN VERZET
ONTV ANKELIJKHEID. 

1 o Het vonnis dat door een strafrechtbank 
is gewezen zonder dat de beklaagde ten 
grande werd ondervraagd over de hem 
ten laste gelegde feiten en zonder dat de 
advocaat, die hem vertegenwoordigt, in 
zijn verweermiddelen werd gehoord, is 
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een verstekvonnis (1), zelfs indien de ad
vocaat de vordering van het openbaar mi
nisterie heeft gehoord en slechts hierna 
verklaarde verstek te laten gaan. 

2° Het Hof beslist, op grand van de ove
rige vermeldingen van de bestreden be
slissing, dat ze bij verstek is gewezen, niet
tegenstaande ze vermeldt dat ze "op 
tegenspraak" is gewezen (2). 

so Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
dat door de beklaagde wordt ingesteld 
v66r het verstrijken van de gewone ter
mijn van verzet (S). (Artt. 187, S7S en 41S 
Sv.) 

(VAN VAERENBERGH) 

ARREST 

(A.R. P.96.1516.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 31 oktober 1996 in ha
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Dendermonde; 

Overwegende dat het beroepen von
nis vaststelt dat eiser bij monde van 
zijn raadsman de regelmatigheid van 
de vasts telling van de zaak ter behan
deling op de terechtzitting van 11 ok
tober 1996 betwistte en dat, nadat de 
appelrechters beslisten dat "de zaak op 
een rechtsgeldige wijze werd aanhan
gig gemaakt voor de vijftiende ka
mer, zetelend in graad van hager be
roep in politiezaken", "de raadsman 
van (eiser) hiertoe door de rechtbank 
uitgenodigd weigerde zich te verdedi
gen over de gegrondheid van de aan 
(eiser) ten laste gelegde feiten (en) na 
de vordering van het openbaar minis
terie stelde verstek te laten gaan"; 

Overwegende dat het vonnis dat 
door een strafrechtbank is gewezen 
zonder dat de beklaagde ten grande 
werd ondervraagd over de hem ten 
laste gelegde feiten en zonder dat de 
advocaat, die hem vertegenwoordigt, in 

(1) Zie Cass., 6 jan. 1975, p. 503, en 9 jan. 
1990, A.R. 2340, nr. 279. 

(2) Zie noot 1. 

(3) Cass., 20 okt. 1998, A.R. P.98.46.N, nr. 448. 

zijn desbetreffende verweermiddelen 
werd gehoord, een verstekvonnis is, 
zelfs indien de advocaat de vordering 
van het openbaar ministerie heeft ge
hoord en slechts hierna verklaarde 
verstek te laten gaan; 

Dat het bestreden vonnis zodoende, 
niettegenstaande het vermeldt dat het 
"op tegenspraak" is gewezen, bij ver
stek is gewezen; 

Dat de voorziening ingesteld op 8 
november 1996, dit is v66r het ver
strijken van de gewone termijn van 
verzet, niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, ongeacht de na
mens eiser ingediende memorie die 
niet de ontvankelijkheid van de voor
ziening betreft, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt eiser in de kosten. 

19 januari 1999 - 29 kamer- Voorzit
ter en verslaggever : de h. Holsters, voor
zitter - Gelijkluidende conclusie van de h. 
Dubrulle, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. E. Cluyse, Gent. 

Nr. 30 

29 KAMER- 19 januari 1999 

1 o RECHTBANKEN - STRAFZAKEN 
STRAFVORDERING- AANHANGIGMAKING VAN 
DE ZAAK BIJ DE RECHTER- BEGRIP-AKTE
VERMELDINGEN. 

2° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN -
STRAFVORDERING- HEROMSCHRIJVING
FEITELIJKE ELEMENTEN- VEREISTEN. 

so ONAANTASTBARE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER- STRAF
ZAKEN - AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK 
BIJ DE RECHTER -AKTE VAN AANHANGIGMA
KING- HEROMSCHRIJVING- FEITELIJKE 
ELEMENTEN. 

1 o De aanhangigmaking van een zaak bij 
de rechter betreft alleen het bepaalde feit 
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aangeduid in de akte van aanhangigma
king (1); deze moet noch alle wettelijke be
standdelen van het ten laste gelegde feit, 
noch alle feitelijke gegevens vermelden. 

2° en 3° Het staat de rechter, indien no
dig, de draagwijdte van de akte van aan
hangigmaking van de zaak te beoorde
len, zonder evenwel de bewijskracht ervan 
te schenden, en de omschrijving van het 
ten laste gelegde feit te verbeteren, mits hij 
vaststelt dat het aldus ten laste gelegde 
feit hetzelfde is als datgene dat aan de 
vervolging ten grondslag ligt, of in het feit 
begrepen is, en mits de beklaagde de ge
legenheid heeft gekregen zijn verweer
middelen tegen de nieuwe omschrijving 
naar voor te brengen. De omstandigheid 
dat de oorspronkelijke omschrijving van 
het ten laste gelegde feit bepaalde ele
menten aanhaalt om nader te precise
ren waarin het misdrijf heeft bestaan, be
let niet dat de heromschrijving andere 
feitelijke elementen aangeeft voor zouer 
deze begrepen waren in de oorspronke
lijke omschrijving (2). (Art. 182 Sv.). 

(JEURING T. DRIES E.A.) 

ARREST 

(A.R. P.97.0599.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 26 maart 1998 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

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

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 1 van de wet 

van 17 april 1878 houdende de Vooraf
gaande Titel van het Wetboek van Straf
vordering, 1319, 1320 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, en van de artikelen 130 en 
182 van het Wetboek van Strafvordering, 

doordat de appelrechters beslissen dat er 
aanleiding toe bestaat de feiten die het 
voorwerp uitmaken van de tenlasteleggin
genA 1 tot en metA 14, te heromschrijven; 

(1) Zie Cass., 5 juni 1996, A.R. P.95.1419.F, nr. 
213, en 3 feb. 1998, A.R. P.96.1379.N, nr. 60. 

(2) Zie Cass., 27 april 1994, A.R. P.94.0360.F, 
nr. 204, en 3 feb. 1998 (zie voetnoot 1). 

het hof (van beroep) meer bepaald beslist 
de oorspronkelijke tenlastelegging oplich
ting, die luidde als volgt "zich verkoops
overeenkomsten in verband met boten te 
hebben laten overhandigen waarin werd be
dongen dat de koopprijs zou verrekend wor
den met contracten in verband met de ver
huur van watersportartikelen terwijl de 
verkopers in de mening verkeerden, hier
toe door listige kunstgrepen gebracht, dat 
de betaling in contanten zou gebeuren" te 
wijzigen in "zich verkoopsovereenkomsten 
( .. .) te laten overhandigen, terwijl de ver
kopers in de mening verkeerden, hiertoe 
door listige kunstgrepen gebracht, dat de 
betaling zou gebeuren via 3 cheques"; de 
appelrechters de aldus heromschreven ten
lastelegging ten laste van eiser bewezen 
verklaren, en hem veroordelen tot een ge
vangenisstraf van vier jaar en een geld
boete van 3.000 frank, waarbij, door ver
wijzing naar de frequentie van de 
weerhouden tenlasteleggingen, wezenlijk 
rekening wordt gehouden met die bewezen
verklaring; het bestreden arrest terzake 
overweegt "Door deze wijziging van de om
schrijving worden de aanhangig gemaakte 
feiten, namelijk de in de beschikking tot 
verwijzing vermelde materiele gedragin
gen van de beklaagde niet gewijzigd, nu 
met de woorden 'in contanten' duidelijk 
werd bedoeld een op de overhandiging van 
de verkoopsovereenkomsten zonder ver
wijl volgende betaling, het weze dat deze 
terzake, zoals blijkt uit de gegevens van het 
onderzoek, diende te worden gerealiseerd 
middels de verzilvering van 3 door de be
klaagde te overhandigen cheques. Deal
dus heromschreven feiten zijn voldoende 
gepreciseerd, zodat de beklaagde zich met 
betrekking tot deze feiten, zoals ze blij
ken uit de gegevens van het vooronder
zoek, terdege heeft kunnen verdedigen; zo 
het derhalve niet noodzakelijk is ter vrij
waring van de rechten van de verdedi
ging alle bijzondere omstandigheden 
waarin de feiten werden gepleegd en alle 
aangewende listige kunstgrepen te preci
seren in de omschrijving der feiten, belet 
zulks niet dat het hof (van beroep) gevat is 
door de feiten, zoals deze blijken uit het ge
voerde onderzoek, en derhalve met inbe
grip van al deze bijzondere omstandighe
den en aangewende kunstgrepen", 

terwijl, eerste onderdeel, de strafvorde
ring, overeenkomstig artikel 1 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de Vooraf
gaande Titel van het Wetboek van Straf
vordering, niet kan worden uitgeoefend dan 
door de ambtenaren die de wet daarmee be
last; overeenkomstig artikel 182 van het 
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Wetboek van Strafvordering, de zaken die 
tot de bevoegdheid van de correctionele 
rechtbank behoren, bij haar aanhangig ge
maakt worden, hetzij door verwijzing naar 
de rechtbank overeenkomstig artikel 130 
van ditzelfde wetboek, hetzij door een dag
vaarding, rechtstreeks aan de verdachte en 
aan de voor het misdrijf burgerrechtelijk 
aansprakelijke personen gedaan door de 
burgerlijke partij, en, in alle gevallen door 
de procureur des Konings, hetzij door de op
roeping van de verdachte bij proces-verbaal; 
de correctionele rechtbank aldus geen uit
spraak kan doen over materiele feitelijke 
gedragingen waarvoor door het openbaar 
ministerie geen SV werd ingesteld en die 
niet regelmatig bij het vonnisgerecht aan
hangig werden gemaakt; de raadkamer te 
Dendermonde, bij beschikking dd. 9 maart 
1993, eiser verwezen had naar de correc
tionele rechtbank uit hoofde van feiten van 
oplichting, gepreciseerd als "zich verkoops
overeenkomsten in verband met boten te 
hebben laten overhandigen ( ... ) terwijl de 
verkopers in de mening verkeerden, hier
toe door listige kunstgrepen gebracht, dat 
de betaling in contanten zou gebeuren"; in 
de akte van aanhangigmaking aldus als lis
tige kunstgrepen, materiele feitelijke ge
dragingen geviseerd werden, die duide
lijk verschillend zijn van de na de 
heromschrijving door de appelrechters 
weerhouden materiele gedragingen, met 
name het voorspiegelen van een betaling 
via 3 cheques; zodat het arrest, door las
tens eiser feiten van oplichting bewezen te 
verklaren, die niet geviseerd waren in de 
beschikking tot verwijzing door de raad
kamer, artikel 1 van de wet van 17 april 
1878 houdende de Voorafgaande Titel van 
het Wetboek van Strafvordering, en de ar
tikelen 130 en 182 van het Wetboek van 
Strafvordering schendt; 

en terwijl, tweede onderdeel, de appel
rechters, door de overweging dat door de 
wijziging van de omschrijving van de fei
ten, de in de beschikking van verwijzing 
vermelde materiele feitelijke gedragin
gen van eiser niet worden gewijzigd, nu 
met de woorden "in contanten" duidelijk 
werd bedoeld een op de overhandiging van 
de verkoopsovereenkomsten zonder ver
wijl volgende betaling, aan de beschik
king tot verwijzing van de raadkamer te 
Dendermonde dd. 9 maart 1993, een in
terpretatie geven die onverenigbaar is met 
de bewoordingen van deze beschikking; het 
bestreden arrest aldus schending inhoudt 
van de bewijskracht van de beschikking 
van de raadkamer te Dendermonde dd. 9 
maart 1993 (schending van de artike-

len 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek) : 

Overwegende dat ingevolge artikel 
182 Wetboek van Strafvordering de 
correctionele rechtbank van een zaak 
wordt geadieerd, hetzij door een ver
wijzing door het onderzoeksgerecht, 
hetzij door een rechtstreekse dagvaar
ding vanwege de procureur des Ko
nings of de burgerlijke partij, hetzij 
door de oproeping van de verdachte bij 
proces-verbaal, conform artikel 
216quater Wetboek van Strafvorde
ring; dat deze adiering alleen het be
paalde feit betreft aangeduid in de be
schikking tot verwijzing, de recht
streekse dagvaarding of de oproeping; 

Overwegende dat de akte waarmee 
de zaak bij de rechter wordt aanhan
gig gemaakt noch alle wettelijke be
standdelen van het ten laste gelegde 
feit, noch alle feitelijke gegevens moet 
vermelden; dat het de rechter staat, 
indien nodig, de draagwijdte van de 
vermelde akte te beoordelen, zonder 
evenwel de bewijskracht ervan te 
schenden, en de omschrijving van het 
ten laste gelegde feit te verbeteren, 
mits hij vaststelt dat het aldus om
schreven feit hetzelfde is als datgene 
dat aan de vervolging ten grondslag 
ligt, of in dat feit begrepen is, en mits 
de beklaagde de gelegenheid heeft ge
kregen zijn verweermiddelen tegen de 
nieuwe omschrijving naar voor te 
brengen; dat de omstandigheid dat de 
oorspronkelijke omschrijving van het 
ten laste gelegde feit bepaalde feite
lijke elementen aanhaalt om nader te 
preciseren waarin het misdrijf heeft 
bestaan, niet belet dat de her
omschrijving andere feitelijke elemen
ten aangeeft voor zover deze begre
pen waren in de oorspronkelijke 
omschrijving; 

Overwegende dat de appelrechters 
de oorspronkelijke in het middel aan
gehaalde omschrijving van de telast
legging A 1 tot en met 14 betreffende 
de aan eiser verweten oplichting uit
sluitend als volgt heromschrijven en 
nader preciseren, namelijk door de 
woorden "in contanten" te vervan
gen door de woorden "via 3 cheques"; 
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dat zein dit verband considereren: 
"(. .. )met woorden 'in contanten' dui
delijk werd bedoeld een op de over
handiging van de verkoopovereen
komsten zonder verwijl volgende 
betaling, het weze dat deze ter zake, 
zoals blijkt uit de gegevens van het on
derzoek, diende te worden gereali
seerd middels de verzilvering van 3 
door (eiser) te overhandigen cheques"; 

Overwegende dat de interpretatie 
die de appelrechters aan het woord "in 
contanten" geven, niet onverenigbaar 
is met de betekenis van de oorspron
kelijke wetsomschrijving; 

Overwegende tenslotte dat de data, 
de plaats, het oogmerk, de zaken en de 
benadeelden dezelfde zijn gebleven, 
wat door eiser niet wordt betwist; dat 
aileen de listige kunstgrepen anders 
worden omschreven, meer bepaald wat 
de misleiding betreft die ze bij de be
nadeelden hebben teweeggebracht; dat 
de appelrechters met deze her
omschrijving eiser niet schuldig ach
ten aan een ander feit dan het oor
spronkelijk hem ten laste gelegde feit; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissingen op de burger
lijke rechtsvorderingen tegen eiser : 

1. van de verweerder sub 10 : 

Overwegende dat mr. Raf Ver
straeten, advocaat bij de balie te Brus
sel, bij akte neergelegd ter gri:ffie van 
het Hof op 27 juni 1997, verklaart uit 
naam van eiser afstand zonder berus
ting te doen van de voorziening; 

2. van de overige verweerders : 

Overwegende dat eiser geen bijzon
der middel aanvoert; 

Om die redenen, verleent akte van 
de afstand; verwerpt de voorziening 
voor het overige; veroordeelt eiser in 
de kosten. 

19 januari 1999 - 2e kamer- Voorzit· 
ter : de h. Holsters, voorzitter- Verslag
gever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Dubrulle, advocaat
generaal - Advocaat : mr. R. Verstraeten, 
Brussel. 

Nr. 31 

2e KAMER- 20 januari 1999 

1 o BEWIJS- STRAFZAKEN -ALLERLEI- urr 
HET DEBAT GEWEERDE STUKKEN- LOT. 

2o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAF
ZAKEN- UIT HET DEBAT GEWEERDE STUK
KEN- LOT- EERLIJK PROCES - EERBIEDI
GING. 

1 o Wanneer het vonnisgerecht stukken uit 
het debat weert en verklaart zijn beslis
sing te gronden op gegevens die er geen 
verband mee houden, mogen die stuk
ken zelf in het dossier van de rechtsple
ging blijven (1). 

2° Het vonnisgerecht eerbiedigt het recht 
van verdediging en handelt volgens de re
gels van een eerlijk proces, wanneer het 
zijn beslissing grondt op gegevens die 
geen verband houden met bepaalde stuk
ken, die het uit het debat weert, maar 
niettemin beslist dat die stukken zelf in 
het dossier van de rechtspleging mogen 
blijven (2). 

(1) Zie Cass., 28 feb. 1995,A.R. P.93.0887.N, nr. 
118. 

(2) Zie noot 1. 
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(GRAINDORGE T. SCHILLINGS) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.98.0408.F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 14 mei 1997 en 25 fe
bruari 1998 door het Hof van Beroep 
te Brussel gewezen; 

I. Op de voorziening, die eiser, be
klaagde, op 5 maart 1998 heeft inge
steld tegen het dictum van het ar
rest alvorens recht te doen van 14 mei 
1997; 

Over het eerste middel : 
Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat eiser er geen be

lang bij heeft aan te voeren dat zijn 
recht van verdediging is miskend door 
een beslissing waar hij zelf om ver
zocht heeft en die bovendien aileen be
trekking heeft op het recht van ver
dediging van zijn tegenpartij; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het vonnisgerecht, 

wanneer het bepaalde stukken uit het 
debat weert en verklaart zijn beslis
sing te gronden op gegevens die er 
geen verband mee houden, het recht 
van verdediging eerbiedigt en han
delt volgens de regels van een eer
lijk proces; dat het feit dat de ge
weerde stukken materieel in het 
dossier van de rechtspleging blijven, 
niet terzake doet; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat de in het middel 

weergegeven gronden van de beslis
sing klaar en duidelijk de processen
verbaal aangeven waaruit bepaalde 
vermeldingen worden geweerd; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

20 januari 1999 - 28 kamer- Voorzit
ter en verslaggever : de h. Ghislain, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Henkes, advocaat-generaal 
met opdracht - Advocaat : mr. B. Perin, 
Luik. 

Nr. 32 

28 KAMER- 20 januari 1999 

1 o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAF· 
ZAKEN - OPENBAAR MINISTERIE - ZITTING
ZAAL - PLAATS - GEVOLG. 

2° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- NIEUW MIDDEL- MISKENNING VAN HET 
RECHT VAN VERDEDIGING- ONTVANKELIJK
HEID. 

3o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTI
KEL 6.1- EERLIJK PROCES- OPENBAAR MI
NISTERIE - ZITTINGZAAL - PLAATS - GE
VOLG. 

4 o OPENBAAR MINISTERIE - ZITTING
ZAAL- RECHTER- PLAATS NAAST DE RECH
TER- RECHT VAN VERDEDIGING- EERLIJK 
PROCES- MISKENNING. 

1 o en 2° Het niet aan de feitenrechter voor
gelegde middel, afgeleid uit de misken
ning van het recht van verdediging, door
dat het openbaar ministerie, op de 
terechtzitting, naast de rechter heeft 
plaatsgenomen, is nieuw en bijgevolg niet 
ontvankelijk. 

3° en 4° Miskenning van het recht op een 
eerlijk proces han niet worden afgeleid uit 
de omstandigheid alleen dat het open
baar ministerie naast de rechter zou heb
ben plaatsgenomen. 

(FAILLISSEMENT SAMSON E.A) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.98.0817 .F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 15 mei 1998 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel; 
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A. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de strafvor
dering: 

Over het tweede middel : 
Overwegende dat, enerzijds, uit de 

stukken waarop het Hof vermag acht 
te slaan, niet blijkt dat de eisers voor 
het hofvan beroep hebben aangevoerd 
dat hun recht van verdediging is mis
kend; 

Overwegende dat, anderzijds, uit de 
enige omstandigheid dat het open
baar ministerie, op de terechtzitting, 
plaatsgenomen heeft nabij de rech
ter, niet kan worden afgeleid dat de ei
sers geen recht hebben gehad op een 
eerlijk proces; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
zieningen; veroordeelt elke eiser in de 
kosten van zijn voorziening. 

20 januari 199 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Close - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Henkes, advocaat
generaal met opdracht -Advocaten: mrs. 
Delahaye; F. Koning, Brussel. 

Nr. 33 

2• KAMER - 20 januari 1999 

1° VERZEKERING - W.A.M.-VERZEKERING 
- PREMIE- NIET-BETALING- GEEN VERZE
KERING. 

2o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST- HERSTELPLICHT
ZAKEN- MOTORRIJTUIG- GEBRUIK- VER
HOUDING TUSSEN DE VERZEKERAAR EN DE 
VERZEKERDE OF DE VERZEKERINGNEMER
BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID -

VERZEKERING - GELDIGHEID - VOOR
WAARDE. 

1 o Een motorrijtuig kan niet meer in het 
verkeer worden gebracht, wanneer de dek
king van de verzekering daadwerkelijk is 
geschorst doordat de premie niet is be
taald, zelfs als de verzekerings
overeenkomst nog steeds bestaat en zelfs 
als de verzekeraar geen uit de overeen
komst voortvloeiende nietigheid of ver
val aan de benadeelde derde kan tegen
werpen (1). (Artt. 2, § 1, en 16 W.A.M.
wet 1989.) 

2° Uit de omstandigheid alleen dat de ver
zekeraar verplicht blijft de benadeelde te 
vergoeden, kan niet worden afgeleid dat 
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
waartoe het gebruik van een motorrij
tuig aanleiding kan geven, door een ver
zekering wettig gedekt wordt (2). 

(TRIGAUX) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.98.0924.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 3 juni 1998 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Nijvel, uitspraak doende 
als rechtscollege waarnaar de zaak 
verwezen is; 

Gelet op het arrest van het Hof van 
6 november 1996; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 14, 15, 16 en 17 van de wet van 25 
juni 1992 op de landverzekerings
overeenkomst, van artikel 80, § 1, 2', van 
de wet van 9 juli 1975 betreffende de con
trole der verzekeringen, van de artikelen 2, 
§ 1, en 16, § 1 van de wet van 21 novem
ber 1989 betreffende de verplichte aan
sprakelijkheidsverzekering inzake motor
rijtuigen, van artikel 1134 van het 
Burgerlijk Wetboek, alsook miskenning van 
het algemeen rechtsbeginsel krachtens het
welk bepalingen van de strafwet op beper
kende wijze moeten worden uitgelegd, 

(1) Cass., 9 jan. 1990, A.R. 2657, nr. 280. 

(2) Zie Cass., 29 mei 1990,A.R. 647, nr. 565; 30 
jan. 1990, A.R. 4107, nr. 335. 
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doordat het bestreden vonnis op grond 
van artikel2, § 1, van de wet van 21 no
vember 1989 betreffende de verplichte aan
sprakelijkheidsverzekering inzake motor
rijtuigen beslist dat de telastlegging van 
niet-verzekering is bewezen, aangezien be
klaagde niet gedekt is door een 
verzekeringsovereenkomst waarvan de uit
werking niet is geschorst; dat het bestre
den vonnis beslist dat niet bewezen is dat 
de wetgever in 1989 aileen het ontbreken 
van een overeenkomst, die bijvoorbeeld te 
wijten is aan het feit dat de overeenkomst 
in der minne is opgezegd of door de rech
ter is ontbonden, heeft willen strafbaar stel
len, 

terwijl artikel 16 van de wet van 25 juni 
1992 op de landverzekeringsovereenkomst, 
met betrekking tot de uitwerking van de 
schorsing van de dekking of van de opzeg
ging van de overeenkomst, onder meer luidt 
als volgt : "De verzekeraar die zijn ver
plichting tot het verlenen van dekking ge
schorst heeft, kan de overeenkomst opzeg
gen indien hij zich dat recht in de 
ingebrekesteiling heeft voorbehouden; in 
dat geval wordt de opzegging van kracht na 
het verstrijken van een termijn die niet kor
ter mag zijn dan vijftien dagen te reke
nen vanaf de eerste dag van de schorsing"; 
het bestreden vonnis niet het passende on
derscheid maakt tussen de schorsing van de 
dekking van de verzekeringsovereenkomst, 
die aileen uitwerking heeft tussen de par
tijen, en de opzegging of schorsing van de 
overeenkomst, die uitwerking hebben erga 
omnes, zodat het niet kon beslissen dat ei
sers verzekeringsovereenkomst zelf was ge
schorst in de zin van artikel2, § 1, van de 
wet van 21 november 1989, aangezien de 
verzekeraar geen gebruik had gemaakt van 
de hem bij voornoemd artikel 16 geboden 
mogelijkheid om de overeenkomst op te zeg
gen, en aileen de dekking van de overeen
komst had geschorst; 

Overwegende dat het middel, in zo
verre het aanvoert dat de appel
rechters beslist hebben dat eisers 
verzekeringsovereenkomst zelf was ge
schorst, op een onjuiste uitlegging van 
het vonnis berust en dus feitelijke 
grondslag mist; 

Overwegende, voor het overige, dat 
krachtens artikel 2, § 1, van de wet 
van 21 november 1989, motorrijtui
gen aileen toegelaten worden tot het 
verkeer op de openbare weg en op de 
terreinen die toegankelijk zijn voor het 

publiek of slechts voor een zeker aan
tal personen die het recht hebben om 
er te komen, indien de burger
rechtelijke aansprakelijkheid waar
toe zij aanleiding kunnen geven, ge
dekt is door een verzekerings
overeenkomst die aan de bepalingen 
van deze wet voldoet en waarvan de 
werking niet is geschorst; 

Overwegende dat de wet het in het 
verkeer brengen van een niet verze
kerd voertuig als een strafbaar feit 
aanmerkt zodra de dekking daadwer
kelijk is geschorst ten gevolge van de 
niet-betaling van de premie, zelfs als 
de verzekeringsovereenkomst nog 
steeds bestaat en zelfs als de verze
keraar, krachtens artikel 16 van voor
noemde wet, geen uit de overeenkomst 
voortvloeiende nietigheid ofverval aan 
de benadeelde derde kan tegenwer
pen; 

Dat uit de omstandigheid aileen dat 
de verzekeraar verplicht blijft de be
nadeelde te vergoeden, niet kan wor
den afgeleid dat, wat de rechtsverhou
ding tussen de verzekeraar en de 
verzekerde of de verzekeringsnemer 
betreft, de burgerrechtelijke aanspra
kelijkheid waartoe het gebruik van een 
motorrijtuig in een van de in de wet 
bepaalde plaatsen aanleiding kan ge
ven, gedekt wordt door een verzeke
ring die aan de bepalingen van die wet 
voldoet; 

Dat, bijgevolg, het bestreden von
nis zijn beslissing, om de in het mid
del weergegeven redenen, naar recht 
verantwoordt; 

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

En overwegende dat de substan
titile 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. 
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20 januari 1999 - 2e kamer- Voorzit
ter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. de Codt - Gelijklui
dende conclusie van de h. Henkes, 
advocaat-generaal met opdracht - Advo
caat : mr. Ph. Claeys, Brussel. 

Nr. 34 

2e KAMER- 20 januari 1999 

1° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN
BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIE
BEROEP- STRAFVORDERING- BESLISSIN
GEN UIT HUN AARD NIET VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP- ONDERZOEKSGERECIIT
BESLISSING OP HET HOGER BEROEP VAN HET 
OPENBAAR MINISTERIE- VOORWAARDEN. 

2o ONDERZOEKSGERECHTEN- RAAD-

wijst naar de Correctionele Recht
bank te N amen; 

Overwegende dat de substanWHe of 
op stra:ffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen in acht zijn geno
men en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

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

20 januari 1999 - 2e kamer- Voorzit
ter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. de Codt - Gelijklui
dende conclusie van de h. Henkes, 
advocaat-generaal met opdracht. 

KAMER - BESCHIKKING VAN BUITEN
VERVOLGINGSTELLING-HOGERBEROEPVAN Nr. 35 
HET OPENBAAR MINISTERIE- KAMER VAN IN
BESCiillLDIGINGSTELLING- VERWIJZINGSAR-
REST- CASSATIEBEROEP VAN DE VERDACIITE 1 e KAMER- 21 januari 1999 
- ONTVANKELIJKHEID. 

1 o en 2° Voor onmiddellijk cassatieberoep 
is vatbaar het arrest dat op het hager be
roep van het openbaar ministerie is ge
wezen tegen een beschikking van buiten
vervolgingstelling; de voorwaarde dat het 
arrest uitspraak doet over een onregel
matigheid, een verzuim of een grand tot 
nietigheid geldt alleen als het arrest ge
wezen is op het hager beroep van de ver
dachte (impliciet). (Art. 135, § 1, Sv.) 

(SITTINGER) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.98.1590.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 november 1998 ge
wezen door de kamer van inbeschul
digingstelling van het Hofvan Beroep 
te Luik; 

Overwegende dat het arrest eise
res op grond van artikel 135, § 1, van 
het Wetboek van Strafvordering ver-

1 o ONSPLITSBAARHEID (GESCHIL)
BURGERLIJKE ZAKEN - AANSTELLING DES
KUNDIGE- VORDERING TEGEN DE VERZEKE
RAAR- NIET TEGEN EEN MEDE-VERZEKERAAR 
- ONSPLITSBAARHEID. 

2° OVEREENKOMST- RECIITEN EN VER
PLICHTINGEN VAN PARTIJEN- TUSSEN PAR
TIJEN - UITVOERING TE GOEDER TROUW
ONTSTENTENIS VAN GOEDE TROUW- RECHT 
UIT DE OVEREENKOMST GEPUT- GEVOLGEN. 

1 o Niet onplitsbaar in de zin van artikel 31 
Gerechtelijk Wetboek is het geschil dat be
trekking heeft op de vordering van een 
partij tot aanstelling van een deskun
dige, vordering die uitsluitend gericht is 
tegen een verzekeraar en niet tegen de 
mede-verzekeraar. (Art. 31 Ger.W.) 

2° Bij ontstentenis van goede trouw van een 
partij bij het sluiten of het uitvoeren van 
een overeenkomst vermag de rechter niet 
de overeenkomst te herzien en die partij 
geheel vervallen te verklaren van het recht 
dat zij uit de overeenkomst put (Art. 1184 
B.W.). 
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(DE VADERLANDSCHE N.V. E.A. 
T. CARROSSERIE D.M.G N.V.) 

ARREST 

(A.R. C.95.0379.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 juli 1995 gewezen door 
het Hof van Beroep te Brussel; 

Over het door verweerster opgewor
pen middel van niet-ontvankelijkheid 
van de voorziening : de voorziening is 
te laat ingesteld : 

Overwegende dat verweerster het 
exploot van 25 juli 1995 overlegt waar
bij het arrest, op haar verzoek, aan 
de eiseressen sub 2 en 3 werd bete
kend; 

Dat de voorziening op 27 oktober 
1995 ter griffi.e van het Hof is inge
diend, dit is buiten de bij artikel1073, 
eerste lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek bepaalde termijn van drie maan
den; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid in zoverre het opwerpt dat de 
voorziening te laat is ingesteld door de 
eiseressen sub 2 en sub 3, gegrond is; 

Overwegende dat verweerster ver
volgens opwerpt dat nu het geschil een 
onsplitsbaar geschil is, de voorzie
ning evenmin ontvankelijk is tegen de 
verweerster sub 1, hoewel het cassatie
beroep tegen die partij binnen de wet
telijke termijn was ingesteld; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat het geschil betrekking heeft 
op de vordering van verweerster tot 
aanstelling van een deskundige over
eenkomstig artikel llB van de 
verzekeringsovereenkomst gesloten 
tussen verweerster en de eiseressen 
met eiseres sub 1 als leidende verze
keraar; 

Dat dergelijk geschil splitsbaar is; 
Dat het middel van niet-ontvanke

lijkheid in zoverre moet worden ver
worpen; 

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

Grondwet en 1134 van het Burgerlijk Wet
hoek en, voor zoveel als nodig, van het al-

gemeen rechtsbeginsel van de uitvoering te 
goeder trouw van overeenkomsten dat in 
artikel 1134, derde lid, van het Burger
lijk Wetboek is neergelegd, 

doordat het hofvan beroep het hoger be
roep van eiseressen ongegrond verklaart, 
na o.m. te hebben vastgesteld : " ... dat ar
tikel 11 van de verzekeringspolis o.a. be
paalt : 'A. De schade, de waarde voor het 
schadegeval van de aangeduide goederen en 
het slijtagepercentage worden minnelijk ge
schat. Zo niet worden ze geschat door twee 
experten, de ene aangeduid door de verze
keringsnemer, de andere door de maat
schappij. Indien zij niet tot overeenstem
ming komen, wijzen ze een derde expert 
aan, met wie ze een college vormen dat bij 
meerderheid van stemmen beslist; bij ge
brek aan een meerderheid, is de mening 
van de derde expert doorslaggevend. B. In
dien een van de partijen haar expert niet 
aanduidt, wordt deze aanduiding op ver
zoek van de meest gerede partij gedaan 
door de Voorzitter van de Rechtbank van 
Eerste aanleg van de woonplaats van de 
verzekeringsnemer. Hetzelfde geldt inge
val beide experten het niet eens zijn om
trent de keuze van een derde expert of in
dien een van hen zijn opdracht niet vervult. 
C. De experten zijn van alle juridische for
maliteiten ontslagen. Hun beslissing is soe
verein en onherroepelijk'; (. .. ) dat par
tijen er blijkbaar niet in geslaagd zijn tot 
een minnelijke schatting van de schade te 
komen en op 17 januari 1995 tussen de NV 
De Vaderlandsche "vertegenwoordigd door 
Vito Bivacco" en (verweerster) een akte 
werd opgesteld houdende de aanstelling 
van deskundigen overeenkomstig voor
meld artikel 11.A ('Acte de nomination 
d'experts'); dat deze akte voor de verzeke
ringsmaatschappij werd ondertekend door 
zekere M. Andries en voor (verweerster) 
door zekere G. Driesen, afgevaardigd
bestuurder; dat in die akte voormelde Vito 
Bivacco werd aangesteld als deskundige 
voor de verzekeringsmaatschappij en hij on
deraan de akte getekend heeft voor aan
vaarding van zijn opdracht; dat het 
expertisebureau Job en Bottequin werd 
aangesteld als deskundige voor de verze
kerde"; (p. 3), en na te hebben overwo
gen : "(. .. ) dat (verweerster) niet gerede
lijk kan voorhouden dat de NV De 
Vaderlandsche zou weigeren ofnalaten om 
in uitvoering van artikel 11.A van de al
gemene polisvoorwaarden van haar kant 
een deskundige aan te stellen; dat de ver
zekeringsmaatschappij zulks uitdrukke
lijk heeft gedaan in de akte dd. 17 januari 
1995 en, wat meer is, (verweerster) door 
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tussenkomst van haar afgevaardigd
beheerder deze akte zonder enig voorbe
houd heeft ondertekend; dat (verweerster) 
geenszins beweert, laat staan bewijst, dat 
zij op het ogenblik niet wist dat de heer Bi
vacco een aangestelde is van de NV De Va
derlandsche; dat (verweerster) trouwens 
niet voorhoudt dat haar wil door een ge
brek werd aangetast bij het totstandkomen 
van de overeenkomst m.b.t. de wederzijdse 
aanduiding van de deskundigen; (. .. ) dat de 
vraag dewelke aan de orde is derhalve niet 
of de NV De Vaderlandsche al dan niet een 
deskundige heeft aangeduid, maar wei of zij 
al dan niet vermocht de heer Vito Bivacco 
als deskundige aan te stellen in het ka
der van artikel ll.A der algemene polis
voorwaarden gelet op zijn hoedanigheid van 
aangestelde van de verzekeringsmaatschap
pij; ( ... ) dat het beding in een verzekerings
overeenkomst waarbij partijen overeenko
men dat, bij gebreke aan minnelijke 
regeling, het bedrag van de schade zal be
paald worden door twee deskundigen, de 
ene aangeduid door de verzekeraar, de an
dere door de verzekerde en wier beslis
sing soeverein en onherroepelijk is, een be
ding tot bindende derdenbeslissing vormt 
(. .. ); (. .. ) dat dergelijk beding veronder
stelt dat partijen conventioneer akkoord 
gaan om omtrent een bepaald feitelijke ele
ment ter gelegenheid van de uitvoering van 
de overeenkomst hun beslissingsmacht aan 
een of meer derden over te dragen; dat niet 
als 'derden' kunnen beschouwd worden per
sonen die de aangestelden zijn van een der 
partijen en derhalve handelen onder diens 
gezag en toezicht; (. .. ) (. .. ) dat uit hetgeen 
voorafgaat volgt dat de NV De Vaderland
sche haar verplichting vervat in artikel 
11.A van de algemene polisvoorwaarden 
niet te goeder trouw heeft uitgevoerd door 
een aangestelde aan te duiden als derde
deskundige; dat gelet op haar volgehou
den weigering om een andere derde
deskundige aan te stellen, (verweerster) 
gerechtigd is op grand van artikelll.B van 
dezelfde algemene voorwaarden de be
voegde voorzitter van de rechtbank van eer
ste aanleg te verzoeken over te gaan tot de 
aanstelling van een derde-deskundige; dat 
de eerste rechter dan ook terecht het 
derdenverzet als ongegrond heeft afgewe
zen"; (pp. 5-7); 

terwijl, eerste onderdeel, eiseressen in hun 
conclusie in hager beroep betreffende de be
twisting door verweerster van de aanstel
ling door eerste eiseres, als leidinggevende 
maatschappij, van de heer Bivacco als des
kundige overeenkomstig artikel ll.A van de 
brand polis, uitdrukkelijk hadden aange-

voerd dat deze laatste 'werd aangesteld bij 
overeenkomst tussen partijen, die hen tot 
wet strekt en waarop (verweerster) thans 
niet gerechtigd is terug te komen' (p. 5, 
nr. 4), 

zodat het hofvan beroep, door nate la
ten op dit verweermiddel te antwoorden, 
zijn beslissing niet regelmatig motiveert 
(schending van artikel149 van de Grand
wet); 

terwijl, tweede onderdeel, een wettelijk 
aangegane overeenkomst de partijen tot 
wet strekt en niet kan worden herroepen 
dan met hun wederzijdse toestemming of 
op gronden door de wet erkend en zulks ook 
geldt wanneer partijen, ter uitvoering van 
een beding van een verzekerings
overeenkomst, regelmatig en wettig een 
tweede overeenkomst sluiten tot aandui
ding van hun respectieve experten; de lou
tere omstandigheid dat een van de par
tijen door een aangestelde als expert aan te 
duiden - haar contractuele verplichting uit 
de verzekeringsovereenkomst niet te goe
der trouw zou hebben uitgevoerd, niet vol
staat om de rechter te machtigen de over
eenkomst, waarbij die aangestelde als 
expert van een partij werd aangeduid, te 
herzien en deze partij vervallen te verkla
ren van recht dat zij uit die overeenkomst 
en uit de verzekeringsovereenkomst, meer 
bepaald artikelll.A en B, put; dit artikel 
1l.B slechts een aanduiding van een ex
pert op verzoek van de meest gerede par
tij door de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg mogelijk maakt 'indien een 
van de partijen haar expert niet aanduidt' 
wat eiseres echter 'uitdrukkelijk heeft ge
daan in de akte dd. 17 januari 1995' zo
als vastgesteld in het arrest (p. 5, nr. 2), 

zodat het hof van beroep, na te hebben 
vastgesteld dat eerste eiseres, in uitvoe
ring van artikel ll.A van de algemene po
lisvoorwaarden, in de akte dd. 17 januari 
1995 een deskundige heeft aangesteld en 
dat verweerster, zonder enig voorbehoud, 
zonder wilsgebrek en in de wetenschap dat 
die deskundige een aangestelde was van 
eerste eiseres, deze akte heeft onderte
kend (pp. 5-6, nr. 2), niet wettig weigert aan 
de tussen partijen gesloten verzekerings
overeenkomst, inzonderheid voormeld ar
tikel 11 (arrest pp. 2-3), en aan de even
eens tussen partijen gesloten overeenkomst 
dd. 17 januari 1995 de gevolgen toe te ken
nen die zij, volgens de eraan gegeven uit
legging, dienden te hebben, louter op grand 
dat eerste eiseres 'haar verplichting ver
vat in artikel ll.A van de 'algemene polis
voorwaarden niet te goeder trouw heeft uit
gevoerd door een aangestelde aan te duiden 
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als derde-deskundige' en dat 'gelet op haar 
volgehouden weigering om een andere 
derde-deskundige aan te stellen (ver
weerster) gerechtigd is op grond van arti
kelll.B van dezelfde algemene voorwaar
den de bevoegde voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg te verzoe
ken over te gaan tot de aanstelling van een 
derde-deskundige' (schending van artikel 
1134 van het Burgerlijk Wetboek en van 
het aangeduide algemeen rechtsbegin
sel): 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat het arrest het be
doelde verweer beantwoordt met de in 
het middel weergegeven motivering; 

Dat het onderdeel feitelijke grond-
slag mist; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 

Overwegende dat een wettelijk aan
gegane overeenkomst de partijen tot 
wet strekt en derhalve niet kan wor
den herroepen dan met hun weder
zijdse toestemming of op gronden door 
de wet erkend; 

Dat bij ontstentenis van goede trouw 
van een partij bij het sluiten ofhet uit
voeren van een overeenkomst, de rech
ter niet vermag de overeenkomst te 
herzien en die partij geheel verval
len te verklaren van het recht dat zij 
uit de overeenkomst put; 

Overwegende dat de appelrechter 
oordeelt dat artikel llA van de 
verzekeringsovereenkomst een be
ding tot bindende derdenbeslissing is, 
wat veronderstelt dat de partijen ak
koord gaan hun beslissingsmacht over 
een bepaald feitelijk gegeven bij de uit
voering van de overeenkomst aan een 
of meer derden over te dragen en dat 
een aangestelde van een der partijen 
niet kan beschouwd worden als een 
derde; 

Dat hij op grond van die uitlegging 
oordeelt dat de aanstelling van Vito Bi
vacco, aangestelde van de eiseres sub 
1, bij een akte van 17 januari 1995 op
gesteld overeenkomstig het genoemde 
artikel llA, in strijd is met hetgeen de 
partijen waren overeengekomen in de 
verzekeringsovereenkomst; 

Dat hij voorts beslist dat artikel llB 
van de verzekeringspolis zo moet wor
den begrepen dat de aanstelling van 
een onafhankelijke deskundige aan de 
voorzitter van de rechtbank kan wor
den gevraagd telkens als de verzeke
raar weigert over te gaan tot de aan
stelling van een deskundige die aan de 
voorwaarden van onafhankelijkheid 
beantwoordt; 

Dat de appelrechter aldus op grond 
van de uitlegging die hij geeft aan de 
overeenkomsten van partijen de 
rechtsgevolgen preciseert die deze 
overeenkomsten hebben, en zodoende 
de in het middel aangewezen wetsbe
palingen en rechtsbeginsel niet mis
kent; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt de eiseressen in de 
kosten, met uitzondering van de helft 
van de kosten van de memorie van 
wederantwoord die ten laste blijven 
van verweerster. 

