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3e KAMER- 21 juni 1999 

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERK
NEMERS- WERKGEVER -ARBEIDSOVEREEN
KOMST- EINDE- BEEINDIGING- ONTSLAG 
ZONDER OPZEGGING- WERKNEMER- HER
PLAATSING- AANVRAAG- TERMIJN - BE
GRIP. 

De aanvraag tot herplaatsing in het be
drijf van de leden die het personeel ver
tegenwoordigen en van de kandidaten, die 
zonder opzegging worden ontslagen, moet 
worden ingediend binnen dertig dagen 
die volgen op de datum waarop die ont
slagen beschermde werknemers in staat 
zijn gesteld om kennis te nemen van de 
beiiindiging van de arbeidsovereenkomst 
door de werkgever (1). (Art. 21, § 5, 
Bedrijfsorganisatiewet; art 1bis, § 5, Ge
zondheid en Veiligheidswet.) 

(DE FOOTER E.A. 
T. FAILLISSEMENT FABELTA-TUBIZE N.V.) 

Adv.-gen. J.F. Leclercq heeft in substan
tie gezegd (vertaling) : 

1. De op de algemene rol onder de num
mers S.97.0058.F en S.97.0128.F ingeschre
ven voorzieningen zijn gericht tegen het
zelfde arrest van 14 okt. 1996; er bestaat 
grand tot voeging. 

I. Over de op de algemene rol onder het 
nummer S.97.0058.F ingeschreven voorzie
ning. 

2. Er bestaat grand om akte te verle
nen van de afstand van de voorziening en 
om de eisers in de kosten te veroordelen. 

II. Over de op de algemene rol onder het 
nummer S.97.0128.F ingeschreven voor
ziening. 

3. Het bestreden arrest oordeelt dat de 
aanvraag tot herplaatsing in het bedrijf van 
de beschermde werknemers : 

1) niet aan de werkgever is gericht val
gens de wettelijk voorgeschreven vormen; 

2) te laat is ingediend. 
Beide tot staving van de tweede voorzie

ning voorgestelde middelen oefenen res
pectievelijk kritiek op die twee afzonder-

(1) Zie concl. O.M. 

lijke gronden van de bestreden beslissing, 
waarbij de door de eisers ingestelde rechts
vordering tot betaling van de beschermings
vergoeding verworpen wordt, en die elk af
zonderlijk voldoende grand opleveren om de 
voormelde bestreden beslissing te verant
woorden. 

Zoals in de memorie van antwoord te
recht opgemerkt wordt, leveren elk van die 
twee afzonderlijke gronden voldoende grand 
op om de bestreden beslissing te verant
woorden, zodat de voorziening alleen kan 
leiden tot vernietiging van het bestreden 
arrest voor zover beide middelen niet on
ontvankelijk zijn en gegrond zijn. 

Welnu, volgens mij kan het tweede mid
del niet worden aangenomen, zodat het eer
ste middel, oak al was het gegrond, niet 
ontvankelijk is bij gebrek aan belang. 

4. Ik ben van oordeel dat het eerste on
derdeel van het tweede middel faalt naar 
recht. 

Uit de bewoordingen van de artt. 21, § 5, 
Bedrijfsorganisatiewet en lbis, § 5, Ge
zondheid en Veiligheidswet blijkt immers 
dat de aanvraag tot herplaatsing in het be
drijf van de leden die het personeel verte
genwoordigen en van de kandidaten, die 
"zonder opzegging" zijn ontslagen, moet 
worden ingediend "binnen dertig dagen die 
volgen op de datum van de (onregelma
tige) beeindiging" van de arbeidsovereen
komst door de werkgever. Welnu, laatst
genoemde woorden moeten worden 
begrepen in de zin van: "binnen dertig da
gen die volgen op de datum waarop die ont
slagen beschermde werknemers in staat 
zijn gesteld om kennis te nemen van de on
regelmatige beeindiging "van de arbeids
overeenkomst door de werkgever", en niet, 
zoals het eerste onderdeel van het tweede 
middel betoogt, in de zin van : "binnen der
tig dagen die volgen op de datum waarop 
de wil van de werkgever om de arbeids
overeenkomst te beeindigen, daadwerke
lijk ter kennis is gebracht van die ontsla
gen beschermde werknemers" (2). 

(2) Raadpl. Cass., 3 maart 1967 (A. C., 1967, 
831); 14 jan. 1991, A.R. 8679, nr. 241; J. CLESSE, 
Vonge et contrat de travail, Luik, 1992, nrs. 25 en 
26; vgl. art. 14 wet 19 maart 1991 houdende bij
zondere ontslagregeling voor de personeels
afgevaardigden in de ondernemingsraden en in 
de comites voor veiligheid, gezondheid en ver
fraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de 
kandidaat-personeelsafgevaardigden. 
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Als uw Rof niet wil afwijken van zijn ar
rest van 14 jan. 1991, is dat immers, val
gens mij, de oplossing die zich opdringt (3). 

Redelijkerwijs en om te voorkomen dat 
de beschermde werknemers voordeel kun
nen halen uit de gevolgen van hun eigen 
onvoorzichtigheid of onzorgvuldigheid, 
meen ik dat het in aanmerking te nemen 
criterium de datum is waarop de zonder op
zegging ontslagen beschermde werkne
mers kennis konden nemen van de on
rechtmatige beeindiging van hun arbeids
overeenkomst, omdat zij in staat zijn 
gesteld om ervan kennis te nemen, en niet 
de datum waarop zij daadwerkelijk kennis
genomen hebben van die onregelmatige 
beeindiging. 

Uiteraard is er meer dan een licht on
derscheid tussen beide opvattingen over het 
ogenblik dat de eenzijdige ontvangende 
handeling uitwerking krijgt. Ik ben van oor
deel dat de rechter, gelet op de feitelijke 
omstandigheden, rekening moet houden 
met de mogelijkheid voor de afWezige be
schermde werknemers om kennis te ne
men van de door de werkgever aan voor
noemde werknemers geuite wil om hen te 
ontslaan. 

N aar gelang van de omstandigheden van 
de zaak kan bijvoorbeeld geoordeeld wor
den dat beschermde werknemers kennis 
konden nemen van de beeindiging van hun 
arbeidsovereenkomst, omdat zij daartoe in 
staat zijn gesteld, wanneer zij werden uit
genodigd op een personeelsvergadering 
maar er afWezig waren, ofschoon die ver
gadering werd gehouden wegens ernstige 
en algemeen gekende financiele proble
men van het bedrijf, waardoor nakende ont
slagen te verwachten waren, en de werk
gever precies tijdens die vergadering 
mondeling ontslag heeft gegeven aan het 
geheel van het personeel. 

Ander voorbeeld: gelet op de omstan
digheden van de zaak, kan geoordeeld wor
den dat beschermde werknemers kennis 
konden nemen van de beeindiging van hun 
arbeidsovereenkomst, omdat zij daartoe in 
staat zijn gesteld, wanneer zij, net zoals in 
het eerste geval, om een dwingende re
den van voomoemde personeelsvergadering 
afwezig waren, maar, ofschoon zij daar
toe de mogelijkheid hadden, zich via ra
dio, televisie oftelefoon niet op de hoogte 
hebben gesteld van wat er op die perso
neelsvergadering is gebeurd, meer bepaald 
m.b.t. de vraag ofhet gevreesde monde-

(3) Cass., 14 jan. 1991, A.R. 8679, nr. 241. 

linge ontslag aan het geheel van het per
soneel was gegeven. 

Kortom, de gevolgen van het monde
ling ontslag worden niet noodzakelijker
wijs bei:nvloed door de afWezigheid van de 
bestemmeling, totdat voornoemd ontslag 
daadwerkelijk ter kennis is gebracht van 
die zonder opzegging ontslagen beschermde 
werknemer. Ret betreft hier een kwestie 
van feitelijke omstandigheden waarover de 
rechter moet oordelen. 

De gevolgen van het schriftelijk ant
slag kunnen overigens - en hier gaat het 
om andere mogelijke feitelijke omstandig
heden - evenmin voor onbeperkte duur 
worden bei:nvloed door het feit dat de be
stempeling de aangetekende brief tot ken
nisgeving van dat ontslag niet in het post
kantoor heeft afgehaald, dat hij weigerde 
kennis te nemen van de brief met hetzelfde 
voorwerp, dat hij niet in zijn woonplaats 
aanwezig is als de brief wordt besteld en 
die brief in die omstandigheden te ver
wachten was, of dat de werknemer zijn 
adres had gewijzigd zonder de werkgever 
ervan op de hoogte te brengen. 

Ik herhaal dat het in elk geval, onge
acht of het nu om een schriftelijk dan wel 
mondeling ontslag gaat, onredelijk zou zijn 
om de onvoorzichtige of nalatige be
schermde werknemer een soort feitelijke 
onschendbaarheid te verlenen. Zijn afWe
zigheid kan dus, naar gelang van de om
standigheden van de zaak, met name wor
den beschouwd als een onvoorzichtigheid of 
nalatigheid. 

5. Ik ben van oordeel dat het tweede on
derdeel van het tweede middel feitelijke 
grondslag mist. 

In tegenstelling tot wat er in dat onder
dee! betoogd wordt, beslist het arrest im
mers niet dat de eisers dienen te bewij
zen op welke datum, volgens hen, de 
arbeidsovereenkomst is beeindigd en draagt 
het hun niet op te bewijzen dat zij of hun 
rechtsvoorganger niet aanwezig waren op 
de vergadering van 29 juli 1980. 

Ret bestreden arrest oordeelt alleen dat 
"de (eisers), die de bijzondere vergoeding 
vorderen, moeten bewijzen dat zij hun aan
vraag tot herplaatsing binnen de wette
lijke termijn hebben ingediend (en dat) elk 
van hen dus de datum moet vermelden 
waarop, volgens hem, zijn overeenkomst is 
beeindigd". 

6. Aangezien het tweede middel niet kan 
worden aangenomen en de overwegingen 
van het arbeidshof, zoals ik reeds heb aan
gegeven (zie supra nr. 3), elk afzonderlijk 
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voldoende grond opleveren om de bestre
den beslissing te verantwoorden, zodat zij 
in dat middel tevergeefs worden bekriti
seerd, lijkt het eerste middel mij - ik her
haal - niet ontvankelijk bij gebrek aan be
lang, ook al was het gegrond (4). 

7. Ik vat sam en: 
Er bestaat grond: 
1) om beide voorzieningen te voegen; 
2) om akte te verlenen van de afstand 

van de eerste voorziening en de eisers te 
veroordelen in de kosten van die cassatie
procedure; 

3) om de tweede voorziening te verwer
pen en de eisers te veroordelen in de kos
ten van die cassatieprocedure. 

Conclusie : afstand van de eerste voor
ziening en verwerping van de tweede voor
ziening. 

ARREST (vertaling) 

(A.R. S.97.0058.F en S.97.0128.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 14 oktober 1996 gewe
zen door het Arbeidshof te Brussel; 

Overwegende dat de onder de num
mers S.97.0058.F en S.97.0128.F in
geschreven voorzieningen gericht zijn 
tegen hetzelfde arrest; dat er grand be
staat tot voeging; 

I. Voorziening nr. S.97.0058.F : 
Overwegende dat de eisers afstand 

doen van hun voorziening; 
II. Voorziening nr. S.97.0128.F : 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 21, inzonderheid §§ 2, 5 en 7, 
van de wet van 20 september 1948 hou
dende organisatie van het bedrijfsleven, zo
als het van kracht was v66r de opheffing er
van bij artikel22, eerste lid, r, van de wet 
van 19 maart 1991 houdende bijzondere 
ontslagregeling voor de personeels
afgevaardigden in de ondernemingsraden 
en in de comites voor veiligheid, gezond
heid en verfraaiing van de werkplaatsen 
alsmede voor de kandidaat-perso
neelsafgevaardigden, 1bis, inzonderheid 
§§ 2, 5 en 7, van de wet van 10 juni 1952 
betreffende de gezondheid en de veilig
heid van de arbeiders, alsmede de salubri-

(4) Raadpl. Cass., 3 mei 1999, A.R. 8.98.0015.F, 
nr. 256, met concl. O.M. 

teit van het werk en van de werkplaat
sen, zoals het van kracht was v66r de 
opheffing ervan bij voornoemd artikel 22, 
eerste lid, 2', van de wet van 19 maart 
1991, 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 
870 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest de rechtsvordering van 
de eisers tot betaling van de beschermings
vergoeding op de volgende gronden ver
werpt: '1Iet (arbeids)hofwenst evenwel en 
ten overvloede te antwoorden op het door 
(verweerder) aangevoerde middel betref
fende de laattijdigheid van de aanvraag tot 
herplaatsing. Wat dat betreft herinnert het 
hof eraan dat het ontslag een definitieve en 
onherroepelijke handeling is waarbij een 
partij bij een arbeidsovereenkomst de we
derpartij te kennen geeft dat zij een einde 
wenst te maken aan de overeenkomst. Nie
tigheid van het ontslag bestaat niet in het 
Belgische recht : voor zover de van open
bare orde zijnde bepalingen betreffende het 
gebruik der talen nageleefd worden, heeft 
het ontslag steeds uitwerking, d.w.z. dat het 
de beeindiging van de overeenkomst tot ge
volg heeft. Ret ontslag is een eenzijdige 
handeling, in zoverre het effect sorteert zon
der dat daartoe de instemming van de be
stemmeling vereist is. Als het ontslag ter 
kennis wordt gebracht bij een ter post aan
getekende brief, is het een feit, ook al haalt 
de bestemmeling de brief niet af. Ret ant
slag is een definitieve en onherroepelijke 
handeling. Ret kan dus niet worden her
roepen door de ontslaggevende partij en het 
stelt de rechten van de partijen vast. Zo 
'kan de datum van het ontslag ... niet wor
den betwist aan de hand van de vermel
dingen op de sociale documenten, tenzij be
wezen is dat de partijen overeengekomen 
zijn om de arbeidsprestaties na die da
tum te leveren. 'Ret ontslag heeft even
eens uitwerking zodra een van de par
tijen aan de medecontractant haar wil te 
kennen geeft om de overeenkomst te beein
digen, ook al neemt de medecontractant 
van die wilsuiting pas achteraf kennis .. .'. 
Ret arrest van 14 januari 1991 van het Rof 
van Cassatie, dat overigens uitspraak doet 
over een arbeidsongeval, spreekt dat niet 
tegen en is te dezen niet van toepassing, 
aangezien artikel21, § 5, van de wet van 
20 september 1948 bepaalt dat de aan
vraag tot herplaatsing moet worden inge
diend binnen dertig dagen na de datum van 
de beeindiging zonder opzegging van de 
overeenkomst. Ret (arbeids)hof merkt op 
dat de (eisers) als zodanig niet betwisten 
dat de curator mogelijk op de vergade
ring van 29 juli 1980 zijn beslissing te 
kennen heeft gegeven om de arbeidsover-
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eenkomst van alle werknemers te beein
digen. Zij verklaren niet te weten wat er 
toen is gebeurd. Zij voeren aan dat zij niet 
aanwezig waren op die vergadering en dat 
die beslissing hun dus niet kan worden te
gengeworpen zolang zij geen kennis er
van hebben kunnen nemen. Zoals hierbo
ven reeds is gezegd, is dat argument niet 
terzake dienend, aangezien de beslissing 
om de overeenkomsten te beeindigen mon
deling ter kennis is gebracht en die over
eenkomsten dus op dat ogenblik zijn beein
digd. 29 juli 1980 is derhalve de datum 
waarop de termijn van dertig dagen is in
gegaan. De datum van verzending van de 
aangetekende brief, waarin de beeindi
ging van de overeenkomsten wordt beves
tigd, is niet van belang voor de oplossing 
van het geschil, aangezien zij een ontslag 
bevestigt waarvan reeds voordien kennis is 
gegeven. De heer Boom, die aanvoert dat de 
aangetekende brief hem op 5 augustus is 
overhandigd, was nochtans eind juli in het 
bedrijf aanwezig, zoals uit de persfoto's 
blijkt. Dit geldt ook voor de vakantiedata 
van sommigen onder hen. Het feit dat er tot 
eind juli of begin augustus vakanties wa
ren geboekt, is nog geen reden om aan te 
nemen dat die vakanties ook werkelijk wer
den opgenomen. Het (arbeids)hof merkt op 
dat de (eisers) tijdens de gehele rechtsple
ging in eerste aanleg staande hebben ge
houden dat de overeenkomsten op 29 juli 
zijn beeindigd en dat die beeindiging daags 
nadien is bevestigd. De eisers werpen dat 
geschilpunt voor het eerst op in hun ver
zoekschrift in hoger beroep ( twaalf j aar na 
de faillietverklaring). De (eisers) betogen 
dat zij hun toenmalige advocaat niet heb
ben gemachtigd om naar die datum te ver
wijzen; in hun pleidooien voeren zij te
vens aan die advocaat nooit te hebben 
ontmoet. Als de (eisers) de opdracht van 
hun advocaat betwisten, is het niet duide
lijk waarom die betwisting beperkt zou blij
ven tot dat ene punt. Het staat hoe dan ook 
vast dat die advocaat gemachtigd was om 
het geding in naam van de (eisers) in te lei
den ( ... ); hij moet dus noodzakelijk op de 
hoogte zijn geweest van de feitelijke gege
vens die in eerste aanleg zijn uiteengezet 
door de persoon die hem, in naam van de 
eisers, geraadpleegd heeft en verklaard 
heeft in hun naam te handelen. De (ei
sers) verstrekken het hof geen enkele aan
wijzing omtrent de identiteit van die per
soon en de inhoud van diens opdracht. Zij 
geven evenmin aan een aansprakelijkheids
vordering te hebben ingesteld tegen hun 
verschillende lasthebbers. Zonder dat een 
beroep moet worden gedaan op het be-

grip gerechtelijke bekentenis, 'leveren de 
data die vermeld staan in de akten van de 
voor de eerste rechter gevoerde rechtsple
ging, gelet op het : stilzwijgen dat de par
tijen twaalf jaar lang hebben bewaard, op 
zijn minst een gewoon vermoeden op dat ze 
met de waarheid stroken. Dat vermoeden 
wordt overigens nog kracht bijgezet door de 
gegevens uit het dossier en vooral door de 
persberichten van toen. Zo schrijft het dag
blad 'La Cite' op 31 juli 1980 : ' ... vanaf 's 
ochtends kwam Fabelta opnieuw tot le
ven. Op enkelen na waren alle werkne
mers om 10 uur aanwezig voor de alge
mene vergadering. Her en der verspreid 
tussen de werknemers in zomerkleding be
vond zich ook het onderhoudspersoneel in 
blauwe werkkledij, dat ten gevolge van de 
beslissing van de curatoren nog in dienst 
was ... twee uur lang hebben de vaste le
den en de vakbondsafgevaardigden 
werkloosheidsdocumenten ingevuld .. .'. in 
datzelfde dagblad werd bovendien gewag 
gemaakt van de mogelijkheid om een 
overgangsvennootschap op te richten. Uit 
die gegevens blijkt duidelijk dat de werk
nemers waren ontslagen en dat het 
onderhoudspersoneel onmiddellijk opnieuw 
in dienst was genomen. Het (arbeids)hof 
wijst er voorts op dat het feit dat de C.4-
documenten niet op 29 juli zijn overhan
digd, geen weerslag heeft op het feit zelf 
van de beeindiging. De (eisers), die de bij
zondere vergoeding vorderen en thans de 
datum van de beeindiging van hun arbeids
overeenkomst betwisten, moeten bewij
zen dat zij hun aanvraag tot herplaatsing 
binnen de wettelijke termijn hebben inge
diend. Elk van hen moet dus de datum ver
melden waarop, volgens hem, zijn over
eenkomst is beeindigd. De conclusies van 
de (eisers) ( ... ) leveren dat bewijs niet op. 
Het (arbeids)hof komt tot de slotsom dat 
het ten genoege van recht bewezen is dat 
de (eisers) zijn ontslagen op 29 juli, zodat 
de brief waarin de herplaatsing wordt aan
gevraagd en die dagtekent van 2 septem
ber (stelling van de [eisers]) of van 4 sep
tember (stelling van [verweerder]), te laat 
is ingediend; die overweging niets afdoet 
aan de vastgestelde procedurefouten, zo
als ze hierboven zijn omschreven onder de 
titel 'de aanvraag tot herplaatsing'", 

terwijl, eerste onderdeel, krachtens dear
tikelen 21, § 5, van de wet van 20 septem
ber 1948 en 1bis, § 5, van de wet van 10 
juni 1952, de termijn van dertig dagen 
waarbinnen de beschermde werknemer, die 
onrechtmatig is ontslagen in de zin van de 
artikelen 21, § 2, van de wet van 20 sep
tember 1948 en 1bis, § 2, van de wet van 10 
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juni 1952, zijn aanvraag tot herplaatsing 
moet indienen en, bij ontstentenis hier
van, de werkgever kan doen veroordelen tot 
betaling van de beschermingsvergoeding, 
als bedoeld in de artikelen 21, § 7, van de 
wet van 20 september 1948 en 1bis, § 7, 
van de wet van 10 juni 1952, in geval van 
mondeling ontslag pas ingaat op de dag 
waarop de wil van de werkgever of van de 
curator om de arbeidsovereenkomst te 
beeindigen, aan de werknemer ter kennis 
is gebracht, aangezien de datum waarop de 
werkgever of de curator die wil te ken
nen heeft gegeven, op zich geen uitwer
king heeft; het arrest, daar het beslist dat 
uit de gegevens van het dossier gebleken is 
dat verweerder alle arbeidsovereenkom
sten mondeling beeindigd heeft op 29 juli 
1980, zodat die datum moest worden aan
gemerkt als het vertrekpunt van de ter
mijn waarbinnen de werknemers hun aan
vraag tot herplaatsing moesten indienen, 
ongeacht het tijdstip waarop zij daadwer
kelijk kennisgenomen hebben van de be
slissing van de curatoren, de artikelen 21, 
§ 5, van de wet van 20 september 1948 en 
1bis, § 5, van de wet van 10 juni 1952 
schendt; het arrest, nu het de rechtsvor
dering van de eisers tot betaling van een 
beschermingsvergoeding op die grond ver
werpt, bijgevolg tevens de artikelen 21, §§ 
2 en 7, van de wet van 20 september 1948 
en 1bis, §§ 2 en 7, van de wet van 10 juni 
1952 schendt; 

tweede onderdeel, krachtens de artike
len 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 
870 van het Gerechtelijk Wetboek, de par
tij die aanvoert dat een ontslag monde
ling ter kennis is gebracht van de werk
nemer en dat dus de termijn voor zijn 
aanvraag tot herplaatsing bijgevolg is in
gegaan, moet bewijzen op welke datum die 
werknemer daadwerkelijk van dat ant
slag heeft kennisgenomen; het arrest, nu 
het beslist dat de eisers de datum van de 
beeindiging van de arbeidsovereenkomst 
betwistten, en daarom dienden te bewij
zen op welke datum, volgens hen, de over
eenkomst is beeindigd en nu het hun op
draagt te bewijzen dat zij of hun rechts
voorganger niet aanwezig waren op de ver
gadering van 29 juli 1980, de regels be
treffende de bewijslast miskent (artike
len 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 
870 van het Gerechtelijk Wetboek) en bij
gevolg, door hun vordering te verwerpen, de 
artikelen 21, §§ 2, 5 en 7, van de wet van 
20 september 1948 en 1bis, §§ 2, 5 en 7, 
van de wet van 10 juni 1952 schendt; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel21, § 5, van 
de wet van 20 september 1948 hou
dende organisatie van het bedrijfsle
ven en artikel1bis, § 5, van de wet 
van 10 juni 1952 betreffende de ge
zondheid en de veiligheid van de ar
beiders, alsmede de salubriteit van het 
werk en van de werkplaatsen, zoals zij 
te dezen van toepassing zijn, bepa
len dat, wanneer de werkgever de 
overeenkomst beeindigt in overtre
ding van de bepalingen van de para
grafen 3 en 4, de ontslagen werkne
mer in de onderneming herplaatst 
wordt onder de voorwaarden van zijn 
arbeidsovereenkomst, voor zover hij
zelf of de werknemersorganisatie, 
waarbij hij is aangesloten, bij aange
tekend schrijven hiertoe een aanvraag 
heeft ingediend binnen dertig dagen 
die volgen op hetzij de datum van be
tekening van de opzegging, hetzij de 
datum van de beeindiging zonder op
zegging, hetzij de datum van de voor
dracht van de kandidaturen; 

Overwegende dat uit de tekst van 
die bepalingen blijkt dat de aanvraag 
tot herplaatsing in het bedrijf van de 
leden die het personeel vertegenwoor
digen en de kandidaten, die "zonder 
opzegging" worden ontslagen, moet 
worden ingediend "binnen dertig da
gen die volgen op de datum van de 
beeindiging" van de arbeidsovereen
komst door de werkgever; 

Dat laatstgenoemde woorden moe
ten worden opgevat in de betekenis : 
''binnen dertig dagen die volgen op de 
datum waarop die ontslagen be
schermde werknemers in staat zijn ge
steld om kennis te nemen van de 
beeindiging van de arbeidsovereen
komst door de werkgever", en niet in 
de betekenis : ''binnen dertig dagen die 
volgen op de datum waarop de wil van 
de werkgever om de arbeidsovereen
komst te beeindigen, daadwerkelijk ter 
kennis is gebracht van die beschermde 
werknemers"; 

Dat het onderdeel faalt naar recht : 
Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest de ei

sers niet opdraagt te bewijzen dat zij 
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of hun rechtsvoorgangers niet aanwe
zig waren op de personeelsvergadering 
van 29 juli 1980, maar beslist dat de 
eisers, die de aan de beschermde werk
nemers verschuldigde vergoeding vor
deren, moeten bewijzen dat zij hun 
aanvraag tot herplaatsing binnen de 
wettelijke termijn hebben ingediend; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Om die redenen, voegt de onder de 
nummers S.97.0058.F en S.97.0128.F 
op de algemene rol ingeschreven voor
zieningen; I. op de voorziening nr. 
S.97.0058.F: verleent akte van deaf
stand van de voorziening; veroordeelt 
de eisers in de kosten; II. op de voor
ziening nr. S.97.0128.F: verwerpt de 
voorziening; veroordeelt de eisers in de 
kosten. 

21 juli 1999 - 3e kamer- Voorzitter de 
h. Marchal, eerste voorzitter - Verslagge
ver : de h. Parmentier - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Leclercq, advocaat
generaal- Advocaten : mrs. Draps en Van 
Ommeslaghe. 

Nr. 380 

3e KAMER- 21 juni 1999 

1° ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDING
ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN WEDERTE
WERKSTELLING- BLIJVENDE ARBEIDSONGE
SCHIKTHEID- SCHADEVERGOEDING- DOEL. 

2° ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDING
BASISLOON- ECONOMISCHE WAARDE VAN 
GETROFFENE OP ARBEIDSMARKT- WAARDE 
UITGEDRUKT IN BASISLOON - PERIODE. 

3° ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDING
ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN WEDERTE
WERKSTELLING- OPEENVOLGENDE ONGE
VALLEN- OORZAKELIJK VERBAND- BLIJ
VENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID - BEOOR
DELING. 

1 o De vergoeding, die krachtens de 
Arbeidsongevallenwet verschuldigd is aan 
de getroffene door een ongeval dat een 
blijvende arbeidsongeschiktheid tot ge
volg heeft, strekt ertoe de werknemer te 
vergoeden naarmate het ongeval zijn eco
nomische waarde op de arbeidsmarkt 
heeft aangetast (1). (Artt. 24 (2) en 34, 
eerste lid, Arbeidsongevallenwet.) 

2° De economische waarde op de arbeids
markt van een door een arbeidsongeval 
getroffen werknemer (3) wordt volgens de 
Arbeidsongevallenwet vermoed te zijn uit
gedrukt in het basisloon van de werkne
mer tijdens het jaar dat voorafging aan 
het ongeval dat recht geeft op vergoe
ding. (Artt. 24 (4) en 34, eerste lid, 
Arbeidsongevallenwet.) 

3° Wanneer een werknemer getroffen wordt 
door opeenvolgende arbeidsongevallen en 
het laatste ongeval de gevolgen van een 
vorig ongeval heeft verzwaard, moet de 
rechter de blijvende arbeidsongeschikt
heid van de getroffene in haar geheel be
oordelen, als de na het laatste ongeval 
vastgestelde arbeidsongeschiktheid, zelfs 
maar gedeeltelijk, door dat ongeval werd 
veroorzaakt (5). (Artt. 24 (6) en 34, eer
ste lid, Arbeidsongevallenwet.) 

(RENKENS T. ROYALE BELGE N.V) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. S.98.0050.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 december 1995 
gewezen door het Arbeidshof te Brus
sel, rechtdoende op verwijzing (7); 

(1) Cass., 15 jan. 1996, A.R. S.95.0094.N, nr. 32; 
raadpl. Cass., 6 maart 1968, 895; Cass., 31 okt. 
1969, 213. 

(2) Art. 24, na de wijziging ervan bij art. 1 K.B. 
nr. 39, 31 maart 1982, tot wiziging van de 
arbeidsongevallenwet van 10 april1971, en v66r 
de latere wijzigingen ervan. 

(3) Zie noot 1. 

(4) Zie noot 2. 

(5) Zie noot 1. 

(6) Zie noot 2. 

(7) Het cassatieberoep werd op 14 april 1998 
ingediend. 
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Gelet op het arrest van 23 april 
1990 van het Hof (8); 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 24 van de wet van 10 april 1971 
van de Arbeidsongevallenwet, gewijzigd bij 
het koninklijk besluit nr. 39 van 31 maart 
1982, maar v66r de wijziging ervan bij de 
wetten van 1 augustus 1985 (invoeging van 
het huidige eerste lid), 22 december 1989 
(wijziging van het huidige vierde lid), en 29 
december 1990 (wijziging van het huidige 
zesde lid, ingevoegd bij het koninklijk be
sluit nr. 39 van 31 maart 1982) en bij het 
koninklijk besluit nr. 285 van 31 maart 
1984 (invoeging van het huidige derde lid), 
en 34, inzonderheid het eerste lid, van voor
noemde arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971, 

doordat het Arbeidshof te Brussel het ho
ger beroep gegrond verklaart, het bestre
den arrest tenietdoet en, bij wege van een 
nieuwe beschikking, verweerster veroor
deelt om aan eiser de bij de Arbeids
ongevallenwet van 10 april 1971 bepaalde 
vergoedingen te betalen, op de volgende 
gronden: "1. T.A.O. van 29 april1977 tot 
4 oktober 1981 - B.G.A. op 5 oktober 
1981: 50 pet- basisloon: 361.251 frank. 
2. T.A.O. van 13 januari 1982 tot 30 no
vember 1982, B.G.A. op 1 december 1982 : 
60 pet.- (basis)loon 601.519 frank, 40 pet. 
(beperking) - basisloon 361.251 frank. 3. 
T.A.O. van 13 juni 1983 tot 4 december 
1983, B.G.A. op 5 december 1983 : 70 pet
(basis)loon, beperkt tot 689.160 frank, 30 
pet. (beperking)- (basis)loon 601.519 
frank, 0 pet. (beperking) - basisloon 
361.251 frank, te verhogen met de wette
lijke en gerechtelijke interest"; dat het zijn 
beslissing hierop grondt dat " ... het hofbij 
elk van de drie, op elkaar volgende (ar
beids)ongevallen, de arbeidsongeschikt
heid van de getroffene in haar geheel moet 
beoordelen, zonder acht te slaan op de vroe
gere ziektetoestand, vooral als het laat
ste ongeval (of de laatste ongevallen) de ge
volgen van een eerder ongeval heeft 
verzwaard, en de ongeschiktheid die na het 
laatste ongeval wordt vastgesteld, zelfs 
maar ten dele door dat ongeval is veroor
zaakt (Cass., 21 september 1987, R.D.S. blz. 
509); ... dat, te dezen, de drie op elkaar vol
gende ongevallen dezelfde functie hebben 
aangetast (nl. het gebruik van de benen); 
dat het aan de rechter staat om de ver
mindering van het concurrentievermogen 
van de werknemer op de arbeidsmarkt in 

(8) A.R. nr. 8759, nr. 492. 

zijn geheel te beoordelen in het licht van 
alle ongevallen samen; dat die verminde
ring niet hoger mag zijn dan 100 pet., d.i. 
de totale onmogelijkheid om opnieuw te
werkgesteld te worden op de algemene ar
beidsmarkt, tenzij met de hulp van een 
derde (artikel24, vierde lid, van de wet van 
10 april1971), wat te dezen niet wordt aan
gevoerd (. .. ); (. .. ) dat de rechtbank te de
zen uitspraak heeft gedaan over het -
zeldzame - geval van een werknemer die 
werd getroffen door drie op elkaar vol
gende ongevallen, die geen enkelloon
verlies tot gevolg hebben gehad, en waarin 
de samenvoeging van de B.G.A. e«;ln totaal
percentage van 180 pet. zou hebben opge
leverd, als de ramingen die de geneesheer
deskundige voor elk ongeval had 
opgegeven, bij elkaar waren geteld; dat de 
rechter, zonder rekening te houden met dat 
behoud van loon, het concurrentievermogen 
dat de getroffene, op de datum van elk on
geval, op de arbeidsmarkt ~ aanmerking 
dient te nemen; dat die vermindering van 
het concurrentievermogen, zoals hierbo
ven werd herhaald, niet hoger mag zijn dan 
100 pet.; dat het (arbeids)hof zich voor het 
overige aansluit bij de bevindingen van de 
door de rechtbank aangewezen geneesheer
deskundige"; 

terwijl het niet werd betwist dat eiser 
was getroffen door drie op elkaar volgende 
arbeidsongevallen, nl. op 29 april1977, 13 
januari 1982 en 13 juni 1983; het arbeids
hof zich aansluit bij de bevindingen van de 
door de arbeidsrechtbank aangewezen 
geneesheer-deskundige, maar niet betwistte 
dat het ongeval van 13 januari 1982 de uit 
het ongeval van 29 april 1977 voort
vloeiende arbeidsongeschiktheid had ver
zwaard, en dat het ongeval van 13 juni 
1983 de door de ongevallen van 29 april 
1977 en 13 januari 1982 veroorzaakte ar
beidsongeschiktheid had verzwaard; het 
oude artikel 24, eerste lid, van de Arbeids
ongevallenwet van 10 april 1971 bepaalde 
dat, indien de arbeidsongeschiktheid 
blijvend is of wordt, een jaarlijkse vergoe
ding van 100 pet., berekend op het basis
loon en de graad van de ongeschiktheid, de 
dagelijkse vergoeding vervangt vanaf de 
dag waarop de ongeschiktheid een besten
dig karakter vertoont; de vergoedingen die 
krachtens voornoemd artikel 24 van de wet 
van 10 april 1971 voor de blijvende ar
beidsongeschiktheid toegekend worden, de 
schade dekken die voortvloeit uit het ver
lies of de vermindering van het vermo
gen om door arbeid in zijn levensonder
houd te voorzien; wanneer een werknemer 
getroffen wordt door opeenvolgende 
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arbeidsongevallen, en het laatste ongeval 
de gevolgen van een vorig ongeval ver
zwaart, de reehter de blijvende arbeidson
gesehiktheid van de getroffene in haar ge
heel moet beoordelen, in zoverre die 
arbeidsongesehiktheid, ten minste ten dele 
is veroorzaakt door dat laatste ongeval; de 
aantasting van de waarde van de werkne
mer op de arbeidsmarkt vergoed wordt door 
wettelijke uitkeringen; die waarde ver
moed wordt uitgedrukt te zijn in het ba
sisloon van de getroffene, d.w.z., volgens ar
tikel 34 van voornoemde wet van 10 april 
1971, het loon waarop de werknemer, in de 
funetie waarin hij is tewerkgesteld in de on
derneming op het : ogenblik van het onge
val, reeht heeft voor het jaar dat aan het 
ongeval voorafgaat, eventueel beperkt over
eenkomstig het bepaalde in artikel 39 van 
voornoemde wet; het feit dat de werkne
mer reeds ten gevolge van een vorig onge
val arbeidsongesehikt was geworden en dat 
de arbeidsongesehiktheid in geval van sa
menvoeging van de uit het eerste ongeval 
veroorzaakte blijvende arbeidsongesehikt
heid en de door het volgende arbeidsonge
val veroorzaakte blijvende arbeidsonge
sehiktheid hager zou zijn dan 100 pet., niets 
wijzigt aan de toepassing van de bovenge
noemde beginselen; het arbeidshof bijge
volg de vergoeding wegens de uit het on
geval van 29 april 1977 voortvloeiende 
blijvende arbeidsongesehiktheid van 50 pet. 
niet kon verminderen tot 40 pet., op het 
ogenblik dat de getroffene reeht kreeg op 
een vergoeding wegens de uit het onge
val van 13 januari 1982 voortvloeiende blij
vende arbeidsongesehiktheid van 60 pet.; 
het arbeidshof bijgevolg evenmin kon be
slissen om de vergoeding die was toege
kend wegens de uit het ongeval van 29 
april1977 voortvloeiende blijvende arbeids
ongesehiktheid van 50 pet., te verminde
ren (tot 0 pet.) en de vergoeding die was 
toegekend wegens de uit het ongeval van 13 
januari 1982 voortvloeiende arbeidsonge
sehiktheid van 60 pet., te verminderen (tot 
30 pet.), op het ogenblik dat de getroffene 
reeht kreeg op een vergoeding wegens de 
uit het ongeval van 13 juni 1983 voort
vloeiende blijvende arbeidsongesehikt
heid van 70 pet.; het arbeidshofbijgevolg, 
ofsehoon het de graden van blijvende ar
beidsongesehiktheid, die het gevolg zijn van 
de respeetieve arbeidsongevallen van 29 
april1977, 13 januari 1982 en 13 juni 1983, 
vaststelt op 50 pet., 60 pet. en 70 pet., de 
vergoedingen die versehuldigd zijn we
gens de uit die ongevallen voortvloeiende 
graden van gedeeltelijke blijvende arbeids
ongesehiktheid, niet wettig heeft bepaald 

(schending van de in het middel vermelde 
wetsbepalingen) : 

Overwegende dat, wanneer een 
werknemer getroffen is door opeen
volgende arbeidsongevallen en het 
laatste ongeval de gevolgen van een 
vorig ongeval heeft verzwaard, de 
rechter de blijvende arbeidsongeschikt
heid van de getroffene in haar geheel 
moet beoordelen, wanneer de arbeids
ongeschiktheid die na het laatste on
geval is vastgesteld, daar - zelfs maar 
gedeeltelijk- het gevolg van is; 

Dat immers de vergoeding die ver
schuldigd is wegens een uit een ar
beidsongeval voortvloeiende blijvende 
arbeidsongeschiktheid, ertoe strekt de 
werknemer te vergoeden, in zoverre 
het ongeval zijn vermogen om te wer
ken, d.w.z. zijn waarde op de arbeids
markt, heeft aangetast; 

Dat die waarde wettelijk vermoed 
wordt uitgedrukt te zijn in het basis
loon dat de getroffene verdiende tij
dens het jaar dat voorafging aan het 
ongeval dat recht geeft op vergoeding; 

Dat het bijgevolg niet terzake doet 
dat de arbeidsgeschiktheid van de ge
troffene reeds voordien is aangetast; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser is getroffen door drie op 
elkaar volgende arbeidsongevallen, 
waarvan het eerste, vanaf 5 oktober 
1981, een gedeeltelijke arbeidsonge
schiktheid van 50 pet., het tweede, 
vanaf 1 december 1982, een gedeelte
lijke blijvende arbeidsongeschiktheid 
van 60 pet. en het derde, vanaf 5 de
cember 1983, een gedeeltelijke blij
vende arbeidsongeschiktheid van 70 
pet. tot gevolg hebben gehad; 

Da:t het arrest, op grond van de 
overweging dat de vermindering van 
de arbeidsgeschiktheid van de getrof
fene "niet hoger mag zijn dan 100 
pet.'~, beslist, enerzijds, om het per
centage van de vergoeding voor de uit 
het eerste ongeval voortvloeiende ge
deeltelijke blijvende arbeidsongeschikt
heid, vanaf 1 december 1982, tot 40 
pet. te verminderen, anderzijds, om de 
respectieve percentages van de ver
goedingen voor de uit het eerste en het 
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tweede ongeval voortvloeiende gedeel
telijke blijvende arbeidsongeschikt
heid, vanaf 5 december 1983, tot 0 pet. 
en 30 pet. te verminderen; 

Dat het arrest aldus de in het mid
del vermelde bepalingen schendt; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre het 
het hoger beroep ontvankelijk ver
klaart; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; gelet op artikel 68 van de wet van 
10 april 1971, veroordeelt verweerster 
in de kosten; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Arbeidshof te 
Bergen. 

21 juli 1999 - 3e kamer - Voorzitter : de 
h. Marchal, eerste voorzitter - Verslagge
ver : de h. Verheyden- Geljkluidende con
clusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. Biitzler en Simont. 

Nr. 381 

3e KAMER- 21 juni 1999 

(VOLTALLIGE TERECHTZITTING) 

1° CASSATIEBEROEP- BELASTINGZAKEN 
-ALGEMEEN- INKOMSTENBELASTINGEN
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 
(1992)- WERKlNG IN DE TIJD. 

2o INKOMSTENBELASTINGEN- VOOR
ZIENING IN CASSATIE- WETBOEK VAN DE IN
KOMSTENBELASTINGEN (1992)- WERKlNG IN 
DE TIJD. 

3o WETTEN. DECRETEN. ORDONNAN
TIES. BESLUITEN _:_WERKING IN DE TIJD 
EN IN DE RUIMTE- WERKING IN DE TIJD- IN
KOMSTENBELASTINGEN- WETBOEK VAN DE 
INKOMSTENBELASTINGEN (1992) - CASSATIE
BEROEP. 

4 ° CASSATIEBEROEP- BELASTINGZAKEN 
- VORMEN - VORM VAN HET CASSATIE
BEROEP EN VERMELDINGEN - VERZOEK
SCHRIFT TOT CASSATIE - BELGISCHE STAAT-

MINISTER VAN FINANCIEN- BEVOEGDE DI
RECTEUR- HANDTEKENING- BEWIJS. 

5o INKOMSTENBELASTINGEN- vooR
ZIENING IN CASSATIE- VORMEN- VORM VAN 
HET CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN
VERZOEKSCHRIFT TOT CASSATIE - BELGISCHE 
STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN- BE
VOEGDE DIRECTEUR- HANDTEKENING- BE
WIJS. 

6° CASSATIEBEROEP - BELASTINGZAKEN 
- VORMEN - VORM VAN HET CASSATIE
BEROEP EN VERMELDINGEN - VERZOEK
SCHRIFT TOT CASSATIE - BELGISCHE STAAT
MINISTER VAN FIN ANCIEN- BEVOEGDE DI
RECTEUR- MACHTIGING- BEGRIP. 

7o INKOMSTENBELASTINGEN- vooR
ZIENING IN CASSATIE- VORMEN- VORM VAN 
HET CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN
VERZOEKSCHRIFT TOT CASSATIE - BELGISCHE 
STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN- BE
VOEGDE DIRECTEUR - MACHTIGING - BE
GRIP. 

so INKOMSTENBELASTINGEN 
VENNOOTSCHAPSBELASTING- VASTSTELLING 
VAN HET BELASTBAAR NETTO-INKOMEN
WINSTEN -AFTREKKEN VAN DE BELASTBARE 
WINST - VASTE DEELNEMINGEN - GEDU
RENDE HET GEHELE BELASTBARE TIJDPERK 
ONONDERBROKEN EIGENDOM- BEGRIP. 

1°,2° en 3° De cassatieberoepen tegen be
slissingen gewezen op voorzieningen voor 
het hof van beroep ingeleid v66r 1 maart 
1999, worden volledig beheerst door de 
artikelen 386 tot 391 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen 1992 zoals ze be
stonden voor hun opheffing bij artikel 34 
van de wet van 15 maart 1999 (1). (Art. 
97, negende lid, wet 15 maart 1999, art. 
11, eerste lid, wet 23 maart 1999.) 

4° en 5° Uit het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen 1992 volgt dat het ver
zoekschrift tot cassatie namens de Staat 
wordt ondertekend door de bevoegde di
recteur; de handtekening op het verzoek
schrift wordt geacht tot bewijs van het te
gendeel die te zijn van de daarop 
vermelde handelende ambtenaar. (Artt. 
297, eerste lid, en 377 W.I.B. [1992] (2).) 

(1) Zie de concl. van het O.M. 

(2) Artt. 297, eerste lid, en 377 W.I.B. (1992) 
zoals ze bestonden v66r hun opheffing bij artt. 5 
en 34 wet 15 maart 1999. 
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6° en 7o De directeur der belastingen treedt 
noodzakelijk en uitsluitend op als or
gaan van de Belgische Staat, vertegen
woordigd door de minister van Finan
cien; hij is bevoegd om, zonder vermelding 
van enige andere opdracht dan die welke 
voortvloeit uit zijn eigen hoedanigheid, 
cassatieberoep in te stellen (3). (Artt. 297, 
eerste lid, 377 en 378 W.I.B. [1992] (4).] 

so De deelnemingen die tijdens het belast
bare tijdperk zijn verkregen, zelfs de eer
ste dag van dat tijdperk, zijn niet gedu
rende het gehele tijdperk in ononderbro
ken eigendom geweest (5). (Art. 112, § 1, 
1 o, W.I.B. [1964] (6).) 

(BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN T. ALU
MINIUMKONSTRUCTIE VERSCHUEREN B.V.B.A.) 

Advocaat-generaal J.F Leclercq heeft in 
hoofdzaak gezegd : 

1. lk ben van oordeel dat uw Hof acht 
mag slaan op de memorie van antwoord die 
op 12 mei 1999 ter gri:ffie is neergelegd, on
geacht de gronden van niet
ontvankelijkheid die zij aan het cassatie
beroep tegenwerpt. De memorie van 
antwoord is immers neergelegd overeen
komstig de regels van de vroegere proce
dure en eiser heeft voor de toepassing daar
van gekozen. Die memorie moet dus niet 
worden ondertekend door een advocaat bij 
het Hof van Cassatie (zie evenwel in ge
val van toepassing van de nieuwe fiscale 
rechtspleging: art. 1092 Ger.W.). 

Daarentegen meen ik dat de door ver
weerster tegen de voorziening opgewor
pen gronden van niet-ontvankelijkheid niet 
kunnen worden aangenomen. Die gran
den zijn hieruit afgeleid dat het cassatie
beroep niet conform de nieuwe procedure
regels is zoals die voortvloeien uit de 
toepassing van de artikelen 34 en 97, ne
gende lid, van de wet van 15 maart 1999 
betreffende de beslechting van fiscale ge
schillen. 

(3) Raadpl. Cass., 29 juni 1984, nr. 621, met 
concl. proc.-gen. Krings in A. C. 

(4) Artt. 297, eerste lid, 377 en 378 W.I.KB. 
(1992) zoals ze bestonden v66r hun opheffing bij 
artt. 6 en 34 wet 15 maart 1999. 

(5) Zie concl. van het O.M. 

(6) Art. 112, § 1, 1", na de wijziging ervan bij 
art. 32 wet 25 juni 1973. 

2. Die gronden van niet-ontvankelijkheid 
nopen uw Hof ertoe uitspraak te doen over 
volgend geval. 

Een arrest van het hof van beroep is voor 
6 april 1999 gewezen. 

Het cassatieberoep tegen dat arrest 
wordt op 6 april 1999 ingesteld. 

Welke procedureregels moeten worden 
toegepast? De nieuwe of de oude regels? 

3. De wet van 15 maart 1999 betreffende 
de beslechting van fiscale geschillen (7) en 
de wet van 23 maart 1999 betreffende de 
rechterlijke inrichting in fiscale zaken (8) 
werden beide in het Belgisch Staatsblad 
van 27 maart 1999 gepubliceerd. 

Beide zijn op dezelfde dag in werking ge
treden, d.w.z. tien dagen na de datum van 
hun publicatie, dus op nag 6 april1999. 

Die datum is volgens mij van kapitaal be
lang voor de hiernavolgende redenering. 

Immers: 
1) het is niet altijd eenvoudig de over

gangsbepalingen van beide wetten te com
bineren; 

2) die datum is de belangrijke datum in 
de overgangsbepalingen van de meest re
cente van beide wetten, d.w.z. de wet van 
23 maart 1999 betreffende de rechterlijke 
inrichting in fiscale zaken. 

4. De materie wordt behandeld in arti
kel97, negende lid, van de voomoemde wet 
van 15 maart 1999 en in artikel11, eer
ste lid, van de voornoemde wet van 23 
maart 1999. 

5. Uit praktische overwegingen vermeld 
ik eerst de tekst van artikel 11, eerste lid, 
van de wet van 23 maart 1999. 

Dat artikel bepaalt dat "de gedingen die 
hangende zijn bij de hoven, de rechtban
ken en andere instanties, met inbegrip van 
de rechtsmiddelen die tegen hun beslissin
gen kunnen worden aangewend, vervolgd 
en afgehandeld worden met toepassing van 
de voor 1 maart 1999 geldende regels". 

Onder "gedingen die hangende zijn" in de 
zin van die bepaling, dient vanzelfspre
kend te worden verstaan "gedingen die 
hangende zijn op de datum van inwerking
treding van de wet, d.w.z. op de datum van 
6 april1999". Logischerwijze kan het im
mers om geen enkele andere datum gaan. 

De tekst van artikel 11, eerste lid, van de 
wet van 23 maart 1999 moet dus als volgt 

(7) B.S. van 27 maart 1999, p. 9882 e.v. 

(8) B.S. van 27 maart 1999, p. 9894 e.v. 
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worden gelezen: "de gedingen die op de da
tum van 6 april1999 hangende zijn de bij 
de hoven, de rechthanken en andere in
stanties, met inhegrip van de rechtsmid
delen die tegen hun heslissingerr kunnen 
worden aangewend, worden vervolgd en af
gehandeld met toepassing van de voor 1 
maart 1999 geldende regels". 

Er is volgens mij geen enkele reden om 
onder "op de datum van 6 april1999" op 
heperkende wijze te verstaan "op de da
tum van 6 april1999 om 0 uur". Indien dat 
het geval zou zijn geweest, zou het logi
scher geweest zijn dat de wetgever een 
meer precieze tekst had opgesteld waarin 
dan sprake zou zijn geweest van "de ge
dingen die tot 5 april 1999 om midder
nacht hangende zijn hij de hoven, de recht
hanken en andere instanties". De wetgever 
heeft dat rriet gedaan. Onder "6 april 1999" 
dient dus te worden verstaan "de hele dag 
van 6 april 1999". 

Te dezen is er op 6 april 1999 een ge
ding hangende voor uw Hof, aangezien het 
cassatieheroep die dag is ingesteld. 

Volgens artikelll, eerste lid, van de wet 
van 23 maart 1999 moet dat geding dat op 
de datum van 6 apri11999 hij uw Hofhan
gende is, dus vervolgd en afgehandeld wor
den met toepassing van de voor 1 maart 
1999 geldende regels, d.w.z. overeenkom
stig de oude procedureregels. 

6. Nude tekst van artikel 97, negende 
lid, van de wet van 15 maart 1999. 

Dat artikel hepaalt, enerzijds, dat "ar
tikel 34 van de genoemde wet, voor zover 
het de artikelen 377 tot 392 van het Wet
hoek van de fukomstenhelastingen 1992 op
heft, op 1 maart 1999 in werking treedt" 
en, anderzijds, dat "de artikelen 377 tot 392 
van het Wethoek van de Inkomstenhelas
tingen 1992, zoals ze hestonden voor hun 
opheffing door artikel 34 van deze wet, 
evenwel van toepassing hlijven op de he
roepen die voor deze datum zijn ingeleid". 

De artikelen 386 tot 391 van het Wet
hoek van de fukomstenhelastingen 1992 die 
hetrekking hehhen op het cassatieheroep 
hehoren tot die artikelen 377 tot 392 van 
dat wethoek. 

De tekst van artikel97, negende lid, van 
de wet van 15 maart 1999 dient dus met 
hetrekking tot regels van de procedure in 
cassatie als volgt te worden gelezen: "ar
tikel 34 van de genoemde wet, voor zover 
het de hepalingen van het Wethoek van de 
Inkomstenhelastingen 1992 die hetrek
king hehhen op het cassatieheroep opheft, 
treedt op 1 maart 1999 in werking; die he
palingen van het Wethoek van de Inkom-

stenhelastingen 1992 hetreffende het 
cassatieheroep, zoals ze hestonden voor hun 
opheffing door artikel 34 van deze wet, hlij
ven evenwel van toepassing op de cassatie
heroepen die voor deze datum zijn inge
leid". 

Volgens artikel97, negende lid, van de 
wet van 15 maart 1999 zijn de nieuwe re
gels van de rechtspleging in cassatie te de
zen van toepassing aangezien het cassatie
heroep op 6 april 1999 is ingesteld, dat is 
dus na 1 maart 1999. 

Algemeen kan nu reeds het hetreurens
waardig gevolg worden vastgesteld van de 
toepassing van artikel 97, negende lid, van 
de wet van 15 maart 1999 : elke eiser in 
cassatie die niet op de hoogte is van het he
staan van de wet van 15 maart 1999 - die 
pas op 27 maart 1999 in het Belgisch 
Staatsblad is gepuhliceerd - en op 1 maart 
1999 of daarna cassatieheroep heeft inge
steld overeenkomstig de vroegere regels van 
de procedure - de enige die hij op dat 
ogenhlik kende - diende afstand te doen 
van zijn cassatieheroep en, als dat nog mo
gelijk is, overeenkomstig de nieuwe re
gels een nieuw cassatieheroep in te stel
len. 

7. Uit mjjn voorgaande analyse volgt dat, 
in het geval dat heden door uw Hof moet 
worden onderzocht, de gelijktijdige toepas
sing van artikel 97, negende lid, van de wet 
van 15 maart 1999 en van artikel 11, eer
ste lid, van de wet van 23 maart 1999 on
mogelijk is. 

Welke oplossing moet worden gekozen 
om de moeilijkheid op te lassen die, zoals 
te dezen, rijst hij het verzoenen van heide 
teksten? 

Persoonlijk geef ik de voorkeur aan ar
tikel 11, eerste lid, van de wet van 23 
maart 1999. 

Zeker, artikel 97, negende lid, van de wet 
van 15 maart 1999 is een tekst die in het 
hijzonder van toepassing is inzake inkom
stenhelastingen. Toch is dat argument val
gens mij rriet doorslaggevend mede gelet op 
de nadelen die uit de toepassing van dat ar
tikel 97, negende lid, voortvloeien. 

Mijn keuze steunt op vier redenen : 
1) artikelll, eerste lid, van de wet van 

23 maart 1999 is de meest recente wettekst; 
2) die keuze ligt volgens mij in de lijn van 

de wil van de wetgever zoals die in de par
lementaire voorbereiding is uitgedrukt; 

3) die keuze is de keuze van de rechts
zekerheid, als vastgelegd in het deshetref
fende algemeen rechtsheginsel; 
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4) die keuze is niet in strijd met artikel 
3 van het Gerechtelijk Wetboek. 

Thans volgt enige verduidelijking van die 
vier redenen. 

8. Artikel 11, eerste lid, van de wet van 
23 maart 1999 is de meest recente wet
tekst. 

Dat is zo ongeacht de redenen daartoe. 
Ret is een vaststelling. Dat vergt geen ver
dere uitleg, zelfs al is artikel 11, eerste lid, 
een tekst met algemene draagwijdte. 

9. Mijn keuze blijkt overigens te stro
ken met de wil van de wetgever zoals die 
in de parlementaire voorbereiding is uit
gedrukt, ook al is de verwoording van die 
wil in de wetteksten zelf ongelukkig. 

Immers, zelfs bij de bespreking van de 
overgangsbepalingen van het wetsont
werp betreffende de beslechting van fis
cale geschillen werd tijdens de parlemen
taire voorbereiding gezegd : "De bezwaar
schriften, de verzoeken tot belasting
ontheffing van ambtswege, alsook de ho
gere beroepen en de cassatieberoepen, die 
voor 1 maart 1999 werden ingediend, blij
ven in se aan de oude procedure onderwor
pen. De nog niet afgehandelde procedu
res voor de hoven, met inbegrip van de 
mogelijke verhaalmiddelen tegen de door 
die hoven uitgebrachte vonnissen, moe
ten dus worden voortgezet en afgerond 
overeenkomstig de voorschriften van de 
oude procedure" (9). 

Als men in die passage van de parle
mentaire voorbereiding de datum van 1 
maart 1999 vervangt door 6 april 1999, lijkt 
mij dat de betekenis die de wetgever geeft 
aan de woorden "ingeleide beroepen" in ar
tikel 97, negende lid, van de wet van 15 
maart 1999, in werkelijkheid de volgende 
is: "de gedingen die hangende zijn bij de 
hoven, met inbegrip van de rechtsmidde
len die tegen hun beslissingen kunnen wor
den aangewend". Dat is precies de tekst 

(9) Wetsontwerp betreffende de beslechting van 
fiscale geschillen, Wetsontwerp betreffende de 
rechterlijke inrichting in fiscale zaken, Wetsvoor
stel tot aanvulling, wat de bestrijding van de fis
cale fraude betreft, van het koninklijk besluit nr. 
185 van 9 juli 1935 op de bankcontrole en het 
uitgifteregime voor titels en effecten en van de 
wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der 
verzekeringsondememingen. Wetsvoorstel tot wij
ziging van artikel 375, derde lid, van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 1992. Ver
slag namens de commissie voor de Financien en 
de Begroting uitgebracht door de heren Lucien 
Suykens en Robert Meureau, Gedr. St., Kame1; 
gew. zitt. 1998-1999, nr. 1341/23-97/98, p. 42. 

van artikel 11, eerste lid, van de wet van 23 
maart 1999. De gelijkenis in de Franse 
tekst tussen de passage uit de parlemen
taire voorbereiding en artikel11, eerste lid, 
is treffend. 

10. Ik heb ook gekozen voor rechtszeker
heid, als vastgelegd in het algemeen be
ginsel van het recht op rechtszekerheid. 

lk heb eerder al gewezen op het kwa
lijk gevolg van de terugwerkende kracht 
van artikel 97, negende lid, van de wet van 
15 maart 1999 en op de afstand van het 
cassatieberoep gevolgd door het eventueel 
instellen van een nieuw cassatieberoep, wat 
het gevolg zou zijn van het zonder meer 
toepassen van die bepaling (zie supra nr. 6). 

Dat argument dat steunt op de rechts
zekerheid lijkt mij zeer belangrijk omdat 
het rechtstreeks samenhangt met een even
tueel niet conform zijn van de voornoemde 
bepaling met de artikelen 10 en 11 van de 
gecoiirdineerde Grondwet (1994). 

Is, in de toestand die het gevolg is van de 
terugwerkende kracht van artikel97, ne
gende lid, van de wet van 15 maart 1999, 
de inhoud van het recht van de fiscale pro
cedure nog op dezelfde wijze voorzienbaar 
en toegankelijk voor alle rechtzoekenden? 

Kan de aantasting van de rechtszeker
heid door die bepaling objectief en rede
lijk worden gerechtvaardigd? Kan die be
paling zelfs maar worden toegepast zonder 
vooraf een prejudiciele vraag aan het 
Arbitragehof te stellen? 

Zelf ben ik de mening toegedaan dat de 
aantasting van de rechtszekerheid door de 
terugwerkende kracht van voornoemd ar
tikel 97, negende lid, helemaal geen rede
lijke rechtvaardiging heeft (10). 

11. Mijn keuze is tenslotte niet strijdig 
met artikel 3 van het Gerechtelijk Wet
hoek (11). 

Artikel 3 van het Gerechtelijk Wetboek 
bepaalt dat "de wetten op de rechterlijke or
ganisatie, de bevoegdheid en de rechtsple
ging van toepassing zijn op de hangende 

(10) Vgl. D. GARABEDIAN, "La n!forme de la pro
cedure fiscale contentieuse - Questions de droit 
transitoire", Colloque du D.E.S en droit fiscal de 
l'ULB, Questions actuelles de fiscalite, 27 mei 
1999, nrs. 31 en 32, en de vermelde verwijzin
gen naar de rechtspraak van het Arbitragehof; 
over het bestaan van een algemeen beginsel van 
het recht op rechtszekerheid, raadpl. ook Cass., 
7 dec. 1998, A.R. F.98.0006.F, A. C .. , nr. 504. 

(11) Raadpl. ook art. 2 Ger.W. 
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rechtsgedingen, zonder dat die worden ont
trokken aan de instantie van het gerecht 
waarvoor zij op geldige wijze aanhangig 
zijn, en behoudens de uitzonderingen bij de 
wet bepaald". 

De regel, vastgelegd in die gemeen
rechtelijke bepaling is dus van toepas
sing "behoudens de uitzonderingen bij de 
wet bepaald". 

Dat is precies het geval met de huidige 
hervorming van de fiscale procedure. 

12. Samengevat ben ik dus van mening 
dat de door verweerster tegen het cassatie
beroep opgeworpen gronden van niet
ontvankelijkheid niet kunnen worden aan
genomen. Zij zijn hieruit afgeleid dat het 
cassatieberoep niet overeenkomstig de 
nieuwe procedureregels is ingesteld zoals 
die voortvloeien uit de toepassing van de 
artikelen 34 en 97, negende lid, van de wet 
van 15 maart 1999 betreffende de beslech
ting van fiscale geschillen. 

13. Verder ben ik ook van mening dat de 
andere, door verweerster tegen het cassatie
beroep opgeworpen gronden van niet
ontvankelijkheid niet kunnen worden aan
genomen. Ik sluit me dienaangaande aan 
bij de memorie van wederantwoord die op 
21 mei 1999 ter griffie is neergelegd. 

14. Volgens mij is het enige aangevoerde 
middel gegrond. 

Lui dens artikel 112, § 1, 1 o, van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen (1964), 
na zijn wijziging bij artikel 32 van de wet 
van 25 juni 1973, "worden voor de toepas
sing van artikel111, 1 o en 2°, geacht vaste 
deelnemingen te zijn, deelnemingen die de 
belastingplichtige gedurende het gehele be
lastbare tijdperk ononderbroken in eigen
dom heeft gehad". 

Die tekst impliceert dat de belasting
plichtige vanaf het begin van het belast
baar tijdperk "eigenaar" van de deelne
mingen moest zijn en niet tijdens het 
belastbaar tijdperk "eigenaar" van de deel
nemingen wordt, ook al gebeurt dat op de 
eerste dag van dat tijdperk. 

Het verwerven van deelnemingen op de 
eerste dag van het belastbaar tijdperk vol
doet derhalve niet aan de voorwaarde die 
wordt gesteld in voornoemd artikel 112, 
§ 1, 1°, van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen (1964), volgens welke wor
den geacht vaste deelnemingen te zijn, 
deelnemingen die de belastingplichtige ge
durende het gehele belastbare tijdperk on-

onderbroken in eigendom heeft gehad. (Art. 
112, § 1, 1°, W.I.B. [1964], (12)). 

Door anders te beslissen schendt het be
streden arrest de in het middel aangewe
zen bepalingen. 

15. Het bestreden arrest dient te wor
den vernietigd, behalve in zoverre het het 
hoger beroep aanneemt. 

Conclusie : gedeeltelijke vernietiging. 

ARREST 

(A.R. F.99.0049.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 januari 1999 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het door verweerster opgewor
pen eerste en tweede middel van niet
ontvankelijkheid van de voorziening : 
de voorziening is niet neergelegd op 
het Hof van Cassatie maar is neerge
legd op de griffie van het Hof van Be
roep te Antwerpen en het verzoek
schrift is niet ondertekend door een 
advocaat: 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 11, eerste lid, van de wet van 23 
maart 1999 betreffende de rechter
lijke inrichting in fiscale zaken, de ge
dingen die hangende zijn bij de ho
ven, de rechtbanken en andere 
instanties, met inbegrip van de rechts
middelen die tegen hun beslissing 
kunnen worden aangewend, vervolgd 
en afgehandeld worden met toepas
sing van de v66r 1 maart 1999 gel
dende regels; 

Dat de wetgever hiermede beoogt 
alle geschillen die op de dag van de in
werkingtreding van die wet, dit is 6 
april1999, nog niet definitief zijn be
slecht, te laten afhandelen volgens de 
eerder geldende regels; dat aldus wan
neer v66r die datum een geding reeds 
is gebracht voor een rechtscollege, de 
vroegere procedure moet worden ge
volgd, ook wat de rechtsmiddelen be
treft; 

(12) Art. 112, § 1, 1 o, na de wijziging ervan bij 
art. 32 wet 25 juni 1973. 
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Overwegende dat artikel 97, ne
gende lid, van de wet van 15 maart 
1999 betreffende de beslechting van 
fiscale geschillen bepaalt dat artikel 34 
van die wet, voor zover het de artike
len 377 tot 392 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen 1992 op
heft, in werking treedt op 1 maart 
1999; dat ditzelfde artikel bepaalt dat 
de artikelen 377 tot 392 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 
1992, zoals ze bestonden v66r hun op
hefling bij artikel 34 van de wet, van 
toepassing blijven op de beroepen die 
v66r 1 maart 1999 zijn ingeleid; 

Dat de ophefling van de artikelen 
377 tot 392 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen 1992 inver
band kan worden gebracht met het feit 
dat tegen de beslissingen van het be
stuur waarbij het bezwaarschrift werd 
afgewezen, vanaf 1 maart 1999 een be
roep mogelijk is voor de rechtbank van 
eerste aanleg, zodat de vroeger be
staande cassatieprocedure en proce
dure voor het hof van beroep in dat 
kader doelloos worden; 

Dat die bepaling niet strijdt met de 
eerder genoemde bepaling van arti
kel 11 van de wet van 23 maart 1999 
maar tot strekking heeft nader te pre
ciseren dat de fiscale voorzieningen die 
voor het hof van beroep v66r 1 maart 
1999 zijn ingeleid, nog steeds beheerst 
worden door de regels van de artike
len 377 tot 392 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen 1992; dat ge
let op de samenhang met de wet van 
23 maart 1999 zulks inhoudt dat 
cassatieberoepen tegen beslissingen 
gewezen op voorzieningen voor het hof 
van beroep ingeleid v66r 1 maart 1999, 
nog volledig beheerst worden door de 
oude wet; 

Overwegende dat de middelen van 
niet-ontvankelijkheid van de voorzie
ning die volledig gebaseerd zijn op de 
stelling dat de nieuwe wettelijke re
geling toepasselijk is op het cassatie
beroep, moeten worden verworpen; 

Over het door verweerster opgewor
pen derde middel van niet-ontvanke
lijkheid : het is onduidelijk wie het ver
zoekschrift heeft ondertekend : 

Overwegende dat het middel aan
neemt dat uit het verzoekschrift zelf 
blijkt dat het verzoekschrift door de 
gewestelijke directeur van Antwer
pen I is ondertekend; 

Overwegende dat uit de artikelen 
297 en 377 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen 1992 volgt dat 
het verzoekschrift tot cassatie na
mens de Staat wordt ondertekend door 
de bevoegde directeur; dat de hand
tekening op het verzoekschrift tot be
wijs van het tegendeel geacht wordt 
die te zijn van de daarop vermelde 
handelende ambtenaar; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid moet worden verworpen; 

Over het door verweerster opgewor
pen vierde middel van niet-ontvanke
lijkheid : de machtiging gegeven aan 
de gewestelijke directeur om cassatie
beroep in te stellen, wordt niet voor
gelegd: 

Overwegende dat de directeur der 
belastingen noodzakelijk en uitslui
tend optreedt als orgaan van de Bel
gische Staat, vertegenwoordigd door de 
minister van Financien; dat hij be
voegd is om, zonder vermelding van 
enige andere opdracht dan die welke 
voortvloeit uit zijn eigen hoedanig
heid, cassatieberoep in te stellen; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid moet worden verworpen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 111, 1" W.I.B. 

en 112, § 1, 1° van het Wetboek van de In
komstenbelastingen (afgekort W.I.B.), en ar
tikel 164 van het koninklijk besluit tot uit
voering van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (afgekort K.B./ 
W.I.B.), zoals van toepassing voor het 
aanslagjaar 1989, 

doordat het bestreden arrest, na te heb
ben vastgesteld dat verweerster op 1 ja
nuari 1988 40.000 aandelen van de 
B.V.B.A. Lakkerij Verschueren kocht, dat de 
dividenden in de loop van het jaar 1988 be
taalbaar werden gesteld en e:ffectief wer
den uitbetaald op 31 augustus 1988, dat 
verweerster in haar aangifte deze winstuit
kering (definitiefbelaste inkomsten) in af
trek bracht van de winst van het belast
baar tijdperk, dat de administratie deze 
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aftrek als definitief belaste inkomsten (af
gekort D.B.I.) weigerde stellende dat nude 
aandelen slechts gekocht werden op 1 ja
nuari 1988 niet voldaan was aan de voor
waarde van eigendom van deze aandelen 
gedurende het gehele belastbare tijdperk 
waarin de inkomsten verkregen werden, be
slist dat een verwerving op de eerste dag 
van het kalenderjaar beantwoordt aan het 
begrip "geheel belastbaar tijdperk" en de 
aandelen in casu gedurende een geheel be
lastbaar tijdperk ononderbroken in eigen
dom waren van verweerster zodat voldaan 
is aan de voorwaarde van aftrekbaarheid 
der definitief belaste inkomsten; 

terwijl uit de samenlezing van artikel 
111, 1" W.I.B. dat bepaalt dat mede van de 
winst van het belastbare tijdperk worden 
afgetrokken, voor zover zij erin voorko
men, de inkomsten uit aandelen of delen of 
uit belegde kapitalen, met inbegrip van de 
in artikel12, § 1, 3° en in artikel15, tweede 
lid, 1° bedoelde inkomsten, mits die inkom
sten op vaste deelnemingen betrekking heb
ben, waarbij artikel112, § 1, 1" W.I.B. ver
duidelijkt dat voor de toepassing van artikel 
111, 1° W.I.B. geacht worden vaste deelne
mingen te zijn de deelnemingen die de be
lastingplichtige gedurende het gehele be
lastbare tijdperk ononderbroken in 
eigendom heeft gehad, en artikel 164 K.B./ 
W.I.B. genomen ter uitvoering van arti
kel 265 W.I.B. dat stelt dat het belast
baar tijdperk samenvalt met het jaar v66r 
dat waarnaar het aanslagjaar wordt ge
noemd voor onder meer de toepassing van 
de vennootschapsbelasting wanneer de be
trokkenen niet of per kalenderjaar boek
houden, zoals in casu, enkel kan besloten 
worden dat voor de toepassing van de af
trek beoogd in artikel111, 1" W.I.B. een in 
voile dagen berekend belastbaar tijdperk in 
aanmerking komt, dat wil zeggen een tijd
perk dat in casu ingaat op 1 januari 1988 
te 00.00 uur en eindigt op 31 december 
1988 te 24.00 uur, zodat het arrest door te 
stellen dat een verwerving op de eerste dag 
van het kalenderjaar beantwoordt aan het 
begrip ononderbroken in eigendom heb
ben gedurende een geheel belastbaar tijd
perk, zonder na te gaan of die verwerving 
gebeurde op het ogenblik waarop het be
lastbaar tijdperk aanving, met name op 1 
januari 1988 te 00.00 uur, de artikelen 111, 
1" W.I.B., 112, § 1, 1" W.I.B. en 164 K.B./ 
W.I.B. schendt : 

Overwegende dat, luidens artikel 
112, § 1, 1°, van het Wet hoek van de 
Inkomstenbelastingen (1964) voor de 
toepassing van artikel 111, 1" en 2", 

van dat wetboek, geacht worden vaste 
deelnemingen te zijn de deelnemin
gen die de belastingplichtige gedu
rende het gehele belastbare tijdperk 
ononderbroken in eigendom heeft ge
had; 

Dat deelnemingen die tijdens het be
lastbare tijdperk zijn verkregen, zelfs 
de eerste dag van dat tijdperk, niet ge
durende het gehele tijdperk in onon
derbroken eigendom zijn geweest; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerster op 1 januari 1988 
een participatie heeft gekocht en dat 
dividenden van die participatie in de 
loop van het jaar 1988 uitbetaald wer
den; dat de appelrechters oordelen dat 
een verwerving op de eerste dag van 
het kalenderjaar aan het begrip ge
heel belastbaar tijdperk beantwoordt, 
zodat te dezen voldaan is aan de voor
waarden voor de aftrekbaarheid van 
de definitief belaste inkomsten; 

Dat zij zodoende hun beslissing niet 
naar recht verantwoorden; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre dit 
de voorziening ontvankelijk verklaart; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt 
de kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter over; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het hof van beroep te Gent. 

21 juni 1999 - 3e kamer (voltallige te
rechtzitting) - Voorzitter : de h. Mar
chal, eerste voorzitter - Verslaggeuer : de 
h. Verougstraete - Grotendeels gelijklui
dende conclusie (13) van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Aduocaten : mrs. 
Claeys Bmiuaert; L. De Broe, Brussel. 

(13) Zie de v66r het arrest gepubliceerde concl. 
van het O.M. 
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Nr. 382 

2e KAMER- 22 juni 1999 

STEDENBOUW- HERSTEL VAN PLAATS IN 
DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN MEER
WAARDE- HERSTELMAATREGELEN- GEWES
TEN EN GEMEENTEN - BURGERLIJKE
PARTIJSTELLING. 

De gewesten noch de gemeenten hebben hoe
danigheid om als burgerlijke partij voor 
de strafrechter de in art. 65, § 1, eerste 
lid, Wet Ruimtelijke Ordening en Steden
bouw vermelde herstelmaatregelen te vor
deren (1). (Art. 65, § 1, eerste lid, Wet 
Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw 
(2).) 

(SNIEKERS-MAENEN T. STAD HASSELT) 

ARREST 

(A.R. P.97.0664.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 april1997 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

A In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de strafvor
dering tegen de eisers en tegen de be
slissing betreffende het bevolen her
stel in de vorige staat : 

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

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de burger
lijke rechtsvordering van verweerster 
tegen de eisers : 

Over het middel : 

(1) Cass., 3 dec. 1996,A.R. P.95.0287.N, nr. 474. 

(2) Art. 65, § 1, eerste lid, Wet Ruimtelijke Or
dening en Stedenbouw is voor het Vlaamse Ge
west thans art. 68, § 1, eerste lid, van het de
creet betreffende de ruimtelijke ordening, 
gecoiirdineerd op 22 oktober 1996. 

schending van de artikele:n 1382, 1383 
van het Burgerlijk Wetboek, 17, 18 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 3, 4 van de wet van 
17 april 1878 houdende de Voorafgaande 
Titel van het Wetboek van Strafvorde
ring, 63 van het Wetboek van Strafvorde
ring, 65, 1, van de wet van 29 maart 1962 
houdende organisatie van de ruimtelijke or
dening en van de stedenbouw, 

doordat het bestreden arrest de burger
lijke partijstelling van de Stad Hasselt ont
vankelijk verklaart, en op vordering van 
deze partij beveelt dat de plaats in de vo
rige staat zal hersteld worden, hetgeen im
pliceert het tenietdoen van de wederrech
telijke bestemmingswijziging en de in het 
kader daarvan uitgevoerde verbouwings
werken, binnen de vier maanden vanaf de 
datum waarop het arrest kracht van ge
wijsde zal hebben, onder verbeurte van een 
dwangsom van 5.000 frank per dag ver
traging, op grand van de overweging : "Dat 
(de eisers) ten onrechte stellen dat de bur
gerlijke partijstelling van de Stad Has
selt ontoelaatbaar zou zijn daar ze geen be
lang en geen eigen schade zou aantonen; 
dat een gemeente zich burgerlijke partij 
kan stellen op grand van een overtreding 
van de wetgeving inzake stedenbouw, wan
neer die overtreding haar schade heeft be
rokkend, met name wanneer zij in haar 
goede naam een morele schade heeft on
dergaan; dat in casu de burgerlijke partij 
schade heeft ondergaan door de aantas
ting van het moreel belang dat zij heeft bij 
de vrijwaring van het stedelijk leefmi
lieu, hierinbegrepen haar huisvestings
beleid, en bij haar zorg voor een goede or
dening van de plaats; dat de burgerlijke 
partij, de Stad Hasselt, te dezen ruim
schoots aantoont dat zij een belang heeft 
het herstel te vorderen van de plaats in de 
vorige toestand, daar het perceel in het 
gewestplan Hasselt-Genk gelegen is in een 
K.M.O.- en industriezone, waar slechts 
huisvesting kan worden toegelaten voor zo
ver deze noodzakelijk is voor de goede Wer
king en veiligheid van het bedrijf en waar 
slechts een woongelegenheid per indus
triele uitbating toegelaten is; dat derhalve 
de vordering van de Stad Hasselt ontvan
kelijk is" (arrest p. 6, zesde alinea e.v.), 

terwijl de voor de strafrechter ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering enkel strekt tot 
herstel van de eigen schade die door een 
misdrijf werd veroorzaakt, en enkel be
hoort aan degene die rechtstreeks en per
soonlijk door het misdrijf is benadeeld; 
inzake stedenbouw de burgerlijke
partijstelling van een gemeente aileen ont
vankelijk is als de vordering niet strekt 
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tot vrijwaring van het algemeen belang van 
de gemeente, maar wel tot herstel van 
schade aan particuliere belangen van deze 
gemeente; de vrijwaring van het algemeen 
belang, inzonderheid de vrijwaring van een 
goede ruimtelijke ordening, door de arti
kelen 65, 1, eerste lid, en 67, eerste lid, van 
de Stedenbouwwet, aan de gemachtigde 
ambtenaar en het college van burgemees
ter en schepenen werd toevertrouwd; de ge
machtigde ambtenaar en het college van 
burgemeester en schepenen, wanneer zij 
hun vordering hetzij voor de strafrechter 
hetzij voor de burgerlijke rechter bren
gen, niet het herstel beogen van persoon
lijk door het stedenbouwmisdrijf geleden 
schade, maar optreden ter uitoefening van 
een hen door de wet gegeven opdracht; de 
herstelvordering niet kan worden uitgeoe
fend door de gemeente zelf, vertegenwoor
digd door het college van burgemeester en 
schepenen, nu de Stedenbouwwet deze be
voegdheid alleen aan het college van bur
gemeester en schepenen verleent; de en
kele door het bestreden arrest vastgestelde 
omstandigheden dat de Stad Hasselt 
schade heeft ondergaan door de aantas
ting van het moreel belang dat zij heeft bij 
de vrijwaring van het stedelijk leefmi
lieu, hierinbegrepen haar huisvestings
beleid, en bij haar zorg voor een goede or
dening van de plaats, en dat de Stad 
Hasselt belang heeft het herstel te vorde
ren omdat het perceel in het gewestplan 
Hasselt-Genk gelegen is in een K.M.O.- en 
industriezone, niet met zich mede bren
gen dat de Stad Hasselt een van het alge
meen en collectief belang bij een goede 
ruimtelijke ordening onderscheiden parti
culier belang heeft bij het herstel van de 
plaats; de vrijwaring van het stedelijk leef
milieu, het huisvestingsbeleid, en de goede 
ordening van de plaats, immers geen ei
gen belang is van de gemeente, maar het 
belang van de gemeenschap vormt; zodat 
het bestreden arrest niet wettig kon oor
delen dat de Stad Hasselt door het mis
drijf een eigen schade geleden heeft en be
lang heeft bij het herstel van de plaats 
(schending van de artikelen 1382, 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek, 17, 18 van het Ge
rechtelijk Wetboek, 3, 4 van de wet van 17 
april 1878 houdende de Voorafgaande Ti
tel van het Wetboek van StrafVordering, 63 
van het Wetboek van StrafVordering, 65, 1, 
van de wet van 29 maart 1962 houdende 
organisatie van de ruimtelijke ordening en 
van de stedenbouw) : 

Overwegende dat artikel 65, § 1, 
eerste lid, Wet Ruimtelijke Ordening 

en Stedenbouw het aan de gemach
tigde ambtenaar en het college van 
burgemeester en schepenen toever
trouwt om te oordelen welke in die 
wetsbepaling vermelde maatregelen in 
het belang van de ruimtelijke orde
ning en de stedenbouw, respectieve
lijk van het gewest of de gemeente, 
zijn vereist en of zij daartoe een vor
dering moeten nemen waarop de straf
rechter recht moet doen; 

Dat weliswaar hij die door een 
bouwovertreding schade lijdt, zich bur
gerlijke partij kan stellen; dat arti
kel 65, § 1, laatste lid, Wet Ruimte
lijke Ordening en Stedenbouw des
omtrent bepaalt dat de rechten van de 
burgerlijke partij in geval van recht
streeks herstel beperkt zijn tot de door 
de bevoegde overheid gekozen wijze 
van herstel onverminderd het recht om 
vergoeding van schade te eisen van de 
veroordeelde; 

Dat evenwel uit artikel 65, § 1, eer
ste lid, Wet Ruimtelijke Ordening en 
Stedenbouw volgt dat de gewesten 
noch de gemeenten hoedanigheid 
hebben om als burgerlijke partij de in 
deze wetsbepaling vermelde maatre
gelen te vorderen; 

Overwegende dat uit de consideran
sen van het bestreden arrest blijkt dat 
verweerster als burgerlijke partij 
slechts herstel van de plaats vordert, 
waartoe zij rechtens geen hoedanig
heid heeft; 

Dat het middel in zoverre gegrond 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uitspraak 
doet over de burgerlijke rechtsvorde
ring van verweerster; verwerpt de 
voorziening voor het overige; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest; veroor
deelt de eisers in de helft van de 
kosten en verweerster in de andere 
helft ervan; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te Brus
sel. 
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22 juni 1999 - 2e kamer - Voorzitter : 
de h. Holsters, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Huybrechts - Gelijkluidende 
conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Geinger. 

Nr. 383 

2e KAMER- 22 juni 1999 

HOGER BEROEP - STRAFZAKEN (DOUANE 
EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- RECHTSPLE
GING IN HOGER BEROEP- BIJKOMENDE VER
OORDELING TOT GELDBOETE - EENSTEMMIG
HEID. 

Nietig is de beslissing van de appelrechters, 
waarbij zij de door de eerste rechter op
gelegde gevangenisstraf bevestigen en de 
beklaagde daarenboven veroordelen tot 
een geldboete, vermeerderd met de wet
telijke opdeciemen en een vervangende ge
vangenisstraf, zonder vast te stellen dat 
zij over dat punt uitspraak hebben ge
daan met eenparige stem men ( 1). (Art. 
21lbis Sv.) 

(SHARMA) 

ARREST 

(A.R. P.98.0462.N) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 23 februari 1998 door 
het Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
De verzoeker is van oordeel dat het ar

rest nietig dient verklaard te worden we
gens schending van art. 21lbis Sv. Inder
daad heeft het hof van beroep het vonnis 
van de eerste rechter bevestigd "met dien 
verstande dat thans tevens een geldboete 
wordt opgelegd van 500 frank (. .. ) gebracht 
op 100.000 frank". Waar het hofvan be
roep een geldboete heeft opgelegd die niet 
werd opgelegd door de correctionele recht-

(1) Zie Cass., 2 juni 1993, A.R. P.93.0219.F, nr. 
265; Cass., 22 sept. 1998, A.R. P.98.1149.N, nr. 
412. 

bank is er onmiskenbaar een straf
verzwaring wat impliceert dat het hofvan 
beroep eenparig diende te oordelen. Dit 
blijkt geenszins uit het bestreden arrest : 

Overwegende dat de eerste rech
ter in strijd met artikel 77bis, § 1, 
Vreemdelingenwet eiser wegens de in 
deze bepaling omschreven telastleg
ging aileen veroordeelt tot een gevan
genisstraf van een jaar, met uitstel, 
zonder een geldboete uit te spreken 
noch toepassing te maken van arti
kel 80 van vermelde wet en van arti
kel 85 Strafwetboek; 

Dat de appelrechters dit verzuim 
herstellen door eiser daarenboven te 
veroordelen tot een geldboete van vijf
honderd frank, vermeerderd met 1990 
opdeciemen of een vervangende ge
vangenisstrafvan drie maanden, zon
der evenwel vast te stellen dat het hof 
van beroep over dat punt uitspraak 
heeft gedaan met eenparige stemmen 
van zijn leden; 

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 het Hofvan Be
roep te Antwerpen. 

22 juni 1999 - 2e kamer - Voorzitter : 
de h. Holsters, voorzitter- Verslagge
ver : de h. Goethals - Gelijkluidende con
clusie van de h. Goeminne, advocaat
generaal - Advocaat : mr. F. Van Hende, 
Gent. 

Nr. 384 

2e KAMER- 22 juni 1999 

1 o BEWIJS - STRAFZAKEN - GETUIGEN -
OPROEPING- VERZOEK VAN DE BEKLAAGDE 
- GRENZEN- TAAK VAN DE RECHTER 
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2° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6 -ARTI
KEL 6.3 -ARTIKEL 6.3.D- GETUIGE- OPROE
PING - VERZOEK VAN DE BEKLAAGDE 
GRENZEN- TAAK VAN DE RECHTER 

3o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAF
ZAKEN- VERZOEK TOT VERHOOR VAN EEN 
GETUIGE- AFWIJZING- BEOORDELING DOOR 
DE RECHTER 

4 o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTI
KEL 6.3 -ARTIKEL 6.3.D- GETUIGEN- OP
ROEPING- VERZOEK VAN DE BEKLAAGDE -
AFWIJZING DOOR DE RECHTER- VOORWAAR
DEN. 

1 o en 2° Aan de beklaagde komt geen on
beperkt recht toe om het oproepen van ge
tuigen voor het gerecht te bekomen : het 
staat de rechter te antwoorden op een 
door de beklaagde gedaan verzoek om een 
getuige te horen en te oordelen of dit ver
hoor noodzakelijk is voor het achterha
len van de waarheid (1). (Artt. 153 en 190 
Sv.) 

3° en 4° Het algemeen rechtsbeginsel van 
het recht van verdediging en het recht op 
een eerlijk proces worden miskend door de 
rechter die het verzoek van de beklaagde 
om een getuige te horen, afwijst zonder 
vast te stellen dat het horen van die ge
tuige geen nut vertoont voor het vormen 
van zijn oordeel en zonder aan de be
klaagde de mogelijkheid te bieden om de 
door hem gevraagde getuige op te roe
pen (2). (Art. 6.3.d E.V.R.M.) 

(ZARATE) 

ARREST 

(A.R. P.99.0716.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 april 1999 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

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

Gecoiirdineerde Grondwet, 6.1 en 6.3.d van 
het Verdrag tot bescherming van de rech-

(1) Cass., 27 april1999, A.R. P.97.0860.N, nr. 
241. 

(2) Cass., 13 jan. 1999, A.R. P.98.0653.F, nr. 16. 

ten van de mens en de fundamentele vrij
heden, ondertekend te Rome op 4 novem
ber 1950 en goedgekeurd bij Wet van 13 
mei 1955, 1319, 1320 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek en 2, 915, 916, 917 en 918 
van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest zijn beslis
sing dat de tenlastelegging in hoofde van ei
ser bewezen is steunt op de overwegin
gen: "dat (eiser) al evenmin een 
aannemelijke verklaring kan geven voor 
het feit dat hij bij het zien van Perez ogen
blikkelijk ging wuiven, noch voor de om
standigheid dat hij hem in een uitbun
dige ontmoeting omhelsde en kuste; dat uit 
het feitenrelaas van de verbalisanten dui
delijk volgt dat een dergelijke begroeting 
uitbundiger was dan tussen onbekenden 
gebruikelijk is, zelfs rekening houdende 
met het Argentijnse temperament; dat, 
meer nog, van zodra de beklaagde Perez 
iets had toegefl.uisterd, de uitbundigheid 
onmiddellijk verdween alsof ze de schijn 
wilden wekken dat zij elkaar niet kenden 
(OK 11 - stuk 8 - OK 8, st. 4); (p. 5 van 
het bestreden arrest); (. .. ) overwegende dat 
(eiser), in ondergeschikte orde, voor zo
ver het hof (van beroep) van oordeel zou 
zijn dat de vaststellingen van de verbali
santen in verband met de ontmoeting elke 
twijfel omtrent de betrokkenheid van (ei
ser) zou kunnen wegnemen, het hof (van 
beroep) verzoekt de verbalisanten ter zit
ting als getuigen te horen; overwegende dat 
beklaagde van dit verzoek dient afgewe
zen te worden, aangezien het initiatief tot 
het horen van getuigen slechts kan wor
den genomen door het openbaar ministe
rie, de beklaagde of de burgerlijke partij" 
(p. 6 van het bestreden arrest), 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn con
clusies uitdrukkelijk staande hield dat, in 
een dergelijk zwaarwichtig dossier -wan
neer het oordeel van de eerste rechter blijk
baar afhangt van een "de graad van uit
bundigheid" van de ontmoeting tussen 
(eiser) en de heer Perez- het onaanvaard
baar is dat deze ontmoeting niet op een 
wijze werd vastgelegd die door (de rech
ter) kan gecontroleerd worden, bv. met een 
videocamera of met de bewakingscamera's 
die zich ongetwijfeld in de aankomsthal van 
de luchthaven bevinden; (de rechter) voor 
het beoordelen van de ontmoeting tussen 
(eiser) en de heer Perez, voor zover hier iets 
i.v.m. de schuld van eiser zou kunnen wor
den afgeleid, volledig afhankelijk (is) van de 
omschrijving die de verbalisanten ervan 
hebben gegeven, zonder zelfte kunnen na
gaan of de lichaamstaal van eiser en de 
heer Perez zo moet worden ge!nterpre-
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teerd dat er geen enkele twijfel meer 
bestaat omtrent het feit dat (eiser) de 
heer Perez vooraf kende en hem stond op 
te wachten; de eerste rechter dan ook vol
ledig ten onrechte zijn oordeel op deze be
schrijving steunde; de door de eerste rech
ter aangehaalde redenen geenszins toelaten 
te besluiten dat vaststaat dat (eiser) op de 
hoogte was van het drugstransport; (. .. ) het 
algemeen rechtsbeginsel van de eerbiedi
ging van het recht van verdediging en het 
recht op een eerlijk proces, zoals gewaar
borgd in artikel 6 EVRM, bovendien ge
schonden zijn nu (eiser) elk recht op te
genspraak i.v.m. de "vaststellingen" van de 
ontmoeting wordt ontnomen; (. .. ) wan
neer (het hofvan beroep) van oordeel zou 
zijn dat de vaststellingen van de verbali
santen i.v.m. de ontmoeting elke twijfel om
trent de betrokkenheid van concluant zou
den kunnen wegnemen, de verbalisanten 
(minstens) dienen opgeroepen te worden als 
getuige opdat de tegenspraak van deze ele
menten door concluant mogelijk zou wor
den gemaakt en opdat (het hof van be
roep) niet afhankelijk zou zijn van de 
omschrijving van de ontmoeting die in het 
p_roces-verbaal w~rd gegeven (p. 6 conclu
Sles) en de zaak m dat geval diende ver
daagd te worden voor verdere behande
ling (p. 7 conclusies); eiser aldus aanvoerde 
enerzijds, dat de rechter zijn beslissing niet 
kan steunen op de door de verbalisanten 
gegeven omschrijving van de ontmoeting 
tussen eiser en Dhr. Perez nu de rechter 
het precieze verloop van deze ontmoeting 
niet kan nagaan aan de hand van contro
leerbare gegevens en, anderzijds, dat het al
gemeen rechtsbeginsel van het recht van 
verdediging en het recht op een eerlijk pro
ces geschonden is nu eiser deze omschrij
ving niet aan de hand van controleerbare 
gegevens kan tegenspreken, en dat de ver
balisanten minstens als getuigen dienen te 
worden ondervraagd; het bestreden ar
rest,_ door niet. te antwoorden op dit uit
v_oer~g en pre~1es verweer, niet regelma
tlg . 1s gemotiVeerd (schending van de 
art1kelen 149 van de Gecoiirdineerde 
Grondwet en 6.1 EVRM en van het alge
meen rechtsbeginsel van het recht op ver
dediging); 

en terwijl, tweede onderdeel, het bestre
den arrest, door zijn beslissing mede te 
steunen op de bevindingen van de verba
lisanten in de processen-verbaal OK 11 
stuk 8 en OK 8, stuk 4, zonder de verba~ 
lisanten als getuigen te hebben gehoord, ei
sers rec~t van verdediging en het recht op 
een eerhJk proces, zoals gewaarborgd in ar
tikel 6.1 EVRM schendt nu tegenspraak 

van deze bevindingen van de verbalisan
ten op geen andere effectieve wijze moge
lijk was dan door het gevraagde verhoor 
van de verbalisanten (schending van arti
kel6.1 EVRM en van het algemeen rechts
beginsel van het recht op verdediging); 

en terwijl, derde onderdeel, artikel 6.3 
EVRM bepaalt dat eenieder die wegens een 
strafbaar feit wordt vervolgd het recht heeft 
de getuigen a charge te ondervragen of te 
doen ondervragen; de rechter, wanneer een 
partij het bewijs door getuigenverhoor aan
biedt, _de noodzaak van dit getuigenver
hoor d~ent te beoordelen; de appelrechters, 
door e1sers verzoek om "de verbalisanten 
ter zitting als getuigen te horen" af te wij
zen, louter op grond van de motivering dat 
"het initiatief tot het horen van getuigen 
slechts kan worden genomen door het open
baar ministerie, de beklaagde of de burger
lij ke partij" (p. 6 van het bestreden ar
rest), enerzijds, de bewijskracht schenden 
van eisers conclusies, waarin deze het ini
tiatief tot een getuigenverhoor nam door 
het hof van beroep hierom te verzoeken 
(schending van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek) en 
anderzijds, het recht van de beklaagd~ 
etuigen a charge te doen ondervragen 
schenden (schending van de artikelen 154 
en 189 Sv., 915 van het Gerechtelijk Wet
hoek en 6.3.d EVRM); 

en terwijl, vierde onderdeel, de rechter 
overeenkomstig de artikelen 916 917 en 
918 van het Gerechtelijk Wetboek het ge
tuigenverhoor ambtshalve kan gelasten; de 
appelrechters, door te beslissen dat "het ini
tiatief tot het horen van getuigen slechts 
k~n.wor~en genomen door het openbaar 
m1mstene, de beklaagde of de burgerlijke 
partij" (p. 6 van het bestreden arrest), voor
melde bepalingen schendt (schending van 
de artikelen 2, 916, 917 en 918 van het Ge
rechtelijk Wetboek); zodat het bestreden ar
rest de in het middel als geschonden aan
geduide wetsbepalingen schendt : 

Overwegende dat eiser in conclu
sie bij de appelrechters zijn onschuld 
staande hield en aanvoerde: "In ui
t~rst o_nder_ges?hikte orde : aange
Zien (eiser) m mterst ondergeschikte 
orde, wanneer het hof (van beroep) van 
oordeel zou zijn dat de vaststellin
gen van de verbalisanten i.v.m. de ont
moeting elke twijfel omtrent de be
trokkenheid van (eiser) zouden kUllllen 
wegnemen, de verbalisanten dienen 
opgeroepen te worden als getuige 
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opdat de tegenspraak van deze ele
menten door (eiser) mogelijk zou wor
den gemaakt en opdat het hof(van be
roep) niet afhankelijk zou zijn van de 
omschrijving van de ontmoeting die in 
het proces-verbaal werd gegeven"; dat 
hij in het dispositief van zijn conclu
sie stelde : "In uiterst ondergeschikte 
orde : vooraleer recht te doen (de ver
balisanten) op te roepen om als ge
tuige te worden gehoord en de zaak te 
verdagen voor verdere behandeling"; 

Dat eiser de beslissing van de appel
rechters bekritiseert om zijn verzoek 
tot het horen van de verbalisanten af 
te wijzen op grand van de enkele mo
tivering: "aangezien het initiatieftot 
het horen van getuigen slechts kan 
worden genomen door het openbaar 
ministerie, de beklaagde of de burger
lijke partij"; 

Overwegende dat artikel 6.1 
E:V.R.M. de eerbiediging van het recht 
van verdediging en van het recht op 
een eerlijk proces waarborgt; dat ar
tikel 6.3.d E.V.R.M. in het bijzonder 
aan de beklaagde het recht erkent om 
getuigen a charge te ondervragen of te 
doen ondervragen en het oproepen en 
de ondervraging a decharge te doen 
geschieden in dezelfde voorwaarden 
als het geval is met de getuigen a 
charge; 

Dat zo aan de beklaagde evenwel 
geen onbeperkt recht toekomt om het 
oproepen van getuigen voor het ge
recht te bekomen, het de rechter staat 
te antwoorden op een door hem ge
daan verzoek om een getuige te ho
ren en te oordelen of dit verhoor nood
zakelijk is voor het achterhalen van de 
waarheid; 

Overwegende dat de artikelen 916, 
917 en 918 Gerechtelijk Wetboek niet 
toepasselijk zijn in strafzaken; 

Overwegende dat in politie- en cor
rectionele zaken, overeenkomstig de 
artikelen 153 en 190 Wetboek van 
Strafvordering, het in principe aan het 
openbaar ministerie, de burgerlijke 
partij of de beklaagde toekomt de 
getuige op te roepen om wiens 
verhoor hij verzoekt; 

Dat evenwel de strafrechter actief 
dient mee te zoeken naar de waar
heid en zo nodig ambtshalve onder
zoeksverrichtingen dient te doen om 
die waarheid te achterhalen; 

Dat hij weliswaar kan oordelen dat 
het horen van een getuige niet nut
tig is voor het vormen van zijn oor
deel; dat hij, bij ontstentenis van dit 
oordeel, aan de partij die om het ver
hoor ervan verzoekt, de gelegenheid 
moet bieden om deze getuige op te roe
pen; 

Overwegende dat, enerzijds, de 
appelrechters niet oordelen dat het ge
dane verzoek om de verbalisanten te 
horen niet noodzakelijk is voor het 
achterhalen van de waarheid, ander
zijds, eiser niet de gelegenheid hie
den om de door hem gevraagde getui
gen op te roepen, eisers recht van 
verdediging en het recht op een eer
lijk proces miskennen; 

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 het Hofvan Be
roep te Antwerpen. 

22 juni 1999 - 2e kamer- Voorzitter : 
de h. Holsters, voorzitter- Verslagge
ver : de h. Huybrechts - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Goeminne, advocaat
generaal- Advocaat : mr. H. Diependaele, 
Brussel. 

Nr. 385 

2e KAMER- 22 juni 1999 

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN
GEWETTIGDE VERDENKING- CORRECTIO-
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NELE RECHTBANK- ONPARTIJDIGHEID EN 
OBJECTNITEIT- BENADEELDE IS RECHTER IN 
DE RECHTBANK. 

Is niet kennelijk onontvankelijk het ver
zoek tot onttrekking van de zaak aan de 
rechtbank, wanneer het slachtoffer van 
een misdrijf waarvoor beklaagde naar de 
correctionele rechtbank werd verwezen, 
rechter is in die rechtbank en minstens de 
intentie heeft uitgedrukt zich tegen ver
zoeker burgerlijke partij te stellen (1). 
(Artt. 452 en 545 Sv.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE TURNHOUT 
INZAKE DE VISSCHER E.A.) 

ARREST 

(A.R. P.99.0899.N) 

HET HOF; - Gelet op het met re
denen omklede verzoekschrift, neer
gelegd ter griffi.e van het Hof op 17 
juni 1999, waarbij verzoeker, overeen
komstig artikel 544 Wetboek van 
Strafvordering, de onttrekking vraagt 
van de zaken met notitienummer 
TU.45.61.101829/98, TU.43.100643/98, 
TU.47.32.106157/98, TU.41.32.106158/98 en 
TU.42.98.100922/98 ten laste van Danny 
De Visscher en Karin Matthee aan de 
Correctionele Rechtbank te Turnhout 
en de verwij zing van deze zaken naar 
een andere rechtbank van dezelfde 
hoedanigheid, op grand van gewet
tigde verdenking; 

Overwegende dat het verzoek tot 
verwijzing regelmatig aanhangig werd 
gemaakt; 

Overwegende dat Danny De Vis
scher in de zaak TU.45.61.101829/98 
bij beschikking van de raadkamer van 
11 december 1998 werd verwezen naar 
de Correctionele Rechtbank te Turn
hout uit hoofde van : "te Turnhout in 
de nacht van 26 op 27 juni 1997, A. bij 
een naamloos of ondertekend geschrift, 
zonder bevel of voorwaarde Vander
haegen Eric te hebben bedreigd met 
een aanslag op personen of op eigen
dommen, waarop een criminele straf is 

(1) Cass., 20 okt. 1988, A.R. P.98.1198.N, nr. 
449. 

gesteld; B. Opzettelijk stedelijke oflan
delijke afsluitingen, uit welke mate
rialen gemaakt, beschadigd te heb
ben, nl. een voordeur ten nadele van 
Vanderhaegen Eric"; 

Dat Eric Vanderhaegen rechter is in 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Turnhout en hij minstens de inten
tie heeft uitgedrukt zich tegen Danny 
De Visscher burgerlijke partij te stel
len; 

Dat samenhang schijnt te bestaan 
tussen deze zaak en de andere zaken 
met vermelde notitienummers; 

Dat verzoeker van oordeel is dat de 
vermelde omstandigheden van aard 
zijn om bij de beklaagden en bij der
den gewettigde verdenking te doen 
ontstaan met betrekking tot de on
partijdigheid en de objectiviteit van de 
rechtbank gelast met de beoordeling 
van deze zaak; 

Overwegende dat het verzoek niet 
kennelijk onontvankelijk is, zodat het 
Hof behoort te handelen overeenkom
stig artikel 545, tweede lid, Wetboek 
van Strafvordering; 

Om die redenen, gelet op de artike
len 542 tot en met 552 Wetboek van 
Strafvordering, beveelt dat dit ar
rest, alsmede het verzoekschrift en bij
gevoegde stukken worden medege
deeld :- aan de voorzitter van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Turn
hout, teneinde v66r 5 juli 1999 en na 
overleg met de leden van het vermelde 
gerecht, de in artikel 545, tweede lid, 
1", Wetboek van Strafvordering voor
geschreven verklaring onderaan de 
uitgifte van dit arrest te stellen; - aan 
Danny De Visscher; - aan Karin Mat
thee;- aan Eric Vanderhaegen, rech
ter in de Recht bank van Eerste Aan
leg te Turnhout; - aan de procureur 
des Konings te Turnhout; zegt dat Eric 
Vanderhaegen, Danny De Visscher en 
Karin Matthee hun eventuele conclu
sies dienen neer te leggen ter griffie 
van dit Hof ten laatste op 20 juli 1999 
en stelt hun verschijning vast op de te
rechtzitting van 27 juli 1999, waarop 
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raadsheer Goethals verslag zal 
uitbrengen; houdt de uitspraak over de 
kosten aan. 

22 juni 1999 - 2e kamer- Voorzitter : 
de h. Holsters, voorzitter- Verslagge
ver : de h. Goethals - Gelijkluidende con
clusie van de h. Goeminne, advocaat
generaal. 

Nr. 386 

2e KAMER- 22 juni 1999 

1 o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTENVAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTI
KEL 6.2- VERMOEDEN VAN ONSCHULD
WAARBORGEN. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS- SAMEN
VATTENDE ONDERVRAGING- VERZUIM- GE
VOLG. 

3° VREEMDELINGEN - VREEMDELINGEN
WET- MENSENHANDEL- VERZWARENDE OM
STANDIGHEID. 

4 o MISDRIJF- VERZWARENDE OMSTANDIG

HEDEN- MENSENHANDEL. 

so VREEMDELINGEN- VREEMDELINGEN
WET- MENSENHANDEL- BINNENKOMEN IN 
HET KONINKRIJK- LUCHTHAVENTRANSIT
ZONE. 

6° VREEMDELINGEN - VREEMDELINGEN
WET- MENSENHANDEL- BIJZONDER KWETS
BARE POSITIE VAN DE VREEMDELING- FEI
TELIJKE GEGEVENS. 

1 o Het vermoeden van onschuld ten aan
zien van de beklaagde wordt gewaar
borgd onder meer door de tegenspraak die 
hi} met betrekking tot de vaststellingen 
van de verbalisanten vermag te voeren 
waaronder het al dan niet objectief ka
rakter van deze vaststellingen, en door de 
onpartijdigheid waarmee de rechter de 
bewijswaarde van deze vaststellingen be
oordeelt (1). (Art. 6.2 E.V.R.M.) 

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

2° Uit de omstandigheid dat de onderzoeks
rechter zou nalaten de verdachte over
eenkomstig art. 22, tweede lid, Wet Voor
lopige Hechtenis op te roepen voor een 
samenvattende ondervraging, volgt geen 
nietigheid van de rechtspleging; of daar
door het recht van verdediging is mis
kend, wordt door de rechter in feite, mits
dien onaantastbaar, vastgesteld. (Art. 22, 
tweede lid, Wet Voorlopige Hechtenis.) 

3° en 4° Het gewoonlijk plegen van het in 
art. 77bis, § 1, Vreemdelingenwet be
paalde misdrijf van mensenhandel le
vert geen gewoontemisdrijf op doch is een 
verzwarende omstandigheid ervan waar
door de strafbepaling van art. 77bis, § 2, 
toepasselijk is. (Art. 77bis, § 2, Vreem
delingenwet.) 

so Ten aanzien van het bestanddeel 'het bin
nenkomen of het verblijf van de vreem
deling in het Koninkrijk' van het in art. 
77bis Vreemdelingenwet bepaalde mis
drijf van mensenhandel, maakt de 
luchthaventransitzone deel uit van het 
Koninkrijk. (Art. 77bis Vreemdelingen
wet.) 

6° Bij de beoordeling van het misbruik van 
de bijzonder kwetsbare positie waarin de 
vreemdeling vertoeft, mag ook rekening 
worden gehouden met andere dan in art. 
77bis, § 1, 2', Vreemdelingenwet omschre
ven oorzaken, zoals feitelijke gegevens die 
onder meer betrekking hebben op de per
soonlijkheid van de vreemdeling; niet ver
eist is dat het misbruik maken totaal on
aanvaardbaar zou zijn. (Art. 77bis, § 1, 
2°, Vreemdelingenwet.) 

(MORODI) 

ARREST 

(A.R. P.99.061l.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 31 maart 1999 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
Het bestreden arrest schendt artikel 6.2 

van het Europees Verdrag tot bescher
ming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden doordat de appel
rechters verkeerdelijk hebben vastgesteld 
dat het vermoeden van onschuld ten gun
ste van beklaagde onverkort is blijven gel
den tot op het ogenblik van de beslissing 
getroffen door de rechter(s) ten gronde. 
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a) Eerste onderdeel : De verbalisanten 
hebben zich bij de arnistatie van eiser in 
cassatie in positieve zin uitgesproken over 
de schuld van eiser in cassatie, door in hun 
proces-verbaal dd. 13 juni 1998 te vermel
den : "Het is duidelijk vast te stellen dat 
Morodi gebruik gemaakt heeft van de pre
caire toestand waarin Abrokwah zich be
vindt. Hij heeft misbruik gemaakt van de 
betrokkene door gelden te vragen aan het 
slachtoffer, teneinde zijn overbrenging naar 
Europa te regelen. Het gevraagde bedrag 
overstijgt duidelijk de reele kosten. Slacht
offer diende immers 7000 rand en 200 US 
dollars te betalen, niettegenstaande een 
vliegtuigticket slechts 3240 Rand kost". Het 
vermoeden van onschuld brengt met zich 
mee dat wie wordt vervolgd, maar nog niet 
veroordeeld is, geacht wordt onschuldig te 
zijn totdat het bewijs van zijn schuld wordt 
geleverd. Het vermoeden van onschuld 
impliceert een substantiele proces
verplichting: een persoon mag niet schul
dig worden verklaard als zijn schuld niet is 
vastgesteld tijdens een procedure waarin hij 
zijn procesrechten op grond van art. 6 
EVRM heeft kunnen laten gelden. Enkel de 
rechter ten gronde kan beslissen over de 
grond van de zaak. In het bestreden ar
rest wordt ten onrechte gesteld dat "de ge
volgtrekkingen van de verbalisanten slechts 
beperkte elementen van het ten laste ge
legde misdrijfbevatten". In casu ging de 
Rijkswacht reeds bij de arrestatie van ei
ser in cassatie op 13 juni 1998 over tot een 
appreciatie van de feiten in die zin dat zon
der meer werd besloten dat de essentiele 
bestanddelen van het misdrijf "mensen
handel" zoals omschreven in art. 77bis, § 
1-2°, Vreemdelingenwet aanwezig waren. 
M.n. werd door de verbalisanten vastge
steld dat Morodi misbruik had gemaakt 
van de precaire administratieve toestand 
waarin Abrokwah John zich bevond. Het 
bestanddeel "misbruik maken" van het mis
drijfbedoeld in art. 77bis, § 1, 2°, Vreem
delingenwet is een zeer ruim en rekbaar be
grip. Het vaststellen van de aanwezigheid 
van "misbruik" bepaalt hoofdzakelijk of 
men schuldig is of niet aan het plegen van 
"mensenhandel" omschreven in art. 77bis, 
§ 1-2°. De aangebrachte feiten moeten dan 
ook grondig worden bestudeerd alvorens ze 
te apprecieren (Wanneer is immers een ge
vraagde prijs te hoog? Wanneer geniet men 
een abnormaal voordeel? ( ... ). Het kan dan 
ook niet dat de arrestanten zich reeds bij 
de arrestatie zonder meer uitspraken over 
de aanwezigheid van zulk een "misbruik". 
Het komt enkel de rechter ten gronde toe 
hierover uitsluitsel te brengen. Doordat de 

verbalisanten Jerklaarden dat het ge
vraagde bedrag'duidelijk de reele kosten 
oversteeg, was het voor eiser in cassatie 
schier onmogelijk de rechter ten gronde te 
overtuigen dat "misbruik" in hoofde van 
Morodi niet aanwezig was. Het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens heeft 
reeds gesteld dat de politieofficier die een 
verdachte nada't hij hem heeft gearres
teerd schuldig zou verklaren, het vermoe
den van onschuld schendt (Allenet De Ri
bemont v. Frankhjk, Europees Hof voor de 
Rechten van de: Mens, 10 februari 1995, 
Publ. E.C.H.R., SerieA, vol. 308). Voor een 
goede rechtsbedeling is het scrupuleus eer
biedigen van het recht van verdediging en 
meer specifiek het vermoeden van onschuld 
inderdaad noodzakelijk. Er kan niet nauw
gezet genoeg op 1toegezien worden. Aileen 
zulk een hande~wijze waarborgt een eer
lijk proces, dat een van de essentiele ver
worvenheden is .Van een democratische sa
menleving. De appelrechters hadden op zijn 
minst moeten ohderzoeken aan de hand 
van concrete /bestanddelen van het 
onderzoeksdossier ofhet vermoeden van on
schuld inderdaall onverkort is blijven gel
den, doch' zijn hiertoe in gebreke geble
ven. Mochten de: appelrechters de exceptie 
van schending v~n het vermoeden van on
schuld getoetst hebben aan de werkelijk
heid, dan haddert zij kunnen constateren 
dat de kamer v::ln inbeschuldigingstelling 
van het Hof Vhll !Beroep te Brussel in haar 
arrest van 25 augustus 1998 de door de 
verbalisanten "-!eergegeven mening zon
der meer heeft dvergenomen en bijgevolg 
eveneens het veryuoeden van onschuld mis
kende. De appelrechters hadden in voor
komend geval eyeneens kunnen vaststel
len dat ook de qnderzoeksrechter zich bij 
de aanhouding in positieve zin heeft uit
gelaten over de $chuld van Morodi door in 
het aanhoudingsbevel te stellen dat deze 
laatste bij een eyentuele vrijlating zou re
cidiveren en het slachtoffer zou bedrei
gen; ! 

b) Tweede onderdeel : Door in hun ar
rest dd. 25/08/1998 te stellen "dat de over
dreven prijs die voor het vliegtuigticket 
diende betaald er op wijst dat verdachte 
misbruik heeft gemaakt van de precaire si
tuatie waarinAbrokwah John alias Mtolo 
Emmanuel zich bevond en dat de omstan
digheid dat verdachte de voorafgaande 
visumformaliteiten vervulde en herhaalde 
malen dat hij zijn clienten naar Europa ver
gezelde het vermoeden wettigen dat deze 
ervan op de hoogte was dat de beweerde 
'client' onder een valse naam en met een 
vals paspoort de reis ondemam" schond ook 
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de kamer van inbeschuldigingstelling van 
het hofvan beroep het vermoeden van on
schuld. Deze liet zich immers positief uit 
over het bestaan van de essentiEHe bestand
delen van het misdrijf omschreven in art. 
77bis, § 1-2°, Vreemdelingenwet. Het 
onderzoeksgerecht dat, om de handha
ving van de voorlopige hechtenis van een 
persoon te bevelen, vaststelt dat deze de 
hem ten laste gelegde feiten heeft gepleegd, 
miskent het vermoeden van onschuld (Cass. 
AR 4159, 13 maart 1985, Arr. Cass. 1984-
85, pag. 957). Ook de Onderzoeksrechter 
liet zich in positieve zin uit over de schuld 
van eiser in cassatie, door in het bevel tot 
aanhouding van 13 juni 1998 te stellen dat 
"indien hij (bedoeld werd eiser in cassa
tie) in vrijheid zou worden gelaten hij zou 
recidiveren, het onderzoek dwarsbomen en 
slachtoffers bedreigen en het Koninkrijk 
zou kunnen verlaten". Door te spreken van 
"recidive", alhoewel Morodi nog nooit ver
oordeeld werd voor welk misdrijf dan ook, 
gaf de Onderzoeksrechter ontegenspreke
lijk te kennen dat hij eiser in cassatie 
schuldig achtte. Dit blijkt ook uit diens ge
bruik van de uitdrukking "bedreigen van 
het slachtoffer" : 

Overwegende dat het middel, in zo
verre het opkomt tegen beslissingen in 
verband met de voorlopige hechtenis 
van eiser, niet gericht is tegen het be
streden arrest, mitsdien niet ontvan
kelijk is; 

Overwegende dat eiser in conclu
sie met betrekking tot een beweerde 
miskenning van het vermoeden van 
onschuld aileen het gebrek aan objec
tiviteit van de verbalisanten verweet; 

Overwegende dat het door artikel 
6.2 E.V.R.M. bepaalde vermoeden 
van onschuld ten aanzien van de be
klaagde wordt gewaarborgd onder 
meer door de tegenspraak die hij met 
betrekking tot de vaststellingen van de 
verbalisanten vermag te voeren, waar
onder het aldan niet objectiefkarak
ter van deze vaststellingen, en door de 
onpartijdigheid waarmede de rech
ter de bewijswaarde van deze vast
stellingen beoordeelt; 

Overwegende dat de appelrechters 
dienaangaande considereren : "dat 
deze exceptie van (eiser) faalt nu niet 
aannemelijk wordt gemaakt, laat 

staan is aangetoond, dat enig recht 
van verdediging van (eiser) werd ge
schonden door het weergeven van 
voornoemde mening van de verbali
santen en van de feitelijke gegevens 
waarop ze die lieten steunen ( ... ) het 
vermoeden van onschuld ten gunste 
van (eiser) onverkort is blijven gel
den tot op het ogenblik van de beslis
sing getroffen door de rechter(s) ten 
gronde ( ... ) de door de onderzoekers ten 
nadele van (eiser) uit hun eigen vast
stellingen getrokken gevolgtrekkin
gen, die als 'inlichtingen' in het proces
verbaal worden verwoord, beter in de 
voorwaardelijke wijze en onder aile 
voorbehoud waren geformuleerd ge
weest en dat ze als voorbarig moe
ten worden aangemerkt, maar dat ze 
vooreerst slechts beperkte elemen
ten van het ten laste gelegde misdrijf 
bevatten en vervolgens niet van die 
aard waren dat ze een verder objec
tief en fair onderzoek hebben belet ( ... ) 
(eiser) tijdig en behoorlijk zijn argu
menten heeft kunnen laten gelden en 
onbelemmerd de mogelijkheid heeft ge
had de voor zijn verdediging noodza
kelijke inbreng te hebben gedurende 
het verloop van het onderzoek"; 

Dat de appelrechters met hun mo
tivering de beslissing dat het vermoe
den van onschuld is geeerbiedigd, naar 
recht verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 

Het bestreden arrest schendt artikel 22 
van de Wet van 20 juli 1990 betreffende de 
Voorlopige Hechtenis en artikel6.1 van het 
Europees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden, om volgende redenen : 

a) Eerste onderdeel : De verbalisanten 
hadden reeds van bij de arrestatie, uit hun 
eigen vaststellingen, gevolgtrekkingen ge
trokken ten nadele van de beklaagde, die 
van die aard waren dat ze een verder ob
jectief en fair onderzoek hebben belet. Door
dat de onderzoekers reeds van in het be
gin van het onderzoek gesteld hebben dat 
Morodi misbruik gemaakt heeft van de pre
caire situatie van Abrokwah, en doordat de 
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onderzoekers reeds van in het begin van 
het onderzoek stelden dat de door Morodi 
aan Abrokwah gevraagde bedragen de reele 
kosten "duidelijk" overstegen, staat onom
stootbaar vast dat de onderzoekers enorm 
vooringenomen waren lastens eiser in cas
sa tie. De kwestieuze uitlatingen - zoals 
weergegeven in het proces-verbaal van 13 
juni 1998 - geven aan dat de onderzoe
kers reeds van meet af aan overtuigd wa
ren van de schuld van eiser in cassatie. 
Heel het onderzoek werd door deze "hou
ding" besmet en aangetast. De onderzoe
kers waren niet in staat om het onder
zoek in alle objectiviteit verder te zetten. 
Van in het begin van het gerechtelijk on
derzoek hebben de speurders het stand
punt gedeclameerd dat ~et bedrag van 1990 
Rand diende ter betalmg van slechts een 
vliegtuigticket, en heeft men nagelaten te 
onderzoeken ofhet door Abrokwah betaalde 
bedrag beantwoordde aan andere bijko
mende prestaties ofkosten. Deze gevolg
trekkingen van de verbalisanten werden 
nooit op hun juistheid onderzocht. A_n
dere mogelijke scenario's werden zelfs met 
overwogen (. .. ). De onderzoekers hebben 
nooit de vereiste houding van fair play aan
genomen zodat het gerechtelijk dossier en
kel stukken omvat die door deze houding 
zijn besmet, hetgeen onvermijdbaar ~et 
zich mee bracht dat de strafrechter met 
meer met oqjectieve wijze over de zaak kon 
oordelen. Van een fair, loyaal en objectief 
gevoerd onderzoek, en hiermee samenhan
gend een fair en objectief proces in de zin 
van art. 6 EVRM is in casu nooit sprake ge
weest; 

b) Tweede onderdeel: Teneinde de in het 
eerste onderdeel beschreven "scheef ge
groeide" situatie alsnog recht te trekken, en 
om te kunnen reageren tegen de lacunes in 
het onderzoek, werd door eiser in cassa
tie om een samenvattende ondervraging in 
de zin van art. 22, 2" lid, W.VH. verzocht. 
Een dergelijke samenvattende onder:rra
ging is een van de meest markante meu
wigheden die werd ingevoerd door de Wet 
van 20 juli 1990. Tijdens de samenvat
tende ondervraging wordt de verdachte ge
confronteerd met de stand van het onder
zoek en wordt hem reeds een mogelijkheid 
tot tegenspraak geboden tij dens de 
onderzoeksfase. Het verleent de verdachte 
eveneens het recht verhoord en gehoord te 
worden in het bijzijn van diens raadsman. 
Het organiseren van een samenvattende 
ondervraging heeft een dwingend karak
ter, zodat het niet organiseren ervan, hoe
wei door verdachte aangevraagd conform 
art. 22, 2" lid, Voorlopige Hechteniswet, een 

schending uitmaakt van een substanti~le 
rechtsvorm en essenWHe procesvoorschnft; 

c) Derde onderdeel : Art. 22, 2" lid, VH.W. 
sluit aan bij art. 6.1 EVRM, en het niet 
organiseren van zulk een samenvattende 
ondervraging dient alzo eveneens beoor
deeld te worden in het kader van art. 6 
EVRM. In tegenstelling tot hetgeen in het 
bestreden arrest wordt voorgehouden, heeft 
eiser in cassatie door het ontbreken van een 
samenvattende ondervraging zeer zeker 
belangenschade opgelopen. Eiser in cas~a
tie werd in de fase van het onderzoek met 
verhoord en gehoord door de onderzoeks
rechter, noch werd hem de kans gegund te 
worden ver- en gehoord in het bijzijn van 
diens raadsman. Eiser in cassatie werd 
hierdoor de mogelijkheid ontzegd de be
trouwbaarheid van het belastend bewijs
materiaal ter discussie te stellen en hia
ten in het onderzoek bloot te leggen tijdens 
een "mondeling" en "tegensprekelijke" on
dervraging, "in het bijzijn van zijn mads
man" garanties die nochtans bij wet wor
den v~orzien. Eiser in cassatie heeft geen 
enkele mogelijkheid meer gehad om nog 
"tijdens het verloop van het onderzoek op 
tijdige en onbelemmerde wijze de door hem 
noodzakelijk geachte inbreng te hebben". 
N ad at eiser in cassatie nog een laatste 
maal werd gehoord door de verbalisanten 
(zonder raadsman en zonder mogelijk
heid van tegenspraak) werd het onder
zoek immers afgesloten. De appelrechters 
hebben zich ook beperkt tot een louter theo
retische controle van de door eiser in cas
satie opgeworpen exceptie van ~e. scherr
ding van het recht van verde~1gmg. De 
stelling dat "door beklaagde met aanne
melijk werd gemaakt noch werd aange
toond dat enig recht van verdediging van 
de beklaagde werd geschonden" is niet 
meer dan een leeg, juridisch formalisme 
waaruit geenszins blijkt dat werkelijk werd 
overgegaan tot toetsing van de opgewor
pen exceptie. Er diende op zijn minst aan 
de hand van concrete bestanddelen uit het 
strafdossier onderzocht te worden of het 
recht van verdediging geeerbiedigd werd, 
en dat hebben de appelrechters niet ge
daan, minstens hebben zij het niet doen 
blijken, hoewel zij ertoe gevorderd wa
ren. Deze handelswijze waarborgt geens
zins een eerlijk proces : 

Overwegende dat het middel, in zo
verre het opkomt tegen de beoorde
ling van feiten door de rechter ofhet 
Hof zou verplichten tot een onder
zoek van feiten waarvoor het niet be
voegd is, niet ontvankelijk is; 
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Dat het middel, in zoverre het aan
voert dat eiser door de vooringeno
menheid van de verbalisanten geen 
waarborgen heeft gehad van een vol
ledig onderzoek en een eerlijke pro
cesvoering, om de redenen vermeld in 
het antwoord op het eerste middel niet 
kan worden aangenomen; 

Overwegende dat geen nietigheid 
van de rechtspleging volgt uit de om
standigheid dat de onderzoeksrech
ter zou nalaten overeenkomstig arti
kel 22, tweede lid, Wet Voorlopige 
Hechtenis de verdachte op te roepen 
voor een samenvattende ondervra
ging; dat de rechter in feite, mitsdien 
onaantastbaar, vaststelt of de rech
ten van verdediging hierdoor worden 
miskend; 

Overwegende dat de appelrechters 
desbetreffend consideren: "dat het ont
breken van een samenvattend ver
hoor te deze niet heeft in de weg ge
staan dat (eiser) tijdig en behoorlijk 
zijn argumenten heeft kunnen laten 
gelden en onbelemmerd de mogelijk
heid heeft gehad de voor zijn verde
diging noodzakelijke inbreng te heb
ben gedurende het verloop van het 
onderzoek", en voorts, wat betreft de 
aanvoering dat eiser niet vermocht 
aan te tonen dat het relaas van de 
confrontaties met Abrokwah en Kwasi 
niet vermeldde dat zij hadden beves
tigd dat hij niet wist dat ze dragers 
waren van een valse naam, "dat, ten 
einde de rechten van verdediging van 
(eiser) maximaal te eerbiedigen, door 
het hof (van beroep) zonder meer 
wordt aangenomen dat Abrokwah en 
Kwasi dit inderdaad hebben ver
klaard"; 

Overwegende dat de appelrechters 
met hun motivering de ingeroepen ver
dragsbepaling niet schenden en wet
tig vermogen te beslissen dat eiser ten 
voile zijn recht van verdediging heeft 
kunnen uitoefenen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, gesteld als volgt : 
Door eiser in cassatie te veroordelen we

gens het plegen van het wanbedrijf zoals 

strafbaar gesteld in art. 77bis, § 1-2°, 
Vreemdelingenwet terwijl hem zulk mis
drijf nooit ten laste werd gelegd, schon
den de appEllrechters artikel 6.3.A van het 
Europees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden. De verwijzingsbeschikking van 
de raadkamer van de Rechtbank van Eer
ste Aanleg te Brussel en de dagvaarding zo
als betekend lastens eiser in cassatie ge
ven te kennen dat deze vervolgd werd voor 
het gewoontemisdrijf zoals dat door art. 
77bis, § 2, Vreemdelingenwet strafbaar ge
steld wordt. Het bestreden arrest stelt 
verkeerdelijk dat § 2 van art. 77bis een ver
zwarende omstandigheid zou uitmaken van 
het misdrijf omschreven in § 1 van 77bis. 
Dit is niet het geval. Art. 77bis, § 2, van de 
Vreemdelingenwet behelst een op zich
zelf staand misdrijf. Dit kan als dusda
nig worden afgeleid uit de tekst van art. 
77bis, § 3, van deze wet, waarin een ver
zwarende omstandigheid van het misdrijf 
bedoeld in art. 77bis, § 2, staat omschre
ven. Paragraaf drie van art. 77bis heeft 
geen betrekking op het misdrijf bedoeld in 
§ 1 van dit wetsartikel, zodat duidelijk is 
dat § 1 en § 2 twee op zichzelf staande en 
onderscheiden misdrijven bevatten. Ge
let op de "mistige" en "dubbelzinnige" wijze 
(cf. pag. 5 van het bestreden arrest) waarop 
de tekst van art. 77bis, § 2, Vreemdelin
genwet werd opgesteld, kan in ieder ge
val niet met zekerheid gesteld worden dat 
het misdrijfvan art. 77bis, § 2, geen zelf
standig gewoontemisdrijf is. Deze onzeker
heid moet sowieso in het voordeel van de 
beklaagde worden ge'interpreteerd. Het mis
drijf omschreven in § 2 van art. 77bis van 
de Vreemdelingenwet vergt hoe dan ook een 
andere verdediging dan het misdrijf be
doeld in § 1. Een beklaagde kan ook niet 
gehouden zijn om zich te verdedigen om
trent alle kwalificaties die kunnen voort
vloeien uit de omstandigheden, beschre
ven in de dagvaarding of de verwijzings
beslissing. Anders zou hij een ency
clopedisch verweer moeten organiseren. Het 
vervolgen Em veroordelen van eiser in cas
sa tie wegens het misdrijf omschreven in 
art. 77bis, § 1, betrof geen eenvoudige aan
passing van de wettelijke omschrijving van 
het misdrijf zoals vervat in de verwijzings
beslissing. Wel betrofhet een bijkomende 
tenlastelegging zodat een gewone verwit
tiging ter zitting niet volstond. In casu was 
een bijkomende aanhangigmaking naast de 
oorspronkelijke tenlastelegging vereist, het
geen sowieso niet voor het eerst in hoger 
beroep is toegelaten. Het bestreden ar
rest oordeelde dan ook op onrechtmatige 
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wijze dat eiser in cassatie schuldig is aan 
het misdrijfbedoeld in art. 77bis, § 1, van 
de Vreemdelingenwet : 

Overwegende dat het gewoonlijk 
plegen van een zelfde, op zichzelf straf
bare gedraging, geen gewoontemisdrijf 
oplevert doch slechts de herhaling be
tekent van hetzelfde misdrijf, en de 
hiervoor bepaalde verhoging van straf 
een verzwarende omstandigheid uit
maakt; 

Dat bij niet-gewoonlijk plegen niet 
het misdrijf doch aileen de verzwa
rende omstandigheid vervalt; 

Dat een herkwalificatie van het ten 
laste gelegde feit wegens afwezigheid 
van de verzwarende omstandigheid 
geen nieuw feit oplevert, en de rech
ter zonder nieuwe dagvaarding ver
mag de beklaagde te veroordelen mits 
het recht van verdediging te eerbie
digen; 

Overwegende dat de appelrechters 
wettig considereren dat de strafbepa
ling van artikel 77bis, § 2, Vreemde
lingenwet geen afzonderlijk gewoonte
misdrijf doch, ongeacht de bewoor
dingen en de draagwijdte van § 3, 
aileen een verzwarende omstandig
heid oplevert die, zo zij niet bewezen 
is, er niet aan in de weg staat dat een 
herkwalificatie en veroordeling we
gens het in artikel 77bis, § 1, bepaalde 
misdrijf van mensenhandel mogelijk 
blijft; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het vierde middel, gesteld als volgt : 
In casu zijn niet alle bestanddelen van 

het misdrijf zoals omschreven in art. 77bis, 
§ 1, Vreemdelingenwet verenigd, zodat het 
bestreden arrest artikel 77bis, § 1, van de 
Wet van 15 december 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreem
delingen schendt. 

a) Eerste onderdeel: De feiten die val
len onder tenlastelegging A kunnen in 
hoofde van eiser in cassatie onmogelijk een 
voltooid misdrijf zoals bedoeld in art. 77bis, 
§ 1-2°, Vreemdelingenwet uitmaken aan
gezien het materiele bestanddeel van het 
misdrijfvan art. 77bis, § 1, Vreemdelin
genwet in casu niet aanwezig is. Het rna-

terieel delictsbestanddeel van het 
misdrijfbedoeld in art. 77bis, § 1, Vreem
delingenwet is "ertoe bijdragen dat een 
vreemdeling het Koninkrijk binnenkomt of 
er verblijft". Het is dus noodzakelijk dat een 
vreemdeling zich r~eds in het Koninkrijk 
bevindt. Met bijdragen tot het "verblij
ven" beoogde de Wetgever de aanpak van 
huisjesmelkers en werkgevers van zwart
werk door vreemdelingen die niet op le
gale wijze in Belgie verblijven. Met bijdra
gen tot het 'binnenkomen" dacht de 
Wetgever specifiek aan mensensmokke
laars. Het materieel bestanddeel van het 
misdrijf bedoeld in 77bis, § 1, is in casu 
nooit voltrokken geweest. Art. 77bis, § 1, 
betreft een afiopend misdrijf dat voltooid is 
zodra het beoogde effect (het binnenko
men in het Koninkrijk) behaald werd. De 
vreemdeling in kwestie, Abrokwah John, is 
echter nooit in het Koninkrijk binnenge
komen. Hij werd immers ge'intercepteerd bij 
de grenscontrole, op een moment dat hij de 
transitruimte van de nationale luchtha
ven nog niet verlaten had en de grens
controle nog niet gepasseerd was. De 
Vreemdelingenwet voorziet geen definitie 
van het begrip "Koninkrijk". Gezien art. 3 
van deze wet een onderscheid maakt tus
sen "het rijk pogen binnen te komen (art. 
3, 2°)" en "aangetroffen worden in de 
luchthaventransitzone (art. 3, 1 °)" is ech
ter duidelijk dat - voor wat betreft de toe
passing van de Vreemdelingenwet - de 
luchthaventransitruimte of internatio
nale zone, zoals ze wordt genoemd in de 
normen 5.2 en 5.4, neergelegd in bijlage IX 
van het Verdrag van Chicago van 7 decem
ber 1944 betreffende de intemationale bur
gerlijke luchtvaart, geen deel uitmaakt van 
het "Koninkrijk". Deze zienswijze is ook af 
te leiden uit het arrest dd. 03/07/1995 ge
wezen door de Raad van State (R.v.St., nr. 
54.237, 3 juli 1995, T.V.R., 1996, 147), 
waarin wordt gesteld dat een persoon die 
zich in de transitruimte bevindt om door te 
reizen naar Canada niet de bedoeling heeft 
het land binnen te komen. De Raad van 
State interpreteert het begrip 'binnenko
men" zoals dat fungeert in de art. 3 en 4 
van de Vreemdelingenwet, hetgeen in
houdt dat een aanwezigheid in de transit
zone niet betekent dat men het land reeds 
is binnengekomen. Het een en ander kan 
eveneens worden afgeleid uit de verschil
lende verwijderingsmaatregelen die in de 
Vreemdelingenwet worden voorzien. Voor 
elk stadium van binnenkomst en verblijf 
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van een vreemdeling .ls er in de Vreemde
lingenwet een specifieke verwijderings
maatregel voorzien : a) aan de grens, de te
rugdrijving (art. 3), b) ,bij kort verblijf, een 
bevel om het grondgebied te verlaten (art. 
6), c) bij een verblijf voor meer dan drie 
maanden, de terugwijzing (art. 20 e.v.), d) 
bij het stadium van vestiging, de uitzet
ting (art. 20 e.v.). Vermits Abrokwah werd 
"teruggedreven", zoals blijkt uit het straf
dossier en zoals door eiser in cassatie ge
steld op pag. 5 van de besluiten die in eer
ste aanleg werden neergelegd en waarvan 
de inhoud bij beroepsconclusie volledig 
werd bevestigd en herhaald, is duidelijk dat 
Abrokwah de grens van het Koninkrijk 
nooit heeft overschreden en vloeit hieruit 
voort dat hij het Koninkrijk ook nooit is 
binnengekomen. Als Abrokwah zich reeds 
in het Koninkrijk had bevonden, had de 
Dienst Vreemdelingenzaken van het Mi
nisterie van Binnenlandse Zaken hem niet 
teruggedreven maar lastens hem een be
vellaten betekenen teneinde het grondge
bied te verlaten. Art. 77bis bevat de straf
sanctie ter handhaving van een bijzondere 
wet, m.n. van de Vreemdelingenwet. Art. 
77bis maakt ook deel uit van die wet, zo
dat de begrippen (in casu "het Konink
rijk binnenkomen") moeten gelezen wor
den in de betekenis die zij in de wet 
krijgen. De Wetgever heeft in 1995 geko
zen voor de optie om het nieuwe misdrijf 
"mensenhandel" niet in te voeren in het 
StrafWetboek. Hij opteerde integendeel voor 
strafbaarstelling in het StrafWetboek van 
gedragingen die de zgn. mensenhande
laars stellen met het oog op prostitutie door 
hun slachtoffers (art. 380bis Sw - proxe
netisme), en voor een aparte strafbaarstel
ling over het "bijdragen tot het binnenko
men en verblijven van vreemdelingen" in de 
Vreemdelingenwet. Dit is ook logisch, aan
gezien het "bijdragen tot het binnenko
men en verblijven van vreemdelingen" on
losmakend verbonden is met de begrippen 
en definities zoals die voorkomen in de 
Vreemdelingenwet. Aileen al om te bepa
len ofiemand wettig het Koninkrijk is bin
nengekomen of niet, zal immers reeds te
ruggegrepen moeten worden naar de 
Vreemdelingenwet .... Het begrip "binnen
komen in het Koninkrijk" van art. 77bis 
van de Vreemdelingenwet moet gelezen 
worden in de betekenis die zij krijgt in de 
Vreemdelingenwet, zodat het vertoeven in 
de internationale zone van de luchthaven 
niet gelijk gesteld mag worden met "bin
nenkomen in het Koninkrijk". Deze ziens
wijze werd ook herhaaldelijk met succes 
verdedigd voor het Hof van Beroep te Brus-

sel (zie bundel met rechtspraak). De "in
ternationale zone" of transitruimte krijgt 
o.g.v. het hierboven vermelde Verdrag van 
Chicago bovendien een vrijstelling van 
de toepassing van het Belgische 
vreemdelingenrecht, hetgeen inhoudt dat 
ook art. 77bis Vreemdelingenwet, dat deel 
uitmaakt van het Belgische vreemdelingen
recht, er geen toepassing kan vinden. De 
appelrechters hadden dus nooit wettig kun
nen vaststellen dat het misdrijf "mensen
handel" in hoofde van eiser in cassatie een 
volledig voltrokken misdrijfinhield. De fei
ten van 13 juni 1998 dienden als volgt ge
kwalificeerd te worden: "op 13 juni 1998, 
in het gerechtelijk arrondissement Brus
sel, gepoogd te hebben, op welke marrier 
ook, ertoe bij te dragen, rechtstreeks of via 
een tussenpersoon, dat Abrokwah het Ko
ninkrijk binnenkwam"; 

b) Tweede onderdeel: Art. 77bis, § 1-2°, 
van de Vreemdelingenwet bepaalt op limi
tatieve wijze wanneer een slachtoffer zich 
in een "bijzonder kwetsbare positie" be
vindt (Gedr. St., Kamer, 1993-94, nr. 1381/6, 
10 en 11; aangehaald in Vandemeulebroeke, 
0., "Ontucht- Prostitutie-Mensenhandel" 
in Strafrechtelijke Kwalificaties met Ju
risprudentie, IX. 1996). De bijzonder kwets
bare positie van de vreemdeling dient te be
staan uit hetzij het verkeren in een 
onwettige of precaire administratieve toe
stand, hetzij het verkeren in staat van 
zwangerschap, hetzij aangetast zijn door 
ziekte, een lichamelijk of geestelijk ge
brek of onvolwaardigheid. Het "financieel 
onbemiddeld zijn" van de vreemdeling kan 
geen "bijzondere kwetsbare positie" in de 
zin van art. 77bis, § 1-2°, Vreemdelingen
wet uitmaken aangezien deze omstandig
heid niet wordt vernoemd in de limita
tieve opsomming van art. 77bis, § 1-2°, 
Nochtans staat vast dat de appEdrechters 
zich bij het bepalen van hun overtuiging 
steunden op het feit dat Abrokwah volko
men onbemiddeld zou zijn geweest. Het mo
tiverend gedeelte van het arrest bepaalt im
mers dat "de beklaagde, door aan deze 
volkomen onbemiddelde vreemdeling in 
dergelijke omstandigheden en mits derge
lijke wetenschap in zijnen hoofde, een dure 
reis te verkopen, minstens met commis
sieloon voor zichzelf, het in de tenlasteleg
ging vermelde misbruik heeft gepleegd; dat 
de toestand waarin deze vreemdeling zich 
bevond van die aard was dat hij de reis 
nooit zou hebben ondernomen zonder door 
de beklaagde vergezeld te zijn geweest". 
Het arrest stelt zodoende op onwettige 
wijze vast dat Abrokwah zich in een "bij
zonder kwetsbare positie" in de zin van art. 
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77bis, § 1-2°, Vreemdelingenwet bevond, en 
veroordeelt eiser in cassatie bijgevolg op on
wettige wijze; 

c) Derde onderdeel : De app?drechters 
stellen dat eiser in cassatie "misbruik" heeft 
gemaakt van de onwettige of precaire ad
ministratieve situatie op grond van vol
gende motieven: "Dat dit misbruik, be
houdens uit de hierna vermelde feitelijke 
elementen, vooreerst blijkt uit de verkla
ring van Abrokwah volgens dewelke hij de 
beklaagde, alvorens deze besliste hem bij 
zijn reis te helpen en te begeleiden, zijn 
'problemen' uiteenzette, problemen welke 
onder meer hadden te maken met zijn il
legaal verblijf; dat, vervolgens, niet aan
nemelijk is dat beklaagde, zoals hij en deze 
vreemdeling het nochtans verklaarden, er 
niet van (op) de hoogte was dat deze vreem
deling illegaal wenste uit te wijken; dat het, 
immers, niet mogelijk kan worden geacht 
dat de beklaagde de werkelijke identiteit, 
minstens deels, van Abrokwah niet zou 
hebben gekend, nu Abrokwah hem werd 
voorgesteld via een gemeenschappelijke 
kennis ofvriend; dat niets erop wijst dat 
Abrokwah van bij de aanvang van zijn con
tact met de beklaagde een valse identi
teit zou hebben opgegeven; dat derhalve ze
ker is dat beklaagde minstens en ten 
laatste bij het zicht van het hem overhan
digde paspoort kon vaststellen dat dit vals 
was; dat daarenboven de beklaagde min
stens heeft uitgelokt dat de vreemdeling 
een, klaarblijkelijk voor deze onverwacht, 
belangrijk supplement op de 'prijs' diende 
te betalen ter vergoeding van de bijstand 
door de beklaagde en dat de beklaagde het 
reservatie-document voor de eindbestem
ming van de vreemdeling, welke door deze 
laatste klaarblijkelijk zelfs niet gekend was, 
tot op het laatste ogenblik bij zich blijkt te 
hebben gehouden; dat de beklaagde, door 
aan deze volkomen onbemiddelde vreem
deling in dergelijke omstandigheden en 
mits dergelijke wetenschap in zijnen 
hoofde, het in de tenlastelegging vermelde 
misbruik heeft gepleegd; dat de toestand 
waarin deze vreemdeling zich bevond van 
die aard was dat hij de reis nooit zou heb
ben ondernomen zonder door de beklaagde 
vergezeld te zijn geweest". Door te spre
ken van "misbruik" geven de appelrechters 
aan toepassing te maken van het 2de lid 
van art. 77bis, § 1, Vreemdelingenwet, zo
dat inderdaad het bestaan van "misbruik" 
in hoofde van eiser in cassatie moet wor
den aangetoond. Het bestaan van "mis
bruik" blijkt echter geenszins uit de moti
vering van het bestreden arrest. "Misbruik 
maken van een situatie" dient te worden 

uitgelegd als "het verkeerd of slecht 
gebruik maken van een situatie met de be
doeling er voordeel uit te halen". Uit de me
morie van toelichting en de parlementaire 
voorbereiding van de wet van 1995 blijkt 
bovendien dat de Wetgever met art. 77bis, 
§ 1-2°, doelde op situaties waarbij het mis
bruik niet alleen uitgesloten is, maar ook 
"totaal onaanvaardbaar" wordt geacht. "In 
§ 1 wordt het misdrijf omschreven. Het is 
een ruime omschrijving. Belangrijk is niet 
of het gaat om wettelijk of illegaal ver
blijf of binnenkomst, belangrijk is de ma
nier waarop : zowel in het 1° en het 2° is 
een zekere onvrijheid aanwezig ofveron
dersteld. Bij list, geweld, bedreiging of 
dwang is dat duidelijk, in het 2° worden si
tuaties opgesomd waarbij een mogelijk mis
bruik niet uitgesloten is maar totaal on
aanvaardbaar wordt geacht. Vandaar ook 
de hoge bestraffing". (Ontwerp van wet 
houdende bepalingen tot bestrijding van de 
mensenhandel en de kinderpornografie -
advies R.v.St., Gedr. St., Senaat, 1993-94, 
nr. 1142-2, 2). Er wordt in het bestreden ar
rest nergens aangegeven of eiser in cassa
tie een aldan niet "abnormaal" of"buiten
sporig" (financieel) voordeel genoot (hetgeen 
door eiser in cassatie overigens uitvoerig bij 
conclusie werd bestreden). De "onaanvaard
baarheid" van het "misbruik" is - zoals 
hierboven bepaald - een vereiste om wet
tig te kunnen beslissen dat de bestandde
len van het misdrijfin art. 77bis, § 1-2°, in 
hoofde van eiser in cassatie verenigd wa
ren. De vaststelling op zich dat er een 'be
langrijk supplement" betaald werd zon
der hierbij te bepalen of het een normale of 
buitensporige prijs betrof, liet de appel
rechters dus niet toe te besluiten dat ei
ser in cassatie een "onaanvaardbaar" voor
deel genoot en dus "op onaanvaardbare 
wijze" misbruik maakte van de bijzonder 
kwetsbare situatie van de vreemdeling. 
Door na te laten dat op onaanvaardbare 
wijze misbruik werd gemaakt van de bij
zonder kwetsbare situatie waarin de vreem
deling zich bevond, handelden de appel
rechters in strijd met art. 77bis, § 1-2°, van 
de Vreemdelingenwet. Bovendien is de re
dengeving, die de appelrechters voorop
stellen teneinde de aanwezigheid van "mis
bruik" zoals bedoeld in art. 77bis, § 1-2°, 
aan te geven, dubbelzinnig en onduide
lijk. Door te stellen dat "de beklaagde min
stens heeft uitgelokt dat de vreemdeling 
een klaarblijkelijk voor deze onverwacht, 
belangrijk supplement op de 'prijs' diende 
te betalen ter vergoeding van de bijstand 
door de beklaagde" geven de appelrechters 
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immers te kennen dat eiser in cassatie '1is
tige kunstgrepen" zou hebben aangewend 
teneinde een belangrijk supplement op de 
prijs te verwerven, hetgeen dan weer in
houdt dat er - in tegenstelling met het
geen de appelrechters in het motiverend ge
deelte van het bestreden arrest voorhouden 
- eigenlijk toepassing werd verleend van 
het eerste lid van art. 77bis, § 1, Vreem
delingenwet. Teneinde toepassing te kun
nen verlenen van art. 77bis, § 1-r, Vreem
delingenwet dient te worden aangetoond 
dat ten opzichte van de vreemdeling "di
rect of indirect gebruik werd gemaakt van 
listige kunstgrepen, geweld, bedreigin
gen of enige vorm van dwang". De appel
rechters nemen aan dat een belangrijk sup
plement op de prijs werd "uitgelokt" maar 
laten na aan te geven op welke wijze dit be
langrijk supplement door eiser in cassa
tie dan wel werd uitgelokt. De appel
rechters geven dus niet aan welke de 
'1istige kunstgrepen" in hoofde van eiser in 
cassatie dan wel zijn, zodat het voor het 
Hofvan Cassatie onmogelijk is nate gaan 
of eenjuiste en dus wettige toepassing werd 
verleend van art. 77bis, § 1-r, Vreemde
lingenwet: 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het in artikel 