21 januari 1999- 1 • kamer- Voorzit
ter en verslaggever : de h. Verougstraete, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. De Riemaecker, advocaat
generaal- Advocaten :mrs. Butzler en 
Verbist. 

Nr. 36 

19 KAMER- 21 januari 1999 

1 o HUUR VAN GOEDEREN- HUISHUUR 
- VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN- BRAND 
IN ONROEREND GOED - HUURDER - AAN
SPRAKELIJKHEID. 

2° HUUR VAN GOEDEREN- HUISHUUR 
- VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN- BRAND 
IN ONROEREND GOED - HUISGENOTEN VAN 
DE HUURDER- BEGRIP. 
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1 o De huurder is aansprakelijk voor brand, 
tenzij hi} bewijst dat de brand is ont
staan door toeval of door overmacht of 
door gebrek in de bouw of dat de brand 
van een naburig huis is overgeslagen (1). 
(Artt. 1732 en 1733 B.W.) 

2° De personen die in opdracht van de 
huurder aan het huurgoed werken uit
voeren voor de huurder zijn huisgeno
ten. (Art. 1735 B.W.) 

('T FELT E.A. T. WALVISCH E.A.) 

ARREST 

(A.R. C.96.0086.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 18 mei 1995 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Antwerpen; 

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

gecoiirdineerde Grondwet van 1994 (oud 
art. 97 van de Grondwet van 1831), 1147, 
1148, 1245, 1302, 1732, 1733 en 1735, van 
het Burgerlijk Wetboek, v66r de wijziging 
bij de wet van 20 februari 1991, 1, 2, 3 en 
17.2 van de wet van 3 juli 1978 betref
fende de arbeidsovereenkomsten, gewij
zigd bij de wet van 17 juli 1985, 

doordat het bestreden vonnis van beves
tiging de vorderingen van eisers om eer
ste en tweede verweerders solidair, de ene 
bij gebreke aan de andere of in solidum te 
veroordelen tot betaling van 3. 732.750 fr. 
aan de eerste drie eisers en tot betaling van 
390.925 fr. aan vierde eiseres ongegrond 
verklaart op de volgend gronden van de 
eerste rechter die door de appelrechters 
werden overgenomen: "dat de terzake, in 
kort geding, aangestelde deskundige be
sluit dat de oorzaak van de brand gele
gen is in het vuurvatten van de isolatie tij
dens werken met een vlam door (derde 
verweerder); dat in principe de huurder 
aansprakelijk is voor brand tenzij hij be
wijst dat de brand buiten zijn schuld heeft 
plaats gehad; dat uit het onderling ver
band tussen art. 1732 en 1733 B.W. blijkt 
dat om van zijn aansprakelijkheid bevrijd 
te zijn het volstaat dat de huurder bewijst 
dat de brand buiten zijn schuld heeft 
plaatsgehad; het volstaat dat hij bewijst dat 

(1) Zie Cass., 29 nov. 1984, A.R. 6989, 7095 en 
7097, nr. 203. 

de brand zich heeft voorgedaan zonder dat 
hij een fout beging; daar (eerste verweer
der) bewijst dat de brand veroorzaakt werd 
door een derde, buiten zijn schuld, is hij 
van zijn verantwoordelijkheid bevrijd; dat 
de huurder evenwel eveneens zou aanspra
kelijk zijn, indien de schade ontstaan was 
door toedoen van zijn huisgenoten of van 
zijn onderhuurder ingevolge art. 1735 B.W.; 
in casu was (derde verweerder) noch huis
genoot noch onderhuurder van (eerste ver
weerder); evenmin kan (derde verweer
der), die zelfstandig loodgieter was, 
aangezien worden als een werkman die in 
dienst en voor rekening van (eerste ver
weerder) werken uitvoerde en op devol
gende gronden uit het bestreden vonnis : " ... 
dat het feit dat (derde verweerder) bouw
werken uitvoerde als bijberoep niet ter
zake doet; evenmin kan verwacht worden 
van (eerste verweerder) dat hij het han
delsregister gaat uitpluizen om te contro
leren of de door hem gecontacteerde aan
nemer van werken wel sanitaire werken 
mag uitvoeren en/of hij hiervoor een 
vestigingsgetuigschrift heeft, waaruit hij 
dan zou moeten geconcludeerd hebben dat 
hij niet kon werken als zelfstandige; dat 
echter vaststaat dat (derde verweerder) 
opereerde als zelfstandige gelet op het 
tussengekomen faillissement; dat (eerste 
verweerder) dan ook op hem als dusda
nig beroep kon doen; of (derde verweer
der) hierbij in regel was met de vigerende 
reglementering, doet niet terzake, zelfs niet 
het feit dat hij niet geregistreerd werd, ... 
dat thans (eisers) stellen dat (eerste ver
weerder) een persoonlijke fout beging door 
een beroep te doen op (derde verweerder) 
en derhalve ingevolge de art. 1382-1383 
B.W. aansprakelijk is voor de schade; dat 
deze redenering niet opgaat; het is onmo
gelijk, telkens men beroep doet op een aan
nemer van werken, van tevoren te weten of 
deze zijn werken goed zal uitvoeren, of hij 
hiervoor de juiste diploma's heeft, de juiste 
opleiding genoten heeft, met andere woor
den, het is ongebruikelijk een curriculum 
vitae te vragen van een aannemer van wer
ken en na te gaan of er eventuele vorde
ringen tot schadevergoeding tegen hem in
gesteld werden; dit kan ook niet redelijk 
verwacht worden"; 

terwijl, eerste onderdeel, eisers in hun 
tweede aanvullende en samenvattende con
clusies in hoger beroep uitdrukkelijk 
staande hielden dat eerste verweerder aan
sprakelijk is voor de brandschade omdat hij 
beroep deed op een klusjesman - zwart
werker - die kennelijk niet de minste 
diploma's ofkwalificaties bezit en die niet 
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voldoende verzekerd is voor de activitei
ten die hem worden opgedragen en dat die 
fout van eerste verweerder heeft bijgedra
gen tot de schade van eisers (zie de tweede 
aanvullende en samenvattende conclusie in 
hoger beroep, pag. 9, randnr. 6); dat het be
streden vonnis, door louter te overwegen 
dat het onmogelijk is op voorhand te we
ten of de aannemer waarop men beroep 
doet, zijn werk goed zal uitvoeren en of hij 
hiervoor de juiste diploma's heeft en de 
juiste opleiding genoten heeft, niet geant
woord heeft op het middel waarin staande 
gehouden werd dat derde verweerder ken
nelijk niet gekwalificeerd was voor het werk 
en onvoldoende hiervoor verzekerd was 
(schending van art. 149 van de gecoordi
neerde Grondwet van 1994, oud art. 97, 
van de Grondwet van 1831), 

tweede onderdeel, de voor de arbeids
overeenkomst kenmerkende gezagsverhou
ding bestaat zodra iemand in feite gezag 
kan hebben over andermans handelin
gen; dat de bevoegdheid om leiding te ge
ven en gezag uit te oefenen bijgevolg vol
staat ook al wordt die bevoegdheid in feite 
niet uitgeoefend; dat eisers staande hiel
den dat derde verweerder in opdracht 
werkte van eerste verweerder, dat eerste 
verweerder niet gehinderd werd door enig 
contract van aanneming en dat het voor 
hem aldus perfect mogelijk was om derde 
verweerder te instrueren omtrent zijn doen 
en laten met betrekking tot het door eer
ste verweerder opgedragen werk en dat 
derde verweerder derhalve door eerste ver
weerder werd aangesteld om die werken uit 
te voeren (zie de tweede aanvullende en sa
menvattende conclusie in hoger beroep van 
eisers, pag. 7 en 8); dat het bestreden von
nis niet wettelijk kon beslissen dat derde 
verweerder opereerde als zelfstandige lou
ter omdat zijn faillissement was tussen
gekomen; dat het faillissement van derde 
verweerder immers niet belet dat eerste 
verweerder in feite gezag kon hebben over 
de handelingen van derde verweerder en 
dat er tussen beide verweerders een ar
beidsovereenkomst bestond (schending van 
art. 1, 2, 3 en 17.2, wet van 3 juli 1978), 

derde onderdeel, de huurder krachtens de 
artikelen 1732 en 1733 van het Burger
lijk Wetboek aansprakelijk is voor de brand 
in het door hem gehuurde onroerend goed, 
tenzij hij bewijst dat de brand buiten zijn 
schuld heeft plaatsgehad; dat deze aan
sprakelijkheid steunt op de verplichting van 
de huurder om het goed dat de verhuur
der hem geleverd heeft en waarvan de ver
huurder hem het houderschap heeft afge
staan, bij het einde van de huur aan de 

verhuurder terug te geven; dat hij inge
volge die verplichting ook verantwoorde
lijk is wanneer de brand in het door hem 
gehuurde goed veroorzaakt wordt door per
sonen voor wie hij aansprakelijk is; dat hij 
als huurder krachtens art. 1735 van het 
Burgerlijk Wetboek aansprakelijk is voor 
zijn huisgenoten; dat onder de huisgeno
ten ook de personen begrepen worden die 
de huurder toelaat in het door hem ge
huurde goed; dat het bestreden vonnis vast
stelt dat derde verweerder door eerste ver
weerder gecontacteerd werd om sanitaire 
werken uit te voeren en met ovemame van 
de motieven van de eerste rechter beslist 
dat de brand in het door eerste verweer
der gehuurde goed veroorzaakt werd door 
derde verweerder tijdens die werken; dat 
het bestreden vonnis met ovemame van de 
motieven van de eerste rechter ten on
rechte beslist heeft dat eerste verweerder 
van zijn verantwoordelijkheid bevrijd is om
dat de brand veroorzaakt werd door derde 
verweerder en omdat derde verweerder 
geen huisgenoot was van eerste verweer
der; dat eerste verweerder immers als 
huurder aansprakelijk was voor derde ver
weerder vermits hij deze toegelaten had in 
het door hem gehuurde goed om er wer
ken uit te voeren, ook al zou derde ver
weerder gewerkt hebben als zelfstandige 
(schending van de art. 1147, 1148, 1245, 
1302, 1732, 1733 en 1735, B.W.), 

zodat het bestreden vonnis de in het mid
del aangewezen bepalingen geschonden 
heeft: 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat, krachtens het te 

dezen toepasselijke artikel 1733 van 
het Burgerlijk Wetboek, de huurder 
aansprakelijk is voor brand, tenzij hij 
bewijst dat de brand is ontstaan door 
toeval of door overmacht of door ge
brek in de bouw of dat de brand van 
een naburig huis is overgeslagen; 

Dat artikel 1733 gebaseerd is op de 
verplichting van de huurder, op het 
einde van de huur, aan de verhuur
der het goed terug te geven dat laatst
genoemde hem had geleverd en waar
van hij hem het houderschap had 
overgedragen; 

Dat het aldus voor de huurder vol
staat, om van zijn aansprakelijkheid te 
worden ontslagen, dat hij het bewijs 
levert dat de brand buiten zijn schuld 
is ontstaan; 
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Overwegende dat artikel 1735 van 
het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de 
huurder aansprakelijk is voor de be
schadigingen en de verliezen die ont
staan door toedoen van zijn huisge
noten of van zijn onderhuurders; 

Dat personen die in opdracht van de 
huurder aan het huurgoed werken uit
voeren voor de huurder, huisgenoten 
zijn in de zin van artikel 1735 van het 
Burgerlijk Wetboek; 

Overwegende dat het bestreden von
nis met ovemame van de redenen van 
het beroepen vonnis vaststelt dat de 
oorzaak van de brand gelegen is in het 
vuurvatten van de isolatie tijdens de 
door de huurder opgedragen uitvoe
ring van de werken door de verweer
der sub 3; 

Dat het de vordering van de eisers 
met ovemame van de redenen van de 
eerste rechter ongegrond verklaart op 
grond dat, krachtens artikel 1735 van 
het Burgerlijk Wetboek, de huurder 
aansprakelijk is indien de schade is 
ontstaan door zijn huisgenoten of van 
zijn onderhuurder en dat de verweer
der sub 3 noch huisgenoot noch on
derhuurder was van de huurder; 

Dat het aldus het te dezen toepas
selijke artikel 1733 en het artikel 1735 
van het Burgerlijk Wetboek schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
Overwegende dat de overige grie

ven niet tot ruimere cassatie kun-
nen leiden; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, behalve in zoverre dit 
beslist over de ontvankelijkheid van 
het hoger beroep; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijke vemie
tigde vonnis; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan de 
feitenrechter over; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Mechelen, zitting 
houdende in hoger beroep. 

21 januari 1998 - 1 e kamer- Voorzit
ter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Wauters - Gelijk-

luidende conclusie van de h. De Riemae
cker, advocaat-generaal- Advocaten : mrs. 
Houtekier en Nelissen Grade. 

Nr. 37 

1e KAMER- 21 januari 1999 

1 o HUWELIJK- DRINGENDE VOORLOPIGE 
MAATREGELEN BETREFFENDE DE PERSOON EN 
DE GOEDEREN VAN DE ECHTGENOTEN EN DE 
KINDEREN- ERNSTIGE VERSTORING VAN DE 
VERSTANDHOUDING TUSSEN DE ECHTGENO
TEN- UITKERING TOT LEVENSONDERHOUD
TOEKENNING- VOORWAARDEN. 

2o LEVENSONDERHOUD- HUWELIJK
DRINGENDE VOORLOPIGE MAATREGELEN BE
TREFFENDE DE PERSOON EN DE GOEDEREN 
VAN DE ECHTGENOTEN EN DE KINDEREN
ERNSTIGE VERSTORING VAN DE VERSTAND
HOUDING TUSSEN DE ECHTGENOTEN- UIT
KERING TOT LEVENSONDERHOUD- TOEKEN
NING- VOORW AARDEN. 

1 o en 2° De rechter die, op grand van art. 
223, tweede lid, B. W, de plicht tot sa
menwonen van de echtgenoten voorlo
pig opschort, kan voor de duur van de fei
telijke scheiding oak een uitkering tot 
onderhoud als een daarmee gepaard 
gaande dringende voorlopige maatregel 
toekennen, zonder dat hi} zich moet uit
spreken over de vraag wie van de echt
genoten met betrekking tot die feitelijke 
scheiding schuld heeft. Dit belet de rech
ter niet in zijn beoordeling van de gezins
toestand feitelijke gegevens te betrekken 
die door de uitkeringsplichtige worden 
aangevoerd, zoals de vaststaande schuld 
van de andere echtgenoot (1). 

(K ... T.B ... ) 

ARREST 

(A.R. C.97.0238.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 16 december 1996 in 

(1) Zie Cass., 28 nov. 1986, A.R. 4976, nr. 195, 
en 30 nov. 1995, A.R. C.93.0090.N, nr. 518. 
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hoger beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Tongeren; 

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

coiirdineerde Grondwet van 17 februari 
1994, 1068 en 1138, 2° van het Gerechte
lijk Wetboek, alsmede van het recht van 
verdediging, en 223 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

doordat de appelrechter in de aange
vochten beslissing overwoog : "Dat de eer
ste rechter in het aangevochten vonnis dd. 
8 januari 1992 vaststelde dat de verstand
houding tussen de echtgenoten ernstig is 
verstoord en hij op die basis een reeks voor
lopige maatregelen heeft bevolen; 

Dat het vonnis dd. 8 januari 1992 ge
zag van gewijsde heeft tussen partijen; 

Dat aldus in principe geen verder on
derzoek naar het plichtsverzuim of de res
pectieve schuld van de partijen zich op
dringt, nu de eerste rechter op grond van 
artikel 223, tweede lid de samenwonings
plicht tijdelijk heeft opgeschort en hij voor 
de duur van de feitelijke scheiding een 
onderhoudsuitkering als dringende voor
lopige maatregel kan toestaan, voor zo
ver hij hierbij de scheiding tussen de echt
genoten niet op een bestendige wijze 
organiseert"; maar verder daarentegen 
overwoog: 

"Dat inmiddels bij arrest dd. 8 juni 1993, 
gewezen door het Hof van Beroep te Ant
werpen, het vonnis dd. 29 januari 1993 ge
wezen door de Burgerlijke Recht bank van 
Eerste Aanleg te Tongeren bevestigend -
vastgesteld werd dat de echtscheiding toe
gestaan blijft tussen Bemong en Koniec
zny ten laste van laatstgenoemde; 

Dat gelet op de devolutieve kracht van 
het hoger beroep de rechtbank rekening 
dient te houden met deze nieuwe elemen
ten en meer bepaald de motivering van 
voornoemd arrest - dat nog niet bestond 
op het ogenblik van de uitspraak van de 
eerste rechter; 

Dat dit gegeven des te meer in aanmer
king komt nu partijen sedert geruime tijd 
feitelijk gescheiden hebben geleefd; 

Dat er dienvolgens aanleiding bestaat de 
onderhoudsbijdrage ten behoeve van (ei
seres) af te schaffen met ingang van 1 juli 
1992", 

terwijl, eerste onderdeel, tegenstrijdig
heid bestaat tussen de motieven van de 
aangevochten beslissing, nu de appelrechter 
enerzijds vaststelde dat zich geen verder 
onderzoek naar de schuld van de partijen 

in het kader van artikel 223 Burgerlijk 
Wetboek opdrong, en anderzijds stelde dat 
er diende te worden rekening gehouden met 
het schuldelement, zoals dit bleek uit het 
door de appelrechter aangehaald vonnis en 
daaropvolgend arrest dat de echtscheidings
vorderingen toewees (schending in het bij
zonder van artikel149 der Grondwet); 

tweede onderdeel, verweerder zich in zijn 
beroepsconclusie, aanvullende of tweede 
aanvullende conclusie niet beriep op het
geen gesteld was in het vonnis of arrest van 
echtscheiding, doch enkel aanvoerde dat in
zake de toepassing van artikel 223 van het 
Burgerlijk Wetboek de schuldvraag diende 
te worden gesteld en, daarbij aansluitend, 
dat eiseres overspel had gepleegd, 

de appelrechter, door te steunen op dit 
vonnis en arrest, een exceptie aan eise
res tegenwerpt, die niet voor hem was aan
gevoerd (schending in het bijzonder van ar
tikel1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek) 
en op dewelke eiseres geen verweer heeft 
kunnen laten gelden (schending in het bij
zonder van het recht van verdediging); 

derde onderdeel, de rechter die op grond 
van artikel 223, tweede lid, van het Bur
gerlijk Wetboek, de plicht tot samenwoning 
der echtgenoten voorlopig opschort, voor de 
duur van de feitelijke scheiding ook een uit
kering tot onderhoud als daarmee gepaard 
gaande dringende voorlopige maatregel kan 
toekennen, zonder dat hij zich hoeft uit te 
spreken over de vraag wie van beide echt
genoten met betrekking tot de feitelijke 
scheiding schuld treft; 

Daaraan geen afbreuk wordt gedaan door 
de devolutieve kracht van het hoger be
roep die enkel het geschil zelf aanhangig 
maakt bij de appelrechter, doch hem niet 
toelaat de toepassingsvoorwaarden van een 
wetsbepaling, te dezen het artikel 223 van 
het Burgerlijk Wetboek, te miskennen 
(schending in het bijzonder van artikel223 
Burgerlijk Wetboek en 1068, alinea 1 van 
het Gerechtelijk Wetboek): 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het niet tegen

strijdig is te oordelen, enerzijds, dat 
geen verder onderzoek naar de schuld 
van de partijen zich opdringt, ander
zijds, dat gelet op de devolutieve 
kracht van het hoger beroep rekening 
moet gehouden worden met het in
middels gewezen arrest dat de echt
scheiding toestaat ten laste van eise
res; 
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Dat het onderdeel feitelijke grond
slag mist; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat verweerder in zijn 

tweede aanvullende appelconclusie 
aanvoerde dat hij beroep deed op het 
echtscheidingsvonnis van 29 januari 
1993, waarin het overspel en de schuld 
van eiseres is vastgesteld; 

Overwegende dat het bestreden von
nis door te steunen op dat vonnis dat 
bij hoger vermeld arrest is bevestigd, 
geen betwisting opwerpt die de par
tijen in conclusie hebben uitgesloten 
en waarover zij geen tegenspraak heb
ben kunnen voeren; 

Dat het onderdeel feitelijke grond
slag mist; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat de rechter die, op 

grond van artikel223, tweede lid, van 
het Burgerlijk Wetboek, de plicht tot 
samenwonen van de echtgenoten voor
lopig opschort, voor de duur van de fei
telijke scheiding ook een uitkering tot 
onderhoud als een daarmee gepaard 
gaande dringende voorlopige maatre
gel kan toekennen, zonder dat hij zich 
moet uitspreken over de vraag wie van 
de echtgenoten met betrekking tot die 
feitelijke scheiding schuld heeft; 

Dat dit evenwel de rechter niet be
let in zijn beoordeling van de gezins
toestand feitelijke gegevens te betrek
ken die door de uitkeringsplichtige 
worden aangevoerd, zoals de vast
staande schuld van de andere echtge
noot; 

Dat de appelrechter dit eveneens 
mag doen als de zaak in hoger beroep 
wordt behandeld en de feiten zich heb
ben voorgedaan nadat het beroepen 
vonnis was gewezen; 

Overwegende dat het bestreden von
nis oordeelt dat rekening moet gehou
den worden met het bevestigend ar
rest van het hof van beroep dat de 
echtscheiding lastens eiseres toestaat 
en dat nog niet bestond op het ogen
blik van de uitspraak van de eerste 
rechter; 

Dat het bestreden vonnis zodoende 
geen van de aangewezen wetsbepa
lingen schendt; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

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

21 januari 1999 - 1 e kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Verougstraete, 
afdelingsvoorzitter- Gelijkluidende con
clusie van de h. De Riemaecker, advocaat
generaal-Advocaat: mr. Butzler en Ne
lissen Grade. 

Nr. 38 

1 e KAMER- 22 januari 1999 

VONNISSEN EN ARRESTEN- BURGER
LIJKE ZAKEN- ALGEMEEN- VERZOEK TOT 
HEROPENING DER DEBATTEN- TIJDSTIP VAN 
HET VERZOEK. 

Schendt art. 772 Ger. W de rechter die oor
deelt dat de aanvraag tot heropening van 
de debatten te laat is gedaan terwijl het 
verzoekschrift ter griffie is neergelegd v66r 
de datum waarop het vonnis werd uit
gesproken. (Art. 772 Ger.W.) 

(SEGERS T. SEGERS) 

ARREST 

(A.R. C.98.0303.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 25 juni 1998 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te leper; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 769, 770, 772, 

773, ( .. .)en 1042 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 

doordat het bestreden vonnis van 25 juni 
1998 eisers aanvraag tot heropening van de 
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debatten niet ontvankelijk verklaart, ver
volgens zijn hoger beroep ongegrond ver
klaart en het bestreden vonnis bevestigt in 
al zijn beschikkingen en aldus de inobser
vatieneming van eiser beveelt voor een 
duur van veertig dagen in de psychiatri
sche instelling Psychiatrisch Centrum Hei
lig Hart te 8900 leper, Poperingseweg 16, 
alsook eiser veroordeelt tot de kosten, o.m. 
op volgende gronden : 

"Het verzoek tot heropening van de de
batten: 

Bij faxbericht gezonden aan de griffie op 
16 juni 1998 heeft (eiser) de heropening van 
de debatten gevraagd. 

Volgens artikel 773 van het Gerechte
lijk Wetboek wordt de aanvraag (tot her
opening van de debatten) in handen van de 
rechter gedaan door middel van een ver
zoekschrift, waarin het nieuwe stuk of feit 
nauwkeurig wordt aangegeven zonder na
dere toelichting. Zij wordt ondertekend door 
de advocaat van de partij of, bij zijn ont
stentenis door deze laatste. 

Zij wordt ter griffie neergelegd en over
gelegd overeenkomstig de regels van de ar
tikelen 7 42 en 7 44 van het Gerechtelijk 
Wetboek. 

Overeenkomstig het artikel 7 42 van het 
Gerechtelijk Wetboek zenden de partijen 
het origineel van hun conclusies aan de 
griffie of leggen ze aldaar neer. 

De verzoeker moest dus het origineel van 
zijn verzoekschrift aan de griffie zenden of 
het aldaar neerleggen om te voldoen aan de 
voorschriften van het Gerechtelijk Wet
boek. Thans heeft hij echter zijn aanvraag 
tot heropening van de de batten per fax
bericht aan de griffie gezonden. Een fax
bericht is geen origineel van het verzoek
schrift zoals vereist door de artikelen 773 
en 742 van het Gerechtelijk Wetboek, maar 
slechts een kopie. 

Voor dergelijk belangrijk stuk dat een bij
zondere rechtspleging op gang brengt kan 
geen afwijking toegelaten worden. 

Het verzoek is niet ontvankelijk. 
Naderhand heeft (eiser) op 17 juni 1998 

(datumstempel post) het origineel van zijn 
aanvraag tot heropening van de debatten 
per gewone post aan de griffie gezonden. 

De rechtbank stelt vast dat dit origi
neel ter griffie is toegekomen na de da
tum voorzien voor uitspraak van het von
nis (17 juni 1998). 

Die aanvraag is derhalve laattijdig en 
mitsdien niet ontvankelijk" (vonnis pp. 2-3), 

en doordat uit de procedurestukken, 
waarop Uw Hof vermag acht te slaan, 
blijkt: 

- dat de Rechtbank van Eerste Aanleg 
te leper op de zitting van 3 juni 1998 de 
zaak in raadkamer behandelde, de debat
ten sloot, en de zaak in beraad nam en voor 
vonnis stelde op 17 juni 1998; 

- dat eiser in persoon verscheen op de 
zitting van 17 juni 1998, en de rechtbank 
de zaak in dezelfde staat naar de buiten
gewone zitting van 25 juni 1998 stelde we
gens het verzoek van eiser tot heropening 
van de debatten; 

- dat het vonnis vervolgens werd uit
gesproken op de buitengewone zitting van 
25 juni 1998, 

terwijl, tweede onderdeel, in toepassing 
van de artikelen 769 en 770 van het Ge
rechtelijk Wetboek de rechter na de plei
dooien de sluiting van de de batten beveelt, 
de zaak in beraad neemt en de dag voor de 
uitspraak bepaalt; 

Naar luid van artikel 772 van het Ge
rechtelijk Wetboek een verschijnende par
tij, indien zij gedurende het beraad een 
nieuw stuk of feit ontdekt, de heropening 
van de debatten kan vragen zolang het von
nis niet uitgesproken is; 

Te dezen de rechtbank na behandeling 
van de zaak in raadkamer op de zitting van 
3 juni 1998, alwaar eiser in persoon ver
scheen en werd gehoord, verweerder in per
soon verscheen en werd gehoord, dokter 
Hellebuyk van het Psychiatrisch Centrum 
Heilig Hart werd gehoord, en het open
baar ministerie werd gehoord, de debat
ten sloot, de zaak in beraad nam, en voor 
vonnis stelde op 17 juni 1998; 

Op de zitting van 17 juni 1998 eiser in 
persoon verscheen, en de rechtbank de zaak 
in dezelfde staat stelde naar de buitenge
wone zitting van 25 juni 1998 om 9 uur we
gens het verzoek tot heropening der de
batten per telefax toegekomen ter griffie op 
16 juni 1998; 

Het bestreden vonnis van 25 juni 1998 
vaststelt dat eiser zijn verzoek tot herope
ning van de de batten tevens in origineel per 
gewone post naar de griffie zond, en dat dit 
origineel ter griffie is toegekomen na de da
tum, voorzien voor uitspraak van het von
nis, m.n. 17 juni 1998; 

Uit het dossier van de rechtspleging 
blijkt dat het origineel van het verzoek
schrift tot heropening van de de batten op 
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22 juni 1998 ter griffie van de rechtbank is 
toegekomen (stuk 30 dossier van de rechts
pleging); 

Nu de zaak op het tijdstip van het toe
komen van het origineel van het verzoek
schrift nog in beraad was en het vonnis nog 
niet was uitgesproken in de zin van arti
kel 772 van het Gerechtelijk Wetboek, het 
bestreden vonnis niet wettig op grond van 
een vermeende laattijdigheid eisers ver
zoek tot heropening van de debatten on
ontvankelijk kon verklaren; 

De omstandigheid dat aanvankelijk 17 
juni 1998 als datum van uitspraak was 
voorzien hieraan geen afbreuk doet, nu de 
appelrechters op deze zitting van 17 juni 
1998 de zaak "in dezelfde staat", dit is in 
beraad voor uitspraak zoals vastgesteld op 
de zitting van 3 juni 1998, hebben gesteld 
op de buitengewone zitting van 25 juni 
1998, en eiser hiervan, gezien zijn aanwe
zigheid op de zitting van 17 juni 1998, niet 
onwetend was, 

zodat het bestreden vonnis, door eisers 
verzoek tot heropening van de debatten als 
laattijdig te verwerpen, hoewel de zaak op 
de dag dat eisers verzoekschrift in origi
neel op de griffie was toegekomen, met 
name op 22 juni 1998, nog in beraad was 
en het vonnis pas op 25 juni 1998 werd uit
gesproken, de artikelen 769, 770, 772, 773 
en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek 
schendt: 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 772 van het Gerechtelijk Wetboek, 
zolang het vonnis niet is uitgespro
ken een verschijnende partij de her
opening van het debat kan vragen, in
dien zij tijdens het beraad een nieuw 
stuk of feit van overwegend belang 
ontdekt; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hofvermag acht te slaan, 
blijkt dat het verzoekschrift tot her
opening van het debat ter griffie is 
neergelegd op 22 juni 1998, dit is v66r 
25 juni 1998, datum waarop het von
nis werd uitgesproken; 

Overwegende dat het vonnis dat oor
deelt dat dit verzoek laattijdig is, ar
tikel 772 van het Gerechtelijk Wet
hoek schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit 
arrest 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 Veurne, zit
ting houdend in hoger beroep. 

22 januari 1999 - 1 e kamer - Voorzit
ter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Farrier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Bresseleers, 
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Gein
ger. 

Nr. 39 

3e KAMER- 25 januari 1999 

ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZE
KERING - ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS
VERZEKERING- VERZEKERINGSINSTELLING
TERUGVORDERING VAN WERKNEMER- VOL
LEDIG BEDRAG- VOORWAARDEN. 

De arbeidsongeschiktheidsuitkeringen uit
betaald aan de werknemer zijn niet ver
schuldigd en kunnen volledig van de 
werknemer worden teruggevorderd als hij 
zijn verzekeringsinstelling niet inlicht in
zonderheid over elke ingestelde proce
dure ter verkrijging van een voordeel (1). 
(Art. 57, § 1, 3°, en 2, eerste lid, Z.I.V:
wet 1963 en art. 240bis K.B. 4 nov. 1963.) 

(LANDSBOND DER CHRISTELIJKE 
MUTUALITEITEN T. FRANS) 

ARREST 

(A.R. S.98.0073.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 februari 1998 gewe
zen door het Arbeidshof te Antwer
pen; 

(1) Zie Cass., 4 jan. 1993, A.R. 8091, nr. 2; 26 
juni 1995, A.R. S.95.0037.N, nr. 332. 
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Over het middel, gesteld als volgt: scherr
ding van artikelen 57, inzonderheid § 1, 3° 
en § 2, 70, inzonderheid § 2, eerste lid, la
ter vormend 76quater, inzonderheid § 2, 
eerste lid en 97, eerste lid van de Wet van 
9 augustus 1963 tot instelling en organi
satie van een regeling voor verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering (arti
kel57, § 1, 3": vervangen bij wet van 27 
juni 1969; artikel57, § 2: vervangen bij wet 
van 27 juni 1969 en aangevuld bij wet van 
5 juli 1971; artikel 70, § 2, eerste lid in zijn 
versie voor de omvorming tot artikel 76qua
ter, § 2, eerste lid bij Wet van 30 decem
ber 1988, dat wil zeggen zoals gewijzigd bij 
koninklijk besluit nummer 19 van 4 de
cember 1978; artikel 76quater, § 2, eerste 
lid zoals ingevoerd bij wet van 30 decem
ber 1988; artikel97, eerste lid zoals gewij
zigd bij wetten van 27 juni 1969, 7 juli 
1976, 22 december 1977, bij koninklijk be
sluit nummer 408 van 18 april 1986 en ko
ninklijk besluit nummer 533 van 31 maart 
1987), 240bis van het koninklijk besluit van 
4 november 1963 tot uitvoering van de Wet 
van 9 augustus 1963 tot instelling en or
ganisatie van een regeling voor verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering (arti
kel 240bis zoals ingevoegd bij koninklijk be
sluit van 16 december 1969 en vervangen 
bij koninklijk besluit van 13 maart 1973 en 
waarvan de Nederlandse tekst gewijzigd 
werd bij koninklijk besluit van 29 mei 
1973), 1235, 1376 en 1377 van het Burger
lijk Wetboek en, voor zoveel als nodig, 103, 
§ 1, 3" en § 2, 136, § 2, eerste lid en 164, 
eerste lid van de bij koninklijk besluit van 
14 juli 1994 gecoiirdineerde Wet betref
fende de verplichte verzekering voor ge
neeskundige verzorging en uitkeringen en 
241 van het koninklijk besluit van 3 juli 
1996 tot uitvoering van de Wet betreffende 
de verplichte verzekering voor geneeskun
dige verzorging en uitkeringen, 

doordat het arbeidshof in het bestre
den arrest eisers vordering, ertoe strek
kende verweerder te horen veroordelen tot 
terugbetaling van ten onrechte uitbetaalde 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen ten be
lope van 504.052,- frank, slechts gegrond 
verklaart ten belope van 271.047,- frank; 
Ret arbeidshof deze beslissing op volgende 
gronden steunt : "De betalingen gedaan 
door (eiser) kunnen in aanmerking ko
men als onverschuldigde betalingen niet
tegenstaande het feit dat het in casu om 
wettelijk verschuldigde betalingen ging op 
het ogenblik van de betaling zelf. (Eiser) 
kan zich immers ingevolge het cumultatie
verbod richten tegen (verweerder) en dit op 
basis van de onverschuldigde betaling. (. .. ) 

(Eiser) is dus niet gerechtigd de bruto
opzeggingsvergoeding te vorderen op ba
sis van het cumulatie-verbod doch wel het 
bedrag dat (verweerder) daadwerkelijk ont
ving vanwege het 'Fonds tot vergoeding van 
de ingeval van sluiting van onderneming 
ontslagen werknemers" (arrest, pp. 4-5); 
Het arbeidshof tevens vaststelde : "(Ei
ser) stelt bij conclusies incidenteel beroep 
in tegen het vonnis van 12 november 1992 
dat de vordering van (eiser) slechts ge
grond verklaarde voor de som van 271.047,
frank, zijnde het netto-bedrag dat het 'fonds 
tot vergoeding van de ingeval van slui
ting van onderneming ontslagen werkne
mers' aan (verweerder) uitbetaalde. De 
arbeidsrechtbank te Mechelen oordeelde dat 
er een discrepantie bestaat tussen het be
drag dat (verweerder) vanwege het 'Fonds 
tot vergoeding van de ingeval van slui
ting van onderneming ontslagen werkne
mers' ontvangen had en het bedrag dat hij 
uiteindelijk nog aan (eiser) zou moeten be
talen. Ret verschil: 504.052,- fr- 271.047,
fr = 233.005,- fr. dit is het bedrag van de 
bedrijfsvoorheffing en de R.S.Z.-bijdragen 
dienen volgens (eiser) te worden gerecu
pereerd. (Eiser) houdt voor dat op grand 
van artikel 57,§ 1, van de wet van 9 au
gustus 1963 de terugvordering van de 
ziekte-uitkeringen niet beperkt is tot het 
netto betaald bedrag van de verbrekings
vergoeding, omdat dit artikel toelaat het ge
heel van de ten onrechte betaalde arbeids
ongeschiktheidsuitkeringen terug te vor
deren tij dens de periode gedekt door de 
opzeggingsvergoeding. Volgens (eiser) zal 
(verweerder) de bedrijfsvoorheffing afge
houden door het 'Fonds tot vergoeding van 
de ingeval van sluiting van onderneming 
ontslagen werknemers' geheel of deels te
rug ontvangen, zodat (eiser) in wezen de be
lastingen van (verweerder) zou betalen in
dien men deze niet zou verplichten het 
bedrag, dat overeenstemt met de ingehou
den bedrijfsvoorheffing, terug te betalen. 
Deze redenering doet toch een discrepan
tie ontstaan tussen het bedrag dat (ver
weerder) ontving van het 'Fonds tot ver
goeding van de ingeval van sluiting van 
onderneming ontslagen werknemers' 
(271.047,-BEF) en het bedrag dat hij in 
deze terugvordering volgens bovenvermelde 
stelling van (eiser) zou dienen te betalen, 
zoals de eerste rechter terecht vaststelt. 
Hetzelfde standpunt moet gevolgd wor
den voor wat betreft de recuperatie van 
R.S.Z.-bijdragen. Dit standpunt is niet in 
strijd met de bewoordingen van de artike
len 57 en 76quater van de wet van 9 au
gustus 1963" (arrest, pp. 3-4), 
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terwijl de werknemer krachtens artike
len 57, § 1, 3° van de Wet van 9 augustus 
1963 (thans artikel103, § 1, 3° van de op 14 
juli 1994 gecoiirdineerde Wet), geen aan
spraak kan maken op arbeidsongeschikt
heidsuitkeringen voor de periode waar
voor hij aanspraak kan maken op de ver
goeding verschuldigd wegens beeindiging 
van de arbeidsovereenkomst; Deze werk
nemer niettemin krachtens artikelen 57,§ 
2, eerste lid van de Wet van 9 augustus 
1963 en 240bis van het koninklijk besluit 
van 4 november 1963 (thans artikelen 103, 
§ 2 van de op 14 juli 1994 gecoiirdineerde 
Wet en 241 van het koninklijk besluit van 
3 juli 1996) aanspraak zal kunnen maken 
op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen op 
voorwaarde dat hij zijn verzekeringsin
stelling inlicht, inzonderheid over elke in
gestelde procedure ter verkrijging van een 
opzeggingsvergoeding; Indien aan het ge
stelde in artikel 240bis van het koninklijk 
besluit van 4 november 1963 werd voldaan, 
de werknemer arbeidsongeschiktheidsuit
keringen ontvangt krachtens het recht dat 
artikelen 57,§ 2, eerste lid van de Wet van 
9 augustus 1963 en 240bis van het konink
lijk besluit van 4 november 1963 hem toe
kennen, zodat deze uitkeringen niet onver
schuldigd zijn; De verzekeringsinstelling in 
voorkomend geval voor de terugvordering 
van de uitbetaalde arbeidsongeschiktheids
uitkeringen overeenkomstig artikel57, § 2, 
tweede lid van de Wet van 9 augustus 1963 
(thans artikel103, § 2, tweede lid van de op 
14 juli 1994 gecoiirdineerde Wet) gesubro
geerd wordt in de rechten van de rechtheb
bende ten aanzien van diegene die de 
opzeggingsvergoeding moet betalen; Deze 
schuldenaar van de opzeggingsvergoeding 
aan de gesubrogeerde verzekeringsinstelling 
evenwel dezelfde verweermiddelen en ex
cepties kan tegenwerpen als aan de per
soonlijke vordering van de rechthebbende, 
en bijgevolg ook het verweer dat de wet hem 
verplicht bepaalde afhoudingen te doen, on
geacht hun aard, op de door hem verschul
digde bedragen, 

en terwijl indien de arbeidsongeschikt
heidsuitkeringen daarentegen onverschul
digd werden betaald aan de werknemer, de 
verzekeringsinstelling overeenkomstig ar
tikel97, eerste lid van de Wet van 9 au
gustus 1963 (thans artikel164, eerste lid 
van de op 14 juli 1994 gecoordineerde Wet) 
vanwege deze werknemer terugbetaling 
kan vorderen van het volledige door haar 
uitbetaalde bedrag, ongeacht het bedrag dat 
de werknemer als opzeggingsvergoeding 
ontving; Artikel 57, § 1, 3° van de Wet van 
9 augustus 1963 immers bepaalt dat voor 

de periode waarvoor de werknemer aan
spraak kan maken op een opzeggingsver
goeding hij niet tevens aanspraak kan rna
ken op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen; 
Gezegd artikel 57, § 1, 3° derhalve niet 
voorziet dat indien het bedrag van de op
zeggingsvergoeding lager is dan de pres
taties van de verzekeringsinstelling, de 
werknemer recht heeft op het verschil ten 
laste van de verzekering, doch een vol
strekt cumulatieverbod van arbeidsonge
schiktheidsuitkeringen en opzeggings
vergoedingen inhoudt; Artikel 76quater, 
§ 2, eerste lid van de Wet van 9 augustus 
1963 (thans artikel136, § 2, eerste lid van 
de op 14 juli 1994 gecoiirdineerde Wet) wel
iswaar bepaalt dat arbeidsongeschiktheids
uitkeringen worden geweigerd indien voor 
de schade voortvloeiend uit ziekte, let
sels, functionele stoornissen of overlij
den, krachtens een andere Belgische wet
geving, een vreemde wetgeving of in het 
gemeen recht werkelijk schadeloosstel
ling is verleend en dat de rechthebbende, 
wanneer de bedragen welke krachtens die 
wetgeving ofhet gemeenrecht worden ver
leend, minder belopen dat de prestaties van 
de verzekering, recht heeft op het ver
schil ten laste van de verzekering, doch 
deze bepaling te dezen niet toepasselijk is; 
De door het Fonds tot vergoeding van de in 
geval van sluiting van ondernemingen ont
slagen werknemers uitbetaalde opzeggings
vergoeding immers niet strekt tot schade
loosstelling van de uit ziekte, letsels of 
functionele stoornissen voortvloeiende 
schade, 

en terwijl het arbeidshof te dezen vast
stelde dat eiser voor de periode waarvoor 
verweerder aanspraak kon maken op een 
opzeggingsvergoeding ten laste van het 
Fonds tot vergoeding van de in geval van 
sluiting van ondernemingen ontslagen 
werknemers, arbeidsongeschiktheidsuit
keringen ten belope van 706.197,- frank 
aan verweerder uitkeerde (arrest, p. 2, nr. 
2); Het arbeidshof tevens uitdrukkelijk 
vaststelde dat deze door eiser gedane be
talingen in aanmerking komen als onver
schuldigde betalingen en eiser zich op ba
sis van deze onverschuldigde betaling tegen 
verweerder kan richten (arrest, pp. 4-5); Ei
ser derhalve gerechtigd is het onverschul
digd uitbetaalde bedrag volledig terug te 
vorderen van verweerder, ongeacht het be
drag dat door het Fonds tot vergoeding van 
ingeval van sluiting van ondernemingen 
ontslagen werknemers aan verweerder 
werd uitbetaald, 

zodat het arbeidshof, door eisers vorde
ring ertoe strekkende verweerder te 
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veroordelen tot terugbetaling van een deel 
van het door hem onverschuldigd ontvan
gen bedrag (504.052,- frank), slechts ge
grond te verklaren ten belope van het 
netto-bedrag dat verweerder als opzeggings
vergoeding ontving, de in de aanhefvan het 
middel aangehaalde wetsbepalingen 
schendt: 

Overwegende dat, krachtens arti
kel57, § 1, 3", van de Z.I.V.-wetvan 9 
augustus 1963, de werknemer geen 
aanspraak heeft op uitkeringen voor 
de periode waarvoor hij aanspraak kan 
maken op de vergoeding, verschul
digd wegens de beeindiging van de ar
beidsovereenkomst; 

Dat hij evenwel, overeenkomstig § 2, 
eerste lid, van die bepaling, in afwij
king van het bepaalde in§ 1 en krach
tens artikel 240bis van het konink
lijk besluit van 4 november 1963, 
aanspraak kan maken op de uitkerin
gen wegens arbeidsongeschiktheid op 
voorwaarde dat hij zijn verzekerings
instelling inlicht, inzonderheid over 
elke ingestelde procedure ter verkrij
ging van een voordeel; 

Dat uit de samenhang van die be
palingen volgt dat de uitkeringen ge
daan aan een werknemer, als aan het 
gestelde in het genoemde artikel 
240bis niet is voldaan, niet verschul
digd zijn, mitsdien volledig van de 
werknemer kunnen worden terugge
vorderd; 

Overwegende dat de appelrechters 
vaststellen dat : 1. eiser aan verweer
der ingevolge diens arbeidsongeschikt
heid ziekte- en invaliditeitsuitkeringen 
uitbetaalde vanaf 22 januari 1979; 2. 
verweerder voor de periode van 27 juni 
1983 tot 11 oktober 1984 van het 
''Fonds tot Vergoeding van ingeval van 
Sluiting van Onderneming Ontsla
gen Werknemers" een vergoeding ont
vangen heeft wegens verbreking van 
de arbeidsovereenkomst; 

Dat de appelrechters oordelen dat de 
uitkeringen voor de periode van 27 
juni 1983 tot 11 oktober 1984 "in aan
merking komen als onverschuldigde 
betalingen" en eiser zich op deze ba
sis ingevolge het cumulatieverbod kan 
richten tegen verweerder; 

Overwegende dat de appelrechters, 
door de terugvordering van de uitke
ringen wegens arbeidsongeschikt
heid slechts toe te laten tot beloop van 
het bedrag dat verweerder daadwer
kelijk ontving van het sluitingsfonds, 
artikel 57, eerste lid,§ 1, 3", van de 
wet van 9 augustus 1963 schenden; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op het stuk dat op 9 septem
ber 1998 zonder bijstand van een ad
vocaat bij het Hof van Cassatie ter 
gri:ffie werd ingediend, vernietigt het 
bestreden arrest, in zoverre dit ei
sers vordering slechts ten belope van 
271.047 frank gegrond verklaart; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op 
artikel1017, tweede lid, van het Ge
rechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in 
de kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Arbeidshof te Brussel. 