77bis Vreemdelingenwet bepaalde mis
drijf geen verband houdt met de wet
tigheid van de binnenkomst of van het 
verblijf van de vreemdeling in het Rijk 
noch met het desbetreffend wettelijke 
onderscheid in de maatregelen tot ver
wijdering, doch de persoon wil bestraf
fen die, op welke wijze ook, tot deze 
binnenkomst of dit verblijf, waar ook 
in het Rijk, bijdraagt en hiertoe de on
vrijheid van de vreemdeling verwekt 
of veroorzaakt; 

Dat het wettelijk onderscheid tus
sen de luchthaventransitzone en het 
overige grondgebied van het Rijk, wat 
de toegang, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdelingen be
treft, niet meebrengt dat de transit
zone geen deel uitmaakt van het Ko
ninkrijk en dat de vermelde wet er 
niet van toepassing is; 

Dat het binnenkomen of het ver
blijf van de vreemdeling in deze 
transitzone bestanddeel van het in ar
tikel 77bis bepaalde misdrijf van 
mensenhandel is; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 
Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat de beperkende 

omschrijving in artikel 77bis, § 1, 2°, 
Vreemdelingenwet van de bijzonder 
kwetsbare positie waarin de vreem
deling vertoeft, niet eraan in de weg 
staat dat bij de beoordeling van het 
misbruik van deze positie met andere 
feitelijke gegevens die onder meer be
trekking hebben op de persoonlijk
heid van de vreemdeling, waaronder 
zijn financiele toestand, wordt reke
ning gehouden; 

Dat het bestreden arrest de bijzon
der kwetsbare positie waarin de 
vreemdeling Abrokwah verkeerde, niet 
afieidt uit diens "financieel onbemid
deld" zijn maar uit diens "precaire ad
ministratieve toe stand", inzonder
heid "zijn problemen ( ... ) welke onder 
meer hadden te maken met zijn ille
gaal verblijf', waarbij zij vaststellen 
dat deze vreemdeling illegaal wenste 
uit te wijken door aanwending van een 
vals paspoort; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat voor het misdrijf 

bepaald in artikel 77bis, § 1, 2°, 
Vreemdelingenwet niet vereist is dat 
het misbruik maken van de bijzon
der kwetsbare positie van de vreem
deling "totaal onaanvaardbaar" zou 
zijn; 

Dat de appelrechters op grand van 
het geheel van feitelijke gegevens die 
zij aanwijzen, zonder dat hun vast
stelling dat eiser minstens een onver
wachte en belangrijke supplemen
taire betaling heeft uitgelokt, dien
aangaande dubbelzinnig is, wettig het 
door eiser ten aanzien van de vreem
deling Abrokwah gepleegde misbruik 
van diens bijzonder kwetsbare posi
tie vaststellen en zijn schuld aan de te
lastlegging zonder de verzwarende om
standigheid van artikel 77, § 2, 
bewezen achten; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 
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Over het vijfde middel, gesteld als volgt : 
Het bestreden arrest schendt artikel 149 

van de Grondwet en artikel 163 van het 
Wetboek van Strafvordering om volgende 
reden: 

a) Eerste onderdeel : Het bestreden von
nis stelt in zijn motiverend gedeelte dat 
"het niet mogelijk kan worden geacht dat 
de beklaagde de werkelijke identiteit, min
stens deels, van Abrokwah niet zou heb
ben gekend, nu Abrokwah hem werd voor
gesteld via een hun gemeenschappelijke 
kennis of vriend". Het feit dat Abrokwah 
aan eiser in cassatie zou zijn voorgesteld 
door een gemeenschappelijke kennis of 
vriend blijkt echter niet uit de inhoud van 
het strafdossier, noch uit het onderzoek ter 
zitting en beantwoordt zelfs niet aan de 
werkelijkheid. Waar de appelrechters dit 
element halen is eiser in cassatie een raad
sel (. .. ).De appelrechters nemen het be
staan van dit feit blijkbaar aan zonder zich 
hiervoor te steunen op elementen uit het 
strafdossier, noch te verwijzen naar an
dere elementen waaruit zou kunnen wor
den afgeleid dat Abrokwah inderdaad door 
een gemeenschappelijke kennis of vriend 
werd voorgesteld aan eiser in cassatie. Dit 
door de appelrechters voor waar aangeno
men feit heeft een cruciale rol gespeeld bij 
het vormen van hun oordeel aangezien zij 
hieruit het gevolg hebben getrokken dat ei
ser in cassatie op de hoogte was van de 
ware identiteit van Abrokwah en dus ook 
op de hoogte was van het bestaan (van) de 
onwettige of precaire administratieve si
tuatie waarin Abrokwah zich bevond. Ei
ser in cassatie heeft voor de rechter ten 
gronde uitvoerig geconcludeerd over dit 
punt. Zowel in zijn beroepsconclusies als de 
besluiten overhandigd aan de eerste rech
ter, die tijdens de beroepsprocedure valle
dig werden bevestigd en hernomen, liet ei
ser in cassatie het volgende gelden : 
"Beklaagde was ook niet op de hoogte van 
een onwettige of precaire administratieve 
toestand waarin de vier vreemdelingen zich 
zouden hebben bevonden. Beklaagde was 
en is nog altijd de mening toegedaan dat de 
vreemdelingen alle vier over een geldig pas
poort beschikten. Hij had zich hiervan im
mers zelfvergewist (verklaring Abrokwah, 
Bijlage nr. 1 aan P.V. nr. 131619 dd. 13/06/ 
1998). Morodi was dus niet in de mogelijk
heid misbruik te maken van een bijzon
der kwetsbare positie waarin de vier 
vreemdelingen zouden hebben verkeerd. 
Het moreel element van het misdrijf zo
als bedoeld in art. 77 van het misdrijfbe
doeld in art. 77bis Vreemdelingenwet is in 
casu dan ook geenszins aanwezig" en "Zelfs 

al zou men de mening zijn toegedaan dat de 
vier personen zich in een bijzonder kwets
bare positie in de zin van art. 77bis Vreem
delingenwet zouden hebben bevonden -
quod non-, dan nog wordt op geen enkele 
wijze aangetoond dat de heer Morodi hier
van op de hoogte was. Integendeel, uit alle 
in het strafdossier opgenomen verklarin
gen blijkt dat Morodi niet wist dat Kwasi 
en Abrokwah dragers waren van een valse 
naam. Morodi verkeerde dan ook in de on
mogelijkheid om misbruik te maken van de 
onwettige situatie waarin de kwestieuze 
personen zich bevonden". Krachtens art. 97 
G.W. is in beginsel vereist dat een rech
terlijke beslissing een "eigen redengeving" 
bevat en op zichzelf alle elementen - niet 
enkel in rechte maar ook in feite - zou 
weergeven die de overtuiging van de rech
ter hebben bepaald, om alzo een verant
woording te vormen voor het beschikkend 
gedeelte van de beslissing en een 
wettigheidstoezicht van het Hof van Cas
satie mogelijk te maken. Een vonnis of ar
rest dient ook aangaande een zuiver feite
lijk geschilpunt regehnatig gemotiveerd te 
zijn, zelfs indien het Hof van Cassatie aan 
de hand van overige opgegeven elemen
ten in feite en in rechte, zijn wettigheids
toezicht op de beslissing zou kunnen uit
oefenen. De appelrechters waren in casu 
gehouden, hiertoe zelfs bij conclusie gevor
derd, in hun arrest de elementen aan te ha
len op basis waarvan zij aannemen dat 
Abrokwah aan Morodi werd voorgesteld via 
"een hun gemeenschappelijke kennis of 
vriend". Aangezien de appelrechters in ge
breke bleven dit te doen, is het bestreden 
arrest gebrekkig en dus onwettig gemoti
veerd; 

b) Tweede onderdeel : Door in het moti
verend gedeelte van het bestreden arrest te 
stellen dat "het niet mogelijk kan worden 
geacht dat de beklaagde de werkelijke iden
titeit, minstens deels, van Abrokwah niet 
zou hebben gekend, nu Abrokwah hem 
werd voorgesteld via een hun gemeenschap
pelijke kennis ofvriend", miskenden de 
appelrechters bovendien het rechtsbegrip 
"feitelijk vermoeden". Het door de appel
rechters vastgestelde feit kan onmogelijk 
leiden tot de vaststelling dat eiser in cas
satie op de hoogte was van de ware iden
titeit van Abrokwah. Zulke gevolgtrekkin
gen overstijgen immers het niveau van de 
loutere speculatie niet. De gevolgtrek
king in kwestie kan onmogelijk worden ver
antwoord door het vastgestelde feit (cf. 
Cass. AR 8233, 14 maart 1988, Arr. Cass. 
1987-88, pag. 919), zodat het bestreden ar
rest niet regelmatig is gemotiveerd; 
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c) Derde onderdeel : Door, enerzijds, te 
stellen dat "ten einde de rechten van de 
verdediging van de beklaagde maximaal te 
eerbiedigen, door het hof (van beroep) zon
der meer wordt aangenomen dat Abrokwah 
en Kwasi dit (- dat Abrokwah tijdens de 
confrontatie had bevestigd dat beklaagde 
niet wist dat hij drager was van een valse 
naam -) inderdaad hebben verklaard" en, 
anderzijds, te stellen dat ''het niet moge
lijk kan worden geacht dat de beklaagde de 
werkelijke identiteit, minstens deels, van 
Abrokwah niet zou hebben gekend, nu 
Abrokwah hem werd voorgesteld via een 
hun gemeenschappelijke kennis ofvriend" 
motiveren de appelrechters hun beslis
sing tegenstrijdig, op zijn minst dubbel
zinnig. Enerzijds laten de appelrechters uit
schijnen geloof te hechten aan hetgeen 
Abrokwah heeft verklaard tijdens de con
frontatie met eiser in cassatie, daar waar 
de appelrechters later stellen dat hetgeen 
Abrokwah tijdens de confrontatie heeft ver
klaard niet mogelijk kan worden geacht; 

d) Vierde onderdeel : Eiser in cassatie 
stelde in zijn beroepsbesluiten uitdrukke
lijk het volgende als verweer : "Uit de ver
klaringen van Abrokwah en Kwasi blijkt 
dan weer dat zij 'besloten hadden om uit 
Zuid-Afrika te vluchten naar een Euro
pees land, omdat zij het veel te gevaar
lijk vonden in Zuid-Afrika' (verklaring 
Abrokwah, bijlage 1 aan P.V nr. 131619 dd. 
13/06/1998; verklaring Kwasi, nr. 1 aan P.V 
nr. 131660 dd. 18/06/1998). De opsomming 
in art. 77bis, § 1, 2°, Vreemdelingenwet ten
einde 'een bijzonder kwetsbare positie' na
der te bepalen is limitatief(Gedr. St., Ka
mer, 1993-94, nr. 1381/6, 10 en 11) en 
vermeldt niet de reden die Abrokwah en 
Kwasi opgaven als reden van vertrek, 
zijnde een gevoel van onveiligheid". Inver
band hiermee werd in zijn eerste beslui
ten, waarvan de inhoud bij de beroeps
besluiten volledig werd bevestigd en 
hernomen, het volgende opgeworpen : 
"Abrokwah en Kwasi verklaarden dat zij 
het 'veel te gevaarlijk vonden in Zuid
Afrika, en daarom besloten hadden om uit 
Zuid-Afrika te vluchten naar een Euro
pees land' (Verklaring Abrokwah, Bijlage 1 
aan P.V. nr. 131619 dd. 13/06/1998; Ver
klaring Kwasi, Bijlage nr. 1 aan P.V. nr. 
131660 dd. 18/06/1998). Nergens blijkt ech
ter dat zij door een of andere politieke si
tuatie gedwongen werden Zuid-Afrika te 
verlaten onder een valse naam. Bij het le
zen van de verschillende verklaringen van 
Abrokwah en Kwasi kan men zich overi
gens niet van de indruk ontdoen te rna
ken te hebben met avonturiers en charla-

tans, die 'op zijn afrikaans' zaakjes doen. 
Dit laatste is waarschijnlijk ook de ware re
den van hun afreis naar Europa. Deze hy
pothese wordt ondersteund door het feit dat 
de procedure tot erkenning als politiek 
vluchteling - voor heiden - niet ver
der geraakt is dan het ontvanke
lijkheidsonderzoek, waarna betrokkenen 
werden 'teruggedreven' naar Zuid-Afrika". 
In het bestreden arrest werd niet geant
woord op dit element van verweer. Noch
tans betreft het hier een belangrijk argu
ment. Immers, in het geval men tot het 
besluit zou komen dat eiser in cassatie mis
bruik zou hebben gemaakt van de speci
fieke situatie dat Abrokwah het te gevaar
lijk vond in Zuid-Afrika, zijn de 
bestanddelen van het misdrijf bedoeld in 
art. 77bis, § 1-2°, Vreemdelingenwet in casu 
geenszins verenigd. In voorkomend geval 
werd immers geen misbruik gemaakt van 
de "bijzonder kwetsbare positie" waarin de 
vreemdeling verkeerde; 

e) Vijfde onderdeel : In zijn eerste be
sluiten, waarvan de inhoud d.m.v. de 
beroepsbesluiten werd bevestigd en voile
dig werd hernomen, stelde eiser in cassa
tie het volgende als verweer : "Informatie 
over de situatie waarin Abrokwah en Kwasi 
zich bevonden, blijkt enkel uit de verkla
ringen van Abrokwah en Kwasi zelf. Deze 
verklaringen zijn echter op zijn minst du
bieus te noemen, en laten niet toe te be
sluiten dat deze zich in een situatie in de 
zin van art. 77bis Vreemdelingenwet be
vonden" en "Onverminderd het voorgaande 
is beklaagde er nog steeds van overtuigd 
dat beide paspoorten wel degelijk overeen
stemmen met de werkelijkheid. De iden
titeit die thans voor waar werd opgege
ven door de kwestieuze vreemdelingen, 
blijkt immers volgens de informatie van de 
Zuid-Afrikaanse autoriteiten niet de juiste 
te zijn. De vreemdelingen blijken dus on
verbeterlijke leugenaars te zijn, en hun ver
klaringen kunnen dan ook bezwaarlijk voor 
waar worden aangenomen". In het bestre
den arrest werd niet geantwoord op dit ele
ment van verweer. Het bestreden arrest 
laat nochtans gelden dat "dit misbruik, be
houdens uit de hierna vermelde feitelijke 
elementen, vooreerst blijkt uit de verkla
ring van Abrokwah (. .. )", zodat duidelijk is 
dat de appelrechters zich bij het nemen van 
hun beslissing wel degelijk steunden op de 
verklaring van Abrokwah, zonder even
wei het argument van eiser in cassatie 
m.b.t. de onaanvaardbaarheid en onbruik
baarheid van de bewuste verklaring als be
wijs te weerleggen : 
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Overwegende dat de appelrechters 
met de considerans dat ''het niet mo
gelijk kan worden geacht dat (eiser) de 
werkelijke identiteit, minstens deels, 
van Abrokwah niet zou hebben ge
kend, nu Abrokwah hem werd voor
gesteld via een gemeenschappelijke 
vriend ofkennis", het begrip feitelijk 
vermoeden niet miskennen doch ei
sers conclusie tot betoog dat het ver
eiste moreel bestanddeel ontbreekt, be
antwoorden zonder dat zij hierbij de 
motieven van deze motieven moeten 
vermelden; 

Dat het eerste onderdeel, in zoverre 
het de juistheid van deze vaststel
ling bekritiseert, opkomt tegen de be
oordeling van feiten door de rechter of 
het onderzoek ervan het Hof zou ver
plichten tot een onderzoek van fei
ten waarvoor het niet bevoegd is, mits
dien niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat het strij dig noch 
dubbelzinnig is, enerzijds, te geloven 
dat een bepaalde verklaring werd af
gelegd, anderzijds, te oordelen dat deze 
verklaring niet geloofwaardig is; 

Overwegende dat de appelrechters, 
door op de bladzijden zeven en acht 
van het arrest de feitelijke gegevens te 
vermelden waarop zij hun overtui
ging laten steunen dat niet aanneme
lijk is dat eiser er niet van op de 
hoogte was dat Abrokwah illegaal 
wenste uit te wijken, en dat hij van 
diens precaire administratieve toe
stand misbruik heeft gemaakt, en te 
considereren dat "uit de voorliggende 
vaststellingen van de verbalisanten en 
uit de verklaringen van (eiser) zelf 
vaststaat dat (eiser) de vreemdeling 
heeft vergezeld en bijgestaan ten einde 
hem het binnenkomen in het Rijk te 
vergemakkelijken, verder binnenko
men dat werd verhinderd door de con
trole en het intercepteren van de 
vreemdeling in de transitzone door de 
verbalisanten", eisers strijdige of an
dere feitelijke aanvoeringen, onder 
meer dat de verklaringen van 
Abrokwah niet geloofwaardig zijn en 
dat dezes bijzonder kwetsbare posi
tie alleen berustte op een gevoelen van 
onveiligheid, verwerpen, hierdoor ei-

sers conclusie beantwoorden, en de be
slissing regelmatig met redenen om
kleden; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het zesde middel, gesteld als volgt : 

De appelrechters doen het vonnis in eer
ste aanleg teniet, behoudens voor wat be
treft de beschikking waarbij eiser in cas
satie werd veroordeeld tot betaling van de 
kosten en tot betaling van een bijdrage en 
een vergoeding werd opgelegd. Eiser in cas
sa tie werd door de eerste rechter schul
dig bevonden aan de tenlasteleggingen A en 
B, waarbij de tenlastelegging A werd ge
kwalificeerd als een misdaad. De appE!l
rechters spraken eiser in cassatie vrij van 
de tenlastelegging B, en kwalificeerden de 
tenlastelegging A als een wanbedrijf zo
dat het vonnis gewezen in eerste aanleg in 
zijn geheel teniet werd gedaan door de 
appelrechters. De beklaagde, die door de 
rechter in beroep schuldig verklaard en ver
oordeeld wordt, draagt de kosten niet van 
een nietig verklaard vonnis (Cass., 16 juni 
1981, Arr. Cass., 1980-81, 1194). De appel
rechters konden eiser in cassatie dan ook 
onmogelijk veroordelen tot het dragen van 
de kosten veroorzaakt door de procedure in 
eerste aanleg hetgeen immers een nie
tige en overbodige proceshandeling was. 
Ret bestreden arrest is dan ook strijdig met 
de artikelen 162 en 194 van het Wetboek 
van Strafvordering : 

Overwegende dat de eerste rech
ters op grond "dat alle kosten wer
den gemaakt door de als bewezen ge
bleven tenlasteleggingen" eiser tot de 
gerechtskosten en tot betaling van een 
vergoeding en de bijdragen veroorde
len; 

Dat de appelrechters bevestigen "dat 
alle kosten zijn gedaan ter opsporing 
en vervolging van het bewezen geble
ven misdrijf', en dienvolgens beslis
sen : "Doet het bestreden vonnis te
niet behoudens voor zover over de 
kosten werd uitspraak gedaan en (ei
ser) betaling van een bijdrage en een 
vergoeding werd opgelegd; (. .. ) Veroor
deelt hem in de kosten van het ho
ger beroep (. .. )"; 

Overwegende dat de appelrechters 
aldus het beroepen vonnis niet ver
nietigen, doch dit vonnis bevestigen 



Nr. 387 HOF VAN CASSATIE 937 

wat de uitspraak over de kosten, de 
bijdrage en de vergoeding betreft; 

Dat zij eiser niet veroordelen in kos
ten veroorzaakt door een nietige en 
overbodige proceshandeling; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

22 juni 1999 - 2e kamer - Voorzitter : 
de h. Holsters, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Goethals - Gelijkluidende con
clusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal - Aduocaat: mr. G. Warson, 
Brussel. 

Nr. 387 

2e KAMER- 23 juni 1999 

HERSTEL IN EER EN RECHTEN- VER
ooRDELING- UITWISSING- NIEUW FElT
UITWERKING. 

Het vonnis dat naar een uitgewiste veroor
deling verwijst om de veroordeling van de 
beklaagde te verantwoorden, schendt de 
artt. 619 en 620 Sv. en verantwoordt zijn 
beslissing niet naar recht. (Artt. 619 en 
620 Sv.) 

(GATHY) 

ARREST (uertaling) 

(A.R. P.99.0020.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 20 november 1998 
in hoger beroep gewezen door de 

Correctionele Rechtbank te Marche
en-Famenne; 

Overwegende dat het vonnis de we
gens beide telastleggingen opgelegde 
vervallenverklaring van het recht tot 
sturen onder meer hierop grondt dat 
"de beklaagde zich weliswaar beroemt 
op de afwezigheid van een gerechte
lijk verleden, maar daarbij een speci
fieke veroordeling uit 1995 over het 
hoofd ziet, waarbij hij onder meer is 
gestraft wegens het verlies van de con
trole over zijn voertuig"; 

Overwegende dat luidens artikel 619 
van het Wetboek van Strafvordering, 
veroordelingen tot politiestraffen, ver
oordelingen tot correctionele hoofd
gevangenisstraffen van ten hoogste zes 
maanden, veroordelingen tot correc
tionele geldstraffen van ten hoogste 
500 frank en tot geldstraffen onge
acht hun bedrag, opgelegd krachtens 
het koninklijk besluit van 16 maart 
1968 tot coordinatie van de wetten be
treffende de politie over het wegver
keer, uitgewist worden na verloop van 
drie jaar vanaf de dag van de rechter
lijke eindbeslissing waarbij ze zijn uit
gesproken; dat volgens artikel 620 van 
voornoemd wetboek, uitwissing van 
veroordelingen de gevolgen van her
stel in eer en rechten heeft; 

Overwegende dat het vonnis de ver
oordeling van eiser met name grondt 
op een eindveroordeling die dagte
kent van 11 september 1995 en bijge
volg uitgewist is; dat het vonnis al
dus de artikelen 619 en 620 van het 
Wetboek van Strafvordering schendt 
en zijn beslissing, gelet op artikel 195 
van voornoemd wetboek, niet wettig 
met redenen omkleedt; 

Overwegende dat de vervallen
verklaring van het recht om een voer
tuig te besturen, een onderdeel is van 
de opgelegde straf, waardoor alle, we
gens die misdrijven uitgesproken ver
oordelingen onwettig worden; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
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de kant van het vernietigde vonnis; 
laat de kosten ten laste van de Staat; 
verwijst de zaak naar de Correctio
nele Rechtbank te Neufchateau, zit
ting houdende in hager beroep. 

23 juni 1999 - 2e kamer - Voorzitter : 
de h. Lahousse - Verslaggever : de h. Bat
sele - Gelijkluidende conclusie van de h. 
Loop, advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
P. Neuville, Marche-en-Famenne 

Nr. 388 

2e KAMER- 23 juni 1999 

VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVOR
DERING- SCHORSING- NIEUWE WET- UIT
WERKING. 

De Wet 11 december 1998 tot wijziging, wat 
de verjaring van de strafvordering be
treft, van de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering, is van toe
passing op alle strafvorderingen die v66r 
de datum van inwerkingtreding van voor
noemde wet zijn ontstaan en die krach
tens de oude wet op die datum nag niet 
zijn verjaard. De nieuwe grand tot schor
sing van de verjaring is bijgevolg van toe
passing op de misdrijven die op de dag 
van het vonnis nag niet waren verjaard. 
(Art. 24 V.T.Sv.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE BERGEN 
T. NANDANCEE) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.99.0278.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 2 februari 1999 in ha
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Bergen; 

Overwegende dat artikel 24, 1°, 
vierde streepje, van de wet van 17 
april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvor
dering, gewijzigd bij de wet van 11 de-

cember 1998 tot wijziging, wat de ver
jaring van de strafvordering betreft, 
van de voorafgaande titel van het Wet
hoek van Strafvordering, het volgende 
bepaalt: "De verjaring van de straf
vordering is geschorst ten aanzien van 
alle partijen : 1° vanaf de dag van de 
zitting waarop de strafvordering op de 
door de wet bepaalde wij ze bij het 
vonnisgerecht wordt ingeleid. De ver
jaring begint evenwel opnieuw te lo
pen : - vanaf het verstrijken van een 
termijn van een jaar te rekenen van de 
dag van de zitting waarop, naar ge
lang van het geval, de strafvordering 
bij het vonnisgerecht in eerste aan
leg of bij het vonnisgerecht in hager 
beroep wordt ingeleid of dit laatste 
vonnisgerecht beslist uitspraak te doen 
over de strafvordering, tot op de dag 
van de uitspraak over de strafvorde
ring door het desbetreffende vonnis
gerecht"; 

Overwegende dat de nieuwe wet in
zake strafrechtspleging terstond uit
werking heeft, zodat zij van toepas
sing is op alle strafvorderingen die 
v66r de datum van de inwerkingtre
ding van voornoemde wet zijn ont
staan en op die datum nog niet zijn 
ve:rjaard krachtens de oude wet; dat de 
nieuwe grand tot schorsing van de ver
jaring bijgevolg van toepassing is op de 
misdrijven die nog niet waren ver
jaard op 16 december 1998, dat is op 
de dag van de inwerkingtreding van de 
nieuwe wet; 

Overwegende dat uit het bestre
den vonnis blijkt dat de feiten zijn ge
pleegd op 19 december 1996 en dat de 
verjaring van de strafvordering, on
der vigeur van de oude wet, is gestuit 
op 18 december 1997, zodat de straf
vordering op de dag waarop de wet 
van 11 december 1998 in werking was 
getreden, nog niet was verjaard; 

Overwegende dat het vonnis be
slist dat "de strafvordering vervallen 
moet worden verklaard door verja
ring, aangezien meer dan twee jaar 
zijn verlopen sinds de feiten 
(19.12.1996), zonder dater enige grand 
tot schorsing van die verjaring 
bestond, en de wet van 11 december, 
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ofschoon ze terstond van toepassing 
was, niet met terugwerkende kracht 
kon worden toegepast tot v66r de da
tum waarop de strafvordering was in
geleid voor de Rechtbank te Bergen"; 
dat het aldus artikel 24 van de voor
afgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde vonnis; 
veroordeelt verweerster in de kos
ten; verwijst de zaak naar de Correc
tionele Rechtbank te Charleroi, zit
ting houdende in hager beroep. 

23 juni 1999 - 2e kamer- Voorzitter : 
de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Chevalier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal. 

Nr. 389 

2e KAMER- 23 juni 1999 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN AR
RESTEN - GEEN CONCLUSIE - STRAFZA
KEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN 
ACCIJNZEN INBEGREPEN) - VEROORDELING 
OP DE STRAFVORDERING- TE VERMELDEN 
WETTELIJKE BEPALINGEN. 

Om naar recht met redenen omkleed te zijn, 
moet een veroordelende beslissing op de 
strafvordering, hetzij in haar eigen re
denen, hetzij met verwijzing naar de be-

(BERTIN CHAMPS) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.99.0354.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 1 februari 1999 in ha
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Luik; 

Over het ambtshalve aangevoerde 
middel: schending van artikel195, 
eerste lid, van het Wetboek van Straf
vordering; 

Overwegende dat, in strafzaken, 
veroordelende beslissingen, om naar 
recht met redenen omkleed te zijn, 
niet aileen melding moeten maken van 
de wetsbepalingen die het feit straf
baar stellen maar ook van die welke 
een straf oplegt; 

Overwegende dat het bestreden von
nis weliswaar melding maakt van de 
wetsbepalingen die het feit strafbaar 
stellen maar geen enkele wetsbepa
ling vermeldt die een straf oplegt; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde vonnis; 
laat de kosten ten laste van de Staat; 
verwijst de zaak naar de Correctio
nele Rechtbank te Hoei, uitspraak 
doende in hager beroep. 

23 juni 1999 - 2e kamer - Voorzitter : 
de h. Lahousse, waarnemend voorzitter -
Verslaggever: mevr. Jeaninart- Gelijk
luidende conclusie van de h. Loop, 
advocaat-generaal. 

roepen beslissing, melding maken van de Nr. 390 
wettelijke bepalingen die het aan de be-
klaagde ten laste gelegde feit strafbaar 
stellen en van die welke een straf opleg- 2e KAMER- 23 juni 1999 
gen (1). (Art. 149 Gw.) 

(1) Cass., 22 april1980, AC., nr. 533. 
TAALGEBRUIK- GERECHTSZAKEN (WET 15 

JUNI 1935) -IN HOGER BEROEP - STRAFZA-
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KEN- WEIGERING OM DE ZAAK TE VERWIJ
ZEN NAAR EEN RECHTSCOLLEGE WAAR DE 
RECHTSPLEGING IN EEN ANDERE TAAL WORDT 
GEVOERD- CASSATIEBEROEP- NIET-ONT
V ANKELIJKHEID. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat 
v66r de eindbeslissing wordt ingesteld te
gen een vonnis in hager beroep, dat zich 
ertoe beperkt een vordering tot verwij
zing van de zaak naar een rechtscollege 
van dezelfde rang, waar de rechtsple
ging in een andere taal wordt gevoerd, te 
verwerpen (1). (Art. 416 Sv.; artt. 23 en 24 
Taalwet Gerechtszaken.) 

(THEUNISSEN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.99.0384.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 februari 1999 gewe
zen door het Hof van Beroep te Luik; 

Overwegende dat het hof van be
roep, op een vordering tot verwijzing 
van de zaak naar een Nederlandsta
lig rechtscollege, met bevestiging van 
het beroepen vonnis beslist dat de 
rechtspleging, overeenkomstig arti
kel 21 van de wet van 15 juni 1935 op 
het gebruik der talen in gerechts
zaken, in het Frans moest worden 
voortgezet; dat het arrest, op eigen 
gronden, de zaak naar de Correctio
nele Rechtbank te Luik verwijst; dat 
een dergelijke beslissing geen eindbe
slissing is in de zin van artikel 416 
van het Wetboek van Strafvordering, 
geen uitspraak doet over een geschil 
inzake bevoegdheid en evenmin uit
spraak doet met toepassing van de ar
tikelen 135 en 235bis van voornoemd 
wetboek; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, ongeacht de me
marie van eiser, die geen verband 
houdt met de ontvankelijkheid van de 

(1) Zie Cass., 6 mei 1987, A.R. 5625, nr. 519, en 
19 mei 1998, A.R. P.96.926.N, nr. 263. 

voorziening, verwerpt de voorziening; 
veroordeelt eiser in de kosten. 

23 juni 1999- 2e kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Lahousse, waarne
mend voorzitter - Geli}kluidende conclu
sie van de h. Loop, advocaat-generaal -
Advocaten: mrs. P. Schiepers en G.Schie
pers, Tongeren. 

Nr. 391 

2e KAMER- 23 juni 1999 

1 o STRAF- ANDERE STRAFFEN- VERVAL 
VAN HET RECHT TOT STUREN- MOTIVERING. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE - STRAF
ZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN 
ACCIJNZEN INBEGREPEN)- STRAF- VERVAL 
VAN HET RECHT TOT STUREN- MOTIVERING. 

1 o en 2° De appelrechtbank die het verval 
van het recht tot sturen uitspreekt we
gens het in het verkeer brengen van een 
sleep zonder verlichting, terwijl het ge
bruik van de lichten verplicht was, komt 
zijn bijzondere motiveringsplicht na, wan
neer zij erop wijst dat de beklaagden zo
doende een bijzonder ernstige fout heb
ben begaan die de rechtmatige verwach
tingen van de andere weggebruikers in de 
war kon sturen en dat de door de eerste 
rechter uitgesproken straffen wettig zijn 
en in verhouding staan tot de zwaar
wichtigheid van de feiten (1). (Art. 195, 
tweede en derde lid, Sv.) 

(DUBOIS, LOWIES T. DELMELLE E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.99.0177.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 18 december 1998 in 
hoger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Hoei; 

(1) Zie Cass., 29 jan. 1997, A.R. P.96.1314.F, nr. 
52, en 7 mei 1997, A.R. P.96.1553.F, nr. 221. 
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II. Op de voorziening van de be
klaagde Luc Lowies: 

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

3) waarbij hij veroordeeld wordt we
gens de telastlegging 1 : 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank, om haar beslissing in ho
ger beroep met redenen te omkleden 
naar het vereiste van artikel195 van 
het Wetboek van Strafvordering, 
nauwkeurig, maar op een wijze die be
knopt mag zijn, de redenen moet ver
melden waarom de rechter de 
vervallenverklaring van het recht om 
een motorrijtuig te besturen beveelt, 
en bovendien de strafinaat moet recht
vaardigen; 

Overwegende dat de appelrechters 
beslissen dat "het vaststaat dat de (ei
ser) Dubois, eigenaar van het 
landbouwkonvooi en de (eiser) Lo
wies, bestuurder van dat konvooi, 's 
nachts een voertuig met aanhangwa
gen zonder enige verlichting in het 
verkeer hebben gebracht; dat zij al
dus een bijzonder ernstige fout heb
ben begaan die de rechtmatige ver
wachtingen van de andere wegge
bruikers in de war kon sturen; ( ... ) dat 
de door de eerste rechter aan elke (ei
ser) opgelegde straffen wettig zijn en 
in verhouding staan tot de zwaarwich
tigheid van de feiten"; dat zij aldus 
hun beslissing regelmatig met rede
nen hebben omkleed en naar recht 
hebben verantwoord; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verleent akte van 
de afstand van de voorziening van de 
eiser Marcel Dubois, in zoverre zij ge
richt is tegen de beslissingen op de 
door de tweede en derde verweerster 
tegen hem ingestelde burgerlijke 

rechtsvorderingen, behalve in zoverre 
de voorziening gericht is tegen de be
slissingen waarbij uitspraak wordt ge
daan over het aansprakelijkheids
beginsel; verwerpt de voorzieningen 
voor het overige; veroordeelt iedere ei
ser in de kosten van zijn voorziening. 

23 juni 1999 - 2e kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Lahousse, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Spreutels, advocaat-generaal- Ad
vocaat : mr. Draps. 

Nr. 392 

2e KAMER- 23 juni 1999 

1 o CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- BELANG- STRAFVORDERING- MID DEL 
DAT DE ONWETTIGHEID VAN VERKLARINGEN 
AANVOERT- VERKLARINGEN DIE GEEN VER
BAND HOUDEN MET DE MISDRIJVEN- ONT
V ANKELIJKHEID. 

2° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTI
KEL 6.1- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING
GEGEVENS AANGEBRACHT DOOR HET OPEN
BAAR MlNISTERIE- GEEN KENNISGEVING AAN 
DE VERDEDIGING. 

3° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAF

ZAKEN - STRAFVORDERING - GEGEVENS 
AANGEBRACHT DOOR HET OPENBAAR MINIS
TERIE - GEEN KENNISGEVING AAN DE VER
DEDIGING. 

4o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN
PROCESSEN-VERBAAL- VERPLICHTING VOOR 
EEN ONDERZOEKER OM EEN PROCES-VERBAAL 
OPTEMAKEN. 

5o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- OP
SPOREN VAN TELEFONISCHE MEDEDELINGEN 
- OPSPORING IN HET VERLEDEN- TIJDV AK 
LANGER DAN TWEE MAANDEN. 

1 o Het middel dat de onwettigheid aan
voert van verklaringen waarvan de 
bodemrechters in feite vastgesteld heb
ben dat zij geen verband hielden met de 
bij hen aanhangig gemaakte misdrij-
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ven, is niet ontvankelijk, omdat het niet 
tot vernietiging kan leiden (1). 

2° en 3° Uit de omstandigheid dat het O.M. 
verzuimd zou hebben de verdediging er
van op de hoogte te brengen dat de be
klaagde door buitenlandse overheden was 
verhoord en dat er van dergelijke verho
ren geen melding is gemaakt, kan niet 
worden afgeleid dat de beklaagde geen 
recht heeft gehad op een eerlijk proces of 
dat haar recht van verdediging is mis
kend, aangezien zij, voor de vonnis
gerechten, de mogelijkheid heeft gehad om 
vrij tegenspraak te voeren over alle door 
het O.M. tegen haar ingebrachte gege
vens (2). (Art. 6.1 E.V.R.M.; art. 14.1 
I.V.B.P.R.; algemeen rechtsbeginsel van 
het recht van verdediging.) 

4 o Belgische onderzoekers, die alleen bij
stand verlenen aan de buitenlandse over
heden bij een verhoor, zonder het zelf af 
te nemen, zijn niet verplicht om in de 
processen-verbaal melding te maken van 
die verklaringen, die geen verband hou
den met de misdrijven waarvan de on
derzoeksrechter had kennisgenomen en 
die voor de Belgische overheden niet straf
baar zijn. (Art. 29 Sv.) 

5° De onderzoeksrechter die een maatre
gel tot opsporing van in het verleden ge
voerde telefonische gesprekken beveelt, is 
niet gehouden zulks te doen bij wege van 
verschillende beschikkingen, oak al heeft 
de opsporing betrekking op een tijdvak 
van Zanger dan twee maanden. (Art. 
88bis Sv.) 

(VANDYCK E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.99.0663.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 1 april 1999 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel; 

I. Op de voorziening van de eise
res Vivian Vandyck : 

Over het eerste middel : 

(1) Zie Cass., 26 feb. 1992, A.R. 9414, nr. 338. 

(2) Zie Cass., 1 feb. 1995, A.R. P.94.1545.F, nr. 
62. 

Overwegende dat het arrest in feite 
vaststelt dat de aangevochten verkla
ringen geen verband houden met de 
misdrijven waarover het hof van be
roep uitspraak diende te doen; 

Dat het middel, volgens hetwelk die 
verklaringen onwettig zijn, niet kan 
leiden tot vernietiging en, bijgevolg, 
niet ontvankelijk is; 

Over het tweede en derde middel sa
men: 

Overwegende dat de middelen, in 
zoverre zij kritiek oefenen op de fei
telijke beoordeling van de gegevens 
van de zaak door de feitenrechters of 
het onderzoek ervan het Hof zou ver
plichten tot een onderzoek van fei
ten waarvoor het niet bevoegd is, niet 
ontvankelijk zijn; 

Overwegende, voor het overige, dat 
uit de omstandigheid dat het open
baar ministerie verzuimd heeft de ver
dediging ervan op de hoogte te bren
gen dat eiseres door buitenlandse 
overheden was verhoord en dat er van 
dergelijke verhoren geen melding is 
gemaakt, niet kan worden afgeleid dat 
laatstgenoemde geen recht heeft ge
had op een eerlijk proces of dat haar 
recht van verdediging is geschonden, 
aangezien zij, voor de vonnisgerechten, 
de mogelijkheid heeft gehad om vrij te
genspraak te voeren over aile door het 
openbaar ministerie tegen haar inge
brachte gegevens; 

Dat het arrest met name, wat dat 
betreft, vermeldt dat "de Belgische on
derzoekers, die aileen bijstand ver
leenden aan (de buitenlandse overhe
den), zonder zelf de verhoren af te 
nemen, ( ... ), niet verplicht waren om in 
de processen-verbaal melding te rna
ken van die verklaringen, daar ze geen 
verband hielden met de misdrijven 
waarvan de onderzoeksrechter had 
kennisgenomen, en die voor de Bel
gische overheden niet strafbaar zijn" 
en dat "(eiseres) bijgevolg vergeefs 
aanvoert dat haar recht van verdedi
ging is geschonden"; 

Dat zijn beslissing aldus naar recht 
verantwoord is; 
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Dat, in zoverre, de middelen niet 
kunnen worden aangenomen; 

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

II. Op de voorziening van eiseres de 
Esinam Geyevu : 

Overwegende dat artikel 88bis, § 1, 
van het Wetboek van Strafvordering 
bepaalt dat de onderzoeksrechter d,e 
duur van toepassing vermeldt van de 
door hem bevolen maatregel tot op
sporing van de telefonische medede
lingen, met dien verstande dat die 
maatregel niet langer kan gelden dan 
twee maanden te rekenen van het be
velschrift, onverminderd een hernieu
wing; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt "dat de duur die onderzoeksrech
ter Deboyser in het bevelschrift van 9 
juni 1998 heeft bepaald, de duur van 
twee maanden te rekenen van de be
slissing niet te boven gaat, aange
zien die beslissing verviel op 15 juni 
1998; dat de beklaagde vergeefs be
toogt dat de onderzoeksrechter twee 
opeenvolgende bevelschriften had moe
ten wijzen om de maatregel te laten 
gelden gedurende de bedoelde periode, 
die de duur van t.wee maanden te bo
ven gaat; dat de wetgever immers de 
woorden 'vanaf het bevelschrift' niet 
zou hebben gebruikt, indien hij geoor
deeld had dat de gehele, door een en
kel bevelschrift gedekte bewakings
periode in elk geval niet langer mocht 
duren dan twee maanden, temeer daar 
hij ook de opsporing mogelijk maakt 
van in het verleden gevoerde telefoon
gesprekken (artikel 88bis, 1 • en 2", van 
het Wetboek van Strafvordering)"; 

Dat het arrest, door die overwegin
gen, zijn beslissing naar recht verant
woordt; 

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

En overwegende dat de substan
tiEile of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht zijn 

genomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

III. Op de voorziening van de eise
res Antoinette Guglielmini : 

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

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

23 juni 1999 - 2e kamer- Voorzitter : 
de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Lahousse - Gelijklui
dende conclusie van de h. Spreutels, 
advocaat-generaal-Advocaten: J. Van
derstraeten en 0. Martins, Brussel. 

Nr. 393 

1 e KAMER - 24 juni 1999 

VERENIGING ZONDER WINSTOOG
MERK- RECHTSPERSOONLIJKHEID - LE
DENLIJST- NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN 
DE BURGERLIJKE RECHTBANK- VERZUIM
SANCTIE. 

Wanneer aan de in art. 3 VZ. W.-wet voor
geschreven bekendmaking werd voldaan, 
heeft het verzuim van de neerlegging van 
de ledenlijst of van de aanvullende le
denlijsten niet tot gevolg dat de vereni
ging de rechtspersoonlijkheid verliest, 
maar enkel dat tegenover derden de uit
oefening van haar aan die rechtspersoon
lijkheid verbonden rechten is opgeschort 
tot aan de regularisatie; uit de opzet van 
de artt. 3 en 26, eerste lid, VZ.W.-wet en 
uit de parlementaire voorbereiding van 
die wet volgt dat, voor zover de vereni
ging rechtspersoonlijkheid heeft verkre
gen door de haar bij art. 3 opgelegde ver
plichting na te komen, de in art. 26, eerste 
lid, bepaalde sanctie, behoudens bedrog, 
enkel bestaat in een opschortende 
exceptie die kan worden opgeworpen tot 
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de toestand geregulariseerd is (1). (Artt. 
3 en 26, eerste lid, V.Z.W.-wet.) 

(OEUVRES PAROISSIALES DE MAZY-SOMBREFFE 
VZ.W. T. INTERBREW BELGIUM N.V) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.98.0215.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 5 januari 1998 in ho
ger beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te N amen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 3 en 26 van de wet van 27 juni 1921 
waarbij aan de verenigingen zonder winst
gevend doel en aan de instellingen van 
openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt 
verleend, 

doordat het bestreden vonnis de oor
spronkelijke rechtsvordering (in zoverre zij 
betrekking heeft op verweerster) en de door 
eiseres tegen verweerster ingestelde rechts
vordering tot tussenkomst en vrijwaring 
niet ontvankelijk verklaart en ze verwerpt 
op grond "( ... ) dat (verweerster), zoals in het 
geding voor de eerste rechter, aanvoert dat 
de rechtsvordering van (eiseres) niet ont
vankelijk is, op grond dat (laatstgenoemde) 
niet voldoet aan de wettelijke vereisten om 
zich op de rechtspersoonlijkheid te kun
nen beroepen, meer bepaald om een vor
dering in te stellen voor de rechter; (. .. ) 
A. Wat betreft de vervulling van de wet
telijke rechtsvormen op grond waarvan ei
seres zich op de rechtspersoonlijkheid kan 
beroepen : dat de bekwaamheid om in 
rechte op te treden afhangt van het bezit 
van de rechtspersoon (lees : rechtspersoon
lijkheid); dat artikel 3 van de wet van 27 
juni 1921 bepaalt dat de vereniging rechts
persoonlijkheid heeft vanaf de dag, waarop 
haar statuten, de namen, de voornam(en), 
het beroep en de woonplaats(en) van haar 
beheerders in de bijlagen van het Belgisch 
Staatsblad zijn bekend gemaakt; dat de 
v.z.w., die haar statuten heeft bekendge
maakt en rechtspersoonlijkheid wil genie-

(1) Cass., 6 nov. 1992, A.R. 7539, nr. 718; zie 
VAN GERVEN, D., "Regularisatie van een onregel
matige V.Z.W. na de betekening van de dagvaar
ding", T.R.V, 1993, p. 173; 't K!NT, PH., "Les as
sociations sans but lucratif' Repertoire notarial, 
dl. XIV, hoek IX, Brussel, 1999, p. 152, nr. 236; 
vgl. S!MONART, V., La personnalite morale en droit 
compare, Brussel, 1995, p. 346 en 347, nr. 392. 

ten, zich daarenboven dient te gedragen 
naar de wetsbepalingen betreffende de 
identificatie van haar bestuurders ( ... ); dat 
de statuten werden bekendgemaakt in de 
bijlagen van het Staatsblad van 4 novem
ber 1982; dat de identiteit van de bestuur
ders eveneens werd bekendgemaakt in de 
bijlagen van het Staatsblad, met name dat 
van 24 juli 1986, dat is voor het instellen 
van de rechtsvordering op 9 december 1988; 
dat niet wordt aangevoerd dat de samen
stelling van de raad van bestuur is gewij
zigd tussen die bekendmaking in 1986 en 
het instellen van de rechtsvordering; (dat) 
bovendien vaststaat dat eiseres de lijst van 
haar leden niet had neergelegd ter griffie 
van de rechtbank van eerste aanleg en 
zulks pas deed bij schrijven van 8 novem
ber 1996, waarin (. .. ) eiseres de lijst van 
haar leden toezond op 1 januari 1996; (dat) 
(eiseres) aldus op de dag waarop zij haar 
rechtsvordering instelde, niet had vol
daan aan de in artikel 10 van de wet van 
27 juni 1921 vervatte regel; dat bij over
treding van die regel - zoals bij overtre
ding van de in de artikelen 9 en 11 ver
vatte regels - derden het recht hebben een 
middel van niet-ontvankelijkheid op te wer
pen tegen de rechtsvorderingen van de 
v.z.w., zodat de v.z.w., ofschoon zij de rechts
persoonlijkheid behoudt, de mogelijkheid 
verliest deze aan derden tegen te werpen 
(. .. ); dat die onmogelijkheid blijft bestaan 
zolang de toestand niet geregulariseerd 
wordt door de jaarlijkse neerlegging van de 
ledenlijst overeenkomstig artikel10 van de 
wet van 27 juni 1921; (dat) immers (. .. ) 
wanneer de bij artikel 3 van de wet van 27 
juni 1921 voorgeschreven bekendmaking is 
geschied, het verzuim van de neerlegging 
van de ledenlijst niet tot gevolg heeft dat de 
vereniging de rechtspersoonlijkheid ver
liest, maar enkel dat tegenover derden de 
uitoefening van haar aan die rechtsper
soonlijkheid verbonden rechten is opge
schort tot aan de regularisatie (zie o.m. 
Cass., 6 nov. 1992, Pas., 1992, I, 1238); dat 
eiseres ( ... ) betoogt dat zij de toestand heeft 
geregulariseerd door de lijst van haar le
den neer te leggen op 1 januari 1996, zo
als hierboven gezegd, zodat haar rechts
vordering volkomen ontvankelijk is; dat 
evenwel het herstel van het verzuim tij
dens het geding niet tot gevolg heeft dat de 
vereniging zich op haar rechtspersoonlijk
heid kan beroepen of dat althans een der
gelijk herstel geen uitwerking heeft, als het 
geschiedt na het verstrijken van de ter
mijn van beroep (. .. ); dat de regularisatie 
geen terugwerkende kracht kan hebben 
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wat de voor de voordien verrichte proces
handelingen en rechterlijke beslissingen be
treft; dat de ontvankelijkheid van een 
rechtsvordering wordt beoordeeld op de dag 
dat ze wordt ingesteld; dat niet ernstig kan 
worden betwist dat eiseres niet alle wet
telijke formaliteiten had vervuld om zich op 
de rechtspersoonlijkheid te kunnen beroe
pen en de eerste rechter bijgevolg had moe
ten vaststellen dat zowel de oorspronke
lijke vordering als de tegen (verweerster) 
ingestelde vordering tot tussenkomst en 
vrijwaring niet ontvankelijk waren; dat de 
regularisatie is geschied toen de zaak reeds 
hangende was voor de appelrechters, zo
dat zij laattijdig is; ( ... ) C. Ten over
vloede, wat de verjaring betreft : dat (ei
seres), op de hierboven aangegeven 
gronden, zich pas vanaf november 1996 op 
de rechtspersoonlijkheid kon beroepen; dat 
zij bijgevolg pas vanaf die datum haar rech
ten op rechtsgeldige wijze kon doen gel
den voor de rechter; dat bijgevolg alle vor
deringen van eiseres ( ... ) betreffende de v66r 
november 1991 verschuldigde bedragen ver
jaard moeten worden verklaard", 

terwijl artikel 3 van de wet van 27 juni 
1921 bepaalt dat de vereniging rechtsper
soonlijkheid heeft vanaf de dag waarop 
haar statuten, de namen, de voornamen, 
het beroep en de woonplaats van haar over
eenkomstig de statuten aangewezen be
heerders in de bijlagen van het Staats
blad zijn bekend gemaakt; artikel26, eerste 
lid, van voornoemde wet bepaalt dat de ver
eniging zich tegenover derden niet op de 
rechtspersoonlijkheid kan beroepen wan
neer de lijst van de stichtende leden en de 
aanvullende ledenlijsten niet ter griffie zijn 
neergelegd overeenkomstig artikel 10 van 
genoemde wet; die wetsbepaling geen on
derscheid maakt naar gelang van het ge
val dat de neerlegging van de ledenlijst zelf 
dan wel van de aanvullende ledenlijsten 
werd verzuimd; het bestreden vonnis te de
zen vaststelt dat de bij artikel 3 van de wet 
van 27 juni 1921 voorgeschreven bekend
making heeft plaatsgevonden, zodat eise
res de rechtspersoonlijkheid bezat voor
dat ze haar vordering instelde; uit de 
omstandigheid dat de lijst van de leden van 
eiseres ten tijde van de dagvaarding tot ge
dwongen tussenkomst op 22 februari 1991 
niet was neergelegd overeenkomstig arti
kel10 van de wet van 27 juni 1921 en die 
neerlegging pas is geschied op 8 novem
ber 1996, niet volgt dat eiseres tot die dag 
geen rechtspersoonlijkheid bezat, maar ai
leen dat tegenover derden de uitoefening 
van haar aan de rechtspersoonlijkheid ver
bonden rechten was opgeschort; uit de par-

lementaire voorbereiding van de wet van 27 
juni 1921 blijkt dat, voor zover er bekend
making is geschied overeenkomstig arti
kel 3, de bij artikel 26 opgelegde sanctie, 
behoudens bedrog, enkel bestaat in een 
opschortende exceptie die kan worden op
geworpen tot de toestand weer in orde is 
gebracht; die sanctie aldus niet, zoals het 
bestreden vonnis beslist, erin bestaat dat 
de vordering definitiefniet ontvankelijk is, 
maar enkel dat de rechtspleging wordt op
geschort tot aan de voorwaarde is voldaan; 
het bestreden vonnis, dat het bedrog aan de 
zijde van eiseres niet in aanmerking neemt 
en vaststelt dat eiseres de lijst van haar le
den op 1 januari 1996, bij schrijven van 8 
november 1996 ter griffie van de recht
bank van eerste aanleg heeft neergelegd, 
niet wettig heeft kunnen beslissen dat die 
regularisatie geen gevolgen had voor de ont
vankelijkheid van de op 22 februari 1991 
tegen verweerster ingestelde rechtsvorde
ring (schending van de artikelen 3 en 26 
van de wet van 27 juni 1921) : 

Overwegende dat, luidens artikel 3 
van de wet van 27 juni 1921 waarbij 
aan de verenigingen zonder winstge
vend doel en aan de instellingen van 
openbaar nut rechtspersoonlijkheid 
wordt verleend, de vereniging rechts
persoonlijkheid heeft vanaf de dag 
waarop haar statuten, de namen, de 
voornamen, het beroep en de woon
plaats van haar overeenkomstig de 
statuten aangewezen beheerders in de 
bijlagen van het Staatsblad zijn be
kendgemaakt; 

Dat, krachtens artikel 26, eerste lid, 
van voornoemde wet, een vereniging 
zich niet op de rechtspersoonlijkheid 
tegenover derden kan beroepen wan
neer de lijst van de stichtende leden en 
de aanvullende ledenlijsten niet over~ 
eenkomstig artikel10 van de wet zijn 
neergelegd ter griffie van de burger
lijke rechtbank van de zetel van de 
vereniging; dat die wetsbepaling voor 
de toepassing van de erin bedoelde 
sanctie geen onderscheid maakt tus
sen het verzuim van de neerlegging 
van de oorspronkelijke ledenlijst en 
het verzuim van de neerlegging van de 
aanvullende lijsten; 

Overwegende dat het bestreden von
nis vaststelt, enerzijds, dat eiseres de 
oorspronkelijke vordering bij dagvaar-
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ding heeft ingesteld op 9 december 
1998 en zij verweerster bij dagvaar
ding tot gedwongen tussenkomst heeft 
opgeroepen op 22 februari 1991, an
derzijds, dat de bij artikel 3 van de wet 
vereiste bekendmakingen weliswaar 
zijn gebeurd op 4 november 1982 en 24 
juli 1986, maar dat eiseres de op 1 ja
nuari 1996 vastgestelde lijst van haar 
leden pas op 8 november 1996 aan de 
griffie heeft toegezonden; 

Overwegende dat uit de omstandig
heid dat eiseres ten tijde van de 
gedinginleidende dagvaarding en de 
dagvaarding tot tussenkomst niet had 
voldaan aan bovenvermeld artikel 10 
niet kan worden afgeleid dat zij geen 
rechtspersoonlijkheid bezat tot de dag 
waarop zij haar toestand weer in orde 
bracht, maar enkel dat tegenover der
den de uitoefening van haar met de 
rechtspersoonlijkheid verbonden rech
ten ten aanzien van derden was op
geschort; 

Dat uit de opzet van de artikelen 3 
en 26, eerste lid, van de wet van 27 
juni 1921 en uit de parlementaire 
voorbereiding van die wet volgt dat, 
voor zover de vereniging rechtsper
soonlijkheid heeft verkregen door de 
haar bij artikel 3 opgelegde verplich
ting na te komen, de in artikel 26, eer
ste lid, bepaalde sanctie, behoudens 
bedrog, enkel bestaat in een opschor
tende exceptie die kan worden opge
worpen tot de toestand geregulari
seerd is; 

Overwegende dat het bestreden von
nis geen bedrog vaststelt; dat het over
weegt "dat, bij overtreding van de (in 
artikel10 vervatte) regel (. .. ) derden 
het recht hebben een middel van niet
ontvankelijkheid (. .. ) op te werpen te
gen de door de vereniging ingestelde 
rechtsvorderingen" en beslist dat, der
halve, de oorspronkelijke vordering en 
de vordering tot gedwongen tussen
komst van eiseres niet ontvankelijk 
zijn; 

Dat het aldus de in het middel ver
melde wetsbepalingen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, behalve in zoverre het 
het hoofdberoep ontvankelijk ver
klaart; beveelt dat van het arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde von
nis; houdt de kosten aan en laat de 
uitspraak daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus be
perkte zaak naar de Rechtbank van 
Eerste aanleg te Dinant, zitting hou
dende in hoger beroep. 

24 juni 1999 - 1 e kamer - Voorzitter : 
de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslag
gever : de h. Storck- Gelijkluidende con
clusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal- Advocaten : mrs. Draps en De 
Gryse. 

Nr. 394 

1 e KAMER~ 24 juni 1999 

BEWIJS- BURGERLIJKE ZAKEN ~ BEKENTE
NIS ~ DRAAGWIJDTE ~ MATERIELE FElTEN~ 
RECHTSFEITEN. 

De bekentenis kan weliswaar alleen slaan 
op de oplossing die, in rechte, aan het ge
schil moet worden gegeven, tach kan zij 
niet alleen op materiele feiten maar ook 
op rechtsfeiten slaan (1). (Art. 1354 B.W.) 

(HALLEUX T. GILMAN E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.98.0259.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 maart 1998 gewe
zen door het Hof van Beroep te Luik; 

Over het eerste middel : 

(1) Zie Cass., 20 april1961 (Bull. en Pas., 1961, 
I, 889) en de noten onder dat arrest. 
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schending van de artikelen 1315, 1350, 
1354, 1356, 1583, 1591, 1650 van het Bur
gerlijk Wetboek, 870 van het Gerechte
lijk Wetboek en 149 van de gecoordineerde 
Grondwet, 

doordat het arrest het beroepen vonnis 
bevestigt en eiser veroordeelt om aan ie
dere verweerder de in de redenen van voor
noemd vonnis omschreven roerende goe
deren terug te geven, voorts eiser 
veroordeelt om aan iedere verweerder een 
frank schadevergoeding te betalen en hem 
veroordeelt tot een dwangsom van 5.000 
frank per dag bij niet-uitvoering binnen een 
termijn van 15 dagen te rekenen van de be
tekening, de tegenvordering van eiser af
wijst en hem veroordeelt tot de kosten van 
het geding in hager beroep, zulks op grand : 
"dat (eiser) de eerste rechter verwijt dat 
deze beslist heeft dat de over legging van 
vier geschriften die door wijlen kanunnik 
Halleux waren opgemaakt en onderte
kend - en gelijkgesteld kunnen worden 
met buitengerechtelijke bekentenissen -
gold als bewijs van de verkoop van ver
schillende roerende goederen; (. .. ) dat de 
rechtbank immers, na eraan te hebben her
innerd dat (de verweerders) de koopakte 
niet overleggen, namelijk de onderhandse 
akte opgemaakt in evenveel originelen als 
er partijen bij de overeenkomst zijn en 
waarin het akkoord van die partijen over de 
zaak en de prijs was vastgesteld, niette
min beslist dat die vier, door de de cujus 
met de hand ondertekende en gedagte
kende geschriften buitengerechtelijke be
kentenissen zijn die een afdoende bewijs 
opleveren van het feit dat de door hen aan
gevoerde verkoop van meubilair werke
lijk heeft plaatsgevonden; dat (eiser) niet 
betwist dat de handtekening op de liti
gieuze geschriften wel degelijk van de hand 
van de de cujus zijn, maar staande houdt 
dat die handtekeningen verkregen zou
den zijn door middel van regelrechte af
persingen en bedrieglijke, opzettelijke en 
kwaadwillige kunstgrepen; dat het hof (van 
beroep) erop wijst dat (eiser)- die krach
tens artikel870 van het Gerechtelijk Wet
hoek op dat punt de juistheid van zijn ver
klaring moet bewijzen - volstrekt in 
gebreke blijft om dat bewijs te leveren; dat 
uit de brieven waarvan (eiser) gewag maakt 
-oak al bewijzen ze dat er een hechte te
dere band bestond tussen wijlen de kanun
nik en (verweerster) Marie Gilman____: niet 
blijkt dat de vier litigieuze geschriften 
waarin kanunnik Halleux bevestigt de door 
(de verweerders) gevorderde meubels te 
hebben verkocht, door afpersing zouden zijn 
verkregen; dat het integendeel niet uitge-

sloten is te denken dat -hoe intens de 
gevoelens die uit die brieven spreken oak 
mogen zijn - die vriendschap kanunnik 
Halleux ertoe bewogen heeft een aantal van 
zijn meubelen te verkopen aan de familie 
Roberti om aldus het actiefvan zijn nala
tenschap te verminderen; dat (eiser) voorts 
aanvoert (dat) de koopcontracten betrek
king zouden hebben op een niet nader be
paalde prijs en dus nietig zouden zijn; dat 
E.H. Haileux zich gemakkelijk bij zijn om
geving had kunnen beklagen, indien op 
hem druk was uitgeoefend; dat het hof (van 
beroep) integendeel erop wijst dat hij her
haaldelijk, zonder bijzondere gevoelens te 
laten blijken, gezegd heeft dat zijn mooie 
meubels die nag bij hem thuis stonden, ver
kocht waren en dat hij ze aileen maar be
waarde [zie de verklaring van notaris 
Pierre Detienne - stuk 9 van het dossier 
van de (verweerders)] en zijn verzekerings
polis heeft doen wijzigen via de makelaar, 
mevrouw Adam-Provenzano, die, op for
mele aanwijzing van de geestelijke, de ver
zekeringsmaatschappij meedeelde dat met 
name het verzekerde meubilair verkocht 
was [stuk 1 van het dossier van de (ver
weerders)]; dat de eerste rechter, na een ge
degen onderzoek van de zaak, tot de vast
steiling is kunnen komen dat de bewuste 
geschriften zonder enige mogelijke dubbel
zinnigheid de door een van de partijen, na
melijk die waartegen de litigieuze verko
pen worden aangevoerd, gedane erkenning 
inhielden dat die verkopen wel degelijk tus
sen de partijen zijn gesloten; dat de recht
bank terecht tot dat besluit komt op grand 
van de bewoordingen zelf van de geschrif
ten en meer bepaald van de tijd waarin het 
werkwoord is vervoegd, namelijk 'dat hij' de 
litigieuze meubelen 'heeft verkocht'; dat de 
voornoemde geschriften bijgevolg niet het 
instrumentum zijn bestemd om de verko
pen vast te steilen, maar wel de bekente
nis dat de verkopen in het verleden heb
ben plaatsgevonden; dat daaruit volgt dat 
de vormvereisten van de artikelen 1325 en 
1326 van het Burgerlijk Wetboek in casu 
niet aangevoerd kunnen worden en dat te
gen de (verweerders) tevergeefs wordt aan
gevoerd dat er geen verkoopprijs bepaald is, 
terwijl deze aileen maar onbekend is; dat 
het in die omstandigheden evident is dat 
het door ( eiser) aan het hof (van beroep) ge
richte verzoek tot aanwijzing van een des
kundige met het oog op de vaststeiling van 
de prijs van de meubelen, niet gegrond is; 
dat (eisers) verzoek om een aanvuilend ge
tuigenverhoor eveneens elke grondslag 
mist, aangezien het te bewijzen feit, na
melijk dat er geen prijs is betaald, geen 
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weerslag heeft op de omstandige bekente
nis waarvan hierboven sprake, en op de 
rechtsgevolgen ervan; dat een dergelijke 
buitengerechtelijke bekentenis het bewijs 
van de verkopen oplevert en kan worden 
aangevoerd tegen (eiser), die de rechtver
krijgende van de de cujus is; (dat) de be
kentenis immers de verklaring is waarin 
een persoon een feit dat tegen hem rechts
gevolgen kan hebben, als waar erkent en te 
zijnen aanzien- alsook t.a.v. zijn recht
verkrijgenden - als bewezen moet wor
den beschouwd (RPDB Deel X - V' Preuve, 
nr. 927 e.v.); dat de buitengerechtelijke be
kentenis in een geschrift is vastgelegd zo
dat zij in casu geen enkele moeilijkheid op
levert en dat de wettelijke bewijswaarde 
ervan als zodanig tot de discretionaire be
voegdheid van de rechtbanken behoort 
(RPDB, idem, p. 240, nr. 1075 e.v.); dat het 
hof (van beroep) zich in casu alleen maar 
kan aansluiten bij de beoordeling van de 
rechtbank, aangezien (eiser) zijn verden
king aangaande de oprechtheid van de om
standige, volstrekt duidelijke en boven
dien rechtmatige bekentenis waaraan E.H. 
Halleux herhaalde malen en op uiteenlo
pende tijdstippen heeft herinnerd (de data 
van de verkopen liggen immers tussen 12 
december 1984 en 30 december 1986) niet 
met bewijzen kan staven; Tegenvordering : 
(dat) ten slotte de tegenvordering van ei
ser die strekt tot terugbetaling van de kos
ten voor de meubelbewaarplaats niet ge
grond kan worden bevonden, aangezien die 
kosten door (eiser) gemaakt zijn doordat hij 
het meubilair dat hij in werkelijkheid na 
het overlijden van zijn broer moest afge
ven, voor zich behouden heeft; Inciden
teel hager beroep : dat de (verweerders) 
30.000 frank schadevergoeding eisen om
dat zij door de schuld (van eiser) vanaf 15 
oktober 1993, de dag waarop kanunnik 
Halleux overleden is, het genot van het 
meubilair hebben moeten derven; dat zij 
echter geen materiele schade bewijzen en 
in werkelijkheid gewag maken van mo
rele schade, aangezien de bewuste meube
len voor hen een tastbaar aandenken zijn 
aan de overleden kanunnik; dat hun bij
gevolg ter vergoeding van die louter mo
rele schade een frank kan worden toege
kend; Dwangsom : dat de vordering van een 
dwangsom gegrond is op de gewettigde 
vrees dat (eiser) in gebreke zal blijven deze 
beslissing vrijwillig uit te voeren; dat die 
dwangsom bepaald zal worden op 5.000 
frank per dag en, bij niet-uitvoering, ver
schuldigd zal zijn vanaf de zestiende dag na 
de betekening van dit arrest", 

terwijl, ( .. ) 

tweede onderdeel, de bekentenis de wil 
impliceert om over een betwisting een ver
klaring afte leggen die als bewijs dient voor 
de tegenpartij of de wil om een verkla
ring af te leggen die bewijs kan opleve
ren tegen degene die ze doet (artikelen 
1350, 4', 1354 en 1356 van het Burger
lijk Wetboek); de buitengerechtelijke be
kentenis enkel op een feit en niet op een 
rechtsfeit kan slaan; zij met name niet kan 
slaan op de omschrijving die wettelijk aan 
een overeenkomst moet worden gegeven 
(artikelen 1350, 4', 1354 en 1356 van het 
Burgerlijk Wetboek); het arrest in casu de 
vier, in het beroepen vonnis weergegeven 
geschriften van wijlen kanunnik Halleux 
aanmerkt als buitengerechtelijke beken
tenissen van de door de verweerders aan
gevoerde verkopen; die geschriften even
wei de verklaring van betrokkene vormden 
dat hij de meubelen had verkocht aan de 
huidige verweerders die de afgifte ervan 
door eiser vorderen; het arrest aldus die 
verklaringen aanmerkt als de bekentenis 
van kanunnik Halleux dat hij met de 
verweerders in rechte gehandeld heeft als 
verkoper; het arrest aldus het wettig 
begrip buitengerechtelijke bekentenis mis
kent (schending van de artikelen 1350, 4', 
1354 en 1356 van het Burgerlijk Wetboek); 
eiser overigens in zijn appelconclusie pre
cieze gegevens had aangevoerd waaruit 
bleek dat de door de verweerders als be
kentenis aangevoerde geschriften niet ge
loofWaardig ofbetrouwbaar waren, name
lijk a) het feit dat het stuk van 12 december 
1984 geantidateerd was, aangezien het ver
wijst naar een verkoop aan mevrouw Tau
pain, terwijl verweerster sub 3 pas op 24 
november 1989 en 24 maart 1990 met de 
heer Toupain gehuwd is b) de nauwe in
tieme banden die bestaan hebben tussen de 
overledene en mevrouw Roberti c) de vrij
gevigheid van de overledene jegens de ver
weerders d) het feit dat de aangevoerde ge
schriften de "verkopen" aannemelijk 
trachten te maken met het denkbeeldige 
voorwendsel dat de kas van de S.I.E.E. 
moest worden gespijsd; het arrest ner
gens antwoordt op dat omstandig verweer 
en derhalve niet regelmatig met redenen is 
omkleed (schending van artikel149 van de 
gecoordineerde Grondwet); het arrest bo
vendien, nu het geen acht slaat op de voor
noemde gegevens die in tegenspraak zijn 
met de verklaringen die het arrest als be
kentenis aanmerkt, de regels betreffende de 
bewijslast schendt (schending van de ar
tikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 
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870 van het Gerechtelijk Wetboek), als
ook die betreffende de re!;!pectievelijke wet
telijke bewijswaarde van de aangevoerde 
buitengerechtelijke bekentenissen, ener
zijds (schending van de artikelen 1350, 4 °, 
1354 en 1356 van het Burgerlijk Wetboek) 
en van de voornoemde gegevens die (ei
ser) als feitelijke vermoedens aanvoert, an
derzijds (schending van de artikelen 1349 
en 1353 van het Burgerlijk Wetboek), aan
gezien de vraag of een als bekentenis aan
gemerkte verklaring het bewijs oplevert 
van een verbintenis, terwijl andere gege
vens op het tegendeel wijzen, een vraag is 
in verband met de bewijswaarde van el
kaar tegensprekende bewijsmiddelen; het 
arrest derhalve niet naar recht verant
woord is, aangezien het, door aan geschrif
ten de waarde toe te kennen van een be
kentenis van aangevoerde verkopen, hoewel 
die,geschriften niet als zodanig konden wor
den aangemerkt, in werkelijkheid de ver
weerders in strijd met de wet ontslaat van 
de op hen rustende verplichting het be
wijs te leveren van de door hen aange
voerde verkopen (schending van de arti
kelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 
870 van het Gerechtelijk Wetboek) en aan
gezien het, anderzijds, het bestaan aan
vaardt van verkopen zonder dat een ak
koord bewezen is over de prijzen die daarbij 
zouden zijn bedongen (schending van de ar
tikelen 1583, 1591 en 1650 van het Bur
gerlijk Wetboek) : 

Over het eerste middel : 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat, enerzijds, de be

kentenis weliswaar aileen kan slaan 
op de oplossing die, in rechte, aan het 
geschil moet worden gegeven, maar 
dat zij niet aileen op materiele fei
ten maar ook op rechtsfeiten kan 
slaan; 

Overwegende dat het hof van be
roep, nu het vermeldt dat "de voor
noemde geschriften bijgevolg niet het 
instrumentum zijn bestemd om de ver
kopen vast te stellen, maar wel de be
kentenis dat de verkopen in het ver
leden hebben plaatsgevonden", zich op 
die geschriften heeft gebaseerd om te 
beslissen dat zij de bekentenis van een 
feit opleveren, namelijk dat er tus
sen de partijen wel degelijk overeen
komsten zijn gesloten, en niet om een 
rechtspunt te beslechten, namelijk de 

omschrijving die aan die overeenkom
sten moet worden gegeven; 

Overwegende dat, anderzijds, het ar
rest, op de conclusie van eiser die pre
cieze gegevens om de geloofwaardig" 
heid van die geschriften te ontkrach
ten, antwoordt dat eiser volstrekt in 
gebreke blijft om (het bewijs ervan) te 
leveren; dat uit de brieven waarvan 
(eiser) gewag maakt ( ... ) niet blijkt dat 
de vier litigieuze geschriften waarin 
kanunnik Halleux bevestigt de door 
(de verweerders) gevorderde meu
bels te hebben verkocht, door afper
sing zouden zijn verkregen; ( ... ) dat 
E.H. Halleux zich gemakkelijk bij zijn 
omgeving had kunnen beklagen, in
dien op hem druk was uitgeoefend; dat 
het hof (van beroep) integendeel erop 
wijst dat hij herhaaldelijk, zonder bij
zondere gevoelens te laten blijken, ge
zegd heeft dat zijn mooie meubels die 
nog bij hem thuis stonden, verkocht 
waren en dat hij ze aileen maar be
waarde ( ... )en zijn verzekeringspolis 
heeft doen wijzigen via de makelaar, 
mevrouw Adam-Provenzano, die, op 
formele aanwijzing van de geestelijke, 
de verzekeringsmaatschappij mee
deelde dat met name het verzekerde 
meubilair verkocht was ( ... )"; 

Overwegende dat het hof van be
roep aldus heeft geantwoord op ei
sers conclusie en zijn beslissing naar 
recht heeft verantwoord; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, ... vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre het 
beslist dat het bewijs van de litigieuze 
verkopen is geleverd; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde arrest; houdt de kosten aan 
en laat de uitspraak daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Brussel. 
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24 juni 1999 - 1 e kamer - Voorzitter : 
de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslag
gever : de h. Mathieu- Gelijkluidende con
clusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Simont en 
Delahaye. 

Nr. 395 

1 e KAMER - 24 juni 1999 

HERROEPING VAN HET GEWIJSDE -
ONTVANKELIJKHEID- TERMIJN- ONTDEK
KING VAN DE INGEROEPEN GROND- BEGRIP. 

Het verzoek tot herroeping van het gewijsde 
moet, op straffe van verval, ingediend 
worden binnen zes maanden na het ont
dekken van de ingeroepen grand en niet 
na het kennisnemen van het feit waar
van het achteraf verkregen bewijs die ont
dekking mogelijk heeft gemaakt (1). (Art. 
1136 Ger.W.) 

(RENAERTS T. APPELDOORN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.98.0318.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 19 februari 1998 ge
wezen door de Rechtbank van Eer
ste Aanleg te Luik; 

Over het middel: schending van arti
kell136 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat op grand van artikel 1133, 1° en 
2°, eiser een verzoek tot herroeping van het 
gewijsde heeft ingediend waarin hij de her
roeping vordert van het in kracht van ge
wijsde gegane vonnis, dat op 1 april1993 
in hager beroep tussen de partijen gewe
zen is, waarin de uitkering tot levenson
derhoud, tot betali.ng waarvan eiser je
gens verweerster overeenkomstig artikel 
301 van het Burgerlijk Wetboek veroor
deeld is, ingevolge een in zijn nadeel uit
gesproken echtscheiding, is bepaald op een 
bedrag van 25.000 frank per maand en 

(1) Zie R.P.D.B., V
0 "Requete civile", nr. 275. 

waarin is vastgesteld dat verweerster "niet 
werkt"; dat het verzoek berust op de in het 
vonnis weergegeven grand dat eiser "im
mers verklaart dat hij door een brief van 12 
april 1994 van het arbeidsauditoraat te 
Luik vernomen heeft dat (verweerster) 
sinds 1 oktober 1992 voltijds tewerkge
steld was onder een arbeidsovereenkomst"; 
dat het bestreden vonnis de rechtsvorde
ring van eiser niet ontvankelijk verklaart 
en ze afwijst op grand dat uit de feitelijke 
gegevens, die de rechtbank vermeldt, volgt 
dat "eiser in elk geval sinds 7 februari 1994 
wist dat (verweerster) tewerkgesteld was", 
"dat de brief van 12 april1994 van het ar
beidsauditoraat die informatie waarover hij 
al verscheidene maanden beschikte, al
leen maar bevestigt", dat artikel1136 van 
het Gerechtelijk Wetboek "de verzoeker ver
plicht het verzoek tot herroeping van het 
gewijsde in te dienen binnen zes maan
den na de ontdekking van de ingeroepen 
grand, en dat die termijn op straffe van ver
val is voorgeschreven" en dat, ook al "wordt 
de voor eiser meest gunstige datum in aan
merking genomen, namelijk 7 februari 
1994, dit is de datum waarop hij verklaart 
uit verschillende bronnen vernomen te 
hebben dat verweerster werk had, er toch 
dient te worden vastgesteld - op straffe 
van verwarring tussen de datum van de 
ontdekking van de ingeroepen grand (ui
terlijk 7 februari 1994) en die waarop het 
bewijs ervan is verkregen (de brief van het 
arbeidsauditoraat van 12 april 1994) - dat 
het gedinginleidende exploot, dat op 10 ok
tober 1994 betekend is en dat de beteke
ning van het verzoek tot herroeping van het 
gewijsde alsook de dagvaarding bevat, dag
tekent van na het verstrijken van de bij ar
tikel 1136 van het Gerechtelijk Wetboek be
paalde termijn", 

terwijl, ook al moet het verzoek tot her
roeping van het gewijsde op straffe van ver
val worden ingediend binnen zes maan
den na de ontdekking van de ingeroepen 
grand, die grand toch hierin kan bestaan 
dat het bewijs is verkregen van een feit 
waarvan de partij meer dan zes maan
den voordien op de hoogte was maar dat ze, 
bij gebrek aan bewijs, niet kon aanvoe
ren tot staving van haar verzoek tot her
roeping; het bestreden vonnis bijgevolg, 
waarin erop wordt gewezen dat eiser ken
nis had van het feit dat verweerster uiter
lijk op 7 februari 1994 tewerkgesteld was, 
d.w.z. meer dan zes maanden v66r de be
tekening van het verzoek tot herroeping 
van het gewijsde op 10 oktober 1994, maar 
dat hij van dat feit pas bevestiging heeft 
gekregen door een brief van de arbeids-
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auditeur van 12 april 1994 en zijn ver
zoek op die brief grondt, niet wettig heeft 
kunneh beslissen dat eisers verzoek tot her
roeping van het gewijsde, op straffe van 
verwarring tussen de datum van de ont
dekking van de ingeroepen grand (uiter
lijk 7 februari 1994) en die waarop het be
wijs ervan is verkregen (de brief van het 
arbeidsauditoraat van 12 april 1994)", (be
tekend) is na het verstrijken van de bij ar
tikel1136 van het Gerechtelijk Wetboek be
paalde termijn : 

Overwegende dat luidens artikel 
1136 van het Gerechtelijk Wetboek het 
verzoek tot herroeping van het ge
wijsde, op straffe van verval, inge
diend wordt binnen zes maanden na 
het ontdekken van de ingeroepen 
grond; 

Overwegende dat het bestreden von
nis vaststelt dat eiser, die "verklaart 
dat hij door een brief van 12 april1994 
van het arbeidsauditoraat (. .. ) verna
men heeft dat (verweerster) sinds 1 
oktober 1992 voltijds tewerkgesteld 
was onder een arbeidsovereenkomst", 
zijn verzoek tot herroeping van het ge
wijsde grondt op artikel 1133, 1" en 2", 
van het Gerechtelijk Wetboek; 

Overwegende dat het vonnis uit de 
feiten die het vermeldt afleidt "dat ei
ser in elk geval al sinds 7 februari 
1994 wist dat (verweerster) tewerk
gesteld was" en beslist "de brief van 12 
april 1994 van het arbeidsauditoraat 
die informatie waarover hij al ver
scheidene maanden beschikte, alleen 
maar bevestigt"; 

Dat het beslist dat het verzoek tot 
herroeping van het gewijsde meer dan 
zes maanden na 7 februari 1994 is in
gediend en bijgevolg laattijdig is; 

Overwegende dat het bestreden von
nis, nu het de termijn waarbinnen het 
verzoek tot herroeping van het ge
wijsde moet worden ingediend, niet 
doet ingaan vanaf de ontdekking van 
de ingeroepen grond maar wel vanaf 
de dag waarop eiser op de hoogte was 
van het feit waarvan het achterafver
kregen bewijs die ontdekking moge
lijk heeft gemaakt, artikel 1136 van 
het Gerechtelijk Wetboek schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

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

24 juni 1999 - 1 e kamer- Voorzitter : 
de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslag
gever : de h. Storck- Gelijkluidende con
clusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal - Advocaat : mr. T'Kint. 

Nr. 396 

1 e KAMER- 25 juni 1999 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN- RECH
TEN, TENUITVOERLEGGING EN VOORRECH
TEN VAN DE SCHATKIST- WETSBEPALING BE
TREFFENDE DE INVORDERING- OPENBARE 
ORDE. 

2° OPENBARE ORDE - INKOMSTENBE
LASTING- WETSBEPALING BETREFFENDE DE 
INVORDERING. 

1 o en 2° De vraag of op grand van art. 307 
WI.B. (1964) rente verschuldigd is, be
treft de invordering van de belastingen en 
raakt aldus de openbare orde (1). (Art. 
307 W.I.B. 1964, thans 417 W.I.B. 1992.) 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FIN ANCIEN 
T. CREDIT LYONNAIS BELGIUM N.V.) 

ARREST 

(A.R. C.96.0282.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 26 april1996 gewezen 
door het Hof van Beroep te Gent; 

Over het middel, gesteld als volgt : scherr
ding van de artikelen 500, 502, 503 van 
hoek III "Faillissementen, Bankbreuk en 

(1) Zie Cass., 10 juni 1952, Arresten van het 
Hofvan Verbreking, 1952, 571; 22juni 1954, ibid., 
1954, 692. 

-, r :r_ 
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Uitstel van betaling", titel I van het Wet
hoek van Koophandel (Faillissementswet 
van 18 april1851), 6, 1131 en 1133 van het 
Burgerlijk Wetboek, 305, 306 306bis en 307 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen 1964, thans respectievelijk 414, 415, 
416 en 417 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen 1992, 

doordat het bestreden arrest, na te heb
ben vastgesteld, door verwijzing naar de 
motieven van de eerste rechter (zie von
nis, p. 3, 5°, en p. 4, W, eerste tot derde ali
nea en T, eerste en vierde alinea), 

1) "dat de ontvanger der directe belas
tingen te Eeklo bij schrijven van 6 januari 
1994 aanspraak maakte op een opname in 
de rangregeling als eerst ingeschreven 
schuldeiser uit hoofde van de voor het 
aanslagjaar 1976 verschuldigde belastin
gen tot beloop van 1.090.691 frank in hoofd
som en 470.880 frank intrest"; 

2) "dat de ontvanger der directe belas
tingen voorheen, namelijk op 10 maart 
1993 een aangifte van schuldvordering had 
ingediend in het faillissement van Hila
rius Huysmans, waarbij hij als hypothe
caire, deels bevoorrechte schuld de som van 
2.446.353 frank aangaf, welke tot beloop 
van 790.829 frank in hoofdsom en intrest 
betrekking had op de belastingen verschul
digd voor het aanslagjaar 1976; 

dat deze schuldvordering werd opgeno
men in het bevoorrecht passief tot beloop 
van het aangegeven bedrag; 

dat de aanneming in het passief van een 
schuldvordering, zonder beperking, noch 
voorbehoud, binnen de voorgeschreven ter
mijn, na verificatie door de rechter
commissaris, een in beginsel onherroepe
lijke rechtshandeling vormt, die de 
aangever, de andere schuldeisers, de cu
rator en de gefailleerde bindt" (cfr. de ar
tikelen 500, 502 en 503 van het Wetboek 
van Koophandel); 

3) "dat de ontvanger thans voorhoudt dat 
hij uit hoofde van de voor het aanslag
jaar 1976 verschuldigde belastingen ten on
rechte slechts een bedrag aangaf van 
730.829 frank, daar de door de directeur 
der belastingen overeenkomstig het (oud) 
artikel 307 W.I.B. gestelde voorwaarden 
voor een vrijstelling van de nalatigheids
intresten niet vervuld waren"; 

4) "dat, zoals het Hofvan Cassatie het bij 
arrest van 13 juni 1985 stelde, het door de 
wetgever met het instellen van de 
verificatieprocedure beoogde doel de on
herroepelijkheid van de aanneming niet 
rechtvaardigt wanneer regels van open-

bare orde werden miskend" (cfr. de artike
len 6, 1131 en 1133 van het Burgerlijk Wet
hoek), 

het hoger beroep van eerste verweerster 
toelaatbaar en gegrond verklaart en de te
genspraak van eerste verweerster gevoerd 
tegen het proces-verbaal van rangrege
ling op 18 januari 1994 opgemaakt door no
taris Frank Goethals te Eeklo gegrond ver
klaart om reden dat : 

"Wanneer de belastingwet zelf voorziet 
dat tussen de belastingplichtige en de fis
cus een overeenkomst kan worden aange
gaan, dan is uiteraard de bepaling ter zake 
niet van openbare orde. 

Art. 307 (niet 304) W.I.B. coiirdinatie 
1964 (thans 417 W.l.B., 1992) voorziet in de 
mogelijkheid dat de directeur "onder de 
door hem bepaalde voorwaarden" (die te 
aanvaarden zijn en na te leven door de be
lastingplichtige) vrijstelling verleent voor 
alle nalatigheidsintresten of voor een deel 
ervan. 

Het komt het hof derhalve voor dat art. 
307 (oud) W.I.B. niet van openbare orde 
was, nude belastingplichtige en de admi
nistratie daarover konden overeenkom
sten sluiten; 

waar de wet zelf in hoofde van de be
trokkenen een beslissingsrecht creeert, 
waarvan de hoegrootheid der te betalen in
tresten afhankelijk is, kan niet anders wor
den beslist. 

Met (eerste verweerster) en de curator 
(tweede verweerster) moet derhalve wor
den aangenomen dat - in elk geval, wat 
betreft de intrestaangifte in het faillisse
ment - de administratie is gebonden door 
deze aangifte die in haren hoofde een on
herroepelijke rechtshandeling uitmaakt, die 
haar - zoals de curator - bindt. 

Waar de administratie hypothecaire in
schrijving nam op 8 februari 1980 voor uit
staande personenbelastingen betreffende de 
aanslagjaren 1975, 1976 en 1978, blijkt uit 
de aangifte van schuldvordering dat nog 
louter voor het aanslagjaar 1976 een be
drag van 666.893 frank (aan belastingen) 
onbetaald is gebleven, 

waar de administratie de intrest daarop 
verschuldigd in haar aangifte van schuld
vordering in het faillissement bepaalde op 
63.936 frank, 

is zij als hypothecaire schuldeiseres, in 
eerste rang, slechts gerechtigd op hoven 
vermelde bedragen (onverminderd de in
trest na faillissement)" (arrest, p. 2, laat
ste alinea tot p. 3, voorlaatste alinea), 
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terwijlluidens artikel 307 van het Wet
hoek van Inkomstenbelastingen 1964 
(thans artikel 417 W.I.B. 1992) de direc
teur der belastingen, slechts in bijzon
dere gevallen en onder door hem bepaalde 
voorwaarden, vrijstelling mag verlenen voor 
al de nalatigheidsintresten of voor een deel 
ervan; 

wanneer de door de directeur der belas
tingen opgelegde voorwaarden voor het be
komen van een vrijstelling van de nalatig
heidsintresten door de belastingplichtige 
niet worden nageleefd deze vrijstelling ui
teraard geen uitwerking kan verkrijgen en 
deze intresten bijgevolg door de belasting
plichtige verschuldigd blijven overeenkom
stig de artikelen 305 t.e.m. 306bis van het 
Wetboek van Inkomstenbelastingen 1964 
(thans art. 414 tot 416 W.I.B. 1992); 

voormelde wetsbepalingen, die het be
talen van nalatigheidsintresten opleggen in
geval de betaling van een verschuldigde be
lasting uitblijft, van openbare orde zijn 
vermits ze de wezenlijke belangen van de 
Staat aanbelangen; 

artikel 307 W.I.B. 1964 (thans art. 417 
W.I.B. 1992), in zoverre het een vrijstel
ling van nalatigheidsintresten slechts toe
staat in bijzondere gevallen en afhanke
lijk maakt van de voorwaarden gesteld door 
de directeur der belastingen, evenzeer de 
openbare orde raakt; 

het feit dat de directeur der belastin
gen en de belastingplichtige een overeen
komst kunnen sluiten aangaande de beta
ling van nalatigheidsintresten geen afbreuk 
doet aan dat karakter van openbare orde; 

het onherroepelijk karakter van de aan
neming van een schuldvordering in het pas
sief van het faillissement derhalve ont
zegd moet worden aan de aanneming door 
de curator van een schuldvordering van de 
ontvanger der directe belastingen wan
neer de wetsbepalingen betreffende de 
nalatigheidsintresten, met name de arti
kelen 305, 306, 306bis en 307 van het Wet
hoek van Inkomstenbelastingen 1964 
(thans art. 414, 415, 416 en 417 W.I.B. 
1992), werden miskend; 

in casu niet werd betwist dat de door de 
directeur der belastingen overeenkomstig 
het artikel 307 W.I.B. 1964 gestelde voor
waarden voor het bekomen van een vrij
stelling van belastingen niet waren ver
vuld (zie vonnis, p. 4, T, eerste en tweede 
alinea), 

zodat het bestreden arrest, door te oor
delen dat artikel 307 W.I.B. 1964 niet van 
openbare orde is en bijgevolg de aanne
ming van de schuldvordering (op 17 maart 
1993) van de ontvanger der directe belas
tingen te Eeklo voor het aanslagjaar 1976 
in het passiefvan het faillissement een on
herroepelijk karakter heeft, alle in de aan
hefvan het middel vermelde artikelen heeft 
geschonden : 

Overwegende dat de vraag of rente 
verschuldigd is op grond van artikel 
307 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen (1964) de invorde
ring betreft van de belastingen en al
dus de openbare orde raakt; 

Dat hieraan geen afbreuk doet dat 
de directeur de bevoegdheid heeft aan 
de belastingplichtige onder door hem 
opgelegde en door de belastingplich
tige aanvaarde voorwaarden vrijstel
lingen te verlenen; dat dergelijke vrij
stellingen ook de openbare orde raken; 

Overwegende dat het arrest beslist 
dat artikel 307 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (1964) niet de 
openbare orde raakt daar "de belasting
plichtige en de administratie daarover 
konden overeenkomsten sluiten"; 

Dat het aldus het genoemde arti
kel 307 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen (1964) schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest behalve in zoverre dit 
de voorziening ontvankelijk verklaart; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing; 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. 

25 juni 1999 - 1 e kamer - Voorzitter en 
verslaggeuer : de h. Verougstrate, afdelings
voorzitter- Gelijkluidende conclusie van 
de h. Bresseleers, advocaat-generaal -Ad
vocaten : mrs. De Bruyn en Nelissen Grade. 
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Nr. 397 

1 e KAMER - 25 juni 1999 

1 o HANDELSPRAKTIJKEN - HANDELS
PRAKTIJKENWET- GRATIS WAARDEBONNEN 
- GEOORLOOFDE VERSPREIDING- NOODZA
KELIJKE VERMELDING- IDENTITEIT VAN DE 
UITGEVER- BEGRIP. 

2° HANDELSPRAKTIJKEN - HANDELS
PRAKTIJKENWET- GRATIS WAARDEBONNEN 
- GEOORLOOFDE VERSPREIDING- NOODZA
KELIJKE VERMELDING- GELDW AARDE- BE
GRIP. 

1 o Met identiteit van de uitgever, vermeld 
in art. 64, 5°, Handelspraktijkenwet 
(1991) wordt bedoeld voor een natuur
lijke persoon zijn naam, voornaam en 
adres, en voor een rechtspersoon de maat
schappelijke vorm, benaming en maat
schappelijke zetel. (Art. 64, 5°, Handels
praktijkenwet 1991.) 

2° Vereist is dat de krachtens art. 64, 1°, 
Handelspraktijkenwet (1991) te vermel
den geldwaarde die de gratis waarde
bonnen vertegenwoordigen, wordt uitge
drukt in sommen; het volstaat niet dat 
een percent wordt vermeld. (Art. 64, 1 o, 
Handelspraktijkenwet 1991.) 

COPTIC 2029 B.V.B.A. T. ALGEMENE PROFESSIO
NELE OPTICIENSBOND VAN BELGIE) 

ARREST 

(A.R. C.96.0305.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 april1995 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, gesteld als 
volgt: 

schending van de artikelen 149 van de op 
17 februari 1994 gecoiirdineerde Grand
wet, 23, 1r en 64, 5° van de wet van 14 juli 
1991 betreffende de handelspraktijken en 
de voorlichting en bescherming van de con
sument, verder afgekort WHPC, 

doordat het bestreden arrest, onder be
vestiging van het vonnis a quo, de sta
king beveelt, wegens inbreuk op artikel 64, 
5°, en 23, 11°, WHPC, van de versprei
ding van omzendbrieven en/of waardebon
nen, die door het niet-vermelden van de 
maatschappelijke benaming en rechts-

vorm van eiseres de identiteit van de uit
gever van deze documenten op ontoerei
kende wijze vermelden door slechts de 
handelsnaam, het adres van de exploitatie
winkel, telefoonnummer, inschrijvingsnum
mer in het handelsregister en BTW
nummer op te geven, onder verbeurte van 
een dwangsom van 10.000 frank per vast
gestelde inbreuk, met veroordeling van ei
seres tot de gerechtskosten, op grond van 
de motieven : 

"dat op de achterkant van het document 
betiteld 'waardebon', zoals het wordt ver
spreid bij de consumenten, o.a. volgende 
vermeldingen voorkomen : 'Trioptic' en even 
daaronder 'Leuven, Vital Decosterstraat 
28A, tel. 016/23.85.02, H.R.L. 65448'; dat 
weliswaar niet uitdrukkelijk vermeld is dat 
Trioptic de uitgever is van de waardebon, 
maar desomtrent geen verwarring moge
lijk is nu op het document geen enkele an
dere natuurlijke of rechtspersoon wordt 
aangegeven; dat 'Trioptic' evenwel de han
delsnaam is waaronder (eiseres) aan het 
handelsverkeer deelneemt; dat rekening ge
houden met het feit dat de afgifte van de 
waardebon een schuldvordering doet ont
staan lastens de uitgever ( ... ) en de ver
plichtingen opgelegd aan een BVBA door 
artikel 138 Vennootschapswet, de vermel
ding van de handelsnaam niet volstaat ter 
identificatie van de uitgever en ook diens 
maatschappelijke naam en rechtsvorm 
moet aangeduid worden; dat de eerste rech
ter dan ook terecht heeft geoordeeld dat de 
door (eiseres) uitgegeven waardebon niet 
voldoet aan artikel 64, 5° WHPC", 

terwijl, eerste onderdeel, krachtens arti
kel64, 5° WHPC de waardebon de identi
teit van de uitgever ervan vermeldt, zon
der nadere precisering van de gegevens die 
tot de identiteit van een persoon kunnen 
behoren met het gebruikte begrip "identi
teit" bedoeld zijn; bij gebreke aan verwij
zing naar andere reglementeringen zoals 
neergelegd in de gecoiirdineerde 
Vennootschapswet of de wet op de handels
register door de wetgever, heeft deze dit be
grip aangewend in de betekenis van het ge
woon taalgebruik, alwaar onder de 
"identiteit" verstaan wordt "datgene wat ei
gen is aan een persoon", waaruit volgt dat 
voor de toepassing van de reglemente
ring van de waardebon in de artikelen 63 
e.v. WHPC het volstaat dat de consument, 
of de verkoper in geval van artikel66, 2° 
WHPC, in staat is de schuldenaar van de 
in het document gei:ncorporeerde schuld
vordering te identificeren aan de hand van 
diens erop vermelde identiteitsgegevens; de 
vermelding van de handelsnaam, adres van 



Nr. 397 HOF VAN CASSATIE 955 

de exploitatiewinkel, telefoonnummer, in
schrijvingsnummer in het handelsregister
nummer en BTW-nummer voor deze iden
tificatie volstaan, ook al kunnen andere 
gegevens eigen aan de uitgever daaraan 
toegevoegd worden zoals de maatschappe
lijke benaming van de rechtspersoon, zijn 
rechtsvorm, zijn bank- of postcheque
rekeningen, 

zodat het bestreden arrest door te be
slissen dat eiseres haar maatschappelijke 
naam en rechtsvorm moet vermelden om 
haar identiteit van uitgever in de zin van 
artikel 64, 5° WHPC te vermelden, het be
grip "identiteit" van genoemde bepaling 
miskent (schendingvan artikel23, 11°, en 
64, 5°, WHPC); 

en terwijl, tweede onderdeel, opdat een 
met de eerlijke handelsgebruiken strij
dige daad verboden is krachtens artikel 93 
WHPC vereist is dat deze daad de beroeps
belangen van verweerster schaadt of kan 
schaden; eiseres in regelmatig genomen 
beroepsbesluiten dienaangaande betwistte 
dat de bijkomende vermelding van o.m. de 
maatschappelijke benaming en de rechts
vorm eiseres een concurrentieel voordeel 
zou doen genieten door de enkele niet
vermelding ervan en de potentiele afne
mers van verweerster daardoor niet bei:n
vloed worden, noch de activiteiten van de 
leden van verweerster gehinderd worden, 
noch de consument benadeeld worden, 

zodat het bestreden arrest, dat met geen 
enkel motief, noch onder verwijzing naar 
het vonnis a quo, op dit omstandig ver
weer antwoordt, niet naar genoegen van 
recht is gemotiveerd (schending van arti
kel149 van de gecoiirdineerde Grondwet): 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest vast

stelt dat eiseres waardebons heeft uit
gegeven, die haar maatschappelijke 
benaming niet behoorlijk vermelden; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 64, aanhef en sub 5°, van de wet 
handelspraktijken, het geoorloofd is 
gratis waardebons te verspreiden in
dien deze de voorwaarden van het 
aanbod vermelden, met name (. .. ) "de 
identiteit van de uitgever"; 

Dat met die bepaling beoogd wordt 
aan de belanghebbenden te doen ken
nen, zonder verdere opzoekingen, te
gen wie en op welke plaats zij hun 
rechten kunnen uitoefenen; 

Dat gelet hierop met de identiteit 
van de uitgever wordt bedoeld voor 
een natuurlijke persoon zijn voornaam 
en naam en adres en voor een rechts
persoon de maatschappelijke vorm, be
naming en maatschappelijke zetel; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de waardebons wat betreft de 
uitgever ervan enkel een handels
naam vermelden maar niet de maat
schappelijke benaming; dat het ar
rest oordeelt dat dit een schending 
uitmaakt van artikel 64, aanhef en 
sub 5"; dat het arrest zodoende dit 
laatste artikel niet schendt; 

Overwegende dat de aangevoerde 
schending van artikel 23, 11", van de 
wet handelspraktijken afgeleid is uit 
de beweerde schending van artikel 64, 
5", van de genoemde wet; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest, na te 

hebben vastgesteld dat te dezen 
sprake was van een inbreuk op arti
kel 64 van de wet handelspraktijken, 
niet nader hoefde in te gaan op het be
toog dat artikel 93 van die wet bij ge
brek aan belangenschade niet was ge
schonden; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, gesteld als uolgt : 
schending van de artikelen 23, 11°, 63, 

64, 1°, van de wet van 14 juli 1991 betref
fende de handelspraktijken en de voorlich
ting en bescherming van de consument, 
verder afgekort WHPC, 

doordat het bestreden arrest de staking 
beveelt, wegens inbreuk op artikel 64, 1°, 
en 23, 11°, WHPC, van de verspreiding van 
omzendbrieven als waardebon, die de geld
waarde van de korting in geld uitdruk
ken in een percentage van 20 % op al de 
aankopen, onder verbeurte van een dwang
som van 10.000 frank per vastgestelde in
breuk, met veroordeling van eiseres tot de 
gerechtskosten, op grand van de motie
ven: 

"dat de brief van 31 maart 1994 een kor
ting aankondigt van 20% op al de aanko
pen; dat evenwel overeenkomstig artikel 64, 
1", WHPC de waardebon de 'geldwaarde' 
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('la valeur en especes' in de Franse tekst 
van de wet) moet vermelden die hij verte
genwoordigt; dat hiermede bedoeld wordt 
dat de toegestane korting in een som moet 
uitgedrukt zijn en niet in een percentage 
van de prijs ... ; dat (eiseres) tegen de dui
delijke bewoordingen van de wettekst in, 
het tegenovergestelde voorhoudt op grond 
van artikel 67, 2°, WHPC dat de Koning 
toelaat, per categorie van producten en 
diensten, voor de waardebonnen een 
minimum- en maximumpercentage te be
palen voor de korting in geld waarop die 
bonnen recht geven; dat immers de bedoe
ling van deze bepaling is de grenzen te be
palen binnen dewelke de kortingen kun
nen toegestaan worden; dat trouwens in dit 
artikel ondubbelzinnig sprake is van 'kor
ting in geld'; dat de brief van 31 maart als 
waardebon derhalve niet voldoet aan ar
tikel64, r, WHPC", 

terwijl, voor de toepassing van de regle
mentering van de waardebonnen in de ar
tikelen 63 e.v. WHPC de waardebon op 
grond van artikel64, r, WHPC de geld
waarde vermeldt van het voordeel dat de 
houder van dit document ermee kan ont
vangen en dat blijkens artikel 63 WHPC 
bestaat uit een korting in geld; dit voor
deel blijkens de wettekst derhalve niet de 
vorm mag aannemen van een produkt of 
dienst in natura, maar wel van een kor
ting in geld die in mindering wordt ge
bracht op de door de houder te betalen 
prijs; de wet voor het overige de wijze 
waarop deze korting wordt aangeduid niet 
voorschrijft, waaruit volgt dat de geld
waarde van deze korting kan worden uit
gedrukt in een percentage, dat ook een 
waarde in geld vertegenwoordigt en aan de 
waardebon een geldwaarde toekent, 

zodat het bestreden arrest, dat beslist dat 
de korting in geld in een som moet wor
den uitgedrukt en niet in een percentage, 
de artikelen 23, 11°, 63 en 64, 1°, WHPC 
schendt (schending van de aangehaalde be
palingen): 

Overwegende dat het arrest beslist, 
zonder deswege te worden bekriti
seerd, dat de omzendbrieven aan de 
consumenten die een korting aankon
digen van 20 pet. op al de aankopen, 
waardebons zijn in de zin van arti
kel 63 van de wet handelspraktijken; 
dat het de geldigheid van een kor
ting in percenten toetst aan artikel 64, 
aanhef en sub 1 °; 

Overwegende dat, krachtens die 
laatste bepaling, het geoorloofd is 
ratis waardebons te verspreiden in
dien deze de voorwaarden van het 
aanbod vermelden, met name de geld
waarde die zij vertegenwoordigen; 

Dat voor de toepassing van die be
paling vereist wordt dat de geldwaarde 
wordt uitgedrukt in sommen; dat niet 
volstaat dat een percent wordt ver
meld; 

Overwegende dat het arrest, zon
der schending van de in het middel 
aangewezen wetsbepalingen, oordeelt 
dat de waardebon die enkel een 
kortingspercentage vermeldt en aan de 
consument wordt aangeboden door de 
uitgever, niet voldoet aan het vereiste 
van artikel 64, aanhef en sub 1 °; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

25 juni 1999 - 1 e kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Verougstrate, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Bresseleers, advocaat-generaal- Ad
vocaat : mr. Delahaye. 

Nr. 398 

1 e KAMER - 25 juni 1999 

1 o FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTS
AKKOORD EN GERECHTELIJK AK
KOORD - BEVOEGDHEID- PLAATSELIJKE 
BEVOEGDHEID- FAILLIETVERKLARING NA 
AANGIFTE- WOONPLAATS VAN DE KOOPMAN 
- TIJDSTIP VAN DE AANGIFTE. 

2o BEVOEGDHEID EN AANLEG- BUR
GERLIJKE ZAKEN- BEVOEGDHEID- PLAAT
SELIJKE BEVOEGDHEID - FAILLIETVERKLA
RING NA AANGIFTE - WOONPLAATS VAN DE 
KOOPMAN;- TIJDSTIP VAN DE AANGIFTE. 

3° VORDERING IN RECHTE - BEGRIP. 
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1 o en 2° De rechter bij wie de aangifte 
wordt gedaan van het faillissement en die 
vaststelt dat de koopman in zijn rechts
gebied zijn woonplaats heeft en op het 
tijdstip van de aangifte opgehouden heeft 
te betalen, is in de regel bevoegd om de 
faillietverklaring uit te spreken; om over 
zijn bevoegdheid te beslissen, is hij niet 
verplicht na te gaan of de koopman in de 
periode v66r de aangifte elders een woon
plaats had en opgehouden had te beta
len op een ander tijdstip dan uit de aan
gifte blijkt. (Art. 631 Ger.W. zoals van 
toepassing voordat het gewijzigd werd bij 
art. 115 wet 8 augustus 1997, en 442 
Faillissementswet.) 

3° Is geen vordering het officieuze onder
zoek door de rechtbank van koophandel 
gedaan in de context van een eventueella
ter ambtshalve uit te spreken faillisse
ment. (Art. 12 Ger.W.) 

(FAILLISSEMENT DE VLIEGHER MARLEEN B.V:B.A. 
T. DE VLIEGHER MARLEEN B.V:B.A. E.A.) 

ARREST 

(A.R. C.96.0364.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 31 januari 1996 gewe
zen door het Hof van Beroep te Brus
sel; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikelen 10, 12, 29, 565, 

5° en 631 van het Gerechtelijk Wetboek en, 
voor zoveel als 'nodig, artikel 442 van de 
Faillissementswet van 18 april1851 dat 
Boek III van het Wetboek van Koophan
del vormt, 

doordat het Hof van Beroep te Brussel 
het hoger beroep van eisers ontvankelijk en 
slechts in beperkte mate gegrond verklaart 
en na vernietiging van het beroepen von
nis, het oorspronkelijk derdenverzet van ei
sers ontvankelijk maar ongegrond ver
klaart en zegt dat het op derdenverzet 
bestreden vonnis van 18 oktober 1995 vol
ledig uitwerking inhoudt, op grond van de 
volgende redengeving : 

"B. De feiten. 
1. ( ... ) dat de maatschappelijke zetel van 

de B.V.B.A. De Vliegher Marleen vanaf 
haar oprichting op 3 juli 1987 was geves
tigd te Aalst, Kattestraat 46; 

dat die vennootschap, - die als maat
schappelijk doel had: groot- en kleinhan-

del in schoonheidsproducten, juwelen, tex
tiel, materieel voor lichaamsverzorging en 
kinesitherapeutische apparatuur- oor
spronkelijk een handelszaak exploiteerde 
onder de benaming 'Parallax', gelegen in de 
Kattestraat 49 te Aalst; 

dat zij in de loop van 1993 nog twee ves
tigingen opende, een te Aalst, Kattestraat 
62, onder benaming 'Hervey's' en een an
dere te Halle, Basiliekstraat 84-86; 

dat zij de twee handelsfondsen te Aalst 
op 14 september 1995 verkocht aan de N.V 
Devlo; 

( ... ) dat bij beslissing van de algemene 
vergadering van 4 augustus 1995, de maat
schappelijke zetel werd overgebracht naar 
Halle, Basiliekstraat 84-86; 

2. ( ... ) 

Dat de B.VB.A. De Vliegher Marleen op 
17 oktober 1995 aangifte deed van haar 
staat van faillissement en de Rechtbank 
van Koophandel te Brussel daags nadien 
het faillissement opende; 

( ... ) dat de gefailleerde vennootschap 
voordien reeds op 25 september 1995 door 
de Rechtbank van Koophandel te Dender
monde, afdeling Aalst, was uitgenodigd om 
te verschijnen op een zitting van 6 okto
ber 1995 ten einde er gehoord te worden 
omtrent een mogelijke ambtshalve uit te 
spreken faillissement, maar de afhande
ling van die rechtspleging werd verdaagd 
naar de zitting van 20 oktober 1995; 

dat de raadsman van die vennootschap 
op 18 oktober 1995 meedeelde dat het fail
lissement al te Brussel was uitgesproken, 
maar de rechtbank te Dendermonde - af
deling Aalst van oordeel was dat zij terri
toriaal bevoegd bleef en op haar beurt op 20 
oktober 1995 het faillissement ambtshalve 
opende; 

( ... ) dat voormeld vonnis op 26 oktober 
1995 werd betekend aan de gefailleerde, die 
geen derdenverzet instelde terwijl cura
tor Walraevens zulks op 26 oktober 1995 
wei deed; 

dat de rechtbank te Dendermonde - af
deling Aalst dat derdenverzet op 15 de
cember 1995 als ongegrond afwees, in es
sentie op grond van de overweging dat het 
tijdstip waarop de gefailleerde had opge
houden te betalen diende vastgesteld te 
worden op 20 april 1954 en op dat ogen
blik haar maatschappel:ijke zetel nog steeds 
in het rechtsgebied van die rechtbank was 
gevestigd; 
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dat curator Walraevens tegen dit laat
ste vonnis hoger beroep instelde, dat thans 
hangende is voor het Hof van Beroep te 
Gent; 

C. De bevoegde rechter. 
1. (. .. ) Dat luidens artikel631 van het Ge

rechtelijk Wetboek de territoriaal bevoegde 
rechter om een faillissement uit te spre
ken diegene is van de woonplaats van de 
gefailleerde op het tijdstip van de staking 
van betaling; 

( ... ) dat wat vennootschappen aangaat de 
'woonplaats' die in aanmerking dient te 
worden genomen om de territoriale be
voegdheid te bepalen, de plaats is waar de 
maatschappelijke zetel is gevestigd op het 
ogenblik van de staking van betaling (Cass. 
26 februari 1993, T.B.H., 1993, p. 830-
832, met noot); 

2. (. .. ) Dat 'het tijdstip' van de staking 
van betaling evenwel geen eenduidig maar 
een variabel gegeven vormt, dat overi
gens in de loop van de faillissements
procedure kan wijzigen binnen de gren
zen bepaald in artikel 442, lid 3, van de 
Faillissementswet; 

(. .. ) dat de rechter zijn bevoegdheid, zo
wel territoriaal als materieel, dient te be
oordelen naar het voorwerp van de eis zo
als hem dat bij de adiering ter kennis wordt 
gebracht, en zonder daarbij zelfs prelimi
nair de grond van het geschil te onderzoe
ken (Cass., 19 december 1995, Arr. Cass., 
1985-86, 589; zie ook : J. Laenens, Bevoegd
heid, Overzicht van rechtspraak (1979-
1992), T.P.R., 1993, inz. nrs. 11 en 24; voor 
bedenkingen omtrent die oplossing : P. 
Heurterre, De Bevoegdheid en het onder
zoek van de zaak in de grond : enkele be
schouwingen, in Liber Amicorum Prof. em. 
E. Krings, p. 613-622); 

(. .. ) dat de rechter bij de beslissing over 
zijn bevoegdheid zich dus niet heeft uit te 
spreken over het tijdstip waarop de sta
king van betaling effectief is ingetreden, 
hetgeen een uitspraak zou impliceren over 
een aspect ten gronde van het uit te spre
ken faillissement, maar hij enkel moet vast
stellen dat het voorwerp van de eis slaat op 
de beweerde vervulling van die voorwaarde 
op datum van zijn adiering, ongeacht of die 
toestand zich ook al op een vroeger tijd
stip voordeed; 

dat het criterium 'tijdstip van staking der 
betaling' vermeld in artikel 631 van het Ge
rechtelijk Wetboek dus enkel dient te wor
den begrepen als een verwijzing naar een 
van de materiele voorwaarden uit artikel 
437 van de Faillissementswet met name 
het 'ophouden te hebben te betalen'; 

dat uit de samenlezing van de artike
len 442, lid 2 en 5, 4 72 en 4 73 van de 
Faillissementswet trouwens volgt dat de 
veranderlijke beslissing over de 'datum van 
staking van betaling' evident geen inciden
tie kan hebben op de bevoegdheid van de 
rechtbank; 

(. .. ) dat het andersluidend standpunt van 
(eisers) overigens impliceert dat de rech
ter zijn bevoegdheid slechts zou kmmen be
oordelen na vooraf te hebben beslist over de 
datum van staking der betalingen, het
geen een toepassing ten gronde van het 
faillissementsrecht impliceert terwijl zulke 
toepassing hem bij een negatief 
bevoegdheidsbesluit bij hypothese niet zou 
kunnen toekomen; 

dat anderzijds, bij wijziging van de woon
plaats of zetel van een gerechtelijk arron
dissement naar een ander gedurende een 
periode die zes maanden aan een 
faillissementsvonnis voorafgaat, zou vol
staan dat twee rechtbanken een zuiver fei
telijk gegeven als een tijdstip van staking 
van betaling uiteenlopend apprecieren op
dat een concurrerende bevoegdheid zou ont
staan, daar waar artikel 631 van het Ge
rechtelijk Wetboek precies beoogt een 
exclusieve bevoegdheid te vestigen die de 
openbare orde raakt; 

(. .. ) dat een rechtbank van koophandel 
derhalve principieel territoriaal bevoegd is 
om een faillissement uit te spreken wan
neer blijkens de akte waardoor zij geadi
eerd wordt aan de twee cumulatief te ver
vullen voorwaarden is voldaan : 

(1) dat voorgehouden wordt dat door de 
gemcrimineerde partij opgehouden is te be
tal en - of, indien de rechtbank ambts
halve optreedt, dat deze in de oproepings
brief aan de ondememing naar dat gegeven 
refereert - en 

(2) op dat ogenblik de woonplaats van de 
handelaar of de zetel van de vennootschap 
in haar rechtsgebied is gevestigd; 

( ... ) dat de toepassing van de tweede voor
waarde slechts uitzondering zou kunnen lij
den indien de beslissing tot wijziging van 
de woonplaats is ingegeven door fraudu
leuze bedoelingen of louter fictief blijkt; 

3. (. .. ) Dat de eerste rechter in onderha
vig geval geadieerd werd door de akte 
waarbij de zaakvoerder van de B.VB.A. De 
Vliegher Marleen aangifte deed van de
zer staat van faillissement; 

dat op dat ogenblik de maatschappe
lijke zetel van die vennootschap geves
tigd was in het recl).tsgebied van de Recht
bank van Koophandel te Brussel en de 
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aangifte inhield dat zij op dat tijdstip haar 
betalingen had gestaakt; 

(. .. ) dat door (eisers) geenszins wordt aan
getoond dat de beslissing tot wijziging van 
de maatschappelijke zetel een frauduleus 
karakter zou hebben of op fictie zou heros
ten; 

dat de overdracht van die zetel van Aalst 
naar Halle integendeellogisch aansluit bij 
de verkoop van de twee handelsfondsen te 
Aalst en het behoud van het handelsfonds 
waarnaar de zetel werd overgebracht; 

(. .. ) dat de Rechtbank van Koophandel te 
Brussel zodoende wel degelijk territoriaal 
bevoegd was om het faillissement uit te 
spreken van de B.V:B.A. De Vliegher Mar
leen (vgl. De bevoegdheid ratione loci in ge
val van faillissement : noot - anoniem -
onder Cass., 26 februari 1993, gecit., T.B.H., 
1993, p. 832). 

4. (. .. ) Dat het hoger beroep derhalve on
gegrond is waar de beslissing van de eer
ste rechter enkel omtrent de bevoegdheid 
wordt bestreden; (bestreden arrest, blz. 
4-7)," 

terwijl, eerste onderdeel, luidens artikel 
631 van het Gerechtelijk Wetboek de fail
lietverklaring geschiedt door de recht
bank van de woonplaats van de gefail
leerde op het tijdstip van de staking van 
betaling; 

deze wetsbepaling medebrengt dat in
zake faillietverklaring van een vennoot
schap de territoriaal bevoegde rechtbank 
deze is in wier rechtsgebied de maatschap
pelijke zetel van de vennootschap is geves
tigd op het tijdstip van de staking van be
taling; 

deze wetsbepaling verder medebrengt 
dat, in geval van betwisting van de terri
toriale bevoegdheid van de geadieerde 
rechtbank op de grond dat het reele tijd
stip van de staking van betaling van vroe
ger dateert in een periode dat de vennoot
schap in een ander arrondissement haar 
maatschappelijke zetel had, de geadieerde 
rechter gehouden is uitspraak te doen over 
het reele tijdstip waarop de staking van be
taling effectiefis ingetreden om uit te rna
ken of de geadieerde rechtbank al dan niet 
territoriaal bevoegd is; 

de rechter weliswaar zijn bevoegdheid 
dient te beoordelen naar het voorwerp van 
de eis zoals hem dat bij de adiering ter ken
nis wordt gebracht doch, wanneer hij ver
volgens vaststelt dat de vordering een an
der voorwerp of een andere grondslag heeft, 
hij zich vervolgens onbevoegd dient te ver-

klaren en de zaak naar de bevoegde rech
ter dient te verwijzen; 

te dezen de appelrechters ten onrechte 
oordelen dat de geadieerde rechter bij de 

· beslissing over zijn bevoegdheid zich niet 
heeft uit te spreken over het tijdstip waarop 
de staking van betaling effectief is inge
treden en dat een rechtbank van koophan
del derhalve principieel territoriaal be
voegd is om het faillissement uit te spreken 
wanneer blijkens de akte waardoor zij ge
adieerd wordt aan de twee cumulatief te 
vervullen voorwaarden is voldaan : 

1. dat voorgehouden wordt dat door de 
ge'incrimineerde partij opgehouden is te be
tal en - of, indien de rechtbank ambts
halve optreedt, dat deze in de oproepings
brief aan de ondememing naar dat gegeven 
refereert - en 

2. op dat ogenblik de woonplaats van de 
handelaar op de zetel van de vennootschap 
in haar rechtsgebied is gevestigd en dit on
geacht of de bedoelde vennootschap op het 
tijdstip waarop de staking van betaling ef
fectief is ingetreden haar maatschappe
lijke zetel in een ander arrondissement had, 
de appelrechters derhalve de artikelen 10, 
12 en 631 van het Gerechtelijk Wetboek en 
442 van de Faillissementswet schenden, 

en terwijl, tweede onderdeel, de appel
rechters te dezen vooraf uitdrukkelijk vast
stellen dat de gefailleerde vennootschap 
reeds op 25 september 1995 door de Recht
bank van Koophandel te Dendermonde - af
deling Aalst, was uitgenodigd om te ver
schijnen op een zitting van 6 oktober 1995 
ten einde er gehoord te worden omtrent een 
mogelijke ambtshalve uit te spreken fail
lissement en de gefailleerde vennootschap 
pas nadien en wel op 17 oktober 1995 aan
gifte deed van haar staat van faillisse
ment ter griffie van de Rechtbank van 
Koophandel te Brussel en de Rechtbank 
van Koophandel te Brussel daags nadien 
het faillissement opende; 

de appelrechters aldus vaststellen dat de 
Rechtbank van Koophandel te Dender
monde - afdeling Aalst, reeds vroeger ge
adieerd werd met de vordering tot failliet
verklaring van dezelfde vennootschap en 
deze vordering aldaar nog hangende was; 

dater derhalve aanhangigheid bestond 
tussen beide vorderingen tot faillietverkla
ring die betrekking hadden op dezelfde ven
nootschap; 

de rechters te Brussel derhalve overeen
komstig de artikelen 29 en 565, 5° van het 
Gerechtelijk Wetboek gehouden waren de 
vordering tot faillietverklaring te verwij
zen naar de Rechtbank van Koophandel te 
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Dendermonde - afdeling Aalst, nu deze 
rechtbank het eerst werd geadieerd met de 
faillissementsvordering, 

de appelrechters derhalve de artikelen 29 
en 565, 5' van het Gerechtelijk Wetboek 
schenden: 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat, naar luid van het 

toepasselijk artikel 631 van het Ge
rechtelijk Wetboek, de faillietverkla
ring geschiedt door de rechtbank van 
de woonplaats van de failliet op het 
tijdstip van de staking van betaling; 
dat die regel ook geldt bij de failliet
verklaring na de aangifte van het fail
lissement; 

Overwegende dat de rechter bij wie 
de aangifte wordt gedaan van het fail
lissement en die vaststelt dat de koop
man in zijn rechtsgebied zijn woon
plaats heeft en op het tijdstip van de 
aangifte opgehouden heeft te beta
len, in de regel bevoegd is om de fail
lietverklaring uit te spreken; 

Dat hij niet verplicht is na te gaan, 
om over zijn bevoegdheid te beslis
sen, of de koopman in de periode v66r 
de aangifte elders een woonplaats had 
en op een ander tijdstip dan uit de 
aangifte blijkt, opgehouden had te be
talen; 

Dat de omstandigheid dat op een la
tere datum een andere rechtbank op 
haar beurt een faillietverklarend von
nis zou wijzen en een andere datum 
van staking van betaling zou bepa
len, niets afdoet aan de iniWHe be
voegdheid van de rechter die het eerst 
in vorengenoemde omstandigheden het 
faillissement heeft uitgesproken; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vertnag acht te slaan, 
blijkt dat: 

1. de B.V.B.A. De Vliegher Marleen 
op 17 oktober 1995, toen haar zetel 
reeds was verplaatst naar het gerech
telijk arrondissement Brussel, aan
gifte deed van haar faillissement op de 
griffie van de Rechtbank van Koop
handel te Brussel; 

2. deze rechtbank op 18 oktober 
1995 niet uitdrukkelijk een datum van 

staking van betalingen bepaalde en be
sliste de B.V.B.A. failliet te verkla
ren; 

Dat het hofvan beroep dat oordeelt 
dat de rechtbank van koophandel niet 
nader moest onderzoeken of de fail
liet had opgehouden te betalen op een 
ander tijdstip dan uit de aangifte volgt, 
dit is de dag van de aangifte of drie 
dagen ervoor, de in het onderdeel aan
gewezen wetsbepalingen niet schendt; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat aanhangigheid on

derstelt dat identieke vorderingen te
gelijkertijd aanhangig zijn gemaakt 
voor verschillende gerechten; 

Dat het officieuze onderzoek gedaan 
door een rechtbank van koophandel in 
de context van een eventueellater 
ambtshalve uit te spreken faillisse
ment, geen vordering is; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 

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

25 juni 1999 - 1 e kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h.Verougstraete, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Verbist en 
Geinger. 

Nr. 399 

1 e KAMER - 25 juni 1999 

HANDELSPRAKTIJKEN - HANDELS
PRAKTIJKENWET- GRATIS W AARDEBONNEN 
- GEOORLOOFDE VERSPREIDING- VERWER
VING VAN PRODUCT OF DIENST- BEGRIP. 

Het is slechts geoorloofd gratis waardebon
nen te verspreiden indien zij betrekking 
hebben op een bepaald product of dienst 
zoals zij worden aangeboden, en niet op 
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een samenstellend onderdeel ervan. (Art. 
64.2 Handelspraktijkehwet 1991.) 

(OPTIC 2011 E.A. T. ALGEMENE PROFESSIONELE 
OPTICIENSBOND VAN BELGIE) 

ARREST 

(A.R. C.97.0137.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 december 1996 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Brussel; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 23, 11°, 63, 64 

en 93 van de wet van 14 juli 1991 betref
fende de handelspraktijken en de voorlich
ting en bescherming van de consument, 
verder afgekort WHPC, 

doordat het bestreden arrest, na te heb
ben beslist dat de waardebon waarbij aan 
de houder een korting wordt verleend op de 
aankoop van een product dat niet hetzelfde 
is als het product waarvan de aanwer
ving recht geeft op de korting, strijdig is 
met artikel 63 en 64 WHPC en dat het ver
spreiden van een onregelmatige waarde
bon via een publicitaire tekst een inbreuk 
vormt op artikel 23, 11°, WHPC, de sta
king beveelt van de verspreiding, als on
derdeel van een reclame of onder welke 
vorm ook, van iedere waardebon zoals hier
voor omschreven, dit onder verbeurte van 
een dwangsom van 10.000 frank per ver
spreide waardebon na de betekening van 
het bestreden arrest, de tussenvordering 
van eiseressen ongegrond verklaart en hen 
veroordeelt tot 3/4 van de gerechtskosten in 
beide aanleggen, op grond van de motie
ven: 

"( ... ) dat overeenkomstig artikel 63 
WHPC de waardebon de houder ervan de 
mogelijkheid biedt een voordeel te ontvan
gen dat bestaat uit een korting in geld bij 
de aankoop van een bepaald product of bij 
de gelijktijdige aankoop van enkele iden
tieke producten; 

dat artikel 64 WHPC het gratis versprei
den van waardebonnen toelaat wanneer 
deze de voorwaarden van het aanbod ver
melden, o.a. de geldwaarde die zij verte
genwoordigen en bij de verwerving van 
welk product of geheel van producten zij ge
bruikt mogen worden; 

dat het samenlezen van beide wetsbe
palingen duidelijk maakt dat het de be
doeling is van de wetgever dat het pro-

duct op de prijs waarvan de korting wordt 
verleend hetzelfde moet zijn als het pro
duct bij de verwerving waarvan de waar
debon kan gebruikt worden; 

dat in casu evenwel de korting wordt ver
leend op de prijs van de montuur bij de 
aankoop van een bril, zijnde een samen
gesteld product bestaande uit een mon
tuur met brilglazen; 

dat m.a.w. de korting slechts wordt toe
gestaan op een onderdeel (de montuur) van 
het product (de bril) bij de verwerving 
waarvan de waardebon kan gebruikt wor
den; 

( ... ) dat de door (eiseressen) uitgegeven 
waardebon derhalve niet voldoet aan de ar
tikelen 63 en 64 WHPC, zodat (ver
weerster) terecht vraagt de staking te be
velen van de verspreiding van dergelijke 
waardebon; 

3. ( ... ) Dat door het verspreiden van der
gelijke onregelmatige waardebon middels 
de opname in een publicitaire tekst in een 
publiciteitskrantje, (eiseressen) een re
clame voeren die een daad in de hand 
werkt die beschouwd moet worden als een 
niet-naleving van de Wet handelspraktijken 
en derhalve overeenkomstig 23, 11° WHPC 
verboden is", 

terwijl uit het samenlezen van de arti
kelen 63 en 64 WHPC volgt dat gratis mag 
verspreid worden de waardebon die de mo
gelijkheid biedt een voordeel te ontvan
gen dat bestaat uit een korting in geld bij 
de aankoop van een bepaald product, mits 
die waardebon o.m. vermeldt de geldwaarde 
die hij vertegenwoordigt en bij de verwer
ving van welk product, dan wei welk ge
heel van producten hij kan gebruikt wor
den; 

deze bepalingen het gratis verspreiden 
niet verbieden van een waardebon, die aan 
de houder een korting, gelijk aan de geld
waarde die de waardebon vertegenwoor
digt en vermeldt, verleent in geld op de 
prijs van het samengestelde product bij de 
verwerving waarvan die waardebon kan ge
bruikt worden, wanneer de hoegrootheid 
van deze korting berekend wordt in func
tie van de prijs van een samenstellend on
derdeel van het samengestelde product bij 
de verwerving waarvan de waardebon kan 
gebruikt worden; 

in dergelijk geval immers het ontvan
gen voordeel blijft bestaan uit een kor
ting in geld bij de aankoop van een pro
duct en de waardebon de geldwaarde blijft 
vermelden die hij vertegenwoordigt en blijft 
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vermelden bij de verwerving van welk pro
duct, dan wel van welk geheel van produc
ten hij mag gebruikt worden, 

zodat het bestreden arrest door te be
slissen dat ''het de bedoeling is van de wet
gever dat het product op de prijs waar
van de korting wordt verleend hetzelfde 
moet zijn als het product bij de verwer
ving waarvan de waardebon kan gebruikt 
worden" een voorwaarde toevoegt aan de 
wet die zij niet bevat (schending van de ar
tikelen 63, 64 en 93 WHPC) en de beslis
sing, dat het verspreiden van dergelijke 
waardebon via een publicitaire tekst een in
brenk vormt op artikel23, 11", WHPC, niet 
wettig verantwoordt (schending van arti
kel23, 11', en 93 WHPC): 

Overwegende dat, krachtens arti
kel63 van de wet van 14 juli 1991 be
treffende de handelspraktijken en de 
voorlichting en bescherming van de 
consument, waardebons documenten 
zijn die door een handelaar, een pro
ducent of een invoerder gratis wor
den verspreid en die de houder er
van de mogelijkheid bieden een 
voordeel te ontvangen dat bestaat uit 
een korting in geld bij de aankoop van 
een bepaald product of dienst ofbij de 
gelijktijdige aankoop van enkele iden
tieke producten of diensten; 

Dat, krachtens artikel 64 van de
zelfde wet, het geoorloofd is gratis 
waardebons te verspreiden indien zij 
de voorwaarden van het aanbod ver
melden, onder meer, bij de verwer
ving van welke producten of diensten 
dan wel van welk geheel van produc
ten of diensten zij gebruikt mogen 
worden; 

Dat uit die wetsbepalingen volgt dat 
de waardebon betrekking moet heb
ben op een bepaald product of dienst 
zoals zij worden aangeboden en niet op 
een samenstellend onderdeel ervan; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat de korting slechts wordt toe
gestaan op een onderdeel, het mon
tuur, van het product, de bril (montuur 
en glazen), bij de verwerving waar
van de waardebon kan gebruikt wor
den; 

Dat het beslist dat de door de eise
ressen uitgegeven waardebon niet vol
doet aan de artikelen 63 en 64 van de 

wet van 14 juli 1991 en dat het ver
spreiden van dergelijke onregelma
tige waardebon op grond van artikel 
23, 11 ·, van diezelfde wet verboden is; 

Dat het arrest zodoende de aange
wezen wetsbepalingen niet schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

dineerde Grondwet, 
doordat het bestreden arrest, na te heb

ben beslist dat de waardebon waarbij aan 
de houder een korting wordt verleend op de 
aankoop van een product dat niet hetzelfde 
is als het product waarvan de aanwer
ving recht geeft op de korting strijdig is met 
artikel 63 en 64 WHPC en dat het 
verspreiden van een onregelmatige waar
debon via een publicitaire tekst een in
breuk vormt op artikel 23, 11", WHPC, de 
staking beveelt van de verspreiding, als on
derdeel van een reclame of onder welke 
vorm ook, van iedere waardebon zoals hier
voor omschreven, dit onder verbeurte van 
een dwangsom van 10.000 frank per ver
spreide waardebon na de betekening van 
het bestreden arrest, de tussenvordering 
van eiseressen ongegrond verklaart en hen 
veroordeelt tot 3/4 van de gerechtskosten in 
beide aanleggen, op grond van de motie
ven: 

"(. .. ) dat het behoort het opgelegde sta
kingsverbod afdwingbaar te maken door 
het opleggen van een dwangsom", 

terwijl eiseressen in regelmatig gena
men beroepsbesluiten opwierpen met be
trekking tot de op te leggen dwangsom
men "dat het berekenen van dwangsommen 
per waardebon door (verweerster) een mis
bruik uitmaakt van dergelijke maatregel, 
vermits dit haar werkelijk opzet onthult om 
elke concurrentie uit te schakelen; dat (ei
seressen) verwijzen naar door (verweerster) 
in andere dossiers berekende miljarden
sommen; dat alleszins een maximum dient 
te worden voorzien, 

zodat het bestreden arrest, dat de ver
beurte uitspreekt van een dwangsom van 
10.000 frank per verspreide waardebon na 
de betekening van bestreden arrest, met als 
enig motief "dat het behoort het opgelegde 
stakingsbevel afdwingbaar te maken door 
het opleggen van een dwangsom", noch met 
enig ander motief antwoordt op het door ei
seressen ingeroepen misbruik van op der
gelijke wijze te berekenen dwangsom en de 



Nr. 400 HOF VAN CASSATIE 963 

noodzaak een maximum te voorzien en der
halve niet naar genoegen van recht gemo
tiveerd is (schending van artikel149 van de 
Gecoordineerde Grondwet) : 

Overweg~mde dat de eiseressen con
cludeerden zoals in het middel is weer
gegeven; 

Dat het arrest dit verweer niet be
antwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uitspraak 
doet over de dwangsom; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde arrest; veroordeelt de 
eiseressen tot de helft van de kosten; 
houdt de overige kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van Beroep 
te Antwerpen. 