25 januari 1999- 3e kamer- Voorzit
ter : de h. Marchal, eerste voorzitter - ~r
slaggever : de h. Boes - Gelijkluidende con
clusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Biitzler. 

Nr. 40 

3e KAMER- 25 januari 1999 

CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN RET HOF
ALGEMEEN- ROEKELOZE VOORZIENING-1E
GENVORDERING- SCHADEVERGOEDING. 

Het Hof dat kennisneemt van een tegenvor
dering die gegrond is op het roekeloos ka
rakter van een cassatieberoep kan eiser 
veroordelen tot schadevergoeding (1) (2). 

(1) Cass., 30 jan. 1998, A.R. C.96.0433.F, nr. 56. 

(2) In deze noot wordt de evolutie onderstreept 
van de rechtspraak van het Hof. => 
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(KONINKLIJKE VLAAMSE SCHOUWBURG 
T. CASSIERS) 

ARREST 

(A.R. S.98.0123.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 april1998 gewezen 
door het Arbeidshof te Brussel; 

I. Over de afstand : 
Overwegende dat eiseres bij akte 

neergelegd ter griffie van het Hof op 
22 januari 1999 verklaart afstand te 
doen van haar voorziening; 

II. Over de tegenvordering van ver
weerder: 

Overwegende dat niet blijkt dat het 
cassatieberoep door eiseres roeke
loos en tergend werd ingesteld; 

Dat de tegenvordering mitsdien on
gegrond is; 

Om die redenen, verleent akte van 
de afstand; wijst de tegenvordering af; 
veroordeelt eiseres in de kosten. 

25 januari 1999 - 3 8 kamer - Voorzit
ter : de h. Marchal, eerste voorzitter - ~r
slaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende 

In verschillende arresten heeft het Hof reeds 
geoordeeld dat schadevergoeding kan worden toe
gekend bij tegenvordering, zoals bedoeld in art. 
563, derde lid, Ger.W., wanneer een voorzie
ning wegens laattijdigheid niet ontvankelijk is en 
aldus een roekeloos en tergend karakter draagt. 
(Cass., 17 jan. 1991, A.R. 8704 en 8990, nr. 255; 
17 okt. 1994, A.R. 93.0120.F, nr. 432, met noot; 20 
okt. 1995, A.R. 94.0387.F, nr. 448). 

Met een arrest van 30 januari 1998 (A.R. 
C.96.0433.F, nr. 56) deed het Hofuitspraak over 
de tegenvordering van verweerder, hierop ge
grond dat de voorziening als dusdanig tergend en 
roekeloos was. Het Hofbesliste dat uit de gege
vens van de voorziening bleek dat de voorzie
ning roekeloos was en kende schadevergoeding 
toe. 

In casu, wordt door het Hof akte verleend aan 
eiseres van haar afstand, en daarenboven beoor
deelt het eveneens de tegenvordering van ver
weerder ingesteld bij toepassing van art. 565, 
derde lid, Ger.W., die strekt tot het toekennen van 
schadevergoeding wegens kennelijke ongegrond
heid van de voorziening . Het Hof onderzoekt, na 
a:futand, de voorziening ten gronde en oordeelt dat 
nochtans niet blijkt dat het cassatieberoep een 
roekeloos en tergend karakter heeft en wijst de 
tegenvordering af. A.D.R. 

conclusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal- Advocaten : mrs. Bi.i.tzler en De 
Gryse. 

Nr. 41 

28 KAMER- 26 januari 1999 

1° VERZEKERING - WA.M.-VERZEKERING 
- RECHTSVERHOUDING VERZEKERAAR
BENADEELDE- VERZEKERAAR VERPLICHT 
TOT SCHAI!EVERGOEDING- RECHTSVERHOU
DING VERZEKERAAR-VERZEKERDE- BESTAAN 
VAN EEN VERZEKERING OVEREENKOMSTIG DE 
W.A.M.-WET 1989. 

2° VERZEKERING - W.A.M.-VERZEKERING 
- RISICOVERZWARING IN DE LOOP VAN DE 
OVEREENKOMST - BEDRIEGLIJKE OF VER
WIJTBARE NIET-AANGIFTE- BESTAAN VAN 
EEN VERZEKERING OVEREENKOMSTIG DE 
WAM-WET 1989- MISDRIJF. 

1 o Uit de enkele omstandigheid dat de 
W.A.M.-verzekeraar gehouden is de derde 
schadelijder te vergoeden, valt niet af te 
leiden dat in de rechtsverhouding 
verzekeraar-verzekerde aan het vereiste is 
uoldaan dat de burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid waartoe het betrokken mo
torrijtuig aanleiding kan geven, gedekt is 
overeenkomstig de W.A.M.-wet 1989 (1). 
(Artt. 2 en 22, § 1, W.A.M.-wet 1989.) 

2° Tot behoud van de dekking, overeen
komstig de W.A.M.-wet 1989, van de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid waar
toe een motorrijtuig aanleiding kan ge
ven, moet de verzekeringnemer oak elke 
risicoverzwaring in de loop van de over
eenkomst aangeven; zijn bedrieglijke of 
verwijtbare tekortkoming hieromtrent 
brengt met zich, naargelang hij eige
naar, houder of bestuurder van het ver
zekerde motorrijtuig is, overeenkomstig 
het in art. 22, § 1, tweede lid, W.A.M.
wet 1989 gemaakte onderscheid, wel dan 
niet strafbare niet-uerzekering. (Artt. 2, 
22, § 1, W.A.M.-wet 1989, 26, §§ 1 en 3, 
wet 25 juni 1992.) 

(1) Cass., 30 jan. 1990, A.R. 4107, en 29 mei 
1990, A.R. 647, 2689 en 2702, nrs. 335 en 565, 
drie zaken. 
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(VERTESSEN E.A.) 

ARREST 

(A.R. P.96.100l.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 13 juni 1996 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Tongeren; 

I. Op de voorziening van Bert 
Vertessen: 

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

Over het middel : 
Overwegende dat de appelrechters 

eiser veroordelen onder meer wegens 
niet-verzekering nadat "uit de gege
vens van het strafdossier en het on
derzoek ter zitting (werd vastgesteld) 
dat in casu het motorrijwiel in kwes
tie niet voldeed aan de omschrijving 
'bromfiets', doch, gezien de mogelijke 
maximumsnelheid van ruim meer dan 
40 km per uur, wel aan die van een 
motorfiets (. .. ) zulks in het kader van 
de verplichte aansprakelijkheidsver
zekering ongetwijfeld een 'verzwa
ring van risico' betekent, overigens 
door de verzekeraars opgevangen door 
een hogere premie"; 

Overwegende dat eiser niet betwist 
eigenaar te zijn van de ''bromfiets"; 

Overwegende dat eiser aanvoert dat, 
enerzijds, "verzekerings-technisch, (er) 
dekking was en er een verzekering be
stond dewelke de eventuele slachtof
fers bescherming zou en moest hie
den", anderzijds, krachtens artikel26 
van de Wet van 25 juni 1992 op de 
Landverzekeringsovereenkomsten, de 
verzekeringsovereenkomst ook bij ver
zwaring van het risico blijft voortbe
staan zolang zij niet door de verzeke
raar wordt opgezegd; dat een 
eventuele opzeg slechts voor de toe
komst kan gelden, zodat in de periode 
die de aangifte of kennisname van de 
risicoverzwaring voorafgaat geen 
sprake kan zijn van het wanbedrijf 

van niet-verzekering, zelfs als werd de 
verzwaring van het risico, te dezen het 
ombouwen van het motorrijtuig, met 
bedrieglijk opzet verzwegen; 

Overwegende dat artikel 22, § 1, van 
de wet van 21 november 1989 betref
fende de verplichte aansprakelijk
heidsverzekering inzake motorrijtui
gen strafbaar stelt het in het verkeer 
brengen of toelaten van motorrijtui
gen op een van de in artikel 2, § 1, be
doelde plaatsen, zonder dat de burger
rechtelijke aansprakelijkheid waartoe 
het aanleiding kan geven, gedekt is 
overeenkomstig deze wet; 

Dat ook artikel 2, § 1, van de ver
melde wet dekking vereist door een 
verzekeringsovereenkomst die aan de 
bepalingen van deze wet voldoet en 
waarvan de werking niet is geschorst; 

Overwegende dat uit de enkele om
standigheid dat de verzekeraar ge
houden is de derde-schadelijder te ver
goeden, niet valt af te leiden dat - in 
de rechtsverhouding tussen de verze
keraar en de verzekerde - aan het 
vermelde wettelijke vereiste is vol
daan; 

Overwegende dat artikel26, § 1, van 
de wet van 25 juni 1992 op de Land
verzekeringsovereenkomsten de ver
zekeringsnemer verplicht de nieuwe of 
gewijzigde omstandigheden die een 
aanmerkelijke en blijvende risico
verzwaring met zich meebrengen aan 
de verzekeraar aan te geven; dat bij 
het niet-nakomen van deze verplich
ting, artikel 26, § 3, de verzekeraar 
slechts tot een mindere dekking ver
plicht of hem desgevallend zelfs van 
deze verplichting vrijstelt, tenzij het 
ontbreken van de kennisgeving niet 
aan de verzekeringsnemer kan wor
den verweten; 

Dat uit deze bepalingen volgt dat tot 
behoud van de dekking "overeenkom
stig_de wet", de verzekeringsnemer ook 
in de loop van de overeenkomst elke 
risicoverzwaring moet aangeven, en 
diens bedrieglijke of verwijtbare te
kortkoming hieromtrent naargelang 
zijn hoedanigheid van eigenaar, hou
der of bestuurder van het verzekerde 



Nr. 42 HOF VAN CASSATIE 85 

motorrijtuig, overeenkomstig het in ar
tikel 22, § 1, tweede lid, W.A.M.
verzekeringswet gemaakte onder
scheid, wel dan niet strafbare niet
verzekering met zich meebrengt; 

Overwegende dat de appelrechters 
considereren "dat, zo al niet met ze
kerheid uit het strafdossier en het on
derzoek ter zitting kan afgeleid wor
den dat het motorrijtuig van (eiser) bij 
het afsluiten van de verzekerings
overeenkomst het karakter van mo
torfiets had, en er dus niet voldaan 
was aan de mededelingsplicht voor
zien in artikel 5 van de wet van 25 
juni 1992 voormeld, en de mogelijke 
sanctie van artikel 6 van diezelfde wet, 
het te dezen bewezen is dat, op het 
ogenblik van de vaststellingen (ei
ser) moest en kon weten dat zijn voer
tuig niet beantwoordde aan de om
schrijving van 'bromfiets'; ( ... ) in huidig 
geval het de rechtbank bewezen voor
komt dat (eiser) als verzekeringsne
mer de verzwaring van het risico had 
moeten melden, hetgeen hij niet heeft 
gedaan; ( ... ) derhalve in hoofde van (ei
ser) de burgerrechtelijke aansprake
lijkheid van het motorvoertuig niet ge
dekt is overeenkomstig de wet, en hij 
derhalve inbreuk gepleegd heeft op ar
tikel 22 van de wet van 21 november 
1989, voorzien in de betichting sub a 
in de dagvaarding"; 

Dat zij op grond van hun vaststel
lingen de beslissing naar recht ver
antwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

II. Op de voorzieningen van Henri 
Vertessen en Lizy Voets : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hofvermag acht te slaan, 
niet blijkt dat de voorzieningen van de 
eisers, civielrechtelijk aansprake
lijke partijen, werden betekend aan 
het openbaar ministerie; 

Dat de voorzieningen niet ontvan
kelijk zijn; 

Om die redenen, ongeacht het mid
del, in zoverre aangevoerd namens de 
tweede en de derde eiser, en dat niet 
de ontvankelijkheid van hun voorzie
ningen betreft, verwerpt de voorzie
ningen; veroordeelt de eisers in de kos
ten. 

26 januari 1999 - ze kamer - Voorzit
ter: de h. Holsters, voorzitter- Verslag
gever : de h. Goethals - Gelijkluidende con
clusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. de h. De 
Gryse; Hermans, Tongeren. 

Nr. 42 

ze KAMER - 26 januari 1999 

1° ONVERDEELDHEID - BOEDELBE
SCHRIJVING- VOORWERP EN DOEL. 

zo ONVERDEELDHEID - BOEDELBE
SCHRIJVING- VEREFFENING-VERDELING VAN 
HET HUWELIJKSSTELSEL - VERPLICHTING 
TOT AANGIFTE- OMVANG. 

1 o De boedelbeschrijving bepaald bij de artt. 
1175 en 1183 Ger. W. heeft tot doel de ba
ten en de lasten van de onverdeelde hoe
del vast te stellen; de partijen bij de boe
delbeschrijving hebben de verplichting elk 
goed aan te geven waarvan het bestaan 
onbekend zou kunnen blijven (1). 

zo Wanneer de boedelbeschrijving beoogt de 
omvang van het gemeenschappelijk ver
mogen vast te stellen met het oog op de 

(1) Zie Cass., 29 okt. 1973, p. 237, en de concl. 
van eerste adv.-gen. Mahaux, in Bull. en Pas., 
1974, I, 222; 8 dec. 1981, nr. 486; 24 okt. 1989, 
A.R. 3287, nr. 118; 15 feb. 1994 (R. W., 1994-95, 
122); 22 okt. 1996, A.R. P.94.0906.N, nr. 393; VAN 
OVERBEKE, S., Enige bedenkingen i.v.m. de delict
sinhoud van het misdrijfvan meineed bij verze
geling ofboedelbeschrijving, R.W., 1994-95, 125. 
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vereffening-verdeling van het huwelijks
stelsel, zijn de partijen gehouden alle goe
deren aan te geven die een invloed kun
nen hebben op de samenstelling van het 
gemeenschappelijk vermogen (2). (Artt. 
1175 en 1183 Ger.W.) 

(K ... T.V. .. ) 

ARREST 

(A.R. P.97.0485.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 maart 1997 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Gelet op het namens eiseres 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; 

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

Over de beide grieven : 
Overwegende dat de partijen bij een 

boedelbeschrijving bepaald in de ar
tikelen 1175 en 1183 Gerechtelijk Wet
hoek, de verplichting hebben elk goed 
aan te geven waarvan het bestaan bij 
niet-aangifte onbekend zou kunnen 
blijven, daar deze boedelbeschrijving 
tot doel heeft de baten en de lasten 
van de onverdeelde boedel vast te stel
len; 

Overwegende dat wanneer, zoals te 
dezen, de boedelbeschrijving beoogt de 
omvang van het gemeenschappelijk 
vermogen vast te stellen met het oog 
op de vereffening-verdeling van hun 
huwelijksstelsel, de partijen gehou
den zijn alle goederen te vermelden die 
een invloed kunnen hebben op de sa
menstelling van het gemeenschappe
lijk vermogen; dat dit het geval is met 
goederen en waarden die krachtens 
een wettelijke bepaling geacht kun
nen worden gemeenschappelijk te zijn, 
maar waarvan een der echtgenoten, in 
geval van betwisting, in het kader van 
de procedure van vereffening-ver-

(2) Zie noot 1. 

deling, het bewijs kan leveren dat zij 
tot zijn eigen vermogen behoren; 

Overwegende dat de appelrechters 
overwegen dat "(eiseres) bij de boe
delbeschrijving nagelaten (heeft) de ti
tels afkomstig van haar tante aan te 
geven, alhoewel ze dit spontaan moest 
doen, ongeacht of deze - naar haar 
persoonlijk oordeel - aan de huw
gemeenschap toebehoorden dan wel 
behoorden tot haar persoonlijk patri
monium", dat "de pogingen van (eise
res) om te bewijzen dat de ontvan
gen waardepapieren niet tot de 
huwgemeenschap, in casu een alge
hele gemeenschap van goederen, be
hoorden en haar persoonlijk werden 
geschonken, irrelevant (zijn)" en dat 
"het (eiseres) niet (toekwam) op een
zijdige en heimelijke wijze te bepa
len welke goederen tot de huw
gemeenschap behoorden, het is precies 
na afioop van de procedure van 
vereffening-verdeling dat zal uitge
maakt worden welke goederen in de 
onverdeeldheid dienen ingebracht te 
worden en welke niet"; 

Dat zij aldus, enerzijds, het ver
weer van eiseres dat zij niet gehou
den was bij de boedelbeschrijving aan
gifte te doen van het bezit van de 
bedoelde waardepapieren verwerpen 
en haar conclusie beantwoorden, an
derzijds, hun beslissing dat deze ver
zwijging de haar ten laste gelegde mis
drijven oplevert, regelmatig met 
redenen omkleden en naar recht ver
antwoorden; 

Dat de grieven niet kunnen wor
den aangenomen; 

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

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

Overwegende dat eiseres geen bij
zonder middel aanvoert; 
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Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiseres in de kos
ten. 

26 januari 1999 - 2e kamer - Voorzit
ter : de h. Holsters - Verslaggever : de h. 
Landers - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Bresseleers, advocaat-generaal -Ad
vocaten : mrs. P. Pollyn en G. Suy, Dender
monde. 

Nr. 43 

2e KAMER - 26 januari 1999 

1° ONVERDEELDHEID - BOEDELBE

SCHRIJVING- VOORWERP EN DOEL. 

2° ONVERDEELDHEID - BOEDELBE
SCHRIJVING- VEREFFENING-VERDELING VAN 
HET HUWELIJKSSTELSEL - VERPLICHTING 
TOT AANGIFTE- OMVANG. 

1 o De boedelbeschrijving bepaald bij de artt. 
1175 en 1183 Ger. W heeft tot doel de ba
ten en de lasten van de onverdeelde hoe
del vast te stellen; de partijen bij de boe
delbeschrijving hebben de verplichting elk 
goed aan te geven waarvan het bestaan 
onbekend zou kunnen blijven (1). 

2° Wanneer de boedelbeschrijving beoogt de 
omvang van het gemeenschappelijk ver
mogen vast te stellen met het oog op de 
vereffening-verdeling van het huwelijks
stelsel, zijn de partijen gehouden alle goe
deren aan te geven die een invloed kun
nen hebben op de samenstelling van het 
gemeenschappelijk vermogen (2). 

(1) Zie Cass., 29 okt. 1973, p. 237, en de cone!. 
van eerste adv.-gen. Mahaux, in Bull. en Pas., 
1974, I, 222; 8 dec. 1981, nr. 486; 24 okt. 1989, 
A.R. 3287, nr. 118; 15 feb. 1994 (R. W., 1994-95, 
122); 22 okt. 1996, A.R. P.94.0906.N, nr. 393; VAN 
0VERBEKE, 8., Enige bedenkingen i.v.m. de delict
sinhoud van het misdrijfvan meineed bij verze
geling ofboedelbeschrijving, R. W., 1994-95, 125. 

(2) Zie noot 1. 

(D ... S ... T. D ... W ... ) 

ARREST 

(A.R. P.97.1335.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 september 1997 door 
het Hofvan Beroep te Gent gewezen; 

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

1. waarbij verweerder wordt vrijge-
sproken: 

Overwegende dat eiseres, burger
lijke partij, geen hoedanigheid heeft 
om tegen die beslissing cassatieberoep 
in te stellen; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

2. waarbij eiseres in kosten wordt 
veroordeeld : 

Overwegende dat eiseres geen mid
del aanvoert; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de door eise
res tegen verweerder ingestelde bur
gerlijke rechtsvordering : 

Over het middel : 

schending van artikel 226, tweede lid, 
van het Strafurethoek en de artikelen 1175 
en 1183, n·, van het Gerechtelijk Wet
hoek, 

doordat het hof van heroep met het he
streden arrest, uitspraak doende over de 
door verweerder en het openhaar ministe
rie ingestelde hogere heroepen, verweer
der ontslaat van rechtsvervolging en zich 
onhevoegd verklaart om te oordelen over de 
vordering van eiseres; de appelrechters er
kennen dat een, weze het in kort geding he
volen, hoedelheschrijving overeenkomstig 
artikel 1175 van het Gerechtelijk Wet
hoek tot doel heeft de omvang van de ge
meenschap vast te stellen, terwijl de ter
men van artikel 1183, n·, van het 
Gerechtelijk Wethoek er geen twijfella
ten over hestaan dat ook melding moet wor
den gemaakt van de voor de datum van de 
inventarisverrichtingen verduisterde goe
deren afhangende van de huwelijksgemeen
schap; de appelrechters vervolgens op grand 
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van de door verweerder overgelegde ele
menten aannemen dat niet kan worden uit
gesloten dat, wat ook de terzake toepasse
lijke wettelijke vermoedens zouden zijn, de 
bedoelde waardepapieren werden verwor
ven ingevolge wederbelegging van eigen 
gelden van verweerder (bestreden arrest, 
blz. 4); de appelrechters op grond van de 
door hen aangenomen redelijke twijfel om
trent het eigen karakter van de litigieuze 
waardepapieren aannemen dat de verduis
tering waarvan sprake in artikel1183, 11°, 
van het Gerechtelijk Wetboek geen betrek
king kan hebben op deze goederen aange
zien artikel 1183, 11°, slechts betrekking 
kan hebben op goederen afhangende van de 
huwgemeenschap; de appelrechters met be
trekking tot de toepasselijkheid van arti
kell183, 1r, als volgt oordelen: "Waar bij 
vooraangehaald bevelschrift de "inventa
risatie van de goederen afhangende van de 
huwgemeenschap" werd gelast, vermeldt de 
door de notarissen De Ruyver en Van 
Oudenhove opgemaakte boedelbeschrij
ving dat wordt overgegaan tot "de boedel
beschrijving en de nauwkeurige opname en 
schatting van alle goederen die hen eigen 
behoren of die behoren aan de tussen hen 
bestaande huwgemeenschap". Zulks be
let evenwel niet dat de verduistering waar
van sprake in het artikell183, 1r, van het 
Gerechtelijk Wetboek slechts betrekking 
kan hebben op goederen afhangende van de 
gemeenschap, waarvan overeenkomstig het 
artikel 1175 van het Gerechtelijk Wet
hoek de omvang door de boedelbeschrij
ving dient te worden vastgesteld. Waar 
(verweerder) aantoont: r dat zijn vader in 
het verleden niet onbelangrijke bedragen 
als gift op zijn rekening overschreef; 2° dat 
hij en zijn broer Gustaaf De Wilde bij no
tariele akte van 25 november 1986 instem
den met het feit dat de schenking door hun 
ouders van een perceel grond van 1.215 
vierkante meter aan hun zuster geschiedde 
"bij vooruitgift en buitendeel met vrijstel
ling van enige inbreng" en dit gelet op "alle 
diensten en hulp die ze van hun ouders ont
vangen hebben"; 3° dat de realisatie van 
een van zijn vader ontvangen verzekerings
portefeuille per 1 mei 1990 400.000 frank 
opbracht, kan niet worden uitgesloten dat, 
wat ook de terzake toepasselijke wette
lijke vermoedens zouden zijn, de bedoelde 
waardepapieren werden verworven inge
volge wederbelegging van eigen gelden van 
(verweerder)" (bestreden arrest, blz. 4), 

terwijl de door de rechter bevolen boe
delbeschrijving overeenkomstig artikel1175 
van het Gerechtelijk Wetboek ten doel heeft 
de omvang van de nalatenschap, van de ge-

meenschap of van de onverdeeldheid vast 
te stellen; de omstandigheid dat bij het be
velschrift van de Voorzitter van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Dendermonde, 
zetelend in kort geding, de inventarisatie 
van de goederen afhangende van de huw
gemeenschap werd gelast, er niet aan in de 
weg staat dat de notarissen De Ruyver en 
Van Oudenhove in het kader van hun op
dracht mochten overgaan tot de opname en 
schatting van alle goederen die aan de par
tijen eigen zijn of die behoren aan de tus
sen hen bestaande huwgemeenschap; om
wille van het oogmerk van de boedelbe
schrijving zoals bedoeld in artikel1175 van 
het Gerechtelijk Wet hoek de partijen ge
houden zijn om melding te maken niet al
leen van alle goederen die tot de boedel be
horen, doch ook van de goederen die zij op 
een andere marrier hebben verkregen en die 
mogelijk eigen zijn; een correcte vaststel
ling van de omvang van een gemeenschap 
immers slechts mogelijk is indien mel
ding wordt gemaakt van alles wat enige in
vloed kan uitoefenen op de berekening van 
de fictieve massa; het immers onmogelijk 
is in een boedelbeschrijving vast te stel
len wat deel uitmaakt van het gemeen
schappelijk vermogen ofhet eigen vermo
gen van partijen, indien geen aangifte 
wordt gedaan van deze gemeenschappe
lijke of eigen goederen; het al dan niet ge
meenschappelijk of eigen karakter van de 
goederen juist het voorwerp uitmaakt van 
de discussie tussen partijen, waaromtrent 
later in het kader van de burgerlijke pro
cedure dient te worden beslist; de boedel
beschrijving overeenkomstig artikel1175 
van het Gerechtelijk Wetboek er dan ook 
toe strekt alle gegevens te verzamelen om 
deze latere discussie in het kader van de 
verdere vere:ffening en verdeling mogelijk 
te maken; uit de artikelen 1175 en 1183 
van het Gerechtelijk Wetboek voor par
tijen de verplichting volgt om elk goed aan 
te geven waarvan het bestaan bij niet
aangifte onbekend zou kunnen blijven; de 
omstandigheid dat de aan te geven goede
ren tot het eigen vermogen van de par
tijen behoren hen niet van deze aangifte
verplichting ontslaat; om deze reden en bij 
toepassing van deze regel dan ook wordt 
aangenomen dat de partijen in een boedel
beschrijving inzake nalatenschap ook mel
ding dienen te maken van alle goederen die 
de erflater hen heeft geschonken, zelfs in
dien deze schenking niet voor inbreng of in
korting vatbaar zou zijn; de appelrechters 
aannemen dat de verduistering waarvan 
sprake in artikel 1183, 11°, van het Ge
rechtelijk Wetboek slechts betrekking kan 
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hebben op g'oederen afhangende van de ge
meenschap, waarvan overeenkomstig het 
artikel 1175 van het Gerechtelijk Wet
hoek de omvang door de boedelbeschrij
ving dient te worden vastgesteld; artikel 
1183, 11°, van het Gerechtelijk Wetboek en 
artikel 226, tweede lid, van het Strafwet
boek, ertoe strekken de waarachtigheid van 
de inventaris te waarborgen en geen be
trekking hebben op de aangifteverplichting 
die op de partijen rust; door deze artike
len geen onderscheid wordt gemaakt tus
sen de aangifte van goederen behorende tot 
de huwgemeenschap of de aangifte van ei
gen goederen; voormelde artikelen er im
mers toe strekken de waarachtigheid van 
de gehele inventaris te waarborgen, en niet 
enkel het onderdeel waarin aangifte wordt 
gedaan van goederen behorende tot de 
huwgemeenschap; de inventaris overi
gens geen eigendomstitel uitmaakt en de 
beslissing of de betrokken goederen tot de 
huwgemeenschap of tot het eigen vermo
gen behoren pas later wordt genomen; te 
dezen de inventaris luidens de inhoud er
van ook overgaat tot de opname van de ei
gen goederen van partijen en de eed er zo
doende ook toe strekt de waarachtigheid 
van deze vermeldingen te waarborgen; de 
door de appEllrechters aangenomen beper
king van het toepassingsveld van artikel 
1183, 11°, van het Gerechtelijk Wetboek tot 
een gedeelte van de krachtens artikel 1175 
van het Gerechtelijk Wetboek opgestelde 
boedelbeschrijving zodoende niet alleen 
vooruit loopt op een later in het kader van 
de burgerlijke procedure te treffen beslis
sing doch eveneens ingaat tegen de arti
kelen 226, tweede lid, van het Strafwet
boek en 1183, 11°, van het Gerechtelijk 
Wetboek, die de waarachtigheid van de ge
hele inventaris willen waarborgen; de 
appelrechters, door op grond van het mo
gelijk eigen karakter van de in het ge
ding zijnde waardepapieren de toepas
sing van artikel1183, 11 °' uit te sluiten ten 
onrechte de toepassing van artikel 1183, 
11", en artikel 226, tweede lid, van het 
Strafwetboek beperken tot het onderdeel 
van de boedelbeschrijving waarin goede
ren afhangende van de huwgemeenschap 
worden aangegeven, de appelrechters der
halve hun beslissing niet naar recht ver
antwoorden (schending van artikel 226, 
tweede lid, van het Strafwetboek en de ar
tikelen 1175 en 1183, 11°, van het Gerech
telijk Wetboek) : 

Overwegende dat de boedelbeschrij
ving bepaald bij de artikelen 117 5 en 
1183 Gerechtelijk Wetboek tot doel 

heeft de baten en de lasten van de on
verdeelde boedel vast te stellen; dat de 
partijen bij de boedelbeschrijving de 
verplichting hebben elk goed aan te 
geven waarvan het bestaan onbekend 
zou kunnen blijven; 

Overwegende dat wanneer, zoals te 
dezen, de boedelbeschrijving beoogt de 
omvang van het gemeenschappelijk 
vermogen vast te stellen met het oog 
op de vereffening-verdeling van het 
huwelijksstelsel, partijen gehouden 
zijn alle goederen te vermelden die een 
invloed kunnen hebben op de samen
stelling van het gemeenschappelijk 
vermogen; 

Dat dit het geval is met goederen en 
waarden die krachtens een wettelijke 
bepaling geacht worden gemeenschap
pelijk te zijn, maar waarvan een der 
echtgenoten, in geval van betwisting 
terzake, in het kader van de proce
dure van vereffening-verdeling, des
gevallend het bewijs kan leveren dat 
zij tot zijn eigen vermogen behoren; 

Overwegende dat de appelrechters 
door aan te nemen dat "(niet) kan wor
den uitgesloten dat, wat ook deter
zake toepasselijke wettelijke vermoe
dens zouden zijn, de bedoelde 
waardepapieren werden verworven in
gevolge wederbelegging van eigen gel
den van (verweerder)" en op grand 
hiervan te beslissen dat verweerder re
delijkerwijze mocht aannemen dat 
deze waardepapieren behoren tot zijn 
eigen vermogen, zodat er een "rede
lijke twijfel" bestaat dat zij het voor
werp dienen uit te maken van de bij 
de artikelen 1175 en 1183 Gerechte
lijk Wetboek bepaalde boedelbeschrij
ving en hun verzwijging de valse eed, 
strafbaar gesteld overeenkomstig ar
tikel 226, tweede lid, Strafwetboek, 
niet oplevert, hun beslissing niet naar 
recht verantwoorden; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uitspraak 
doet over de door eiseres tegen ver
weerder ingestelde burgerlijke rechts
vordering; verwerpt de voorziening 
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voor het overige; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; veroordeelt eiseres en ver
weerder ieder in de helft van de kos
ten; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel. 

26 januari 1999 - ze kamer - Voorzit
ter : de h. Holsters, voorzitter - Verslag
gever : de h. Landers - Gelijkluidende con
clusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal- Advocaten : mrs. Verbist en 
Houtekier. 

Nr. 44 

ze KAMER- 27 januari 1999 

1 o CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
-NIEUWMIDDEL-RECHTVANVERDEDIGING 
-RECHT OP EEN EERLIJK PROCES- SAMEN-
HANG- ONTVANKELIJKHEID. 

2o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6- ARTI
KEL 6.1- FEITENRECHTER- VORDERING TOT 
VOEGING VAN RECHTSPLEGINGEN- WElGE
RING- GEVOLGEN. 

3o RECHTERLIJKE ORGANISATIE -
STRAFZAKEN- SAMENSTELLING VAN DE ZE
TEL- WETTIG VERHINDERDE MAGISTRAAT
BESCHIKKING VAN DE VOORZITTER VAN RET 
RECHTSCOLLEGE- BEWIJS. 

4 o BEWIJS - STRAFZAKEN- GESCHRIFTEN 
- ALLERLEI- SAMENSTELLING VAN DE ZE
TEL- WETTIG VERHINDERDE MAGISTRAAT
BESCHIKKING VAN DE VOORZITTER VAN RET 
RECHTSCOLLEGE- BEWIJS. 

1 o Het middel, afgeleid uit de miskenning 
van het recht van verdediging, van het 
recht op een eerlijk proces en van de re
gel van de samenhang, welke voortvloeit 
uit het feit dat het hof van beroep niet bij 
een en hetzelfde arrest uitspraak heeft ge
daan over samenhangende of onsplits
bare misdrijven, kan niet voor de eerste 
maal voor het Hof worden opgeworpen. 

2° De rechter oordeelt, mits eerbiediging van 
het recht van verdediging, of de voeging 
van de zaken al dan niet moet worden be-

volen in het belang van een goede rechts
bedeling; uit de enige omstandigheid dat 
hij die voeging niet beveelt, kan niet wor
den afgeleid dat art. 6.1 E.V.R.M. is ge
schonden. 

3° en 4 o Wanneer een rechter, die wettig ver
hinderd is de uitspraak bij te wonen van 
een vonnis waarover hij mede heeft be
raadslaagd, op het ogenblik van de uit
spraak door een andere rechter vervan
gen wordt, kan de aanwijzing van die 
andere rechter bewezen worden door een 
door de griffier eensluidend verklaard af
schrift van de beschikking van de voor
zitter bij het dossier te voegen. (Art. 779 
Ger.W.) 

(KESKASSI) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.98.0759.F) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest nr. 575, op 30 april 1998 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Brussel; 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat eiser het hof van 

beroep verwijt het algemeen rechts
beginsel van het recht van verdedi
ging te hebben geschonden en het 
recht op een eerlijk proces en de re
gel van de samenhang te hebben mis
kend, nu het hofbij wege van twee on
derscheiden arresten over de tegen 
hem hangende zaken uitspraak heeft 
gedaan, ofschoon hij de voeging er
van gevorderd had; 

Overwegende dat het proces-verbaal 
van de terechtzitting van 6 maart 
1998 aileen vermeldt dat de zaak is 
verdaagd "op verzoek van Meester 
Cuykens, advocaat, met het oog op de 
voorbereiding van de verdediging en 
de voeging van een andere, tegen be
klaagde lopende zaak"; 

Overwegende dat noch uit voor
noemd stuk noch uit de overige stuk
ken waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat eiser zich voor de 
appelrechters beroepen heeft op de sa
menhang of de onsplitsbaarheid van 
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de misdrijven waarvoor hij in twee on
derscheiden procedures moest terecht
staan en op het feit dat het hof zijn 
recht van verdediging zou hebben ge
schonden, door over die misdrijven 
geen uitspraak te doen bij een en het
zelfde arrest; 

Dat het middel wat dat betreft, nu 
het niet voor de eerste maal voor het 
Hof kan worden opgeworpen, niet ont
vankelijk is; 

Overwegende, voor het overige, dat 
de rechter, mits eerbiediging van het 
recht van verdediging, oordeelt of de 
voeging van de zaken al dan niet moet 
worden bevolen in het belang van een 
goede rechtsbedeling; dat aileen uit de 
omstandigheid dat hij die voeging niet 
beveelt, niet kan worden afgeleid dat 
hij artikel 6.1 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden 
heeft geschonden; 

Overwegende dat artikel149 van de 
Grondwet de rechter niet verplicht om 
nader aan te geven waarom hij meent 
een vordering tot voeging van de bij 
hem aanhangig gemaakte zaken niet 
te kunnen toewijzen, wanneer een der
gelijke vordering door geen enkel mid
del gestaafd wordt; 

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

Over het tweede middel : 
Overwegende dat het proces-verbaal 

van de terechtzitting van het hofvan 
beroep van 30 april 1998, waarop het 
arrest is uitgesproken, onder de hand
tekening van de voorzitter en van de 
griffier, bevestigt dat de magistraten 
wier naam en handtekening onder
aan het arrest vermeld staan, in de 
rechtbank zitting hadden; dat het dos
sier, bovendien, het door de griffier 
eensluidend verklaard afschrift be
vat van de beschikking die de eerste 
voorzitter dezelfde dag overeenkom
stig artikel 779 van het Gerechtelijk 
Wetboek gewezen heeft, teneinde een 
magistraat die aan het beraad had 
deelgenomen en wettig verhinderd 
was, te vervangen op de dag van de 
uitspraak; 

Overwegende dat die stukken aile 
vaststellingen bevatten die vereist zijn 
voor het bewijs van de regelmatig
heid van de samenstelling van het 
rechtscollege; dat de artikelen 10 van 
de wet van 1 mei 1849, 155, 189, 
195bis van het Wetboek van Strafvor
dering en 782 van het Gerechtelijk 
Wetboek betrekking hebben op de 
processen-verbaal van de terechtzit
ting en op de vonnissen, en niet ver
bieden dat een met het origineel eens
luidend verklaard afschrift van de 
beschikking van de voorzitter van het 
rechtscollege, waarin de vervanging 
van de verhinderde magistraat bevo
len wordt, bij het dossier wordt ge
voegd; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

27 januari 1999- 2e kamer- Voorzit
ter: mevr. Jeanmart, waarnemend voor
zitter - Verslaggever : de h. de Codt - Ge
lijkluidende conclusie van de h. De 
Riemaecker, advocaat-generaal - Advo
caat : mr. M.P. Tordoir. 

Nr. 45 

2e KAMER- 27 januari 1999 

WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE
MENT VAN 01-12-1975 - REGLEMENTS
BEPALlNGEN -ARTIKEL 12 -ARTIKEL 12.4-
VOORRANG- MANEUVER 

De verplichting van art. 12.4 Wegverkeers
reglement voor de bestuurder die een ma
neuver wil uitvoeren om de andere weg
gebruikers te laten voorgaan, heeft een 
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algemene strekking en houdt geen ver
band met de inachtneming van de ver
keersregels door de andere weggebrui
kers, voor zover het opdagen van die 
andere weggebruikers niet kan worden 
voorzien (1). 