25 juni 1999- 1e kamer- Voorzitter: 
de h. Verougstrate, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijk
luidende conclusie van de h. Bresseleers, 
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Dela
haye. 

Nr. 400 

1e KAMER-25juni 1999 

KORT GEDING- BEVOEGDHEID - OGEN· 
SCIDJNLIJKE RECHTEN DER PARTIJEN. 

De rechter in kart geding die maatregelen 
tot bewaring van recht kan bevelen in
dien er een schijn van rechten is die het 
nernen van een beslissing verantwoordt, 
overschrijdt de grenzen van zijn bevoegd
heid niet, wanneer hij zich ertoe beperkt 
de ogenschijnlijke rechten van partijen na 
te gaan en daarbij geen rechtsregels be
trekt die de voorlopige maatregel niet re
delijk kunnen schragen; dergelijke be
slissing die zich ten grande niet uitspreekt 
over de rechten van de partijen, houdt 

geen schending in van het materiele recht 
dat de rechter in zijn beoordeling be
trekt (1). (Art. 584 Ger.W.) 

(SENTOBIN E.A. 
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. JUSTITIE) 

ARREST 

(A.R. C.97.0372.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 maart 1997 gewe
zen door het Hof van Beroep te Brus
sel; 

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

wet, de artikelen 1235 en 1376 van het 
Burgerlijk Wetboek en de artikelen 28, § 1, 
35, § 4, en 38 van de Wet van 20 juli 1990 
betre:ffende de Voorlopige Hechtenis, 

doordat de appelrechters de door eisers 
ingestelde vordering, strekkende tot beta
ling van het bedrag van 12 miljoen frank, 
vermeerderd met de interesten vanaf 12 de
cember 1994 afwijzen op grond van de over
weging dat de teruggave van de borgsom 
enkel kan worden bevolen binnen de in ar
tikel 35, § 4, lid 4, van de Voorlopige 
Hechteniswet bepaalde voorwaarden; 

de appelrechters vaststellen dat eisers 
niet aantonen dat vijfde eiseres zich in een 
van de in dit artikel vermelde omstandig
heden bevindt; 

de appelrechters de bevestiging van de 
bestreden beschikking en dienvolgens de af
wijzing van de vordering van eisers als 
volgt motiveren : 

"3. (. .. ) Dat in tegenstelling met het
geen (eisers) voorhouden, het arrest van de 
Kamer van Inbeschuldigingstelling van het 
Hofvan Beroep te Gent van 14 april1995 
waarbij wordt vastgesteld dat de voorlo
pige hechtenis, gesteund op het bevel tot 
aanhouding van 30 maart 1995, niet dient 
gehandhaafd te worden en krachtens het
welk (vijfde eiseres) zonder meer in vrij
heid werd gesteld, het bevel tot aanhou
ding van 9 december 1994 ongemoeid laat; 
dat voormeld arrest geenszins voor ge
volg heeft dat de borgsom, waarvan de on
middellijke invrijheidstelling afhankelijk 
werd gesteld in het bevel tot aanhouding 

(1) Cass., 16 nov. 1995, A.R. C.93.0310.N, nr. 
499). 
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van 9 december 1994, is komen te verval
len of zonder voorwerp is geworden; dat het 
onderzoeksgerecht zich heeft uitgespro
ken omtrent de handhaving van de voor
lopige hechtenis ingevolge het bevel tot 
aanhouding afgeleverd door de onderzoeks
rechter te Gent op 30 maart 1995, reke
ning houdende met de stand van het ge
rechtelijk onderzoek en de omstandigheden 
op het ogenblik van de uitspraak; dat 
m.a.w. het onderzoeksgerecht zich in casu 
geenszins heeft uitgesproken of heeft moe
ten uitspreken om trent de vraag of op het 
ogenblik van het bevel tot aanhouding van 
9 december 1994 al dan niet was voldaan 
aan de voorwaarden die de voorlopige hech
tenis van (vijfde eiseres) verantwoorden; 

( ... ) dat de beslissing van 9 december 
1994 om (vijfde eiseres) in vrijheid te stel
len mits de voorafgaandelijke betaling van 
een borgsom van 12.000.000 fr., die door 
(vijfde eiseres) niet werd aangevochten, de
finitief is geworden; dat de borgsom die in 
uitvoering van die beslissing werd gestort 
in de Deposito- en Consignatiekas enkel 
kan worden teruggegeven binnen de in ar
tikel 35, § 4, lid 4, Voorlopige Hechtenis
wet bepaalde voorwaarden, te weten 
wanneer de verdachte bij alle proces
handelingen alsook ter uitvoering van het 
vonnis verschenen is, behoudens wanneer 
een voorwaardelijke straf wordt uitgespro
ken, in welk geval het volstaat dat de ver
dachte bij alle proceshandelingen versche
nen is; dat m.a.w. de teruggave van de 
borgsom enkel kan bevolen worden wan
neer wordt vastgesteld dat de verdachte bij 
alle proceshandelingen - zowel in het ka
der van het gerechtelijk onderzoek als voor 
het vonnisgerecht - is verschenen en het
zij het onderzoeksgerecht besluit tot de 
buitenvervolgingstelling, hetzij het vonnis
gerecht een voorwaardelijke straf oplegt 
dan wel vaststelt dat de opgelegde straf ten 
uitvoer werd gelegd; dat nu (eisers) niet 
aantonen dat (vijfde eiseres) zich in een van 
voornoemde omstandigheden bevindt, zij 
thans ogenschijnlijk geen recht kunnen la
ten gelden op de teruggave van de dwang
som; 

( ... ) dat (eisers) uit het oog verliezen dat 
zelfs indien er geen tweede bevel tot aan
houding zou zijn afgeleverd lastens (vijfde 
eiseres), het niet uitgesloten is dat op een 
bepaald ogenblik de facto niet langer zou 
voldaan geweest zijn aan de voorwaar
den die de voorlopige hechtenis op grond 
van het bevel tot aanhouding van 9 de
cember 1994 verantwoorden; dat in derge
lijk geval (eisers) evenmin aanspraak bad
den kunnen maken op teruggave van de 

dwangsom zolang niet is vastgesteld dat 
(vijfde eiseres) bij alle proceshandelingen 
verschenen is en zolang niet werd beslist 
hetzij tot een buitenvervolgingstelling door 
het onderzoeksgerecht, hetzij tot het op
leggen van een voorwaardelijke straf door 
het vonnisgerecht of zolang dit laatste de 
uitvoering van de opgelegde straf niet vast
stelt; 

( ... ) dat indien (eisers) van oordeel wa
ren dat hun rechten van verdediging wer
den geschonden door de Kamer van Inbe
schuldigingstelling bij de behandeling van 
hun hoger beroep tegen de afWijzende be
slissing van de onderzoeksrechter van 6 
juni 1995, zij de mogelijkheid hadden om 
cassatieberoep in te stellen tegen het ar
rest van 1 december 1995, maar hiervan 
geen gebruik hebben gemaakt; 

( ... ) dat uit hetgeen voorafgaat volgt dat 
de vordering van (eisers) als ongegrond 
dient afgewezen", (bestreden arrest, blz. 4 
in fine t.e.m. 6), 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 28, § 1, 
2°, van de Voorlopige Hechteniswet de on
derzoeksrechter toelaat in elke stand van 
de zaak een bevel tot aanhouding uit te 
vaardigen tegen de in vrijheid gelaten ver
dachte indien nieuwe en ernstige omstan
digheden die maatregel noodzakelijk rna
ken; 

in dit laatste geval het nieuwe bevel tot 
aanhouding de nieuwe en emstige omstan
digheden die de aanhouding wettigen dient 
te vermelden; 

de appelrechters in feite en derhalve on
aantastbaar vaststellen dat 

"dezelfde onderzoeksrechter op 30 maart 
1995, op grond van nieuwe omstandighe
den die, volgens hem, bewijzen dat de on
regelmatigheden veel belangrijker zijn dan 
oorspronkelijk gedacht, (vijfde eiseres) op
nieuw onder bevel tot aanhouding heeft 
geplaatst in het kader van hetzelfde dos
sier en uit hoofde van dezelfde verden
kingen uitgebreid evenwel met, enerzijds, 
het kopen, ruilen, om niet ontvangen, be
zitten, bewaren of beheren van vermogens
bestanddelen wetende dat zij rechtstreeks 
uit een misdrijf zijn verkregen en, ander
zijds, bedrieglijke bankbreuk" (bestreden 
arrest, blz. 2 in fine en 3); 

het bevel tot aanhouding, lastens vijfde 
eiseres afgeleverd op 30 maart 1995 uit
drukkelijk verwijst naar artikel 28 van de 
Voorlopige Hechteniswet en de gewijzigde 
omstandigheden nauwkeurig preciseert; 
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het op 30 maart 1995 afgeleverde aan
houdingsbevel dan ook dient te worden be
schouwd als een aanhoudingsbevel in toe
passing van artikel 28, § 1, 2°, van de 
Voorlopige Hechteniswet, wat door de 
appelrechters niet wordt tegengesproken; 

de Voorlopige Hechteniswet van 20 juli 
1990 zowel met betrekking tot de borg
sam als met betrekking tot het nieuw be
vel tot aanhouding tegen de in vrijheid ge
stelde verdachte weinig of geen inhoudelijke 
wijzingen aanbrengt aan het stelsel dat 
gold onder de vroegere Voorlopige 
Hechteniswet van 1874; 

met betrekking tot het nieuw bevel tot 
aanhouding het huidige artikel 28 van de 
Voorlopige Hechteniswet de bepalingen van 
artikel 8 van de vroegere Voorlopige 
Hechteniswet uit 1874 herneemt; 

de bepalingen van artikel 35, § 4, van de 
huidige Voorlopige Hechteniswet met be
trekking tot de teruggave van de borg
sam de vroegere artikelen 13 en 14 van de 
Voorlopige Hechteniswet uit 1874 berne
men; 

de initiele bedoeling van de borgsom zijn 
betekenis verliest wanneer de onderzoeks
rechter de borgsom niet meer voldoende 
acht en een nieuw aanhoudingsmandaat 
uitschrijft; 

een borgsom immers aileen gerechtvaar
digd is indien en voor zolang de omstan
digheden waaronder het bevel tot aanhou
ding kan worden gehandhaafd nog steeds 
bestaan; 

indien bijgevolg op grond van artikel 28 
van de Voorlopige Hechteniswet een nieuw 
aanhoudingsmandaat wordt uitgevaar
digd een terugbetaling van de borgsom zich 
opdringt; 

niettegenstaande de bepalingen van ar
tikel 35, § 4, van de Voorlopige Hechtenis
wet een tussentijdse teruggave van de borg
sam wel degelijk mogelijk is; 

een nieuw bevel tot aanhouding wegens 
ernstige en nieuwe omstandigheden im
mers tot gevolg heeft dat de vroeger door de 
overheid ge'inde zekerheid moet worden te
ruggegeven aangezien zij geen doel meer 
he eft; 

de appelrechters zodoende ten onrechte 
de vordering van eisers afWijzen om de en
kele reden dat niet wordt aangetoond dat 
vijfde eiseres zich in een van de omstan
digheden zou bevinden zoals bedoeld bij ar
tikel 35, § 4, lid 4, van de Voorlopige 
Hechteniswet; 

een teruggave van de borgsom immers 
niet enkel volgt uit de toepassing van ar-

tikel 35, § 4, van de Voorlopige Hechtenis
wet, doch tevens uit de algemene econo
mie van bedoelde wet; 

de beoordeling door de appelrechters, dat 
de kamer van inbeschuldigingstelling zich 
in het arrest van 14 april 1995 niet kon uit
spreken over het bevel tot aanhouding van 
9 december 1994 en zich daar ook niet over 
uit te spreken had geen afbreuk doet aan 
de stelling volgens dewelke het afieveren 
van het nieuwe aanhoudingsbevel op 30 
maart 1995 op zich tot de vrijgave van de 
borgsom noopt; 

de omstandigheid dat de kamer van in
beschuldigingstelling op 14 april1995 heeft 
vastgesteld dater geen volstrekte noodza
kelijkheid voor de openbare veiligheid meer 
voorhanden is om de voorlopige hechte
nis te handhaven deze stelling enkel kracht 
bijzet; 

de appelrechters hun beslissing steu
nen op een beoordeling van de werkelijke 
rechtsverhouding tussen de partijen; 

uw Hof zodoende bevoegd is na te gaan 
of de appelrechters bij hun beslissing al dan 
niet het materieel recht hebben geschon
den; 

de beslissing van de appelrechters, val
gens dewelke een teruggave van de borg
sam enkel mogelijk is binnen de in arti
kel 35, § 4, lid 4, van de Voorlopige 
Hechteniswet bepaalde voorwaarden een 
onmisbare schakel vormt in de redenge
ving die tot de uitspraak heeft geleid; 

het bestreden arrest dan ook voor ver
nietiging vatbaar is, in zoverre de appel
rechters een onjuiste toepassing van de in 
het middel aangehaalde wettelijke bepa
lingen zouden hebben gemaakt; 

de appelrechters ten onrechte aanne
men dat enkel een van de omstandighe
den vermeld in artikel 35, § 4, lid 4, van de 
Voorlopige Hechteniswet tot teruggave van 
de borgsom aanleiding kan geven; 

de bestreden beslissing derhalve niet 
naar recht verantwoord is (schending van 
de artikelen 28, § 1, 35, § 4, en 38 van de 
Wet van 20 juli 1990 betreffende de Voor
lopige Hechtenis en de artikelen 1235 en 
1376 van het Burgerlijk Wetboek); 

en terwijl, tweede onderdeel, in de oor
spronkelijke namens eisers uitgebrachte 
dagvaarding in kort geding was aange
voerd dat de teruggave van de borgsom zich 
opdrong, zowel ingevolge het bevel tot 
aanhouding van 30 maart 1995 op zich als 
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ingevolge het arrest van de Kamer van In
beschuldigingstelling te Gent van 14 april 
1995 (oorspronkelijke dagvaarding, blz. 6, 
onder II.2); 

de argumentatie, volgens dewelke het 
aanhoudingsbevel van 30 maart 1995 op 
zich, zelfs zonder het arrest van de ka
mer van inbeschuldigingstelling van 14 
april 1995, de verplichting tot teruggave 
van de borgsom creeerde, verder werd ont
wikkeld in de regelmatig voor de eerste 
rechter neergelegde conclusie; 

voor de eerste rechter dit argument als 
volgt werd aangevoerd : 

"De door eerste verweerder geciteerde 
passus heeft betrekking op de situatie 
waarbij, na de invrijheidstelling mits borg, 
geen andere en nieuwe maatregelen wor
den genomen, wat meestal het geval is. Aan 
deze zaak is echter juist specifiek het be
vel tot aanhouding van 30 maart 1995 
waardoor evident het bevel van 9 decem
ber 1994 wordt opgeheven, wat in elk ge
val impliciet maar duidelijk gebeurt door 
het arrest van de KIB van 14 april 1995. 
Eerste verweerder stelt dat het de bedoe
ling is van de borgsom druk uit te oefe
nen op de verdachte opdat deze zich niet 
zou onttrekken aan het gerechtelijk onder
zoek en aan de ten uitvoerlegging van de 
straf. Dit is juist, maar verliest volledig zijn 
betekenis wanneer de onderzoeksrechter de 
borgsom niet meer voldoende acht en een 
nieuw aanhoudingsmandaat uitschrijft" 
(eerste conclusie eisers, neergelegd voor de 
eerste rechter, blz. 3, onder punt 4); 

hogervermelde argumentatie door ei
sers voor de appelrechters uitdrukkelijk 
werd hernomen, nu eisers in een regelma
tig voor de appelrechters neergelegde con
clusie uitdrukkelijk hun twee conclusies 
voor de eerste rechter genomen herne
men (appelconclusie eisers, blz. 2, onder 
punt 1); 

de door de appelrechters ontwikkelde 
redengeving enkel een antwoord inhoudt op 
het argument volgens hetwelk het arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstel
ling van 14 april1995 tot gevolg zou heb
ben dat de borgsom dient te worden terug
betaald; 

noch door de in het middel aangehaalde 
redengeving, noch door enige andere re
dengeving door de appelrechters wordt ge
antwoord op de aanvoering door eisers, vol
gens hetwelk het aanhoudingsbevel van 30 
maart 1995 op zich tot de vrijgave van de 
borgsom zou moeten leiden; 

het bestreden arrest derhalve niet vol
doet aan het vormvereiste van artikel 149 
van de Grondwet : 

Wat het tweede onderdeel betreft: 

Overwegende dat het arrest het ver
weer van de eisers, volgens welk het 
nieuw bevel tot aanhouding van 30 
maart 1995 op zich tot de vrijgave van 
de borgsom zou moeten leiden, beant
woordt met de reden dat eisers "thans 
ogenschijnlijk geen recht kunnen la
ten gelden op de teruggave van de 
dwangsom" (lees borgsom); 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat de rechter in kort 
geding maatregelen tot bewaring van 
recht kan bevelen, indien er een schijn 
van rechten is die het nemen van een 
beslissing verantwoordt; 

Dat de rechter die zich ertoe be
perkt de ogenschijnlijke rechten van 
partijen nate gaan en te onderzoe
ken, zonder daarbij rechtsregels te be
trekken, die de voorlopige maatregel 
die hij beveelt niet redelijk kunnen 
schragen, de grenzen van zijn bevoegd
heid niet overschrijdt; 

Dat een dergelijke beslissing die zich 
ten gronde niet uitspreekt over de 
rechten van de partijen, geen schen
ding inhoudt van het materiele recht 
dat de rechter in zijn beoordeling be
trekt; 

Overwegende dat de appelrechters 
zich te dezen ertoe beperken te beslis
sen dat de eisers "ogenschijnlijk" geen 
recht kunnen laten gelden op de te
ruggave van de borgsom; 

Overwegende dat uit dit alles volgt 
dat het arrest geen schending inhoudt 
van het materiele recht dat de rech
ters in hun beoordeling betrekken en 
dat door de eisers als geschonden 
wordt aangewezen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 
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Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt de eisers in de 
kosten. 

25 juni 1999 - 1 e kamer- Voorzitter en 
verslaggever : de h. Verougstraete, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal-Advocaten: mrs. Verbist en De 
Gryse. 

Nr. 401 

1 e KAMER - 25 juni 1999 

1 o BEVOEGDHEID EN AANLEG- BUR
GERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID - VOL
STREKTE BEVOEGDHEID (MATERIELE. PER
SOONLIJKE) - GESCHILLEN INZAKE DE 
VERPLICHTING TOT VOLSTORTING VAN AAN
DELEN. 

2o BEVOEGDHEID EN AANLEG- BUR
GERLIJKE ZAKEN - GESCHIL INZAKE BE
VOEGDHEID- VONNIS VAN DE ARRONDISSE
MENTSRECHTBANK- SCHENDING VAN EEN 
REGEL INZAKE BEVOEGDHEID- VERNIETI
GING- TOEPASSELIJKHEID VAN ARTIKEL 660 
GERW. 

3o VERWIJZING NA CASSATIE -BUR
GERLIJKE ZAKEN- VONNIS VAN DE ARRON
DISSEMENTSRECHTBANK- SCHENDING VAN 
EEN REGEL INZAKE BEVOEGDHEID - VERNIE
TIGING- VERWIJZING NAAR DE BEVOEGDE 
RECHTER 

1 o Geschillen in verband met de verplich
ting tot volstorting van de aandelen be
horen tot de geschillen terzake van een 
handelsvennootschap tussen vennoten 
waarvan, krachtens art. 574, r, Ger. W., 
de rechtbank van koophandel kennis
neemt (1). (Art. 574, 1°, Ger.W., 123,5°, 
Vennootschapswet.) 

2° en 3° Wanneer het Hofvan Cassatie een 
vonnis van de arrondissementsrecht
bank vernietigt wegens schending van een 

(1) Zie Cass., 10 jan. 1929, Bull. en Pas., I, 55; 
TILLEMAN, B., Proceshandelingen uan en tegen uen
nootschappen, Maklu 1997,' nr. 240, en voet
noot 431. Art. 574, 1°, Ger.W. ik vervangen bij art. 
2 wet 7 mei 1999 (B.S., 26 aug. 1999). 

regel inzake bevoegdheid verwijst het de 
zaak naar de bevoegde rechter die het 
aanwijst (2). (Art. 660 Ger.W.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF VAN BE
ROEP TE BRUSSEL INZAKE RET FAILLISSEMENT 

LUKO B.V.B.A. T. DE JONGE E.A.) 

ARREST 

(A.R. C.99.0227.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 19 mei 1999 gewezen 
door de Arrondissementsrechtbank te 
Leuven; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van artikel 574, 1°, van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het voormeld vonnis de zaak 
naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Leuven heeft verzonden, terwijl ze be
hoorde tot de bevoegdheid van de Recht
bank van Koophandel te Leuven; 

de Rechtbank van Koophandel te Leu
ven heeft op 16 maart 1999 de zaak ver
zonden naar de arrondissementsrecht
bank opdat over het ambtshalve aange
voerde middel van onbevoegdheid ratione 
materiae uitspraak wordt gedaan; 

het bodemgeschil betreft een vordering 
tot volstorting gegrond op artikel123, 5°, 
van het Wetboek van Koophandel en inge
steld door de curator van de gefailleerde 
vennootschap; 

de bevoegdheidsbetwisting betreft de in
terpretatie van artikel 57 4, 1°, van het Ge
rechtelijk Wetboek; 

het vonnis van de arrondissementsrecht
bank, waartegen de voorziening is gericht, 
houdt er een strikt letterlijke lezing van 
voormelde wetsbepaling op na en besluit 
dat geschillen tussen een vennootschap en 
haar vennoten niet onder toepassing val
len van genoemde bevoegdheidsregel, ook 
indien de vordering uitgaat van de cura
tor, zoals in casu; 

(2) Cass., 9 jan. 1975, A. C., 1975, 526; CLOSSET
MARcHAL, G., "Le tribunal d'arrondissement : sai
sine, pouvoirs et decision", J. T. 1985, (17), 22-
23. 
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deze uitlegging kan niet worden gevolgd, 
nu een vordering van de curator tegen ven
noten, in de mate dat zijn optreden te be
schouwen is als dat van een wettelijke ver
tegenwoordiger van de gefailleerde 
vennootschap, onder de geschillen valt tus
sen beheerder en vennoten of tussen de 
vennootschap en vennoten die onder arti
kel574, 1', van het Gerechtelijk Wetboek 
begrepen wordt; 

de vordering gegrond op artikel 123, 5', 
van het Wetboek van Koophandel is een 
dergelijke vordering van de vennootschap 
tegen de vennoten en behoort derhalve tot 
de bevoegdheid van de rechtbank van koop
handel; 

de ondergetekende procureur-generaal, 
besluit dat het het Hofvan Cassatie be
hage, bovengemeld vonnis door de Arron
dissementsrechtbank te Leuven gewezen op 
19 mei 1999 te vernietigen : 

Overwegende dat uit het bestre
den vonnis blijkt dat de vordering van 
de curator van het faillissement van de 
B.V.B.A. Luko, tegen DeJonge en an
dere, dit zijn de drie oprichters en ven
noten van de failliet, gebaseerd is op 
artikel123, 5', van de Vennootschaps
wet en strekt tot volstorting van de 
aandelen van de vennootschap; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel574, 1', van het Gerechtelijk Wet
hoek, de rechtbank van koophandel 
kennisneemt van geschillen terzake 
van een handelsvennootschap tus
sen vennoten; 

Dat die bepaling inzonderheid be
oogt aan de rechtbank van koophan
del de bevoegdheid toe te kennen ken
nis te nemen van de geschillen die 
rechtstreeks ontstaan uit de oprich
ting van vennootschappen; 

Dat geschillen in verband met de 
verplichting tot volstorting van de aan
delen behoren tot de geschillen be
doeld in artikel 57 4, 1 ', van het Ge
rechtelijk Wetboek; 

Dat hieruit volgt dat de arrondis
sementsrechtbank door te beslissen 
dat de rechtbank van koophandel niet 
bevoegd is, de in het middel aange
wezen wetsbepaling schendt; 

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 Koophandel te Leuven. 

25 juni 1999 - 1 e kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Verougstraete, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal. 

Nr. 402 

3e KAMER - 28 juni 1999 

1° RECHTBANKEN - BURGERLIJKE ZA
KEN - SOCIALE ZAKEN (BIJZONDERE REGELS) 
- WERKLOOSHEID- RECHT OP IDTKERING
ADMINISTRATIEVE SANCTIE- GESCHIL- BE
VOEGDHEID VAN DE ARBEIDSRECHTBANK
OMVANG. 

2° WERKLOOSHEID ~RECHT OP UITKE
RING- ADMINISTRATIEVE SANCTIE- GE
SCHIL BEVOEGDHEID VAN DE 
ARBEIDSRECHTBANK- TOETSING- OMVANG. 

1 o en zo Wanneer de directeur van het 
werkloosheidsbureau met toepassing van 
artikel 153, eerste lid, 2' van het 
Werkloosheidsbesluit van 1991, een werk
loze van het genot van de werkloosheids
uitkeringen uitsluit en deze die admini
stratieve sanctie betwist, ontstaat er 
tussen de Rijksdienst voor Arbeidsvoor
ziening en de werkloze een geschil over het 
recht op uitkering gedurende de periode 
dat hij uitgesloten is en de arbeidsrecht
bank is bevoegd om over dit geschil uit
spraak te doen; de arbeidsrechtbank die 
van een dergelijk geschil kennisneemt, be
zit volheid van rechtsmacht bij de toet
sing van de beslissingen van de direc
teur; mits eerbiediging van het recht van 
verdediging en binnen de grenzen van het 
geding, zoals die door de parti,jen zijn be
paald, wordt alles wat onder de 
beoordelingsbevoegdheid van de direc
teur valt aan de controle van de rechter 
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onderworpen (1). (Artt. 153, eerste lid, 2°, 
Werkloosheidsbesluit 1991 en 580, 1 o en 
2°, Ger.W.) 

(R.VA. T. SIEBEN) 

ARREST 

(A.R. S.97.0103.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 24 april 1997 gewezen 
door het Arbeidshof te Brussel; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 33, in het bij

zonder tweede lid, 37, 40, 144, 145 en 159 
van de gecoiirdineerde Grondwet, van ar
tikel 580, 1° en 2°, van het Gerechtelijk 
Wetboek, van artikel 7, § 11, van de besluit
wet van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbei
ders (artikel 7 zoals volledig vervangen bij 
Wet van 14 juli 1951, B.S., 16 december 
1951 en § 11 zoals toegevoegd bij hoofdar
tikel3, artikel63, § 2, bijvoegsel bij de wet 
van 10 oktober 1967, B.S., 31 oktober 1967), 
van artikel 45, derde lid, 142 en 153, eer
ste lid, 2°, van het koninklijk besluit van 25 
november 1991 houdende de werkloosheids
reglementering (hierna afgekort het 
Werkloosheidsbesluit; artikel 45 zoals ge
wijzigd bij artikel 1 van het koninklijk be
sluit van 31 december 1992, B.S., 26 ja
nuari 1993) en van het artikel 18, § 2, van 
het ministerieel besluit van 26 november 
1991 houdende de toepassingsregelen van 
de werkloosheidsreglementering (artikel18 
zoals gewijzigd bij het ministerieel be
sluit van 4 januari 1993, B.S., 26 januari 
1993) en van het algemeen rechtsbegin
sel inzake de scheiding der machten, en, 
voor zoveel als nodig, van de leer van de 
marginale toetsingsbevoegdheid, 

doordat het bestreden arrest het von
nis van de arbeidsrechtbank bevestigt, 
waar het de administratieve beslissing van 
eiser van 4 augustus 1994, voor wat be
treft de uitsluiting van het recht op werk
loosheidsuitkeringen vanaf 8 augustus 1994 
op grond van artikel 153 Werkloosheids
besluit, in die zin had hervormd dat de 

(1) Zie Cass., 2 feb. 1998,A.R. S.97.0099.N, nr. 
57; 14 dec. 1998, A.R. S.98.0036.N, nr. 520; 15 
maart 1999, A.R. S.98.0012.N, nr. 156. 

Vgl. Cass., 10 juni 1996, A.R. S.95.0114.F, nr. 
227, en concl. adv.-gen. Leclercq, in Bull. en Pas., 
1996, I. 

duur van de uitsluiting herleid werd van 
zes weken naar een week en zulks op grond 
van de volgende overwegingen : "(. .. ) dat 
wanneer de rechter geconfronteerd wordt 
met een administratieve handeling voort
vloeiend uit de uitoefening van de discre
tionaire bevoegdheid van de administra
tieve overheid, deze handeling zodoende 
eveneens onderworpen is aan het toetsings
recht van de rechter die zich niet enkel tot 
een legaliteitscontrole zal dienen te beper
ken ( ... ). Door deze toetsingscontrole zal de 
rechter zodoende het onredelijk of onbil
lijk gedrag van het desbetreffend orgaan 
veroordelen wanneer het gebrek aan rede
lijkheid of billijkheid zo evident is dat de 
beslissing van de rechter beantwoordt aan 
de algemeen aanvaarde opvatting van het 
recht ( ... ). De arbeidsgerechten zijn zo
doende niet aileen bevoegd om de wette
lijke grondslag van de genomen admini
stratieve beslissing te controleren maar 
kunnen evenzeer oordelen over de oppor
tuniteit van de betwiste administratieve be
slissingen in verhouding tot de wettelijke 
basis waarop zij gesteund zijn. Artikel 153, 
lid 1, 2° van het koninklijk besluit van 25 
november 1991 houdende de werkloosheids
reglementering bepaalt dat de werkloze van 
het genot van de uitkeringen uitgesloten 
wordt gedurende ten minste een week en 
ten hoogste dertien weken wanneer hij een 
verplichte verklaring niet of te laat heeft af
gelegd. In casu had (verweerder) conform 
artikel 45, derde lid, van voormeld konink
lijk besluit en artikel 18, § 2, van het mi
nisterieel besluit van 26 november 1991 
houdende de toepassingsregelen van de 
werkloosheidsreglementering de vrijwil
lige activiteit in het jeugdtehuis 
voorafgaandelijk dienen aan te geven met 
behoud van zijn recht op werkloosheids
uitkeringen. (Verweerder) verklaart op 18 
mei 1994 dat hij voorzitter is van de VZ.W. 
De Schakel, Rodebeekstraat 270, 1200 
Brussel en dat zij ontspanning (cafe) en re
creatie voor jongeren organiseren, dat hij 
er het administratiefwerk (afsluiten van 
verzekeringen) doet en het cafe openhoudt 
op woensdag, vrijdag, zaterdag en zon
dag. Het arbeidshofis van mening dat (ei
ser) door de gemiddelde sanctie toe te pas
sen, die hij gerechtvaardigd acht gezien de 
aard van de verrichte activiteit, die eer
der in het economisch circuit thuishoort, 
dan in het kader van een vereniging zon
der winstoogmerk, onredelijk is. Het wordt 
niet betwist dat (verweerder) niet op de 
hoogte was van de voorafgaandelijke aan
gifte van zijn activiteit en deze activiteit bij 
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het controlebezoek op 18 mei 1994 onmid
dellijk heeft aangegeven. Daarenboven is 
het zo dat het zich inzetten voor de jeugd 
door het organiseren van recreatie zich niet 
in het economisch circuit afspeelt, doch 
veeleer aanleunt bij sociale en culturele sec
toren. De minimumsanctie van een week 
uitsluiting van de werkloosheidsuitkerin
gen bovenop de uitsluiting vanaf 1 april 
1993 is billijk en redelijk." (9de, lOde en 
llde blad arrest), 

terwijl, eerste onderdeel, krachtens arti
kel 153, eerste lid, 2°, van het Werk
loosheidsbesluit van het genot van werk
loosheidsuitkeringen wordt uitgesloten 
gedurende ten minste een en ten hoogste 
dertien weken, de werkloze die onverschul
digde uitkeringen heeft of kan ontvangen 
doordat hij (. .. ) een verplichte verklaring (. .. ) 
niet of te laat heeft afgelegd; krachtens ar
tikel 45, derde lid, van het Werkloosheids
besluit de minister de voorwaarden en de 
modaliteiten bepaalt die dienen vervuld te 
worden, zowel door de werkloze als door de 
derde, opdat een vrijwillige en gratis acti
viteit voor een derde zou kunnen uitgeoe
fend worden met behoud van het recht op 
uitkeringen; artikel 18, § 2, van het mi
nisterieel besluit van 26 november 1991 in 
uitvoering van genoemd artikel 45, derde 
lid, deze modaliteiten nader omschrijft; zo
als het arrest vaststelt, de beslissing van ei
ser ertoe strekte verweerder op grond van 
een inbreuk op artikel 45, derde lid, 
Werkloosheidsbesluit iuncto artikel18, § 2, 
van het ministerieel besluit van 26 novem
ber 1991, uit te sluiten van het genot van 
werkloosheidsuitkeringen gedurende zes 
weken, in toepassing van genoemd arti
kel153, eerste lid, 2°, Werkloosheidsbesluit; 
de arbeidsrechtbank krachtens artikel 7, 
§ 11, van de Besluitwet van 28 december 
1944 betreffende de maatschappelijke ze
kerheid der arbeiders en artikel580, 1° en 
2° Gerechtelijk Wetboek bevoegd is om over 
het subjectief recht van een werkloze op 
werkloosheidsuitkeringen te oordelen; het 
arbeidshof aldus op grond van de artike
len 33, tweede lid, 40, 144, 145 en 159 van 
de Grondwet de externe en de interne wet
tigheid van de door eiser getroffen beslis
sing kon en moest toetsen en, inzonder
heid op grond van de context of aile andere 
regelmatig voorgedragen gegevens, na
gaan of die beslissing niet op machtsafWen
ding berustte; het evenwel niet aan de rech
ter staat de opportuniteit van de 
overheidsbeslissing te beoordelen; hij daar
mee de grenzen van de rechterlijke macht 
zou overschrijden en de onafhankelijk
heid van de uitvoerende macht en het al-

gemeen rechtsbeginsel van de scheiding der 
machten zou aantasten; het arbeidshof al
dus diende na te gaan of de beslissing van 
eiser conform artikel 153 Werkloosheids
besluit was getroffen, en met name of de in
brenk waarvoor de sanctie werd opgelegd 
bewezen was, of de sanctie derhalve kon op
gelegd worden, of de wettelijke minimum
en maximumgrenzen (een tot twaalfwe
ken) uitsluiting in acht waren genomen en 
of de beslissing niet berustte op machts
overschrijding; eiser, gelet op deze inbreuk 
van verweerder, ertoe gehouden was de bij 
artikel 153 Werkloosheidsbesluit voor
ziene sanctie, op te leggen; hij krachtens ar
tikel 153, iuncto artikel 142, van het 
Werkloosheidsbesluit over een discretio
naire bevoegdheid bij het bepalen van de 
strafmaat beschikt, mits hij de wettelijke 
minimum (een week) en maximum (der
tien weken) -sanctie in acht neemt; eiser in 
casu een sanctie van zes weken uitslui
ting oplegde, wat binnen de wettelijk 
minimum- en maximumgrenzen ligt, en 
door eiser verantwoord werd als zijnde een 
gemiddelde sanctie : conform de algemene 
beleidsnorm wordt, "waar de reglemente
ring een minimum- en een maximum
periode voorziet een gemiddelde uitslui
ting of sanctie (. .. ) opgelegd; (bij) 
verzwarende respectievelijk verzachtende 
omstandigheden wordt de duur van de uit
sluiting of sanctie respectievelijk verhoogd 
ofverlaagd" (4de bladzijde verzoekschrift 
tot hoger beroep eiser); eiser daarbij had la
ten gelden dat de door verweerder uitge
oefende activiteit (openhouden van een cafe 
en administratiefwerk) eerder in het eco
nomisch circuit thuishoorde, dan in het ka
der van een vereniging zonder winstoog
merk, wat de gemiddelde sanctie 
rechtvaardigde (ibidem); eiser aldus had 
aangetoond dat zijn beslissing niet wille
keurig doch op redelijke gronden gestoeld 
was; het arrest echter aanneemt dat : "wan
neer de rechter geconfronteerd wordt met 
een administratieve handeling voort
vloeiend uit de uitoefening van de discre
tionaire bevoegdheid van de administra
tieve overheid, deze handeling zodoende 
eveneens onderworpen is aan het toetsings
recht van de rechter die zich niet enkel tot 
een legaliteitscontrole zal dienen te beper
ken ( .. .)"en dat "door deze toetsingscontrole 
(. .. ) de rechter zodoende het onredelijk of 
onbillijk gedrag van het desbetreffend or
gaan (zal) veroordelen wanneer het ge
brek aan redelijkheid ofbillijkheid zo evi
dent is dat de beslissing van de rechter 
beantwoordt aan de algemeen aanvaarde 
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opvatting van het recht (. . .)" (lOde blad ar
rest) en dat "de arbeidsgerechten (. .. ) zo
doende niet alleen bevoegd (zijn) om de 
wettelijke grondslag van de genomen ad
ministratieve beslissingen te controleren 
maar (. .) evenzeer (kunnen) oordelen over 
de opportuniteit van de betwiste admini
stratieve beslissingen in verhouding tot de 
wettelijke basis waarop zij gesteund zijn". 
(lOde blad arrest) het arrest zodoende te 
kennen geeft dat de rechter bevoegd is een 
administratieve beslissing te sanctione
ren door op grond van een eigen persoon
lijke beoordeling na te gaan of de beslis
sing niet dermate onredelijk is dat de 
beslissing van de rechter beantwoordt aan 
de algemeen aanvaarde opvatting van het 
recht; het arrest, zonder na te gaan of de 
beslissing niet berustte op machts
overschrijding en derhalve willekeurig was, 
op grond van deze, zogenaamde margi
nale toetsingsbevoegdheid, de beslissing 
toetst aan de eigen opvatting van het 
arbeidshof van wat redelijk en billijk is en 
vervolgens besluit dat de sanctie van zes 
weken dient herleid te worden naar devol
gens het arrest billijke en redelijke sane
tie van een week uitsluiting op grond van 
de overwegingen dat "niet (wordt) betwist 
dat (verweerder) niet op de hoogte was van 
de voorafgaandelijke aangifte van zijn ac
tiviteit en deze activiteit bij het controle
bezoek op 18 mei 1994 onmiddellijk heeft 
aangegeven (. .. )" en dat "(het) daarenbo
ven ( ... ) zo (is) dat het zich inzetten voor de 
jeugd door het organiseren van recreatie 
zich niet in het economisch circuit afspeelt, 
doch veeleer aanleunt bij sociale en cultu
rele sectoren" (blad 11 arrest); het arrest zo
doende met miskenning van de grondwets
en wetsbepalingen inzake de bevoegdheid 
van de rechterlijke macht (artikel 33, 40, 
144, 145 en 159 van de Grondwet) in het 
bijzonder de van de arbeidsgerechten (ar
tikel 580, 1" en 2", van het Gerechtelijk 
Wetboek, artikel 7 § 11 van de Besluit
wet) evenals deze inzake de bevoegdheid 
van de uitvoerende macht (artikel33 en 37 
van de Grondwet) en in het bijzonder de be
palingen van het Werkloosheidsbesluit in
zake de bevoegdheid van eiser (artikell53 
iuncto artikell42 van het Werkloosheids
besluit) en met miskenning van het alge
meen rechtsbeginsel van de scheiding der 
machten in de plaats getreden is van ei
ser, en deze zijn discretionaire beoordelings
bevoegdheid bij het bepalen van de straf
maat ex artikell53 Werkloosheidsbesluit 
heeft ontnomen door zelf de sanctiemaat te 
bepalen op grond van een eigen beoorde-

ling van de opportuniteit van de door ei
ser getroffen beslissing, 

zodat het arrest alle in het middel aan
geduide bepalingen en rechtsbeginsel heeft 
geschonden; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, krachtens arti

kel 45, derde lid, van het Werk
loosheidsbesluit 1991, iuncto artikel 
18, § 2, van het ministerieel besluit 
van 26 november 1991 houdende 
de toepassingsregelen van de 
werkloosheidsreglementering, een 
werkloze, mits akkoord van de direc
teur, een vrijwillige en gratis activi
teit kan uitoefenen voor rekening van 
een vereniging zonder winstoogmerk 
indien de activiteit het voorwerp heeft 
uitgemaakt van een voorafgaande
lijke aangifte bij het werkloosheids
bureau; 

Dat artikel 153, eerste lid, 2°, van 
het Werkloosheidsbesluit 1991 be
paalt dat van het genot van de uitke
ringen wordt uitgesloten gedurende 
ten minste een week en ten hoogste 
dertien weken, de werkloze die onver
schuldigde uitkeringen he eft of kan 
ontvangen, doordat hij een verplichte 
verklaring, anders dan deze bedoeld in 
artikel 134, § 3, van dit besluit, niet of 
te laat heeft afgelegd; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 580, 1° en 2°, van het Gerechte
lijk Wetboek, de arbeidsrechtbank 
kennisneemt van geschillen betref
fende rechten en verplichtingen die 
voortvloeien uit de wetgeving inzake 
werkloosheid; 

Overwegende dat uit de voorgaande 
wetsbepalingen volgt dat wanneer de 
directeur van het werkloosheids
bureau, met toepassing van artikel 
153, eerste lid, 2° van het Werk
loosheidsbesluit van 1991, een werk
loze van het genot van de werkloos
heidsuitkeringen uitsluit en deze die 
administratieve sanctie betwist, er tus
sen de Rijksdienst voor Arbeidsvoor
ziening en de werkloze een geschil ont
staat over het recht op uitkering 
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gedurende de periode dat hij uitgeslo
ten is en dat de arbeidsrechtbank be
voegd is om over dit geschil uitspraak 
te doen; 

Dat de arbeidsrechtbank die van een 
dergelijk geschil kennisneemt, vol
heid van rechtsmacht bezit bij de toet
sing van de beslissingen van de direc
teur; dat mits eerbiediging van het 
recht van verdediging en binnen de 
grenzen van het geding, zoals die door 
de partijen zijn bepaald, alles wat on
der de beoordelingsbevoegdheid van de 
directeur valt, aan de controle van de 
rechter onderworpen wordt; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 

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

28 juni 1999 - 38 kamer - Voorzitter : 
de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Simont. 

Nr. 403 

38 KAMER - 28 juni 1999 

ARBEIDSOVEREENKOMST- ALLERLEI 
- HANDELSVERTEGENWOORDIGER - OP
DRACHT- OMVANG- GEVOLG. 

Het voordeel van de bepalingen van titel IV 
Arbeidsovereenkomstenwet, die het recht 
van de handelsvertegenwoordiger op een 
uitwinningsvergoeding vastleggen, is niet 
van toepassing op de werknemers die val
gens hun arbeidsovereenkomst de han
delsvertegenwoordiging niet als voor
naamste opdracht hebben (1). (Artt. 88 en 
101 Arbeidsovereenkomstenwet.) 

(1) Cass., 18 april 1988, A.R. 8069, nr. 496. 

(OMRON ELECTRONICS N.V: T. VAN CASTEREN) 

ARREST 

(A.R. S.98.0128.N) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 20 maart 1998 gewe
zen door het Arbeidshof te Brussel; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 1319, 1320 en 

1322 van het Burgerlijk Wetboek, 3, 4, 87, 
88 en 101 van de wet van 3 juli 1978 be
treffende de arbeidsovereenkomsten, en van 
het algemeen rechtsbeginsel dat de af
stand van een recht niet kan worden ver
moed en slechts kan worden afgeleid uit fei
ten of handelingen die voor geen andere 
uitlegging vatbaar zijn, 

doordat het arbeidshofverweerders ho
ger beroep grotendeels gegrond verklaart en 
dienvolgens verweerders oorspronkelijke 
vordering gegrond verklaart en eiseres ver
oordeelt tot betaling van een uitwinnings
vergoeding, het arbeidshof aldus beslist op 
volgende gronden (pag. 4-6 van het ar
rest): "Art. 88 van voormelde WAO preci
seert dat deze overeenkomst de handels
vertegenwoordiger betreft die in dienst 
wordt genomen om op bestendige wijze zijn 
beroep uit te oefenen, zelfs indien hij door 
zijn werkgever wordt belast met bijko
mend werk dat van een andere aard is dan 
de handelsvertegenwoordiging doch dat dit 
niet de bediende betreft die er af en toe mee 
wordt belast, samen met zijn arbeid bin
nen de ondememing, stappen te doen bij de 
clientele; Hieruit volgt dat de handelsver
tegenwoordiger in het kader van voormeld 
art. 88 om als dusdanig te worden geken
merkt, zijn functie hoofdzakelijk en be
stendig moet uitoefenen, of tenminste op 
bestendige bijkomstige wijze [ ... ]; Alhoe
wel [eiseres] in het eerste gedeelte van 
[haar] voormelde brief van 28.10.1992, na 
te hebben vastgesteld dat [verweerder] in 
zijn functie van technisch commercieel be
diende, waarvoor hij initieel was aange
worven, niet voldeed, [verweerder] een 
"aangepaste" functie van marktprospector 
aanbood, "vooral gericht op volgende ta
ken: 

- professioneel in kaart brengen van de 
organisatie van een potentiEile klant; 

- een gedetailleerde situatieanalyse er
van opstellen; 

- een concurrentieanalyse en behoeften
plan opmaken; 
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- potentiele contacten doorgeven aan de 
Omron Sales Engineers; 

- regelmatig verslag uitbrengen" 
werd bovendien van hem verwacht, zo

als expliciet in het tweede gedeelte van 
deze brief gesteld wordt, dat hij "per week 
20 tot 25 nieuwe klanten bezoekt; klan
ten waarbij vooraf vaststaat dat een 
prospectiebezoek zeker de moeite loont" en 
dat "deze functie zal worden uitgevoerd in 
zeer nauwe samenwerking ... met de sa
les in het bijzonder"; Uit de inhoud van 
deze briefvan 28.10.1992 blijkt bijgevolg 
dat [verweerders] "aangepaste" functie 
"vooral gericht" was op hoofdzakelijk de 
daarin beschreven taken van markt
prospector echter naast deze van handels
vertegenwoordiger op bestendig bijkomende 
wijze, daar waar van hem immers een be
zoek van 20 tot 25 nieuwe klanten per 
week verwacht werd, weliswaar in func
tie van zijn hoofdactiviteit doch in casu 
kaderend in de begripsomschrijving van 
handelsvertegenwoordiger van art. 4 en 88 
W.A.O.; Het volstaat immers om aanspraak 
te kunnen maken op het statuut van han
delsvertegenwoordiger dat de werknemer 
de clientele bezoekt om te onderhandelen 
over zaken of om zaken afte sluiten [ ... ];In 
casu betreft het immers geen "nieuwe" 
functie zoals [eiseres] in besluiten voor
houdt maar gaat het om een "aangepaste 
functie" van marktprospector in hoofd
zaak; In eerste besluiten trouwens, neer
gelegd ter griffie van de arbeidsrechtbank 
op 6.10.1995, werd de hoedanigheid van 
handelsvertegenwoordiger van [verweer
der] door [eiseres] (nog) niet betwist maar 
integendeel aanvaard; Dat [verweerder] zijn 
functie van handelsvertegenwoordiger op 
bestendige bijkomende wijze is blijven uit
oefenen naast deze van marktprospector 
blijkt daarbij uitdrukkelijk uit de door hem 
in het dossier van rechtspleging gestorte 
prijsoffertes, bestelbons en orderbevesti
gingen, allen van na 28.10.92 en 1.1.93; Dat 
[eiseres] [verweerders] activiteiten van han
delsvertegenwoordiger is blijven erken
nen blijkt trouwens uit de loonafrekenings
staten voor de jaren 1993 en 1994, waar de 
functie van [verweerder] nog steeds wordt 
aangemerkt als deze van technisch com
mercieel bediende en waarbij meermaals 
commissielonen in rekening worden ge
bracht; Krachtens de bepalingen van art. 
101 WAO is de werkgever die de overeen
komst zonder dringende reden heeft beein
digd, een uitwinningsvergoeding verschul
digd aan de handelsvertegenwoordiger met 
een minimumancienniteit van een jaar en 
die een clientele heeft aangebracht, ten-

zij de werkgever bewijst dat voor de han
delsvertegenwoordiger geen nadeel volgt uit 
de beeindiging van de overeenkomst [ ... ] ; 
Zodoende is [verweerder] gerechtigd op een 
uitwinningsvergoeding van 119.961 fr. x 4 
= 479.844 frank", 

terwijl, eerste onderdeel, luidens artikel 
4 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten de arbeidsovereen
komst voor handelsvertegenwoordigers de 
overeenkomst is waarbij een werknemer 
zich verbindt tegen loon clientele op te spo
ren en te bezoeken met het oog op het on
derhandelen over en het sluiten van za
ken onder het gezag, voor rekening en in 
naam van een of meer opdrachtgevers; de 
bepalingen van titel III van de wet inzake 
de arbeidsovereenkomst voor bedienden lui
dens artikel 87 van de wet van toepas
sing zijn op de arbeidsovereenkomst voor 
handelsvertegenwoordigers; zich overeen
komstig artikel88 van de wet op de bepa
lingen van titel IV van de wet inzake de ar
beidsovereenkomst voor handelsverte
genwoordigers uitsluitend kan beroepen, de 
handelsvertegenwoordiger die in dienst 
wordt genomen om op bestendige wijze zijn 
beroep uit te oefenen, zelfs indien hij door 
zijn werkgever wordt belast met bijko
mend werk dat van andere aard is dan de 
handelsvertegenwoordiging; het voordeel 
van de bepalingen van titel IV van de wet 
krachtens dezelfde wetsbepalingen daar
entegen niet wordt verleend aan de be
diende die er af en toe mede wordt belast, 
samen met zijn arbeid binnen de onderne
ming, stappen te doen bij de clientele; dat 
die laatste categorie van bedienden slechts 
aanspraak kan maken op het bij artikel 90 
van de wet aan handelsvertegenwoordigers 
toegekende recht op commissieloon; dat uit 
deze wetsbepalingen dient te worden af
geleid dat de bediende die op bestendige bij
komstige wijze zijn activiteit als handels
vertegenwoordiger uitoefent, zich wel kan 
beroepen op het recht op commissieloon en 
derhalve door zijn werkgever met dat oog
merk als handelsvertegenwoordiger dient 
te worden erkend; dat bedienden die wel
iswaar op bestendige wijze, maar niet als 
hoofdactiviteit een activiteit als handels
vertegenwoordiger uitoefenen, daarente
gen geen aanspraak kunnen maken op de 
toepassing van de overige bepalingen van 
titel IV van de wet van 3 juli 1978 en met 
name niet op de toepassing van artikel101 
van de wet dat aan de handelsvertegen
woordigers binnen de wettelijke per ken het 
recht op een uitwinningsvergoeding ver
leent; eiseres in haar appelconclusie op om
standige wijze uiteenzet dat verweerder 
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geen activiteit van handelsvertegenwoor
diger meer uitoefende en onder meer om 
die reden geen aanspraak kon maken op 
een uitwinningsvergoeding; het arbeids
hof vaststelt dat verweerder zijn activi
teit als handelsvertegenwoordiger toch nog 
op bestendige bijkomende wijze is blijven 
uitoefenen naast deze van marktprospec
tor; het arbeidshof niettemin eiseres ver
oordeelt tot betaling van een uitwinnings
vergoeding, de appelrechters derhalve de 
artikelen 3, 4, 87, 88 en 101 van deAr
beidsovereenkomstenwet schenden door te 
beslissen dat verweerder recht heeft op een 
uitwinningsvergoeding, hoewel de appel
rechters vaststellen dat verweerders acti
viteit als handelsvertegenwoordiger bij
komstig was en derhalve niet het grootste 
gedeelte van zijn tijd in beslag nam; 

en terwijl, tweede onderdeel, de hoeda
nigheid van handelsvertegenwoordiger aan 
de betrokken werknemer het recht op een 
commissieloon, maar niet op een uit
winningsvergoeding verleent; de betrok
ken werknemer bijgevolg uit de erken
ning van de hoedanigheid van handels
vertegenwoordiger, noch uit zijn recht op 
commissieloon, op zichzelf een recht op een 
uitwinningsvergoeding put; eiseres in haar 
op 6 oktober 1995 ter griffie van de 
arbeidsrechtbank neergelegde conclusie 
aanvoerde dat verweerder als technisch
commercieel bediende in dienst van eise
res is getreden en dat verweerder geen aan
spraak op een uitwinningsvergoeding kan 
maken; eiseres nergens in haar conclusie 
erkent dat verweerder op het ogenblik van 
zijn ontslag de hoedanigheid van handels
vertegenwoordiger in de zin van artikel 88 
van de wet van 3 juli 1978 zou bezitten en 
haar conclusie voorts onder het gebruike
lijke voorbehoud van alle rechten heeft op
gesteld; eiseres in haar aanvullende con
clusie voor de arbeidsrechtbank overigens 
in uitdrukkelijke bewoordingen aanvoerde 
dat de functie van verweerder is gewij
zigd en dat verweerder in zijn nieuwe func
tie niet als een handelsvertegenwoordi
ger kan worden beschouwd; de 
arbeidsrechtbank geheel in strijd met de 
bewoordingen van de conclusie van eise
res beslist dat eiseres in haar eerste con
clusie voor de arbeidsrechtbank zou heb
ben aanvaard dat verweerder de hoeda
nigheid van handelsvertegenwoordiger zou 
bezitten; de arbeidsrechtbank, vermits ei
seres ertoe gehouden was aan verweer
der commissielonen te betalen en die be
taling op de loonafrekeningsstaten te 
vermelden, daarenboven ook uit de vast
stelling dat verweerder op zijn loon-

afrekeningsstaten als technisch-com
mercieel bediende is aangemerkt en com
missielonen heeft ontvangen, bijgevolg niet 
naar recht kan afieiden dat eiseres aldus 
zou erkennen dat verweerder de hoedanig
heid van handelsvertegenwoordiger in de 
zin van artikel 88 van· de wet van 3 juli 
1978 zou bezitten of aanspraak op een uit
winningsvergoeding zou kunnen maken; de 
appelrechters derhalve, enerzijds, de be
wijskracht van de op 6 oktober 1995 inge
diende conclusie van eiseres en het in het 
middel aangeduide algemene rechtsbegin
sel schenden door te beslissen dat eiseres 
in die conclusie of anderszins verweer
ders hoedanigheid van handelsvertegen
woordiger ten tijde van zijn ontslag zou 
hebben aanvaard en, anderzijds, de in het 
middel aangeduide wetsbepalingen en het 
in het middel aangeduide algemene rechts
beginsel schenden, voor zover zij hun be
slissing dat verweerder aanspraak kan rna
ken op een uitwinningsvergoeding steunen 
op de aanvaarding van de hoedanigheid 
van handelsvertegenwoordiger door 
eiseres : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat artikel 88 van de 

Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 
1978 bepaalt dat op de bepalingen van 
titel N van die wet zich aileen de han
delsvertegenwoordiger kan beroepen 
die in dienst wordt genomen om op 
bestendige wijze zijn beroep uit te 
oefenen, zelfs indien hij door zijn werk
gever wordt belast met bijkomend 
werk dat van andere aard is dan de 
handelsvertegenwoordiging en dat dit 
voordeel, met uitzondering van de toe
kenning van commissielonen als be
doeld in artikel 90 van deze wet, niet 
verleend wordt aan de bediende die er 
af en toe mede wordt belast, samen 
met zijn arbeid binnen de onderne
ming, stappen te doen bij de clien
tele; 

Overwegende dat hieruit volgt dat 
het voordeel van die wetsbepaling niet 
van toepassing is op de werknemers 
wier overeenkomst de handelsverte
genwoordiging niet als voornaamste 
voorwerp heeft; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat verweerder de "functie van 
handelsvertegenwoordiger op besten
dige bijkomstige wijze is blijven 
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uitoefenen naast deze van markt
prospector" en mede op die grand ei
seres veroordeelt tot betaling van een 
uitwinningsvergoeding aan verweer
der; 

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

Dat het onderdeel gegrond is; 
Overwegende dat het tweede onder

dee! niet tot ruimere cassatie kan lei
den; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het eiseres 
veroordeelt tot betaling van een uit
winningsvergoeding met interest en 
uitspraak doet over de kosten; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest; houdt de 
kosten aan en laat de beslissing daar
omtrent aan de feitenrechter over; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Arbeidshof te Gent. 

28 juni 1999 - 3e kamer - Voorzitter : 
de h. Farrier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggeuer : de h. Boes - Gelijkluidende con
clusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal - Aduocaat : mr. Verbist. 

Nr. 404 

3e KAMER- 28 juni 1999 

1 o BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - GE
SCHRIFTEN- BEWIJSKRACHT- MISKENNING 
-BEG RIP- NIET ALGEMEEN VERBINDEND 
VERKLAARDE C.A.O. 

2° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - GE
SCHRIFTEN- BEWIJSKRACHT- MISKENNING 
- BEGRIP- UITLEGGING- NIET ALGEMEEN 
VERBINDEND VERKLAARDE C.A.O. 

1 o De bewijskracht van een akte, te dezen 
een niet algemeen verbindend verklaarde 
collectieve arbeidsovereenkomst, wordt 
niet miskend door de rechter die van die 
akte een uitlegging geeft die met de be-

woordingen ervan niet onverenigbaar is 
(1). (Art. 1319, 1320, 1322 B.W.) 

2° De bewijskracht van een akte, te dezen 
een niet algemeen verbindend verklaarde 
collectieve arbeidsouereenkomst, wordt 
niet miskend door de rechter die van die 
akte een uitlegging geeft die met de be
woordingen ervan niet onverenigbaar is 
(2). (Art. 1319, 1320, 1322 B.W.) 

CR.S.Z. T. TIS N.V.) 

ARREST 

(A.R. S.98.0153.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 oktober 1997 gewe
zen door het Arbeidshof te Gent; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 2, eerste ali

nea, a) van de collectieve arbeidsovereen-
komst van 4 maart 1985 betreffende de be
vordering van de werkgelegenheid, gesloten 
in het paritair comite voor de bedienden 
van de textielnijverheid en het breiwerk, al
gemeen verbindend verklaard bij artikel 1 
van het koninklijk besluit van 29 augus
tus 1985, verlengd bij artikel5, § 1, van het 
koninklijk besluit nr. 492 van 31 decem
ber 1986 houdende bepalingen ter bevor
dering van de tewerkstelling, alsook bij col
lectieve arbeidsovereenkomst van 24 
februari 1987, 1, 6, 7, 8bis, zoals ingevoegd 
bij herstelwet van 22 januari 1985, en 15, 
zoals vervangen bij K.B. nr. 216 van 20 ok
tober 1983, van het koninklijk besluit nr. 
181 van 30 december 1982 tot oprichting 
van een fonds ter aanwending van de bij
komende loonmatiging voor de tewerkstel
ling, genomen ter uitvoering van artikel 1, 
T en 9° van de Wet van 2 februari 1982, 46, 
47, 48, 50, zoals vervangen bij K.B. nr. 406 
van 18 april1986 en aangevuld bij K.B. nr. 
433 van 5 augustus 1986, 53, 55 en 56 van 
de herstelwet van 22 januari 1985 hou
dende sociale bepalingen, 4, 5, 6, 7, 8, 11 en 
12 van het koninklijk besluit nr. 492 hou
dende bepalingen ter bevordering van de te
werkstelling van 31 december 1986, geno
men ter uitvoering van artikel 1, r, c) en 
6° van de wet van 27 maart 1986 en 

(1) Zie : Cass., 13 mei 1988 (voltallige zit
ting), A.R. 5690, nr. 571. 

(2) Zie noot 1. 
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bekrachtigd bij artikel 4, 5° van de wet van 
30 maart 1987, 1, 3, § 3, derde alinea, van 
het koninklijk besluit van 20 augustus 1986 
betreffende de toekenning van de werk
loosheidsuitkeringen in geval van conven
tioneel brugpensioen, v66r hun wijziging bij 
K.B. van 27 september 1989, 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest, het ho
ger beroep gedeeltelijk gegrond verklaart en 
het incidenteel beroep ongegrond, met ver
nietiging van het vonnis van de 
arbeidsrechtbank, voor recht verklaart dat 
de vervanging van G. Janssens door P. 
Ivens geldig overeenkomstig artikel 2 van 
de C.A.O. van 4 maart 1985 was geschied, 
voor het overige, met bevestiging van het 
beroepen vonnis, de vervanging van de heer 
Legein laattijdig en de vervanging van de 
heer De Cleene tijdig verklaart, de zaak 
aan zich trekt m.b.t. de herberekening van 
de verschuldigde bijdragen en te dien einde 
de heropening der debatten beveelt, op 
grond van de volgende overwegingen : ''De 
teksten, waarop de betwiste bijdrage is ge
steund, zijn klaar en duidelijk. In het licht 
van de bedoeling van de wetgever kan aan 
deze teksten geen ruime interpretatie ge
geven worden (arrest, p. 8, 4.2., eerste ali
nea). Hiermee is evenwel de vraag niet op
gelost of een nieuwe aanwerving op 11 mei 
1987, met effectieve indiensttreding op 3 
augustus 1987, als geldige vervanging kan 
beschouwd worden voor iemand die pas op 
31 maart 1988 de ondememing verlaat om 
met brugpensioen te gaan. N och uit de 
tekst van de C.A.O., noch de geest ervan 
verzetten er zich tegen dat een vervanger 
in dienst komt v66r de te vervangen werk
nemer weg is. Trouwens, wanneer een 
bruggepensioneerde overeenkomstig de 
geeigende reglementering moet vervan
gen worden, is deze mogelijkheid uitdruk
kelijk voorgeschreven door art. 3, § 3, derde 
alinea van het koninklijk besluit van 20 au
gustus 1986 betreffende de toekenning van 
de werkloosheidsuitkeringen in geval van 
conventioneel brugpensioen. In dit geval ge
beurt de indienstneming van de vervan
ger tijdens de periode die zich uitstrekt 
vanaf de eerste dag van de vierde maand 
die de maand voorafgaat waarin het brug
pensioen van de vervangen werknemer een 
aanvang neemt, tot de eerste dag van de 
derde maand die volgt op die maand. In de 
C.A.O. van 4 maart 1985 voormeld is de be
perking tot vier maanden niet vermeld. 
Hoewel de indiensttreding van P. Ivens 
bijna 8 maanden v66r de aanvang van het 
brugpensioen van Janssens plaatsvond, kan 
in de gegeven omstandigheden dit niet na-

delig zijn voor (verweerster). Er wordt niet 
ontkend dat het om een leidinggevende ge
specialiseerde functie ging, waardoor een 
langere opleidingsperiode noodzakelijk is. 
Daarenboven blijkt uitdrukkelijk uit de no
tulen van de vergadering van de onderne
mingsraad dat P. Ivens werd aangewor
ven ter vervanging van Janssens. Er is dan 
ook geen reden om deze aanwerving niet 
als geldige vervanging te beschouwen. In 
haar incidenteel beroep houdt (eiser) voor 
dat de effectieve tewerkstelling tijdig moet 
zijn, en steunt hierbij naar analogie, op de 
reglementering inzake vervanging van een 
bruggepensioneerde. N ochtans is daar niet 
letterlijk vereist dat de vervanger 'in dienst 
is getreden'. Ret reeds geciteerde konink
lijk besluit van 20 augustus 1986 betref
fende de toekenning van de werkloosheids
uitkeringen in geval van conventioneel 
brugpensioen vermeldt in zijn artikel 3 'in
dienstneming'. Waar het ondertekenen van 
de arbeidsovereenkomst door (verweerster) 
en vervanger Eyckerman op 16 december 
1988 als 'indienstneming' moet beschouwd 
worden gezien de contracterende partijen 
zich wederzijds hebben verbonden, heeft de 
eerste rechter terecht geoordeeld dat de ver
vanging van De Cleene door Eyckerman tij
dig gebeurde op 16 december 1988, nu De 
Cleene werd ontslagen op 23 september 
1988." (arrest, p. 9, laatste alinea t.e.m. p. 
11, derde alinea), 

terwijl artikel 2, eerste alinea, a) van de 
collectieve arbeidsovereenkomst van 4 
maart 1985, gesloten in het paritair co
mite voor de bedienden van de textielnij
verheid en het breiwerk, betreffende de be
vordering van de werkgelegenheid, alge
meen verbindend verklaard bij artikel 1 
van het koninklijk besluit van 29 augus
tus 1985, voorschrijft dat: "de werkne
mers met een bediendenstatuut die vanaf 
15 februari 1985 tot en met 31 december 
1986 worden afgedankt of op brugpensioen 
gesteld, moeten binnen de drie maanden na 
het einde van hun overeenkomst door een 
andere werknemer met een bedienden
statuut vervangen worden"; bij artikel 5, § 
1, van het K.B. nr. 492 van 31 december 
1986 houdende bepalingen ter bevorde
ring van de tewerkstelling, de geldings
duur van voormelde collectieve arbeids
overeenkomst van 4 maart 1985 werd 
verlengd voor dejaren 1987 en 1988; bij ar
tikel2, eerste alinea, a) van de C.A.O. van 
24 februari 1987, gesloten in voormeld pa
ritair comite, de tekst van artikel 2, eer
ste alinea, a) van de C.A.O. van 4 maart 
1985 werd hemomen voor de jaren 1987 en 
1988: "de werknemers met een bedienden-
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statuut die vanaf 1 januari 1987 tot en met 
31 december 1988 worden afgedankt of op 
brugpensioen gesteld, moeten binnen de 
drie maanden na het einde van hun over
eenkomst door een andere werknemer met 
een bediendenstatuut vervangen worden"; 
eiser belast is met de inning en de invor
dering van de door de werkgever verschul
digde bijdragen (zie de artikelen 15 van het 
K.B. van 30 december 1982, 55 van de 
herstelwet van 22 januari 1985 en 11 van 
het K.B. nr. 492 van 31 december 1986) die 
moeten worden gestort van zodra de werk
gever de hem bij collectieve arbeidsover
eenkomsten opgelegde verplichtingen in
zake de bevordering van de tewerkstelling 
niet heeft nageleefd (zie de artikelen 56 van 
de herstelwet van 22 januari 1985 en 12 
van koninklijk besluit nr. 492 van 31 
december 1986), 

terwijl, eerste onderdeel, de vervanging 
bedoeld in artikel 2, eerste alinea, a) van de 
C.A.O. van 4 maart 1985 en van de C.A.O. 
van 24 februari 1987, slechts geldig plaats 
kan vinden binnen de drie maanden te re
kenen vanaf het moment dat aan de ar
beidsovereenkomst van de ontslagen of op 
brugpensioen gestelde werknemer defini
tief een einde is gekomen; vervanging in de 
zin van artikel 2, eerste alinea, a) van de 
C.A.O. van 4 maart 1985 en van de C.A.O. 
van 24 februari 1987 derhalve impliceert 
dat de te vervangen werknemer de onder
neming daadwerkelijk heeft verlaten en 
zijn tewerkstelling is beeindigd; in geval 
van brugpensionering, de arbeidsovereen
komst definitief een einde neemt op het 
ogenblik van de aanvang van het brug
pensioen, dit is doorgaans na het verstrij
ken van de opzeggingstermijn die met het 
oog op de brugpensionering aan de werk
nemer werd betekend; de vervanging van 
een op brugpensioen gestelde bediende bij
gevolg niet wettig conform artikel 2, eer
ste alinea, a) van de C.A.O. van 4 maart 
1985 en van de C.A.O. van 24 februari 
1987, kan geschieden vooraleer het brug
pensioen zelf een aanvang heeft genomen; 
voor zover deze reglementering te dezen 
van toepassing is, krachtens artikel3, § 3, 
derde alinea, van het koninklijk besluit van 
20 augustus 1986 betreffende de toeken
ning van de werkloosheidsuitkeringen in 
geval van conventioneel brugpensioen, de 
werkgever in ieder geval slechts geacht 
wordt de verplichting tot vervanging te zijn 
nagekomen, indien de indienstneming van 
de vervanger gebeurt tijdens de periode die 
zich uitstrekt vanaf de eerste dag van de 
zesde maand die de maand voorafgaat 

waarin het brugpensioen van de vervan
gen werknemer een aanvang neemt, 

zodat het bestreden arrest, niet zonder 
schending van artikel 2, eerste alinea, a) 
van de C.A.O. van 4 maart 1985 (scherr
ding van alle in het middel aangehaalde be
palingeh, de artikelen 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek uitgezonderd), 
noch zonder miskenning van de bewijs
kracht van artikel2, eerste alinea, a) van 
de C.A.O. van 24 februari 1987 (scherr
ding van de artikelen 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek), heeft kun
nen beslissen dat de vervanging van de 
heer Janssens door de heer Ivens, bijna 8 
maanden v66r de aanvang van het brug
pensioen van eerstgenoemde, en bijge
volg op een ogenblik dat de arbeidsover
eenkomst van de heer Janssens nog niet 
definitieften einde was gelopen, tijdig en 
geldig was geschied; 

terwijl, tweede onderdeel, de vervan
ging in de zin van artikel 2, eerste ali
nea, a) van de C.A.O. van 4 maart 1985 en 
van de C.A.O. van 24 februari 1987, im
pliceert dat binnen de drie maanden na het 
einde van de arbeidsovereenkomst van de 
te vervangen werknemer, enerzijds, een ar
beidsovereenkomst wordt afgesloten met 
een vervanger, anderzijds, deze overeen
komst een begin van uitvoering kent; de 
vervanger binnen de in voormelde C.A.O.'s 
bepaalde periode derhalve reeds effectief 
moet worden tewerkgesteld en het niet vol
staat dat binnen de bedoelde periode een 
arbeidsovereenkomst wordt afgesloten met 
de vervanger; in casu op 16 december 1988, 
binnen de in de C.A.O.'s bepaalde termijn, 
een arbeidsovereenkomst was afgesloten 
met de vervanger van de heer De Cleene 
(wiens arbeidsovereenkomst een einde nam 
op 23 september 1988), doch de datum van 
tewerkstelling, bepaald op 9 januari 1989, 
buiten deze termijn van drie maanden viel, 

zodat het bestreden arrest, door te oor
delen dat de vervanging van een afge
dankte werknemer tijdig geschiedt wan
neer een arbeidsovereenkomst wordt 
afgesloten met zijn vervanger binnen de pe
riode van drie maanden te rekenen vanaf 
het einde van de arbeidsovereenkomst van 
de ontslagen werknemer, zonder dat ver
eist is dat binnen deze periode de arbeids
overeenkomst ook effectief een begin van 
uitvoering kent, enerzijds, artikel2, eer
ste alinea, a) van de C.A.O. van 4 maart 
1985 heeft geschonden (schending van alle 
in het middel aangehaalde bepalingen, de 
artikelen 1, 3, § 3, derde alinea, van het ko
ninklijk besluit van 20 augustus 1986 en 
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1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek uitgezonderd), anderzijds, de bewijs
kracht heeft miskend van artikel 2, eer
ste alinea, a) van de C.A.O. van 24 februari 
1987 (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 2, eerste 

lid, a, van de niet algemeen verbin
dend verklaarde collectieve arbeids
overeenkomst van 24 februari 1987, 
gesloten in het paritair comite voor de 
bedienden van de textielnijverheid en 
het breiwerk, met betrekking tot de 
"verlenging van de tewerkstellings
verbintenissen (. .. ) 1985-1986", als be
doeld in de bij koninklijk besluit van 
29 augustus 1985 algemeen verbin
dend verklaarde collectieve arbeids
overeenkomst van 4 maart 1985, ge
sloten in het voormeld paritair comite, 
bepaalt: "De werknemers met een 
bediendenstatuut die vanaf 1 januari 
1987 tot en met 31 december 1988 
worden afgedankt of op brugpensioen 
gesteld, moeten binnen de drie maan
den na het einde van de arbeidsover
eenkomst door een andere werkne
mer met een bediendenstatuut ver
vangen worden"; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat noch de tekst van deze be
paling, noch de geest ervan zich erte
gen verzetten dat een vervanger in 
dienst komt v66r de te vervangen 
werknemer weg is; 

Dat het aldus van deze bepaling een 
uitlegging geeft die met de bewoor
dingen ervan niet onverenigbaar is, 
mitsdien de bewijskracht ervan niet 
miskent; 

Dat het onderdeel in zoverre feite
lijke grondslag mist; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat de indiensttreding van P. 
Ivens bijna acht maanden voordat de 
bediende Janssens op 31 maart 1988 
in brugpensioen ging, een geldige ver
vanging betrof omdat deze vervan
ging "niet nadelig" was voor ver
weerster, omdat niet ontkend wordt 
"dat het om een leidinggevende ge
specialiseerde functie ging, waardoor 

een langere opleidingsperiode nood
zakelijk is", en omdat "daarenboven 
(. .. ) uit de notulen van de vergade
ring van de ondernemingsraad (uit
drukkelijk) blijkt dat P. Ivens werd 
aangeworven ter vervanging van Jans
sens"; 

Dat het arrest aldus zijn beslissing 
naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel in zoverre niet 
kan worden aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest, door te 

oordelen dat de vervanging van een af
gedankte bediende volgens artikel2, 
eerste lid, a, van de voormelde collec
tieve arbeidsovereenkomst van 24 fe
bruari 1987 tijdig geschiedt wanneer 
een arbeidsovereenkomst wordt geslo
ten met de vervanger binnen de pe
riode van drie maanden vanaf het 
einde van de arbeidsovereenkomst van 
de ontslagen bediende, zonder dat ver
eist is dat binnen deze periode de ar
beidsovereenkomst ook effectief een be
gin van uitvoering kent, van deze 
overeenkomstbepaling een uitlegging 
geeft die met de bewoordingen ervan 
niet verenigbaar is, mitsdien de be
wijskracht ervan miskent; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het beslist 
over de vervanging van de bediende 
De Cleene en uitspraak doet over de 
kosten; verwerpt de voorziening voor 
het overige; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; veroordeelt eiser in de 
helft van de kosten; houdt de overige 
kosten aan en laat de beslissing daar
omtrent aan de feitenrechter over; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Arbeidshof te Brussel. 

28 juni 1999 - 38 kamer - Voorzitter : 
de h. Farrier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. de h. Boes - Gelijklui
dende conclusie van mevr. De Raeve, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De 
Bruyn en Houtekier. 
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Nr. 405 

39 KAMER- 28 juni 1999 

1° RECHTBANKEN - BURGERLIJKE ZA
KEN- SOCIALE ZAKEN (BIJZONDERE REGELS) 
- WERKLOOSHEID- RECHT OP UITKERING
GRATIS UITOEFENEN VAN ACTIVITEIT -
WEIGERINGSBESLISSING VAN WERKLOOS
HEIDSDIRECTEUR - GESCHIL - BEVOEGD
HEID VAN DE ARBEIDSRECHTBANK- TOET
SING- OMV ANG. 

2° WERKLOOSHEID -RECHT OP UITKE
RING- GRATIS UITOEFENEN VAN ACTIVITEIT 
- WEIGERINGSBESLISSING VAN WERK
LOOSHEIDSDIRECTEUR - GESCHIL - BE
VOEGDHEID VAN DE ARBEIDSRECHTBANK
TOETSING- OMV ANG. 

3° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZA
KEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN IN
BEGREPEN)- RECHTSPLEGING IN HOGER BE
ROEP - DEVOLUTIEVE KRACHT VAN HET 
HOGER BEROEP- DRAAGWIJDTE. 

1 o en 2° De arbeidsrechtbank, die bevoegd 
is om kennis te nemen van een geschil no
pens de weigeringsbeslissing van de 
werkloosheidsdirecteur om met behoud 
van uitkeringen een vrijwillige en g:a
tis activiteit uit te oefenen voor rekemng 
van een jeugdtehuis of een verenigi11f5 zon:
der winstoogmerk, oefent een toetsmg wt 
met valle rechtsmacht op deze beslis
sing; alles wat onder _de beoordelings
bevoegdheid van de d~recteur valt, valt 
onder de controle van de arbeidsrecht
bank behoudens wanneer een wetsbepa
ling ~an de directeur een discretionaire en 
onaantastbare beoordelingsbevoegdheid 
toekent (1). (Art. 580, r en 2°, Ger.W., art. 
45 derde lid, Werkloosheidsbesluit 1991; 
art. 18, §§ 2 en 4, M.B. 26 nov. 1991.) 

3° Hoewel het hager beroep tegen een eind
vonnis oftegen een vonnis alvorens recht 
te doen, het geschil zelf bij de appelrechter 
aanhangig maakt, staat het evenwel aan 
de partijen, door het hoofdberoep en het 
incidenteel beroep, de per ken te bepalen 
waarbinnen de rechter in hager beroep 
over de aan de eerste rechter voorgelegde 

(1) Zie Cass., 2 feb. 1998,A.R. S.97.0099.N, nr. 
57; 14 dec. 1998, A.R. S.98.0036.N, nr. 520; 15 
maart 1999, A.R. S.98.0012.N, nr. 156; vgl. Cass., 
10 juni 1996, A.R. S.95.0114.F, nr. 227, en concl. 
adv.-gen. Leclercq, in Bull. en Pas., 1996, I. 

betwistingen uitspraak moet doen (2). 
(Art. 1068, eerste lid, Ger.W.) 

(BILLIAU T. R.V:A.) 

ARREST 

(A.R. S.99.000l.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 september 1998 ge
wezen door het Arbeidshof te Antwer
pen; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 144 en 145 

van de Grondwet, 7, § 1, i), en§ 11, van de 
besluitwet van 28 december 1944 betref
fende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders, 44 en 45 van het koninklijk be
sluit van 25 november 1991 houdende de 
werkloosheidsreglementering, 18 van het 
ministerieel besluit van 26 november 1991 
houdende de toepassingsregelen van de 
werkloosheidsreglementering en 5, 11, 17 
en 580, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arbeidshof het hager be
roep van verweerder gegrond verklaart, het 
vonnis dat de arbeidsrechtbank op 9 maart 
1998 heeft gewezen, vernietigt en de be
streden beslissingen die verweerder op 5 
mei 1995 en 21 december 1995 heeft ge
nomen, bevestigt; het arbeidshof aldus be
slist op volgende gronden (pag. 4-5 van het 
arrest) : "Vooreerst stelt zich de vraag over 
de omvang van de bevoegdheid van de ge
westelijke directeur. ( ... ) dat deze bepaald 
wordt in artikel 18 van het M.B. 26 no
vember 1991 ( ... ). Hieruit volgt dat de di
recteur een discretionaire bevoegdheid 
heeft die hem toelaat te opteren voor de 
wett~lijke oplossing, die hem in de gege
ven omstandigheden als meest opportuun 
voorkomt. De opportuniteit van de beslis
sing kan door de rechter in geen geval in 
vraag gesteld worden ( ... ). De rechterlijke 
macht is alleen bevoegd om een door het 
bestuur, bij de uitoefening van zijn discre
tionaire bevoegdheid, begane onrechtma
tigheid vast te stellen ( ... ). De beslissing 
mag dus slechts worden getoetst o~ haar 
wettelijkheid, m.a.w. nagaan of ze met ge
tuigt van kennelijke onredelijkheid en/of 
willekeurigheid ( ... ). Het is dus aan de hand 
van deze principes dat deze beslissingen 
moeten beoordeeld worden. De directeur 

(2) Cass., 2 dec. 1982, A.R. 6653, nr. 204. 
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heeft zijn beslissing genomen op grond van 
de beredeneerde overweging dat de activi
teit een misbruik van het stelsel van vo
luntariaat betreft en dat de omvang, de 
duurtijd ervan erop duiden dat de activi
teit onttrokken wordt aan het economisch 
circuit ten einde het loon uit te sparen, aan
nemende dat deze activiteit normalerwijze 
bezoldigd zou worden (. .. ). De beslissing tot 
niet-toelating van de directeur is dus in elk 
opzicht rechtmatig, niet kennelijk onrede
lijk en/of willekeurig, zodat aan zijn be
voegdheid en beleidsvrijheid niet hoeft ge
tornd te worden. Wat de andere 
beslissingen betreft, waarover trouwens 
door partijen eigenlijk niet meer werd ge
concludeerd, volgen deze het lot van de eer
ste beslissing (. .. ). Dat om die redenen de 
beslissingen van 5 mei 1994 en 21 decem
ber 1995 in hun geheel dienen bevestigd te 
worden", 

terwijl overeenkomstig artikel 45 van het 
koninklijk besluit van 25 november 1991 
houdende de werkloosheidsreglementering 
de minister de voorwaarden en de moda
liteiten bepaalt waaronder een werkloze 
een vrijwillige en gratis activiteit voor een 
derde kan uitoefenen met behoud van het 
recht op uitkeringen; overeenkomstig ar
tikel 18, § 2, van het ministerieel besluit 
van 26 november 1991 houdende de 
toepassingsregelen van de werkloosheids
reglementering een werkloze, met akkoord 
van de directeur van het gewestelijk 
werkloosheidsbureau, een vrijwillige en gra
tis activiteit voor rekening van een vere
niging zonder winstoogmerk kan uitoefe
nen, indien deze activiteit het voorwerp 
heeft uitgemaakt van een voorafgaande
lijke aangifte bij het werkloosheidsbureau; 
luidens artikel18, § 4, de directeur zijn ak
koord kan weigeren, inzonderheid wan
neer de tewerkstelling tot gevolg zou heb
ben dat de beschikbaarheid voor de 
arbeidsmarkt van de werkloze beduidend 
zou verminderen; overeenkomstig artikel 
144 van de Grondwet geschillen over bur
gerlijke rechten bij uitsluiting behoren tot 
de bevoegdheid van de rechtbanken; over
eenkomstig de artikelen 580, 2°, van het 
Gerechtelijk Wetboek en 7, § 11, van de 
besluitwet van 28 december 1944 betref
fende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders de arbeidsgerechten kennis
nemen van geschillen betreffende de uit de 
wetten inzake werkloosheid voortvloeiende 
rechten en verplichtingen van werkne
mers; de rechter die de onwettigheid vast
stelt van een beslissing omtrent de weige
ring of beperking van het recht op een 
werkloosheidsuitkering, bijgevolg zelf een 

beslissing nemen moet omtrent het recht op 
deze uitkering; de artikelen 44 en 45 van 
het koninklijk besluit van 25 november 
1991 en 18 van het ministerieel besluit van 
26 november 1991 aan de werkloze het sub
jectief recht toekennen om met behoud van 
het recht op werkloosheidsuitkeringen, vrij
willig en gratis een activiteit voor reke
ning van een vereniging zonder winstoog
merk uit te oefenen, op voorwaarde dat 
verweerder door toedoen van de directeur 
van zijn bevoegde gewestelijke werk
loosheidsbureau daartoe zijn toelating geeft; 
de directeur de toelating mag weigeren in
dien die activiteit de beschikbaarheid van 
de werkloze voor de arbeidsmarkt bedui
dend vermindert; de hoger vermelde wets
bepalingen aan verweerder de precieze 
rechtsverbintenis ten laste leggen zijn toe
lating te verlenen, telkens de desbetref
fende activiteit de beschikbaarheid van de 
werkloze voor de arbeidsmarkt niet bedui
dend vermindert; verweerder dienaan
gaande bijgevolg geen discretionaire, maar 
een gebonden bevoegdheid geniet; de appel
rechters derhalve de in het middel aange
duide wetsbepalingen schenden door te be
slissen enerzijds, dat de directeur een 
discretionaire bevoegdheid geniet en dat het 
arbeidshof niet aan de bevoegdheid en 
beleidsvrijheid van verweerder mag tor
nen, maar slechts mag nagaan of verweer
ders beslissing van 12 december 1994 niet 
getuigt van kennelijke onredelijkheid en/of 
willekeurigheid en, anderzijds, dat ver
weerders beslissing van 12 december 1994 
niet kennelijk onredelijk is en dat de an
dere bestreden beslissingen het lot van de 
eerste bestreden beslissing volgen : 

Overwegende dat, overeenkomstig 
artikel 45 van het koninklijk besluit 
van 25 november 1991 houdende 
de werkloosheidsreglementering, de 
minister de voorwaarden en de moda
liteiten bepaalt waaronder een werk
loze een vrijwillige en gratis activi
teit voor een derde kan uitoefenen met 
behoud van het recht op uitkeringen; 

Dat in uitvoering daarvan artikel 
18, § 2, van het ministerieel besluit 
van 26 november 1991 houdende 
de toepassingsregelen van de werk
loosheidsreglementering een werk
loze, met het akkoord van de direc
teur van het gewestelijk 
werkloosheidsbureau, een vrijwillige 
en gratis activiteit voor rekening van 
een vereniging zonder winstoogmerk 
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kan uitoefenen, indien deze activi
teit het voorwerp heeft uitgemaakt 
van een voorafgaandelijke aangifte bij 
het werkloosheidsbureau; dat deze 
voorafgaandelijke aangifte kan ter
zijde geschoven worden wanneer zij 
door ernstige, nauwkeurige en over
eenstemmende vermoedens wordt te
gengesproken; 

Dat, krachtens artikel 18, § 4, van 
dit ministerieel besluit, de directeur 
zijn akkoord kan weigeren, inzonder
heid wanneer de tewerkstelling of haar 
verlenging tot gevolg zou hebben dat 
de beschikbaarheid van de werkloze 
voor de arbeidsmarkt beduidend zou 
verminderen; 

Overwegende dat, wanneer de di
recteur van het gewestelijk werk
loosheidsbureau de werkloze de toe
stemming weigert om, met behoud van 
uitkeringen een vrijwillige en gratis 
activiteit uit te oefenen voor reke
ning van een jeugdtehuis of een ver
eniging zonder winstoogmerk en de 
werkloze deze beslissing betwist, er 
een geschil ontstaat over het recht van 
de werkloze op uitkering gedurende de 
periode tijdens dewelke de werkloze 
die activiteit wil uitoefenen; dat de be
rechting van dit geschil tot de bevoegd
heid van de arbeidsrechtbank behoort 
omdat deze, krachtens artikel 580, 1° 
en 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, 
kennisneemt van de geschillen betref
fende de rechten en verplichtingen van 
werknemers, welke voortvloeien uit de 
wetgeving inzake werkloosheid; 

Overwegende dat de arbeidsrecht
bank een toetsing met valle rechts
macht uitoefent op de beslissing van 
de directeur; dat, mits eerbiediging 
van het recht van verdediging en bin
nen het kader van het geding, zoals dit 
door de partijen is bepaald, alles wat 
onder de beoordelingsbevoegdheid van 
de directeur valt, onder de controle 
van de arbeidsrechtbank valt; dat het 
aan de rechter toekomt de aangevoch
ten beslissing op haar wettigheid te 
toetsen, wat hem toelaat in de beoor
deling van de feiten te treden en uit
spraak te doen over het recht van de 
werkloze; 

Overwegende dat geen wetsbepa
ling aan deze bevoegdheidsregeling af
breuk doet door een discretionaire 
en onaantastbare beoordelings
bevoegdheid aan de directeur toe te 
kennen met betrekking tot de door 
hem inzake artikel 45, derde lid, van 
het Werkloosheidsbesluit 1991 en ar
tikel 18 van het ministerieel besluit 
van 26 november 1991 te nemen be
slissing; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat de directeur terzake een dis
cretionaire bevoegdheid heeft, dat de 
arbeidsrechtbank aileen mag nagaan 
of de beslissing tot weigering van de 
directeur "niet getuigt van kennelijk 
onredelijkheid en/of willekeurigheid", 
dat de directorale beslissing van 12 de
cember 1994 "niet kennelijk onrede
lijk en/ofwillekeurig'' is, zodat aan de 
bevoegdheid en beleidsvrijheid van de 
directeur niet hoeft te worden getomd; 
dat het aldus de in het onderdeel 
aangewezen wettelijke bepalingen 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 19, 20, 21, 23, 
25 en 1068 van het Gerechtelijk Wetboek, 
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek, en het algemeen rechtsbeginsel van 
de autonomie der procespartijen, 

doordat het arbeidshof verweerders be
streden beslissingen van 5 mei 1995 en 21 
december 1995 bevestigt; het arbeidshof al
dus beslist op volgende gronden (pag. 5 van 
het arrest) : ''Wat de andere beslissingen be
treft, waarover trouwens door partijen ei
genlijk niet meer werd geconcludeerd, vol
gen deze het lot van de eerste beslissing. 
Het is inderdaad zo dat (eiseres) bij de con
trole werkend werd aangetroffen in de 
VZW, niet had aangekruist, haar controle
kaart niet kon voorleggen en zij sinds 15 
september 1994 afgevaardigd beheerder is 
van deze VZW, zonder dat zij daar aan
gifte van deed, zodat dient aangenomen te 
worden zij blijkbaar ongestoord in de VZW 
is blijven functioneren, ondanks de 
weigeringsbeslissing en zoals zij zelftrou
wens verklaarde met het oog op de uit
bouw van de activiteit om haarzelfbezol
digd tewerk te stellen. Dat om die redenen 
de beslissingen van 5 mei 199(5) en 21 
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december 1995 in hun geheel dienen be
vestigd te worden"; 

terwijl, eerste onderdeel een eindvonnis de 
rechtsmacht van de rechter over een ge
schilpunt uitput, behoudens de rechtsmid
delen bij de wet bepaald en het gezag van 
het rechterlijk gewijsde verhindert dat een 
vordering waarover een eindbeslissing is 
gewezen, opnieuw wordt ingesteld; het, 
overeenkomstig het algemeen rechtsbegin
sel van de autonomie der procespartijen, 
aan partijen staat om door het hoofdbe
roep en het incidenteel hoger beroep de per
ken te bepalen waarbinnen de rechter in 
hoger beroep uitspraak moet doen over de 
aan de eerste rechter voorgelegde betwis
tingen; verweerder in zijn verzoekschrift tot 
hoger beroep enerzijds uitdrukkelijk er
kent te berusten in de vernietiging van de 
administratieve beslissing van 5 mei 1995, 
maar zich niet te kunnen neerleggen bij de 
vernietiging van de beslissing van 12 de
cember 1994 (pag. 2 van het verzoekschrift 
tot hoger beroep) en, anderzijds, in het be
schikkend gedeelte van zijn verzoekschrift 
tot hoger beroep vordert het beroepen von
nis te vernietigen en de administratieve be
slissing van 12 december 1994 te bevesti
gen; het beroepen vonnis niet aileen 
verweerders beslissing van 12 december 
1994, maar ook verweerders beslissingen 
van 5 mei 1995 en 21 december 1995 ver
nietigt; uit de procedurestukken waarop 
Uw Hofvermag acht te slaan, derhalve on
omstotelijk volgt dat verweerder slechts ho
ger beroep heeft ingesteld tegen het beroe
pen vonnis, in zoverre de appelrechters de 
bestreden beslissing van 12 december 1994 
hebben vernietigd; eiseres geen inciden
teel hoger beroep tegen het vonnis a quo 
heeft ingesteld; de procespartijen aldus de 
grenzen van het geschil in hoger beroep 
hebben beperkt tot de wettigheid en recht
matigheid van de bestreden beslissing van 
12 december 1994; het arbeidshof zich der
halve niet meer mocht uitspreken over de 
wettigheid van de bestreden beslissingen 
van 5 mei en 21 december 1995; de appel
rechters derhalve door op de in het mid
del aangegeven gronden verweerders be
slissingen van 5 mei en 21 december 1995 
te bevestigen de in het middel aangeduide 
wetsbepalingen en algemene rechtsbegin
selen, met uitzondering van de artikelen 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek schenden, (. .. ) : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 1068 van het Gerechtelijk Wet-

hoek, het hoger beroep tegen een eind
vonnis of tegen een vonnis alvorens 
recht te doen het geschil zelf aanhan
gig maakt bij de rechter in hoger be
roep; 

Dat nochtans de partijen de gren
zen bepalen waarbinnen de rechter in 
hoger beroep over de aan de eerste 
rechter overgelegde betwisting uit
spraak moet doen; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat verweerder zijn hoger be
roep heeft beperkt tot de beslissing 
van de gewestelijke directeur van 12 
december 1994 en eiseres geen inci
denteel beroep tegen het bestreden 
vonnis heeft ingesteld; 

Overwegende dat het arrest uit
spraak doet over de niet in het hoger 
beroep betrokken beslissingen van de 
gewestelijke directeur van 5 mei en 21 
december 1995; 

Dat het arrest aldus artikel 1068 
van het Gerechtelijk Wetboek en het 
algemeen rechtsbeginsel van de auto
nomie van de procespartijen miskent; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het vernietigde 
arrest; gelet op artikel 1017, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, ver
oordeelt verweerder in de kosten; ver
wijst de zaak naar het Arbeidshof te 
Brussel. 

28 juni 1999 - 3e kamer - Voorzitter : 
de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Nelissen 
Grade en Simont. 



Nr. 406 HOF VAN CASSATIE 983 

Nr. 406 

38 KAMER- 28 juni 1999 

CASSATIEBEROEP - BURGERLIJKE ZA
KEN- VORMEN- VORM VAN HET CASSATIE
BEROEP EN VERMELDINGEN- MID DEL VAN 
NIET -ONTV ANKELIJKHEID VAN VOORZIENING 
- VERZOEKSCHRIFT- NIET ONDERTEKEND 
DOOR ADVOCAAT BIJ HOF VAN CASSATIE - GE
VOLG. 

Het middel van niet-ontvankelijkheid van 
de voorziening opgeworpen door de ver
weerder en hieruit afgeleid dat het ver
zoekschrift tot cassatie niet is onderte
kend door een advocaat bij het Hof van 
Cassatie, is gegrond; het verzoekschrift tot 
cassatie moet zijn ondertekend door een 
advocaat bij het Hof van Cassatie (1). 
(Art. 1080 Ger.W.) 

CVLAAMSE FUSIEVENNOOTSCHAP N.V. 
T. VAN DEN BULCKJ 

ARREST 

(A.R. S.99.0004.N) 

RET ROF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 16 september 1998 ge
wezen door het Arbeidshof te Antwer
pen; 

Over het door verweerder opgewor
pen middel van niet-ontvanke
lijkheid van de voorziening : het ver
zoekschrift is niet ondertekend door 
een advocaat bij het Rof van Cassa
tie: 

Overwegende dat artikel 1080 van 
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat 
het verzoekschrift tot cassatie op 
straffe van nietigheid moet zijn on
dertekend door een advocaat bij het 
Rof van Cassatie; 

Overwegende dat het verzoekschrift 
waarbij de voorziening wordt inge
steld, niet ondertekend is door een ad
vocaat bij het Rof van Cassatie; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid gegrond is; 

(1) Zie : Cass., 17 feb. 1983, ;A.R. 6776, nr. 342; 
29 maart 1999, A.R. S.98.0080.F, nr. 188. 

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

28 juni 1999 - 3e kamer- Voorzitter : 
de h. Farrier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Biitzler. 

Nr. 407 

ze KAMER- 29 juni 1999 

GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART.100 TOT 
EINDE) - ARTIKEL 159 - RECHTERLIJKE 
MACHT- TOEPASSING VAN BESLUIT- TOET
SING VAN DE WETTIGHEID- GEVOLG. 

Niet bindend verklaren van een over
heidsbeslissing bij toepassing van arti
kel 159 Grondwet brengt slechts mee dat 
zij voor de betrokkenen rechten noch ver
plichtingen oplevert. De onwettige beslis
sing blijft voortbestaan zolang zij niet in
gevolge een annulatieberoep wordt 
vernietigd (1). (Art. 159 Grondwet.) 

(RABAEYS) 

ARREST 

(A.R. P.98.0109.N) 

RET ROF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 december 1997 door 
het Rofvan Beroep te Gent gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 149, 159 van 

de Grondwet, 19bis, §§ 1, 2, 3, 4 en 5, 25, 
§ 1, van het decreet van de Vlaamse Raad 
van 28 juni 1985 betreffende de milieu
vergunning (art. 19bis ingevoegd bij het de
creet van 21 december 1990 en v66r de wij
ziging bij het decreet van 22 december 
1993), 52, 1°, b, en 3 °, van het Besluit van 

(1) Zie : Cass., 22 maart 1993, A.R. 9512, nr. 
154 (10°), en de conclusie van advocaat-generaal 
Leclercq in Bull. en Pas., onder hetzelfde num
mer. 
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de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 
houdende vaststelling van het Vlaams Re
glement betreffende de milieuvergunning 
(Vlarem I), 2, § 3, van het Besluit van de 
Vlaamse Regering van 24 juli 1991 hou
dende aanwijzing van de bevoegde ambte
naren en vaststelling van nadere regels met 
betrekking tot de dossiertaks bedoeld in ar
tikel 19bis van het decreet van 28 juni 1985 
betreffende de milieuvergunning, 3, § 1, van 
de bij koninklijk besluit van 12 januari 
1973 gecoi:irdineerde wetten op de Raad van 
State, 

doordat het bestreden arrest van her
vorming de verbeterde tenlastelegging las
tens eiser bewezen verklaart en hem ver
oordeelt tot een gevangenisstraf van 3 
maanden, met uitstel van tenuitvoerleg
ging voor een termijn van 3 jaar, en tot een 
geldboete van 1.500 frank gebracht op 
225.000 frank, op volgende gronden: De 
tenlastelegging zoals nader omschreven en 
verbeterd is lastens eiser bewezen. Eiser 
betwist niet dat hij niet over een schrifte
lijke vergunning beschikte die een afwij
king van de voorwaarde in verband met het 
maximum toegelaten mestvarkens ver
meld in de vergunning van 29 december 
1988 inhield. Hij houdt evenwel voor over 
een zogenaamde stilzwijgende vergun
ning te beschikken op grand waarvan hij 
2.350 mestvarkens mocht houden op het 
tijdstip vermeld in de verbeterde tenlas
telegging. Dit zou gelet op het bepaalde in 
art. 25, § 1, van het decreet van de Vlaamse 
Raad van 28 juni 1985 betreffende de 
milieuvergunning, het gevolg zijn van het 
feit dat binnen de termijn van 5 maan
den geen uitspraak zou zijn gedaan over 
zijn beroep tegen de beslissing van de Be
stendige Deputatie van de Provincieraad 
van West-Vlaanderen van 25 februari 1993, 
waarbij zijn aanvraag voor een vergun
ning om het bedrijf uit te brei den met 825 
mestvarkens geweigerd was. In tegenstel
ling tot wat eiser aanvoert is er wel dege
lijk een uitspraak over zijn beroep bin
nen voormelde termijn van 5 maanden, 
meer bepaald bij aangetekende brief van 26 
april1993 aan Mr. Denys, optredend voor 
eiser, ter kennis gebrachte beslissing van 
de bestuursdirecteur ing. Fr. Wambacq, ge
machtigd ambtenaar van het Bestuur 
Milieuvergunningen, waarbij het beroep 
niet ontvankelijk werd verklaard. Deze be
slissing bracht mede dat "de procedure voor 
het niet ontvankelijk bevonden beroep" 
beeindigd was (art. 52.1.b in fine van VIa
rem I). Eiser beschikte dus niet over de be
weerde stilzwijgende vergunning. De wet
tigheid van deze uitspraak dient door het 

hof(van beroep) niet te worden onderzocht, 
omdat een eventuele onwettigheid van deze 
beslissing niet meebrengt dat er geen uit
spraak zou zijn in de zin van art. 25, § 1, 
van het milieuvergunningsdecreet. Deze be
paling maakt immers geen onderscheid 
naargelang de uitspraak al dan niet con
form de wet is. Art. 159 van de Grondwet 
dat verplicht de algemene, provinciale en 
plaatselijke besluiten en verordeningen 
slechts toe te passen in zoverre zij met de 
wetten overeenstemmen, brengt niet mede 
dat het hof (van beroep) voormelde uit
spraak, zo zij onwettig zou zijn, als niet be
staande voor de toepassing van art. 25, § 1, 
van het milieuvergunningsdecreet zou moe
ten beschouwen, 

terwijl, (. .. ) 
tweede onderdeel, het bestuur luidens de 

artikelen 31, § 1 en 2, r, en 52, r, b, van 
het Vlarem I besluit slechts over een ter
mijn van 14 kalenderdagen beschikte vanaf 
de laatste dag van de publicatie door aan
plakking van de beslissing van 25 februari 
1993 van de Bestendige Deputatie, om aan 
eiser te melden dat zijn beroep niet ont
vankelijk was; dat deze aanplakking ge
beurde vanaf 5 maart 1993 zodat het schrij
ven van 24 april 1993 van de 
bestuursdirecteur Fr. Wambacq, waarbij 
deze aan eiser mededeelde dat zijn be
roep laattijdig was, buiten de voorziene ter
mijn viel; dat dit schrijven van 24 april 
1993 van de administratie eveneens laat
tijdig was gezien het beroep door eiser op 
1 april1993 werd ingesteld en de brief van 
24 april1993 eiser slechts op 27 april1993 
bereikte, dus eveneens na de termijn van 
14 kalenderdagen, berekend vanaf de da
tum van indienen van het beroep; dat nu de 
kwestieuze termijn van 14 kalenderdagen 
een vervaltermijn is, het bestreden ar
rest ten onrechte de brief van 24 april 1993 
van het bestuur als geldig heeft beschouwd 
en eiser wel gerechtigd was op een stil
zwijgende vergunning (schending van de 
art. 25, § 1, van het decreet van 28 juni 
1985, 31, § 1 en 2, r, 52, r, b, van het Be
sluit van 6 februari 1991); 

uierde onderdeel, de gebeurlijke onwet
tigheid van de beslissing van de Minis
ter, waarbij het beroep van eiser onont
vankelijk werd verklaard wegens zogezegde 
laattijdige betaling, tot gevolg heeft dat ei
ser aanspraak kon maken op de toepas
sing van artikel 25, § 1, van het milieu
vergunningsdecreet; dat de rechtbanken 
immers van een onwettig besluit geen toe
passing mogen maken; dat het bestreden 
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arrest door te stellen dat er toch een be
staande beslissing was, alhoewel onwet
tig, van deze onwettige beslissing dan toch 
toepassing maakt; dat het feit dat een on
wettige beslissing niet onbestaande zou zijn 
aan het verbod van toepassing ervan geen 
afbreuk doet en de rechterlijke controle 
daarop niet beperkt; schending van de art. 
159 van de Grondwet, 25, § 1, van het de
creet van 28 juni 1985); 

Overwegende dat eiser de beper
king van het toegelaten aantal mest
varkens, grondslag van de hem ver
weten telastlegging, betwist met de 
aanvoering dat, bij ontstentenis van 
een wettige uitspraak over de ontvan
kelijkheid van het door hem ingestelde 
beroep tegen de weigeringsbeslissing 
van de bestendige deputatie binnen de 
artikel 23 Milieuvergunningsdecreet 
vastgestelde termijn, hij met toepas
sing van artikel 25, § 1, van dit de
creet geacht wordt een vergunning tot 
uitbreiding van zijn exploitatie beko
men te hebben; 

Wat het vierde onderdeel betreft: 
Overwegende dat de in artikel 25, 

§ 1, Milieuvergunningsdecreet be
paalde sanctie die erin bestaat dat, bij 
ontstentenis van een uitspraak over 
het beroep binnen de termijn van het 
te dezen toepasselijke artikel 23 van 
dit decreet, de vergunning geacht 
wordt te zijn bekomen, aileen ertoe 
strekt de betrokkene rechtszekerheid 
te verscha:ffen door de overheid te ver
plichten tijdig over zijn rechtsmiddel 
te beslissen; 

Dat deze sanctie geen verband 
houdt met de wettigheid van de te ne
men beslissing, die blijft voortbestaan 
zolang zij niet ingevolge een annulatie
beroep wordt vernietigd; dat zelfs in 
dat geval de overheid de haar opge
legde verplichting kan vervullen door 
het tijdig nemen van een nieuwe be
slissing binnen een nieuwe termijn 
van dezelfde duur als de oorspronke
lijke termijn; 

Overwegende dat het niet bindend 
verklaren van een overheidsbeslissing 
bij toepassing van artikel159 Grand
wet slechts meebrengt dat zij voor de 

betrokkenen rechten noch verplich
tingen oplevert, zonder het bestaan 
zelf van deze beslissing aan te tas
ten; dat de rechter bij het toepassen 
van deze wettigheidsexceptie aan de 
overheid evenmin het recht ontzegt de 
onwettigheid te herstellen door het ne
men van een nieuwe beslissing, mocht 
de onwettige beslissing ingevolge een 
annulatieberoep zijn vernietigd; 

Dat het inroepen van de wettig
heidsexceptie van artikell59 Grand
wet voor het wel of niet bestaan van 
een stilzwijgende vergunning met toe
passing van artikel 25, § 1, Milieu
vergunningsdecreet irrelevant is; 

Overwegende dat de appelrechters 
door op grond van de vermelde grond
wettelijke bepaling te considereren dat 
zij de uitspraak over de ontvanke
lijkheid van het beroep, zelfs indien 
onwettig, niet als niet bestaande moe
ten beschouwen voor de toepassing 
van artikel 25, § 1, Milieuvergun
ningsdecreet, geen onwettige beslis
sing toepassen doch de ondoelmatig
heid van de opgeworpen wettigheids
excepties voor het bestaan van de 
aangevochten beslissing en het hier
uit voortvloeiend ontbreken van een 
met toepassing van dit artikel beko
men stilzwijgende vergunning vast
stellen; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat de niet bij wijze 

van annulatieberoep opgeworpen on
wettigheid wegens laattijdige kennis
geving van de beslissing over de ont
vankelijkheid van het beroep, het be
staan van deze beslissing niet aan
tast noch tot een stilzwijgende milieu
vergunning bij toepassing van arti
kel 25, § 1, Milieuvergunningsdecreet 
leidt; 

Dat een op grond van artikel 52, 1", 
b, Vlarem I-besluit opgeworpen on
wettigheid, wanneer zij ondoelmatig is, 
niet moet worden onderzocht; 

Dat de appelrechters door dit te con
sidereren, zich over de wettigheid van 
de ontvankelijkheidsbeslissing die 
volgt uit de brief van 24 april 1993 
(lees : 26 april1993) niet uitspreken; 
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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. 

29 juni 1999 - 2e kamer - Voorzitter : 
de h. Holsters, voorzitter- Verslagge
ver : de h. Goethals - Gelijkluidende con
clusie van de h. du Jardin, eerste advocaat
generaal - Advocaat : mr. Houtekier. 

Nr. 408 

2e KAMER - 29 juni 1999 

1° GENEESKUNDE - GENEESMIDDELEN 
(VERDOVENDE MIDDELEN INBEGREPEN)- IN
TERNATIONALE SLUIKHANDEL IN VERDO
VENDE MIDDELEN- INVOER - FElTEN GE
PLEEGD IN BELGIE EN IN HET BUITENLAND -
AFZONDERLIJKE FElTEN- BEGINSEL "NON BIS 
IN IDEM"- TOEPASSING. 

2° MISDRIJF - GEPLEEGD IN HET BUITEN
LAND- VERDOVENDE MIDDELEN- INTERNA
TIONALE SLUIKHANDEL- INVOER- FElTEN 
GEPLEEGD IN BELGIE EN IN HET BUITENLAND 
-AFZONDERLIJKE FElTEN- BEGINSEL "NON 
BIS IN IDEM"- TOEPASSING. 

3o INTERNATIONALE VERDRAGEN -
ENKELVOUDIG VERDRAG INZAKE VERDOVENDE 
MIDDELEN VAN 30 MAART 1961- ARTIKEL 
36.2.A- INTERNATIONALE SLUlliHANDEL- IN
VOER- FElTEN GEPLEEGD IN BELGIE EN IN 
HET BUITENLAND- AFZONDERLIJKE FElTEN 
- BEGINSEL "NON BIS IN IDEM"- TOEPAS
SING. 

4o INTERNATIONALE VERDRAGEN
VERDRAG INZAKE PSYCHOTROPE STOFFEN VAN 
21 FEBRUARI 1971-ARTIKEL 22.2.A(I)- IN
TERNATIONALE SLUIKHANDEL - INVOER
FElTEN GEPLEEGD IN BELGIE EN IN HET BUI-

TENLAND - AFZONDERLIJKE FElTEN -BE
GINSEL "NON BIS IN IDEM"- TOEPASSING. 

5o INTERNATIONALE VERDRAGEN
SCHENGENUITVOERINGSOVEREENKOMST
ARTIKEL 54- VERDOVENDE MIDDELEN- IN
TERNATIONALE SLUIKHANDEL- INVOER
FElTEN GEPLEEGD IN BELGIE EN IN HET BUI
TENLAND - AFZONDERLIJKE FElTEN- BE
GINSEL "NON BIS IN IDEM"- TOEPASSING. 

6° INTERNATIONALE VERDRAGEN -
SCHENGENUITVOERINGSOVEREENKOMST
ARTIKEL 71- VERDOVENDE MIDDELEN- IN
TERNATIONALE SLUIKHANDEL- INVOER
FElTEN GEPLEEGD IN BELGIE EN IN RET BUI
TENLAND - AFZONDERLIJKE FElTEN -BE
GINSEL "NON BIS IN IDEM"- TOEPASSING. 

7o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) 
-"NON BIS IN IDEM"- VERDOVENDE MID DE
LEN- INTERNATIONALE SLUIKHANDEL- IN
VOER - FElTEN GEPLEEGD IN BELGIE EN IN 
HET BUITENLAND- AFzONDERLIJKE FElTEN 
- BEGINSEL "NON BIS IN IDEM"- TOEPAS
SING. 

so RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTI
KEL 6.1 - REDELIJKE TERMIJN- BEHANDE
LING VAN DE ZAAK BINNEN EEN REDELIJKE 
TERMIJN- VERPLICHTING IN HOOFDE VAN DE 
VERDRAGSTATEN EN HUN GERElCHTELIJKE 
OVERHEDEN. 

go RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTI
KEL 6.1- REDELIJKE TERMIJN- BEHANDE
LING VAN DE ZAAK BINNEN EEN REDELIJKE 
TERMIJN- VERPLICHTING IN HOOFDE VAN DE 
VERDACHTE OF DE BEKLAAGDE. 

10° RECHTEN VAN DE MENS - VER
DRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6-
ARTIKEL 6.1- REDELIJKE TERMIJN- OVER
SCHRIJDING- KRENKING VAN FUNDAMEN
TEEL RECHT- GEVOLG. 

11° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN -
STRAFVORDERING- REDELIJKE TERMIJN
TAAK VAN DE RECHTER 

1" 2° 3° 4° 5o 6° en 7o Ongeacht het in 
~rtikel' siva~ de Overeenkomst van 19 
juni 1990 ter uitvoering van het Akkoord 
van Schengen van 14juni 1985 vervatte 
"non bis in idem"-beginsel, volgt uit de be
palingen (van artikel 71 van deze over
eenkomst) van artikel 36.2.a van het En
kelvoudig Verdrag inzake verdovende 
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middelen van 30 maart 1961 en van ar
tikel22.2.a(i) van het Verdrag inzake psy
chotrope stoffen van 21 februari 1971 dat 
de op het grondgebied van verschillende 
Overeenkomstsluitende Partijen gepleegde 
strafbare feiten, wat de sluikhandel in 
verdovende middelen en psychotrope stof
fen betreft, afzonderlijke misdrijven zijn 
die afzonderlijk worden bestraft. (Art. 54 
en 71 S.U.O., art. 36.2.a, Enkelvoudig 
Verdrag inzake verdovende middelen van 
30 maart 1961, art. 22.2.a (i) Verdrag in
zake psychotrope sto:ffen van 21 februari 
1971.) (1) 

8° en go De verplichting om de zaak bin
nen redelijke termijn te behandelen, zo
als vereist door artikel 6.1 E. V.R.M., rust 
op de Verdragstaten en op hun ter zake 
bevoegde gerechtelijke overheden; in geen 
geval is een verdachte of een beklaagde 
gehouden tot actieve medewerking met de 
gerechtelijke overheden om de behande
ling van zijn zaak te doen versnellen. 
(Art. 6.1 E.V.R.M.) 

10° en 11 o De overschrijding van de rede
lijke termijn !evert op zich een krenking 
op van een aan de verdachte of de be
klaagde door artikel 6.1 E. V.R.M. ver
leend fundamenteel recht; waar het de 
rechter staat te oordelen welk gevolg aan 
een overschrijding van de redelijke ter
mijn moet worden verleend, vermag hij 
niet wettig te beslissen dat het overschrij
den van de redelijke termijn de verdachte 
of de beklaagde niet grieft. (Art. 6.1 
E.V.R.M.) 

(LORSE) 

ARREST 

(A.R. P.99.0754.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 april 1999 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 54, 56 en 71 

van de Overeenkomst ter uitvoering van 
het tussen de regeringen van de staten van 
de Benelux Economische Unie, de Bonds
republiek Duitsland, en de Franse Repu
bliek op 14 juni 1985 te Schengen geslo-

(1) Cass., 28 juni 1994, A.R. P.94.0503.N, nr. 
335. 

ten akkoord betre:ffende de geleidelijke 
afschaffing van de controles aan de ge
meenschappelijke grenzen, goedgekeurd bij 
wet van 18 maart 1993, in werking getre
den op 26 maart 1995 (Schengen Overeen
komst), 36 van het Enkelvoudig Verdrag in
zake verdovende middelen, opgemaakt te 
New-York op 30 maart 1961 en goedge
keurd bij wet van 20 augustus 1969 (En
kelvoudig Verdrag), 149 van de Gecoiirdi
neerde Grondwet, het algemeen rechtsbe
ginsel volgens hetwelk het de rechter, 
wanneer twee normen van gelijke rang 
strijdig zijn, de meest recente moet toe
passen en 13, 2° lid, van de Voorafgaan:de 
Titel van het Wetboek van Strafvorde
ring, 

doordat het bestreden arrest stelt "dat 
geen rekening kan worden gehouden met 
de veroordeling die lastens (eiser) op 11 fe
bruari 1997 werd uitgesproken door het Ge
rechtshofte 's-Gravenhage; dat de bestraf
fing van de op Belgisch grondgebied ge
pleegde misdrijven ingevolge het terri
torialiteitsbeginsel uitsluitend ressor
teert onder de bevoegdheid van de Bel
gische strafgerechten; dat, desbetre:ffend 
ook bij de toepassing van het artikel 65 Sw., 
enkel rekening kan worden gehouden met 
vonnissen en arresten die werden uitge
sproken door de Belgische rechtsmachten; 
dat de Belgische strafwet tot doel heeft de 
rechtsorde te handhaven binnen de rijks
grenzen; dat de rechter, bij de uitoefening 
van deze taak, uitsluitend rekening kan 
houden met veroordelingen die, gebaseerd 
op dit soevereiniteitsprincipe, werden uit
gesproken door een Belgische rechtbank; 
dat de veroordeling die op 11 februari 1997 
werd uitgesproken door een buitenlands 
rechtscollege, niet gericht is op de bescher
ming van de rechtsorde binnen de gren
zen van het Rijk; dat deze uitspraak der
halve niet in aanmerking kan worden 
genomen bij de bepaling van de straf die 
moet worden opgelegd ter beteugeling van 
feiten die in Belgie werden gepleegd; dat 
vermeld soevereiniteitsprincipe met be
trekking tot drugs wordt erkend in arti
kel 36.2.a van het Enkelvoudig Verdrag, 
waarbij wordt bepaald dat 'de in § 1 opge
somde strafbare feiten, indien ze in ver
schillende landen zijn begaan, als afzon
derlijke strafbare feiten worden beschouwd 
met inachtneming van de beperkingen een 
partij door haar grondwet, haar rechtsstel
sel en nationale wetgeving opgelegd'; (. .. ) 
dat artikel 54 van de Schengen-overeen
komst geen afbreuk doet aan voormeld 
artikel 36; dat art. 71 van de Schengen
overeenkomst immers uitdrukkelijk 
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verwijst naar de bestaande verdra
gen gesloten binnen het raam van de 
Verenigde Naties met betreklring tot drugs 
waarbij de verdragsluitende staten zich er
toe verbinden maatregelen te treffen te
gen sluikhandel met inachtneming van die 
verdragen en, behoudens een gemeenschap
pelijke verantwoordelijkheid, ook een na
tionale verantwoordelijkheid met betrek
king tot het beleid op het eigen grondgebied 
dragen" (p. 5 en 6 van het bestreden ar
rest); 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn con
clusies aanvoerde dat "thans evenwel re
kening dient gehouden te worden met de 
bepalingen van de Schengen-overeenkomst 
van 19 juni 1990; in het bijzonder artikel 
54 van de Schengen-overeenkomst bepaalt 
dat deze bepaling in de rechtspraak reeds 
terecht toepassing vond en de strafvorde
ring lastens een persoon uit hoofde van fei
ten waarvoor deze persoon in Duitsland 
reeds was veroordeeld, door de Belgische 
strafrechter onontvankelijk werd verklaard 
(Corr. Eupen, 3 april 1996, R.D.P., 1996, 
1159; zie ook F. Thomas, 'Internationals 
rechtshulp in strafzaken', A. P.R., Antwer
pen, Kluwer Rechtswetenschappen Bel
gie, 1998, nr. 111, p. 82); ( ... ) zoals hierbo
ven werd uiteengezet, de misdrijven die 
thans aan concluant worden ten laste ge
legd, door eenheid van opzet door eenzelfde 
feit zijn opgeleverd als de misdrijven uit 
hoofde waarvan concluant door het Ge
rechtshof te 's-Gravenhage definitief werd 
veroordeeld; (. .. )de strafvordering ten laste 
van concluant derhalve bij toepassing van 
artikel 54 van het Schengen-verdrag on
ontvankelijk dient te worden verklaard" (p. 
8 van de conclusies); eiser aldus aanvoerde 
dat, nu hij reeds voor hetzelfde feit als 
waarvoor hij voor de appelrechters diende 
te verschijnen werd veroordeeld door het 
Gerechtshofte 's-Gravenhage (beslissing dd 
11 februari 1997), de Belgische strafvor
dering lastens hem onontvankelijk is in
gevolge artikel 54 van de Schengen Over
eenkomst; het bestreden arrest, door te 
beslissen "dat artikel 54 van de Schengen
overeenkomst geen afbreuk doet aan arti
kel 36.2.a van het Enkelvoudig Verdrag" 
(. .. ) "waarbij wordt bepaald dat de in § 1 op
gesomde strafbare feiten, indien ze in ver
schillende landen zijn begaan" dit ver
weer niet wettig beantwoordt; de 
appelrechters artikel 54 van de Schengen 
Overeenkomst dienden toe te passen nu 
aan dit artikel geen afbreuk wordt gedaan 
door artikel 36.2.a van het Enkelvoudig 
Verdrag of artikel 71 van de Schengen 
Overeenkomst (schending van de artike-

len 149 van de Gecoiirdineerde Grand
wet, 54 en 71 van de Schengen Overeen
komst en 36.2.a van het Enkelvoudig 
Verdrag); het bestreden arrest hoe dan ook, 
ook indien artikel 36.2.a van het Enkel
voudig Verdrag en artikel 54 van de Schen
gen Overeenkomst strijdig zouden zijn, ar
tikel 54 diende toe te passen (schending 
van het algemeen rechtsbeginsel volgens 
hetwelke de rechter, wanneer twee nor
men van gelijke rang strijdig zijn, de meest 
recente moet toepassen) en de strafvorde
ring onontvankelijk diende te verklaren; 

en terwijl, tweede onderdeel, artikel 56 
van de Schengen Overeenkomst bepaalt 
dat, "indien door een Overeenkomst
sluitende Partij een nieuwe vervolging 
wordt ingesteld tegen een persoon die ter 
zake van dezelfde feiten bij onherroepe
lijk vonnis door een andere Overeenkomst
sluitende Partij is berecht, iedere periode 
van vrijheidsbeneming die wegens deze fei
ten op het grondgebied van laatstgenoemde 
Partij werd ondergaan op de eventueel op 
te leggen straf of maatregel in mindering 
te worden gebracht. Voor zover de 
nationale wetgeving dit toelaat, wordt 
tevens rekening gehouden met andere 
reeds ondergane straffen of maatregelen 
dan vrijheidsbeneming"; het bestreden ar
rest, door te oordelen dat "(de veroorde
ling die op 11 februari 1997 werd uitge
sproken door een buitenlands rechtscollege) 
niet in aanmerking kan worden genomen 
bij de bepaling van de straf die moet wor
den opgelegd ter beteugeling van feiten die 
in Belgie werden gepleegd", louter omdat 
deze veroordeling "niet gericht is op de be
scherming van de rechtsorde binnen de 
grenzen van het Rijk", niet wettig is ver
antwoord (schending van de artikelen 13, 
3e lid, V.T.Sv. en 56 van de Schengen Over
eenkomst); zodat, het bestreden arrest, door 
de strafvordering lastens eiser ontvanke
lijk te verklaren en door de periode van 
vrijheidsbeneming die eiser voor deze fei
ten onderging niet in mindering te bren
gen van de opgelegde straf, op grond van de 
overweging dat artikel 54 van de Schen
gen Overeenkomst geen afbreuk doet aan 
artikel 36 van het Enkelvoudig Verdrag, de 
als geschonden aangeduide artikelen en al
gemeen rechtsbeginsel schendt : 

Overwegende dat krachtens arti
kel 71 van de Overeenkomst van 19 
juni 1990 ter uitvoering van het Ak
koord van Schengen van 14 juni 1985, 
de Overeenkomstsluitende Partijen 
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zich ertoe verbinden, met inachtne
ming van de bestaande verdragen van 
de Verenigde Naties, alle maatrege
len te treffen die met het oog op het te
gengaan van de sluikhandel in verdo
vende middelen en psychotrope stoffen 
vereist zijn, waaronder de bestuur
lijke en strafrechtelijke maatregelen 
teneinde de illegale uitvoer van ver
dovende middelen en psychotrope stof
fen van enige aard, cannabis inbegre
pen, alsmede de verkoop, verstrekking 
en aflevering van die middelen tegen 
te gaan; 

Dat de maatregelen die door de 
Overeenkomstsluitende Partijen zijn 
genomen in overeenstemming met de 
bestaande verdragen van de Verenigde 
Naties, inzonderheid het Enkelvou
dig verdrag van 30 maart 1961 in
zake verdovende middelen, het Ver
drag van 21 februari 1971 inzake 
psychotrope stoffen en het Verdrag van 
de Verenigde Naties van 20 decem
ber 1988 tegen de sluikhandel in ver
dovende middelen en psychotrope stof
fen, onverminderd van kracht blijven; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 36.2.a van het Enkelvoudig Ver
drag van 30 maart 1961 inzake ver
dovende middelen, elk van de in dit 
verdrag opgesomde strafbare feiten, 
als afzonderlijk strafbare feiten wor
den beschouwd, indien deze in ver
schillende landen zijn begaan; dat ar
tikel22.2.a(i) van het Verdrag van 21 
februari 1971 inzake psychotrope stof
fen een gelijkaardige bepaling bevat 
met betrekking tot een reeks samen
hangende handelingen die strafbare 
feiten zijn krachtens het Verdrag, en 
die gepleegd zijn in verschillende Ian
den; 

Overwegende dat uit deze bepalin
gen volgt dat, ongeacht het in arti
kel 54 Schengen-Overeenkomst ver
vatte non his in idem-beginsel, de op 
het grondgebied van verschillende 
Overeenkomstsluitende Partijen ge
pleegde strafbare feiten, wat de sluik
handel in verdovende middelen en psy
chotropische stoffen betreft, afzon
derlijke misdrijven zijn die afzonderlijk 
worden bestraft; 

Dat deze afzonderlijke vervolging 
niet dezelfde feiten betreft, en een 
reeds ondergane periode van vrijheids
beneming niet in rekening wordt ge
bracht; 

Overwegende dat de appelrechters, 
door te considereren "dat vermeld 
soevereiniteitsprincipe met betrek
king tot drugs wordt erkend in arti
kel 36.2.a van het Enkelvoudig Ver
drag (. .. ) artikel 54 van de Schengen
overeenkomst geen afbreuk doet aan 
de toepassing van voormeld artikel 36 
(. .. )art. 71 van de Schengen-overeen
komst immers uitdrukkelijk verwijst 
naar de bestaande verdragen geslo
ten binnen het raam van de Verenigde 
Naties met betrekking tot drugs waar
bij de verdragsluitende staten zich er
toe verbinden maatregelen te treffen 
tegen sluikhandel met inachtneming 
van die verdragen en, behoudens een 
gemeenschappelijke verantwoordelijk
heid, ook een nationale verantwoor
delijkheid met betrekking tot het be
leid op het eigen grondgebied dragen", 
hun beslissing regelmatig met rede
nen omkleden en naar recht verant
woorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, gesteld als uolgt : 

schending van artikel 6.1 van het Ver
drag tot beschernring van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden, on
dertekend te Rome op 4 november 1950 en 
goedgekeurd bij Wet van 13 mei 1955 
(E.V.R.M.) en het algemeen rechtsbegin
sel van het recht van verdediging, 

doordat het bestreden arrest eisers mid
del uit zijn conclusies, volgens hetwelk er 
wegens de overschrijding van de redelijke 
termijn geen straf meer kon worden opge
legd, afwijst op grond van de overwegin
gen "dat (eiser) zich gegriefd acht door de 
termijn die is verstreken bij de behande
ling van zijn zaak; dat hij in dit verband 
meer bepaald verwijst naar het "stillig
gen van de procedure voor het vonnis
gerecht gedurende drie jaar en acht maan
den" alvorens de zaak voor het hof (van 
beroep) werd vastgesteld; ( ... ) dat (eiser) 
niet voorhoudt dat hierdoor zijn rechten op 
verdediging zouden zijn gekrenkt; dat het 
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hof (van beroep) moet vaststellen dat (ei
ser) in een eerder stadium van de proce- . 
dure ook geen enkel initiatief heeft gena
men om de strafVordering te bespoedigen; 
dat immers vaststaat dat (eiser) wellicht 
reeds in oktober 1992 en minstens in no
vember 1992, kennis had van de uitspraak 
bij verstek in eerste aanleg dd. 27 septem
ber 1990 (zie V/55, blz. 13 en 14); dat (ei
ser) besliste de betekening van het verstek
vonnis af te wachten alvorens pas op 28 
februari 1995 verzet aan te tekenen; dat hij 
aldus uit eigen beweging een termijn liet 
voorbijgaan van meer dan twee jaar; dat 
(eiser) ook na de betekening van zijn ver
zet geen enkel initiatiefheeft genomen om 
de afhandeling van zijn zaak te bespoedi
gen; dater geen aanwijzingen voorhan
den zijn waaruit zou blijken dat hij zou 
hebben aangedrongen op de behandeling 
van zijn hoger beroep; dat niets (eiser) in 
de weg stond om, gebruik makend van zijn 
initiatiefrecht, vrijwillig te verschijnen om 
het verstrijken van de termijn te beletten 
en/ofte beperken; dat derhalve niet dien
stig wordt verwezen naar het stilzitten van 
het openbaar ministerie, sedert 16 juni 
1995, datum van het laatst ingestelde bo
ger beroep, alvorens tot de dagvaarding als 
dagstelling, dus tot verwittiging van plaats 
en tijdstip van verschijning, over te gaan; 
dat, ongeacht de bedenking dat het open
baar ministerie (bij zijn stilzitten) eigen mo
tieven in het belang van een, naar zijn me
ning, goede behandeling van de zaak of in 
het belang van de maatschappij zou kun
nen hebben - bijvoorbeeld het nagaan van 
de houding van (eiser) in afurachting van de 
beoordeling door de vonnisrechter - moet 
worden opgemerkt dat niets (eiser) be
lette om - meteen afziend van de kans die 
hem, misschien ongewild, werd geboden om 
te bewijzen dat hij, sedert het plegen van 
de feiten, er een onberispelijke levenswan
del op nahield - vrijwillig voor de vonnis
rechter te verschijnen mocht hij van oor
deel zijn geweest dat de verstrijkende 
termijn onredelijk zou worden en/of hem, 
om welke reden dan ook, nadelig zou uit
vallen; dat het loutere dergelijke (voor
melde) stilzitten van het openbaar minis
terie geenszins enig recht in het gedrang 
brengt van een 'beklaagde' - deze is ui
teraard naar de vonnisrechter verwezen of 
voor de vonnisrechter gedagvaard (bij dag
vaarding die de strafvordering aanhan
gig maakt) - die van zijn initiatiefrecht om 
vrijwillig te verschijnen op geen wijze ge
bruik maakt, vooral niet wanneer, zoals te 
dezen, het verstrijken van tijd (zoals bo
ger reeds aangegeven) niet heeft veroor-

zaakt dat de rechten van de verdediging, 
bijvoorbeeld wat de bewijsmiddelen be
treft, op enige wijze (en zonder dat (ei
ser) er zich rekenschap heeft kunnen van 
geven op een ogenblik dat hij er kon te
gen reageren door het nemen van voor
meld initiatief) zouden zijn beknot gewor
den; dat (eiser) 'partij' is in zijn zaak en dat 
het gebruik maken van mogelijkheid, ter 
vrijwaring van zijn rechten en belangen, tot 
vrijwillige verschijning op geen wijze af
breuk doet aan enig recht van verdedi
ging, onder meer, geenszins inhoudt dat hij 
zou worden gedwongen tot een 'medewer
king' aan de beoordeling door de vonnis
rechter die zijn rechten in het gedrang zou 
kunnen brengen; dat, nu dient vastge
steld dat (eiser) minstens evenveel verant
woordelijkheid draagt voor het verstrij
ken van de termijn en hij ook niet aanduidt 
in welke mate hij hierdoor werd gegriefd, 
met dit middel geen rekening moet wor
den gehouden"; 

geen redelijke vereiste uitmaakt, nu het 
vaststellen van de zaak voor behandeling 
deel uitmaakt van de uitoefening van de 
strafVordering, en het verplichten van de 
beklaagde aldus mee te werken aan de uit
oefening van de strafVordering een scherr
ding zou uitmaken van diens recht van ver
dediging; het bestreden arrest, door zijn 
beslissing, dat eiser een deel van de "ver
antwoordelijkheid" draagt voor de over
schrijding van de redelijke termijn, te steu
nen op de overwegingen dat eiser na het 
verzet niet vrijwillig is verschenen "om het 
verstrijken van de termijn te beletten en/of 
te beperken", artikel 6.1 E.VR.M. en het al
gemeen rechtsbeginsel van het recht van 
verdediging schendt (schending van a:rti
kel 6.1 E.VR.M. en het algemeen rechts
beginsel van het recht van verdediging), 

en terwijl, (. .. ),de beklaagde in een straf
proces krachtens artikel6.1 E.VR.M. het 
recht heeft op de behandeling van zijn zaak 
binnen een redelijke termijn; artikel 6.1 
E.VR.M. is geschonden zodra de behande
ling van de zaak niet binnen een rede
lijke termijn gebeurt; artikel6.1 E.VR.M. 
niet insluit dat, naast de vaststelling dat de 
redelijke termijn is overschreden, boven
dien zou moeten worden aangetoond dat 
hierdoor de rechten van verdediging zou
den zijn gekrenkt of de beklaagde zou zijn 
gegriefd; de appelrechters, door te stellen 
dat "geen rekening moet worden gehou
den" met het middel, gesteund op de over
schrijding van de redelijke termijn, nu (. .. ) 
(eiser) ook niet aanduidt in welke mate hij 
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hierdoor werd gegriefd, artikel6.1 E.V.R.M. 
schendt (schending van artikel 6.1 
E.V.R.M.), 

zodat het bestreden arrest, door eisers 
middel uit zijn conclusies, volgens het
welk er wegens de overschrijding van de re
delijke termijn geen straf meer kon wor
den opgelegd, af te wijzen, de als 
geschonden aangeduide wetsbepalingen en 
algemeen rechtsbeginsel schendt : 

Overwegende dat de appelrechters 
eisers verweer met betrekking tot het 
overschrijden van de redelijke ter
mijn afurijzen op grond, enerzijds, dat 
te dezen ''het verstrijken van tijd niet 
heeft veroorzaakt dat de rechten van 
de verdediging, bijvoorbeeld wat de 
bewijsmiddelen betreft, op enige wijze 
(. .. ) zouden zijn beknot geworden", an
derzijds, dat "dient vastgesteld dat (ei
ser) minstens evenveel verantwoorde
lijkheid draagt voor het verstrijken 
van de termijn en hij ook niet aan
duidt in welke mate hij hierdoor werd 
gegriefd", zodat "met dit middel geen 
rekening moet worden gehouden"; 

Overwegende dat artikel 6.1 
E.V.R.M. de behandeling van de zaak 
binnen een redelijke termijn vereist; 
dat de verplichting om aan deze eis te 
voldoen, rust op de Verdragsstaten en 
op hun ter zake bevoegde gerechte
lijke overheden; dat in geen geval een 
verdachte of een beklaagde gehou
den is tot actieve medewerking met de 
gerechtelijke overheden om de behan
deling van zijn zaak te doen versnel
len; 

Overwegende dat de overschrijding 
van de redelijke termijn op zich een 
krenking oplevert van een aan de ver
dachte of de beklaagde door artikel 6.1 
E.V.R.M. verleend fundamenteel recht; 
dat het de rechter staat te oordelen 
welk gevolg aan een overschrijding 
van de redelijke termijn moet wor
den verleend; dat de rechter evenwel 
niet wettig vermag te beslissen dat het 
overschrijden van de redelijke ter
mijn de verdachte of de beklaagde niet 
grieft; 

Dat het middel gegrond is; 
Overwegende dat ingevolge de ver

nietiging van de beslissing waarbij ei-

ser wordt veroordeeld tot straf de door 
de appelrechters te zijnen laste bevo
len onmiddellijke aanhouding ver
valt; 

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

29 juni 1999 - ze kamer- Voorzitter : 
de h. Dhaeyer, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Goethals - Gelijkluidende con
clusie van de h. Duinslaeger, advocaat
generaal - Advocaat: mr. J. Scheers, 
Brussel. 

Nr. 409 

ze KAMER- 29 juni 1999 

1° CASSATIE- ARRESTEN. VORM- RECHTS
PLEGING. VOEGING- RECHTSPLEGING- PRO
CEDURE IN STRAFZAKEN- BEPALING VAN DE 
RECHTSDAG- BEKENDMAKING. 

zo CASSATIE - ALGEMEEN. OPDRACHT EN 
BESTAANSREDEN VAN HET HOF. AARD VAN 
HET CASSATIEGEDING -ALGEMEEN- STRAF
ZAKEN- BEPALING VAN DE RECHTSDAG- BE
KENDMAKING. 

3o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN
VORMEN- VORM EN TERMIJN VOOR MEMO
RIES EN STUKKEN- NEERLEGGING VAN EEN 
MEMORIE - TERMIJN- LAATTIJDIGHEID -
GEVOLG. 

1 o en zo De rechtsdag (van de zaken, die bij 
het Hof aanhangig worden gemaakt door 
een voorziening in strafzaken) wordt, zon
der verdere verwittiging, aangetekend op 
de tabel van de bij het Hof aanhangige 
zaken minstens vijftien dagen v66r de dag 
van de zitting waarop de zaak zal wor
den opgeroepen; die tabel wordt op de 
griffie en in de gerechtszaal aangeplakt; 
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de wet bepaalt geen andere wijze van ken
nisgeving. (Art. 420ter Sv.) (1) 

3° Waar de eiser niet aanvoert dat hij of 
zijn raadsman geen kennis hebben kun
nen nemen van de op de griffie en in de 
gerechtszaal aangeplakte tabel, kan de 
omstandigheid dat de griffie van het Hof 
eiser of zijn raadsman niet verwittigt van 
de datum van de rechtsdag niet als over
macht (die de laattijdige neerlegging van 
een memorie verantwoordt) worden be
schouwd. (Art. 420bis en 420ter Sv.) 

CSAIDI) 

ARREST 

(A.R. P.99.0801.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 april 1999 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over de ontvankelijkheid van de na
mens eiser neergelegde memorie : 

Overwegende dat de memorie ter 
griffie van het Hof werd ontvangen op 
25 juni 1999, dit is minder dan acht 
vrije dagen v66r de terechtzitting van 
29 juni 1999; 

Overwegende dat eiser aanvoert dat 
zijn raadsman "slechts laattijdig name
lijk op 24 juni 1999 om 20.30 uur ver
nam, bij wege van een telefoongesprek 
vanuit de gevangenis, dat de terecht
zitting zou doorgaan op dinsdag 29 ju
ni 1999" en dat "eiser ervan uitging 
dat zijn raadsman door de griffie van 
het Hof van Cassatie automatisch op 
de hoogte zou gebracht worden"; 

Overwegende dat naar luid van ar
tikel420bis Wetboek van Strafvorde
ring de eiser in cassatie die de zaak 
wenst te bepleiten zijn middelen aan
geeft in een memorie welke ten min
ste acht dagen voor de terechtzitting 
aan het openbaar nllnisterie wordt me
degedeeld; dat met toepassing van ar
tikel 420ter van het vermelde wet
hoek de rechtsdag, zonder verdere 
verwittiging, wordt aangetekend op 

(1) Cass., 26 aprill989, A.R. 7303, nr. 487. 

de tabel van de bij het Hof aanhan
gige zaken minstens vijftien dagen 
v66r de dag van de zitting waarop de 
zaak zal worden opgeroepen; dat het 
vermelde artikel tevens bepaalt dat die 
tabel op de griffie en in de gerechts
zaal wordt aangeplakt; dat de wet 
geen andere wijze van kennisgeving 
bepaalt; 

Overwegende dat eiser niet aan
voert dat hij of zijn raadsman geen 
kennis hebben kunnen nemen van de 
op de griffie en in de gerechtszaal aan
geplakte tabel; dat de omstandigheid 
dat de griffie van het Hof eiser of zijn 
raadsman niet verwittigt van de da
tum van de rechtsdag niet als over
macht kan worden beschouwd; 

Dat de memorie niet ontvankelijk is; 

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

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

29 juni 1999 - 2e kamer - Voorzitter : 
de h. Dhaeyer, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Frere - Gelijklui
dende conclusie van de h. Duinslaeger, 
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. G. 
Vandendriessche, H. Peetrooms, Antwer
pen. 