(FRAITURE E.A. T. BEKA) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.98.0870.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 2 juni 1998 in hager be
roep gewezen door de Correctionele 
Recht bank te N amen; 

Over het enige middel : schending van de 
artikelen 149 van de Grondwet, 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 12.4 en 
12.5 van het koninklijk besluit van 1 de
cember 1975 houdende algemeen regle
ment op de politie van het wegverkeer, 

doordat het bestreden vonnis het beroe
pen vonnis, wat de burgerlijke beschikkin
gen betreft, bevestigt en de eiseressen in de 
kosten van het hoger beroep veroordeelt; 
dat het beroepen vonnis de aan verweer
der ten laste gelegde feiten niet bewezen 
had verklaard en zich bijgevolg onbevoegd 
had verklaard om kennis te nemen van de 
tegen hem ingestelde burgerlijke rechts
vorderingen; dat het bestreden vonnis zijn 
beslissing grondt op de volgende redenen : 
"dat (verweerder), de dag van de feiten, met 
een takelwagen van ongeveer 7,50 m lang 
wegreed van de parkeerplaats van de FN 
Comet te Saint-Gervais; dat hij op de dag 
van de feiten het volgende verklaart : 'de 
cabine bevond zich reeds op de rijstrook die 
verderop naar Saint-Marc omhooggaat, toen 
een voertuig van het merk Fiat Pun to het 
achterste deel van het platform aanreed
het voertuig is met grote snelheid op mij in
gereden'; dat (de eerste eiseres) verklaart: 
'Ik kwam uit de laatste bocht en zag hoe 
een vrachtwagen het parkeerterrein Co
met verliet en dwars over de rijbaan stond. 
Zijn takelwagen bevond zich reeds op de 
twee rijstroken; hij reed de weg op naar 
Saint-Marc. Op dat ogenblik heb ik ge
remd en mijn voertuig is door het gladde 
wegdek beginnen te slippen. Remafstand 
ongeveer 15 meter. Ik reed 50-60 km/u'; dat 

(1) Cass., 11 dec. 1996, A.R. P.96.0944.F, nr. 
498. 

de verbalisanten doen opmerken dat de 
bocht van waaruit (de eerste eiseres) op
dook, op 65 meter van de plaats van de 
aanrijding gelegen is; dat blijkt dat elke 
partij de plaatsgesteldheid kent, aange
zien (verweerder) een buurtbewoner is en 
(de eerste eiseres) er dagelijks voorbij
rijdt op weg naar haar werk; dat het niet 
ongewoon is dat er zich daar vrachtwa
gens bevinden; dat (verweerder) zijn ma
neuver heeft aangevat toen de weg vrij was; 
dat (de eerste eiseres) hem opmerkte 'op de 
twee rijstroken die naar Saiht-Marc om
hooggaan'; dat laatstgenoemde haar rij
gedrag had moeten aanpassen aan de 
plaatsgesteldheid en aan de toestand van 
de rijbaan; dat zij heel goed wist dat het 
zicht op die plaats beperkt is tot hoog
stens 65 meter; dat de rijbaan op dat ogen
blik vochtig was; dat zij, bij aangepast rij
gedrag, zo nodig, heel gemakkelijk vol
doende had kunnen remmen om een aanrij
ding met de vrachtwagen te voorkomen; dat 
zij, integendeel, 'halsoverkop' geremd heeft, 
op een wijze die helemaal niet aangepast 
was aan een nat wegdek en zodoende is ge
slipt; dat deze rechtbank zich alleen maar 
kan aansluiten bij de eerste rechter op 
grond van de overweging dat het ongeval 
uitsluitend te wijten is aan de onaange
paste snelheid van (de eerste eiseres)", 

terwijl de verplichting om, met toepas
sing van de artikelen 12.4 en 12.5 van het 
Wegverkeersreglement, voorrang te verle
nen aan de andere weggebruikers, niet al
leen bij het begin van het maneuver maar 
ook tijdens de uitvoering ervan moet wor
den nagekomen; de voorrangsplicht een al
gemene regel is die geldt ongeacht of het 
Wegverkeersreglement is nageleefd en meer 
bepaald, ongeacht of de snelheidsbeper
king door de andere bestuurders in acht ge
nomen is, op voorwaarde dat hun plotse na
dering niet onvoorspelbaar is; de plotse 
nadering van andere bestuurders onvoor
spelbaar kan zijn, als zij een fout begaan 
waardoor de voorrangsplichtige in zijn re
delijke verwachtingen wordt verschalkt; de 
verplichting om voorrang te verlenen in 
laatstgenoemd geval blijft bestaan maar ge
acht wordt onuitvoerbaar te zijn, aange
zien de voorrangsplichtige in zijn rede
lijke verwachtingen wordt verschalkt; het 
bestreden vonnis, te dezen, vaststelt dat de 
weg vrij was op het ogenblik dat verweer
der zijn maneuver begonnen was, maar niet 
vaststelt dat hij zijn maneuver op het ogen
blik van het ongeval beeindigd had en even
min dat de weg tijdens dat maneuver vrij 
was; het bestreden vonnis vervolgens het 
rijgedrag van de eerste eiseres nader 
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onderzoekt en besluit dat zij met een on
aangepaste snelheid reed, zonder even
wei vast te stellen dat zij voor verweer
der een onverwachte hindernis vormde; de 
eerste eiseres, evenwel, evenals de tweede 
eiseres, die de appelconclusie van de eer
ste eiseres overnam (bladzijde 2 van de 
appelconclusie), zich in uitdrukkelijke en 
omstandige bewoordingen beriep op de hier
voor aangehaalde beginselen (bladzijden 6 
en 7 van de appelconclusie) : 

Overwegende dat de verplichting om 
voorrang te verlenen aan de andere 
bestuurders, die door artikel 12.4 van 
het Wegverkeersreglement wordt op
gelegd aan de bestuurder die een ma
neuver wil uitvoeren, niet aileen bij 
het begin van een maneuver maar ook 
tijdens de uitvoering ervan moet wor
den nagekomen, zolang de bestuur
der zijn normale plaats op de rijbaan 
niet opnieuw heeft ingenomen; 

Overwegende dat voornoemde re
gel een algemene strekking heeft en 
geldt ongeacht ofhet Wegverkeersre
glement door de andere weggebrui
kers wordt nageleefd, op voorwaarde 
evenwel dat hun komst niet onvoor
spelbaar is; 

Overwegende dat het vonnis ver
weerders burgerrechtelijke aanspra
kelijkheid uitsluit, op grond dat de eer
ste eiseres met een onaangepaste 
snelheid reed en derhalve een fout be
gaan heeft, zonder evenwel vast te 
stellen dat de verweerder door die fout 
in zijn redelijke verwachtingen van 
voorrangsplichtige werd verschalkt; 
dat het vonnis niet antwoordt op de 
conclusie van de eiseressen ten be
toge dat de verplichting van de voor
rangschuldige om voorrang te verle
nen tijdens het volledige maneuver 
moest worden nagekomen en dat het 
rijgedrag van de eerste eiseres voor 
hem geen onvoorspelbare hindernis 
had gevormd; dat het vonnis bijge
volg niet wettig met redenen is om
kleed en evenmin naar recht is ver
antwoord; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit 

arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerder in de kosten; 
verwijst de zaak naar de Correctio
nele Rechtbank te Hoei, zitting hou
dende in hoger beroep. 

27 januari 1999 - 2e kamer - Voorzit
ter: mevr. Jeanmart, waarnemend voor
zitter - Verslaggever : de h. Batsele - Ge
li)kluidende conclusie van de h. De 
Riemaecker, advocaat-generaal - Advo
caat : mr. Delahaye. 

Nr. 46 

28 KAMER- 27 januari 1999 

1 o BEWIJS- STRAFZAKEN- ALLERLEI- AR
TIKELEN 12.3.1 EN 12.3.2 WEGVERKEERSREGLE
MENT. 

2° WEGVERKEER- WEGVERKEERSREGLE
MENT VAN 01-12-1975 - REGLEMENTS
BEPALINGEN -ARTIKEL 12 -ARTIKEL 12.3-
ARTIKELEN 12.3.1 EN 12.3.2- BEWIJS. 

1 o en 2° Het bewijs van de niet-nakoming 
van de verplichting om voorrang te ver
lenen aan de van rechts komende bestuur
der, die aan de bestuurder is opgelegd bij 
art. 12.3.1 Wegverkeersreglement, en het 
bewijs van de niet-nakoming van de ver
plichting om voorrang te verlenen aan de 
andere bestuurders, die bij art. 12.3.2 van 
hetzelfde reglement is opgelegd aan de be
stuurder die opnieuw zijn voertuig in be
weging brengt, zijn aan dezelfde regels 
onderworpen (1). 

(MOUMIN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.98.0907.F) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 4 mei 1998 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Charleroi; 

(1) Cass., 17 sept. 1974, p. 71. 
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Over het enige middel : schending van de 
artikelen 12.3.1., 12.3.2. van het algemeen 
reglement op de politie van het wegver
keer, koninklijk besluit van 1 december 
1975, 154, 155 en 176 van het Wetboek van 
Straf\rordering en 149 van de Grondwet, 

doordat het vonnis eiser veroordeelt we
gens overtreding van voornoemd artikel 
12.3.1., op grond dat, "nu niet kan wor
den uitgemaakt of Henslegers (voorrang
gerechtigd voertuig) werkelijk is gestopt 
(wat alleen blijkt uit de verklaring van de 
beklaagde), de regel van de voorrang van 
rechts strikt dient te worden toegepast", 

terwijl eiser aanvoerde dat het voorrang
gerechtigde voertuig stilstond en dat het 
feit dat hij daarvan het bewijs niet levert, 
geen voldoende grond oplevert voor zijn 
strafrechtelijke veroordeling; dat de van 
links komende bestuurder immers niet 
wordt vermoed een fout te hebben begaan : 

Overwegende dat de bestuurder van 
een voertuig dat rijdt op de openbare 
weg, krachtens artikel12.3.1 van het 
Wegverkeersreglement, voorrang moet 
verlenen aan het van rechts komende 
voertuig; dat artikel12.3.2 van voor
noemd reglement bepaalt dat de 
voorranggerechtigde bestuurder zijn 
voorrang verliest wanneer hij zijn 
voertuig opnieuw in beweging brengt, 
na gestopt te zijn; 

Overwegende dat het vonnis eiser, 
voorrangschuldige bestuurder, veroor
deelt op grond dat "nu niet kan wor
den uitgemaakt of de voorrang
schuldige werkelijk is gestopt (wat 
aileen blijkt uit de verklaring van de 
beklaagde), de regel van de voorrang 
van rechts strikt dient te worden toe
gepast "; dat het vonnis, door die mo
tivering, niet vaststelt dat eisers be
wering alle geloofwaardigheid mist; 
dat het vonnis aldus ten nadele van de 
van links komende eiser een vermoe
den van schuld invoert en dat het aan 
hem staat dat vermoeden te weerleg
gen; dat het vonnis zodoende het be
wijs van de overtreding van artikel 
12.3.1, eerste lid, en van de overtre
ding van artikel 12.3.2 aan verschil
lende regels onderwerpt; 

Overwegende dat het Wegverkeers
reglement geen dergelijk vermoeden 
invoert, zodat de appelrechters ei-

sers schuld niet wettig hebben kun
nen afleiden uit de hierboven weerge
geven redenen van het vonnis; 

Dat, in zoverre, het middel gegrond 
1s; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beslissing; 
laat de kosten ten laste van de Staat; 
verwij st de zaak naar de Correctio
nele Rechtbank te Doornik, zitting 
houdende in hoger beroep. 

27 januari 1999 - 2e kamer - Voorzit
ter: mevr. Jeanmart, waarnemend voor
zitter - Verslaggever : de h. Basele - Ge
lijkluidende conclusie van de h. De 
Riemaecker, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. R. Hougardy, Charleroi. 

Nr. 47 

2e KAMER- 27 januari 1999 

1 o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN
KENNELIJK ONONTVANKELIJK VERZOEK
VORDERING TOT VERDAGING EN OVERLEG
GING VAN DOSSIERS. 

2o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN
VORDERING TOT SCHORSING VAN DE TERECHT
ZITTING- WETTIGHEID. 

3° VERWlJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE- STRAFZAKEN
GEWETTIGDE VERDENKING- FElTEN DIE AAN 
HET OPENBAAR MINISTERIE VERWETEN WOR
DEN- ONTVANKELIJKHEID. 

4o VERWlJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN
GEWETTIGDE VERDENKING- FElTEN DIE AAN 
BEPAALDE LEDEN VAN DE RECHTBANK VER
WETEN WORDEN- ONTVANKELIJKHEID. 
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so VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE- STRAFZAKEN
GEWETTIGDE VERDENKING- VERZOEK DAT 
STEUNT OP DE UITLEGGING VAN EEN RECHTS
REGEL DOOR DE FEITENRECHTER- ONTVAN
KELIJKHEID. 

6° VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN
GEWETTIGDE VERDENKING- ONDUIDELIJKE 
GRIEVEN- ONTVANKELIJKHEID. 

1 o Aangezien het Hof van Cassatie onmid
dellijk en definitief uitspraak moet doen 
wanneer een verzoek tot verwijzing van 
een rechtbank naar een andere op grand 
van gewettigde verdenking kennelijk on
ontvankelijk is, kan de vordering van de 
verzoeker tot verdaging en overlegging 
van dossiers niet worden aangenomen. 
(Art. S4S, eerste lid, Sv.) 

2° Geen enkele wetsbepaling maakt het mo
gelijk een vordering in te willigen van de 
verzoeker tot verwijzing van een recht
bank naar een andere, die ertoe strekt de 
terechtzitting te doen schorsen om de eer
ste voorzitter van het Hofvan Cassatie 
met de grootst mogelijke spoed te raad
plegen. 

3° Kennelijk onontvankelijk is het ver
zoek tot verwijzing van een rechtbank 
naar een andere op grand van gewet
tigde verdenking, dat gegrond is op aan 
het openbaar ministerie verweten feiten 
(1). (Artt. S42 en S4S, eerste lid, Sv.) 

4° Kennelijk onontvankelijk is het ver
zoek tot uerwijzing van een rechtbank 
naar e(}n andere op grand van gewet
tigde verdenking, dat kritiek oefent op be
paalde leden van de rechtbank, maar niet 
aantoont dat die kritiek betrekking kan 
hebben op het geheel van de magistra
ten waaruit die rechtbank is samenge
steld (2). (Artt. S42 en S4S, eerste lid, Sv.) 

so Kennelijk onontvankelijk is het ver
zoek tot verwijzing van een rechtbank 
naar een andere op grand van gewet
tigde verdenking, wanneer het steunt op 
grieven die kritiek oefenen op de uitleg-

(1) Zie Cass., 19 maart 1996, A.R. P.96.0128.N, 
nr. 99; 10 sept. 1997, A.R. P.97.0839.F, nr. 344. 

(2) Vgl. Cass., 17 aug. 1998, A.R. P.98.1156.N, 
nr. 367; 22 dec. 1998, A.R. P.98.157l.F, nr. 532. 

ging van de rechtsregels door de feiten
rechter (3). (Artt. S42 en S4S, eerste lid, 
Sv.) 

6° Kennelijk onontvankelijk is het uer
zoek tot verwijzing van een rechtbank 
naar een andere op grand van gewet
tigde verdenking, dat onduidelijke grie
ven bevat (4). (Artt. S42 en S4S, eerste lid, 
Sv.) 

(RUSTING) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.99.0128.F) 

HET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift, dat op 25 januari 1999 op de 
griffie van het Hof is ingekomen, waar
van een eensluidend verklaard af
schrift aan dit arrest is gehecht en dat 
betrekking heeft op de bij de Correc
tionele Rechtbank te Nijvel aanhan
gige zaken met de nummers 
42.95.85/91 en 42.99.90/98 in de no
tities van het parket van de procu
reur des Konings te Nijvel; 

Gelet op het geschrift dat eiser op de 
terechtzitting van 27 januari 1999 
heeft neergelegd; 

Overwegende dat het tussengeschil 
bij de hoofdzaak moet worden gevoegd; 

Wat het verzoek tot verdaging en tot 
overlegging van dossiers betreft : 

Overwegende dat luidens artikel 
545, eerste lid, van het Wetboek van 
Strafvordering, de kamer van het Hof 
die kennisneemt van het cassatie
beroep in criminele, correctionele en 
politiezaken, na inzage van het ver
zoekschrift en de bewijsstukken, on
middellijk einduitspraak doet indien 
het verzoek kennelijk onontvanke
lijk is; 

Dat de vordering, gelet op de beslis
sing die hierna moet worden gewe
zen op het verzoek tot verwijzing van 

(3) Cass., 1 april 1998, A.R. P.98.0278.F, nr. 
185. 

(4) Vgl. Cass., 6 mei 1998, A.R. nr. P.98.0585.F, 
nr. 226. 
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de zaak van een rechtbank naar een 
andere, niet kan worden aangeno
men; 

Wat betreft de vordering tot schor
sing van de terechtzitting, die ertoe 
strekt "de heer Eerste Voorzitter met 
de grootst mogelijke spoed te raadple
gen"; 

Overwegende dat geen enkele wets
bepaling de toewij zing van een derge
lijke vordering mogelijk maakt; 

Wat de grief inzake de samenstel
ling van het rechtscollege betreft : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat eiser de wraking van 
een lid van het rechtscollege heeft 
voorgedragen overeenkomstig arti
kel835 van het Gerechtelijk Wetboek; 

Dat de grief op een onjuiste bewe
ring berust en derhalve feitelijke 
grondslag mist; 

Over de vordering tot verwijzing van 
de zaak van een rechtbank naar een 
andere: 

Overwegende dat de in het verzoek
schrift sub 1, 9 en 12 opgesomde grie
ven verwijten bevatten die alleen ge
richt zijn tegen het openbaar 
ministerie of tegen een van zijn le
den; dat, zoals uit bijlage nr. 4A bij het 
verzoekschrift blijkt, de grief sub 8 ge
richt is tegen de vermelding dat de 
zaak is geseponeerd, welke vermel
ding het openbaar ministerie op 15 
september 1992 had aangebracht op 
een brief van 7 september 1992 van 
een van eisers raadslieden, en dus ook 
niet gericht is tegen de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Nijvel, waartegen de 
onttrekking van de zaak wordt gevor
derd; 

Overwegende dat de grief sub 2 kri
tiek oefent op zes leden van voor
noemde rechtbank en op een lid van 
de balie die in dat rechtscollege zit
ting heeft gehad, hetzij als plaatsver
vangend rechter, hetzij als toegevoegd 
advocaat, maar niet aannemelijk 
maakt dat die kritiek gericht is te
gen alle magistraten van die recht
bank; dat, voor het overige, eiser tot 
staving van een vordering tot verwij-

zing van een rechtbank naar een an
dere niet, zoals hij dat in voornoemde 
grief doet, mag opkomen tegen de uit
legging van de rechtsregels, in casu 
van artikel 360bis van het Strafwet
boek, door de feitenrechter; 

Overwegende dat de grieven sub 3, 
5, 11, 13 en 14 onduidelijk zijn; dat 
zulks ook het geval is met de grief sub 
7, aangezien het niet preciseert op 
welke terechtzitting eiser, naar ei
gen zeggen, "tijdens zijn pleidooien of 
die van zijn raadslieden (werd onder
broken)"; dat de grief sub 10 even
min vermeldt in welke beslissing de 
Correctionele Rechtbank te Nijvel ei
ser zou hebben verzocht "om zijn on
schuld te bewijzen''; 

Overwegende dat uit bijlage nr. 3 bij 
het verzoekschrift blijkt dat de grief 
sub 4 betreffende het tijdstip waarop 
stukken zijn neergelegd, alleen slaat 
op een door een gri:ffier aangebrachte 
en ondertekende vermelding; 

Overwegende dat eiser in de grief 
sub 6 aanvoert dat hem het recht werd 
ontzegd om "zijn verweer te doen voor
dragen door een persoon van zijn 
keuze, ook al is die geen advocaat"; dat 
hij aldus kritiek oefent op de uitleg
ging van een rechtsregel door de rech
ter, wat geen grond oplevert tot out
trekking; 

Overwegende dat, voor het overige, 
het verzoekschrift verwijst naar za
ken die niets uitstaande hebben met 
die van eiser; 

Dat het verzoekschrift, bijgevolg, 
kennelijk onontvankelijk is; 

Om die redenen, gelet op de artike
len 542, tweede lid, en 545, eerste lid, 
van het Wetboek van Strafvordering, 
wijst het verzoek af; veroordeelt ei
ser in de kosten. 

27 januari 1999 - ze kamer- Voorzit
ter: mevr. Jeanmart, waarnemend voor
zitter - Verslaggever : de h. Fisher - Ge
lijkluidende conclusie van de h. De 
Riemaecker, advocaat-generaal. 
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Nr. 48 

1 e KAMER - 28 januari 1999 

1 o GEMEENSCHAP EN GEWEST -
RECHTSOPVOLGING VAN DE STAAT DOOR GE
MEENSCHAPPEN EN GEWESTEN- OVERGE
DRAGEN GOEDEREN - RECHTEN EN VER
PLICHTINGEN- WEGEN EN AANHORIGHEDEN 
- HANGENDE GERECHTELIJKE PROCEDURE
IN KRACHT VAN GEWIJSDE GEGANE BESLIS
SING - TIJDSTIP - GEVOLG. 

2° OPENBARE ORDE - BIJZONDERE WET 
VAN 8 AUGUSTUS 1980- BIJZONDERE WET VAN 
16 JANUARI 1989- RECHTSOPVOLGING VAN DE 
STAAT DOOR GEMEENSCHAPPEN EN GEWES
TEN - VERVOER - WEGEN EN AANHORIG
HEDEN- OVERGEDRAGEN VERPLICHTINGEN. 

3° BERUSTING- BURGERLIJKE ZAKEN
BESLISSING- BEPALINGEN VAN OPENBARE 
ORDE- GEVOLG. 

4 ° CAS SA TIE - VERNIETIGING. OMVANG
BURGERLIJKE ZAKEN- CASSATIEBEROEP
OPROEPING TOT BINDENDVERKLARING VAN 
HET ARREST - CASSATIE - BESLISSING -
VERVOLG- GEVOLG. 

1 o Wanneer een rechtsvordering hangende 
is inzake verplichtingen die rechtstreeks 
wegen of hun aanhorigheden betreffen 
waarvan de eigendom van rechtswege 
aan de gewesten is overgedragen, is de 
Staat alleen gehouden tot de litigieuze 
verplichtingen waarover v66r 1 januari 
1989 een beslissing met kracht van ge
wijsde is gewezen (1). (Art. 6, § 1, X, 1 o, 
bijzondere wet 8 aug. 1980, artt. 57,§§ 2, 
4 en 5, en 85 Financieringswet.) 

2° De bepalingen inzake de overdracht van 
de Staat naar de gewesten van de reck
ten en verplichtingen die, inzake ver
voer. rechtstreeks de wegen en hun aan
horigheden betreffen, zijn van openbare 
orde. (Art. 6, § 1; X, 1°, bijzondere wet 8 
aug. 1980; artt. 57, §§ 2, 4 en 5, en 85 
Financieringswet.) 

3° Berusting in een beslissing die verplich
tingen bepaalt waarvan de last door be-

(1) Zie Cass., 9 dec. 1994, A.R. C.93.0103.N, nr. 
545; 20 okt. 1995, A.R. C.95.0015.F, nr. 449; 14 
feb. 1997, A.R. C.94.0265.N, nr. 86. 

palingen van openbare orde wordt gere
geld, is nietig (2). (Artt. 1044 en 1045 
Ger.W.) 

4 o Vernietiging van de beslissing die ei
sers hager beroep niet ontvankelijk ver
klaart, leidt tot vernietiging van de be
slissing die uitspraak doet over de 
ontvankelijkheid en de gegrondheid van 
de tussenkomst van de tot bindend
verklaring van het arrest opgeroepen par
tij, dat het vervolg daarvan is (3). 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. VERKEER 
EN INFRASTRUCTUUR T. STAD LUIK E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.97.0332.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 april 1997 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 57, inzonderheid § 2, 4 en 5, 82 van 
de bijzondere wet van 16 januari 1989 be
treffende de financiering van de Gemeen
schappen en de Gewesten, 6, § 1, X, 1', v:an 
de bijzondere wet tot hervorming der m
stellingen van 8 augustus 1980, zoals ge
wijzigd bij de bijzondere wet van 8 augus
tus 1988, en 1044 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

doordat het arrest, terwijl het beroe
pen vonnis de uitspraak over de verde
ring van de tweede verweerster had aan
gehouden en voor recht had gezegd dat 
eiser en de eerste verweerster ieder voor de 
helft aansprakelijk waren voor de schade 
ten gevolge van het ongeval op 16 novem
ber 1974, heeft overwogen "dat het duide
lijk is dat de (tot bindendverklaring van het 
arrest opgeroepen partij) inderdaad in be
ginsel in de litigieuze schuld van eiser is ge
treden", en vervolgens "zegt dat het bo
ger beroep (van eiser) niet ontvankelijk is 
aangezien hij in het vonnis a quo heeft be
rust; zegt dat de tussenkomst (van de tot 
bindendverklaring van het arrest opgeroe
pen partij) niet gegrond is, in de onder
stelling dat zij ontvankelijk zou zijn", op 
grond van al zijn redenen en van die van de 

(2) Zie Cass., 17 okt. 1988, A.R. 8311, nr. 91. 

(3) Zie Cass., 16 sept. 1996, A.R. S.95.0091.F, 
nr. 311; 17maart 1997,A.R. S.96.0044.F,nr.146. 
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eerste rechter die hier voor volledig weer
gegeven worden gehouden, 

terwijl de artikelen 57, inzonderheid § 2, 
4 en 5, 82 van de bijzondere wet van 16 ja
nuari 1989 en 6, § 1, X, 1°, van de bijzon
dere wet van 8 augustus 1980, gewijzigd bij 
de wet van 8 augustus 1988, krachtens 
welke de tot bindendverklaring van het ar
rest opgeroepen partij op 1 januari 1989 
van rechtswege in de litigieuze verplich
tingen van eiser is getreden, in zijn hoe
danigheid van bewaarder van de wegen, 
van openbare orde zijn in die zin dat zij de 
wezenlijke belangen van de Staat en van de 
Gemeenschappen en Gewesten raken, even
als die van de collectiviteit; het berusten in 
een beslissing die op bepalingen van open
bare orde is gegrond, nietig is; daaruit volgt 
dat noch de Belgische Staat noch de Ge
meenschappen en Gewesten kunnen be
rusten in een beslissing die, na 1 januari 
1989, verplichtingen te hunnen laste legt 
die krachtens de voormelde bepalingen van 
de institutionele hervorming ten laste van 
een andere macht vallen; het arrest, na te 
hebben overwogen dat de tot bindend
verklaring van het arrest opgeroepen par
tij inderdaad, in beginsel, in de litigieuze 
schuld van eiser is getreden, niet kon oor
delen om eisers hoger beroep niet ontvan
kelijk te verklaren, dat de wetgever de ge
volgen van die opvolging op procedureel 
vlak ten aanzien van de lopende proces
sen niet zou hebben geregeld, dat er geen 
enkele procedureregel van openbare orde 
bestond en niet kon weigeren de berus
ting van eiser te vernietigen die volgt uit de 
briefwisseling van 30 oktober en 29 no
vember 1989 (schending van alle in het 
middel aangewezen bepalingen) : 

Overwegende dat uit de samen
lezing van de artikelen 57,§ 2, 4 en 5, 
82 van de bijzondere wet van 16 ja
nuari 1989 betreffende de financie
ring van de gemeenschappen en de ge
westen en 6, § 1, X, r, van de 
bijzondere wet tot hervorming der in
stellingen van 8 augustus 1980, waar
van de bepalingen van openbare orde 
zijn, volgt dat de Staat inzake open
bare werken en vervoer, wanneer een 
rechtsvordering hangende is inzake 
verplichtingen die rechtstreeks we
gen of hun aanhorigheden betreffen 
waarvan de eigendom van rechtswege 
aan de gewesten is overgedragen, ai
leen gehouden is tot de litigieuze ver
plichtingen waarover v66r 1 januari 

1989 een beslissing met kracht van ge
wijsde is gewezen; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt, enerzijds, dat het beroepen von
nis, dat eisers schuld heeft bepaald, op 
3 oktober 1989 is gewezen, anderzijds, 
dat "(de tot bindendverklaring van het 
arrest opgeroepen partij) wel dege
lijk , in beginsel, in de litigieuze schuld 
(van eiser) is getreden"; 

Overwegende dat arrest, om eisers 
beroep tegen die beslissing niet ont
vankelijk te verklaren, op de berus
ting van die partij in deze beslissing 
steunt; 

Maar overwegende dat berusting in 
een beslissing die verplichtingen be
paalt waarvan de last door bepalin
gen van openbare orde wordt gere
geld, nietig is; 

Dat het middel gegrond is; 
Overwegende dat de vernietiging 

van het dictum van het arrest dat ei
sers hoger beroep niet ontvankelijk 
verklaart, leidt tot vernietiging van 
zijn dictum dat uitspraak doet over de 
ontvankelijkheid en de gegrondheid 
van de tussenkomst van de tot 
bindendverklaring van het arrest op
geroepen partij, dat het vervolg daar
van is; 

En overwegende dat eiser belang er
bij heeft dat het arrest bindend wordt 
verklaard voor de partij die daartoe 
voor het Hofbij de zaak wordt betrok
ken; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; verklaart dit arrest bin
dend voor het Waalse Gewest; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ver
nietigde arrest; houdt de kosten aan 
en laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel. 

28 januari 1999 - 1 e kamer - Voorzit
ter : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Storck - Gelijklui
dende conclusie van de h. Spreutels, 
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Draps. 
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Nr. 49 

1 e KAMER- 28 januari 1999 

1° OPENBARE DIENST - CONTINUITEIT 
- ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL - DOEL
GRENZEN. 

2o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) 
- CONTINUITEIT VAN DE OPENBARE DIENST 
- DOEL- GRENZEN. 

3° OPENBARE DIENST- CONTINUtTEIT 
-ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL- GOEDE
REN VAN EEN PUBLIEKE PERSOON- BESLAG 
- WETTIGHEID - CRITERIA- VERSTORING 
VAN DE CONTINUITEIT- BEGRIP. 

4o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) 
- CONTINUITEIT VAN DE OPENBARE DIENST 
- GOEDEREN VAN EEN PUBLIEKE PERSOON-
INBESLAGNEMING- WETTIGHEID - CRITE
RIA- VERSTORING VAN DE CONTINUlTEIT
BE GRIP. 

5° BESLAG- ALGEMEEN- GOEDEREN VAN 
EEN PUBLIEKE PERSOON - WETTIGHEID -
CRITERIA- CONTINTfiTEIT VAN DE OPENBARE 
DIENST- VERSTORING- BEGRIP. 

1 o en 2° Het algemeen rechtsbeginsel van de 
continui"teit van de openbare dienst, val
gens hetwelk, in de regel, de goederen van 
een publieke persoon niet vatbaar zijn 
voor maatregelen van gedwongen tenuit
voerlegging, bedoelt alleen het blijvend 
karakter van de openbare instellingen en 
van hun werking te verzekeren (1). 

3°, 4° en 5° Het algemeen rechtsbeginsel 
van de continui"teit van de openbare 
dienst belet als zodanig het beslag op de 
goederen van een publieke persoon slechts 
in zoverre hierdoor de continui"teit van de 
openbare dienst werkelijk in het gedrang 
komt (2); de rechter kan zijn beslissing 
dat het beslag de continui"teit van de 
openbare dienst niet in het gedrang 
brengt, niet uitsluitend gronden op de be-

(1) Cass., 30 sept. 1993, A.R. 9461, nr. 386; 24 
april1998, A.R. C.97.0252.F en C.97.0253.F, nr. 
210, met concl. adv.-gen. De Riemaecker, in Bull. 
en Pas .. 

(2) Cass., 30 sept. 1993, aangehaald in de vo
rige noot. 

scheiden omvang van de schuld en op de 
redenen waarom die schuld niet vrijwil
lig is betaald c{oor de publieke persoon. 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. VERKEER 
EN INFRASTRUCTUUR T. GERARD) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.97.0333.F) 

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

Over het middel : miskenning van het al
gemeen beginsel van de continui:teit van de 
openbare dienst, 

doordat het arrest het verzet van eiser 
tegen het door verweerster op 24 april1990 
gelegde beslag onder derden afwijst en hem 
veroordeelt in de kosten van de tenuitvoer
legging en de uitgaven, op grand "dat (ei
ser) betoogt dat de regel volgens welke de 
goederen van publiekrechtelijke rechtsper
sonen niet vatbaar zijn voor gedwongen 
tenuitvoerlegging onvoorwaardelijk geldt en 
een algemeen beginsel is waarvan aileen 
een op beperkende wijze uit te leggen tekst 
kan afwijken; dat het overeenkomstig de 
beginselen, die gewoonlijk worden toege
past in geval van conflict in de tijd tus
sen twee wetten betreffende de vatbaar
heid voor beslag van bepaalde goederen, 
vaststaat dat het litigieuze beslag onder 
derden dagtekent van 24 april1990 - dus 
v66r 21 januari 1995, dag waarop de wet 
van 30 juni 1994 tot invoering van een ar
tikel1412bis in het Gerechtelijk Wetboek 
van kracht is geworden - zodat het gere
geld blijft door de op dat tijdstip van kracht 
zijnde wet; (dat) krachtens het algemeen 
beginsel van de continui:teit van de open
bare dienst, de goederen van een publiek
rechtelijke rechtspersoon in beginsel niet 
vatbaar zijn voor gedwongen tenuitvoer
legging; dat voornoemd beginsel evenwel 
enkel strekt tot vrijwaring van de duur
zaamheid van de overheidsinstellingen en 
hun werking en de rechter niet noodzake
lijk alle bevoegdheid ontneemt om injunc
ties te richten aan het bestuur; dat, hoe
wei aldus aan de overheid het recht niet 
kan worden ontzegd om zich ter vrijwa
ring van haar goederen en ter aflossing van 
haar schulden te beroepen op de noden van 
de openbare dienst, het hof (van beroep) in 
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concreto dient te oordelen of de overheid
schuldenaar te dezen doet blijken van de 
noden, die, volgens haar, in het belang van 
de continui:teit van haar werking, aan de 
handhaving van het litigieuze derden
beslag in de weg staan; (dat) dienaan
gaande niet in aile redelijkheid staande kan 
worden gehouden dat de betaling van een 
bescheiden schuld- 50.000 frank, zelfs 
verhoogd met de verwijlintrest en de kos
ten - door het ministerie van Openbare 
Werken de goede werking van de open
bare dienst kan verhinderen, nu uit het ge
hele dossier blijkt dat de niet vrijwillige uit
voering door de schuldenaar in werkelijk
heid te wijten is aan het conflict dat tussen 
de Belgische Staat en het Waalse Gewest 
is gerezen omtrent de overneming van de 
schulden van het verleden na de regiona
lisatie van het in het geschil betrokken mi
nisterie'', 

terwijl de goederen van de Staat voor 21 
januari 1995, dag waarop de wet van 30 
juni 1994 tot invoering van een artikel 
1412bis in het Gerechtelijk Wetboek in wer
king is getreden, krachtens het algemeen 
beginsel van de continui:teit van de open
bare dienst in de regel niet vatbaar wa
ren voor gedwongen tenuitvoerlegging; 
voornoemd beginsel, dat enkel strekt tot 
vrijwaring van de duurzaamheid van de 
overheidsinstellingen en hun werking, wel
iswaar niet noodzakelijk aan de rechter aile 
bevoegdheid ontneemt om injuncties te ge
ven aan het bestuur, maar wel uitsluit dat 
beslag onder derden wordt gelegd op aan de 
Staat verschuldigde geldsommen, die geen 
roerende of onroerende goederen zijn waar
van de precieze bestemming kan worden 
vastgesteld, maar alleen een ontvangpost 
zijn op de algemene begroting van een mi
nisterie en die als zodanig en ongeacht het 
bedrag ervan, kennelijk nuttig zijn voor de 
goede werking van de openbare dienst en 
noodzakelijk zijn voor de continui:teit er
van; het arrest derhalve niet kon beslis
sen "dat niet in alle redelijkheid kan 
staande worden gehouden dat de beta
ling van een bescheiden schuld- 50.000 
frank, zelfs verhoogd met de verwijlin
trest en de kosten - door het ministerie 
van Openbare Werken, de goede werking 
van de openbare dienst kan verhinderen, 
nu uit het gehele dossier blijkt dat de niet 
vrijwillige uitvoering door de schuldenaar 
in werkelijkheid te wijten is aan het con
flict dat tussen de Belgische Staat en het 
Waalse Gewest is gerezen omtrent de over
neming van de schulden van het verle
den na de regionalisatie van het in het ge
schil betrokken ministerie" (miskenning 

van het algemeen beginsel van de conti
nui:teit van de openbare dienst) : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat het litigieuze uitvoerend be
slag onder derden dagtekent van 24 
april1990 en, zonder op dat punt te 
worden bekritiseerd, beslist dat het ge
regeld blijft door de wet die van toe
passing was voor de inwerkingtre
ding van de wet van 30 juni 1994 tot 
invoering van een artikel 1412bis in 
het Gerechtelijk Wetboek; 

Overwegende dat, krachtens het al
gemeen beginsel van de continui:teit 
van de openbare dienst, de goederen 
van een publiekrechtelijke rechtsper
soon in de regel niet vatbaar zijn voor 
maatregelen van gedwongen tenuit
voerlegging; 

Dat voomoemd beginsel, dater ai
leen toe strekt de bestendigheid van de 
openbare instellingen en van hun wer
king te verzekeren, het beslag op de 
goederen van een publiekrechtelijke 
rechtspersoon als zodanig slechts uit
sluit, in zoverre de continu'iteit van de 
openbare dienst daardoor werkelijk in 
het gedrang komt; 

Overwegende dat het arrest beslist 
"dat dienaangaande niet in alle rede
lijkheid kan staande worden gehou
den dat de betaling van een beschei
den schuld door het ministerie van 
Openbare Werken (. .. )de goede wer
king van de openbare dienst kan ver
hinderen, nu uit het gehele dossier 
blijkt dat de niet-vrijwillige uitvoe
ring door de schuldenaar in werke
lijkheid te wijten is aan het conflict dat 
tussen de Belgische Staat en het 
Waalse Gewest is gerezen omtrent de 
overneming van de schulden van het 
verleden na de regionalisatie van het 
betrokken ministerie (. .. )"; 

Overwegende dat het hof van be
roep op grond van die enkele overwe
gingen niet wettig heeft kunnen be
slissen dat het beslag de continui:teit 
van de openbare dienst niet in het ge
drang bracht; 

Dat, in zoverre, het middel gegrond 
is; 
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Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het eisers 
verzet tegen het op 24 april 1990 door 
verweerster gelegde uitvoerend be
slag onder derden afwijst en hem ver
oordeelt in de kosten van de tenuit
voerlegging en de uitgaven; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde arrest; houdt de kos
ten aan en laat de uitspraak 
daaromtrent aan de feitenrechter over; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Brussel. 

28 januari 1999 - 1 e kamer- Voorzit
ter : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Storck - Gelijklui
dende conclusie van de h. Spreutels, 
advocaat-generaal - Advocaat ; mr. Draps. 

Nr. 50 

1 e KAMER - 28 januari 1999 

1 o MISBRUIK VAN VERTROUWEN -
MOREEL BESTANDDEEL - BEGRIP - VER· 
KEERD GEBRUIK. 

2° MISDRIJF - ALGEMEEN. BEGRIP. MATE
RIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. EENHEID 
VAN OPZET- MISBRUIK VAN VERTROUWEN
MOREEL BESTANDDEEL - VERKEERD GE
BRUIK. 

1 o en 2° Het moreel bestanddeel van het 
misdrijf misbruik van vertrouwen be
staat in de bedoeling van de dader om 
zich de hem toevertrouwde zaak toe te ei
genen of ze aan de eigenaar te ontne· 
men en er aldus als eigenaar over te be
schikken; het verkeerd gebruik van de 
gehuurde zaak impliceert in se niet de be
doe ling om zich als zodanig te gedra· 
gen (1). (Art. 491 Sw.) 

(1) Zie Cass., 3 okt. 1966 (Bull. en Pas., 1967, 
I, 143); 29 maart 1994, A.R. 6315, nr. 153; 6 sept. 
1995, A.R. P.95.0379.F, nr. 367; 13 jan. 1999, A.R. 
P.98.0653.F, nr. 16. 

(GROEP JOSI N.V T. VILAINJ 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.97.0363.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 maart 1997 gewe
zen door het Hof van Beroep te Luik; 

Over het middel : schending van de ar· 
tikelen 1134, 1135 van het Burgerlijk Wet· 
hoek en 491 van het Strafwetboek, 

doordat het arrest het vonnis van de 
rechtbank van koophandel waarbij eise
res was veroordeeld om aan verweerder 
schadevergoeding te betalen wegens ver
duistering van het voertuig door Danielle 
Monjeaud, bevestigt op grond "dat de ver
zekeringspolis het begrip verduistering niet 
nader omschrijft, zodat er dient te wor· 
den verwezen naar artikel 491 van het 
Strafwetboek waarin, onder de aanhef mis· 
bruik van vertrouwen, elke bedrieglijke ver· 
duistering strafbaar gesteld wordt; dat van
uit dat juridisch oogpunt onder verduiste
ring moet worden verstaan het gebruik van 
of de beschikking over zaken of gelden die 
zich in de handen of de macht van de da· 
der bevinden voor een doel waarvoor zij 
niet waren bestemd; dat van verduiste
ring sprake is, zodra de zaak is onttrok· 
ken aan haar bestemming en zich niet lan
ger bevindt waar ze thuishoort; dat, in 
strijd met wat (eiseres) betoogt, niet is ver
eist dat de dader zich de zaak heeft toe
geeigend, daar het woord 'verduisterd' niet 
noodzakelijk de idee van toeeigening im
pliceert; dat het etymologisch betekent 'zich 
niet langer bevinden waar het thuishoort'; 
dat het dus voldoende is dat de dader over 
de zaak beschikt op een andere wijze dan 
het behoort; dat, hoewel de persoon die zich 
aan verduistering van een zaak schuldig 
maakt, aan een ander schade moet heb· 
ben berokkend, het niet vereist is dat de 
verduistering voor de dader zelf enigma
terieel of moreel voordeel he eft opgele
verd; dat, gezien de verduistering is vol
tooid zodra het voorwerp, zoals hierboven 
gezegd, zich niet langer bevindt op de 
'plaats waar het thuishoort', dat wil zeg· 
gen de plaats waar het op een gegeven 
ogenblik behoort te zijn, de feiten van de 
zaak duidelijk genoeg aantonen dat Da
nielle Monjeaud het litigieuze voertuig niet 
heeft aangewend voor de doeleinden waar
voor zij het bezat, daar ze het heeft ge
bruikt om er drugs mee te vervoeren waar
door het voertuig, bij een douanecontrole 
aan de Marokkaanse grens, in beslag 
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genomen en daarna verkocht werd door de 
Marokkaanse dienst van de domeinen, een 
en ander ten nadele van (verweerder); dat 
aldus vaststaat dat betrokkene met be
drieglijk opzet heeft gehandeld, daar ze be
wust drugs heeft gesmokkeld met de mo
tor home die zij huurde via het agentschap, 
de b.v.b.a. Allier; dat de niet-teruggave van 
het voertuig aan de eigenaar op het einde 
van het huurcontract het rechtstreekse ge
volg is van een strafbare gedraging, met 
andere woorden een verkeerd en bedrieg
lijk gebruik van de gehuurde zaak; dat de 
huurster Monjeaud, die zich contractueel 
verbonden had om het gehuurde voertuig 
terug te geven, zich aileen al door haar 
strafbare fout in een zodanige toestand 
heeft gebracht dat zij de zaak niet kon te
ruggeven en ze onttrokken heeft aan de 
plaats waar zij 'thuishoort'; dat het in ar
tikel 491 van het Strafwetboek strafbaar 
gestelde wanbedrijf misbruik van vertrou
wen in een dergelijk geval voltooid is", 

terwijl artikel 491 van het Strafwet
boek luidt als volgt : "hij die ten nadele van 
een ander goederen, gelden, koopwaren, bil
jetten, kwijtingen, geschriften van om het 
even welke aard, die een verbintenis of een 
schuldbevrijding inhouden ofteweegbren
gen en die hem overhandigd zijn onder ver
plichting om ze terug te geven of ze voor 
een bepaald doel te gebruiken of aan te 
wenden, bedrieglijk verduistert of ver
spilt, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van een maand tot vijf jaar en met geld
boete van zesentwintig frank tot vijfhon
derd frank";- het moreel bestanddeel van 
het wanbedrijfmisbruik van vertrouwen 
bestaat in het opzet van de dader om zich 
de overhandigde zaak toe te eigenen of ze 
te ontnemen aan degene aan wie ze toe
behoort en er derhalve als eigenaar over te 
beschikken - het hof dat besliste dat de 
verzekeringspolis de verduistering dekte, 
zoals ze is omschreven in artikel491 van 
het Strafwetboek, niet zonder de verbin
dende kracht van de verzekerings
overeenkomst te miskennen, van het wet
telijk begrip verduistering in de zin van 
artikel491 van het Strafwetboek kon af
wijken door te beslissen dat het bewijs dat 
de verduisterde zaak "zich niet langer be
vindt waar het thuishoort" voldoende was; 
- het hof aldus, door het wettelijk be
grip verduistering in de zin van artikel491 
van het Strafwetboek te miskennen, de ar
tikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk 
Wetboek heeft geschonden: 

Overwegende dat uit de vermeldin
gen van het arrest en die van het 

beroepen vonnis waarnaar het arrest 
verwijst, blijkt dat verweerder met ei
seres een verzekeringsovereenkomst 
heeft gesloten, die onder meer de ver
duistering van zijn voertuig van het 
type motor home door de huurder 
dekte, en dat de rechtsvordering van 
verweerder ertoe strekt van eiseres 
vergoeding te krij gen voor de schade 
die hij heeft geleden ten gevolge van 
het feit dat voornoemd voertuig door 
de Marokkaanse autoriteiten in be
slag genomen en verkocht was, om
dat de huurder het had gebruikt om er 
drugs mee te vervoeren; 

Overwegende dat het arrest, zon
der dienaangaande te worden bekri
tiseerd, opmerkt dat "het enige ge
schilpunt is te weten of het materiele 
feit van de verduistering te dezen be
wezen is" en "dat de verzekeringspo
lis het begrip verduistering niet na
der omschrijft, zodat er client te 
worden verwezen naar artikel 491 van 
het Strafwetboek waarin, onder de 
aanhef misbruik van vertrouwen, elke 
bedrieglijke verduistering strafbaar ge
steld wordt"; 

Overwegende dat het moreel be
standdeel van het in artikel 491 van 
het Strafwetboek omschreven wanbe
drijfbestaat in de bedoeling van de da
der om zich de hem toevertrouwde 
zaak toe te eigenen of ze aan de eige
naar te ontnemen en aldus als eige
naar erover te beschikken; dat het en
kel misbruik van de gehuurde zaak 
niet de bedoeling om zich als zoda
nig te gedragen insluit; 

Overwegende dat het hof van be
roep op grond van de in het middel 
weergegeven consideransen zijn be
slissing niet naar recht verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde arrest; 
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. 
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28 januari 1999 - 1 e kamer - Voorzit
ter : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Echement - Gelijk
luidende conclusie van de h. Spreutels, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Van 
Ommeslaghe en De Bruyn. 