Nr. 410 

2e KAMER- 30 juni 1999 

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN
GEWETTIGDE VERDENKING- ONDERZOEKS
RECHTER- ONTVANKELIJKHEID. 

Niet ontvankelijk is het verzoek tot verwij
zing van de zaak van een onderzoeks-
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rechter naar een andere op grand van Nr. 411 
gewettigde verdenking(1). (Artt. 542, eer-
ste lid, en 545 Sv.) 

(DEVISSCHER T. WOLF) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.99.0775.F) 

RET ROF; - Gelet op het arrest 
van het Hof van 2 juni 1999; 

Gelet op de verklaring van 15 juni 
1999 die onderaan de uitgifte van dit 
arrest is aangebracht door de voorzit
ter van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Luik en gelet op de conclusie die 
op 18 juni 1999 door meester Guy Wolf 
op de griffie van het Rof is neerge
legd; 

Overwegende dat de procureur des 
Konings bij de Rechtbank van Eer
ste Aanleg te Luik geen advies heeft 
gegeven, ofschoon hij daartoe was aan
gezocht; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Rof vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat het onderzoek, waarop 
het dossier nr. 51/96 van de onder
zoeksrechter Reynders (parketnotitie
nummer 5299.673.96) betrekking 
heeft, werd beeindigd door het door 
voornoemde magistraat in de raadka
mer uitgebrachte verslag; dat het Rof, 
sinds de wet van 12 maart 1998, niet 
langer bevoegd is om de zaak aan een 
onderzoeksrechter te onttrekken; 

Dat het verzoek niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, wijst het verzoek 
af; veroordeelt verzoeker in de kos
ten. 

30 juni 1999 - 2e kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Ghislain, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Loop, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Defourny; G. Reviere, Doornik. 

(1) Zie Cass., 10 juni 1998,A.R. P.98.0745.F, nr. 
299, en 20 juli 1998, A.R. P.98.0984.N, nr. 359. 

2e KAMER- 30 juni 1999 

1 o HERHALING- VEROORDELING TOT EEN 
CRIMINELE STRAF- VROEGERE VEROORDE
LING TOT EEN CORRECTIONELE STRAF- IN 
AANMERKING GENOMEN STAAT VAN WETTE
LIJKE HERHALING- ONWETTIGHEID. 

2° CASSATIE - VORDERINGEN TOT VERNIE
TIGING. CASSATIEBEROEP IN HET BELANG VAN 
DE WET - ARTIKEL 441 SV. - VEROORDELING 
IN STAAT VAN WETTELIJKE HERHALING- CRI
MINELE STRAF NA EEN CORRECTIONELE 
STRAF- GEDEELTELIJKE VERNIETIGING
ZONDER VERWIJZING. 

1 o en 2° Op het cassatieberoep dat, met toe
passing van art. 441 Su., door de 
procureur-generaal is ingesteld, vernie
tigt het Hof, zonder uerwijzing, het uer
oordelend vonnis alleen in zoverre het de 
veroordeelde in staat van wettelijke her
haling verklaart, nu de wet niet spreekt 
van her haling in geual van veroorde
ling tot een criminele straf na een ver
oordeling tot een correctionele straf (1). 
(Art. 55 Sw.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF 
VAN CASSATIE IN ZAKE SPIGA, LORENZATO) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.99.0814.F) 

RET ROF;- Gelet op de vorde
ring van de procureur-generaal bij het 
Rof van Cassatie, luidend als volgt : 

"Aan de tweede kamer van het Hof 
van Cassatie : 

Ondergetekende procureur-generaal 
heeft de eer hierbij uiteen te zetten dat 
de Minister van Justitie hem, bij 
schrijven van 5 mei 1999 van het al
gemeen bestuur strafwetgeving en 
rechten van de mens nr. 6/CAN/96/ 
716, opdracht heeft gegeven om, over
eenkomstig artikel441 van het Wet
hoek van Strafvordering, bij het Rof 
aangifte te doen van het in kracht van 

(1) Cass., 9 aug. 1989, A.R. 7701, nr. 651. 
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gewijsde gegane arrest, dat op 2 fe
hruari 1994 is gewezen door het 1-tof 
van Assisen van de provincie Luik, in 
zoverre die heslissing, waarhij de ge
naamden SPIGA Beatrice, gehoren te 
Luik op 9 oktoher 1965, en LOREN
ZATO Serge, Guillaume, gehoren te 
Montegnee op 25 fehruari 1966, we
gens verschillende misdaden en wan
hedrijven zijn veroordeeld, respectie
velijk tot een enkele straf van twintig 
jaar dwangarheid en tot een enkele 
strafvan tienjaar dwangarheid, ver
meldt dat die heschuldigden in staat 
van wettelijke herhaling verkeren, 
aangezien zij de misdrijven hehhen ge
pleegd minder dan vijfjaar sedert hun 
vorige veroordeling, waarhij eerstge
noemde, hij vonnis van 2 maart 1990 
van de Correctionele Rechthank te 
Luik, dat op het ogenhlik van de fei
ten in kracht van gewijsde was ge
gaan, tot een gevangenisstraf van twee 
jaar met een prohatie-uitstel voor een 
vierde van de straf was veroordeeld, 
uit hoofde van het feit dat zij drugs 
had ingevoerd en voor anderen (min
de:rjarigen van minder dan 16 jaar) het 
gehruik van drugs en van verdovende 
middelen in groepsverhand vergemak
kelijkt had, en waarhij laatstge
noemde, hij vonnis van 9 maart 1988 
van de Correctionele Rechthank te 
Luik dat op het ogenhlik van de fei
ten in kracht van gewijsde was ge
gaan, was veroordeeld tot een gevan
genisstraf van drie jaar met prohatie
uitstel, hehalve voor de duur die de 
voorlopige hechtenis te hoven gaat, uit 
hoofde van het feit dat hij drugs had 
ingevoerd en voor anderen (minder
jarigen van minder dan 16 jaar) het 
gehruik van drugs en van verdovende 
middelen in groepsverhand vergemak
kelijkt had, welke stra:ffen nag niet zijn 
ondergaan of verjaard; 

Die vermelding is in strijd met de 
wet, aangezien die wet niet spreekt 
van herhaling in geval van veroorde
ling tot een criminele straf na een ver
oordeling tot een correctionele straf; 

Het middel, ten hetoge dat de rech
ter de herhaling ten onrechte in aan
merking heeft genomen, leidt, als het 

gegrond is, aileen dan tot vernieti
ging van de veroordelende heslissing 
als de straf de voor een eerste mis
drijf opgelegde straf te hoven gaat of 
als uit de heslissing hlijkt dat de rech
ter hij de hepaling van de straf reke
ning heeft gehouden met de herha
ling; 

Aangezien de opgelegde straffen te 
dezen de voor een eerste misdrijf op
gelegde straffen geenszins te hoven 
gaan en het arrest geen enkele vast
stelling hevat waaruit hlijkt dat hij de 
hepaling van die straffen de herha
ling in aanmerking genomen is, hlijft 
de veroordelende heslissing naar recht 
verantwoord, ofschoon de vermelding 
hetreffende de wettelijke herhaling in 
strijd is met de wet. Bijgevolg dient er 
geen aangifte te worden gedaan van 
het dictum van het arrest. 

Aangezien die onwettige vermel
ding evenwel tot gevolg heeft dat de 
veroordeelden de toepassing niet 
kunnen genieten van artikel 2 van de 
wet van 5 maart 1998 hetreffende de 
voorwaardelijke invrijheidstelling en 
tot wijziging van de wet van 9 april 
1930 tot hescherming van de maat
schappij tegen de ahnormalen en de 
gewoontemisdadigers, die is vervan
gen door de wet van 1 juli 1964, he
staat er grand tot vernietiging van de 
reden waarin die vermelding voor
komt, 

Om die redenen, vordert onderge
tekende procureur-generaal dat het 
den Hove mage hehagen de reden van 
het aangegeven arrest te vernieti
gen, waarin vermeld wordt dat de he
schuldigden Spiga Beatrice en Loren
zato Serge in staat van wettelijke 
herhaling verkeren, te hevelen dat van 
dat arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de heslissing die 
dE!'vernietigde grand hevat en te zeg
gen dat er geen grand hestaat tot ver
wijzing. 

Brussel, 1 juni 1999. 
Voor de procureur-generaal, 

advocaat-generaal, 
(g) J. Spreutels." 
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Gelet op artikel 441 van het Wet
hoek van Strafvordering, neemt de 
gronden van voormelde vordering aan, 
vernietigt de grand van het door het 
HofvanAssisen van de provincie Luik 
op 2 februari 1994 gewezen arrest, 
waarin vermeld wordt dat Beatrice 
Spiga en Serge Lorenzato, hierboven 
genoemd, in staat van wettelijke her
haling verkeren; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de beslissing die de ver
nietigde grand bevat; zegt dat er geen 
grand bestaat tot verwijzing. 

30 juni 1999 - 2e kamer - Voorzitter : 
de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal. 

Nr. 412 

VAKANTIEKAMER- 6 juli 1999 

1° STRAFVORDERING - GERECHTELIJKE 
POLITIE - OPSPORING VAN MISDADEN EN 
WANBEDRIJVEN- PROCUREUR DES KONINGS 
- VOORAFGAAND EN DADELIJK BERICHT -
DRAAGWIJDTE. 

2° OPENBAAR MINISTERIE- STRAFZA
KEN- GERECHTELIJKE POLITIE - OPSPO
RING VAN MISDADEN EN WANBEDRIJVEN
PROCUREUR DES KONINGS- VOORAFGAAND 
EN DADELIJK BERICHT- DRAAGWIJDTE. 

3° PO LITlE- GERECHTELIJKE POLITIE -OF
SPORING VAN MISDADEN EN WANBEDRIJVEN 
- PROCUREUR DES KONINGS- VOORAFGAAND 
EN DADELIJK BERICHT- DRAAGWIJDTE. 

1°, 2° en 3° Artikel 29 Wetboek van Straf
vordering bedoelt niet de officieren en 
agenten van gerechtelijke politie die in de 
uitoefening van hun ambt kennis krij
gen van een overeenkomstig artikel 8 van 
dit wetboek tot hun opsporingsbevoegd
heid behorende misdaa.d of wanbedrijf, in 
welk geval geen wettelijke bepaling - ook 
niet artikel 22 Wetboek van Strafvorde
ring en artikel 7 van de wet van 5 au
gustus 1992 op het politieambt --of es
sentiele procedureregel be let dat zij hun 
opsporing zouden aanvatten en doorvoe-

ren zonder voorafgaandelijk en dade
lijk bericht te geven aan de procureur des 
Konings (1); de omstandigheid dat een 
persoon met hoedanigheid van officier of 
agent van gerechtelijke politie tevens het 
slachtoffer is van een misdrijf, tast niet 
vermelde hoedanigheid aan. (Artt. 8, 22 
en 29 Sv.; art. 7 van de wet van 5 au
gustus 1992 op het politieambt.) 

(AKIN T. BAKKER E.A.) 

ARREST 

(A.R. P.99.0833.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 maart 1999 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

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

I.A. waarbij eiser tot straf wordt ver
oordeeld: 

Over alle middelen samen : 

Overwegende dat eiser voor de fei
ten van de telastleggingen IA, IB, IC, 
ID, II, IliA en IIIB wordt veroordeeld 
tot een hoofdgevangenisstrafvan drie 
jaar; 

Dat nu deze strafnaar recht is ver
antwoord door het bewezen verkla
ren van de telastleggingen IA, IB, IC, 
ID, IliA en IIIB, de middelen die ai
leen gericht zijn tegen het bewezen 
verklaren van de telastlegging II niet 
tot cassatie kunnen leiden, mitsdien 
niet ontvankelijk zijn; 

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

I.B. waarbij de onmiddellijke aan
houding van eiser wordt bevolen : 

(1) Raadpl. Cass., 25 april1989, A.R. 3264, nr. 
485. 



996 HOF VAN CASSATIE Nr. 412 

Overwegende dat de hierna uit te 
spreken verwerping van de voorzie
ning tot gevolg heeft dat de veroorde
lende beslissing kracht van gewijsde 
bekomt; 

Dat de voorziening tegen het bevel 
tot onmiddellijke aanhouding geen 
bestaansreden meer heeft; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de door 
de verweerders tegen eiser ingestelde 
burgerlijke rechtsvorderingen : 

Over het tweede middel : 

Overwegende dat de door de eiser 
aangevoerde discriminatie erin zou be
staan dat de artikelen 189 en 154 Wet
hoek van Strafvordering, die de be
wijsvoering van de wanbedrijven door 
middel van processen-verbaal betreft, 
geen onderscheid maken naargelang 
de verbalisant wel of niet persoon
lijk betrokken is, te dezen als burger
lijke partij, bij de feiten die hij heeft 
vastgesteld; 

Overwegende dat in zoverre een 
leemte in de wetgeving wordt aange
voerd, een dergelijke lacune niet het 
voorwerp kan uitmaken van een pre
judiciele vraagstelling aan het 
Arbitragehof; 

Overwegende voor het overige, dat 
de opgeworpen ongelijkheid niet voort
vloeit uit de artikelen 189 en 154 Wet
hoek van Strafvordering die zonder on
derscheid de bewijsvoering bij wijze 
van processen-verbaal regelen, doch 
uit de rechtsverhouding die door het 
misdrijf ontstaat tussen de beklaagde 
en het slachtoffer, en die niet het voor
werp uitmaakt van vermelde wetsbe
palingen noch van het verzoek tot het 
stellen van de prejudiciele vraag; 

Dat het Hof niet ertoe gehouden is 
de vraag aan hetArbitragehofte stel
len; 

Over de overige middelen : 

Overwegende dat de middelen, in 
zoverre het onderzoek ervan het Hof 
zou verplichten tot een onderzoek van 
feiten waarvoor het Hof niet bevoegd 
is of neerkomen op kritiek op de be-

oordeling van feiten door de rechter, 
niet ontvankelijk zijn; 

Overwegende dat de appelrechters 
niet zeggen "dat de door de burger
lijke partij gestelde daden geen da
den van opsporing zijn", doch zeggen 
dat ''hijzelf ( .. .) zeker niet (ging) tot da
den van opsporing en/of onderzoek die 
enkel verricht worden door politie
mensen al dan niet in opdracht van 
een parket- of onderzoeksmagistraat 
(bvb. inbeslagnames, huiszoekingen, 
vrijheidsberoving)"; dat de grief be
rust op een verkeerde lezing van het 
arrest, mitsdien feitelijke grondslag 
mist; 

Overwegende dat de middelen stoe
len op de beweerde onwettigheid van 
het door de verbalisant Geert Bak
ker, met schending van de vermelde 
wetsbepalingen en miskenning van es
sentiele regels van de strafprocedure, 
gevoerde onderzoek, welke onwettig
heid van het onderzoek zo fundamen
teel is dat aan eiser geen eerlijke be
handeling van zijn zaak in haar geheel 
meer kon gewaarborgd worden; 

Overwegende dat artikel 29 Wet
hoek van Strafvordering niet de offi
cieren en agenten van gerechtelijke po
litie bedoelt die in de uitoefening van 
hun ambt kennis krijgen van een over
eenkomstig artikel 8 van dit wetboek 
tot hun opsporingsbevoegdheid beho
rende misdaad of wanbedrijf, in welk 
geval geen wettelijke bepaling - ook 
niet artikel 22 Wetboek van Strafvor
dering en artikel 7 van de wet van 5 
augustus 1992 op het politieambt - of 
essentiele procedureregel belet dat zij 
hun opsporing zouden aanvatten en 
doorvoeren zonder voorafgaandelijk en 
dadelijk bericht te geven aan de pro
cureur des Konings; 

Overwegende dat de omstandig
heid dat een persoon met hoedanig
heid van officier of agent van gerech
telijke politie tevens het slachtoffer is 
van een misdrijfvermelde hoedanig
heid niet aantast, en tot geen bijzon
dere verplichting tot berichtgeving 
leidt noch hem zijn bevoegdheid ont
neemt om inlichtingen bij wijze van 
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proces-verbaal aan de gerechtelijke 
overheid mee te delen; 

Overwegende dat het eerlijk ver
loop van de procesvoering voor de be
klaagde wordt' gewaarborgd door zijn 
mogelijkheid tot tegenspraak ter te
rechtzitting en de beoordeling door een 
onpartijdige rechter; dat het in voor
komend geval aan deze beklaagde toe
komt de subjectiviteit van de vaststel
lingen in het proces-verbaal ter 
terechtzitting op te werpen; dat deze 
vaststellingen in rechte geen grotere 
bewijswaarde hebben dan de door de 
beklaagde aangevoerde feitelijke ge
gevens, zodat het beginsel van wapen
gelijkheid niet wordt miskend; 

Overwegende dat de appelrechters 
desbetreffend considereren : "Van 
schending van enige bepaling van de 
wet van 5.8.1992 op het politieambt is 
er evenmin sprake nu Geert Bakker, 
zoals hierboven reeds aangetoond, zelfs 
geen enkele handeling stelde die niet 
iedere burger, slachtoffer van een mis
drijf, mag stellen. Dat Bakker Geert 
hierbij zijn jarenlange ervaring als 
B.O.B.-er gebruikte, kan hem zeker 
niet ten kwade geduid worden. Inwin
nen van informatie omtrent de da
der van een misdrijf en het observe
ren ter identificatie van deze dader 
zijn daarenboven zeker opsporings
technieken die door officieren van ge
rechtelijke politie, zoals de onderzoe
kende rijkswachters dit waren, mogen 
verricht worden zonder dat ze hier
toe opdracht kregen van een parket
magistraat. Dat Bakker Geert als 
rijkswachter van zijn toegelaten me
dewerking aan het opsporingsonder
zoek een proces-verbaal opstelde, siert 
diens eerlijkheid en objectiviteit en 
leidt zeker niet tot enige nietigheid 
van dit proces-verbaal"; 

Overwegende dat de appelrechters 
met deze motieven hun beslissing dat 
het optreden van Geert Bakker geen 
substantiele onregelmatigheid mee
bracht, regelmatig met redenen om
kleden en naar recht verantwoorden; 

Dat de middelen niet kunnen wor
den aangenomen; 

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

6 juli 1999 - Vakantiekamer - Voor
zitter : de h. Marchal, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Goethals - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal- Advocaat : mr. W. Van 
Steenbrugge, Gent. 

Nr. 413 

VAKANTIEKAMER- 6 juli 1999 

1 o VERZET- STRAFZAKEN- BIJ VERSTEK 
GEWEZEN VONNIS VAN ONBEVOEGDVERKLA
RING- VERZET VAN DE BEKLAAGDE- NIET
ONTVANKELIJKHEID. 

2o REGELING VAN RECHTSGEBIED
STRAFZAKEN - TUSSEN ONDERZOEKS
GERECHT EN VONNISGERECHT -AARD VAN 
RET MISDRIJF- BESCHIKKING TOT VERWIJ
ZING WEGENS WANBEDRIJF- ONBEVOEGD
VERKLARING- ALS MISDAAD TE OMSCHRIJ
VEN FElT. 

1 o Niet ontvankelijk, bij gebrek aan be
lang, is het verzet van de beklaagde te
gen een bij verstek gewezen beslissing die 
vaststelt dat de rechter niet bevoegd is om 
van de strafvordering kennis te nemen (1). 
(Artt. 151 en 187 Sv.) 

2° Wanneer de raadkamer een verdachte 
naar de correctionele rechtbank verwe
zen heeft wegens een als wanbedrijf om
schreven feit en de rechtbank zich onbe
voegd verklaard heeft omdat het feit als 
misdaad had moeten worden omschre
ven, stelt het Hof, op een verzoek tot re
geling van rechtsgebied, vast dat er voor
alsnog tegen de beschikking geen enkel 
rechtsmiddel openstaat, dat het vonnis in 
kracht van gewijsde is gegaan en dat de 
beslissing van het vonnis gegrond lijkt, 
waarna het de beschikking van de raad
kamer vernietigt en de zaak verwijst naar 
de kamer van inbeschuldigingstelling (2). 
(Art. 525 Sv.) 

(1) Cass., 15 januari 1992, A.R. 9529, nr. 247. 

(2) Cass., 13 juli 1998, A.R. P.98.080l.N, 
nr. 356. 
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(PROCUREUR DES KONINGS TE HASSELT 
IN ZAKE KLINGESTEIN E.A.) 

ARREST 

CAR. P.99.0834.N) 

HET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van rechtsgebied, 
gedagtekend 19 april1999 enter grif
fie van bet Hof ontvangen op 4 juni 
1999, van de procureur des Konings bij 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Hasselt en waarvan een door de grif
fier van het Hof voor eensluidend ver
klaarde kopie aan dit arrest is ge
hecht en ervan deel uitmaakt; 

Overwegende dat de raadkamer van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Hasselt, bij beschikking van 23 mei 
1997, 

1. Klingestein Roland J.J., gebo
ren te Maastricht (Nederland) op 19 
mei 1970, chauffeur, wonende te 
Maastricht (Nederland), Grote Gracht 
19/B, 

2. Adamczyk Eugene, Johannes, ge
boren te Genk op 24 september 1960, 
chauffeur, wonende te Peer, Cremer
dijk 19, 

3. Dops Alice, Claudine, Christi
ane, geboren te Genk op 9 septem
ber 1957, arbeidster, wonende te Peer, 
Cremerdijk 19/B, 

4. Dops Paola, Albertine, Florence, 
geboren te Genk op 6 mei 1963, ar
beidster, wonende te Geetbets, Araan
straat 4, 

naar de correctionele rechtbank 
heeft verwezen wegens : 

"hetzij door bet misdrijf te hebben 
uitgevoerd of aan de uitvoering recht
streeks te hebben meegewerkt, het
zij door enige daad tot de uitvoering 
zodanige hulp te hebben verleend dat 
het misdrijf zonder zijn bijstand niet 
had kunnen worden gepleegd, hetzij 
door giften, beloften, bedreigingen, 
misbruik van gezag of van macht, mis
dadige kuiperijen of arglistigheden, bet 
misdrijf rechtstreeks te hebben uitge-· 
lokt; minstens als medeplichtige, het
zij door onderrichtingen gegeven te 
hebben om bet misdrijf te plegen, bet-

zij door wapens, werktuigen of enig 
ander middel te hebben verschaft die 
tot bet misdrijf hebben gediend, we
tende dat ze daartoe zouden dienen, 
hetzij buiten bet geval van artikel 66, 
§ 3, van bet Strafwetboek, met zijn 
weten de dader of daders te hebben ge
holpen of bijgestaan in daden die bet 
misdrijfhebben voorbereid, vergemak
kelijkt of voltooid : 

A. bij inbreuk op art. 1, 2 en 6 van 
bet K.B. van 2-12-1988 aangevuld bij 
K.B. van 12-2-1993 tot reglemente
ring van sommige psychotropische 
stoffen, genomen in uitvoering van en 
strafbaar gesteld bij art. 1, 1bis, 2bis, 
§ 1, 4 en 6 van de wet van 24-2-1921, 
gewijzigd door de wet van 9-7-1975 en 
verbeterd door de wet van 1-7-1976, 
noch geneesheer, noch apotheker, noch 
veearts zijnde en de substantie niet 
verkregen hebbende door middel van 
een geldend medisch getuigschrift, 
zonder voorafgaande vergunning van 
de Minister van Volksgezondheid, on
der bezwarende titel of om niet, psy
chotropische stoffen die afhankelijk
heid kunnen teweegbrengen en 
waarvan de lijst door de Koning wordt 
vastgesteld, vervaardigd en in bezit ge
had te hebben, namelijk M.D.M.A. 
(art. 1.33 - K.B. 2/12/1988); 

B. bij inbreuk op art. 1, 2 en 6 van 
bet K.B. van 2-12-1988 aangevuld bij 
K.B. van 12-2-1993 tot reglemente
ring van sommige psychotropische 
stoffen, genomen in uitvoering van en 
strafbaar gesteld bij art. 1, 1bis, 2bis, 
§ 1, 4 en 6 van de wet van 24-2-1921, 
gewijzigd door de wet van 9-7-1975 en 
verbeterd door de wet van 1-7-1976, 
noch geneesheer, noch apotheker, noch 
veearts zijnde en de substantie niet 
verkregen hebbende door middel van 
een geldend medisch getuigschrift, 
zonder voorafgaande vergunning van 
de Minister van Volksgezondheid, on
der bezwarende titel of om niet, psy
chotropische stoffen die afhankelijk
heid kunnen teweegbrengen en 
waarvan de lijst door de Koning wordt 
vastgesteld, vervaardigd en in bezit ge
had te hebben, namelijk M.D.M.A. 
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(art. 1.33- K.B. 2/12/1988) en N-ethyl 
M.D.A. (art. 1.35 - K.B. 2/12/1988); 

C. deel uitgemaakt te hebben van 
een vereniging met het oogmerk om 
een aanslag te plegen op personen of 
op eigendommen, bestaande door het 
enkele feit van het inrichten der 
bende, de vereniging ten doel heb
bend wanbedrijven te plegen name
lijk de inbreuken vermeld sub A en B 
op de wetgeving inzake verdovende 
middelen"; 

Overwegende dat bij dezelfde be
schikking Schepers Johannes, Fran
ciscus, Antonius, geboren te Melbourne 
(Australie) op 14 juni 1958, groothan
delaar, wonende te Lanaken, Van Ker
ckemstraat 6, verdacht van dezelfde 
feiten, buiten vervolging werd gesteld; 

Overwegende dat de voornoemden 
Roland Klingestein, Eugene Adamc
zyk en Alice Dops bij dezelfde beschik
king tevens naar de correctionele 
rechtbank werden verwezen wegens : 

"D. bij inbreuk op art. 1, 2, 11 en 28 
van het K.B. van 31/12/1930 omtrent 
de handel in slaap- en verdovende 
middelen, thans gewijzigd bij K.B. van 
20/2/1987, genomen in uitvoering van 
en strafbaar gesteld bij art. 1, 1bis, 
2bis, § 1, 4 en 6 van de wet van 24-2-
1921, gewijzigd door de wet van 9-7-
1975 en verbeterd door de wet van 1-7-
1976, noch geneesheer, noch apothe
ker, noch veearts zijnde en de 
substantie niet verkregen hebbende 
door middel van een geldend medisch 
getuigschrift, zonder voorafgaande ver
gunning van de Minister van Volks
gezondheid, onder bezwarende titel of 
om niet, slaapmiddelen of verdovende 
middelen die afhankelijkheid kun
nen teweegbrengen en waarvan de lijst 
door de Koning wordt vastgesteld, ver
vaardigd en in bezit gehad te heb
ben, namelijk cannabis (art. 1.15- K.B. 
31/12/1930)"; 

Overwegende dat het Hof van Be
roep te Antwerpen, kamer van inbe
schuldigingstelling, bij arrest van 25 
juni 1998, op het hoger beroep van het 
openbaar ministerie, de beschikking 
van de raadkamer van 23 mei 1997 

heeft gewijzigd en de voornoemde 
Johannes Schepers, met aanneming 
van verzachtende omstandigheden, 
heeft verwezen naar de Correctionele 
Rechtbank te Hasselt wegens de als 
volgt heromschreven telastleggin
gen: 

"A. bij inbreuk op art. 1, 2 en 6 van 
het K.B. van 2.12.1988 aangevuld bij 
K.B. van 12.2.1993 tot reglemente
ring van sommige psychotropische 
stoffen genomen in uitvoering van en 
strafbaar gesteld bij art. 1, 1bis, 2bis, 
4 en 6 van de wet van 24.2.1921, ge
wijzigd door de wet van 9.7.1975 en 
verbeterd door de wet van 1.7.1976, 
noch geneesheer, noch apotheker, noch 
veearts zijnde en de substantie niet 
verkregen hebbende door middel van 
een geldend medisch getuigschrift, 
zonder voorafgaande vergunning van 
de Minister van Volksgezondheid, on
der bezwarende titel of om niet, psy
chotropische stoffen die afhankelijk
heid kunnen teweegbrengen en 
waarvan de lijst door de Koning wordt 
vastgesteld, vervaardigd en in bezit te 
hebben, namelijk M.D.M.A. (art. 1.33, 
K.B. 2.12.1988), het misdrijf een daad 
zijnde van deelneming aan de hoofd
of bijkomende bedrijvigheid van een 
vereniging; 

B. bij inbreuk op art. 1, 2 en 6 van 
het K.B. van 2.12.1988 aangevuld bij 
K.B. van 12.2.1993 tot reglemente
ring van sommige psychotropische 
stoffen, genomen in uitvoering van en 
strafbaar gesteld bij art. 1, 1bis, 2bis, 
4 en 6 van de wet van 24.2.1921, ge
wijzigd door de wet van 9.7.1975 en 
verbeterd door de wet van 1.7.1976, 
noch geneesheer, noch apotheker, noch 
veearts zijnde en de substantie niet 
verkregen hebbende door middel van 
een geldend medisch getuigschrift, 
zonder voorafgaande vergunning van 
de Minister van Volksgezondheid, on
der bezwarende titel of om niet, psy
chotropische stoffen die afhankelijk
heid kunnen teweegbrengen en 
waarvan de lijst door de Koning wordt 
vastgesteld, vervaardigd en in bezit te 
hebben, namelijk M.D.M.A. (art. 1.33, 
K.B. 2.12.1988) en N-ethyl M.D.A. (art. 



1000 HOF VAN CASSATIE Nr. 413 

1.35, K.B. 2.12.1988), het misdrijf een 
daad zijnde van deelneming aan de 
hoofd- ofbijkomende bedrijvigheid van 
een vereniging"; 

Overwegende dat het hof van be
roep, kamer van inbeschuldigingstel
ling, tevens heeft vastgesteld dat de 
feiten vermeld onder de oorspronke
lijke telastlegging C, zich vereenzel
vigen met deze voorzien onder de al
dus heromschreven telastleggingen A 
en B; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Hasselt, bij vonnis van 
1 april 1999, gewezen bij verstek ten 
aanzien van Roland Klingestein en op 
tegenspraak ten aanzien van de ove
rige beklaagden, de telastleggingen A, 
B en C (in het vonnis aangewezen als 
C, Den E) waarvoor Roland Klinge
stein, Eugene Adamczyck, Alice Dops 
en Paola Dops naar de correctionele 
rechtbank werden verwezen, her
omschrijft in dezelfde zin als de her
omschreven telastleggingen A en B 
waarvoor Johannes Schepers bij ar
rest van 25 juni 1998 naar de correc
tionele rechtbank werd verwezen, 
waarbij zij vaststellen dat de aldus 
heromschreven telastleggingen fei
ten betreffen die strafbaar gesteld wor
den met criminele straffen, zonder dat 
bij beschikking van de raadkamer van 
23 mei 1997 ten aanzien van Roland 
Klingestein, Eugene Adamczyck, Alice 
Dops en Paola Dops verzachtende om
standigheden in aanmerking werden 
genomen; 

Dat de correctionele rechtbank zich 
onbevoegd verklaart om van deze te
lastleggingen kennis te nemen, even
als, wegens samenhang, van de te
lastlegging D (in het vonnis aange
wezen als F) ten laste van Roland 
Klingestein, Eugene Adamczyck, Alice 
Dops en de telastleggingen A en B ten 
laste van Johannes Schepers; 

Overwegende dat vooralsnog geen 
rechtsmiddelen kunnen worden aan
gewend tegen de beschikking van de 
raadkamer van 23 mei 1997; dat het 
vonnis van 1 april1999, waartegen de 
beklaagde Klingestein wegens gebrek 
aan belang, geen ontvankelijk rechts-

middel kan instellen, eveneens in 
kracht van gewijsde is gegaan; dat uit 
de onderlinge tegenstrijdigheid van die 
beslissingen een geschil over rechts
macht is ontstaan dat de rechtsgang 
belemmert; dat er grand bestaat tot re
geling van rechtsgebied; 

Overwegende dat uit de procedure
stukken blijkt dat de telastleggingen 
A, B en C waarvoor Roland Klinge
stein, Eugene Adamczyck, Alice Dops 
en Paola Dops naar de correctionele 
rechtbank zijn verwezen daden van 
deelneming aan de hoofd- of bijko
mende bedrijvigheid van een vereni
ging schijnen uit te maken, die met 
toepassing van de artikelen 2bis, § 3, 
b, van de wet van 24 februari 1921 be
treffende het verhandelen van gif
stoffen, slaapmiddelen en verdovende 
middelen, ontsmettingsmiddelen en 
antiseptica met criminele straffen wor
den bestraft; 

Dat de raadkamer, die geen ver
zachtende omstandigheden heeft aan
genomen, geen misdaden naar de cor
rectionele rechtbank kon verwijzen; 

Dat de aan de beklaagden Roland 
Klingestein, Eugene Adamczyck en 
Alice Dops ten laste gelegde feiten on
der D samenhangend schijnen te zijn; 

Om die redenen, beslissende tot re
geling van rechtsgebied, vernietigt de 
door de raadkamer van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Hasselt op 23 
mei 1997 gewezen beschikking, wat de 
beklaagden Roland Klingestein, 
Eugene Adamczyck, Alice Dops en 
Paola Dops betreft; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernie
tigde beschikking; verwijst de zaak 
naar het Hof van Beroep te Antwer
pen, kamer van inbeschuldigingstel
ling. 

6 juli 1999 - Vakantiekamer - Voor
zitter : de h. Marchal, eerte voorzitter -
Verslaggeuer : de h. Goethals - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal. 



Nr. 414 HOF VAN CASSATIE 1001 

Nr. 414 

VAKANTIEKAMER - 13 juli 1999 

CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- VOR
MEN- VORM EN TERMIJN VOOR MEMORIES 
EN STUKKEN - TERMIJN- MEMORIE. 

Niet ontvankelijk is de memorie die de ei
ser tot staving van een cassatieberoep in 
strafzaken minder dan acht vrije dagen 
v66r de terechtzitting heeft ingediend, ook 
al waren de negende en tiende dag voor 
de terechtzitting een zaterdag, een zon
dag of een andere wettelijke feestdag (1). 
(Art. 420bis, eerste lid, Sv.) 

(ELKIN T. PAYOKE E.A.) 

(A.R. P.99.0843.N) 

13 juli 1996 - Vakantiekamer - Voor
zitter : de h. Marchal, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Maffei - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. V An
tychin, Antwerpen. 

Nr. 415 

VAKANTIEKAMER - 13 juli 1999 

1 o VOORLOPIGE HECHTENIS -HAND
HAVING- KAMER VAN INBESCHULDIGING
STELLING- VERPLICHTING- VERDACHTE
CONCLUSIE - SCHULD - BEWIJS. 

2o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAF

ZAKEN- VOORLOPIGE HECHTENIS -HAND
HAVING- KAMER VAN INBESCHULDIGING
STELLING- MEDEDELING VAN HET DOSSIER 
AAN DE VERDEDIGING- WIJZE VAN MEDEDE
LING. 

3° RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 5 -ARTI
KEL 5.4- VOORLOPIGE HECHTENIS- HAND
HAVING- KAMER VAN INBESCHULDIGING-

(1) Cass., 20 augustus 1996, A.R. P.96.0890.F, 
nr. 282; raadpl. Cass., 22 sept. 1998, A.R. 
P.98.1067.F, nr. 414. 

STELLING- MEDEDELING VAN RET DOSSIER 
AAN DE VERDEDIGING- WIJZE VAN MEDEDE
LING. 

4o VOORLOPIGE HECHTENIS- HAND
HAVING- KAMER VAN INBESCHULDIGING
STELLING- MEDEDELING VAN RET DOSSIER 
AAN DE VERDEDIGING- WIJZE VAN MEDEDE
LING. 

1 o De kamer van inbeschuldigingstelling 
die uitspraak moet doen over de hand
having van de voorlopige hechtenis, hoeft 
niet te antwoorden op een conclusie van 
de verdachte ter aanvoering dat de schuld 
van deze nog niet bewezen is. (Art. 16, § 
5, 21, § 4, 23, 4°, en 30 Wet Voorlopige 
Hechtenis 20 juli 1990.) 

2°, 3° en 4° Noch art. 30 Wet Voorlopige 
Hechtenis 20 juli 1990 noch art. 5.4 
E. V.R.M. bepalen dat het dossier aan de 
verdachte moet worden medegedeeld v66r 
de terechtzitting van de kamer van inbe
schuldigingstelling die uitspraak moet 
doen over de handhaving van de voorlo
pige hechtenis, wanneer hij daarvan, 
overeenkomstig art. 21, § 3, of art. 22, 
derde lid, van die wet, inzage heeft kun
nen nemen voor de terechtzitting van de 
raadkamer, tenzij nadien nieuwe stuk
ken bij het dossier zijn gevoegd (1); de eer
biediging van het recht van verdediging 
en inzonderheid de regel van het contra
dictoire debat in verband met deze nieuwe 
stukken wordt gewaarborgd door de ken
nisgeving aan de verdachte en zijn raads
man dat het dossier v66r de terechtzit
ting ter inzage te hunner beschikking 
staat, zonder dat van het bestaan van 
nieuwe stukken melding moet worden ge
maakt. (Art. 5.4 E.VR.M.; art. 30 Wet 
Voorlopige Hechtenis 20 juli 1990; alge
meen rechtsbeginsel inzake het recht van 
verdediging.) 

(KEMANI) 

ARREST 

(A.R. P.99.0954.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 juni 1999 gewezen 

(1) Cass., 10 juni 1992, A.R. 14, nr. 530; 4 mei 
1994,A.R. P.94.0556.F, nr. 217; raadpl. Cass., 23 
maart 1999, A.R. P.99.0387.N, nr. 173. 
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door het Hof van Beroep te Antwer
pen, kamer van inbeschuldigingstel
ling; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 

In conclusies heeft eiser in cassatie op
geworpen dater door de onderzoeksrech
ter gegrepen werd naar de zwaarste betich
ting, alhoewel deze betwistbaar is en de 
voorbedachtheid nag steeds niet is aange
toond. Hierop wordt door de K.I. niet ge
antwoord, wat in strijd is met art. 23, lid 3 
en 4 van de Wet op de voorlopige hechte
nis, 1990. Wanneer er gegrepen wordt naar 
een dergelijke zware betichting, kan 
enkel de volstrekte noodzaak voor de open
bare veiligheid de hechtenis verantwoor
den, oak wanneer er geen vluchtgevaar, 
herhalingsgevaar, verduisteringsgevaar of 
collusiegevaar bestaat. Het is dus een 
handig middel om aan de strenge 
motiveringsplicht, opgelegd door de Wet 
op de voorlopige hechtenis, te ontsnap
pen. Bovendien wordt er inadequaat en 
inconsequent gehandeld : een moordpo
ging valt normalerwijze onder de bevoegd
heid van het Hof van Assisen. Het onder
zoek in deze zaak toont niet aan dat 
dergelijke procedure wordt voorbereid. (nag 
geen verhoor van het slachtoffer, geen 
confrontatie, ... zie verder) : 

Overwegende dat met betrekking tot 
de schuld het overeenkomstig de ar
tikelen 16, § 5, en 21, § 4, Wet Voorlo
pige Hechtenis volstaat dat ernstige 
aanwijzingen van schuld bestaan waar
bij de kamer van inbeschuldigingstel
ling, indien zij de voorlopige hechte
nis handhaaft, krachtens de artikelen 
23, 4", en 30 van deze wet, de gege
vens moet preciseren die volgens haar 
dergelijke aanwijzingen van schuld 
nog steeds uitmaken zodra de par
tijen in conclusie, onder vermelding 
van feitelijke gegevens, het bestaan 
van deze ernstige aanwijzingen be
twisten; 

Overwegende dat eiser in appel
conclusie aanvoerde : "Concluant werd 
aangehouden op 08/04/99 onder de be
tichting moordpoging. Er is naar de 
zwaarste betichting gegrepen, alhoe
wel deze betwistbaar is en tot op he
den zeker niet aangetoond is dat er 
sprake was van voorbedachtheid (zie 
bv. stuk 100 - bij voorbedachtheid 

gaat men zoiets niet doen op de open
bare weg, met vrienden erbij ... )"; 

Overwegende dat de appelrechters 
niet hoefden te antwoorden op een con
clusie ter aanvoering dat de schuld 
van eiser nog niet bewezen was; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het vierde middel, gesteld als volgt : 

Het verslag van het ballistisch onder
zoek is in het dossier terechtgekomen na
dat de raadsman van eiser in cassatie het 
dossier had ingekeken, meer bepaald op 23/ 
06, om 12 uur. Dit kan afgeleid worden uit 
het feit dat het bewuste verslag vooraan in 
het dossier zat en niet in de kaft met 
expertiseverslagen. Het bewust ballis
tisch verslag zal niet aileen vooraan het 
dossier, doch was oak nag niet gei:nventa
riseerd en droeg dus geen nummer. Art. 30 
v/d Wet op de voorlopige hechtenis bepaalt 
niet dat het dossier aan de verdachte moet 
worden meegedeeld, gelet op de bepalin
gen van art. 22, 2" lid v/d wet, tenzij na
dien nieuwe stukken bij het dossier zijn ge
voegd. Er kan verwezen worden naar het 
arrest van het Hofvan Cassatie van 10/ 
06/92, A.R. 14, inzake Haemers. Er is door 
de advocaat-generaal pas op de zitting van 
24/06 gesproken over het ballistisch on
derzoek, dat blijkbaar reeds op 18/06 was 
toegekomen op het Parket-generaal te Ant
werpen. De zaak werd uitgesteld van 24/06 
naar 25/06 om de Procureur-generaal te la
ten kennis nemen van de besluiten, niet om 
het verslag te laten inkijken door de ver
dediging. Dit is een schending van de rech
ten van verdediging en van art. 5 vlh 
E.V.R.M. Er kan verwezen worden naar 
Cass. 23/03/99, 2 N., Driessens: 

Overwegende dat noch artikel 30 
Wet Voorlopige Hechtenis noch arti
kel 5.4 E.V.R.M. bepaalt dat het dos
sier aan de verdachte moet worden 
medegedeeld voor de terechtzitting van 
de kamer van inbeschuldigingstel
ling die uitspraak moet doen over de 
handhaving van de voorlopige hech
tenis, wanneer hij daarvan overeen
komstig artikel 21, § 3, van voor
noemde wet inzage heeft kunnen 
nemen v66r de terechtzitting van de 
raadkamer, tenzij nadien nieuwe stuk
ken bij het dossier zijn gevoegd; 
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Dat de eerbiediging van het recht 
van verdediging en inzonderheid de 
regel van het contradictoire debat in 
verband met deze nieuwe stukken 
wordt gewaarborgd door de kennisge
ving aan de verdachte en zijn raads
man dat het dossier v66r de terecht
zitting ter inzage te hunner beschik
king staat, zonder dat van het bestaan 
van nieuwe stukken melding moet 
worden gemaakt; 

Overwegende dat eiser aanvoert dat 
het verslag van het ballistisch onder
zoek in het dossier is terechtgeko
men nadat zijn raadsman het dos
sier had ingekeken, meer bepaald op 
23 juni 1999, om 12 uur; dat hij voorts 
aanvoert dat nadat de advocaat
generaal op de zitting van 24 juni 1999 
over het ballistisch onderzoek had ge
sproken, de zaak naar 25 juni 1999 
werd uitgesteld; dat hij niet aanvoert 
dat hij van het kwestieuze stuk geen 
inzage kon krijgen v66r de terechtzit
ting van 25 juni 1999; 

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. 

13 juli 1999 - Vakantiekamer - Voor
zitter : de h. Marchal, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Goethals -Anders
luidende conclusie (2) van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal-Advocaat: mr. E. Van 
der Hallen, Antwerpen. 

(2) Het O.M. concludeerde tot vernietiging. Het 
was van mening dat het vierde middel gegrond 
was in zoverre dat middel de schending van het 
algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van ver
dediging aanvoerde. 

Nr. 416 

VAKANTIEKAMER- 13 juli 1999 

1 o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN
VORMEN- VORM VAN RET CASSATIEBEROEP 
EN VERMELDINGEN- GEDETINEERDE- BE
WAARDER VAN DE GEVANGENIS- ONDERTE
KENINGEN- STUK- DRAAGWIJDTE. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS 
CASSATIEBEROEP- VORM VAN RET CASSATIE
BEROEP- GEDETINEERDE -BEWAARDER 
VAN DE GEVANGENIS- ONDERTEKENINGEN
STUK- DRAAGWIJDTE. 

1 o en 2° De voorziening in cassatie van de 
gedetineerde wordt aan de bestuurder van 
de inrichting waar de gedetineerde is op
gesloten of aan diens gemachtigde ge
daan; het stuk, door de gedetineerde en 
een bewaarder van de gevangenis onder
tekend, waarbij de gedetineerde verklaart 
zich in cassatie te willen voorzien, maakt 
geen rechtsgeldige voorziening in cassa
tie uit. (Art. 31, § 2, Wet Voorlopige Hech
tenis 20 juli 1990; art. 1, eerste lid, wet 
25 juli 1893.) 

(SCHWILLENS) 

ARREST 

(A.R. P.99.1005.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 29 juni 1999 gewezen 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen, kamer van inbeschuldigingstel
ling; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 31, § 2, Wet Voorlopige Hechte
nis, het cassatieberoep tegen het ar
rest waardoor de voorlopige hechtenis 
wordt gehandhaafd, moet worden in
gesteld binnen een termijn van vieren
twintig uren die begint te lopen vanaf 
de dag waarop de beslissing aan de 
verdachte wordt betekend; 

Dat, overeenkomstig artikel 1, eer
ste lid, wet van 25 juli 1893 betref
fende de verklaringen van hoger be
roep of van voorziening in verbreking 
van de gedetineerde of gei:nterneerde 
personen, de voorziening in cassatie 
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van de gedetineerden aan de bestuur
der van de inrichting waar ze zijn op
gesloten of aan diens gemachtigde 
wordt gedaan; 

Overwegende dat uit de stukken 
van de procedure blijkt : 1. dat het be
streden arrest aan eiser werd bete
kend op 29 juni 1999; 2. dat eiser op 1 
juli 1999 aan L. Vanrutten, afgevaar
digd door de directeur van de gevan
genis te Tongeren, verklaard heeft 
"zich in cassatie te voorzien tegen 
het arrest uitgesproken door de ka
mer van inbeschuldigingstelling bij het 
Hof van Beroep te Antwerpen op 29 
juni 1999"; 

Dat het stuk, door eiser en een 
bewaarder van de gevangenis op 30 
juni 1999 om 16 uur 45 ondertekend, 
waarbij eiser verklaart zich in cas
satie te willen voorzien, geen rechts
geldige voorziening in cassatie uit
maakt; 

Dat de voorziening laattijdig, mits
dien niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, ongeacht de na
mens eiser neergelegd memorie, die 
geen grieven bevat die de ontvanke
lijkheid van de voorziening betref
fen, verwerpt de voorziening; veroor
deelt eiser in de kosten. 

13 juli 1999 - Vakantiekamer - Voor
zitter : de h. Marchal, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Goethals - Gedeelte
lijk andersluidende conclusie (1) van de h. 
Leclercq, advocaat-generaal. 

(1) Het O.M. concludeerde oak tot verwer
ping maar het was van oordeel dat het cassatie
beroep ontvankelijk was. Het bestreden arrest 
werd aan eiser betekend op 29 juni 1999. Op 30 
juni 1999, om 16.45 u., verklaarde eiser aan een 
gevangenisbewaarder op een formulier van de ge
uangenis cassatieberoep te willen instellen. Op 1 
juli 1999, om 8 u., werd deze verklaring ter grif
fie van de gevangenis ontvangen en akte ervan 
werd opgesteld. Het O.M. beschouwde het rechts
middel als zijnde tijdig ingesteld. Zie Cass., 11 
dec. 1996, A.R. P.96.1527.F, nr. 500, en noot 2. 

Nr. 417 

VAKANTIEKAMER - 13 juli 1999 

REGELING VAN RECHTSGEBIED
STRAFZAKEN - TUSSEN ONDERZOEKS
GERECHT EN VONNISGERECHT- VERZACH
TENDE OMSTANDIGHEDEN- BESCHIKKING 
TOT VERWIJZING- MISDAAD EN W ANBEDRIJF 
- VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN NIET 
OMSCHREVEN - VONNISGERECHT ONBE
VOEGD - GEVOLGEN. 

Wanneer de raadkamer een verdachte naar 
de correctionele rechtbank heeft verwe
zen wegens een misdaad en een wanbe
drijf zonder verzachtende omstandighe
den te preciseren voor de misdaad, het 
vonnisgerecht zich, op grand van de over
weging dat de misdrijven samenhan
gend waren, onbevoegd heeft verklaard 
om van de gehele zaak kennis te nemen 
en de beslissingen in kracht van gewijsde 
zijn gegaan, vernietigt het Hof, bij de re
geling van het rechtsgebied, de beschik
king van de raadkamer en verwijst het in 
de regel de zaak naar de kamer van in
beschuldigingstelling (1). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE NIJVEL 
IN ZAKE SAROUKH) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.99.0851.F) 

HET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van rechtsgebied, 
dat op 8 juni 1999 op de griffie van het 
Hof is ontvangen; 

Overwegende dat de raadkamer van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Nijvel, bij een beschikking van 29 juni 
1998, Abdelwahed Saroukh naar de 
correctionele rechtbank verwezen 
heeft, uit hoofde van het feit dat hij : 
als dader of mededader, de aansto
ker of het hoofd is geweest van een 
vereniging met het oogmerk om een 
aanslag te plegen op person en of op ei
gendommen, door het plegen : a) van 

(1) Cass., 15 juni 1994, A.R. P.94.0668.F, nr. 
312; raadpl. Cass., 27 mei 1998, A.R. P.98.0575.F, 
nr. 278. 



Nr. 418 HOF VAN CASSATIE 1005 

misdaden die gestraft worden met le
venslange opsluiting, met opsluiting 
van twintig tot dertig jaar, van vijf
tien tot twintig jaar of van tien tot vijf
tien jaar, b) van andere misdaden dan 
die, welke gestraft worden met !evens
lange opsluiting, met opsluiting van 
twintig tot dertig jaar, van vijftien tot 
twintigjaar ofvan tien tot vijftienjaar, 
c) van wanbedrijven; of uit hoofde van 
het feit dat hij, wetens en willens, aan 
de bende of aan haar afdelingen wa
pens, munitie, werktuigen tot het ple
gen van misdaden, een onderdak, een 
schuilplaats of vergaderplaats heeft 
verschaft (telastlegging A), en, als da
der of mededader, weggenomen, ver
duisterde of door misdaad of wanbe
drijfverkregen zaken of een gedeelte 
ervan ten nadele van Haan Arend 
heeft geheeld, te dezen een voertuig 
van het type Mercedes 300 S met 
Duitse nummerplaat S-AS-601 (telast
legging B); 

Dat die beschikking, na de rede
nen van de schriftelijke vordering van 
5 juni 1998 van de procureur des Ko
nings te hebben aangenomen, m.b.t. de 
handhaving van de hechtenis van de 
verdachte Saroukh Abdelwahed, 
laatstgenoemde naar de correctio
nele rechtbank verwijst wegens de in 
de schriftelijke vordering omschre
ven telastleggingen A en B; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Nijvel zich bij vonnis van 
17 maart 1999 onbevoegd verklaart 
om kennis te nemen van die zaak, op 
grond dat de beschikking van de raad
kamer geen verzachtende omstandig
heden in aanmerking neemt, terwijl 
"het sub A a) omschreven misdrijf, 
krachtens artikel 323, eerste lid, van 
het Strafwetboek, gestraft wordt met 
de voor misdaden bepaalde straf van 
opsluiting"; 

Overwegende dat vooralsnog geen 
rechtsmiddel openstaat tegen de be
schikking van 29 juni 1998 en dat het 
vonnis van 17 maart 1999 in kracht 
van gewijsde is gegaan; dat uit de 
strijdigheid tussen beide beslissin-

gen een geschil over rechtsmacht is 
ontstaan dat de procesgang belem
mert; 

Overwegende dat de sub A a) ten 
laste gelegde feiten de misdaad schij
nen op te leveren die door artikel 323, 
eerste lid, van het Strafwetboek ge
straft wordt met opsluiting van vijf tot 
tien jaar; dat die misdaad, om de door 
de correctionele rechtbank opgege
ven reden, niet is gecorrectionaliseerd, 
en dat de rechtbank niet bevoegd was 
om kennis ervan te nemen; 

Overwegende dat de feiten van de 
overige telastleggingen samenhang 
schijnen te vertonen, zoals blijkt uit 
voornoemd vonnis van de Correctio
nele Rechtbank te Nijvel, die zich on
bevoegd heeft verklaard om van de ge
hele zaak kennis te nemen; 

Om die redenen, beslissende tot re
geling van rechtsgebied, vernietigt de 
beschikking van 29 juni 1998 van de 
raadkamer van de Correctionele 
Rechtbank te Nijvel, in zoverre zij Ab
delwahed Saroukh naar de correctio
nele rechtbank verwijst; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de gedeelte
lijk vernietigde beschikking; verwijst 
de zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldiging
stelling. 

13 juli 1999 - Vakantiekamer- Voor
zitter : de h. Marchal, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Batsele - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal. 

Nr. 418 

VAKANTIEKAMER- 20 juli 1999 

1 o VOORWAARDELIJKE INVRIJHEID
STELLING - HERROEPING - VOOR
WAARDE- VERMOEDEN VAN ONSCHULD
GEVOLG. 
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2° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTI
KEL 6.2-- VOORWAARDELIJKE INVRIJHEID
STELLING- HERROEPING- VOORWAARDE
VERMOEDEN VAN ONSCHULD- GEVOLG. 

1 o en 2° De beslissing van de commissie 
voor de voorwaardelijke invrijheidstel
ling miskent, door toepassing te maken 
van de wetsbepaling die haar machtigt 
om de voorwaardelijke invrijheidstel
ling te herroepen, wanneer de betrok
kene tijdens de proeftijd in verdenking is 
gesteld wegens nieuwe strafbare feiten, het 
vermoeden van onschuld niet (1). (Art; 
61bis Sv.; art. 10, 1°, wet 18 maart 1998 
tot instelling van de commissie voor de 
voorwaardelijke invrijheidstelling; art. 6.2 
E.V.R.M.) 

(KALANDAR) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.99.0873.F) 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 7 juni 1999 gewe
zen door de commissie voor de voor
waardelijke invrijheidstelling van het 
rechtsgebied van het Hof van Beroep 
te Luik; 

Overwegende dat, luidens artikel 
61bis van het Wetboek van Strafvor
dering, de verdachte elke persoon is te
gen wie ernstige aanwijzingen van 
schuld bestaan; dat hij niettemin on
schuldig is totdat zijn schuld in rechte 
bewezen is; 

Overwegende dat artikel10, r, van 
de wet van 18 maart 1998 tot instel
ling van de commissies voor de voor
waardelijke invrijheidstelling bepaalt 
dat de voorwaardelijke invrijheidstel
ling door de commissie kan worden 
herroepen, indien gedurende de proef
tijd de betrokkene in verdenking is ge
steld wegens nieuwe strafbare fei-

(1) Het middel betoogde dat art. 10, 1°, wet 18 
maart 1998 tot instelling van de commissies voor 
de voorwaardelijke invrijheidstelling art. 6.2 
E.V.R.M., waarin het recht op het vermoeden van 
onschuld is vastgelegd, schond, en verweet de 
commissie derhalve die bepaling te hebben toe
gepast. 

ten; dat de beslissing, waarbij voor
noemde bepaling wordt toegepast, het 
vermoeden van onschuld niet mis
kent; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

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

20 juli 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de 
h. Marchal, eerste voorzitter - Verslagge
ver : de h. Chevalier - Gelijkluidende con
clusie van de h. Dubrulle, advocaat
generaal- Advocaat : mr. A.M. De Raedt, 
Brussel. 

Nr. 419 

VAKANTIEKAMER - 20 juli 1999 

VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHA
VING- REGELMATIGHEID VAN HET BEVEL 
TOT AANHOUDING - CONTROLE DOOR DE 
ONDERZOEKSGERECHTEN- TIJDSTIP. 

Ongeacht de aangevoerde nietigheid, kan de 
regelmatigheid van het bevel tot aanhou
ding alleen worden betwist op het ogen
blik van de beslissing tot handhaving van 
de voorlopige hechtenis, binnen een ter
mijn van vijf dagen te rekenen van de ten
uitvoerlegging van het bevel tot aanhou
ding, en niet wanneer de raadkamer van 
maand tot maand uitspraak doet over de 
handhaving van die hechtenis of wan
neer de kamer van inbeschuldigingstel
ling tijdens die fase kennisneemt van een 
hager beroep (1). (Artt. 21, § 4, 22, eer
ste en vijfde lid, en 30, § 4, Wet Voorlo
pige Hechtenis.) 

(1) Cass., 29 april1997, A.R. P.97.0524.N, nr. 
207. 
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(VANLIERDE) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.99.103l.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6.juli 1999 onder het 
nummer 1042 gewezen door de ka
mer van inbeschuldigingstelling van 
bet Hof van Beroep te Luik; 

Over bet tweede middel : 
Overwegende dat bet hof van be

roep kennis diende te nemen van ei
sers boger beroep tegen de beschik
king van 22 juni 1999 van de 
raadkamer, die, met toepassing van ar
tikel 22, eerste en vijfde lid, van de 
wet van 20 juli 1990 betreffende de 
voorlopige hechtenis, de handhaving 
van de hechtenis had bevolen; 

Overwegende dat, ongeacht de aan
gevoerde nietigheid, de regelmatig
heid van bet aanhoudingsbevel ai
leen kan worden betwist op bet 
ogenblik van de handhaving van de 
voorlopige hechtenis, binnen een ter
mijn van vijf dagen te rekenen van de 
tenuitvoerlegging van bet aanhou
dingsbevel, en niet wanneer de raad
kamer van maand tot maand uit
spraak doet over de handhaving van 
die hechtenis; 

Dat bet middel, dat kritiek oefent op 
de regelmatigheid van bet aanhou
dingsbevel, niet ontvankelijk is; 

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

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

20 juli 1999 - Vakantiekamer - Voor
zitter : de h. Marchal, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Batsele - Gelijklui
dende conclusie. van de h. Dubrulle, 
advocaat-generaal- Advocaat : mr. J. Hal
lange, Marche-en-Famenne. 

Nr. 420 

VAKANTIEKAMER- 27 juli 1999 

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN
GEWETTIGDE VERDENKING - RECHTBANK 
VAN EERSTE AANLEG- ONPARTIJDIGHEID EN 
OBJECTIVITEIT- BENADEELDE RECHTER IN 
DIE RECHTBANK. 

Verantwoordt de onttrekking van een zaak 
aan een rechtbank van eerste aanleg de 
gewettigde verdenking die bij de be
klaagde en derden zou kunnen ontstaan 
doordat een benadeelde van een aan de 
beklaagde ten laste gelegd feit rechter is 
in de rechtbank, die deze zaak en de even
tuele burgerlijke rechtsvordering van die 
benadeelde tegen de beklaagde zal die
nen te beoordelen (1). (Art. 452 Sv.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE TURNHOUT IN DE 
ZAAK DE VISSCHER E.A.) 

ARREST 

(A.R. P.99.0899.N) 

HET HOF; - Gelet op bet arrest 
van bet Hof van 22 juni 1999; 

Gelet op de verklaring van de voor
zitter van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Turnhout gedagtekend 29 
juni 1999 en ontvangen ter griffi.e van 
bet Hof op 1 juli 1999; 

Overwegende dat verzoeker uit
eenzet dat Danny De Visscher en 
Karin Matthee met betrekking tot 
de zaken met notitienummer 
TU.45.61.101829/98, TU.43.100643/98, 
TU.4 7.32.106157/98, TU.41.32.106158/98 
en TU.42.98.100922/98 naar de Correc
tionele rechtbank te 'furnhout werden ver
wezen; dat Danny De Visscher in de zaak 
TU.45.61.101829/98 bij beschikking van de 
raadkamer van 11 december 1998 werd 
verwezen naar de Correctionele Recht
bank te Turnhout wegens : "te Turnhout 
in de nacht van 26 op 27 juni 1997, A bij 
een naamloos of ondertekend geschrift, 

(1) Cass., 20 oktober 1998, A.R. P98.1198.N, =· 
449. 
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zonder bevel of voorwaarde Vanderhae
gen Eric te hebben bedreigd met een aan
slag op personen of op eigendommen, 
waarop een criminele straf is gesteld; B. 
Opzettelijk stedelijke oflandelijke afslui
tingen, uit welke materialen gemaakt, be
schadigd te hebben, nl. een voordeur ten 
nadele van Vanderhaegen Eric"; 

Dat Eric Vanderhaegen rechter is in 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Turnhout en hij minstens de inten
tie heeft uitgedrukt zich tegen Danny 
De Visscher burgerlijke partij te stel
len; 

Dat samenhang schijnt te bestaan 
tussen deze zaak en de andere zaken 
met vermelde notitienummers; 

Dat verzoeker van oordeel is dat de 
vermelde omstandigheden van aard 
zijn om bij de beklaagden en bij der
den gewettigde verdenking te doen 
ontstaan met betrekking tot de on
partijdigheid en de objectiviteit van de 
rechtbank gelast met de beoordeling 
van deze zaak; 

Overwegende dat de voorzitter van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Turnhout, in zijn verklaring van 29 
juni 1999 bevestigt dat, na overleg met 
de leden van deze rechtbank, geen van 
hen zijn ambt kan uitoefenen in de 
huidige zaak; 

Overwegende dat het verzoek ge
grond is; 

Om die redenen, gelet op de ar
tikelen 542 tot en met 552 Wet
hoek van Strafvordering; beveelt dat 
de onttrekking van de zaken met 
notitienummer TU.45.61.101829/98, 
TU.43.100643/98, TU.47.32.106157/ 
98, TU.41.32.106158/98 en 
TU.42.98.100922/98 ten laste van 
Danny De Visscher en Karin Matthee 
aan de Correctionele Rechtbank te 
Turnhout; verwijst de voormelde za
ken naar de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Antwerpen. 

27 juli 1999 - Vakantiekamer - Voor
zitter : de h. Marchal, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Goethals - Gelijklui-

dende conclusie van de h. Dubrulle, 
advocaat-generaal. 

Nr. 421 

VAKANTIEKAMER- 27 juli 1999 

1° STRAFVORDERING- OPSPORINGSON
DERZOEK- POLITIEDIENSTEN - AUTONO
MIE- VOORWAARDEN- PROCUREUR DES KO
NINGS- RICHTLIJN. 

2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- OP
SPORINGSONDERZOEK- POLITIEDIENSTEN
AUTONOMIE- VOORW AARDEN- PROCUREUR 
DES KONINGS- RICHTLIJN. 

3° BRIEVEN- BRIEFGEHEIM- BESCHER
MING- DRAAGWIJDTE- POSTPAKKET- VER
ZENDING- PRIVATE FIRMA. 

4 ° GRONDWET - GRONDWET 1994 (ARTT. 1 
TOT 99) - ARTIKEL 29- BRIEFGEHEIM- BE
SCHERMING- DRAAGWIJDTE- POSTPAKKET 
- VERZENDING- PRIVATE FIRMA. 

1 o en 2° De regel dat het opsporingsonder
zoek gevoerd wordt onder de leiding en 
het gezag van de bevoegde procureur des 
Konings belet niet dat de politiedien
sten, die, bij het vervullen van hun op
drachten van bestuurlijke politie staten op 
aanwijzingen van het plegen van een mis
drijf, in het kader van hun algemene op
dracht van gerechtelijke politie auto
noom kunnen optreden teneinde dit 
misdrijf op te sporen, de bewijzen ervan 
te verzamelen, de daders ervan te vat
ten, aan te houden en ter beschikking te 
stellen van de bevoegde overheid, op de 
wijze en in de vormen bepaald door de 
wet, op voorwaarde dat zij de procureur 
des Konings inlichten over de gevoerde 
opsporingen binnen de termijn en op de 
wijze die deze bij richtlijn vaststelt. (Artt. 
28bis, § 1, tweede lid, en 28ter, § 3, Sv., 
14 en 15 wet 5 augustus 1992.) 

3° en 4° De bescherming van het brief
geheim strekt zich niet uit tot een post
pakket enkel doordat het ter verzending 
onder gesloten oms lag of verpakking aan 
een private firma wordt aangeboden met 
vermelding van afzender en bestemme
ling. (Art. 29 Gw. [1994].) 
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(JACOBSON) 

ARREST 

(A.R. P.99.1082.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 juli 1999 gewezen 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen, kamer van inbeschuldigingstel
ling; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 

schending van artikel 28bis van het Wet
hoek van Strafvordering en de artikelen 14 
en 15 van de Wet op het Politieambt, 

doordat de Kamer van Inbeschuldiging
stelling van het Hof van Beroep te Ant
werpen haar beslissing van 16/07/99 als 
volgt motiveert : "Dat de verbalisanten ge
let op artikel 28 his par. 1 van het Wet
hoek van Strafvordering autonoom kon
den optreden en dit gelet op de toepassing 
van artikel 14 en 15 van de Wet op het 
Politieambt", 

terwijl artikel 28 his par. 1, derde lid, van 
het Wetboek van Strafvordering duidelijk 
bepaalt dat: "ongeacht hetgeen is bepaald 
in de vorige leden, wordt het opsporings
onderzoek gevoerd onder leiding en het ge
zag van de bevoegde Procureur des Ko
nings". En dit aldus betekent dat de 
algemene opsporingsbevoegdheid van de 
Politiediensten slechts bestaat, buiten het 
geval van heterdaad waar in casu geen 
sprake van is, in het kader van een be
staand opsporingsonderzoek; zodat de ver
balisanten de door hun gestelde onder
zoeksdaden, o.m. de opening van het 
pakket en de inbeslagname van het pak
ket, niet op autonome wijze hadden mo
gen verrichten, maar zij dit slechts kun
nen na contact met de Procureur des 
Konings en onder diens leiding en toe
zicht en het Hof op juridisch onjuiste wijze 
aanneemt dat deze onderzoeksdaden op een 
geldige en wettelijke wijze werden ver
richt: 

Overwegende dat de regel dat het 
opsporingsonderzoek gevoerd wordt 
onder de leiding en het gezag van de 
bevoegde procureur des Konings niet 
belet dat, overeenkomstig de artike
len 28bis, § 1, tweede lid, 28ter, § 3, 
Wetboek van Strafvordering, en 14 en 
15 Wet van 5 augustus 1992 op het 

politieambt, de politiediensten, die bij 
het vervullen van hun opdrachten van 
bestuurlijke politie stoten op aanwij
zingen van het plegen van een mis
drijf, in het kader van hun algemene 
opdracht van gerechtelijke politie au
tonoom kunrien optreden teneinde dit 
misdrijf op te sporen, de bewijzen er
van te verzamelen, de daders ervan te 
vatten, aan te houden enter beschik
king te stellen van de bevoegde over
heid, op de wijze en in de vormen 
bepaald door de wet, op voorwaarde 
evenwel dat zij de procureur des 
Konings inlichten over de gevoerde 
opsporingen binnen de termijn en 
op de wijze die deze bij richtlijn 
vaststelt; 

Dat het middel dat er in zijn ge
heel van uitgaat dat de verbalisan
ten de door hen gestelde onderzoeks
daden, onder meer de opening en de 
inbeslagname van het pakket, niet op 
autonome wijze mochten verrichten, 
maar zij dit slechts konden na con
tact met de procureur des Konings en 
onder diens leiding en toezicht, faalt 
naar recht; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 

schending van het briefgeheim, vervat in 
artikel460 van het Wetboek van Strafvor
dering, 

doordat de Kamer van Inbeschuldiging
stelling van het hofvan beroep op 16/07/99 
beslist heeft dat : "Er ten deze geen sprake 
is van enige schending van het briefgeheim; 
dat het pakket zich niet vereenzelvigt met 
e~n J;>rief en niet dezelfde bescherming ge
nlet, 

terwijl het een postpakket betreft dat ter 
verzending werd afgegeven aan een firma 
Federal Express, wat met een brief ge
lijkgesteld kan worden, daar zoals een 
brief het onder gesloten omslag-verpak
king ter verzending aan de Post aange
boden en met vermelding van afzender en 
bestemmeling; zodat ten onrechte door 
het Hof werd besloten dat het pakket niet 
dezelfde bescherming geniet zoals een 
brief: 

Overwegende dat de bescherming 
van het briefgeheim zich niet uitstrekt 
tot een postpakket enkel doordat het 
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ter nazending onder gesloten omslag 
of verpakking aan een private firma 
wordt aangeboden met vermelding van 
afzender en bestemming; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

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

27 juli 1999 - 2e kamer- Voorzitter : de 
h. Marchal, eerste voorzitter - Verslagge
ver : de h. Maffei - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal 
- Advocaat : mr. W. Mertens, Antwer
pen. 