Nr. 51 

1 e KAMER - 28 januari 1999 

1° ERFDIENSTBAARHEID- NIET VOORT
DURENDE ERFDIENSTBAARHEID- ERFDIENST
BAARHEID VAN OVERGANG- BEWIJS- AKTE 
VAN ERKENNING- BEKENTENIS- BEGRIP. 

2° BEWIJS- BURGERLIJKE ZAKEN- BE
KENTENIS - NIET VOORTDURENDE ERF
DIENSTBAARHEID - ERFDIENSTBAARHEID 
VAN OVERGANG -AKTE VAN ERKENNING
BEG RIP. 

1 o en 2° Bij ontstentenis van een akte van 
erkenning van een niet voortdurende erf
dienstbaarheid, zoals een erfdienstbaar
heid van overgang, dient het optreden van 
een partij, om als akte van erkenning te 
gelden, een bekentenis uit te maken die de 
wil impliceert het bestaan van de erf
dienstbaarheid te erkennen (1). (Art. 695 
B.W.) 

(DELACROIX, BURGRAFF T. ROMAIN E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.98.0167.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 10 december 1997 in 
hoger beroep en op verwijzing door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Di
nant gewezen; 

(1) Zie Cass., 21 jan. 1955, 398; 25 nov. 1966 
(Bull. en Pas., 1967, I, 392); 1 maart 1990, A.R. 
6954, nr. 395; DE PAGE, H., en DEKKERS, R., Traite 
elementaire de droit civil belge, dl. VI, Brussel, 
1942, p. 548, nr. 656; BuRTON, M., "Les servitu
des", Rep. not., dl. II, 10, 1990, p. 54, nr. 90; HAN
SENNE, J., Les biens- Precis, dl. II, Luik, 1996, 
p. 1120, nr. 1111. 

Gelet op het arrest van het Hof van 
16 mei 1991; 

Over het eerste middel : schending van de 
artikelen 149 van de Grondwet, 6, 637, 638, 
639,686,688,691,695,1130,1319,1320, 
1322, 1341 en 1353 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

doordat het bestreden vonnis (1) met be
vestiging van de beslissing van de eerste 
rechter, zegt "dat de hoofdvordering ... niet 
gegrond is met betrekking tot de ophef
fing van de doorgang naar het steegje, die 
in werkelijkheid een erfdienstbaarheid is" 
en (2) met wijziging van dat vonnis, de ei
sers veroordeelt "tot het opruimen van elke 
hindernis die de doorgang kan hinderen 
over het hele trace van de erfdienstbaar
heid zoals het door de gerechtsdeskundige 
Quairiat was bepaald en tot het verzeke
ren van een vrije toegang tot het over
dekte steegje door de daar geplaatste deur 
weg te halen", op grond "dat hoewel niet 
kan worden betwist dat aile betrokken par
tijen in de rechten treden van wijlen Ma
ria Wauthia en niet in die van haar zus
ter Eulalie, toch rekening dient te worden 
gehouden met de betekenis die alle opeen
volgende eigenaars van het goed dat thans 
aan de (eisers) toebehoort, steeds hebben 
gehecht aan het beding dat ten voordele 
van laatstgenoemde in de akte van verde
ling van 1835 werd ingevoegd, zonder dat 
kan worden overwogen dat de aanwezig
heid van een deur, zoals blijkt uit een foto 
van het begin van de eeuw, die de uitgang 
van de litigieuze doorgang op de straat af
sluit, iets anders bewijst dan de overi
gens terechte bezorgdheid te voorkomen dat 
die doorgang zou worden gebruikt door an
dere personen dan de eigenaars en de ge
bruikers van de tuinen waartoe hij toe
gang verleende ... ; dat het feit dat de 
rechtsvoorgangers van de (eisers) hebben 
toegestaan dat op hun grand een gedeel
telijk overdekt steegje tot stand kwam en 
werd gehandhaafd zodat de (verweerders) 
en hun rechtsvoorgangers rechtstreeks hun 
tuin konden bereiken, aantoont dat zij ak
koord gingen met een uitlegging van het 
voornoemde beding die in de akten door 
aile opeenvolgende rechthebbenden van wij
len Eulalie en Marie Wauthia gedurende 
meer dan een eeuw werd aangenomen en 
luidens welke allen het eens waren dat het 
bewust beding niet aileen een erfdienst
baarheid van overgang ten voordele van het 
erf van Eulalie Wauthia deed ontstaan 
maar eveneens het beginsel vastlegde, ten 
voordele van elk nieuw erf dat ontstond uit 
de verdeling van de oorspronkelijke 
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Wauthia-eigendom en dat geen recht
streekse toegang tot de openbare weg had, 
van de ambtshalve toekenning van een erf
dienstbaarheid naar het model van die 
welke oorspronkelijk ten voordele van het 
erfvan wijlen Eulalie Wauthia was geves
tigd ... ; dat het desbetreffende optreden van 
de rechtsvoorgangers van de (eisers) niet 
kan worden gezien als een buitengerech
telijke bekentenis, maar wegens zijn uit
leggend karakter, als een echte akte van er
kenning in de zin van artikel 695 van het 
Burgerlijk Wetboek, die in dit geval be
trekking heeft op het bestaan van de door 
de (eisers) betwiste erfdienstbaarheid van 
overgang en waaruit het bestaan aldus 
blijkt", 

terwijl die redenen op verschillende wij
zen kunnen worden uitgelegd; zij kunnen 
betekenen (a) dat het optreden van de ei
genaars van een erf een akte van erken
ning van een erfdienstbaarheid kan zijn, in 
de zin van artikel 695 van het Burgerlijk 
Wetboek, zelfs als het niet als een buiten
gerechtelijke bekentenis kan worden aan
gemerkt (eerste uitlegging); (b) dat hoe
wei de bewoordingen van de akte van 
verdeling van 7 maart 1835 alleen bepa
len dat een recht van overgang ten laste 
van het ten gevolge van de verdeling aan 
Marie Wauthia toegewezen erf uitslui
tend ten voordele van Eulalie Wauthia of 
van het erf dat in haar toegewezen deel is 
gevallen, wordt gevestigd, het later optre
den van de rechtsvoorgangers van de ei
sers mogelijk maakt dat die akte wordt uit
gelegd als een akte die een erf
dienstbaarheid heeft doen ontstaan, niet ai
leen ten voordele van het aan Eulalie Wau
thia toegewezen erf, maar ook ten voor
dele van de eventuele verkavelingen van 
het oorspronkelijk aan Marie Wauthia toe
gewezen erf (tweede uitlegging); (c) dat de 
motivering van het vonnis evenwel op nog 
andere wijzen kan worden uitgelegd, 

eerste onderdeel, artikel 695 van het Bur
gerlijk Wetboek bepaalt: "ten aanzien van 
erfdienstbaarheden die niet door verja
ring kunnen worden verkregen, kan de ti
tel van vestiging van de erfdienstbaar
heid slechts worden vervangen door een 
titel van erkenning van de erfdienstbaar
heid, uitgaande van de eigenaar van het 
dienstbare erf'; uit de samenlezing van de 
artikelen 688 en 691 van hetzelfde wet
hoek volgt dat een erfdienstbaarheid van 
overgang een niet voortdurende erfdienst
baarheid is die niet door veljaring kan wor
den verkregen en die bijgevolg onder toe
passing van artikel 695 valt; in de 
betekenis van dat artikel de akte van er-

kenning alleen een geschreven akte of een 
bekentenis kan zijn; het bestreden von
nis derhalve in de voornoemde eerste uit
legging artikel 695 van het Burgerlijk Wet
hoek schendt, door aan het optreden van de 
rechtsvoorgangers van de eisers de waarde 
van een akte van erkenning te hechten, ter
wijl het expliciet vaststelt dat dat optre
den "niet als een buitengerechtelijke be
kentenis kan worden aangemerkt" 
(schending van de artikelen 639, 686, 688, 
691 en 695 van het Burgerlijk Wetboek); 
het althans tegenstrijdig is te zeggen dat 
een bepaald optreden gelijkstaat met "een 
werkelijke akte van erkenning" en tege
lijk vast te stellen, dat dat optreden "niet 
kan worden aangemerkt als een buitenge
rechtelijke bekentenis"; het vonnis, dat te
gelijk op die twee overwegingen is gegrond, 
lijdt aan een tegenstrijdigheid in zijn mo
tieven die gelijkstaat met het ontbreken 
van motivering (schending van artikel 149 
van de Grondwet); 

zesde onderdeel, als het Hof zou beslis
sen hetzij dat het bestreden vonnis wet
tig is in een van de twee voornoemde 
uitleggingen en onwettig in de andere, het
zij dat vonnis nog anders kan worden uit
gelegd, zijn de in de aanhefvan het mid
del weergegeven redenen dubbelzinnig of 
duister, wat gelijkstaat met het. ontbre
ken van motivering (schending van arti
kel 149 van de Grondwet) : 

Wat betreft het zesde onderdeel : 
Overwegende dat uit het bestre

den vonnis volgt dat de appelrechters 
hebben beslist dat het feit dat de 
rechtsvoorgangers van de eisers heb
ben toegestaan dat op hun grand een 
gedeeltelijk overdekt steegje tot stand 
kwam en gehandhaafd bleef zodat de 
rechtsvoorgangers van de verweer
ders en de verweerders zelf recht
streeks hun tuinen konden bereiken, 
als "een akte van erkenning kan wor
den aangemerkt in de zin van arti
kel695 van het Burgerlijk Wetboek"; 

Dat het vonnis niet dubbelzinnig en 
duister is zoals het middel aanvoert; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat betreft het eerste onderdeel : 
Over de door de verweerders opge

worpen grand van niet-ontvanke
lijkheid : het onderdeel vertoont geen 
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belang aangezien het optreden van een 
van de partijen een bekentenis kan 
uitmaken: 

Overwegende dat het optreden van 
een partij weliswaar een bekentenis 
kan uitmaken, maar dat zulks niet al
tijd het geval is; 

Dat de grond van niet-ontvanke
lijkheid niet kan worden aangeno
men; 

Overwegende dat het optreden van 
een partij, om te gelden als titel van 
erkenning in de zin van artikel 695 
van het Burgerlijk Wetboek, een be
kentenis moet uitmaken die de wil im
pliceert het bestaan van de erfdienst
baarheid te erkennen; 

Overwegende dat het bestreden von
nis, door te oordelen dat "het optre
den ( ... ) van de rechtsvoorgangers van 
de (eisers) niet als een buitengerech
telijke bekentenis kan worden aange
merkt maar een werkelijke akte van 
erkenning in de zin van artikel 695 
van het Burgerlijk Wetboek uitmaakt 
( ... )", aan dubbelzinnigheid lijdt en bij
gevolg artikel149 van de Grondwet 
schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

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

28 januari 1999 - 1 e kamer - Voorzit
ter en verslaggever : mevr. Charlier, 
afdelingsvoorzitter- Gelijkluidende con
clusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal-Advocaten :mrs. Kirkpatrick, 
Nelissen Grade. 

Nr. 52 

1 e KAMER - 28 januari 1999 

BEWIJS - BELASTINGZAKEN- VERMOEDENS 
- FEITELIJKE VERMOEDENS - TOETSING 
DOOR HET HOF. 

In de gevallen waarin het bewijs door ver
moedens wettelijk is toegelaten, beoor
deelt de rechter de bewijswaarde van de 
vermoedens waarop hij zich baseert; het 
Hof gaat slechts na of de rechter het be
grip feitelijk vermoeden niet heeft mis
kend en meer bepaald of hi} uit de door 
hem vastgestelde feiten geen gevolgtrek
kingen heeft gemaakt die op grand van 
die feiten geenszins kunnen worden ver
antwoord (1). (Art. 1353 B.W.) 

(PAULYT. BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. F.98.0097.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 juni 1998 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1315, 1349, 1353 van het Burger
lijk Wetboek, 339 en 340 van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen 1992, 

doordat het arrest zijn beslissing dat 
geen "geloofkan worden gehecht aan (ei
sers) beweringen ( ... ) dat hij op 31 decem
ber 1990 de exploitatie van zijn apotheek 
heeft stopgezet; dat de cooperatieve ven
nootschap en hijzelf in werkelijkheid door 
een geheel van voldoende frequente, ana
loge en onder ling verbonden verrichtin
gen de apotheek gezamenlijk uitbaatten ( ... ) 
zonder de huurovereenkomsten die zoge
zegd tussen hen waren gesloten, toe te pas
sen", grondt op de overweging dat verweer
der "met betrekking tot die overeenkomsten 
gewezen heeft op een aantal anomalieen 
waaruit noodzakelijkerwijs de gevolgtrek
king moet worden gemaakt dat de par
tijen niet aile rechtsgevolgen van die over
eenkomsten hebben aanvaard en dat zijn 

(1) Cass., 16 maart 1995,A.R. C.94.0333.F, nr. 
153; 11 april1997, A.R. C.95.0405.N, nr. 183; 17 
april1998, A.R. F.97.0030.F en F.97.003l.F, nr. 
198; 19 juni 1998, A.R. C.97.0156.F, nr. 325. 
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weigering om de echtheid van de door par
tijen opgestelde overeenkomsten die een be
drieglijke schijn wekken, te erkennen in 
casu gewettigd is : a. De overeenkomsten 
gaan in op 1 januari 1991 en bepalen dat 
de eerste dag van elk kwartaal of van elke 
maand huur moet worden betaald; er is 
evenwel huur betaald op 24 december 1990; 
(eiser) beweert dat die handelwijze nor
maal was aangezien hij wachtte op de for
mele bekrachtiging van de reeds gesloten 
overeenkomst; in casu is evenwel geens
zins bewezen dat die handelwijze, in het 
licht van de overeenkomsten of op fiscaal en 
boekhoudkundig vlak normaal is; b. de 
huur van het pand werd pas op 19 januari 
1994 geregistreerd; (eiser) volstaat met te 
zeggen dat de belastingambtenaar geen 
derde is, maar daar ligt het probleem niet; 
de overeenkomsten bepalen in werkelijk
heid dat registratierechten verschuldigd 
zijn en dat de huurder het goed als een 
goed huisvader dient te gebruiken, wat im
pliceert dat de wetten moeten worden na
geleefd binnen de erin bepaalde termij
nen; de overeenkomsten zijn dus niet 
geeerbiedigd, al zal men wel opmerken dat 
aan dat vormvereiste is voldaan kort na de 
ontvangst van een wijzigingsbericht op 16 
december 1993; c. De overeenkomsten be
helzen tenslotte (eisers) pand in zijn ge
heel en zeggen niets over de lokalen die hij 
voor prive-gebruik betrekt; in verband daar
mee voert hij aan dat het om een fout in de 
akte gaat en dat de partijen hun overeen
komsten te goeder trouw uitvoeren zodat de 
huur enkel betrekking heeft op het ge
deelte van het pand dat voor beroeps
doeleinden wordt gebruikt; die bewering is 
evenwellouter gratuit en in strijd met de 
nauwgezet opgestelde geschriften van de 
partijen, zodat andermaal moet worden 
vastgesteld dat hun handelwijze niet 
strookt met hetgeen zij klaarblijkelijk of
ficieel hebben overeengekomen; d. De over
eenkomsten gewagen van een gebruik
lening m.b.t. de voorraad, hoewel de 
overeenkomst daarover pas verscheidene 
maanden later is gesloten; (eiser) zegt ai
leen dat de voorraad eerst gei'nventari
seerd en daarna geschat moest worden; die 
uitleg voldoet helemaal niet op burger
lijk, boekhoudkundig en fiscaal vlak en ge
let op de omstandigheden van de zaak 
spreekt het vanzelf dat er bij het beheer 
van de apotheek noodzakelijkerwijs ver
warring is ontstaan waardoor de in de over
eenkomsten opgezette constructie, ver
valst werd", 

terwijl, het arrest vier anomalieen heeft 
vastgesteld : een ervan (anomalie a) be-

staat erin dat de uitvoering van de handels
huurovereenkomst met acht dagen is ver
vroegd, twee ervan (anomalieen b en d) 
bestaan erin dat de overeenkomst betref
fende de huur van het pand en de over
eenkomst betreffende de huur van de han
delszaak te laat zijn uitgevoerd, bij een 
ervan (anomalie c) blijkt dat de handel
wijze van de partijen niet strookt met de 
bewoordingen van de huurovereenkomst 
betreffende het pand; een vervroegde en 
een vertraagde uitvoering van een over
eenkomst niet kunnen betekenen dat de 
partijen de inhoud van die overeenkom
sten niet echt gewild hebben; het feit dat ei
ser is blijven wonen in een gedeelte van het 
door hem verhuurde pand helemaal niets 
te maken heeft met de echtheid van de 
overeenkomst betreffende de huur van het 
in dat pand uitgebate handelszaak; daar
uit volgt dat het verband dat het arrest legt 
tussen de opgesomde "anomalieen" en de 
uitbating van de apotheek door eiser niet 
bestaat en dat de gevolgtrekkingen die het 
arrest eruit maakt betreffende de uitba
ting van de apotheek door eiser en de her
omschrijving van de huurinkomsten uit 
verhuring als bedrijfsinkomsten elke grand
slag missen : 

Overwegende dat eiser betoogt dat 
het arrest het wettelijk begrip feite
lijk vermoeden miskent door, ener
zijds, uit de vaststelling van de ver
vroegde en vertraagde uitvoering van 
de overeenkomsten betreffende de 
huur van een pand en van een han
delszaak, die eiser gesloten had toen 
hij de uitbating van die handelszaak 
had stopgezet, anderzijds, uit de dis
crepantie tussen de handelwijze van 
de partijen en de bewoordingen van de 
overeenkomst die betrekking heeft op 
de huur van het pand, afleidt dat, in 
strijd met de door genoemde overeen
komsten gewekte schijn, eiser zijn 
handelszaak is blijven uitbaten; 

Overwegende dat, luidens artikel 
1353 van het Burgerlijk Wetboek, ver
moedens die niet bij de wet zijn inge
steld, overgelaten worden aan het oor
deel en aan het beleid van de rechter; 

Dat de rechter, in de gevallen waar 
het bewijs door vermoedens wette
lijk is toegestaan, de bewijswaarde van 
de vermoedens waarop hij zich ba
seert in feite beoordeelt; 
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Dat het Hof slechts nagaat of de 
rechter het begrip feitelijk vermoe
den niet heeft miskend en meer be
paald of hij uit de door hem vastge
stelde feiten geen gevolgtrekkingen 
heeft gemaakt die op grond van die fei
ten niet kunnen worden verantwoord; 

Overwegende dat, in casu, het be
staan van een verband tussen de door 
het hof van beroep vastgestelde fei
ten en de gevolgtrekking die het er
uit maakt, niet uitgesloten kan wor
den; dat de betekenis die het eraan 
geeft, behoort tot zijn beoordelings
bevoegdheid; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

28 januari 1999- 1 e kamer- Voorzit
ter : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Storck - Gelijklui
dende conclusie van de h. Spreutels, 
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. van 
Heck, T'Kint. 

Nr. 53 

1e KAMER- 29 januari 1999 

1 o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 8- ARTI
KEL 8.1- EERBIEDIGING VAN HET PRIVE
LEVEN- DRAAGWIJDTE. 

2° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTENVANDE MENS -ARTIKEL 8 -ARTI
KEL 8.2- EERBIEDIGING VAN HET PRivE
LEVEN- INMENGING VAN HET OPENBAAR GE
ZAG- DRAAGWIJDTE. 

3o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - GEEN CONCLUSIE - BUR
GERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE 
ZAKEN INBEGREPEN) - BESLISSING - TOE
PASSING VAN WETTELIJKE BEPALINGEN
NOODZAKELIJKE VERMELDINGEN. 

1 o Het recht op eerbiediging van het prive
leven en het huis is geen absoluut recht 
(1). (Art. 8.1 E.V.R.M.) 

2° De inmenging van het openbaar gezag in 
het recht op eerbiediging van het prive
leven en het huis is niet alleen toegela
ten ter vrijwaring van fundamentele reck
ten maar kan oak strekken tot vrijwaring 
van individuele rechten en vrijheden, oak 
al zouden die niet van fundamentele aard 
zijn. (Art. 8.2 E.V.R.M.) 

3° Bij ontstentenis van daartoe strekkende 
conclusies moet de burgerlijke rechter niet 
alle elementen vermelden die de toepas
sing van een wetsbepaling verantwoor
den (2). (Art. 149 Gw.) 

(P ... T.V ... ) 

ARREST 

(A.R. C.97.0195.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 februari 1997 gewe
zen door het Hofvan Beroep te Gent; 

Over het eerste middel, gesteld als uolgt : 

schending van artikel 8, lid 1, van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrijhe
den (E.V.R.M.), ondertekend te Rome op 4 
november 1950 en goedgekeurd bij Wet van 
13 mei 1955, en van de artikelen 227, 229, 
231 van het Burgerlijk Wetboek en 1016bis 
van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het Hof van Beroep te Gent het 
hoofdberoep van eiser ongegrond verklaart, 
het bestreden vonnis bevestigt en met 
name beslist dat de eerste rechter terecht 
besliste dat de vaststelling van overspel 
door de gerechtsdeurwaarder als bewijs
middel mocht worden aangewend, en het 
Hofvan Beroep aldus besliste op grond van 
de volgende redengeving : 

"Alhoewel artikel 8, 1 E.V.R.M. het recht 
op privacy en het gezinsleven regelt is deze 
bescherming niet absoluut. Dien aangaande 

(1) Cass., 30 sept. 1993,A.R. 9686, nr. 388; zie 
Cass., 19 okt. 1995, A.R. C.95.0069.N, nr. 447. 

(2) Zie Cass., 6 maart 1997, A.R. C.96.0170.F, 
nr. 129, en 16 mei 1997, A.R. C.95.0328.N, nr. 
231. 
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bepaalt artikel 8, 2 E.V.R.M. 'Geen inmen
ging van enig openbaar gezag is toege
staan met betrekking tot de uitoefening van 
dit recht voor zover bij de wet is voorzien 
en in een democratische samenleving no
dig is in het belang van 's lands veilig
heid, de open bare veiligheid, of het econo
misch welzijn van het land, de bescherming 
van de open bare orde en het voorkomen 
van strafbare feiten, de bescherming van de 
gezondheid of de goede zeden, of voor de be
scherming van de rechten en vrijheden van 
anderen'. 

Vooreerst staat het vast dat de inmen
ging van het openbaar gezag in de pri
vacy gebeurde bij een uitdrukkelijke wets
bepaling zoals verwoord in artikel1016bis 
van het Gerechtelijk Wetboek. 

Vervolgens werd bij deze inmenging een 
legitiem doel nagestreefd. Immers door de 
invoering van artikel1016bis van het Ge
rechtelijk Wetboek heeft de Belgische wet
gever de rechtsverplichting die uit het en
kel aangaan van het huwelijk tussen een 
man en een vrouw voortvloeit namelijk de 
huwelijkstrouw, ook na de depenalisatie 
van het overspel, blijvend willen bescher
men en het bewijs van de inbreuk erop wil
len mogelijk maken. 

Immers voor de Belgische wetgever is het 
huwelijk met de daaruit voortvloeiende 
getrouwheidsverplichting als rechtsinsti
tuut vooralsnog essentieel, zodat beide 
huwelijkspartners elk afzonderlijk het recht 
hebben op de eerbiediging van de huwe
lijkstrouw. De mede-echtgenoot kan er on
getwijfeld belang bij hebben te do en vast
stellen dat zijn partner zijn huwe
lijksplichten niet naleeft. Deze wederkerige 
huwelijksverplichting heeft weliswaar in 
eerste instantie niet het belang van de echt
genoten op het oog, doch overstijgt dit be
lang omdat dit tot de essentie behoort van 
de door de wet gehuldigde huwelijks
opvatting. 

Ten slotte moet vastgesteld worden dat 
de graad van inmenging in het prive-leven 
niet buiten verhouding is tot het beoogde 
doel gelet op de talrijke beperkingen zo
wel wat het voorwerp als wat de proce
dure betreft waaraan de vaststelling van 
het overspel onder het regime van de wet 
van 20 mei 1987 onderworpen werd. 

Dergelijke inmenging is niet in strijd met 
artikel 8 E.V.R.M .. 

Ook in de opvatting van het Hof van 
' Cassatie is het bewijsmiddel van artikel 

1016bis van het Gerechtelijk Wetboek niet 
in strijd met het recht op eerbiediging van 
het prive-leven, zoals gewaarborgd door ar-

tikel8, 1 E.V.R.M. (Cass., 19 oktober 1995, 
R. W., 1995-96, blz. 1036; Echtscheidings
journaal, maart 1996, blz. 34-38, noot P. Se
naeve, "Voorwerp en aanwending van het 
P.V. van vaststelling overspel" (artikel 
1016bis Ger.W.)). 

In de gegeven omstandigheden heeft de 
eerste rechter terecht beslist dat de vast
stelling overspel door gerechtsdeurwaar
der Geldof als bewijsmiddel mocht wor
den aangewend." (bestreden arrest, blz. 
2-3), 

terwijl, eerste onderdeel, krachtens arti
kel8, lid 1, E.V.R.M. eenieder recht heeft 
op eerbiediging van zijn prive-leven en zijn 
huis; 

luidens artikel8, lid 2, E.V.R.M. geen in
menging van enig openbaar gezag is toe
gestaan met betrekking tot de uitoefe
ning van dit recht dan voor zover bij de wet 
is voorzien en in een democratische sa
menleving nodig is in het belang van 's 
lands veiligheid, de openbare veiligheid, of 
het economisch welzijn van het land, de be
scherming van de openbare orde en het 
voorkomen van strafbare feiten, de be
scherming van de gezondheid of de goede 
zeden, of voor de bescherming van de rech
ten en vrijheden van anderen; 

met de "rechten en de vrijheden van an
deren" alleen grondrechten worden be
doeld, of minstens fundamentele rechten 
die algemeen door de leden van de Raad 
van Europa worden erkend, en niet lou
ter individuele rechten ofbelangen, ofrech
ten of belangen die alleen door de Bel
gische wetgever als dusdanig zijn erkend; 

het recht voor de ene echtgenoot om het 
bewijs te leveren van de schending van de 
getrouwheidsverplichting door de andere 
echtgenoot geen grondrecht offundamen
teel recht in die zin uitmaakt; 

dit recht integendeellouter strekt tot be
scherming van het individuele belang van 
de betrokken man of vrouw; 

het recht voor de ene echtgenoot om het 
bewijs te leveren van de schending van de 
getrouwheidsverplichting door de andere 
echtgenoot evenmin strekt tot bescher
ming van de openbare orde of de goede ze
den, nu de getrouwheidsverplichting de 
openbare orde of de goede zeden niet raakt; 

er ten slotte evemnin sprake kan zijn van 
het voorkomen van strafbare feiten, nu door 
de opheffing van de artikelen 387 en 390 
van het (Strafwetboek) (Wetboek van Straf
vordering) door de Wet van 20 mei 1987 het 
overspel is gedepenaliseerd, 
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zodat de appelrechters, door op grond van 
de aangehaalde overwegingen te beslis
sen dat bij de vaststelling van overspel door 
de gerechtsdeurwaarder op grond van ar
tikel1016bis van het Gerechtelijk Wet
hoek en de daarmee gepaard gaande in
menging in het prive-leven een legitiem 
doel wordt nagestreefd, artikel 8 van het 
E.V.R.M. miskennen; 

en terwijl, tweede onderdeel, de appel
rechters noch met bovenstaande overwe
gingen, noch door enige andere, antwoor
den op het middel van eiser ten betoge dat 
het E.V.R.M. in artikel 8, lid 2, met "be
scherming van de rechten en vrijheden van 
anderen" enkel de in het Verdrag en de la
tere Protocollen opgenomen en beschermde 
rechten bedoelt en daartoe geenszins het 
door de eerste rechter aangehaalde lou
ter individuele privaatrechtelijk 
vermogensrechtelijk belang behoort (ver
zoekschrift tot hoger beroep van eiser, blz. 
2, sub nr. 1.2., en conclusie in hoger be
roep van eiser, blz. 1-2, sub 1'), 

zodat de appelrechters, door dit middel 
van eiser onbeantwoord te laten, artikel 
149 van de gecoordineerde Grondwet schen
den; 

en terwijl, derde onderdeel, de inmen
ging in het recht op eerbiediging van zijn 
prive-leven of zijn huis luidens artikel 8, lid 
2, E.V.R.M. aileen geoorloofd is in zoverre 
zij in een democratische samenleving nood
zakelijk is, 

dit inhoudt dat de beperking van het 
recht op eerbiediging van zijn prive-leven 
en zijn huis moet gerechtvaardigd wor
den door een dwingende sociale noodzaak 
en door pertinente en voldoende motie
ven; 

dit in het bijzonder inhoudt dat de be
perking het enige middel moet zijn om het 
wettige doel te bereiken en dat, wanneer er 
verschillende middelen bestaan om het wet
tige doel te bereiken, moet gekozen wor
den voor het middel dat de minste beper
king van de genoemde fundamentele 
rechten meebrengt; 

bij deze evenredigheidstoetsing tevens re
kening moet worden gehouden met de aard 
van het beschermde belang op grond waar
van de inmenging gebeurt en de mate van 
aantasting van de genoemde fundamen
tele rechten; 

het bij de vaststelling van overspel gaat 
om een inbreuk op een element van het 
prive-leven bij uitstek, met name het recht 
op prive-leven in de seksuele sfeer; 

het individuele belang van de ene echt
genoot, in casu verweerster, bij dergelijke 
vaststelling geen dwingende sociale nood
zaak vormt; 

evenmin vaststaat dat dergelijke in
breuk het enige middel is om het gestelde 
wettige doel te bereiken of althans het mid
del is dat de geringste beperking van de ge
noemde fundamentele rechten in houdt, 

de appelrechters derhalve door te beslis
sen dat de graad van inmenging in het 
prive-leven niet buiten verhouding is tot het 
beoogde doel, zonder na te gaan door welke 
dwingende sociale noodzaak de inmen
ging werd gerechtvaardigd en of hetzelfde 
doel niet met andere, minder beperkende 
middelen zou kunnen worden bereikt, ar
tikel 8 E.V.R.M. schenden: 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het recht op eer

biediging van het prive-leven en het 
huis, vastgelegd in artikel 8, lid 1, 
E.V.R.M., geen absoluut recht is; dat, 
krachtens artikel 8, lid 2, E.V.R.M., 
geen inmenging van enig openbaar ge
zag is toegestaan met betrekking tot 
de uitoefening van dit recht dan voor 
zover bij de wet is bepaald en in een 
democratische samenleving nodig is in 
het belang van 's lands veiligheid, de 
openbare veiligheid, of het economisch 
welzijn van het land, de bescherming 
van de openbare orde en het voorko
men van strafbare feiten, de bescher
ming van de gezondheid of de goede 
zeden, of voor de bescherming van de 
rechten en vrijheden van anderen; 

Overwegende dat krachtens die be
paling de inmenging van openbaar ge
zag niet aileen toegelaten is ter vrij
waring van fundamentele rechten 
maar ook kan strekken tot vrijwa
ring van individuele rechten en vrij
heden, ook al zouden die niet van fun
damentele aard zijn; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 
Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest, met de 

in het middel weergegeven redenen, 
het bedoelde verweer verwerpt en be
antwoordt; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
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Overwegende dat, bij ontstentenis 
van daartoe strekkende conclusies, de 
burgerlijke rechter niet alle elemen
ten moet vermelden die de toepas
sing van een wetsbepaling verant
woorden; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

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

29 januari 1999 - 1 e kamer- Voorzit
ter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Forrier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Dubrulle, 
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. Ne
lissen Grade en B-iitzler. 

Nr. 54 

3e KAMER- 1 februari 1999 

1 o CASSATIEBEROEP- BELASTINGZAKEN 
- VORMEN- ALGEMEEN- GEMEENTEBELAS
TINGEN - OPENBAAR MINISTERIE- GROND 
VAN NIET-ONTV ANKELIJKHEID - KENNISGE
VING. 

2° GEMEENTE-, PROVINCIE- EN 
PLAATSELIJKE BELASTINGEN -
RECHTSPLEGING- CASSATIEBEROEP- OPEN
BAAR MINISTERIE - GROND VAN NIET
ONTV ANKELIJKHEID - KENNISGEVING. 

3o CASSATIEBEROEP- BELASTINGZAKEN 
- PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIE
BEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD
EISERS EN VERWEERDERS - GEMEENTEBE
LASTINGEN- ElSER- GEMEENTE- COLLEGE 
VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN- GE
MEENTERAAD - MACHTIGING - VERANT
WOORDING. 

4° CASSATIEBEROEP- BELASTINGZAKEN 
- VORMEN- VORM EN TERMIJN VOOR MEMO
RIES EN STUKKEN- VORM- STUKKEN- GE
MEENTEBELASTINGEN- ElSER- GEMEENTE 
-COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPE-

NEN - GEMEENTERAAD - MACHTIGING -
VERANTWOORDING. 

5o GEMEENTE-, PROVINCIE- EN 
PLAATSELIJKE BELASTINGEN -
RECHTSPLEGING- CASSATIEBEROEP- GE
MEENTEBELASTINGEN- ElSER- GEMEENTE 
-COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPE
NEN - GEMEENTERAAD - MACHTIGING -
VERANTWOORDING. 

6° INKOMSTENBELASTINGEN - vooR
ZIENING IN CASSATIE- VORMEN- VORM EN 
TERMIJN VOOR MEMORIES EN STUKKEN -
STUKKEN- AFSTAND- HERVATTING VAN GE
DING- TOELATINGEN OM TE PLEITEN- TOE
LAATBAAR KARAKTER VAN HET CASSATIE
BEROEP - VERANTWOORDING - OVERLEG
GING- VOORWAARDEN. 

7o CASSATIEBEROEP - BELASTINGZAKEN 
- VORMEN- VORM EN TERMIJN VOOR MEMO
RIES EN STUKKEN- STUKKEN- INKOMSTEN
BELASTINGEN-AFSTAND- HERVATTING VAN 
GEDING- TOELATINGEN OM TE PLEITEN
TOELAATBAAR KARAKTER VAN HET CASSATIE
BEROEP - VERANTWOORDING- OVERLEG
GING- VOORWAARDEN. 

so GEMEENTE-, PROVINCIE- EN 
PLAATSELIJKE BELASTINGEN -
RECHTSPLEGING- GEMEENTEBELASTINGEN 
- CASSATIEBEROEP - VORMEN - VORM EN 
TERMIJN VOOR MEMORIES EN STUKKEN -
STUKKEN- AFSTAND- HERVATTING VAN GE
DING- TOELATINGEN OM TE PLEITEN- TOE
LAATBAAR KARAKTER VAN DE VOORZIENING
VERANTWOORDING- OVERLEGGING- VOOR
WAARDEN. 

1 o en 2° Het openbaar ministerie bij het Hof 
van Cassatie, dat ambtshalve een grand 
van niet-ontvankelijkheid opwerpt te
gen een voorziening inzake directe ge
meentebelastingen, dient daarvan niet 
vooraf aan de advocaten van de partijen 
kennis te geven bij gerechtsbrief, daar art. 
1097 Ger. W terzake niet van toepassing 
is (1). (Art. 1097 Ger.W.) (Impliciet.) 

3°, 4° en 5° Het college van burgemeester en 
schepenen kan weliswaar namens de ge
meenteraad een voorziening tot bewa
ring van recht instellen, maar de aldus 
ingediende voorziening moet niet
ontvankelijk worden verklaard wanneer 

(1) Zie concl. O.M. 
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niet regelmatig, voor het Hof, een mach
tiging van de gemeenteraad is overge
legd (2). (Artt. 104, 105, 106, 123, go en 
go, en 270 Gemeentewet.) 

6°, 7° en go De akten van afstand of van 
hervatting van geding, de toestemmin
gen om te pleiten, alsook de stukken die 
worden overgelegd tot staving van de ont
vankelijkheid van het cassatieberoep, kun
nen, hoewel de wet dat in belastingzaken 
niet uitdrukkelijk bepaalt, worden neer
gelegd na het verstrijken van de termij
nen die vastgelegd zijn in de artikelen 388 
en 389 W.I.B. (1992) die, ingevolge art. 7, 
tweede lid, wet 23 december 1986, toe
passelijk zijn inzake directe gemeentebe
lastingen, en, in voorkomend geval, na het 
verstrijken van de termijn voor de af
gifte van een memorie van weder
antwoord; die neerlegging moet evenwel 
gebeuren voordat het openbaar ministe
rie conclusie neemt (3). (Artt. 3gg en 3gg 
W.I.B. [1gg2]; art. 7, tweede lid, wet 23 
dec. 1gg6 (4).) 

(STAD CHARLEROI T. MUSTIN) 

Advocaat-generaal J.F. Lecl~rcq heeft in 
substantie gezegd (vertaling) : 

1. In de onderhavige zaak meent het 
O.M. tegen de voorziening ambtshalve een 
grond van niet-ontvankelijkheid te moe
ten opwerpen, die, ter herinnering, over
eenkomstig art. 10g7 Ger.W., niet aan een 
voorafgaande kennisgeving is onderwor
pen, aangezien het hier een geval betreft 
van directe gemeentebelastingen en de 
voornoemde bepaling terzake niet van toe
passing is (5). 

2. Die grond van niet-ontvankelijkheid 
berust op de schending van de artt. 104, 
105, 106, 123, go en go, en 270 Gemeente
wet. 

Volgens zijn vaste rechtspraak beslist uw 
Hof immers dat het college van burgemees
ter en schepenen weliswaar, in naam van 
de gemeente, een voorziening tot bewa
ring van recht mag instellen, maar dat de 
aldus ingediende voorziening toch niet-

(2) Zie cone!. O.M. 

(3) Zie cone!. O.M. 

(4) Zie cone!. O.M. 

(5) Cass., 29 maart 1972, p. 727 en noot 1, p. 
727; raadpl. inzake inkomstenbelastingen Cass., 
20 feb. 1998, A.R. F.96.0127.F, nr. 103. 

ontvankelijk moet worden verklaard wan
neer niet regelmatig, voor het Hof, een 
machtiging van de gemeenteraad is over
gelegd (6). 

In casu wordt een dergelijke machti
ging evenwel niet overgelegd. 

3. Ik voeg daar onmiddellijk aan toe dat 
een dergelijke machtiging in de huidige 
stand van de rechtspleging trouwens niet 
meer overgelegd zou kunnen worden. 

De akten van afstand of van hervatting 
van geding, de toestemmingen om te plei
ten, alsook de stukken die worden overge
legd tot staving van de ontvankelijkheid 
van het cassatieberoep, kunnen, hoewel de 
wet dat inzake directe belastingen niet uit
drukkelijk bepaalt, worden neergelegd na 
het verstrijken van de termijnen die vast
gelegd zijn in de artikelen 3gg en 3gg 
W.I.B. (1gg2) die, ingevolge art. 7, tweede 
lid, wet 23 dec. 1gg6, toepasselijk zijn in
zake directe gemeentebelastingen, en, in 
voorkomend geval, na het verstrijken van 
de termijn voor de afgifte van een memo
rie van wederantwoord; volgens de recht
spraak van uw Hof, moet die neerlegging 
evenwel gebeuren ten laatste op de zit
tingsdag waarop de zaak wordt behan
deld en voordat het openbaar ministerie 
conclusie neemt (7). (Artt. 3gg en 3gg W.I.B. 
(1gg2); art. 7, tweede lid, wet 23 dec. 1gg6 
(g).) 

Ik wijs erop dat die regel niet in con
flict mag komen met de regel van art. 6.1 
E.V.R.M. noch met de regel van art. 14 van 
het Internationnaal Verdrag inzake bur
gerrechten en politieke rechten. Volgens de 
rechtspraak van uw Hofkan immers noch 
art. 6.1 E.V.R.M. noch art. 14 van het ln
ternationaal Verdrag inzake burgerrech
ten en politieke rechten toepasselijk zijn op 
geschillen over rechten en verplichtingen in 
belastingzaken, tenzij, wat in casu niet het 

(6) Cass., 19 dec. 1978, p. 464; 28 feb. 1986, 
A.R. F.125l.N, nr. 415; 27 nov. 1989, A.R. 
F.1027.F, niet gepubliceerd inA. C.; raadpl. Cass., 
10 maart 1976, p. 798; 20 feb. 1980, nr. 381. 

(7) Cass., 16 nov. 1960 (Bull. en Pas., 1961, I, 
282); 21 mei 1968, p. 1156; raadpl. cone!. O.M. 
voor Cass., 3 dec. 1998, A.R. F.98.0004.F, in Bull. 
en Pas., 1998, I, nr. 502. 

(8) Raadpl. artt. 11, 14, 6°, en 15 wet 24 dec. 
1996 betreffende de vestiging en de invorde
ring van de provincie- en gemeentebelastingen, 
B.S., 31 dec. 1996, 3e ed., blz. 32483 e.v.; A.A., 18 
maart 1998, nr. 30/98, B.S., 1 april 1998, blz. 
9889. 
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geval is, de rechtspleging in belasting
zaken leidt ofkan leiden tot een naar aan
leiding van een strafvordering uitgespro
ken sanctie in de zin van die bepalingen (9). 

Er is dus geen enkele reden om thans de 
regel te wijzigen waaraan ik heb herin
nerd en volgens welke, inzake directe ge
meentebelastingen, de machtiging van de 
gemeenteraad of:Wel om casstieberoep in te 
stellen of:Wel om het cassatiegeding voort te 
zetten op een voorziening tot bewaring van 
recht die door het college van burgemees
ter en schepenen is ingesteld, moet wor
den neergelegd voordat het O.M. conclu
sie neemt (10). 

Conclusie : verwerping. 

ARREST (vertaling) 

(A.R. F.98.0018.F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 18 september 1997 
gewezen door de bestendige deputa
tie van de provincieraad van Hene
gouwen; 

Over het door het openbaar minis
terie tegen de voorziening aangevoerde 
middel van niet-ontvankelijkheid van 
de voorziening: de artikelen 104, 105, 
106, 123, 8' en 9', en 270 van de 

(9) Cass., 23 jan. 1992, A.R. F.l125.F, nr. 269; 
21 nov. 1997, A.R. F.97.0048.F, nr. 498; raadpl. 
concl. O.M. voor Cass., 22 maart 1993, A.R. 9512, 
in Bull. en Pas., 1993, I, nr. 154, inzonderheid p. 
312, nr. 6; Cass., 31 maart 1995, A.R. F.93.0055.N, 
nr. 179; concl. O.M. voor Cass., 29 sept. 1997, A.R. 
F.96.0082.F, in Bull. en Pas., 1997, I, nr. 371. 

(10) Vgl. in burgerlijke zaken Cass., 28 nov. 
1996, A.R. S.96.0036.F, nr. 463. Blijkbaar aan
vaardt dit arrest, dat in burgerlijke zaken de 
machtiging die de gemeenteraad aan het col
lege van burgemeester en schepenen geeft of
wei om in naam van de gemeente cassatieberoep 
in te stellen ofwel om het cassatiegeding voort te 
zetten op een tot bewaring van recht door het col
lege van burgemeester en schepenen ingestelde 
voorziening, mag worden overgelegd tot op het 
ogenblik dat het de bat wordt gesloten ten einde 
het ontvankelijk karakter van het cassatieberoep 
te verantwoorden, dus, rekening houdend met de 
datum waarop het arrest is gewezen, zelfs na
dat het O.M. conclusie heeft genomen. Ret be
treft hier !outer een gevolg in burgerlijke za
ken van een interpretatie van art. 6.1 E.V.R.M., 
dat geenszins uitgebreid kan worden inzake di
recte beleastingen aangezien voornoemde 
internationaalrechtelijke regel, in beginsel, niet 
toepasselijk is op geschillen die hun oorsprong 
vinden in het belastingrecht. 

nieuwe, bij koninklijk besluit van 24 
juni 1988 gecodificeerde Gemeente
wet zijn geschonden: 

Overwegende dat het bepaalde in de 
artikelen 1097 tot 1110 van het Ge
rechtelijk Wetboek betreffende de 
rechtspleging in cassatie in burger
lijke zaken niet als zodanig toege
past kan worden op de voorzienin
gen in cassatie inzake directe 
belastingen; 

Dat de rechtspleging in die zaken 
geregeld wordt door de artikelen 388 
en 389 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen 1992, die inge
volge artikel 7, tweede lid, van de wet 
van 23 december 1986, toepasselijk 
zijn inzake directe gemeentebelastin
gen; 

Overwegende dat de akten van af
stand of van hervatting van geding, de 
toestemmingen om te pleiten, alsook 
de stukken die worden overgelegd tot 
staving van de ontvankelijkheid van 
de voorziening, hoewel zulks in de bo
vengenoemde artikelen niet uitdruk
kelijk is bepaald, neergelegd kunnen 
worden na het verstrijken van de bij 
artikel 388 voorgeschreven termij
nen en, in voorkomend geval, na het 
verstrijken van de termijn voor de af
gifte van een memorie van weder
antwoord; dat de neerlegging van die 
stukken evenwel moet gebeureri voor
dat het openbaar ministerie conclu
sie neemt; 

Overwegende dat eiseres, na de con
clusie van het openbaar ministerie, 
een stuk heeft overgelegd luidens het
welk de gemeenteraad van eiseres het 
college van burgemeester en schepe
nen dat haar vertegenwoordigt, mach
tigde ofwel om deze voorziening in te 
stellen ofwel om het cassatiegeding 
voort te zetten op een tot bewaring van 
recht ingestelde voorziening; 

Dat het Hof niet vermag op dit stuk 
acht te slaan; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 
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Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiseres in de kos
ten. 

1 februari 1999- 3e kamer- Voorzit
ter: de h. Marchal, eerste voorzitter- Ver
slaggever : de h. Verheyden - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal- Advocaten :mrs. 
T'Kint; J. Bourtembourg, Brussel. 

Nr. 55 

3e KAMER - 1 februari 1999 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN- ALGE
MEEN -JAARLIJKS KARAKTER VAN DE EELAS
TING- PERSONENEELASTING- DIVERSE IN
KOMSTEN- OCCASIONELE OF TOEVALLIGE 
WINSTEN OF EATEN EUITEN DE UITOEFENING 
VAN EEN EEROEPSWERKZAAMHEID- SCffiJLD
VORDERING - EELASTEAAR TIJDPERK. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN 
PERSONENBELASTING- DIVERSE INKOMSTEN 
- OCCASIONELE OF TOEVALLIGE WINSTEN OF 
EATEN EUITEN DE UITOEFENING VAN EEN EE
ROEPSWERKZAAMHEID - SCIWLDVORDERING 
- EELASTEAAR TIJDPERK. 

3o INKOMSTENBELASTINGEN 
AANSLAGPROCEDURE -ALGEMEEN- EELAST
EARE GRONDSLAG- PERSONENBELASTING
DIVERSE INKOMSTEN- OCCASIONELE OF TOE
VALLIGE WINSTEN OF EATEN EUITEN DE UIT
OEFENING VAN EEN EEROEPSWERKZAAMHEID 
- SClillLDVORDERING- EELASTEAAR TIJD
PERK. 

1°, 2° en 3° Diverse inkomsten, zoals occa
sionele of toevallige winsten of bat en bui
ten de uitoefening van een beroepswerk
zaamheid, zijn belastbaar op het ogenblik 
dat hun bedrag daadwerkelijk wordt ont
vangen en niet vanaf het ogenblik waarop 
de schuldvordering die eraan ten grand
slag ligt zeker en vaststaand is, maar nog 
niet ge'ind is. (Artt. 67, 1 o, 68 en 265 
W.I.B. [1964]; art. 167, § 1, 4°, a, K.B. 4 
maart 1965; artt. 90, 1°, 97 en 360 WJ.B. 
[1992]; art. 204, 4°, a, KB. 27 aug. 1993.) 

(EELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. DIAZ MENENDEZ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. F.98.0033.F) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 26 november 1997 door 
het Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 6, 67, 1', 265 van het Wetboek van 
de lnkomstenbelastingen (1964), 164 en 
167, § 1, 4', a, van het koninklijk besluit tot 
uitvoering van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen (1964), 

doordat het hofvan beroep erop heeft ge
wezen dat "de fiscale omschrijving van de 
ontvangen inkomsten en van een schuld
vordering van de oorspronkelijke verzoe
ker - nu die grotendeels de bouw van twee 
woonhuizen voor rekening van zijn zus
ter en zijn neven heeft uitgevoerd, waar
bij laatstgenoemden het materiaal heb
ben geleverd - ter discussie staat en heeft 
beslist, op grond van een geheel van feite
lijke gegevens die in het arrest worden be
schreven, dat "(verweerster) ... terecht aan
voert dat het diverse inkomsten betreft", en 
vervolgens oordeelt "dat bijgevolg aileen de 
werkelijk ontvangen bedragen in aanmer
king mogen worden genomen, en voor recht 
zegt dat voor het aanslagjaar 1986 de li
tigieuze inkomsten als diverse inkomsten 
moeten worden belast ten belope van 
100.000 frank en de overeenstemmende 
ontheffingen beveelt", 

terwijl uit de samenlezing van de arti
kelen 6, 67, 1', 265 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (1964), en 164 en 
167 van het koninklijk besluit tot uitvoe
ring van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen (1964) blijkt dat in de inkom
sten voor het belastbaar tijdperk van het 
aanslagjaar 1986 inzonderheid zijn begre
pen, als diverse inkomsten, de winsten of 
baten, hoe ook genaamd, die voortvloeien 
uit enigerlei prestatie, verrichting of spe
cula tie of uit diensten bewezen aan der
den, zelfs occasioneel oftoevallig, buiten de 
uitoefening van een beroepswerkzaam
heid, wanneer zij vastgesteld of vermoed 
zijn van dat tijdperk, dat wil zeggen 1985; 
de wetgever door het gebruik van de term 
"vastgesteld" niet aileen de diverse inkom
sten heeft willen bedoelen die werkelijk zijn 
ontvangen maar ook die waarbij dat niet 
het geval is maar waarvan het juiste be
drag genoegzaam naar recht door een akte 
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of een overeenkomst is aangetoond; zulks 
te dezen het geval is, zoals volgt uit het 
stuk nr. VIII/19 waarop (het) Hof vermag 
acht te slaan, dat aantoont dat M.G. Agui
lera, weduwe Martinez Vazquez, en haar 
zonen, op 9 december 1985 erkennen dat zij 
aan Antonio Aguilera en zijn echtgenote, 
thans verweerster, het bedrag van een mil
joen Belgische frank verschuldigd zijn voor 
werken die de heer Aguilera voor hun re
kening heeft uitgevoerd; het hof van be
roep, door niettemin te beslissen dat de li
tigieuze inkomsten voor het aanslagjaar 
1986 slechts tot beloop van 100.000 frank 
moet worden belast, op grond dat, aange
zien het diverse inkomsten betreft in de zin 
van artikel67, r, van het Wetboek van de 
lnkomstenbelastingen (1964), enkel de wer
kelijk ontvangen bedragen in aanmerking 
mogen worden genomen, zonder acht te 
slaan op het feit dat de litigieuze inkom
sten tijdens het belastbaar tijdperk voor een 
bedrag van een miljoen frank op voldoende 
wijze waren vastgesteld, het geheel van de 
in het middel bedoelde wettelijke bepalin
gen schendt : 

Overwegende dat artikel 265 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen (1964) in zijn eerste lid bepaalt 
dat de voor een aanslagjaar verschul
digde belasting wordt gevestigd op de 
inkomsten welke de belastingplich
tige behaald ofverkregen heeft gedu
rende het belastbaar tijdperk en, in 
zijn tweede lid, dat de Koning het be
lastbaar tijdperk en de inkomsten die 
ermede in verband staan bepaalt; 

Dat ingevolge artikel167, § 1, 4", a, 
van het koninklijk besluit tot uitvoe
ring van dat wetboek, inkomsten van 
het in artikel 164, a, aangeduide be
lastbaar tijdperk onder meer diverse 
inkomsten zijn bestaande uit vastge
stelde of vermoede wins ten of baten 
van dat tijdperk, bedoeld in artikel 67, 
1 ", van hetzelfde wetboek; 

Overwegende dat naar luid van ge
noemd artikel67, 1", onder diverse in
komsten worden verstaan de winsten 
of baten, hoe ook genaamd, die on
der meer voortvloeien uit enigerlei 
prestatie, verrichting of specula tie of 
uit diensten bewezen aan derden, zelfs 
occasioneel of toevallig, buiten de uit
oefening van een in artikel 20 bedoelde 
beroepswerkzaamheid; 

Dat volgens artikel 68 onder die in
komsten hun nettobedrag wordt ver
staan, dat wil zeggen hun brutobedrag 
verminderd met de uitgaven of las
ten, die de belastingplichtige verant
woordt gedurende het belastbaar tijd
perk te hebben gedaan of gedragen om 
die inkomsten te verkrijgen; 

Overwegende dat uit die bepalin
gen volgt dat alleen de voornoemde di
verse inkomsten belastbaar zijn die de 
belastingplichtige tijdens het belast
baar tijdperk behaald of verkregen 
heeft ofvermoed wordt behaald ofver
kregen te hebben; 

Overwegende dat uit geen enkele 
wetsbepaling volgt dat dergelijke in
komsten belastbaar zouden zijn vanaf 
het ogenblik waarop de schuldvorde
ring die eraan ten grondslag ligt ze
ker en vaststaand is; 

Overwegende dat het arrest, door ei
sers middel af te wijzen volgens het
welk "de ontvangen inkomsten" en 
"een schuldvordering in het bezit" van 
de vooroverleden echtgenoot van ver
weerster voor werken die hij voor 
nauwe verwanten had uitgevoerd, aan 
te merken zijn als belastbare win
sten in de zin van artikel 20, 1", van 
het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen (1964), zonder dienaangaande 
te worden bekritiseerd beslist "dat het 
gaat om diverse inkomsten" als be
doeld in voornoemd artikel 67, 1"; 

Dat die beslissing uitsluit dat die in
komsten en die schuldvordering voort
vloeien uit de uitoefening van een be
roepswerkzaamheid en dat artikel 21 
van genoemd wetboek daarop van toe
passing zou zijn; 

Overwegende dat het arrest de be
palingen waarvan de schending wordt 
aangevoerd juist toepast door te be
slissen dat enkel de door verweersters 
echtgenoot tijdens het belastbaar tijd
perk werkelijk ontvangen inkomsten, 
met uitsluiting van de schuldvorde
ring die hij tegen de begunstigde van 
zijn werk bezat, "in aanmerking ... 
kunnen worden genomen" als belast
bare diverse inkomsten van het liti
gieuze aanslagjaar; 
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Dat het middel niet kan worden Nr. 56 
aangenomen; 

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

1 februari 1999 - 3e kamer - Voorzit
ter : de h. Marchal, eerste voorzitter - \kr
slaggever : de h. Storck -:- Andersluidende 
conclusie (1) van de h. Leclercq, advocaat
generaal. 

(1) Het O.M. had geconcludeerd tot gedeelte
Iijke vernietiging. Het was van mening dat het be
streden arrest diende te worden vernietigd be
halve in zoverre het de voorziening aannam. Het 
O.M. was de mening toegedaan dat uit de be
woordingen en de samenlezing van de artike
len 67, 1°, 68 en 69, §§ 1 en 2 W.I.B. (1964) volgt 
dat, zoals trouwens wordt bevestigd door de wil 
van de wetgever uitgedrukt in de parlemen
taire voorbereiding van de wet van 20 nov. 1962, 
diverse inkomsten, zoals occasionele of toeval
lige winsten of baten buiten de uitoefening van 
een beroepswerkzaamheid, belastbaar zijn op het 
ogenblik waarop de schuldvordering zeker en 
vaststaand is, en niet op het ogenblik dat zij ge'ind 
wordt. (Artt. 6, 4°, 67, 1 o, 68, 69, §§ 1 en 2, en 265 
W.I.B. [1964]; art. 167, § 1, 4°, a, K.B. 4 maart 
1965; artt. 6, tweede lid, 4°, 90, 1", 97, 98, 99 en 
360 W.I.B. [1992]; art. 204, 4°, a, K.B. 27 aug. 
1993). Die tekstargumenten, gehaald uit de ar
tikelen 67, 68 en 69, werden nag gestaafd door 
een argument, gehaald uit de bepaling van ar
tikel 70, § 1, over de aftrek van vorige verlie
zen, geleden in een activiteit als bedoeld in art. 
67, 1 o. Die bepaling lijkt moeilijk te begrijpen in 
geval van een bedrag van winsten ofbaten bui
ten de uitoefening van een beroepswerkzaam
heid, dat slechts het bedrag zou zijn dat door de 
begunstigde werkelijk is ge'ind (zie thans art. 103, 
§ 1, W.I.B. [1992]). Het O.M. was van oordeel dat 
bij ontstentenis van een bijzondere bepaling in de 
voornoemde artt. 67, 1 o, en 68, of van een tekst 
die vergelijkbaar is met die van art. 30, eerste lid, 
W.I.B. (1964), krachtens welke de baten van vrije 
beroepen de ontvangsten en voordelen zijn, ver
wezen moest worden naar de winsten van de in
dustriele, handels- of landbouwonderneming als 
criterium voor de keuze van het tijdstip waarop 
de schuldvordering tot de belastbare winst be
hoort. Tot staving van de visie van het O.M., 
raadpl. Tiberghien '97, Manuel de droit fiscal, 
werk gepubliceerd o.l.v. A. Tiberghien, Die
gem, 1997, nr. 1303, p. 262; wetsontwerp tot her
ziening van de inkomstenbelastingen (later de wet 
van 20 nov. 1962 houdende herziening van de in
komstenbelastingen), verslag in naam van de 
Commissie van financien, opgesteld door de hh. 
Van Houtte en Louis Desmet, sen., Pasin., 1962, 
p. 1701 en 1702; J. VAN HouTTE, Beginselen van 
het Belgisch Belastingrecht, Gent-Leuven, 1979, 
p. 264; nr. 296; over de winsten van een indus
triele, handels- of landbouwonderneming be-

3e KAMER - 1 februari 1999 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN- vooR
ZIENING IN CASSATIE - VERZOEKSCHRIFT -
BETEKENING- VERZUIM- GEVOLG. 

2° CASSATIEBEROEP- BELASTINGZAKEN 
- VORMEN- VORM EN TERMIJN VAN BETE
KENING EN/OF NEERLEGGING- BETEKENING 
- VERZUIM- GEVOLG. 

1 o en 2° De voorziening in cassatie inzake 
directe belastingen, die wordt ingesteld 
door ter griffie van het hof van beroep een 
verzoekschrift neer te leggen, is niet ont
vankelijk wanneer uit de stukken waarop 
het Hofvermag acht te slaan, niet blijkt 
dat genoemd verzoekschrift v66r de neer
legging ervan, aan de verwerende par
tij is betekend (1). (Art. 388, eerste en 
tweede lid, W.I.B. [1992].) 

(QUERU 
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FIN ANCIEN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. F.98.0055.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 januari 1998 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen in 
de zaak met nummer 1989/FR/60; 

Over het door het openbaar minis
terie ambtshalve aangevoerde mid
del van niet-ontvankelijkheid van de 
voorziening : het verzoekschrift tot cas
satie is niet aan verweerder betekend : 

Overwegende dat, ingevolge arti
kel 388, eerste lid, van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen 1992, de 
voorziening in cassatie geschiedt bij 
een tot het Hof van Cas sa tie gericht 
verzoekschrift; 

staande in een schuldvordering, raadpl. Cass., 17 
april 1975, p. 914; 23 okt. 1975, p. 240; 15 mei 
1987, A.R. F.1304.N, nr. 541; over het algemeen 
rechtsbeginsel dat belastingwetten strikt moe
ten worden uitgelegd, raadpl. Cass., 10 nov. 1997, 
A.R. F.97.0049.F, nr. 464. 

(1) Cass., 26 maart 1968, p. 970; raadpl. Cass., 
19 feb. 1981, A.R. F.543.F, nr. 369; 13 okt. 1989 
(twee arresten), A.R. F.1778.N en F. 1787.N, nr. 
92; 13 dec. 1996, A.R. F.94.0037 .N, nr. 509. 
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Overwegende dat, luidens artikel 
388, tweede lid, van dat wetboek, het 
verzoekschrift tot het Hof van Cassa
tie, dat vooraf aan de verweerder werd 
betekend en het exploot van de bete
kening ter griffie van het hof van be
roep worden afgegeven binnen een ter
mijn van drie maanden te rekenen van 
de kennisgeving van het arrest, bij een 
ter post aangetekende brief door de 
griffie aan de in bedoeld arrest opge
geven woonplaats gedaan, een en an
der op straffe van verval; 

Overwegende dat het verzoekschrift 
waarbij de voorziening in cassatie 
wordt ingesteld, derhalve aan ver
weerder moet worden betekend voor
dat het ter griffie van het hof van be
roep wordt afgegeven; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat het verzoekschrift aan 
verweerder is betekend; 

Dat het exploot van de betekening 
van de "voorziening in cassatie", dat op 
16 april 1998 ter griffie van het hof 
van beroep is afgegeven, vermeldt dat 
gerechtsdeurwaarder Luc Claes de be
tekening heeft gedaan van ''het ver
zoekschrift dat eiseres had gericht aan 
de Dames en Heren, eerste voorzit
ter, voorzitters en raadsheren van het 
Belgische Hofvan Cassatie van Bel
gie waarin zij cassatieberoep had in
gesteld tegen het arrest dat op 15 ja
nuari 1998 in die zaak is gewezen door 
het Hof van Beroep te Brussel, zesde 
fiscale kamer, A.R. nr. 1989/FR/519"; 

Dat de grand van niet-ontvanke
lijkheid aangenomen moet worden; 

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

1 februari 1999 - 3e kamer - Voorzit
ter : de h. Marchal, eerste voorzitter - "\kr
slaggever : de h. Verheyden- Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De 
Bruyn, voor de verweerder. 

Nr. 57 

3e KAMER- 1 februari 1999 

1 o VERKEERSBELASTING OP MOTOR
RIJTUIGEN (MOTORRIJTUIGENBE
LASTING)- INGESCHREVEN VOERTUIG
OPENBARE WEG - INGEBRUIKSTELLING
VERMOEDEN- ONWEERLEGBAAR VERMOE
DEN. 

2o BELASTINGEN (MET DE INKOM
STENBELASTINGEN GELIJKGE
STELDE) - VERKEERSBELASTING OP MO
TORRIJTUIGEN- INGESCHREVEN VOERTUIG
OPENBARE WEG- INGEBRUIKSTELLING
VERMOEDEN- ONWEERLEGBAAR VERMOE
DEN. 

3° VERKEERSBELASTING OP MOTOR
RIJTUIGEN (MOTORRIJTUIGENBE
LASTING)- INGESCHREVEN VOERTUIG
PERSONENAUTO -AUTO VOOR DUBBEL GE
BRUIK- MINIBUS- MOTORFIETS- VERNIE
TIGING- BELASTINGSCHULDIGE - BEGRIP. 

4o BELASTINGEN (MET DE INKOM
STENBELASTINGEN GELIJKGE
STELDE)- VERKEERSBELASTING OP MO
TORRIJTUIGEN- INGESCHREVENVOERTUIG
PERSONENAUTO -AUTO VOOR DUBBEL GE
BRUIK- MINIBUS - MOTORFIETS- VERNIE
TIGING- BELASTINGSCHULDIGE- BEGRIP. 

1 o en 2° Zolang een motorrijtuig in het re
pertorium van de Dienst van het Weg
verkeer ingeschreven is of moet zijn, be
staat het onweerlegbaar vermoeden dat 
het op de openbare weg in gebruik is ge
nomen (1). (Artt. 3 en 36ter, § 1, W.I.G.B.) 

3° en 4° De natuurlijke ofrechtspersoon die 
is vermeld op het inschrijvingsbewijs van 
personenauto's, auto's voor dubbel ge
bruik, minibussen en motorfietsen die 
voorzien zijn of moe ten zijn van een an
dere nummerplaat dan een tijdelijke plaat 
of "handelaarsplaat", is motorrijtuigen
belasting verschuldigd ook al wordt het 
betrokken voertuig, dat bij een ongeval 
volledig is vernield, niet meer door die 
persoon aangewend of geexploiteerd (2). 

(1) Cass., 21 nov. 1997, A.R. F.96.0129.F, nr. 
495. 

(2) Raadpl. noot 1. 
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(Artt. 3, 4, 6, 36his en 36ter, §§ 1 en 2, 2°, 
W.I.G.B.) 

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

ARREST (uertaling) 

(A.R. F.98.0086.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 april 1998 gewezen 
door het Hof van Beroep te Bergen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 3, 4, 6, 36his en 36ter van het Wet
hoek van de met de inkomstenhelastin
gen gelijkgestelde helastingen; 

doordat het hof van heroep, heeft vast
gesteld dat verweerder "niet hetwist dat 
zijn voertuig (Renault 25, met nummer
plaat BAX530) waarvoor (verkeers)helas
ting is vastgesteld, tijdens de litigieuze 
aanslagjaren in het repertorium van de 
Dienst van het Wegverkeer ingeschreven is 
gehleven", en vervolgens toch heslist dat 
"het hestuur zich ten onrechte heroept op 
het in artikel 36ter, § 1, van het Wethoek 
van de met de inkomstenhelastingen ge
lijkgestelde helastingen ingestelde vermoe
den", aangezien "dat vermoeden, hoewel het 
onweerleghaar is, immers slechts jegens 
een helastingschuldige kan worden aan
gevoerd, dat is, luidens artikel 6 van ge
noemd wethoek, "al wie een (. .. ) voertuig 
aanwendt tot eigen gehruik of het exploi
teert, hetzij hij er de eigendom of het per
soonlijk hezit van heeft, hetzij hij door huur 
of andere overeenkomst, hestendig of ge
woonlijk daarover heschikt" en de onthef
fing van litigieuze helastingen heeft hevo
len op grond dat verweerder" niet als 
helastingschuldige kan worden aange
merkt, aangezien hij met geschriften he
wijst dat het voertuig waarop de helas
ting hetrekking heeft hij een ongeval op 28 
januari 1990 volledig werd vernield en dat 
de heslissing om het wrak te verkopen in 
juli 1990 is genomen", 

terwijl, aangezien het een Renault 25 he
treft, een voertuig dat tot de categorie van 
zogenaamde "geautomatiseerde" voertui
gen hehoort, waarop artikel6 van het Wet
hoek van de met de inkomstenhelastin
gen gelijkgestelde helastingen ingevolge 
artikel 36his van dat wethoek niet toepas
selijk is en niet wordt hetwist dat verweer
der, die gedurende de litigieuze aanslag
jaren in het repertorium van de Dienst van 

het Wegverkeer ingeschreven is gehle
ven, verkeershelasting verschuldigd is, aan
gezien artikel 36ter, § 1, van het Wethoek 
van de met de inkomstenhelastingen ge
lijkgestelde helastingen een onweerleg
haar vermoeden invoert dat voertuigen ge
acht worden op de openhare weg in gehruik 
te zijn genomen, zolang die voertuigen in 
genoemd repertorium zijn ingeschreven en 
de helasting luidens artikel 36ter, § 2, ver
schuldigd is door ieder natuurlijke of 
rechtspersoon die op het inschrijvings
hewijs is vermeld; dat vermoeden van in
gehruikstelling op de openhare weg slechts 
kan worden weerlegd door het hewijs dat de 
inschrijving van het voertuig in genoemd 
repertorium is geschrapt en niet door het 
hewijs dat het voertuig vernield of ver
kocht is; het hof van heroep, nu het he
slist dat verweerder niet als helasting
schuldige in de zin van artikel 6 van het 
Wethoek van de met de inkomstenhelas
tingen gelijkgestelde helastingen kon wor
den aangemerkt omdat hij had hewezen dat 
zijn voertuig vernield en het wrak ver
kocht was, zonder te hetwisten dat, aan
gezien het een zogenaamd geautomati
seerd voertuig hetrof, zijn naam op het 
inschrijvingshewijs vermeld was noch dat 
hij de inschrijving van zijn voertuig in het 
repertorium van de Dienst van het Weg
verkeer niet had geschrapt, de in het mid
del aangegeven hepalingen schendt; 

Overwegende dat, luidens artikel 
36bis, eerste lid, van het Wetboek van 
de met de Inkomstenbelastingen Ge
lijkgestelde Belastingen, de bepalin
gen van artikel 6, hoofdstuk III, van 
genoemd wetboek niet van toepas
sing zijn op de personenauto's, auto's 
voor dubbel gebruik, minibussen, mo
torfietsen zoals deze voertuigen om
schreven zijn in de reglementering in
zake inschrijving van motorvoertuigen 
en in zover deze voertuigen voorzien 
zijn of moeten zijn van een andere 
nummerplaat dan een in het kader 
van de bedoelde regeling afgeleverde 
tijdelijke plaat of "handelaarsplaat"; 

Dat die voertuigen ingevolge arti
kel 36bis, tweede lid, onderworpen zijn 
aan de bepalingen van artikel 36ter 
van dat wetboek; dat artikel 36ter, § 1, 
bepaalt dat de in artikel 36bis be
doelde voertuig en geacht worden op 
de openbare weg in gebruik te zijn ge
nomen, zolang zij in het repertorium 
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van de Dienst van het Wegverkeer in
geschreven zijn of het moeten zijn; 

Dat die wetsbepaling een onweer
legbaar vermoeden van het gebruik op 
de openbare weg invoert; 

Dat luidens artikel 36ter, § 2, 2", de 
belasting verschuldigd is door dena
tuurlijke of rechtspersoon die op het 
inschrijvingsbewijs is vermeld; 

Overwegende dat het arrest heeft 
vastgesteld dat verweerders voertuig, 
dat behoort tot de categorie van de in 
vorenaangehaald artikel 36bis be
doelde voertuigen, gedurende de 
aanslagjaren 1991, 1992 en 1993 in 
het repertorium van de Dienst van het 
Wegverkeer ingeschreven is geble
ven, en vervolgens zegt dat het door 
vorenaangehaald artikel36ter, § 1, in
gestelde onweerlegbaar vermoeden 
"slechts jegens een belastingschuldige 
kan worden aangevoerd, dat is, lui
dens artikel 6 (. .. ), al wie (. .. ) voer
tuig aanwendt tot eigen gebruik of het 
exploiteert, hetzij hij er de eigendom 
of persoonlijk bezit van heeft, hetzij hij 
door huur of een andere overeenkomst, 
bestendig of gewoonlijk daarover be
schikt"; 

Dat het arrest beslist dat "(verweer
der) in casu niet als belastingschuldige 
kan worden aangemerkt, aangezien hij 
met geschriften bewijst dat het voer
tuig waarop de belasting betrekking 
heeft bij een ongeval van 28 januari 
1990 volledig werd vernield en dat de 
beslissing om het wrak te verkopen in 
juli 1990 is genomen"; 

Overwegende dat het arrest zijn be
slissing dat de vastgestelde belastin
gen niet verschuldigd zijn, grondt op 
het vorenaangehaalde artikel 6, ter
wijl dit in casu niet toepasselijk is en 
dat alleen artikel 36ter, §§ 1 en 2, be
paalt wie de belasting verschuldigd is; 

Dat het hof van beroep aldus de in 
het middel aangegeven wetsbepalin
gen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest behalve in zoverre het 

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 uitspraak 
daaromtrent aan de feitenrechter over; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Brussel. 

1 februari 1999 - 3e kamer - Voorzit
ter : de h. Marchal, eerste voorzitter- ver
slaggever : de h. Mathieu - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Leclercq, advocaat
generaal. 

Nr. 58 

ze KAMER - 2 februari 1999 

1° WEGVERKEER - ALLERLEI- VREEM
DELING INGESCHREVEN IN VREEMDELINGEN
REGISTER- BESTUREN VAN MOTORVOERTUIG 
- BELGISCH RIJBEWIJS - VERPLICHTING -
INTERNATIONAAL VERDRAG NO PENS HET WEG
VERKEER- DRAAGWIJDTE. 

zo EUROPESE UNIE - VERDRAGSBEPA
LINGEN- ALGEMEEN- INTERNATIONAAL 
VERDRAG NO PENS HET WEGVERKEER- BE
STUURDER IN INTERNATIONAAL WEGVERKEER 
-BEGRIP. 

3° WEGVERKEER- WEGVERKEERSWET
WETSBEPALINGEN -ARTIKEL 21- BELGISCH 
RIJBEWIJS - VERPLICHTING- STRIJDIGHEID 
MET GEMEENSCHAPSRECHT. 

1 o en zo De bepalingen van de artikelen 1.2, 
4 en 24 van het Internationaal Verdrag 
nopens het wegverkeer, ondertekend te 
Geneve op 19 september 1949 hebben al
leen betrekking op bestuurders in het in
ternationaal wegverkeer, en niet op vreem
delingen die normaal verblijven in de 
Staat waarin zij zich bevinden : de al
hier gevestigde bestuurder moet derhalve 
houder en in het bezit zijn van een regel
matig in Belgie afgegeven rijbewijs, gel
dig voor de categorie waartoe het voer
tuig behoort, vooraleer hi} een motor
voertuig op de openbare weg mag 
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besturen (1). (Artt. 1, 2, 4 en 24 Inter
nationaal Verdrag nopens het wegver
keer van 19 sept. 1949; artt. l.b, (i), en 
41.6 Verdrag inzake het wegverkeer van 
8 nov. 1968, art. 2, § 2, K.B. 6 mei 1988.) 

3° De verplichting opgelegd aan een on
derdaan van een derde land die houder 
is van een door een Lid-Staat afgegeven 
geldig rijbewijs om na verloop van een 
termijn van een jaar, te rekenen vanaf de 
dag van zijn inschrijving in het bevol
kingsregister of het vreemdelingenregister, 
een Belgisch rijbewijs te bekomen en de 
beteugeling van niet-naleving van deze 
verplichting zijn niet in strijd met het 
gemeenschapsrecht (2). (Art. 21, eerste 
lid, Wegverkeerswet, en art. 2, § 2, 
tweede lid, K.B. 6 mei 1988.) 

(AWOYEMI) 

ARREST 

CAR. P.95.0169.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 4 januari 1995 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Brugge; 

Gelet op het arrest van het Hofvan 
17 juni 1997 waarbij alvorens uit
spraak te doen het Hof van Justitie 
van de Europese Gemeenschappen om 
een prejudiciele beslissing wordt ver
zocht; 

Gelet op het arrest van het Hofvan 
Justitie van de Europese Gemeen
schappen van 29 oktober 1998; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 

schending van artikel 159 van de Grand
wet, van artikel21 van de Wegverkeers
wet (K.B. van 16 maart 1968 tot coiirdina
tie van de wetten betreffende de politie over 
het Wegverkeer), en van art. 2, 2, K.B. van 
6 mei 1988 betreffende de indeling van de 
voertuigen in categorieen, het rijbewijs, de 
rechterlijke beslissingen houdende 
vervallenverklaring van het recht tot stu-

(1) Cass., 10juni 1974,AC., 1974,1109, en 
Pas., 1974, I, 1034, met concl. van alsdan eer
ste adv.-gen. Delange. 

(2) Zie Cass., 23 mei 1995, A.R. P94.482.N, nr. 
253, en 27 maart 1996, A.R. P.95.1105.F, nr. 107. 

ren elil. de voorwaarden voor erkenning van 
de scholen voor het besturen van motor
voertuigen, 

doordat de rechtbank in het bestreden 
vonnis stelt dat: "Art. 21 Wegverkeers
wet stelt enkel de verplichting vast dat 
elkeen in het bezit dient te zijn van een van 
de aldaar opgegeven rijbewijzen om in Bel
gie op de openbare weg een voertuig te mo
gen besturen. Art. 2 K.B. dd. 6.5.1988 be
paalt daarentegen vooreerst welke personen 
een Belgisch rijbewijs kunnen bekomen en 
onder welke voorwaarden deze personen 
een motorvoertuig mogen besturen. Art. 21 
Wegverkeerswet bepaalt geenszins dat een 
buitenlands nationaal rijbewijs enkel zou 
kunnen beperkt worden door de beperkin
gen van het intemationaal wegverkeer" " ... " 
"Bovendien voorziet art. 21, alinea 2, Weg
verkeerswet uitdrukkelijk dat de Koning, 
onder de algemene voorwaarden, die Hij 
stelt, vrijstelling van de verplichting, ver
vat in art. 21, al. 1, kan verlenen, het
geen gebeurd is door de invoering van art. 
2, § 2, al. 2, K.B. dd. 6.5.1988. Er is dan ook 
geen strijdigheid tussen art. 21 Wegver
keerswet en art. 2, § 2, K.B. dd. 6.5.1988", 

terwijl art. 21 Wegverkeerswet bepaalt 
dat niemand op de openbare weg een mo
torvoertuig mag besturen, tenzij hij hou
der is van, en tevens bij zich heeft, een rij
bewijs in Belgie regelmatig afgegeven, of 
een buitenlands of internationaal rijbe
wijs onder de voorwaarden vastgesteld door 
de bepalingen die inzake internationaal 
wegverkeer van toepassing zijn; en art. 2, 
§ 2, van het voormelde K.B. van 6 mei 1988 
bepaalt dat de personen bedoeld in art. 2, 
§ 1, 1°, van dit K.B. slechts onder dek
king van eeh Belgisch rijbewijs een motor
voertuig mogen besturen, ook al zouden ze 
in het bezit zijn van een buitenlands rij
bewijs onder de voorwaarden vastgesteld 
door de bepalingen die inzake internatio
naal wegverkeer van toepassing zijn; zo
dat dient vastgesteld te worden dat art. 2, 
§ 2, K.B. 6 mei 1988 wel degelijk in strijd 
is met art. 21 Wegverkeerswet, in deze zin 
dat het aan de voorwaarden om in Belgie 
op de openbare weg een motorvoertuig te 
besturen, zoals vastgesteld in art. 21 Weg
verkeerswet, bijkomende voorwaarden toe
voegt, die niet in art. 21 Wegverkeerswet 
zijn opgelegd; dat immers meer bepaald een 
houder van een buitenlands nationaal of in
ternationaal rijbewijs onder de voorwaar
den vastgesteld door de bepalingen die in
zake internationaal wegverkeer van 
toepassing zijn, overeenkomstig art. 21 
Wegverkeerswet wel degelijk in Belgie 
steeds een motorvoertuig mag besturen op 
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de openbare weg, en dit zonder dat hij 
daarom ook houder dient te zijn van een 
Belgisch rijbewijs; dat met deze wette
lijke regel dan ook in strijd is art. 2, § 2, 
K.B. 6 mei 1988, in zoverre dit artikel stelt 
dat de in art. 2, § 1, 1°, van dat K.B. be
doelde personen in Belgie enkel een mo
torvoertuig mogen besturen onder dek
king van een Belgisch rijbewijs, en dat de 
dekking van een buitenlands nationaal of 
internationaal rijbewijs onder de voorwaar
den die inzake internationaal wegverkeer 
van toepassing zijn, voor deze personen niet 
meer voldoende is; dat aldus art. 2, § 2, 
K.B. 6 mei 1988 voor de categorie perso
nen, bedoeld in art. 2, § 1, 1 o, van dit K.B., 
de werking van art. 21 Wegverkeerswet on
wettig verstrengt, en aan deze personen on
wettig verbiedt in Belgie een motorvoer
tuig te besturen op de openbare weg onder 
de alleenlijke dekking van een buiten
lands nationaal of internationaal rijbe
wijs onder de voorwaarden die inzake in
ternationaal wegverkeer van toepassing 
zijn; dat aldus door verzoeker terecht werd 
opgeworpen dat de rechtbank in toepas
sing van art. 159 Grondwet dan ook geen 
toepassing kon verlenen aan art. 2, § 2, 
K.B. 6 mei 1988, voor de inbreuk waarte
gen verzoeker werd vervolgd; dat volledig
heidshalve nog kan worden opgemerkt dat 
in de bestreden beslissing totaal ten on
rechte wordt gesteld dat art. 21, al. 2, Weg
verkeerswet aan de Koning toelaat vrij
stelling te verlenen van de verplichtingen, 
vervat in art. 21, al. 1, Wegverkeerswet, en 
dat art. 2, § 2, K.B. 6 mei 1988 terecht ge
nomen is in functie daarvan; dat immers 
art. 2, § 2, K.B. 6 mei 1988 helemaal geen 
vrijstelling verleent aan de verplichtin
gen inzake rijbewijs uit art. 21, al. 1, Weg
verkeerswet, maar dat deze bepaling in
tegendeel deze verplichtingen onrechtmatig 
verstrengt door aan de in art. 2, § 1, r, ge
noemde personen onwettig te verbieden in 
Belgie een motorvoertuig te besturen op de 
openbare weg onder alleenlijke dekking van 
een buitenlands nationaal of internatio
naal rijbewijs onder de voorwaarden die in
zake internationaal wegverkeer van toe
passing zijn; dat het bestreden vonnis dan 
ook de aangehaalde wetsbepalingen heeft 
geschonden : 

Overwegende dat eiser aanvoert dat 
artikel 2, § 2, van het koninklijk be
sluit van 6 mei 1988 "betreffende de 
indeling van voertuigen in catego
rieen, het rijbewijs, de rechterlijke be
slissingen houdende vervallen
verklaring van het recht tot sturen en 

de voorwaarden voor erkenning van de 
scholen voor het besturen van motor
voertuigen", doordat het van de per
sonen die ingeschreven zijn in het be
volkingsregister of in het vreem
delingenregister van een Belgische 
gemeente en houder zijn van een der 
bij § 1, 1", van dit artikel bedoelde do
cumenten, een Belgisch rijbewijs ver
eist, strijdig is met artikel 21, eerste 
lid, Wegverkeerswet dat de houder van 
een buitenlands nationaal of interna
tionaal rijbewij s ook onder de voor
waarden vastgesteld door de bepalin
gen die inzake internationaal weg
verkeer van toepassing zijn, tot het 
besturen van een motorvoertuig op de 
openbare weg toelaat; 

Overwegende dat de voormelde 
wetsbepaling het besturen van een 
motorvoertuig op de openbare weg bij 
het houden en het in bezit hebben van 
een buitenlands nationaal ofinterna
tionaal rijbewijs aileen toelaat onder 
de voorwaarden die vastgesteld zijn 
voor het internationaal wegverkeer; 

Overwegende dat de bepalingen van 
de artikelen 1.2, 4 en 24, van het In
ternationaal Verdrag nopens het weg
verkeer, ondertekend te Geneve op 19 
september 1949 en goedgekeurd bij 
wet van 1 april 1954, aileen betrek
king hebben op bestuurders in het in
ternationaal wegverkeer, en niet op 
vreemdelingen die normaal verblij
ven in de Staat waarin zij zich bevin
den; 

Dat luidens artikell.b, (i), van het 
Verdrag inzake het wegverkeer, en bij
lagen, opgemaakt te Wenen op 8 no
vember 1968 en goedgekeurd bij wet 
van 30 september 1988, aileen het 
voertuig dat behoort aan een persoon 
die gewoonlijk buiten de Staat is ge
vestigd, geacht wordt zich in het in
ternationale verkeer te bevinden; dat 
luidens artikel 41.6 van dit verdrag 
een Staat niet verplicht is de geldig
heid te erkennen onder meer van een 
buitenlands nationaal of internatio
naal rijbewijs, afgegeven aan een per
soon die sindsdien naar zijn grondge
bied is verhuisd; 
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Dat weshalve de alhier gevestigde 
bestuurder zich niet in het interna
tionaal wegverkeer bevindt en, onver
minderd andersluidende bepalingen 
van het Gemeenschapsrecht, krach
tens artikel 21, eerste lid, Wegver
keerswet houder en in het bezit moet 
zijn van een regelmatig in Belgie af
gegeven rijbewijs, geldig voor de ca
tegorie waartoe het voertuig behoort, 
vooraleer hij een motorvoertuig op de 
openbare weg mag besturen; 

Dat artikel2, § 2, van het konink
lijk besluit van 6 mei 1988, door de 
personen die ingeschreven zijn in een 
van de bij § 1 bedoelde registers en die 
houder zijn van een der daarin ver
melde documenten, te verplichten on
der dekking van een Belgisch rijbe
wijs een motorvoertuig te besturen, 
ook al zijn zij houder van een buiten
lands rijbewijs en onverminderd de bij
zondere regeling die geldt voor het bui
tenlands nationaal rijbewijs dat 
uitgereikt werd door een Lid-Staat van 
de Europese Gemeenschap, voor
noemde wetsbepaling niet schendt; 

Dat dienvolgens de appelrechters, 
door te considereren dat de verwij
zing naar de bepalingen van het in
temationale verkeer in artikel21, eer
ste lid, Wegverkeerswet de toepassing 
van het vermelde koninklijk besluit 
niet in de weg staat, hun beslissing 
naar recht verantwoorden; 

Dat de verwijzing naar een toepas
sing van artikel 21, tweede lid, Weg
verkeerswet overtollig is en de hier
tegen gerichte kritiek niet tot cassatie 
kan leiden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 159 van de Grond

wet en van de artikelen 48, 52 en 59 van 
het E.G.-Verdrag, doordat de rechtbank in 
het bestreden vonnis stelt, dat : "Er is even
min enige strijdigheid met art. 48, 52 en 59 
E.G.-Verdrag" en: "Art. 2, § 2, al. 2, KB. dd. 
6.5.1988 is dan ook niet strijdig met de Eu
ropese beginselen daar de uitoefening van 
het recht van vrij verkeer niet gehinderd 
wordt, terwijl art. 23, § 2, 1", Wegverkeers
wet slechts tot doel heeft de openbare vei-

ligheid te waarborgen, hetgeen uitdrukke
lijk als uitzondering voorzien is in art. 48.3 
E.G.-Verdrag", 

terwijl het Hof reeds in een arrest van 9 
oktober 1979 (R. W., 1979-80, 2572) uit
drukkelijk heeft vastgesteld dat een der
gelijke vereiste, zoals thans bepaald in art. 
2, § 2, al. 2, K.B. 06.05.1988, zou kunnen 
worden beschouwd als een indirecte aan
tasting van de uitoefening van het recht 
van vrij verkeer, van het recht van vrije 
vestiging of van de vrijheid van dienstver
richting, en bijgevolg als onverenigbaar met 
het E.G.-Verdrag, indien mocht blijken dat 
de eisen door de nationale regeling ge
steld aan de houder van een door een an
dere Lid-Staat afgegeven rijbewijs, rede
lijkerwijze niet in verband kunnen worden 
gebracht met de eisen inzake de veilig
heid van het wegverkeer, wat eventueel het 
geval zou kunnen zijn wanneer een exa
men wordt vereist dat klaarblijkelijk een 
onnodige herhaling is van een in een an
dere Lid-Staat afgelegd examen; en nu in
derdaad moet worden vastgesteld dat waar 
ten tijde van het hierboven aangehaald ar
rest van 9 oktober 1979, elke houder van 
een rijbewijs uit een andere E.G.-Lid-Staat 
steeds en altijd vrijgesteld was van een exa
men om een Belgisch rijbewijs te beko
men, zulks op heden niet meer het geval is; 
dat art. 23, § 1, 2°, (lees : artikel23, § 2, n 
Wegverkeerswet in zijn gewijzigde redac
tie nu bepaalt dat aan de vrijstelling van 
examens voor houders van een buiten
lands rijbewijs, en dus ook een rijbewijs van 
een andere E.G.-Lid-Staat (zoals in casu 
verzoeker), wel degelijk beperkingen kun
nen worden opgelegd door de Koning, be
trekking hebbende op de verblijfsduur in de 
Staat die het rijbewijs heeft uitgegeven; dat 
aldus thans wel degelijk aan houders van 
een rijbewijs van een andere E.G.-Lid
Staat opnieuw een examen kan worden op
gelegd, dat een loutere herhaling is van een 
in een andere Lid-Staat afgelegd examen; 
zodat aldus dient te worden aangenomen 
dat art. 2, § 2, al. 2, thans wel degelijk in 
strijd is met art. 48, 52 en 59, gezien het
mede ingevolge de werking van art. 23, § 2, 
1°, Wegverkeerswet - tot gevolg kan heb
ben dat een onderdaan van een andere 
E.G.-Lid-Staat met een rijbewijs, afgele
verd door deze andere E.G.-Lid-Staat, om 
een motorvoertuig te kunnen besturen op 
de openbare weg in Belgie een examen 
moet afleggen, die een nodeloze herha
ling is van zijn examen, reeds afgelegd in 
een andere E.G.-Lid-Staat; dat dit eisen 
van een nieuw examen niet redelijker
wijze in verband kan worden gebracht met 
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de eisen inzake de veiligheid van het weg
verkeer, nu het al dan niet moeten afieg
gen van het nieuw examen afhankelijk 
wordt gemaakt van de verblijfsduur in het 
vreemde land, zijnde in casu de andere 
E.G.-Lid-Staat; dat ten onrechte het be
streden vonnis in dat verband stelt dat de 
vereiste minimum-verblijfsduur in de an
dere E.G.-Lid-Staat (om van het nieuwe 
examen in Belgie te worden vrijgesteld) in
gegeven is door de zorg om de verkeers
veiligheid, nu deze verblijfsduur garant zou 
staan voor een normaal verkeersgedrag in 
deze Staat; dat zulks niet kan aangeno
men, nu de rijvaardigheid nodig om een rij
bewijs te halen wordt gemeten en vastge
steld n.a.v. het examen dat door die andere 
Lid-Staat wordt ingericht om een rijbe
wijs van die Lid-Staat te behalen, en de rij" 
vaardigheid dus geacht wordt voldoende 
aanwezig te zijn, eens de betrokkene in het 
examen van die Lid-Staat is geslaagd en al
dus het rijbewijs van die Lid-Staat heeft be
komen; dat het al dan niet verblijven van 
de betrokkene gedurende nog een paar 
maanden in die andere Lid-Staat dan ook 
geen bijkomende garantie voor goed ver
keersgedrag kan scheppen, en deze ver
eiste dan ook niet redelijkerwijze inver
band kan worden gebracht met de eisen 
inzake de veiligheid van het verkeer; dat 
het bestreden vonnis dan ook ten onrechte 
stelt dat er geen strijdigheid is tussen art. 
48, 52 en 59 E.G.-Verdrag en art. 2, § 2, 
K.B. 6.5.1988, en dat het dan ook in strijd 
met art. 159 Grondwet deze laatste bepa
ling toepassing heeft laten vinden : 

Overwegende dat eiser aanvoert dat 
de bij de artikelen 23, § 2, 1", Verkeers
wet en 21, § 1, 2", van het koninklijk 
besluit van 6 mei 1988 toepasselijke 
regeling ter inwisseling van een bui
tenlands nationaal rijbewijs, waarbij 
ook de houder van een door een Lid
Staat van de Europese Unie afgele
verd rijbewijs slechts mits een ver
blijfin deze Lid-Staat van de examens 
wordt vrijgesteld, een onverantwoorde 
beperking inhoudt op de door het 
gemeenschapsrecht gewaarborgde ge
lijke behandeling van de onderda
nen van de Lid-Staten ter zake van 
vestiging, arbeid en verrichten van 
diensten; dat hij bijgevolg als hou
der van een dergelijk rijbewijs gerech
tigd is om ook zonder Belgisch natio
naal rijbewijs alhier een motorvoertuig 
op de openbare weg te besturen; 

Overwegende dat aan eiser niet 
wordt verweten zijn rijbewijs te heb
ben ingewisseld zonder te voldoen aan 
de voorwaarde van verblijfin een an
dere Lid-Staat, doch zijn rijbewijs niet 
tijdig te hebben ingewisseld; 

Dat de aangevoerde exceptie van on
wettigheid in zoverre zij berust op het 
opleggen van een verblijfsvoorwaarde 
geen verband houdt met de aan ei
ser verweten telastlegging en niet tot 
cassatie kan leiden, mitsdien niet ont
vankelijk is; 

Overwegende, voor het overige, dat 
uit de stukken waarop het Hof ver
mag acht te slaan, inzonderheid het bij 
het dossier gevoegde inlichtingen
blad, blijkt dat eiser de Nigeriaanse 
nationaliteit bezit; 

Overwegende dat het Hofvan Jus
titie van de Europese Gemeenschap
pen, uitspraak doende op de door het 
Hof gestelde vragen, voor recht ver
klaart: 

1. Noch de bepalingen van de eer
ste richtlijn (80/1263/EEG) van de 
Raad van 4 december 1980 betreffende 
de invoering van een Europees rijbe
wijs, noch die van het E.G.-Verdrag 
staan eraan in de weg, dat het bestu
ren van een gemotoriseerd voertuig 
door een onderdaan van een derde 
land die houder is van een door een 
Lid-Staat afgegeven rijbewijs van Eu
ropees model en die na overbrenging 
van zijn verblijfplaats naar een an
dere lidstaat dat rijbewijs had kun
nen inwisselen tegen een door de ont
vangende Lid-Staat afgegeven rijbe
wijs, maar die formaliteit niet binnen 
de gestelde termijn van een jaar heeft 
vervuld, in laatstgenoemde Lid-Staat 
met het rijden zonder rijbewijs wordt 
gelijkgesteld, en dat hierop als straf
sanctie een gevangenisstraf of een 
geldboete wordt gesteld; 

2. Een onderdaan van een derde 
land die houder is van een door een 
Lid-Staat afgegeven nog geldig rijbe
wijs van Europees model en die een 
gewone verblijfplaats in een andere 
Lid-Staat heeft verworven, maar daar 
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niet binnen de in artikel 8, lid 1, eer
ste alinea, van richtlijn 80/1263 ge
stelde termijn van een jaar zijn rijbe
wijs heeft ingewisseld, kan zich 
rechtstreeks op de artikelen 1, lid 1, en 
8, lid 1, van richtlijn 91/439/EEG van 
de Raad van 29 juli 1991 betre:ffende 
het rijbewijs beroepen, om zich in de 
Lid-Staat waar hij zijn nieuwe ver
blijfplaats heeft gevestigd, te verzet
ten tegen de toepassing van een ge
vangenisstraf of een geldboete voor 
rijden zonder rijbewijs. Het ge
meenschapsrecht staat er niet aan in 
de weg, dat een rechterlijke instan
tie van een Lid-Staat wegens het in 
zijn nationale recht geldende begin
sel van terugwerkende kracht van de 
gunstigste strafwet, deze bepalingen 
van richtlijn 91/439 ook toepast wan
neer de overtreding heeft plaatsge
vonden v66r de datum van inwerking
treding van die richtlijn; 

Overwegende dat het Hof van Jus
titie eveneens considereert dat de in 
artikel8, lid 1, eerste alinea, van richt
lijn 80/1263 neergelegde verplichting 
tot inwisseling van het rijbewijs van 
kracht bleef tot 1 juli 1996, aange
zien de bepalingen van richtlijn 
91/439 geen terugwerkende kracht 
hebben; 

Dat hieruit volgt dat, ongeacht de 
rechtstreekse werking van de bepa
lingen van de richtlijn 91/439, de door 
het interne recht aan deze verplich
ting verbonden sanctie eveneens van 
kracht blijft en de voordien gepleegde 
overtredingen op de vermelde verplich
ting tot inwisseling ook na 30 juni 
1996 kunnen worden bestraft; 

Overwegende dat uit wat vooraf
gaat volgt dat de artikelen 21, eerste 
lid, Wegverkeerswet en 2, § 2, tweede 
lid, van het koninklijk besluit van 6 
mei 1988, door een onderdaan van een 
derde land die houder is van een door 
Lid-Staat afgegeven nog geldig rijbe
wijs te verplichten na verloop van een 
termijn van een jaar, te rekenen vanaf 
de dag van zijn inschrijving in het be
volkingsregister of het vreemdelingen
register, een Belgisch rijbewijs te be
komen, en door het niet naleven op 27 

juli 1993 van deze verplichting met de 
in artikel 30, § 1, 1 °' en 38, § 2, Weg
verkeerswet bepaalde stra:ffen te be
teugelen, niet in strijd is met het 
gemeenschapsrecht; 

Dat het middel in zoverre niet kan 
worden aangenomen; 

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

2 februari 1999 - ze kamer - Voorzit
ter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Goethals - Gelijklui
dende conclusie van de h. Goeminne, 
advocaat-generaal- Advocaat : mr. P. Ar
nou, Brugge. 

Nr. 59 

ze KAMER- 2 februari 1999 

HINDERLIJKE INRICHTINGEN- VER
GUNNINGSPLICHTIGE INRICHTING -
VERGUNNINGSAANVRAAG - WEIGERINGS
BESLISSING DOOR DE BESTENDIGE DEPUTA· 
TIE- BEROEP INGEDIEND DOOR DE EXPLOI
TANT- VERZENDING AAN DE VOORZITTER VAN 
DE VLAAMSE EXECUTIEVE - DOORZENDING 
AAN VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU
UITSPRAAK BINNEN DE 5 MAANDEN- GEBREK 
AAN TEGENBEWIJS - GEVOLG. 

Wanneer de exploitant van een vergunnings
plichtige inrichting zijn beroepschrift te
gen een door de bestendige deputatie ge
nomen weigeringsbeslissing verzendt aan 
de voorzitter van de Vlaamse Executieve, 
en niet aan de Vlaamse minister van 
Leefmilieu, doet de doorzending van dit 
beroepschrift naar de bevoegde minister 
geen verschuiving of verlenging van de 
termijn om uitspraak te doen ontstaan en 
komt het aan de beroepsindiener toe te be
wijzen dat de minister meer dan vijf 
maanden voor de in beroep genomen 
weigeringsbeslissing het beroep heeft ont
vangen : bij gebrek aan dergelijk bewijs 
beschikt de beroepsindiener niet over een 
stilzwijgend verworven milieuvergunning. 
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(Artt. 1, 1°, 51,§§ 1 en 2, en 52, 3° en 5°, 
a, B.Vl.Ex. van 6 februari 1991 [Via
rem I].) 

(DE ROO) 

ARREST 

(A.R. P.96.1190.N) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 20 juni 1996 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Over het middel, gesteld als uolgt : 
schending van de artikelen 6.1, van het 

Europese Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden, gesloten te Rome op 4 novem
ber 1950, goedgekeurd bij de wet van 13 
mei 1955, 149, 159, van de gecoi:irdineerde 
Grondwet van 1994, 1319, 1320, 1322, van 
het Burgerlijk Wetboek, 11, 154, 189, 211, 
van het Wetboek van Strafvordering, 23, 
§ 2, 24, § 1, 25, § 1, van het decreet van 28 
juni 1985 betreffende de milieuvergunning, 
51,§§ 1 en 2, 52, 3°, 5°, a, van het besluit 
van 6 februari 1991 van de Vlaamse Re
gering houdende vaststelling van het 
Vlaams Reglement betreffende de milieu
vergunning (Vlarem I), v66r de wijzigin
gen ingevoerd bij de besluiten van 28 ok
tober 1992 en van 19 januari 1994, en van 
het algemeen rechtsbeginsel van de eer
bied voor de rechten van de verdediging, 

doordat het bestreden arrest van her
vorming eiser veroordeelt tot een hoofd
gevangenisstraf van drie maand, met uit
stel voor een termijn van drie jaar, en tot 
een geldboete van 3000 frank op volgende 
gronden : Ten onrechte stelt eiser dat hij in 
de bewezen verklaarde periode over een 
stilzwijgende vergunning beschikte en wel 
overeenkomstig de gevraagde verande
ring voor 3000 varkens. Anders dan hij be
weert besliste de Minister wel degelijk bin
nen de termijn van 5 maanden waarvan 
sprake in art. 52, 5° van het Besluit van de 
Vlaarnse Regering van 6 februari 1991 hou
dende vaststelling van het Vlaamse Regle
ment betreffende de milieuvergunning, in 
werking getreden op 1 september 1991, 
kortweg Vlarem I genoemd. Blijkens de als 
zodanig niet betwiste vermelding in het Mi
nisterieel Besluit ontving de gemeenschaps
minister bevoegd voor de bescherming van 
het leefmilieu het ontvankelijk bevonden 
beroep op 16.10.92 en dateert de beslis
sing van 15.3.1993, dit is binnen de voor
melde termijn. Dat het beroep voor 

16.10.1992 bij de Voorzitter van de Vlaamse 
Executieve, aan wie het was gericht, en 
eventueel andere personen of diensten toe
kwam, doet hieraan geen afbreuk. De ont
vankelijkheid van het beroep is iets an
ders dan het al of niet verstreken zijn van 
de termijn van 5 maanden. De argumen
ten aangehaald met betrekking tot de ove
rigens aanvaarde ontvankelijkheid van het 
beroep zijn derhalve niet relevant. De tekst 
van voormeld art. 52, 5°, a, is duidelijk, 
heeft geen interpretatie en bindt het hof 
(van beroep) niettegenstaande eventuele 
andersluidende rechtspraak : de termijn 
van 5 maanden loopt "te rekenen vanaf de 
datum van ontvangst van het beroep door 
de Gemeenschapsminister". Dit is terzake 
16.10.92. De briefwaarbij kennis werd ge
geven van de beslissing werd blijkens de 
briefomslag neergelegd door eiser op 25.3.93 
verzonden, hetzij wel degelijk tijdig (art. 52, 
4°, c). De niet tijdige kennisgeving alleen 
zou trouwens niet meebrengen dat de be
slissing als onbestaande zou moeten be
schouwd worden en eiser alsnog over een 
stilzwijgende vergunning zou beschik
ken, 

terwijl, ... 
derde onderdeel, eiser in toepassing van 

artikelen 23, § 2, van het Milieudecreet en 
51, § 1, Vlarem I terecht en geldig beroep 
heeft ingesteld dat bij aangetekend schrij
ven van 6 oktober 1992 gericht was aan de 
Vlaamse Executieve p/a de Voorzitter, en 
door deze ontvangen werd op 7 oktober 
1992; dat alleen deze datum als datum van 
ontvangst van dit beroep kan beschouwd 
worden, zodat de beslissingstermijn van 5 
maanden voor de Minister ingegaan is op 
7 of 8 oktober 1995; dat dientengevolge het 
ministerieel besluit van 15 maart 1993 
laattijdig was; dat het bestreden arrest der
halve ten onrechte heeft geoordeeld dat het 
beroep van eiser na doorzending ervan door 
de Vlaamse Regering op 16 oktober 1992 
ontvangen was door de Gemeenschaps
minister van Leefmilieu, zodat de minis
teriele beslissing van 15 maart 1993 toch 
binnen de termijn van 5 maanden zou ge
nomen geweest zijn; dat immers de door
zending van het beroep, op 7 oktober 1992 
ontvangen door de Vlaamse Regering, aan 
de Minister van Leefmilieu, die het dan 
ontving op 16 oktober 1992, geen tweede 
datum van ontvangst doet ontstaan en er 
geen mogelijkheid van verschuiving of ver
lenging van deze termijn van 5 maanden 
voorzien is; dat dientengevolge het bestre
den arrest ten onrechte toepassing van dit 
ministerieel besluit van 15 maart 1993 
heeft gemaakt daar het als laattijdig had 
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moeten verworpen worden en niet voor toe
passing vatbaar was (schending van art. 
159, van de gecoordineerde Grondwet van 
1994, 23, § 2, 24, § 2, 25, § 1, van het de
creet van 28 juni 1985, 51, §§ 1 en 2, 52, 3° 
en 5°, a, van het Besluit van de Vlaamse 
Regering van 6 februari 1991), 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat luidens artikel 1, 

1°, Vlarem I besluit, voor de toepas
sing van dit besluit wordt verstaan on
der "de Gemeenschapsminister'': het 
lid van de Vlaamse Executieve tot 
wiens bevoegdheid de bescherming 
van het leefmilieu behoort; 

Dat het aldus deze minister betreft 
die de door artikel52, 3° en 5°, a, van 
dit besluit bepaalde termijn van vijf 
maanden te rekenen van de ontvangst 
van het beroep om hierover uitspraak 
te doen moet in acht nemen, en aan 
wie te dien einde het in artikel 51, §§ 
1 en 2, bedoelde beroepschrift moet 
worden verstuurd; 

Overwegende dat wanneer de ex
ploitant zijn beroepschrift tegen een 
door de bestendige deputatie gena
men weigeringsbeslissing verzendt aan 
de Voorzitter van de Vlaamse Execu
tieve, en niet aan de Vlaamse minis
ter van leefmilieu, zoals nochtans is 
voorgeschreven door het te dezen toe
passelijke artikel 51, § 2, Vlarem I, de 
doorzending van dit beroepschrift naar 
de bevoegde minister geen verschui
ving of verlenging van de termijn om 
uitspraak te doen doet ontstaan, doch 
het aan de beroepsindiener toekomt te 
bewijzen dat de minister meer dan vijf 
maanden v66r de in beroep genomen 
weigeringsbeslissing het beroep heeft 
ontvangen; 

Dat wanneer een dergelijk bewijs 
niet wordt geleverd, niettegenstaande 
de Minister beweert dat hij het beroep
schrift minder dan vijf maanden v66r 
de genomen beslissing ontving, de be
roepsindiener niet over een stilzwij
gend verworven milieuvergunning be
schikt; 

Overwegende dat de appelrechters 
vaststellen en eiser niet betwist dat de 
bevoegde gemeenschapsminister bin-

nen de vijf maanden nadat hij het 
beroepschrift van de voorzitter van de 
Executieve ontvangen had, een beslis
sing genomen heeft; 

Dat zij op grand van deze feitelijke 
vaststellingen de beslissing dat eiser 
te dezen zich niet op een stilzwijgende 
vergunning kan beroepen naar recht 
verantwoorden; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

2 februari 1999 - 2e kamer - Voorzit
ter : de h. Holsters, voorzitter- Verslag
geuer : de h. Frere - Gelijkluidende con
clusie van de h. Goeminne, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Houtekier. 

Nr. 60 

ze KAMER- 2 februari 1999 

1 o BESLAG- ALLERLEI- IN BESLAG GENO
MEN GOEDEREN- STRAFZAKEN- VERNIETI
GING OF WEGMAKING- BESTANDDELEN. 

zo MISDRIJF- ALGEMEEN. BEGRIP. MATE
RIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. EENHEID 
VAN OPZET- MOREEL BESTANDDEEL- IN BE
SLAG GENOMEN GOEDEREN- VERNIETIGING 
OF WEGMAKING- BESTANDDELEN. 

3° BESLAG- ALLERLEI- IN BESLAG GENO
MEN GOEDEREN- STRAFZAKEN- VERNIETI
GING OF WEGMAKING- BESTANDDELEN
BEDRIEGLIJK OPZET- BEGRIP. 

4 o MISDRIJF - ALGEMEEN. BEGRIP. MATE
RIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. EENHEID 
VAN OPZET- MATERIEEL BESTANDDEEL- IN 
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BESLAG GENOMEN GOEDEREN - VERNIETI
GING OF WEGMAKING- BESTANDDELEN
BEDRIEGLIJK OPZET. 

1 o en 2° Voor het vernietigen of wegma
ken van in beslag genomen goederen in de 
zin van artikel 507, eerste lid, Sw. vol
staat het dat de goederen worden ver
plaatst met het oogmerk de uitoefening 
van de uit het beslag voortvloeiende reck
ten van de schuldeisers onmogelijk te ma
ken. (Art. 507, eerste lid, Sw.) 

3° en 4° Voor het bestaan van het bedrieg
lijk opzet in de zin van artikel 507, eer
ste lid, Sw., waarvan de rechter het be
staan in feite vaststelt, is vereist dat de 
goederen onttrokken worden aan de 
schuldeisers die beslag hebben laten leg
gen en dat de ontdraging is gebeurd in 
het belang van de beslagene : hiertoe is 
niet vereist dat de beslagene eigenaar is 
van de ontdragen goederen, of een 
revindicatieprocedure heeft ingesteld. (Art. 
507, eerste lid, Sw.) 

(MUYS E.A. 
T. CH.C.W BEEK MANAGEMENT N.V.) 

ARREST 

(A.R. P.96.160l.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 november 1996 door 
het Hofvan Beroep te Antwerpen ge
wezen; 

I. Op de voorzieningen van Johan
nes Muijs en Jeanette Bleijenberg: 

A. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen op de 
strafvordering tegen de eisers : 

Over het middel : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat voor het vernie

tigen of wegmaken van in beslag ge
nom en goederen in de zin van arti
kel 507, eerste lid, Strafwetboek 
volstaat dat de goederen worden ver
plaatst met het oogmerk de uitoefe
ning van de uit het beslag voort
vloeiende rechten van de schuldeisers 
onmogelijk te maken; 

Overwegende dat het onderdeel, in 
zoverre het aanvoert dat "opdat van 
(het) constitutief bestanddeel van ont
draging (vernietiging of wegmaking) 
sprake zou kunnen zijn, het vereist is 
dat de schuldenaar zich ( ... )van het 
bezit van de goederen heeft ontdaan", 
faalt naar recht; 

Wat het tweede en het derde onder
dee! betreft : 

Overwegende dat voor het bestaan 
van het bedrieglijk opzet in de zin van 
artikel 507, eerste lid, Strafwetboek is 
vereist dat de goederen onttrokken 
worden aan de schuldeisers die be
slag hebben laten leggen en dat de 
ontdraging is gebeurd in het belang 
van de beslagene; dat niet is vereist 
dat de beslagene eigenaar is van de 
ontdragen goederen, nu hij, ook zon
der deze hoedanigheid te bezitten, be
lang kan hebben bij de ontdraging; dat 
het wel of niet instellen van een 
revindicatieprocedure door de eige
naar van de ontdragen goederen hier
aan niet afdoet; dat de rechter in feite, 
mitsdien op onaantastbare wijze, het 
bestaan van bedrieglijk opzet vast
stelt; 

Overwegende dat het derde onder
dee!, in zoverre het aanvoert dat ar
tikel 507, eerste lid, Strafwetboek niet 
van toepassing kan zijn omdat de ei
sers geen eigenaar zijn van de ontdra
gen goederen en omdat de werkelijke 
eigenaar een revindicatieprocedure 
heeft ingesteld, faalt naar recht; 

Overwegende voor het overige dat 
de appelrechters met de op de vijfde en 
de zesde bladzijde van het bestreden 
arrest vermelde feitelijke gegevens 
considereren, eensdeels, dat de ei
sers "de goederen bedrieglijk hebben 
weggemaakt, met name met het oog
merk om het bewarend beslag ondoel
matig te maken", anderdeels, "dat de 
wegmaking gebeurde in het belang 
van de beslagene(n) daar het meren
deel der beslagen goederen door (de ei
sers) als inboedel werd gebruikt in hun 
woonst in Nederland; dat de Jeep 
Cherokee zelfs werd verkocht en de 
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gelden werden gei:nd" en voorts dat 
"het zonder belang is dat (de eisers) 
geen eigenaars zouden zijn van de be
slagen goederen ( ... ) daar (de eisers) 
daadwerkelijk voordeel haalden uit de 
ontdraging van de goederen naar N e
derland"; 

· Dat de rechters met hun motive
ring het strijdige of andere feitelijke 
verweer van de eisers ten betoge dat 
zij te goeder trouw hebben gehandeld 
en geen belang bij de ontdraging had
den verwerpen, zodoende de conclu
sie van de eisers beantwoorden, en de 
beslissing regelmatig met redenen om
kleden en naar recht verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

Om die redenen, verwerpt de voor
zieningen; veroordeelt de eisers in de 
kosten van de respectieve voorzienin
gen. 

2 februari 1999 - 2e kamer - Voorzit
ter: de h. Holsters, voorzitter- Verslag
gever : de h. Frere - Gelijkluidende con
clusie van de h. Goeminne, advocaat
generaal - Advocaat : mr. W. Mertens, 
Antwerpen. 

Nr. 61 

2e KAMER - 2 februari 1999 

1 o MISDRIJF - ALGEMEEN. BEGRIP. MATE
RIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. EENHEID 
VAN OPZET- MOREEL BESTANDDEEL- MI
LIEUHEFFING - ONJUISTE OF ONVOLLEDIGE 
AANGIFTE- VALSHEID IN GESCHRIFTE EN GE
BRUIK VAN VALSE STUKKEN- VERSCHIL -
GEVOLG. 

2° STRAF - SAMENLOOP- ALLERLEI- MI
LIEUHEFFING- ONJUISTE OF ONVOLLEDIGE 
AANGIFTE- VALSHEID IN GESCHRIFTE EN GE
BRUIK VAN VALSE STUKKEN - MOREEL BE
STANDDEEL- VERSCHIL- GEVOLG. 

3° MILIEURECHT- AFVALSTOFFEN- MI
LIEUHEFFING- ONJUISTE OF ONVOLLEDIGE 
AANGIFTE - VALSHEID IN GESCHRIFTE EN GE
BRUIK VAN VALSE STUKKEN- MOREEL BE
STANDDEEL- VERSCHIL- GEVOLG. 

4o VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE 
STUKKEN- MILIEUHEFFING- ONJUISTE 
OF ONVOLLEDIGE AANGIFTE - MOREEL BE
STANDDEEL- VERSCHIL- GEVOLG. 

1°, 2°, 3° en 4° Het gebrek aan oprecht
heid, dat een bestanddeel is van het mis
drijf van onjuiste of onvolledige aan
gifte tot milieuheffing, is niet gelijk te 
stellen met het bedrieglijk inzicht of oog
merk om te schaden, bestanddeel van het 
misdrijf van valsheid in geschrifte en ge
bruik : de bijzondere strafbepalingen voor 
de onjuiste of onvolledige aangifte tot mi
lieuheffing staan derhalve een toepas
sing van de artikelen 193 en volgende van 
het Strafwetboek niet in de weg. (Artt. 
47ter, § 1, en 47quater, § 2, AfValstoffen
decreet, en artt. 193, 196, 197, 213 en 
214 Sw.) 

(DEKOCK) 

ARREST 

(A.R. P.97.1560.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 oktober 1997 door 
het Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 193, 194, 195, 

196, 197, 214 van het Strafwetboek, 47ter, 
47quater, 56 in de versie ervan v66r de wij
ziging door het Decreet dd. 20 april 1994, 
van het Decreet van de Vlaamse Raad dd. 
2 juli 1981 betreffende het beheer van af
valstoffen (hierna aangeduid met Afval
stoffendecreet), 2 van het Besluit van de 
Vlaamse Executieve dd. 14 februari 1990 
houdende nadere regelen betreffende de mi
lieuheffingen op vaste afvalstoffen en van 
het algemeen rechtsbeginsel dat de bijzon
dere strafwet de toepassing van de alge
mene uitsluit zoals o.m. neergelegd in ar
tikel 100 van het Strafwetboek, 
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doordat het bestreden arrest eiser ver
oordeelt voor de bewezen feiten A, B, C en 
D samen tot een gevangenisstraf van 2 
maand met uitstel gedurende 3 jaar en een 
geldboete van 500 frank verhoogd met de 
opdeciemen tot 45.000 frank of 1 maand 
vervangende gevangenisstraf, tot het be
talen van het bedrag van 10 frank x 200 
opdeciemen tot financiering van het Fonds 
voor hulp aan de slachtoffers van opzette
lijke gewelddaden en een forfaitaire ver
goeding van 1.000 frank voor de kosten en 
de kosten van beide aanleggen, op grond 
van de motieven: "alle feiten kennen een
zelfde opzet zodat slechts de zwaarste straf 
dient opgelegd nl. deze voor de feiten A en 
B; de straffen als na bepaald - ingevolge 
art. 214 Sw. is ook verplichtend een geld
boete op te leggen - zijn de passende be
teugeling om te doen inzien dat het be
lang van de maatschappij in de regel de 
prive-belangen moet primeren en misdrij
ven niet lonend mogen zijn", 

terwijl krachtens de artikelen 4 7ter, § 1 
en 47quater, § 2, van het Afvalstoffen
decreet van 2 juli 1981 de milieuhe:ffing ge
heven wordt op basis van de in de loop van 
de maanden april, juli, oktober en januari 
in te dienen aangiften, dewelke op grond 
van artikel 2 van het Decreet dd. 14 fe
bruari 1990 bekleed zijn met de formule dat 
de he:ffingsplichtige verklaart dat de in de 
aangifte vermelde gegevens oprecht en vol
ledig zijn; eenieder die deze voorschriften 
overtreedt door een onjuiste aangifte in te 
dienen strafbaar is gesteld door artikel 56, 
1°, van het hoger genoemde Af\ralstoffen
decreet; derwijze dergelijke ingediende, -
en op deze wijze gebruikte -, onjuiste aan
gifte, - en daarin valse zijnde -, straf
baar is gesteld door de bijzondere straf
wet die genoemd artikel 56, 1°, uitmaakt en 
dewelke uitsluit dat diezelfde gedragin
gen gestraft kunnen worden onder deal
gemene strafwet met de gemeenrechtelijke 
bepalingen van de artikelen 193 e.v. van 
het Strafwetboek inzake valsheid in ge
schrifte en gebruik ervan; 

zodat, het bestreden arrest door op de in 
de feiten A en B geviseerde onjuiste en in
gediende "Aangiften Milieuheffing" deal
gemene strafwet toe te passen onder de 
kwalificatie van valsheid in geschrifte en 
gebruik ervan in plaats van de bijzondere 
strafwet voorzien in artikel 56, 1°, van het 
Afvalstoffendecreet de in de aanhef van het 
middel aangehaalde bepalingen en alge
meen rechtsbeginsel miskent : 

Overwegende dat krachtens de ar
tikelen 47ter, § 1, en 47quater, § 2, 

Afvalstoffendecreet, de milieuheffing 
geheven wordt op basis van de in de 
loop van de maanden april, juli, okto
ber en januari in te dienen aangif
ten, dewelke op grond van artikel 2 
van het besluit van de Vlaamse rege
ring van 14 februari 1990 houdende 
nadere regelen betreffende de milieu
heffingen op vaste afvalstoffen, arti
kel 1 van het ministerieel besluit van 
22 maart 1990 houdende vaststelling 
van het aangifteformulier benodigd 
voor het verrichten van de aangifte 
voor de milieuheffing en van de bij dit 
besluit gevoegde bijlage, bekleed zijn 
met de formule dat de heffingsplich
tige verklaart dat de in de aangifte 
vermelde gegevens oprecht en volle
dig zijn; dat eenieder die deze voor
schriften overtreedt door een onjuiste 
aangifte in te dienen strafbaar is ge
steld door artikel 56, 1", Afvalstoffen
decreet; 

Overwegende dat het gebrek aan op
rechtheid, bestanddeel van het bij de 
artikelen 47ter, § 1, 47quater, § 2 en 
56, 1", Afvalstoffendecreet, bepaalde 
misdrijf van onjuiste of onvolledige 
aangifte tot milieuheffing, niet gelijk 
te stellen is met het bedrieglijk in
zicht of oogmerk om te schaden, be
standdeel van het misdrijf van vals
heid in geschrifte en gebruik; 

Dat bij ontstentenis van het ver
melde bijzondere opzet als constitu
tief bestanddeel, de aangewezen bij
zondere strafbepalingen een toepas
sing, in voorkomend geval, van de 
artikelen 193 en volgende van het 
StrafWetboek niet in de weg staan; 

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. 
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2 februari 1999 - 2e kamer- Voorzit
ter : de h. Holsters, voorzitter - Verslag
gever : de h. Goethals - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Goeminne, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Delahaye. 

Nr. 62 

2e KAMER - 3 februari 1999 

CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN
BELANG- STRAFVORDERING- MEERDERE 
TELASTLEGGINGEN- EEN ENKELE STRAF
MIDDEL DAT OP EEN TELASTLEGGING BETREK
KING HEEFT- NAAR RECHT VERANTWOORDE 
STRAF- ONTVANKELIJKHEID. 

De middelen die, gesteld dat zij gegrond wa
ren, slechts op de feiten van een telast
legging betrekking hebben, terwijl de uit
gesproken maatregel naar recht is 
verantwoord door de in de andere twee te
lastleggingen bewezen verklaarde fei
ten, kunnen niet leiden tot vernietiging en 
zijn, bijgevolg, niet ontvankelijk (1). (Artt. 
411 en 414 Sv.) 

(GILlS T. CHARLIER) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.98.0607.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 26 maart 1998 gewe
zen door het Hof van Beroep te Luik; 

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

Over het derde middel : 
Overwegende dat uit het zittings

blad van 26 februari 1998 van het hof 
van beroep blijkt dat het openbaar mi
nisterie in zijn vorderingen is gehoord; 

(1) Cass., 11 maart 1997, A.R. P.96.0223.N, nr. 
136. 

Overwegende dat het arrest de te
lastleggingen A2 (gewone slagen, toe
gebracht aan Philippe Charlier), B3 
(bedreiging door gebaren of zinnebeel
den met een aanslag op personen of ei
gendommen, waarop een criminele 
straf is gesteld) en B4 (het dragen van 
een verweerwapen zonder gewettigde 
reden of vergunning) bewezen ver
klaart; dat het beslist dat de ten laste 
gelegde feiten de uitvoering zijn van 
hetzelfde strafbaar opzet en dat het de 
gewone opschorting van de ui tspraak 
van de veroordeling beveelt voor de 
duur van drie jaar; 

Overwegende dat de middelen ai
leen betrekking hebben op de feiten 
van de telastlegging A2, zodat, nu de 
bevolen maatregel naar recht is ver
antwoord door de bewezen verklaarde 
feiten van de telastlegging B4, de mid
delen die aileen betrekking hebben op 
de telastlegging A2, zelfs al zouden ze 
gegrond zijn, niet tot cassatie kun
nen leiden, mitsdien niet ontvanke
lijk zijn; 

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

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de burgerc 
lijke rechtsvordering : 

Overwegende dat het arrest, met be
vestiging van de beroepen beslissing, 
eiser veroordeelt om aan verweerder 
een provisioneel bedrag van een frank 
te betalen; dat het de zaak voor het 
overige naar de eerste rechter ver
wijst; dat die beslissing geen eindbe
slissing is in de zin van het oud arti
kel 416 van het Wetboek van 
Strafvordering en geen uitspraak doet 
over een geschil inzake bevoegdheid; 

Dat de voorziening voorbarig en der
halve niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 
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3 februari 1999 - 2e kamer- Voorzit
ter : de h. Lahousse, waarnemend voorzit
ter- Verslaggever : mevr. Jeanmart- Ge
lijkluidende conclusie van de h. Henkes, 
advocaat-generaal-Aduocaat: mr. J. Bau
doin, Neufchateau. 

Nr. 63 

2e KAMER - 3 februari 1999 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - OP CONCLUSIE - STRAFZA
KEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN 
ACCIJNZEN INBEGREPEN) - PREJUDICIELE 
VRAAG - ARBITRAGEHOF - GROND
WETTIGHEIDSTOETSING DOOR DE FEITEN
RECHTER- REGELMATIGE MOTIVERING. 

2o ARBITRAGEHOF PREJUDICIELE 
VRAAG- HOF VAN CASSATIE- VERPLICHTING 
-GRENZEN. 

3o PREJUDICIEEL GESCHIL 
ARBITRAGEHOF- VERPLICHTING VAN RET 
HOF VAN CASSATIE- GRONDWETTIGHEID VAN 
EEN K.B. - GRENZEN. 

4 o CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- ONDUIDELIJK MIDDEL- BEGRIP. 

1 o Het appelgerecht dat de conclusie van de 
beklaagde, die ertoe strekt een prejudi
ciele vraag aan het Arbitragehof te stet
len, beantwoordt door de door die vraag 
opgeworpen grondwettigheidstoetsing zelf 
te verrichten, omkleedt zijn beslissing re
gelmatig naar recht. (Art. 149 Gw.) 

2° en 3° De prejudiciele vraag betreffende 
de gebeurlijke schending van de art. 10, 
11 en 24 Gw., door een K.B., hoeft niet 
aan het Arbitragehof te worden gesteld, 
aangezien voornoemd hof, bij wijze van 
prejudiciele beslissing, alleen uitspraak 
doet op vragen omtrent de schending van 
de voornoemde grondwetsbepalingen door 
een wet, een decreet of een ordonnantie 
(1). (Art. 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet 
Arbitragehof.) 

(1) Zie Cass., 15 juli 1997, A.R. P.97.0939.N, nr. 
315; 11 juni 1998, A.R. nr. C.95.0114.N, nr. 302. 

4 o Niet ontvankelijk is het middel, dat niet 
aangeeft in hoeverre de bestreden beslis
sing het algemeen beginsel van het recht 
van verdediging en van het recht op een 
eerlijk proces heeft miskend (2). 

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

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.98.0980.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 15 juni 1998 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel; 

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

Over het middel : 

Overwegende dat eiseres niet pre
ciseert in hoeverre het arrest de alge
mene rechtsbeginselen van de eerbie
diging van het recht van verdediging 
en van het in artikel 6 van het Ver
drag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden vastgelegde recht op een 
eerlijk proces miskent; 

Dat het middel, in zoverre, niet ont
vankelijk is; 

Overwegende, voor het overige, dat 
er volgens het arrest "geen grond be
staat om de in de slotsom van beklaag
des conclusie geformuleerde prejudi
ciele vraag te stellen aan het 
Arbitragehof', op grond dat "de boete 
'die het dubbele van de betrokken be
lasting bedraagt' een fiscale sanctie is; 
dat, in tegenstelling tot wat beklaagde 
beweert, zowel artikel 30 van de wet 
van 28 december 1983 als artikel 41 
van het koninklijk besluit van 3 april 
1953 de toepassing van de wet van 29 
juni 1964 op de fiscale stra:ffen uit
sluiten; dat artikel 41 van het konink
lijk besluit van 3 april 1953 van toe
passing is op alle personen die 

(2) Zie Cass., 2 juni 1981, A.R. 6512, nr. 567. 
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voornoemd koninklijk besluit overtre
den en de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet dus niet schendt"; 

Overwegende dat het hof van be
roep de in de tweede prejudiciele vraag 
voorgestelde grondwettigheidstoet
sing zelf heefi verricht en aldus op het 
verzoek om die toetsing door het 
Arbitragehof te laten verrichten ge
antwoord heeft door het te verwer
pen; 

Dat het hof zodoende antwoordt op 
de conclusie van eiseres en zijn be
slissing naar recht verantwoordt; 

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

Over het verzoek tot het stellen van 
een prejudiciele vraag : 

Overwegende dat eiseres vraagt dat 
aan het Arbitragehof de volgende 
vraag wordt gesteld: "Schendt arti
kel41 van het koninklijk besluit van 
3 april 1953 de artikelen 10 en 11 van 
de Grondwet, in zoverre het elke 
schorsing of opschorting van de uit
spraak verbiedt ten aanzien van een
ieder die tot een geldboete is veroor
deeld, terwijl het die schorsing of 
opschorting van de uitspraak wel toe
staat ten aanzien van de personen die 
veroordeeld zijn tot een hoofdgevan
genisstraf'; 

Overwegende dat artikel26, § 1, 3", 
van de bijzondere wet van 6 januari 
1989 op het Arbitragehof bepaalt dat 
voornoemd Hof, bij wege van arrest, 
uitspraak doet op prejudiciele vra
gen omtrent de schending door een 
wet, een decreet of een beschikking 
van de artikelen 10, 11 en 24 van die 
Grondwet; 

Overwegende dat het verzoek niet 
binnen het toepassingsgebied van 
voornoemd artikel 26 valt; 

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

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de door de 
Belgische Staat tegen eiseres inge-

stelde rechtsvordering tot betaling van 
de openingsbelasting op een drank
gelegenheid : 

Overwegende dat eiseres geen bij
zonder middel aanvoert; 

Om die redenen, zegt dat er geen 
grand bestaat om de door eiseres voor
gestelde prejudiciele vraag aan het 
Arbitragehof te stellen; verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiseres in de 
kosten. 

3 februari 1999 - 2e kamer- Voorzit
ter: de h. 1 Lahousse, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Batsele - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Henkes, 
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. De 
Bruyn; P. Chome en 0. Bastyns, Brussel. 

Nr. 64 

2e KAMER- 3 februari 1999 

1 o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTI
KEL 6.2- GETUIGENIS -ANDERE GEGEVENS 
- BEOORDELING RECHTER 

2° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAF

ZAKEN- GETUIGENIS -ANDERE GEGEVENS 
- BEOORDELING RECHTER 

1 o en 2° Miskenning van het recht van ver
dediging en schending van art. 6 
E. VR.M. kunnen niet worden afgeleid uit 
de omstandigheid alleen dat de rechter 
zijn beslissing grondt op een getuigenis 
zonder rekening te houden met andere ge
gevens van het dossier, wanneer de be
klaagde zijn middelen vrijelijk heeft kun
nen voordragen over alle gegevens van 
dat dossier (1). 

(1) Zie Cass., 16 maart 1982, A.R. 7111, nr. 418. 
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(KAISER T. HENS) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.98.0985.F) 

RET ROF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 10 juni 1998 in het 
Duits in hager beroep gewezen door de 
Correctionele Rechtbank te Eupen, en 
gelet op de in dezelfde taal gestelde 
voorziening; 

Gelet op de op 16 juli 1998 door de 
eerste voorzitter van het Rof gewe
zen beschikking, volgens welke de 
rechtspleging vanaf de terechtzitting 
in het Frans zal worden gevoerd; 

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

Over het tweede middel : 
Overwegende dat uit de omstandig

heid dat de rechter zijn beslissing laat 
steunen op een getuigenis zonder acht 
te slaan op andere gegevens van het 
dossier, niet kan worden afgeleid dat 
het recht van verdediging en artikel 6 
van het Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Fun
damentele Vrijheden zijn geschon
den, nu eiser zijn middelen vrijelijk 
heeft kunnen voordragen over aile ge
gevens van het dossier; 

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

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

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissingen op de door en 
tegen eiser ingestelde burgerlijke 
rechtsvorderingen : 

Overwegende dat eiser geen bijzon
der middel aanvoert; 

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

3 februari 1999 - 2e kamer - Voorzit
ter : de h. Lahousse, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Close - Gelijk
luidende conclusie van de h. Henkes, 
advocaat-generaal- Advocaat : mr. M. Or
ban, Eupen. 

Nr. 65 

2e KAMER- 3 februari 1999 

VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHA
VING- MOTNERING -AUTOMATISME- WET
TIGHEID. 

De beslissing van de kamer van inbeschul
digingstelling, die de beschikking tot 
handhaving van de voorlopige hechte
nis bevestigt en daarbij aileen verwijst 
naar de in het aanhoudingsbevel weer
gegeven redenen en naar de vroegere ar
resten van de kamer van inbeschuldi
gingstelling, waarvan de motivering 
eveneens tot een verwijzing beperkt blijft, 
is niet naar recht verantwoord, wan
neer die systematische herhaling van de
zelfde motieven wijst op een automa
tisme dat niet verenigbaar is met het 
uitzonderlijk karakter van de voorlo
pige hechtenis, met de noodzakelijke in
dividualisering en met het evolutief ka
rakter ervan (1)*. (Artt. 16, § 1, 22, vijfde 
lid, en 30, § 4, Wet Voorlopige Hechte
nis.) 

(BEN SIDI KARIM) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.99.0133.F) 

RET ROF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 januari 1999 gewe
zen door de kamer van inbeschuldi
gingstelling van het Rof van Beroep te 
Brussel; 

(1) Cass., 20 jan. 1988, A.R. 6429, nr. 308; zie 
Cass., 10 juni 1992, A.R. 14, nr. 530, en 24 juni 
1992, A.R. 64, nr. 563. 
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Over het ambtshalve aangevoerde mid
del : schending van de artikelen 16, § 1, 22, 
vijfde lid, en 30, § 4, van de wet van 20 juli 
1990 betreffende de voorlopige hechte
nis: 

Overwegende dat eiser op 27 januari 
1998 is aangehouden, onder meer op 
grond dat "er een sterk vermoeden be
staat dat hij deelgenomen heeft aan 
een drugshandel ( ... ); dat verschil
lende onderzoeksverrichtingen moe
ten worden uitgevoerd; dat die fei
ten een ernstige bedreiging vormen 
voor de openbare veiligheid en ander
mans gezondheid; dat de vrees be
staat dat (eiser), indien hij op vrije 
voeten wordt gesteld, die misdrijven 
zal voortzetten, zich met derden zal 
verstaan en zich aan het optreden van 
het gerecht zal onttrekken; dat zijn 
vrijheidsbeneming bijgevolg volstrekt 
noodzakelijk is voor de openbare vei
ligheid, voor dit onderzoek en voor de 
goede afhandeling van de strafvorde
ring"; 

Overwegende dat het bestreden ar
rest de beroepen beschikking tot hand
having van eisers voorlopige hechte
nis bevestigt, en daartoe verwijst naar 
de in het aanhoudingsbevel weerge
geven redenen en naar het arrest van 
15 december 1998 van de kamer van 
inbeschuldigingstelling; 

Dat voornoemd arrest evenwel zelf 
verwijst naar het arrest van 1 decem
ber 1998, dat op zijn beurt verwijst 

naar het arrest van 4 november 1998, 
waarin het arrest van 7 oktober wordt 
aangehaald; dat laatstgenoemde be
slissing, alsook de vorige arresten, die 
respectievelijk op 9 september, 11 au
gustus, 14 juli, 29 mei, 6 mei en 11 fe
bruari 1998 zijn gewezen, dezelfde mo
tivering bevatten; dat hetzelfde geldt 
voor elke, door de raadkamer in de 
zaak gewezen beschikking; 

Overwegende dat die systemati
sche herhaling van dezelfde motie
ven, door aileen te verwijzen naar een 
vorige beslissing, wijst op een auto
matisme dat niet verenigbaar is met 
het uitzonderlijk karakter van de voor
lopige hechtenis, de noodzakelijke in
dividualisering en het evolutief ka
rakter ervan; dat het arrest aldus 
voornoemde wetsbepalingen schendt; 

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. 

3 februari 1999 - 2e kamer - Voorzit
ter : de h. Lahousse, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. de Codt - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Henkes, 
advocaat-generaal. 

D/2000/0196/2 
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ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE 

Bijlage bij DEEL 1 van JAARGANG 1999 

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE 

A 
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 

Daad - Fout - Elektrische installatie -
Ondergrondse kabel - Onvoldoende 
diepte. 9 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Daad - Fout - Grondwerken - Onder
grondse elektrische kabel - Verplichtin
gen. 9 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Herstelplicht - Verscheidene daders. Hoof
delijkheid - Diefstal - Heling - Onder
scheiden daders - Eenzelfde schade -Onder
scheiden vergoedingen - Werkelijk geleden 
schade. 40 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Herstelplicht - Zaken - Motorrijtuig - Ge
bruik- Verhouding tussen de verzekeraar en 
de verzekerde of de verzekeringnemer -
Burgerrechtelijke aansprakelijkheid -
Verzekering- Geldigheid- Voorwaarde. 67 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade- Beoordelingsbevoegdheid. Raming. 
Peildatum - Raming ex aequo et bono -
Wettelijkheid- Voorwaarden. 40 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade - Materii:He schade. Elementen en 
grootte - Lichamelijke integriteit- Waarde 
op de arbeidsmarkt - Huishoudelijk werk. 7 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade - Materiele schade. Elementen en 
grootte - Diefstal - Heling - Onderschei
den daders - Eenzelfde schade - Onder
scheiden vergoedingen - Werkelijk geleden 
schade. 40 

Arbitragehof 
Prejudiciele vraag - Verplichting voor het 
Hof van Cassatie - Ongelijke behandeling 
die niet voortvloeit uit de wetsbepalingen 
waarvan de schending aangevoerd wordt -
Gevolg. 4 

Arbitragehof 
Prejudiciele vraag - Hof van Cassatie -
Verplichting- Grenzen. 130 

B 

Belastingen (Met de inkomstenbelastingen 
gelijkgestelde) 
Verkeersbelasting op motorrijtuigen - Inge
schreven voertuig - Openbare weg - Inge
bruikstelling - Vermoeden - Onweerleg
baar vermoeden. 116 

Belastingen (Met de inkomstenbelastingen 
gelijkgestelde) 
Verkeersbelasting op motorrijtuigen - Inge
schreven voertuig - Personenauto -
Auto voor dub bel gebruik- Minibus- Motor
fiets- Vernietiging- Belastingschuldige
Begrip. 116 

Berusting 
Burgerlijke zaken - Beslissing - Bepalin
gen van openbare orde - Gevolg. 97 

Beslag 
Algemeen- Beslagrechter- Bevoegdheid
Beslissing over de rechten der partijen. 55 

Be slag 
Algemeen - Goederen van een publieke per
soon- Wettigheid- Criteria- Continu1teit 
van de openbare dienst- Verstoring- Begrip. 

99 

Beslag 
Allerlei - In beslag genomen goederen -
Strafzaken- Vernietiging of wegmaking
Bestanddelen. 125 

Beslag 
Allerlei - In beslag genomen goederen -
Strafzaken- Vernietiging of wegmaking
Bestanddelen - Bedrieglijk opzet - Begrip. 

125 

Betekeningen en kennisgevingen 
Exploot- Mschrift - Gerechtsdeurwaarder 
- Handtekening - Ontbreken - Belasting
zaken - Inkomstenbelastingen - Voorzie
ning voor het hof van beroep - V erzoekschrift 
- Betekening - Gevolg. 50 
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Betekeningen en kennisgevingen 
Aller lei - V erzet - Strafzaken - Beklaagde 
in hechtenis - Alde van verzet - Kennisge
ving- Vormen- Opsluiting in het buiten
land - Gevolg. 4 

Bevoegdheid en aanleg 
Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Vol
strekte bevoegdheid (materiele, persoonlijke) 
- Beslagrechter- Beslissing over de rechten 
der partijen. 55 

Bevoegdheid en aanleg 
Strafzaken - Bevoegdheid - Kamer van 
inbeschuldigingstelling - Intemering van de 
voorlopig gehechte verdachte - Cassatie
beroep - Verzoek tot voorlopige invrijheid
stelling - Bevoegdheid. 6 

Bewijs 
Belastingzaken - Vermoedens - Feitelijke 
vermoedens- Toetsing door het Hof. 105 

Bewijs 
Burgerlijke zaken- Bekentenis- Niet voort
durende erfdienstbaarheid - Erfdienstbaar
heid van overgang - Akte van erkenning -
Begrip. 103 

Bewijs 
Strafzaken - Algemeen - Strafvordering -
Strafonderzoek - Recht om te zwijgen en om 
niet aan de eigen inverdenkingstelling mee te 
werken - Inlichtingen verkregen met mis
kenning van het recht van verdediging -
Wettigheid. 28 

Bewijs 
Strafzaken- Geschriften- Allerlei- Samen
stelling van de zetel - Wettig verhinderde 
magistraat - Beschikking van de voorzitter 
van het rechtscollege - Bewijs. 90 

Bewijs 
Strafzaken- Getuigen- Verhoor van een 
getuige- N oodzaak of opportuniteit- Feiten
rechter - Onaantastbare beoordeling. 39 

Bewijs 
Strafzaken - Bewijsvoering - Bewijsregels 
in burgerlijke en handelszaken. 2 

Bewijs 
Strafzaken-Aller lei- Uit het de bat geweerde 
stukken - Lot. 65 

Bewijs 
Strafzaken- Allerlei- Artikelen 12.3.1 en 
12.3.2 Wegverkeersreglement. 93 

Burgerlijke rechten. Politieke rechten 
Recht van verdediging - Douane en accijn
zen - Burgerlijke rechtsvordering tot beta
ling van ontdoken rechten - Strafonderzoek 
- Recht om te zwijgen en om niet aan de 
eigen inverdenkingstelling mee te werken -
Inlichtingen verkregen met miskenning van 
het recht van verdediging - Gevolg. 28 

c 
Cassatie 

Bevoegdheid van het Hof - Algemeen -
Roekeloze voorziening - Tegenvordering -
Schadevergoeding. 82 

Cassatie 
Bevoegdheid van het Hof- Kamers. Ver
enigde kamers. Voltallige zitting. Algemene 
vergadering-Verenigde kamers- Belasting
zaken - Inkomstenbelastingen. 59 

Cassatie 
Vemietiging. Omvang- Burgerlijke zaken
Cassatieberoep - Oproeping tot bindend
verklaring van het arrest- Cassatie- Beslis
sing- Vervolg- Gevolg. 97 

Cassatie 
Vernietiging. Omvang- Strafzaken- Straf
vordering- Beklaagde en verdachte- Geld
boete - Onwettigheid - Gevolg. 44 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Personen door of tegen wie 
cassatieberoep kan of moet worden ingesteld 
- Algemeen- Voorziening namens een over
ledene - Ontvankelijkheid. 42 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep 
en betekening- Strafvordering- Duur, begin 
en einde - Begin - Cassatieberoep tijdens 
de gewone termijn van verzet - Ontvanke
lijkheid. 61 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep 
en betekening- Burgerlijke rechtsvordering 
- Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslis
sing) - Beklaagde veroordeeld bij verstek -
Veroordeling op tegenspraak t.a.v. de burger
lijke partij - Beslissing tegensprekelijk t.a.v. 
de vrijwillig tussengekomen partij - Voorzie
ning van de burgerlijke partij tegen deze 
laatste beslissing - Voorziening v66r het 
verstrijken van de gewone termijn van verzet 
- Ontvankelijkheid. 27 

Cassatieberoep 
Strafzaken-Vonnen-Vonn van het cassatie
beroep en venneldingen- Douane en accijn
zen- Burgerlijke rechtsvordering- Veroor
delende beslissing- Geldboeten- Ontdoken 
rechten - Verbeurdverklaring - Geen enkel 
middel - Ontvankelijkheid. 43 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Vormen - Vonn en termijn 
van betekening en/of neerlegging - Jeugd
beschenning - Ouders van minderjarige -
Ontvankelijkheid - Betekening aan open
baar ministerie. 2 



Cassatieberoep 
Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cas
satieberoep - Strafvordering - Beslissingen 
uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep 
- Onderzoeksgerecht - Beslissing op het 
hager beroep van het openbaar ministerie -
Voorwaarden. 69 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cas
satieberoep- Strafvordering- Beslissingen 
waartegen reeds cassatieberoep is ingesteld 
- Gevolg. 47 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cas
satieberoep - Strafvordering - Gemis aan 
belang ofbestaansreden- Veroordelend arrest 
- Verwerping der voorziening - Bevel tot 
onmiddellijke aanhouding - Voorziening -
Ontvankelijkheid. 44 

Cassatieberoep 
Strafzaken- Mstand- Algemeen- Mstand 
namens een overledene - Gevolg. 42 

Cassatieberoep 
Belastingzaken - Person en door of tegen wie 
cassatieberoep kan of moet worden ingesteld 
- Eisers en verweerders - Gemeentebelas
tingen - Eiser - Gemeente - College van 
burgemeester en schepenen- Gemeenteraad 
- Machtiging- Verantwoording. 110 

Cassatieberoep 
Belastingzaken - Vormen - Algemeen -
Gemeentebelastingen- Openbaar ministerie 
- Grand van niet-ontvankelijkheid - Ken
nisgeving. 110 

Cassatieberoep 
Belastingzaken- Vormen- Vorm van het 
cassatieberoep en vermeldingen- Inkomsten
belastingen - Verzoekschrift - Handteke
ning - Verplichting - Geldigheid. 58 

Cassatieberoep 
Belastingzaken- Vormen- Vorm van het 
cassatieberoep en vermeldingen- Inkomsten
belastingen - Verzoekschrift - Handteke
ning- Onleesbare handtekening- Onderteke
naar - Identiteit - Hoedanigheid - Geen 
vermelding van identiteit - Niet vermelde 
hoedanigheid - Gevolg. 58 

Cassatieberoep 
Belastingzaken - Vormen- Vorm en ter
mijn van betekening en/of neerlegging- Bete
kening- Verzuim- Gevolg. 115 

Cassatie beroep 
Belastingzaken - Vormen- Vorm en ter
mijn voor memories en stukken - Vorm -
Stukken - Gemeentebelastingen - Eiser -
Gemeente - College van burgemeester en 
schepenen - Gemeenteraad- Machtiging
Verantwoording. 110 

I - [~.~ 
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Cassatieberoep 
Belastingzaken- Vormen- Vorm en ter
mijn voor memories en stukken - Stukken
Inkomstenbelastingen- Mstand- Hervat
ting van geding - Toelatingen om te pleiten 
- Toelaatbaar karakter van het cassatie
beroep- Verantwoording- Overlegging
Voorwaarden. 110 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Belang - Strafvordering -
Meerdere telastleggingen - Een enkele straf 
- Middel dat op een telastlegging betrekking 
heeft - Naar recht verantwoorde straf -
Ontvankelijkheid. 129 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Nieuw middel - Misdrijf -
Deelneming - Ontvankelijkheid. 44 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Nieuw middel - Miskenning 
van het recht van verdediging - Ontvanke
lijkheid. 66 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Nieuw middel - Recht van 
verdediging - Recht op een eerlijk proces -
Samenhang - Ontvankelijkheid. 90 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Onduidelijk middel - Begrip. 

43 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Onduidelijk middel - Begrip. 

130 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - V erband met bestreden beslis
sing- Middel zonder verband met de bestre
den beslissing- Ontvankelijkheid. 47 

Cassatiemiddelen 
Belastingzaken- Nieuw middel- Recht van 
verdediging - Ontvankelijkheid. 52 

Cassatiemiddelen 
Belastingzaken- Onduidelijk middel- Begrip 
- Redenen van de vonnissen en arresten -
Kritiek - Niet passende redenen - Vage 
redenen- Dubbelzinnige redenen- Cassatie
middel - Zelfde overwegingen. 52 

Cheque 
Uitgifte zonder dekking - Moreel bestand
deel - Begrip. 39 

D 

Douane en accijnzen 
Strafvordering - Verjaring - Burgerlijke 
rechtsvordering - Invordering van de outdo
ken rechten - Aard. 28 



Douane en accijnzen 
Burgerlijke rechtsvordering tot betaling van 
ontdoken rechten - Strafonderzoek - Recht 
om te zwijgen en om niet aan de eigen inverden
kingstelling mee te werken - Inlichtingen 
verkregen met miskenning van het recht van 
verdediging - Gevolg. 28 

Douane en accijnzen 
Burger!ijke rechtsvordering- Veroordelende 
beslissing- Geldboeten- Ontdoken rechten 
- Verbeurdverklaring- Cassatieberoep
Geen enkel middel - Ontvankelijkheid. 43 

E 

Energie 
Elektrische installatie- Ondergrondse kabel 
- Onvoldoende diepte - Fout- Aansprake
lijkheid. 9 

Energie 
Ondergrondse elektrische kabel - Grond
werken- Verplichtingen. 9 

Erfdienstbaarheid 
Niet voortdurende erfdienstbaarheid - Erf
dienstbaarheid van overgang - Bewijs -
Akte van erkenning - Bekentenis - Begrip. 

103 

Europese Unie 
Verdragsbepalingen - Algemeen - E.G.
verordening 3820/85- Wegvervoer- Opge
legde verplichtingen - Niet-naleving - Op
drachtgever - Vrachtwagenbestuurder -
Bestraffing in hoofde van de opdrachtgever -
Deelneming. 23 

Europese Unie 
Verdragsbepalingen - Algemeen - Interna
tionaal Verdrag nopens het wegverkeer -
Bestuurder in internationaal wegverkeer -
Begrip. 118 

G 

Gemeenschap en gewest 
Opvolging van de Staat - Schulden - Ten 
laste van de Staat- Vaststaande schulden
Begrip. 12 

Gemeenschap en gewest 
Opvolging van de Staat - Schulden - Ten 
laste van de Staat - V aststaande schulden
Begrip. 17 

Gemeenschap en gewest 
Rechtsopvolging van de Staat door gemeen
schappen en gewesten - Overgedragen goe
deren- Rechten en verplichtingen- Wegen 
en aanhorigheden - Hangende gerechtelijke 
procedure - In kracht van gewijsde gegane 
beslissing - Tijdstip - Gevolg. 97 
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Gemeente-, provincie- en plaatselijke belas
tingen 
Rechtspleging- Cassatieberoep- Openbaar 
ministerie- Grond van niet-ontvankelijkheid 
- Kennisgeving. 110 

Gemeente-, provincie- en plaatselijke belas
tingen 
Rechtspleging - Cassatieberoep - Gemeen
tebelastingen - Eiser - Gemeente - Col
lege van burgemeester en schepenen - Ge
meenteraad - Machtiging - Verantwoor
ding. 110 

Gemeente-, provincie- en plaatselijke belas
tingen 
Rechtspleging- Gemeentebelastingen- Cas
satieberoep- Vormen - Vorm en termijn 
voor memories en stukken - Stukken -
Afstand - Hervatting van geding - Toela- · 
tingen om te pleiten - Toelaatbaar karakter 
van de voorziening- Verantwoording- Over
legging- Voorwaarden. 110 

Gerechtskosten 
Strafzaken -Procedure in .cassatie - Voor
ziening namens een overledene - Verwer
ping- Veroordeling in de kosten. 42 

Griffie. Griffier 
Burgerlijke zaken - Zetel - Samenstelling 
- Griffier- Bijstand rechter- Rechterlijke 
akten - Geen melding van tegenwoordigheid 
- Gevolg. 20 

H 

Hinderlijke inrichtingen 
Vergunningsplichtige inrichting-Vergunnings
aanvraag - Weigeringsbeslissing door de 
bestendige deputatie- Beroep ingediend door 
de exploitant- Verzending aan de voorzitter 
van de Vlaamse Executieve - Doorzending 
aan Vlaamse minister van Leefinilieu - Uit
spraak binnen de 5 maanden - Gebrek aan 
tegenbewijs - Gevolg. 123 

Hoger beroep 
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) 
- Beslissingen en partijen - Beschikking 
van de raadkamer - Hoger beroep van de 
verdachte- Ontvankelijkheid- Voorwaar
den. 47 

Hoger beroep 
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) 
- Beslissingen en partijen- Regeling van de 
rechtspleging - Raadkamer - Beschikking 
- Verwijzing naar de correctionele rechtbank 
- Afzonderlijke beschikking - Voorlopige 
hechtenis - Handhaving - Rechtsmiddel -
Ontvankelijkheid. 47 



Hoger beroep 
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) 
- Beslissingen en partijen- Regeling van de 
rechtspleging - Raadkamer - Beschikking 
- Verwijzing naar de correctionele rechtbank 
- Mzonderlijke beschikking - Voorlopige 
hechtenis - Handhaving - Hoger beroep -
Termijn om uitspraak te doen. 4 7 

Huur van goederen 
Huishuur - Verplichtingen van partijen -
Brand in onroerend goed - Huurder - Aan
sprakelijkbeid. 72 

Huur van goederen 
Huishuur - Verplichtingen van partijen -
Brand in onroerend goed - Huisgenoten van 
de huurder - Begrip. 72 

Huwelijk 
Dringende voorlopige maatregelen betref
fende de persoon en de goederen van de echt
genoten en de kinderen- Ernstige verstoring 
van de verstandhouding tussen de echtgeno
ten - Uitkering tot levensonderhoud - Toe
kenning- Voorwaarden. 75 

I 

Inkomstenbelastingen 
Algemeen- Jaarlijks karakter van de belas
ting - Personenbelasting - Bedrijfsinkom
sten- Eaten uit vrije beroepen en winstgevende 
bezigheden - Eaten uit vrije beroepen 
Inning- Belastbaar tijdperk. 1 

Inkomstenbelastingen 
Algemeen- Jaarlijks karakter van de belas
ting - Personenbelasting - Diverse inkom
sten - Occasionele of toevallige winsten of 
baten buiten de uitoefening van een beroeps
werkzaamheid - Schuldvordering - Eelast
baar tijdperk. 113 

Inkomstenbelastingen 
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten 
Eaten uit vrije beroepen en uit winstgevende 
bezigheden - Eaten uit vrije beroepen 
Inning - Belastbaar tijdperk. 1 

Inkomstenbelastingen 
Personenbelasting - Diverse inkomsten -
Occasionele of toevallige winsten of baten 
buiten de uitoefening van een beroepswerk
zaamheid - Schuldvordering - Eelastbaar 
tijdperk. 113 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Algemeen - Eelastbare 
grondslag- Personenbelasting- Eedrijfsin
komsten- Eaten uit vrije beroepen en winst
gevende bezigheden- Eaten uit vrije beroepen 
- Inning - Belastbaar tijdperk. 1 
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Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Algemeen - Belastbare 
grondslag - Personenbelasting - Diverse 
inkomsten - Occasionele of toevallige win
sten of baten buiten de uitoefening van een 
beroepswerkzaamheid - Schuldvordering -
Belastbaar tijdperk. 113 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure- Ontheffing- Overbelas
tingen - Dubbele belasting - Begrip. 53 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure- Ontheffing- Overbelas
tingen - Dubbele belasting - Te ontheffen 
aanslag. 53 

Inkomstenbelastingen 
Voorziening voor het hof van beroep - Ver
zoekschrift- Betekening- Exploot- Mschrift 
- Gerechtsdeurwaarder - Handtekening -
Ontbreken - Gevolg. 50 

Inkomstenbelastingen 
Voorziening in cassatie - Verzoekschrift -
Handtekening - V erplichting - Geldigheid. 

58 

Inkomstenbelastingen 
Voorziening in cassatie - Verzoekschrift -
Handtekening - Onleesbare handtekening 
- Ondertekenaar - Identiteit - Hoedanig
heid - Geen vermelding van identiteit -
Niet vermelde hoedanigheid - Gevolg. 58 

Inkomstenbelastingen 
Voorziening in cassatie- Vormen - Vorm en 
termijn voor memories en stukken- Stukken 
- Mstand - Hervatting van geding - Toe
latingen om te pleiten - Toelaatbaar karak
ter van het cassatieberoep- Verantwoording 
- Overlegging- Voorwaarden. 110 

Inkomstenbelastingen 
Voorziening in cassatie - V erzoekschrift -
Betekening- Verzuim- Gevolg. 115 

L 

Laster en eerroof 
Lasterlijke aangifte- Schorsing van de straf
vervolging. 3 

Levensonderhoud 
Huwelijk - Dringende voorlopige maatrege
len betreffende de persoon en de goederen van 
de echtgenoten en de kinderen - Ernstige 
verstoring van de verstandhouding tussen de 
echtgenoten - Uitkering tot levensonder
houd- Toekenning- Voorwaarden. 75 
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M 

Milieurecht 
Afvalsto:ffen - Milieuheffing - Onjuiste of 
onvolledige aangifte - Valsheid in geschrifte 
en gehruik van valse stukken- Moree! hestand
dee!- Verschil- Gevolg. 127 

Misbruik van vertrouwen 
Moree! hestanddeel- Begrip- Goede trouw 
- Beweegredenen- Verhoopt voordeel. 39 

Misbruik van vertrouwen 
Moree! hestanddeel - Begrip - Verkeerd 
gehruik. 101 

Misdrijf 
Algemeen. Begrip. Materieel en moreel hestand
dee!. Eenheid van opzet - Mishruik van 
vertrouwen - Moreel hestanddeel - Goede 
trouw - Beweegredenen - Verhoopt voor
deel 39 

Misdrijf 
Algemeen. Begrip. Materieel en moreel hestand
dee!. Eenheid van opzet - Uitgifte van onge
dekte cheques - Moreel hestanddeel. 39 

Misdrijf 
Algemeen. Begrip. Materieel hestanddeel. Een
heid van opzet- Verschillende misdrijven
Eenheid van misdadig opzet - Gevolg. 44 

Misdrijf 
Algemeen. Begrip. Materieel en moreel hestand
dee!. Eenheid van opzet - Mishruik van 
vertrouwen - Moree! hestanddeel - V er
keerd gehruik. 101 

Misdrijf 
Algemeen. Begrip. Materieel en moreel hestand
dee!. Eenheid van opzet - Moreel hestand
dee! - In heslag genom en goederen - V er
nietiging of wegmaking - Bestanddelen. 125 

Misdrijf 
Algemeen. Begrip. Materieel en moreel hestand
dee!. Eenheid van opzet- Materieel hestand
dee!- In heslag genomen goederen- Ver
nietiging of wegmaking - Bestanddelen -
Bedrieglijk opzet. 125 

Misdrijf 
Algemeen. Begrip. Materieel en moreel hestand
dee!. Eenheid van opzet - Moree! hestand
dee!- Milieuheffing- Onjuiste of onvolledige 
aangifte - V alsheid in geschrifte en gehruik 
van valse stukken- Verschil- Gevolg. 127 

Misdrijf 
Deelneming - E.G.-verordening 3820/85 -
Wegvervoer - Opgelegde verplichtingen
Opdrachtgever - Vrachtwagenhestuurder -
Niet-naleving- Bestraffing in hoofde van de 
opdrachtgever. 23 

Misdrijf 
Deelneming- Cassatiemiddel- Nieuw mid
del- Gevolg. 44 

0 
Onaantastbare beoordeling door de feiten

rechter 
Strafzaken- Getuige- Verhoor- Nood
zaak of opportuniteit. 39 

Onaantastbare beoordeling door de feiten
rechter 
Strafzaken - Aanhangigmaking van de zaak 
hij de rechter - Akte van aanhangigmaking 
- Heromschrijving - Feitelijke elementen. 

62 

Onderzoeksgerechten 
Kamer van inheschuldigingstelling - Inter
nering van de voorlopig gehechte verdachte
Cassatieheroep- Verzoek tot voorlopige invrij
heidstelling - Bevoegdheid. 6 

Onderzoeksgerechten 
Beschikking van de raadkamer- Hoger heroep 
van de verdachte- Ontvankelijkheid - Voor
waarden. 47 

Onderzoeksgerechten 
Raadkamer 1 Beschikking van buitenver
volgingstelling- Hoger heroep van het open
haar ministerie - Kamer van inheschuldi
gingstelling - Verwijzingsarrest - Cas
satieheroep van de verdachte - Ontvanke
lijkheid. 69 

Onsplitsbaarheid (geschil) 
Burgerlijke zaken - Aanstelling deskundige 
- Vordering tegen de verzekeraar - Niet 
tegen een mede-verzekeraar - Onsplitshaar
heid. 69 

Onverdeeldheid 
Boedelheschrijving- Voorwerp en doel. 85 

Onverdeeldheid 
Boedelheschrijving - Vere:ffening-verdeling 
van het huwelijksstelsel - Verplichting tot 
aangifte - Omvang. 85 

Onverdeeldheid 
Boedelheschrijving- Voorwerp en doel. 87 

Onverdeeldheid 
Boedelheschrijving - Vere:ffening-verdeling 
van het huwelijksstelsel - Verplichting tot 
aangifte - Omvang. 87 

Openbaar ministerie 
Zittingzaal - Rechter - Plaats naast de 
rechter - Recht van verdediging - Eerlijk 
proces - Miskenning. 66 

Openbare dienst 
Continu1teit - Algemeen rechtsheginsel 
Doel - Grenzen. 99 

Openbare dienst 
Continu1teit - Algemeen rechtsheginsel -
Goederen van een puhlieke persoon - Beslag 
- Wettigheid - Criteria- Verstoring van de 
continu1teit - Begrip. 99 
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Openbare orde 
Bijzondere wet van 8 augustus 1980 - Bij
zondere wet van 16 januari 1989 - Rechts
opvolging van de Staat door gemeenschappen 
en gewesten-Vervoer- Wegen en aanhorig
heden - Overgedragen verplichtingen. 97 

Overeenkomst 
Rechten en verplichtingen van partijen -
Tussen partijen- Uitvoering te goeder trouw 
- Ontstentenis van goede trouw -Recht uit 
de overeenkomst geput - Gevolgen. 69 

p 

Prejudicieel geschil 
Arbitragehof- Verplichting voor het Hofvan 
Cassatie - Ongelijke behandeling die niet 
voortvloeit uit de wetsbepalingen waarvan de 
schending aangevoerd wordt - Gevolg. 4 

Prejudicieel geschil 
Arbitragehof- Verplichting van het Hofvan 
Cassatie - Grondwettigheid van een K.B. -
Grenzen. 130 

R 

Rechtbanken 
Strafzaken- Strafvordering- Omschrijving 
- Wijziging - Voorwaarden - Algemeen 
rechtsbeginsel inzake het recht van verdedi
ging. 44 

Rechtbanken 
Strafzaken - Strafvordering - Aanhangig
making van de zaak bij de rechter - Begrip 
- Akte- Vermeldingen. 62 

Rechtbanken 
Strafzaken - Strafvordering - Her
omschrijving- Feitelijke elementen- Ver
eisten. 62 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 -
Artikel 6.1 - Eerlijke behandeling van de 
zaak- Getuigen- Getuigenis van doorslag
gevend belang - Ondervraging door de ver
dediging - Onmogelijkheid - Gevolg. 25 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 -
Artikel 6.1 -Recht op een eerlijk proces
Douane en accijnzen- Burgerlijke rechtsvor
dering tot betaling van ontdoken rechten -
Strafonderzoek - Recht om te zwijgen en om 
niet aan de eigen inverdenkingstelling mee te 
werken - lnlichtingen verkregen met mis-

I- r,::: 

kenning van het recht van verdediging -
Gevolg. 28 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 -
Artikel 6.1 - Recht op een eerlijk proces -
Begrip - Strafzaken - Vonnisgerecht -
Beslissing - Motivering. 43 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 -
Artikel6.1- Belastingzaken- Draagwijdte. 

52 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 -
Artikel 6.1 - Eerlijk proces - Openbaar 
ministerie - Zittingzaal - Plaats - Gevolg. 

66 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 -
Artikel6.1- Feitenrechter- Vordering tot 
voeging van rechtsplegingen- Weigering
Gevolgen. 90 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 -
Artikel 6.2 - Getuigenis -Andere gegevens 
- Beoordeling rechter. 131 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 8 -
Artikel 8.1 - Eerbiediging van het prive
leven - Draagwijdte. 107 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 8 -
Artikel 8.2 - Eerbiediging van het prive
leven - Inmenging van het openbaar gezag 
- Draagwijdte. 107 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens- Artikel10-
Douane en accijnzen- Burgerlijke rechtsvor
dering tot betaling van ontdoken rechten -
Strafonderzoek- Recht om te zwijgen en om 
niet aan de eigen inverdenkingstelling mee te 
werken - Inlichtingen verkregen met mis
kenning van het recht van verdediging -
Gevolg. 28 

Rechten van de Mens 
Internationaal Verdrag Burgerrechten en Poli
tieke Rechten- Artikel14.3, g- Douane en 
accijnzen - Burgerlijke rechtsvordering tot 
betaling van ontdoken rechten - Straf
onderzoek - Recht om te zwijgen en om niet 
aan de eigen inverdenkingstelling mee te wer
ken - Inlichtingen verkregen met misken
ning van het recht van verdediging- Gevolg. 

28 

Rechterlijke organisatie 
Burgerlijke zaken - Algemeen - Zetel -
Samenstelling- Griffier- Bijstand- Tegen
woordigheid- Gerechtelijk recht- Regel -
Gevolg. 20 



Rechterlijke organisatie 
Strafzaken - Samenstelling van de zetel -
Wettig verhinderde magistraat - Beschik
king van de voorzitter van het rechtscollege
Bewijs. 90 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Begrip - Tegensprekelijk debat. 

Rechtsbeginselen (Algemene) 

52 

Dwaling - Rechtvaardiging - Onoverkome
lijke dwaling - Begrip. 59 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Continui:teit van de openbare dienst - Doel 
- Grenzen. 99 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Continui:teit van de openbare dienst - Goe
deren van een publieke persoon - Inbeslag
neming- Wettigheid- Criteria-Verstoring 
van de continui:teit - Begrip. 99 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Bewijs - Stra:!Vordering -
Strafonderzoek- Recht om te zwijgen en om 
niet aan de eigen inverdenkingstelling mee te 
werken - Inlichtingen verkregen met mis
kenning van het recht van verdediging -
Wettigheid. 28 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Douane en accijnzen - Burger
lijke rechtsvordering tot betaling van ontdo
ken rechten- Strafonderzoek- Recht om te 
zwijgen en om niet aan de eigen inverdenking
stelling mee te werken - Inlichtingen verkre
gen met miskenning van het recht van verde
diging - Gevolg. 28 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Omschrijving - Wijziging -
Voorwaarden. 44 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Uit het debat geweerde stuk
ken - Lot - Eerlijk proces - Eerbiediging. 

65 

Recht van verdediging 
·strafzaken- Openbaar ministerie- Zitting
zaal - Plaats - Gevolg. 66 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Getuigenis -Andere gegevens 
- Beoordeling rechter. 131 

Recht van verdediging 
Belastingzaken - Begrip - Tegensprekelijk 
debat. 52 

Recht van verdediging 
Belastingzaken - Cassatiemiddel - Nieuw 
middel - Ontvankelijkheid. 52 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Algemeen- Strafzaken- Vonnisgerecht
Beslissing - Motivering - Recht op een 
eerlijk proces - Begrip. 43 
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Redenen van de vonnissen en arresten 
Geen conclusie- Burgerlijke zaken (handels
zaken en sociale zaken inbegrepen) - Beslis
sing - Toepassing van wettelijke bepalingen 
- Noodzakelijke vermeldingen. 107 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dran
ken en douane en accijnzen inbegrepen) -
Prejudiciele vraag - Arbitragehof- Grond
wettigheidstoetsing door de feitenrechter -
Regelmatige motivering. 130 

s 
Straf 

Samenloop - Eendaadse - Verschillende 
misdrijven - Eenheid van misdadig opzet -
Gevolg. 44 

Straf 
Samenloop - Allerlei - Milieuheffing -
Onjuiste of bnvolledige aangifte - Valsheid 
in geschriftJ en gebruik van valse stukken 
- Moreel bestanddeel - Verschil - Ge
volg. 127 

v 
Vals getuigenis 

Schorsing van de hangende zaak - Oordeel 
van de feitenrechter. 3 

Valsheid en gebruik van valse stukken 
Milieuheffing- Onjuiste of onvolledige aan
gifte - Moreel bestanddeel - Verschil -
Gevolg. 127 

Verkeersbelasting op motorrijtuigen (motor
rijtuigenbelasting) 
Ingeschreven voertuig - Openbare weg -
Ingebruikstelling- Vermoeden- Onweer
legbaar vermoeden. 116 

Verkeersbelasting op motorrijtuigen (motor
rijtuigenbelasting) 
Ingeschreven voertuig- Personenauto- Auto 
voor dubbel gebruik - Minibus - Motorfiets 
- Vernietiging Belastingschuldige -
Begrip. 116 

Vervoer 
Goederenvervoer - Landvervoer. Wegver
voer- E.G.-verordeningen- E.G.-verordening 
3820/85- Wegvervoer- Opgelegde verplich
tingen - Opdrachtgever - Vrachtwag<ih
bestuurder - Niet-naleving - Bestraffing 
in hoofde van de opdrachtgever - Deelne
ming. 23 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Strafzaken- Gewettigde verdenking- Fei
ten die aan bepaalde leden van de rechtbank 
verweten worden - Ontvankelijkheid. 94 
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Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Strafzaken - Kennelijk onontvankelijk ver
zoek- Vordering tot verdaging en overleg
ging van dossiers. 94 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Strafzaken - Vordering tot schorsing van de 
terechtzitting- Wettigheid. 94 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Strafzaken - Gewettigde verdenking - Fei
ten die aan het openbaar ministerie verweten 
worden - Ontvankelijkheid. 94 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Strafzaken- Gewettigde verdenking- Ver
zoek dat steunt op de uitlegging van een 
rechtsregel door de feitenrechter - Ontvan
kelijkheid. 94 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Strafzaken - Gewettigde verdenking - On
duidelijke grieven - Ontvankelijkheid. 94 

Verzekering 
W.A.M.-verzekering - Premie 
betaling - Geen verz~kering. 

Verzekering 

Niet-
67 

W.A.M.-verzekering- Rechtsverhouding ver
zekeraar-benadeelde - Verzekeraar ver
plicht tot schadevergoeding - Rechtsverhou
ding verzekeraar-verzekerde - Bestaan van 
een verzekering overeenkomstig de W.A.M.
wet 1989. 83 

Verzekering 
W.A.M.-verzekering- Risicoverzwaring in de 
loop van de overeenkomst - Bedrieglijke of 
verwijtbare niet-aangifte - Bestaan van een 
verzekering overeenkomstig de W.A.M.-wet 
1989 - Misdrijf. 83 

Verzet 
Strafzaken - Beklaagde in hechtenis - Akte 
van verzet - Kennisgeving - Vormen -
Opsluiting in het buitenland - Gevolg. 4 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Algemeen - Zetel -
Samenstelling - Griffier - Bijstand rechter 
- Rechterlijke akten - Geen melding van 
tegenwoordigheid - Gevolg. 20 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Algemeen - Verzoek tot 
heropening der debatten - Tijdstip van het 
verzoek. 77 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strafvordering- Beslissing bij 
verstek gewezen- Voorwaarden. 61 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strafvordering - Kwalificatie 
door de rechter aan zijn beslissing gegeven -
Invloed op haar aard- Beoordeling door het 
Hofvan Cassatie. 61 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving - Motivering - Automatisme 
- Wettigheid. 132 

Voorlopige hechtenis 
Voorlopige invrijheidstelling - Kamer van 
inbeschuldigingstelling- Internering van de 
verdachte - Cassatieberoep - Verzoek tot 
voorlopige invrijheidstelling - Bevoegdheid. 

6 

Voorlopige hechtenis 
Regeling van rechtspleging - Raadkamer -
Beschikking- Verwijzing naar de correctio
nele rechtbank - Mzonderlijke beschikking 
- Handhaving van de hechtenis - Hoger 
beroep - Ontvankelijkheid. 4 7 

Voorlopige hechtenis 
Onmiddellijke aanhouding - Veroordelend 
arrest - Cassatieberoep - Verwerping -
Bevel tot onmiddellijke aanhouding- Voor
ziening - Ontvankelijkheid. 44 

w 
Wegverkeer 

Wegverkeerswet- Wetsbepalingen- Arti
kel21- Belgisch rijbewijs- Verplichting
Strijdigheid met gemeenschapsrecht. 118 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement van 01-12-1975- Re
glementsbepalingen - Artikel 12 - Artikel 
12.3 - Artikelen 12.3.1 en 12.3.2 
Bewijs. 93 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement van 01-12-1975- Re
glementsbepalingen - Artikel 12 - Artikel 
12.4- Voorrang- Maneuver. 91 

Wegverkeer 
Allerlei-Vreemdelingingeschreven in vreemde
lingenregister - Besturen van motorvoertuig 
- Belgisch rijbewijs- Verplichting- Inter
nationaal Verdrag nopens het wegverkeer
Draagwijdte. 118 

z 
Ziekte· en invaliditeitsverzekering 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Ver
zekeringsinstelling - Terugvordering van 
werknemer - Volledig bedrag - Voor
waarden. 79 
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