Nr. 422 

VAKANTIEKAMER- 27 juli 1999 

VOORLOPIGE HECHTENIS - VOORLO
PIGE INVRIJHEIDSTELLING - BEKLAAGDE 
NIET VERSCHENEN - BESLISSING - MOTIVE
RING. 

Het arrest, dat enkel vermeldt dat eiser niet 
voor het hof van beroep is verschenen om 
de gegrondheid van zijn verzoek aan te to
nen, zodat voornoemd verzoek ongegrond 
moet worden verklaard, verantwoordt zijn 
beslissing niet naar recht, aangezien het 
geen melding maakt van de omstandig
heden eigen aan de zaak en aan de per
soonlijkheid van de beklaagde die de 
handhaving van zijn hechtenis voor de 
openbare veiligheid volstrekt noodzake
lijk maken (1). (Artt. 16, § 5, tweede lid, 
en 27, § 3, vierde lid, Wet Voorlopige 
Hechtenis.) 

(1) Raadpl. Cass., 27 okt. 1998, A.R. 
P.98.1280.F, nr. 460. 

(BEAUPAIN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.99.1078.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 16 juli 1999 gewezen 
door de correctionele kamer van het 
Hof van Beroep te Brussel, recht
doende in raadkamer; 

Over het middel : 
Overwegende dat, volgens de arti

kelen 27, § 3, vierde lid, en 16, § 5, 
tweede lid, van de wet van 20 juli 1990 
betreffende de voorlopige hechtenis, de 
beslissing waarbij het verzoek tot voor
lopige invrijheidstelling wordt afge
wezen, melding moet maken van de 
feitelijke omstandigheden van de zaak 
en van die welke eigen zijn aan de per
soonlijkheid van de verdachte, die de 
voorlopige hechtenis wettigen gezien 
de criteria bepaald in § 1 van voor
noemd artikel16; 

Overwegende dat het arrest, nu het 
zich beperkt tot de vermelding dat ei
ser niet voor het hof van beroep ver
schenen is om de gegrondheid van zijn 
verzoek aan te tonen, zodat het niet 
gegrond dient te worden verklaard, 
geen melding maakt van de omstan
digheden eigen aan de zaak en aan de 
persoonlijkheid van de beklaagde die 
de handhaving van zijn hechtenis voor 
de openbare veiligheid volstrekt nood
zakelijk maken, en zijn beslissing bij
gevolg 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; 
laat de kosten ten laste van de Staat; 
verwijst de zaak naar het anders sa
mengestelde Hof van Beroep te Brus
sel. 

27 juli 1999 - Vakantiekamer - Voor
zitter : de h. Marchal, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Batsele - Gelijklui
dende conclusie van de h. Dubrulle, 
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advocaat-generaal - Advocaat : mr. B. 
Tieleman, Brussel. 

Nr. 423 

VAKANTIEKAMER- 27 juli 1999 

1 o VOORLOPIGE HECHTENIS- INZAGE 
VAN HET DOSSIER- HANDHA VING- RECHTS
PLEGING IN HOGER BEROEP- TOEPASSING. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS -HAND
HAVING- RAADKAMER- ONREGELMATIG
HEID - GEVOLG- KAMER VAN INBESCHUL
DIGINGSTELLING- VOORWAARDEN. 

1 o De wetsbepaling die het recht tot in
zage van het dossier regelt, is niet van toe
passing op de rechtspleging in hager be
roep (1). (Art. 30 Wet Voorlopige 
Hechtenis.) 

2° De mogelijke onregelmatigheid van de 
rechtspleging voor de raadkamer maakt 
de handhaving van de voorlopige hech
tenis niet onwettig, wanneer de rechts
vormen voor de hamer van inbeschuldi
gingstelling in acht genomen zijn (2). 

(HADINE) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.99.1084.F) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 15 juli 1999 gewezen 
door de kamer van inbeschuldiging
stelling van het Hof van Beroep te 
Luik; 

Overwegende dat artikel 22, derde 
lid, van de wet van 20 juli 1990 be
treffende de voorlopige hechtenis be
paalt dat het dossier, v66r de verschij
ning voor de raadkamer, gedurende 

(1) Cass., 2 april1996, A.R. P.96.0398.N, nr. 
110. 

(2) Raadpl. Cass., 14 feb. 1996, A.R. 
P.96.0202.F, nr. 80. 

twee dagen voor de verschijning ter be
schikking wordt gehouden van de ver
dachte en van zijn raadsman, en dat 
de griffi.er hun hiervan per faxpost of 
bij ter post aangetekende brief be
richt geeft; 

Overwegende dat die bepaling, die 
het recht tot inzage van het dossier re
gelt, niet van toepassing is op de 
rechtspleging in hoger beroep; 

Overwegende dat de mogelijke on
regelmatigheid van de rechtspleging 
voor de raadkamer de handhaving van 
de voorlopige hechtenis niet onwet
tig maakt, wanneer de rechtsvormen 
voor de kamer van inbeschuldiging
stelling in acht genomen zijn, zoals 
blijkt uit de processtukken waarop het 
Hof vermag acht te slaan; 

Overwegende dat het middel niet 
kan worden aangenomen; 

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; 

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

27 juli 1999 - Vakantiekamer - Voor
zitter : de h. Marchal, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Batsele - Gelijklui
dende conclusie van de h. Dubrulle, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. E. 
Heyen, Eupen. 

Nr. 424 

VAKANTIEKAMER- 3 augustus 1999 

1 o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6 -ARTI
KEL 6.1- VERSCHILLENDE BESCHULDIGDEN
VERSCHILLENDE STRAFFEN VAN VRIJHEIDS
BENEMING- VOORWAARDELIJKE INVRIJHEID
STELLING- INVLOED. 
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zo VOORWAARDELIJKE INVRIJHEID
STELLING- ZWAARSTE STRAF- INVLOED. 

3° STRAF- ZWAARSTE STRAF- VOORWAAR

DELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- INVLOED. 

4o CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
-ALLERLEI- VOORWAARDELIJKE INVRIJ
HEIDSTELLING- WETTELIJKE VOORWAAR
DEN- ONTVANKELIJKHEID. 

1°, zo en 3° Het recht van de beschuldigde 
op een eerlijk proces wordt niet miskend 
wanneer de rechter, teneinde de zwaar
ste straf te bepalen in geval van samen
loop van misdrijven, geen rekening houdt 
met de mogelijkheid dat de beschuldigde 
voorwaardelijk in vrijheid wordt gesteld 
vooraleer hij zijn strafuitgezeten heeft (1). 
(lmpliciet.) (Art. 62 Sw.) 

4 o Niet ontvankelijk is het middel dat kri
tiek oefent op de wettelijke voorwaar
den voor een eventuele voorwaardelijke in
vrijheidstelling. 

(BOU DIAD E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.99.0934.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 mei 1999 gewezen 
door het Hof van Assisen van het be
stuurlijk arrondissement Brussel
Hoofdstad; 

I. .............. . 
II. Op de voorziening van Ronald 

Njaim: 
A. In zoverre de voorziening gericht 

is tegen zijn veroordeling : 

Overwegende dat het middel, in zo
verre eiser daarin aanvoert dat de an
dere beschuldigden zijn veroordeeld 
wegens alle, hun ten laste gelegde fei
ten, terwijl elk van hen van een ge
deelte ervan was vrijgesproken, voort
vloeit uit een onjuiste lezing van het 
arrest en derhalve feitelijke grand
slag mist; 

(1) Zie Cass., 23 okt. 1996, AR. P96.1244.F, nr. 
399. 

Overwegende dat de rechter op on
aantastbare wijze, binnen de bij wet 
bepaalde grenzen, de strafbepaalt die 
hij in verhouding acht tot de zwaar
wichtigheid van het misdrijf ofhet ge
heel van de misdrijven die hij bewe
zen heeft verklaard; 

Dat het hofvan assisen de respec
tieve zwaarwichtigheid van de door de 
verschillende beschuldigden gepleegde 
misdrijven in aanmerking neemt om 
de straf te bepalen die het aan elk van 
hen oplegt; dat het overigens de an
dere beschuldigden veroordeelt tot le
venslange opsluiting, d.w.z. tot een 
straf die zwaarder is dan de opslui
ting van 35 jaar waartoe eiser is ver
oordeeld; dat het aldus gebruik heeft 
gemaakt van zijn bevoegdheid om de 
feiten van de zaak te beoordelen; 

Dat het middel, in zoverre het kri
tiek oefent op die beoordeling van de 
feiten, alsook op de wettelijke voor
waarden voor eisers mogelijke voor
waardelijke invrijheidstelling, niet ont
vankelijk is; 

Overwegende ten slotte dat het hof 
van assisen, door de bij artikel 62 van 
het Strafwetboek bepaalde regel van 
de samenloop van misdaden op eiser 
toe te passen, het recht van eiser op 
een eerlijk proces niet heeft geschon
den; 

Dat, wat dat betreft, 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 zijn gedeeltelijke vrijspraak : 

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

Om die redenen, verwerpt de voor
zieningen; veroordeelt elke eiser in de 
kosten van zijn voorziening. 
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3 augustus 1999 - Vakantiekamer -
Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter- \kr
slaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Henkes, advocaat
geeraal - Advocaat : mr. D. De Quevy. 

Nr. 425 

VAKANTIEKAMER- 10 augustus 1999 

BEVOEGDHEID EN AANLEG- STRAF
ZAKEN - BEVOEGDHEID- CORRECTIONELE 
RECHTBANK- PLAATSELIJKE BEVOEGDHEID 
-KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
VERWIJZING. 

Wanneer de kamer van inbeschuldiging
stelling een verdachte verwezen heeft naar 
een correctionele rechtbank die plaatse
li}k niet bevoegd is, vernietigt het Hof, op 
een voorziening, het bestreden arrest en 
verwijst het de zaak naar dezelfde, doch 
anders samengestelde kamer van inbe
schuldigingstelling (1). (Art. 23 Sv.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BE
ROEP TE LUIK T. COLETTE) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.99.1024.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 3 juni 1999 gewezen 
door de kamer van inbeschuldiging
stelling van het Hof van Beroep te 
Luik; 

Overwegeride dat het arrest een be
schikking van de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Na
men, die de vervolgingen niet ontvan
kelijk heeft verklaard, wijzigt en ei
ser, na aanneming van verzachtende 
omstandigheden, naar de Correctio
nele Rechtbank te Luik verwijst uit 
hoofde van valsheid in geschriften en 
gebruik van valse stukken, bedrieg
lijke en eenvoudige bankbreuk en in-

(1) Zie Cass., 30 mei 1989, A.R. 3895, nr. 556. 

breuken op de wet van 17 juli 1975 
met betrekking tot de boekhouding en 
de jaarrekening van de ondernemin
gen, alsook op de uitvoeringsbesluiten 
ervan; 

Over het middel : schending van arti
kel23 van het Wetboek van Strafvorde
ring; 

doordat de vierde kamer, rechtdoende als 
kamer van inbeschuldigingstelling, de ver
dachte Colette Jean naar de Correctio
nele Rechtbank te Luik verwezen heeft om 
er terecht te staan wegens de in de vorde
ring omschreven telastleggingen, 

terwijl, luidens artikel23, dat tevens de 
bevoegdheid van de correctionele recht
banken regelt, aileen de rechtbank van 
plaats van het misdrijf, die van de verblijf
plaats van de verdachte en die van de 
plaats waar de verdachte kan worden ge
vonden, bevoegd zijn; alle aan de verdachte 
in de vordering ten laste gelegde feiten ge
pleegd zijn in Namen, dat is in het gerech
telijk arrondissement Namen, de verdachte 
zelf te Profondeville woont, dat is in het ge
rechtelijk arrondissement N amen en de 
verdachte, ten slotte, in het gerechtelijk ar
rondissement Luik nergens kon worden ge
vonden; de enige rechtbank die plaatse
lijk bevoegd is om kennis te nemen van de 
aan de verdachte ten laste gelegde feiten de 
Correctionele Rechtbank te Namen is, en de 
verdachte ten onrechte is verwezen naar de 
Correctionele Rechtbank te Luik : 

Overwegende dat luidens artikel 23 
van het Wetboek van Strafvordering, 
de procureur des Konings van de 
plaats van het misdrijf, die van de ver
blijfPlaats van de verdachte en die van 
de plaats waar de verdachte kan wor
den gevonden, gelijkelijk bevoegd zijn 
voor het uitoefenen van de in artikel 
22 van voornoemd wetboek bepaalde 
ambtsverrichtingen; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat de aan eiser verweten 
misdrijven gepleegd zijn in het ge
rechtelijk arrondissement Luik, dat ei
ser er verblijft of dat hij in dat arron
dissement is gevonden; 

Dat eiser woont te Profondeville, in 
het gerechtelijk arrondissement Na
men, en dat het arrest vermeldt dat de 
misdrijven gepleegd zijn te N amen; 

Dat het middel gegrond is; 
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Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het de zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Luik verwijst; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; laat de lasten ten koste 
van de Staat; verwijst de aldus be
perkte zaak naar de anders samenge
stelde kamer van inbeschuldigingstel
ling van het Hofvan Beroep te Luik. 

10 augustus 1999 - Vakantiekamer
Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - ller
slaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Henkes, advocaat
generaal. 

Nr. 426 

VAKANTIEKAMER - 24 augustus 1999 

UITLEVERING- VOORLOPIGE AANHOU
DING- DUUR- BEVEL TOT AANHOUDING, 
VERLEEND DOOR EEN BUITENLANDSE OVER
REID - PROCEDURE VAN UITVOERBAAR
VERKLARING- TOEPASSINGSGEBIED. 

Art. 5, tweede lid, Uitleveringswet, waar
bij de duur van de voorlopige aanhou
ding van een vreemdeling met het oog op 
zijn uitlevering wordt beperkt tot veer
tig dagen, is niet van toepassing op de 
door art. 3 van dezelfde wet voorgeschre
ven procedure betreffende de uitvoerbaar
verklaring van het door de buitenlandse 
bevoegde overheid verleende bevel tot aan
houding (1). 

(SPATERI) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.99.106l.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 juli 1999 gewezen 

(1) Cass., 1 juni 1994, A.R. P.94.0600.F, m. 279. 

door de kamer van inbeschuldiging
stelling van het Hof van Beroep te 
Bergen; 

Overwegende dat het arrest de op 8 
juni 1999 gewezen beschikking van de 
raadkamer van de Rechtbank van Eer
ste Aanleg te Charleroi bevestigt, 
waarbij het door de onderzoeksrech
ter Bertrand van het "tribunal de 
grande instance" te Valence tegen ei
ser verleende aanhoudingsbevel uit
voerbaar verklaard wordt; 

Overwegende dat artikel5, tweede 
lid, van de wet van 15 maart 1874 
waarbij de duur van de voorlopige aan
houding van een vreemdeling met het 
oog op zijn uitlevering beperkt wordt 
tot veertig dagen, niet van toepas
sing is op de procedure betreffende de 
uitvoerbaarverklaring van een door 
een bevoegde buitenlandse overheid 
verleend aanhoudingsbevel, daar die 
geregeld wordt door artikel 3 van de
zelfde wet; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

24 augustus 1999 - Vakantiekamer -
Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Echement- Gelijklui
dende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal-Aduocaten: mrs. G. 
De Kerchove en M. Debongnie, Brussel. 

Nr. 427 

VAKANTIEKAMER - 31 augustus 1999 

CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TER
MIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKE-



Nr. 428 HOF VAN CASSATIE 1015 

NING - STRAFVORDERING - VOORBARIG 
CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING)
VERZOEKSCHRIFT VAN DE BEKLAAGDE- VER
WIJZING NAAR EEN KAMER MET DRIE RECH
TERS- NIET-ONTVANKELIJK VERKLAARD VER
ZOEKSCHRIFT - CASSATIEBEROEP - ONT
V ANKELIJKHEID. 

Het cassatieberoep dat, v66r de eindbeslis
sing, ingesteld wordt tegen het arrest van 
het hof van beroep dat de beschikking van 
de correctionele rechtbank bevestigt, is 
niet ontvankelijk, wanneer voornoemd ar
rest, zonder uitspraak te doen noch over 
een geschil inzake bevoegdheid, noch met 
toepassing van de art. 135 en 235bis Sv., 
noch over het aansprakelijkheidsbeginsel, 
het verzoek van de beklaagde om de zaak 
naar een kamer met drie rechters te ver
wijzen, niet ontvankelijk verklaart (1). 
(Art. 416 Sv.) 

(HARGREAVES) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.99.1096.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 juli 1999 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel; 

Overwegende dat het arrest beves
tiging inhoudt van de beschikking van 
4 juni 1999 van de Correctionele 
Rechtbank te Brussel, waarbij eisers 
verzoek om de zaak naar een kamer 
met drie rechters te verwijzen, niet 
ontvankelijk is verklaard; 

Overwegende dat een dergelijke be
slissing geen eindbeslissing is in de zin 
van artikel416 van het Wetboek van 
Strafvordering en noch met toepas
sing van de artikelen 135 en 235bis 
van voomoemd wetboek noch over het 
aansprakelijkheidsbeginsel uitspraak 
doet; 

Dat de voorziening v66r de eindbe
slissing is ingesteld en derhalve niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de memorie van eiser, die 

(1) Zie Cass., 29 sept. 1987, A.R. 1469, nr. 66. 

geen verband houdt met de ontvan
kelijkheid van de voorziening; ver
werpt de voorziening; veroordeelt ei
ser in de kosten. 

31 augustus 1999- Vakantiekamer
Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - ~r
slaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende 
conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal. 

Nr. 428 

VAKANTIEKAMER- 31 augustus 1999 

1 o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN -
BESLISSINGEN V ATBAAR VOOR CASSATIE
BEROEP -ALGEMEEN- VREEMDELINGEN
VASTHOUDING IN EEN AAN DE GRENS GELE
GEN PLAATS - VERZOEKSCHRIFT VAN DE 
VREEMDELING- BEROEP TEGEN DE MAATRE
GEL- ONDERZOEKSGERECHTEN- BEROEP 
GEGROND VERKLAARD- BESLISSING VAN IN
VRIJHEIDSTELLING- CASSATIEBEROEP VAN 
DE PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
BEROEP- ONTVANKELIJKHEID. 

2° VREEMDELINGEN- VASTHOUDING IN 
EEN AAN DE GRENS GELEGEN PLAATS- VER
ZOEKSCHRIFT VAN DE VREEMDELING- BE
ROEP TEGEN DE MAATREGEL- ONDERZOEKS
GERECHTEN- BEROEP GEGROND VERKLAARD 
- BESLISSING VAN INVRIJHEIDSTELLING
CASSATIEBEROEP VAN DE PROCUREUR
GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP- ONT
VANKELIJKHEID. 

3° VREEMDELINGEN- VASTHOUDING IN 
EEN AAN DE GRENS GELEGEN PLAATS - VER
ZOEKSCHRIFT VAN DE VREEMDELING- BE
ROEP TEGEN DE MAATREGEL- ONDERZOEKS
GERECHTEN- BEROEP GEGROND VERKLAARD 
- BESLISSING VAN INVRIJHEIDSTELLING
CASSATIEBEROEP VAN DE PROCUREUR
GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP- GE
VOLGEN. 

4 ° VREEMDELINGEN- VASTHOUDING IN 
EEN AAN DE GRENS GELEGEN PLAATS - VER
WIJDERING UIT HETLAND- VERZET VAN DE 
VREEMDELING TEGEN UITVOERING VAN VER
WIJDERING- NIEUWE BESLISSING TOT VAST
HOUDING- AARD - WETTELIJKHEID. 
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1° en 2° In de.regel is ontvankelijk het 
cassatieberoep van de procureur-generaal 
bij het hof van beroep, gericht tegen een 
arrest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling, waarbij het beroep van de 
vreemdeling tegen de maatregel van vast
houding in een aan de grens gelegen 
plaats gegrond wordt verklaard en zijn 
invrijheidstelling wordt bevolen (1). (Im
pliciet.) (Artt. 71, 72, 73 en 7415, §§ 1, 2 
en 3, Vreemdelingenwet.) 

3° De beslissing van de kamer van inbe
schuldigingstelling, waarbij het beroep 
van de vreemdeling tegen de maatregel 
van vasthouding in een aan de grens ge
legen plaats gegrond wordt verklaard en 
zijn invrijheidstelling wordt bevolen, is 
door het cassatieberoep van de procureur
generaal bij het hof van beroep niet de
finitief en heeft derhalve niet de onmid
dellijke invrijheidstelling van de vreem
deling tot gevolg (2). (Art. 73 
Vreemdelingenwet.) 

4° Noch art. 7415 Vreemdelingenwet, noch 
enige andere wetsbepaling staat eraan in 
de weg dat, wanneer de uitvoering van de 
verwijdering van de rechtens vastgehou
den vreemdeling in een aan de grens ge
legen plaats enkel omwille van zijn we
derrechtelijk verzet niet is gebeurd, een 
nieuwe beslissing overeenkomstig art. 
74 I 5, § 1, Vreemdelingenwet wordt ge
troffen; deze beslissing is geen in art. 
7 4 I 5, § 3, bedoelde verlenging (3). (Art. 
7415, §§ 1 en 3, Vreemdelingenwet.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BE
ROEP TE GENT IN ZAKE NTUMBA KABONGO) 

Advocaat-generaal M. De Swaef heeft in 
substantie gezegd : 

1. In deze zaak is het Hof geadieerd door 
het cassatieberoep van de procureur
generaal bij het Hofvan Beroep te Gent te
gen een arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling aldaar. 

De door de voorziening bestreden beslis
sing bevestigt de beschikking van de raad
kamer van de rechtbank van eerste aan
leg te Brugge. Deze beschikking oordeelde 
dat de nieuwe beslissing tot vasthouding 

(1) Zie de verwijzingen in de conclusie van het 
O.M. 

(2) Zie noot 1. 

(3) Zie noot 1. 

van 2 juli 1999, genomen door de gemach
tigde van de minister van Binnenlandse Za
ken en Ambtenarenzaken, Directie 
Vreemdelingenzaken, geen wettige verlen
ging uitmaakt na de eerder bevolen maat
regel van vrijheidsberoving, noch een re
gelmatige nieuwe beslissing van vasthou
ding is. Het door de vreemdeling 
neergelegde verzoekschrift werd ontvan
kelijk en gegrond verklaard en de invrij
heidstelling van verzoeker werd bevolen. 
Hiertegen stelde de Procureur des Ko
nings daarop hoger beroep in. Dit hoger be
roep werd dan, zoals gezegd, door de appel
rechters ongegrond bevonden. 

2. Het cassatieberoep, aldus ingesteld 
door het openbaar ministerie tegen het ar
rest van de kamer van inbeschuldiging
stelling, is ontvankelijk. Dat besliste het 
Hofin 1982 (4). Enkel in het geding is de 
wettelijkheid van de vrijheidsbeperkende 
maatregel getroffen t.a.v. de vreemdeling, 
niet de gegrondheid van de beslissing van 
weigering tot toegang in het land. 

Ten aanzien van het cassatieberoep gel
den, ook na de inwerkingtreding van de 
nieuwe wetsbepalingen betreffende de voor
lopige hechtenis, de bepalingen van het 
Wetboek van Strafvordering (5). 

Het cassatieberoep heeft schorsende 
kracht: de tenuitvoerlegging van de bestre
den beslissing die de invrijheidstelling be
veelt, wordt aldus opgeschort. Dit kan ook 
worden afgeleid uit de Vreemdelingenwet 
zelf. R. Declercq verwoordt het aldus: 

"Art. 73, eerste lid, van de Wet van 
15 december 1980 zegt immers dat, in
dien de raadkamer beslist de aanhouding 
niet te handhaven, de vreemdeling "op
nieuw" in vrijheid gesteld wordt zodra de 
beslissing in kracht van gewijsde is ge
gaan. Dat wil zeggen dat, tijdens de ter
mijn voor hoger beroep en in voorkomend 
geval, tijdens de hele procedure in tweede 
aanleg, de verdachte aangehouden blijft. 
Natuurlijk is de wettekst slecht opgesteld. 
Men zegt niet uitdrukkelijk wat er ge
beurt als de kamer van inbeschuldiging
stelling op haar beurt de invrijheidstel
ling beveelt. Zeker is dat, met een letterlijke 
lezing van art. 73, de vreemdeling niet in 
vrijheid kan worden gesteld, aangezien het 
in de wet onderstelde, dat de beslissing van 

(4) Cass., 20 juli 1982, nr. 666, en de conclu
sies van advocaat-generaal Liekendael in Bull. en 
Pas., 1982, I, 1305. 

(5) Cass., 9 dec. 1992, A.R. 361, nr. 782. 



=- ---~- ------=-

Nr. 428 HOF VAN CASSATIE 1017 

de raadkamer in kracht van gewijsde is ge
gaan, zich natuurlijk niet kan voordoen. De 
tekst kan niets betekenen als de gestelde 
regel niet doorgetrokken wordt op het vlak 
van het arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling" (6). 

3. Te dezen maakte de betrokken vreem
deling het voorwerp uit van een maatre
gel van vasthouding overeenkomstig 
art. 74/5, § 1, Vreemdelingenwet. 

Luidens voornoemde wetsbepaling mag 
in een welbepaalde plaats, gesitueerd in het 
grensgebied, worden vastgehouden, in af
wachting van de machtiging om in het Rijk 
toegelaten te worden of van zijn terugdrij
ving van het grondgebied : 

1 o de vreemdeling die, met toe passing 
van de bepalingen van deze wet, door de 
met grenscontrole belaste overheden kan 
worden teruggedreven; 

2° de vreemdeling die tracht het Rijk bin
nen te komen zonder aan de voorwaar
den, gesteld door artikel 2, te voldoen, die 
zich vluchteling verklaart en aan de grens 
vraagt als dusdanig erkend te worden. 

Paragraaf 3 van voornoemd artikel be
paalt dat de duur van de vasthouding in 
een welbepaalde aan de grens gelegen 
plaats twee maanden niet mag te boven 
gaan. De minister of zijn gemachtigde mag 
echter de vasthouding van de in § 1 be
doelde vreemdeling telkens met een pe
riode van twee maanden verlengen : 

1 o indien ten aanzien van de vreemde
ling een uitvoerbare maatregel van terug
drijving werd genomen, een uitvoerbare be
slissing tot weigering van toegang tot het 
grondgebied of een uitvoerbare bevesti
gende beslissing tot weigering van toe
gang tot het grondgebied; 

2° en indien de nodige stappen om de 
vreemdeling te verwijderen werden gena
men binnen zeven werkdagen vanaf de be
slissing of de maatregel bedoeld in 1 o, wan
neer zij worden voortgezet met de vereiste 
zorgvuldigheid en de e:lfectieve verwijde
ring van deze laatste binnen een rede
lijke termijn nag steeds mogelijk is. 

Na een verlenging kan de in het vorige 
lid bedoelde beslissing enkel door de mi
nister genomen worden. 

De totale duur van de vasthouding mag 
nooit vijfmaanden te boven gaan, behou
dens in de zich in casu niet voordoende ge
vallen waarin dit noodzakelijk is voor de 

(6) R. DECLERCQ, Onderzoeksgerechten (A.P.R.), 
nr. 1063. 

bescherming van de openbare orde of dena
tionale veiligheid, waarbij de vasthou
ding van de vreemdeling, na het verstrij
ken van de termijn bedoeld in vorig lid, 
telkens verlengd kan worden met een 
maand, zonder dat de totale duur van de 
vasthouding daardoor evenwel meer dan 
acht maanden mag bedragen. 

4. Voormelde procedures werden in de 
huidige zaak nagekomen. De wettelijke be
palingen (art. 74/5, § 3) betreffende de duur 
van de vasthouding en de gebeurlijke ver
lenging ervan leggen ondubbelzinnig aan de 
minister of zijn gemachtigde bepaalde voor
waarden op m.b.t. de voorbereiding en de 
uitvoering van de getroffen verwijderings
maatregel. Wanneer zij er niet zouden in 
slagen binnen de wettelijke maximum
termijn van de vasthouding de terugdrij
ving van de vreemdeling te organiseren, b.v. 
omdat geen reisdocument kon worden be
komen, dan dient de vrijlating tussen te ko
men. 

Van dat geval is evenwel te onderschei
den de situatie zoals die zich voordoet in de 
thans aan het Hof voorgelegde zaak. 

Hier heeft de minister of zijn gemach
tigde immers aile stappen genomen om de 
verwijdering van de vreemdeling moge
lijk te maken, maar de terugdrijving van 
het grondgebied is (bij herhaling) niet kun
nen doorgaan ingevolge de weigering en/of 
het verzet van de betrokkene. Het is m.a.w. 
niet aan de minister of aan zijn gemach
tigde te wijten dat de verwijdering niet is 
kunnen geschieden, maar de niet-uitvoering 
van die maatregel is het enkele gevolg van 
de houding van de vreemdeling zelf. 

Aldus heeft deze laatste zich door ei
gen toedoen en op eigen verantwoordelijk
heid meteen oak teruggeplaatst in een toe
stand die het treffen van een (nieuwe) 
vasthouding op grand van art. 74/5, § 1, 
Vreemdelingenwet rechtens kan verant
woorden, wat te dezen dan oak is gebeurd, 
vermits zijn binnenkomst in Belgie ontoe
laatbaar was en is (gebleven). 

5. Er anders over oordelen zou inhou
den dat de wetgeving ofwel een ongeoor
loofde premie aan weerspannig gedrag toe
kent, ofwel integendeel het tre:lfen van 
dwangmaatregelen bij de repatriering van 
onwilligen onvermijdelijk maakt. Tijdens de 
parlementaire voorbereiding van het wets
voorstel inhoudende inkorting van de ad
ministratieve hechtenis van buitenlan
ders die illegaal op het Belgische 
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grondgebied verblijven, merkte de minis
ter trouwens in dat verband op dat in
dien zijn zienswijze niet zou worden aan
vaard, de regering haar politiek niet meer 
kan uitvoeren. Het zou anders al te ge
makkelijk zijn zich aan een uitdrijving te 
onttrekken door handige trues : het zou vol
staan zich telkens te verzetten om eens en 
voor altijd in vrijheid te blijven in het land. 
Dit zou onvermijdelijk tot normvervaging 
leiden (7). 

N och de Vreemdelingenwet, noch enige 
andere wetsbepaling staat er bijgevolg aan 
in de weg dat, wanneer de uitvoering van 
de verwijdering van de rechtens vastge
houden vreemdeling enkel omwille van zijn 
wederrechtelijk verzet niet is gebeurd, een 
nieuwe beslissing overeenkomstig art. 7 415, 
§ 1, Vreemdelingenwet zou worden getrof
fen indien daartoe de in de wet gestelde 
voorwaarden verenigd zijn. 

Die nieuwe beslissing is geenszins als een 
verlenging van vroegere maatregelen te be
schouwen. 

Zulke benadering sluit trouwens aan bij 
Uw rechtspraak over artt. 27, derde lid, en 
29 Vreemdelingenwet. Het Hof oordeelde 
desbetre:ffend dat de regel volgens welke de 
teruggewezen vreemdeling, die binnen de 
gestelde termijn geen gevolg heeft gege
ven aan het bevel en om die reden opge
sloten wordt voor de tijd die strikt nood
zakelijk is voor de uitvoering van de 
maatregel, in vrijheid wordt gesteld als hij 
niet binnen de maand na zijn aanhouding 
regelmatig het grondgebied van een an
der land heeft kunnen betreden, niet van 
toepassing is wanneer die toestand te wij
ten is aan de houding en het wederrech
telijk verzet van de vreemdeling (8). 

Aan de noodgedwongen vasthouding van 
de vreemdeling kan ten andere, onvermin
derd de controle die de Rechterlijke Macht 
er blijft op uitoefenen overeenkomstig de 
artikelen 71 en volgende van de Vreemde-

(7) Wetsvoorstel houdende inkorting van de ad
ministratieve hechtenis van buitenlanders die il
legaal op het Belgische grondgebied verblijven, 
Verslag namens de commissie voor de binnen
landse en administratieve aangelegenheden, uit
gebracht door mevrouw Thys., Gedr.St., Senaat, 
1998-1999, 1-911/4, 4. 

(8) Cass., 29 mei 1990, A.R. 4523, nr. 572, en 
22 jan. 1997, A.R. P.96.1492.F, nr. 44; zie ook: L. 
DENYS, De duur van de vrijheidsberoving krach
tens artikel 27 Vreemdelingenwet, Tijdschrift uoor 
ureemdelingenrecht, 1990, nr. 57, 17. 

lingenwet (9), in elk geval en te allen tijde 
onmiddellijk een einde worden gesteld in
dien de betrokkene ofwel ingaat op de re
patriering die de minister of zijn gemach
tigde voor hem heeft georganiseerd, ofwel 
indien hij zelf zijn daadwerkelijk vertrek uit 
het land bewerkstelligt. 

6. Het eerste middel, ingeroepen ter sta
ving van het cassatieberoep, voert scherr
ding aan van art. 74/5 Vreemdelingen
wet, nu uit de wil van de wetgever blijkt 
dat, waar de totale duur van de vasthou
ding vijf of acht maanden niet mag te ho
ven gaan, een hernieuwing van de hech
tenis niet mag worden uitgesloten. De 
appelrechters oordeelden dat de nieuwe be
slissing van vasthouding niet in overeen
stemming is met de wet. 

Dit oordeel wordt onderbouwd met de 
consideransen "dat immers de wet niet 
voorziet dat lopende een periode van (ver
lenging van) vasthouding een nieuwe be
slissing tussenkomt zonder gewijzigde om
standigheden, meer bepaald op een 
ogenblik dat de vreemdeling nog op grond 
van de vorige beslissing vastgehouden is; 

dat dit des te meer klemt daar art. 74/5, 
§ 3 in fine (nieuw), van de Wet van 15 de
cember 1980 bepaalt dat de totale duur van 
de vasthouding nooit vijf maanden te ho
ven mag gaan, behoudens de gevallen voor
zien bij artikelen 74/5, § 3 en 74/6, § 2 
(nieuw) van de wet van 15 december 1980 
die alhier niet van toepassing zijn". 

Om de hoger aangehaalde redenen is die 
beslissing niet cassatiebestendig nu ze voor
bijgaat aan de specifieke omstandighe
den van de zaak die aan de appelrechters 
waren voorgelegd geworden. Het cassatie
middel is zodoende in zoverre gegrond. 

Conclusie : vernietiging met verwijzing. 

ARREST 

(A.R. P.99.1294.N) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 12 augustus 1999 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Gent, kamer van inbeschuldigingstel
ling; 

Gelet op eisers verzoekschrift waar
van een door de griffi.er van het Hof 

(9) F. RrGAUX, "Le controle par le pouvoir ju
diciaire des mesures administratives de priva
tion de liberte prises a l' egard des etrangers", J. T., 
1985, 641. 



Nr. 428 HOF VAN CASSATIE 1019 

voor eensluidend verklaarde kopie aan 
dit arrest is gehecht en ervan deel uit
maakt; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
hlijkt dat : 1. de gemachtigde van de 
minister van Binnenlandse Zaken op 
14 fehruari 1999 heeft heslist dat het 
noodzakelijk was, gelet op artikel 7 4/5, 
§ 1, 2°, Vreemdelingenwet, dat ver
weerster in een welhepaalde plaats 
aan de grens werd vastgehouden om 
de eventuele terugdrijving van het 
grondgehied te waarhorgen; 2. dat deze 
heslissing op 2 april 1999 een eerste 
maal werd verlengd en een tweede 
maal op 3 juni 1999; 3. dat op ver
zoek van de minister van Binnen
landse Zaken de raadkamer van de 
Rechthank van Eerste Aanleg te 
Brugge op 22 juni 1999 de tweede ver
lenging heeft hevestigd; 4. dat de ge
machtigde van de minister van Bin
nenlandse Zaken op 9 juli 1999 een 
nieuwe heslissing nam waarhij, gelet 
op artikel 74/5, § 1, 2°, Vreemdelin
genwet, verweerster in een wel
hepaalde plaats aan de grens werd 
vastgehouden op grond dat zij op 13 
maart 1999, 8 juni 1999 en 9 juli 1999 
geweigerd had te vertrekken en haar 
vasthouding aan haar te wijten was; 

Overwegende dat verweerster hij 
verzoekschrift neergelegd ter griffie 
van de Rechthank van Eerste Aan
leg te Brugge op 23 juli 1999 haar in
vrijheidstelling vroeg; 

Dat de raadkamer van de Recht
hank van Eerste Aanleg te Brugge op 
30 juli 1999 heslist heeft dat ver
weersters verzoek gegrond was en 
haar in vrijheid heeft gesteld; 

Dat de appelrechters het hoger he
roep van het openhaar ministerie on
gegrond verklaren en de heroepen he
slissing hevestigen; 

Overwegende dat, in strijd met wat 
verweerster aanvoert, de hestreden he
slissing door het ingestelde cassatie
heroep niet definitief is en derhalve 
niet de onmiddellijke invrijheidstel
ling van verweerster tot gevolg had; 

Over het eerste middel : 

Overwegende dat luidens artikel 
74/5, § 1, Vreemdelingenwet in een 
welhepaalde plaats, gesitueerd in het 
grensgehied, mag worden vastgehou
den, in afwachting van de machti
ging om in het rijk toegelaten te wor
den of van zijn terugdrijving van het 
grondgehied : 

1° de vreemdeling die, met toepas
sing van de hepalingen van deze wet, 
door de met grenscontrole belaste over
heden kan worden teruggedreven; 

2° de vreemdeling die tracht het Rijk 
hinnen te komen zonder aan de voor
waarden, gesteld door artikel 2, te vol
doen, die zich vluchteling verklaart en 
aan de grens vraagt als dusdanig er
kend te worden; 

Dat § 3 van voornoemd artikel he
paalt: "de duur van de vasthouding in 
een welhepaalde aan de grens gele
gen plaats mag twee maanden niet te 
hoven gaan. De minister of zijn ge
machtigde mag echter de vasthou
ding van de in § 1 hedoelde vreemde
ling telkens met een periode van twee 
maanden verlengen : 

1° indien ten aanzien van de vreem
deling een uitvoerhare maatregel van 
terugdrijving werd genomen, een uit
voerhare heslissing tot weigering van 
toegang tot het grondgehied of een uit
voerhare hevestigende heslissing tot 
weigering van toegang tot het grond
gehied; 

2° en indien de nodige stappen om 
de vreemdeling te verwijderen wer
den genomen hinnen de zeven werk
dagen vanaf de heslissing of de maat
regel hedoeld in 1°, wanneer zij worden 
voortgezet met de vereiste zorgvuldig
heid en de effectieve verwijdering van 
deze laatste hinnen een redelijke ter
mijn nog steeds mogelijk is. Na een 
verlenging kan de in het vorige lid he
doelde heslissing enkel door de minis
ter genomen worden. De totale duur 
van de vasthouding mag nooit vijf 
maanden te hoven gaan. In de geval
len waarin dit noodzakelijk is voor de 
hescherming van de openhare orde of 
de nationale veiligheid, kan de vast
houding van de vreemdeling, na het 
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verstrijken van de termijn bedoeld in 
vorig lid, telkens verlengd worden met 
een maand, zonder dat de totale duur 
van de vasthouding daardoor even
wel meer dan acht maanden mag be
dragen"; 

Overwegende dat de vermelde wets
bepaling noch enige andere eraan in 
de weg staat dat, wanneer de uitvoe
ring van de verwijdering van de rech
tens vastgehouden vreemdeling en
kel omwille van zijn wederrechtelijk 
verzet niet is gebeurd, een nieuwe be
slissing overeenkomstig artikel 7 4/5, 
§ 1, Vreemdelingenwet wordt getrof
fen; dat deze beslissing geen in het ar
tikel 7 4/5, § 3, bedoelde verlenging is; 

Overwegende dat de appelrechters 
met de enkele vaststelling "dat im
mers de wet niet voorziet dat lopende 
een periode van (verlenging van) vast
houding een nieuwe beslissing tussen
komt zonder gewijzigde omstandighe
den, meer bepaald op een ogenblik dat 
de vreemdeling nog op grond van de 
vorige beslissing vastgehouden is; dat 
dit des te meer klemt daar art. 74/5, 
§ 3 in fine (nieuw), van de Wet van 15 
december 1980 bepaalt dat de totale 
duur van de vasthouding nooit vijf 
maanden te hoven mag gaan, behou
dens de gevallen voorzien bij de arti
kelen 74/5, § 3, en 74/6, § 2 (nieuw), 
van de Wet van 15 december 1980 die 
alhier niet van toepassing zijn", hun 
oordeel dat deze beslissing niet in 
overeenstemming is met de wet, niet 
naar recht verantwoorden; 

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 het Hofvan Be
roep te Brussel, kamer van inbeschul
digingstelling. 

31 augustus 1999- Vakantiekamer
Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - ver
slaggever : de h. Dhaeyer- Gelijkluidende 

conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal - Advocaat : mr. W. De Gendt, 
Brugge. 

Nr. 429 

1 e KAMER- 2 september 1999 

INKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAG
PROCEDURE- BELASTINGAANGIFTE- ON
DERZOEK EN CONTROLE- ONDERZOEKIN
GEN T.A.V. DE BELASTINGPLICHTIGE EN VAN 
DERDEN - INZAGE VAN EEN GERECHTS
DOSSIER 

De inzage van een gerechtsdossier door de 
administratie is geen onderzoeksdaad in 
de zin van art. 240 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen, daar die in
zage het mogelijk maakt over de nood
zaak van een nieuw onderzoek te beslis
sen (1). (Art. 240, derde lid, W.I.B., thans 
art. 333, derde lid, W.I.B. 1992.) 

CBELGISCHE STAAT -MIN. V. FINANCIEN 
T. HENDRICKX E.A.) 

ARREST 

(A.R. F.96.0046.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 15 januari 1996 gewe
zen door het Hof van Beroep te Ant
werpen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van artikel 240, inzonder
heid lid 3, van het Wetboek van de inkom
stenbelastingen zoals van toepassing voor 
het aanslagjaar 1984, 

doordat het bestreden arrest, na te heb
ben vastgesteld dat de inkomsten die (ver
weerders) zouden ontvangen hebben in 
1983, werden belast in 1988, dat artikel 
240, lid 2, W.I.B. niet meer van toepas
sing was daar de termijn van artikel259, 

(1) Cass., sb mei 1997, A.R. F.95.112.N, niet ge
publiceerd. 
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eerste lid, W.I.B. was verstreken op 31 de
cember 1986, dat de onderzoekingen even
wei overeenkomstig artikel 240, lid 3, 
W.I.B. mochten worden verricht tijdens de 
aanvullende termijn van twee jaar (in casu 
tot 31 december 1988) op voorwaarde dat 
de administratie op straffe van nietigheid 
de belastingplichtige vooraf schri:ftelijk ken
nis heeft gegeven van de aanwijzingen in
zake belastingontduiking die te zijnen laste 
bestaan, dat in casu die kennisgeving was 
gebeurd met de verzending op 24 augus
tus 1987 van een vraag om inlichtingen be
treffende aanslagjaar 1984 waarbij onder
meer wordt vermeld dat uit de inzage op 24 
en 27 juli 1987 van het gerechtelijk dos
sier lastens Frank Uytdenhouwen, waar
voor de toelating tot inzage op 17 juli 1987 
werd verleend, is gebleken dat Frans De 
Maeyer in december 1983 aan Uytdenhou
wen edelstenen en juwelen ter waarde van 
3.300.000 frank in commissie had gege
ven en dat ter uitvoering van artikel 240, 
derde lid, W.I.B., het onderzoeksrecht van 
de administratie wordt uitgebreid tot het 
jaar 1983 ( ... ), beslist dat de voorafgaan
delijke kennisgeving zoals geformuleerd in 
de vraag om inlichtingen van 24 augus
tus 1987 volgt op reeds genomen 
onderzoeksmaatregelen, namelijk de vraag 
om toestemming tot inzage van het gerech
telijk dossier en de inzage van dit dossier 
op 24 en 27 juli 1987, zodat de kennisge
ving de onderzoeksmaatregelen niet is voor
afgegaan, de aanslag bijgevolg op onwet
tige wijze werd gevestigd en dient te 
worden vernietigd nu de daad van onder
zoek geschiedde zonder de voorafgaande 
kennisgeving, 

terwijl de inzage van een gerechtsdossier 
geen onderzoeksdaad is in de zin van ar
tikel 240 van het Wetboek van de in 
komstenbelastingen vermits voormeld ar
tikel240 samen met artikel241 van voor
meld Wetboek deel uitmaakt van de afde
ling IV van hoofdstuk III van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen dat de ge
mene bepalingen bevat "inzake recht van 
onderzoek ten aanzien van de belasting
plichtige en van derden" en derhalve en
kel betrekking heeft op de afdelingen I en 
II van hoofdstuk III van voormeld Wet
hoek die respectievelijk de "plichten van de 
belastingplichtige" (afdeling I) en de "plich
ten van derden" (afdeling II) behandelen 
maar niet op afdeling III dat de "plichten 
van openbare diensten, instellingen en or
ganismen" bevat en waarvan artikel 235 
van het Wetboek van de inkomsten belas
tingen deel uitmaakt, 

zodat het hof ten onrechte oordeelt dat de 
inzage van een gerechtsdossier binnen de 
in artikel 240, lid 3, van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen voorziene ter
mijn dient voorafgegaan door een schrif
telijke mededeling aan de belastingplich
tige van de aanwijzingen inzake belas
tingontduiking die in zijnen hoofde bestaan, 
dat deze voorafgaandelijke mededeling van 
de aanwijzingen van belastingontduiking 
trouwens slechts mogelijk is na inzage van 
het gerechtsdossier dat de aanwijzingen 
van fraude evenals de identiteit van de bij 
de fraude betrokken belastingplichtigen be
vat, dat de ten onrechte kwalificatie van de 
inzage van een gerechtsdossier als een 
onderzoeksdaad in de zin van het Wet
hoek van de inkomstenbelastingen even
eens blijkt uit artikel263, § 1, 3°, van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen dat 
aan de administratie de mogelijkheid geeft 
een aanvullende aanslag te vestigen zelfs 
na het verstrijken van alle in artikel 240 
van voormeld Wetboek voorziene onderzoeks
termijnen indien de inzage van een ge
rechtsdossier uitwijst dat belastbare in
komsten niet werden aangegeven : 

Over het middel zelf : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 240, derde lid, van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen (1964), 
het bestuur gedurende de in artikel 
259, § 1, tweede lid, van datzelfde wet
hoek bedoelde aanvullende termijn van 
twee jaar de in titel VII, hoofdstuk III 
bedoelde onderzoekingen kan verrich
ten en belastingen of aanvullende aan
slagen kan vestigen, op voorwaarde 
dat het bestuur de belastingplichtige 
vooraf schriftelijk en op nauwkeu
rige wijze kennis heeft gegeven van de 
aanwijzingen inzake belastingontdui
king die te zijnen aanzien bestaan voor 
het bedoelde tijdperk; dat die vooraf
gaande kennisgeving is voorgeschre
ven op straffe van nietigheid van de 
aanslag; 

Overwegende dat de inzage zelf van 
een gerechtsdossier geen onderzoeks
daad is in de zin van artikel 240 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen (1964), daar die inzage het mo
gelijk maakt over de noodzaak van een 
nieuw onderzoek te beslissen; 
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Overwegende dat de appelrechters 
beslissen dat de inzage in het gerech
telijk dossier lastens een derde, Frank 
Uytdenhouwen, en de toelating tot in
zage van dat dossier, onderzoeks
maatregelen zijn die de kennisgeving 
vooraf zijn gegaan; 

Dat zij zodoende artikel 240, derde 
lid, van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen (1964) schenden; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest behalve in zoverre dit 
de voorziening ontvankelijk verklaart; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt 
de kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter over; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Brussel. 

2 september 1999 - 1 e kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Verougstraete, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Goeminne, advocaat
generaal - Advocaat : mr. J. De Ridder, 
Mechelen. 

Nr. 430 

1e KAMER- 2 september 1999 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN 
AANSLAGPROCEDURE- BELASTINGAANGIFTE 
- ONDERZOEK EN CONTROLE - ONDERZOE
KINGEN T.A.V. DE BELASTINGPLICHTIGE EN 
VAN DERDEN- BERICHT VAN WIJZIGING VAN 
AANGIFTE. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN 
AANSLAGPROCEDURE- WIJZIGING DOOR DE 
ADMINISTRATIE VAN EEN AANGIFTE - DAAD 
VAN ONDERZOEK 

1 o en 2° De opstelling en verzending van 
een bericht van wijziging van aangifte is 
op zich geen daad van onderzoek in de 
zin van art. 240 W.I.B. (Artt. 240 en 251 
W.I.B., thans artt. 333 en 346 W.I.B. 
1992.) 

(BELGISCHE STAAT- MIN. V. FIN ANCIEN 
T. VAN TONGELEN E.A) 

ARREST 

(A.R. F.96.0066.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 maart 1996 gewe
zen door het Hof van Beroep te Ant
werpen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek (hierna 
afgekort B.W.) en van de artikelen 240, 251 
en 259, lid 4, van het Wetboek van de in
komstenbelastingen (hierna afgekort 
W.I.B.), zoals van toepassing voor het 
aanslagjaar 1988, 

doordat, het bestreden arrest, nate
recht erop gewezen te hebben dat art. 259, 
vierde lid, W.I.B., enkel de aanslagtermijn 
doch niet de aan de administratie verleende 
onderzoekstermijn van drie jaar verlengt, 
evenwel op grond van de vaststellingen oat 
de inspecteur belast met het onderzoek van 
het bezwaarschrift op 25 januari 1991 de 
hoofdcontroleur verzocht een supplemen
taire aanslag over het aanslagjaar 1988 te 
vestigen na naleving van de door art. 251 
W.I.B. voorgeschreven rectificatieprocedure 
(stuk 49), dat de hoofdcontroleur op 11 fe
bruari 1991 aan (verweerders) een bericht 
van wijziging heeft toegezonden en de be
twiste aanslag op 19 maart 1991 werd in
gekohierd (stukken 50-51 en 60-61), 

beslist dat de opstelling en verzending 
van een bericht van wijziging van aan
gifte ongetwijfeld een daad van onder
zoek uitmaakt, en de aan de administra
tie door art. 251 W.I.B. opgelegde 
verplichting tot motivering noodzakelijker
wijze een onderzoek van de door de belas
tingplichtige en andere diensten verstrekte 
inlichtingen en gegevens; dat derhalve de 
op stelling van een dergelijk bericht het re
sultaat en de conclusie is van een vooraf
gaandelijk ingesteld onderzoek, en dat de 
hierboven gedane vaststellingen uitwij
zen dat de administratie onderzoeksdaden 
i.v.m. de door (verweerders) over het 
aanslagjaar 1988 ingediende aangifte heeft 
verricht na 31 december 1990, datum 
waarop de onderzoekstermijn krachtens 
art. 259, eerste en vierde lid, W.I.B. ver
streek, zodat (verweerders) te dezen dan 
ook terecht inroepen dat de kwestieuze 
onderzoeksdaden door nietigheid zijn 
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aangetast, waaruit volgt dat de erop
volgende supplementaire aanslag insge
lijks nietig is, 

en terwijl, tweede onderdeel, de opstel
ling en de verzending van een bericht van 
wijziging overeenkomstig art. 251 W.I.B. 
geen onderzoeksdaad is in de zin van art. 
240 W.I.B., vermits voormeld art. 240 W.I.B. 
de termijn vastlegt waarbinnen de, met be
trekking tot de in de afdelingen I en II van 
hoofdstuk III van voormeld wetboek, be
doelde onderzoekingen mogen worden ver
richt, en de afdelingen I en II respectieve
lijk betrekking hebben op "de plichten van 
de belastingplichtige" en "de plichten van 
derden", 

en de verzending en motivering van een 
bericht van wijziging van aangifte, be
paald in de afdeling I van hoofdstuk V, 
"aanslagprocedure", van voormeld wet
hoek, de substanti1He formele vereiste is die 
de administratie procedureel moet toe pas
sen wanneer zij de inkomsten en andere ge
gevens meent te moeten wijzigen die de be
lastingplichtige in een geldige aangi:fte heeft 
vermeld, 

zodat het hof van beroep niet alleen met 
s~hending van de artikelen 240 en 251 
W:I.B. oordeelt dat het verzenden en op
stellen van een bericht van wijziging een 
onderzoeksdaad is in de zin van art. 240 
W.I.B., maar daarenboven door die inter
pretatie van de voormelde artikelen, even
eens art. 259, vierde lid, W.I.B. schendt door 
het geheel buiten werking te stellen in
dien de administratie tijdens de in dat ar
tikel beoogde periode de substanti1He 
procedurevormen naleeft zonder nag enig 
onderzoek te moeten doen : 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat, anders dan het 

arrest oordeelt, de opstelling en ver
zending van een bericht van wijzi
ging van aangifte op zich geen daad 
van onderzoek is; 

Dat het arrest, door aldus te beslis
sen, de aangewezen wetsbepalingen 
schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
Overwegende dat het eerste onder

dee! niet tot ruimere cassatie kan lei
den; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het uit-

spraak doet over de aanslag 151042 
(aanslagjaar 1988), over de supple
mentaire aanslag en over de kosten; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt 
de kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter over; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Gent. 

2 september 1999 - 1 e kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Verougstraete, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Goeminne, advocaat
generaal - Advocaat : mr. L. Boeynaems, 
Antwerpen. 

Nr. 431 

1e KAMER- 2 september 1999 

INKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAG
PROCEDURE- AANSLAGTERMIJNEN- BIJ
ZONDERE TERMIJN- RECHTSVORDERING WIJ· 
ZEND OP RET BESTAAN VAN NIET AANGEGE
VEN INKOMSTEN. 

De bepaling dat de belasting of de aanvul
lende belasting mag worden gevestigd, 
zelfs nadat de in art. 259 van het Wet
hoek van Inkomstenbelastingen bepaalde 
termijn is verstreken ingeval een rechts
vordering uitwijst dat belastbare inkom
sten niet werden aangegeven in een van 
de vijf jaren v66r het jaar waarin de vor
dering is ingesteld, houdt niet in dat uit 
de rechtsvordering zelf het bestaan van 
niet aangegeven belastbare inkomsten 
volgt; het volstaat dat de rechtsvorde
ring feiten aan het licht brengt die het be
stuur toelaten om met de wettelijke 
bewijsmiddelen waarover het beschikt, zo
als tekenen en indicien, te bewijzen dat 
belastbare inkomsten niet werden aan
gegeven (1). (Art. 263, § 1, 3°, W.I.B., 
thans art. 358, § 1, 3°, W.I.B. 1992.) 

(1) Cass., 15 dec. 1994, A.R. 94.0042.F, nr. 557, 
en Cass., 2 mei 1997, A.R. 94.0062.N, nr. 215. 
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(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. GRUSENMEYER) 

ARREST 

(A.R. F.97.0052.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 januari 1997 gewe
zen door het Hof van Beroep te Gent; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van artikel263, § 1, 3°, en 263, 
§ 2, 3°, van het Wetboek van de Inkom-
stenbelasting (W.I.B.) zoals het van toe
passing was voor het aanslagjaar 1982, 

doordat het bestreden arrest beslist dat 
naar luid van artikel263, § 1, 3°, W.I.B. 
vereist is dat de rechtsvordering uitwijst 
dat belastbare inkomsten niet werden aan
gegeven, dat het derhalve noodzakelijk doch 
voldoende is dat de uit de rechtsvorde
ring gebleken inkomsten niet werden aan
gegeven, dat uit voormelde wetsbepaling 
volgt dat de elementen van de rechtsvor
dering het bestaan van de niet-aangegeven 
belastbare inkomsten moeten bewijzen, dat 
ten deze de administratie gebruik heeft ge
maakt van "tekenen en indicien", dat de 
rechtsvordering enkel heeft uitgewezen dat 
verweerder in november 1981 een beleg
ging deed ten bedrage van 2.850.000 frank 
volgens de fiscus en ten bedrage van 
2.500.000 frank volgens verweerder, dat het 
bezit van fondsen in november 1981 op 
zichzelf niet het bestaan van niet
aangegeven belastbare inkomsten bewijst, 
dat het niet geoorloofd is artikel 24 7 W.I.B. 
aan te wenden binnen de bijzondere 
aanslagtermijn van artikel263 WI.B. daar 
artikel 247 W.I.B. reeds een bijzondere 
bewijstechniek uitmaakt en enkel toelaat 
de belastbare grondslag te ramen, dat deze 
bewijstechniek niet kan aangewend wor
den om aan te tonen dat de rechtsvorde
ring heeft uitgewezen dat belastbare in
komsten niet werden aangegeven en dat 
bijgevolg de voorwaarden van artikel263, 
§ 1, 3°, W.I.B. niet voorhanden zijn zodat de 
gevestigde aanslag laattijdig werd geves
tigd, 

terwijl, zo in artikel263, § 1, 3°, W.I.B. 
de term "een rechtsvordering uitwijst." 
wordt gebruikt, zulks geenszins betekent 
dat de rechtsvordering het bestaan van niet 
aangegeven belastbare inkomsten moet be
wijzen, maar dat het volstaat dat de rechts
vordering feiten aan het licht brengt die de 
administratie toelaten om, gebruik 

makende van de bewijsmiddelen die ter 
hare beschikking staan, waaronder teke
nen en indicien zoals bedoeld in artikel 24 7 
W.I.B., op basis van de feitelijke gegevens 
blijkende uit de rechtsvordering het be
drag van de niet-aangegeven belastbare in
komsten te bepalen en nu verweer der in 
zijn aangifte geen belastbare inkomsten 
maar integendeel een bedrijfsverlies van 
380.078 frank heeft vermeld (stuk 14/1, deel 
2, blz. 3), de door de rechtsvordering uit
gewezen en niet-betwiste vaststelling dat 
verweerder in november 1981 over fond
sen beschikte en een belegging van 
2.850.000 frank deed bij de N.V. Omnium 
Finance een aanwijzing inhoudt dat ver
weerder al zijn inkomsten van het jaar 
1981 niet heeft aangegeven en diezelfde 
vaststelling terzelfdertijd een indicie vormt 
waarop de administratie zich kan beroe
pen om de werkelijke graad van gegoed
heid van verweerder vast te stellen nu ar
tikel 247 WI.B. een vermoeden juris 
tantum instelt met betrekking tot de oar
sprang van het geldbezit in november 1981 
en de alsdan gedane beleggingen die ge
acht worden voort te komen van belast
bare inkomsten door verweerder behaald 
gedurende het belastbare tijdperk (kalen
derjaar 1981), derwijze dat voor wat de ge
gevens betreft die blijken uit de rechtsvor
dering, alle voorwaarden voor een 
gelijktijdige toepassing van de artikelen 
263, § 1, 3°, W.I.B., 263, § 2, 3°, W.I.B. en 
24 7 W.I.B. vervuld zijn, onverminderd het 
recht van de belastingplichtige om ach
teraf door middel van positieve en contro
leerbare gegevens het tegenbewijs te leve
ren dat het geldbezit en de gedane 
beleggingen voortkomen van andere dan in 
de inkomstenbelastingen belastbare in
komsten of van inkomsten van v66r het be
lastbaar tijdperk, zodat het arrest door te 
beslissen dat indien de rechtsvordering ai
leen het bezit van fondsen en een beleg
ging bij de N.V. Omnium Finance ten be
drage van minimum 2.850.000 frank heeft 
uitgewezen, dit feit niet het bestaan van be
lastbare niet-aangegeven inkomsten be
wijst en dat de bijzondere bewijstechniek 
"tekenen en indicien" niet kan worden aan
gewend om aan te tonen dat de rechtsvor
dering heeft uitgewezen dat belastbare in
komsten niet werden aangegeven en dat 
dienvolgens de voorwaarden van artikel 
263, § 1, 3° W.I.B. niet voorhanden zijn, de 
in het middel aangeduide wetsbepalin
gen schendt : 

Overwegende dat, krachtens het te 
dezen toepasselijke artikel263, § 1, 3°, 
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van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen (1964), de belasting of de 
aanvullende belasting mag worden 
gevestigd, zelfs nadat de in artikel 259 
bepaalde termijn is verstreken inge
val een rechtsvordering uitwijst dat 
belastbare inkomsten niet werden aan
gegeven in een van de vijfjaren v66r 
het jaar waarin de vordering is inge
steld; 

Overwegende dat die bepaling niet 
inhoudt dat uit de rechtsvordering zelf 
het bestaan van niet aangegeven be
lastbare inkomsten volgt; dat het vol
staat dat de rechtsvordering feiten aan 
het licht brengt die het bestuur toe
laten om met de wettelijke bewijs
middelen waarover het beschikt, zo
als tekenen en indicien, bedoeld in 
artikel 24 7 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (1964), te be
wijzen dat belastbare inkomsten niet 
werden aangegeven; 

Overwegende dat het bestreden ar
rest oordeelt dat uit artikel 263, § 1, 
3°, volgt: "dat de elementen van de 
rechtsvordering het bestaan van niet 
aangegeven belastbare inkomsten 
moeten bewijzen"; 

Dat het aldus artikel 263, § 1, 3o, 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest behalve in zoverre dit 
de voorziening ontvankelijk verklaart; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt 
de kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter over; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Brussel. 

2 september 1999 - 1 e kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Verougstraete, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Goeminne, advocaat
generaal- Advocaat : mr. H. Dubois, Ant
werpen. 

Nr. 432 

1 e KAMER - 2 september 1999 

INKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAG
PROCEDURE -AANSLAGTERMIJNEN- LAAT
TIJDIGE AANGIFTE - GEVOLG. 

Wanneer de aangifte laattijdig is overge
legd, kan het bestuur de be lasting of de 
aanvullende belasting vestigen gedu
rende drie jaar vanaf 1 januari van het 
jaar waarnaar het aanslagjaar wordt ge
noemd waarvoor de belasting verschul
digd is, zelfs indien het bestuur reeds een 
aanslag had gevestigd op basis van de ge
gevens van de laattijdige aangifte. (Art. 
259, eerste lid, W.I.B., thans art. 354, eer
ste lid, W.I.B. 1992.) 

(BELGISCHE STAAT -MIN. V. FIN ANCIEN 
T. JANSSENS E.A.) 

ARREST 

(A.R. F.97.0053.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 februari 1997 gewe
zen door het Hof van Beroep te Ant
werpen; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 

schending van het artikel 259 van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen 
(hierna afgekort W.I.B.) zoals het van toe
passing was voor het aanslagjaar 1989; 

doordat het bestreden arrest, na te heb
ben vastgesteld dat volgens het aangifte
formulier de termijn tot indiening van de 
aangifte liep tot uiterlijk 31 mei 1989 en 
dat eisers slechts op 2 juni 1989 aangifte 
deden in de personenbelasting, en dat uit 
de gegevens van de zaak blijkt dat de be
twiste aanslag niet van ambtswege werd 
gevestigd doch op grond van de gegevens 
van de aangifte hetzij in toepassing van ar
tikel245 W.I.B. hetgeen de afwezigheid van 
een bericht van wijziging of kennisgeving 
van aanslag van ambtswege uitlegt, be
slist dat de laattijdigheid van de aangifte 
niet meer aan de orde is nu het bestuur 
door de aanslag te vestigen op grond van 
artikel245 W.I.B. de geldigheid van de aan
gifte heeft erkend en het niet meer kan te
rugkomen op deze erkenning zoals eisers 
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terecht inroepen, en dat de betwiste aan
slag derhalve niet moest tenietgedaan wor
den ingevolge de schending van een pro
cedurefout doch wel op grond van verjaring 
nu de aanslagtermijn ingevolge geldige aan
gifte zoals te dezen verstreek op 30 juni 
1990; 

terwijl wanneer zoals ten deze de laat
tijdigheid van de aangifte uitdrukkelijk in 
het arrest wordt vastgesteld, deze lou
tere vaststelling dat de aangifte na het ver
strijken van de gestelde termijn werd in
gediend voor de administratie onherroe
pelijk het recht opent om de aanslag te 
vestigen in de buitengewone aanslagtermijn 
van drie jaar voorzien in artikel 259, lid 1, 
W.I.B. ongeacht welk bewijsmiddel (arti
kel 245 tot 250 W.I.B.) en welke aanslag
procedure (artikel 251 of 256 W.I.B.) door 
de administratie zal worden gehanteerd, 

zodat het bestreden arrest uit de afwe
zigheid van een bericht van wijziging of van 
een kennisgeving van aanslag van ambts
wege en de daaruit afgeleide toepassing van 
artikel245 W.I.B., niet zonder schending 
van artikel 259, lid 1, W.I.B. kan beslui
ten dat de laattijdigheid van de aangifte 
niet meer aan de orde is nu het bestuur 
door de aanslag te vestigen op grond van 
artikel245 W.I.B. de geldigheid van de aan
gifte heeft erkend en het niet meer kan te
rugkomen op deze erkenning zoals ver
weerders terecht inroepen, en dat de 
betwiste aanslag door de directeur der
halve niet moest tenietgedaan worden in
gevolge de schending van een procedure
fout doch wel op grond van verjaring nude 
aanslagtermijn ingevolge geldige aangifte 
zoals te dezen verstreek op 30 juni 1990 : 

Overwegende dat, naar luid van het 
toepasselijke artikel259 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 
(1964), bij laattijdige overlegging van 
aangifte de belasting of de aanvul
lende belasting, in afwijking van ar
tikel 264, mag worden gevestigd ge
durende drie jaar vanaf 1 januari van 
het jaar waarnaar het aanslagjaar 
wordt genoemd waarvoor de belas
ting verschuldigd is; 

Dat, volgens die bepaling, het vol
staat dat de aangifte laattijdig is over
gelegd om het bestuur toe te laten ar
tikel 259 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (1964) toe te 
passen, zelfs indien het bestuur een 

aanslag heeft gevestigd op basis van 
de gegevens van de laattijdige aan
gifte; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat: 

1. de verweerders op 2 juni 1989 
aangifte deden in de personen
belasting; 

2. volgens het aangifteformulier de 
termijn voor over legging van de aan
gifte liep tot uiterlijk 31 mei 1989; 

3. de aanslag op 6 december 1990 
gevestigd werd volgens de gegevens 
van de aangifte; 

4. geen bericht van wijziging ofken
nisgeving van een aanslag van ambts
wege werd verzonden; 

Dat het arrest beslist dat het be
stuur niet over de bij voormeld arti
kel 259 bepaalde buitengewone ter
mijn beschikte, omdat het bestuur de 
aanslag heeft gevestigd op grond van 
de gegevens van de aangifte, dit vol
gens artikel 245 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen (1964), en 
omdat het aldus de geldigheid van de 
aangifte heeft erkend en niet meer kan 
terugkomen op deze erkenning; 

Dat het arrest aldus artikel 259 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen (1964) schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Overwegende dat het tweede mid
del niet tot ruimere cassatie kan lei
den; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre dit de voor
ziening ontvankelijk verklaart; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt 
de kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter over; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Gent. 

2 september 1999 - 1 e kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Verougstraete, 
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afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Goeminne, advocaat
generaal-Advocaat: de h. L. Boeynaems, 
Antwerpen. 

Nr. 433 

1 e KAMER- 3 september 1999 

1 o BESLAG- BEWAREND BESLAG- BESLAG 
INZAKE NAMAAK- BESCHRIJVING- HOU
DERS VAN OCTROOIEN- OCTROOI- BUITEN
LANDS OCTROOI. 

2° EUROPESE UNIE - VERDRAGSBEPA
LINGEN -ALLERLEI- E.E.G.-VERDRAG VAN 27 
SEPT. 1968- VOORLOPIGE OF BEWARENDE 
MAATREGELEN - ARTIKEL 24 - VEREIS
TEN. 

3° INTERNATIONALE VERDRAGEN
- EUROPESE UNIE- E.E.G.-VERDRAG VAN 27 
SEPT. 1968- VOORLOPIGE OF BEWARENDE 
MAATREGELEN - ARTIKEL 24 - VEREISTEN. 

1 o De tekst van artikel 1481 van het Ge
rechtelijk Wetboek sluit niet uit dat het oc
trooi waarvan sprake in dit artikel een 
buitenlands octrooi zou zijn (1). 

2° en 3° Artikel24 van het E.E.G.-Verdrag 
verwijst naar de nationale bepalingen ter 
zake en vereist dat er een band zou zijn 
tussen het voorwerp van de gevorderde 
maatregel en de op territoriale criteria ge
baseerde bevoegdheid van de Verdrag
sluitende Staat van de aangezochte rech
ter (2) 

(1) Zie: DASSESSE, J., R.C.J.B., 1978, p. 512, nr. 
9; VAN REEPINGHEN, B., en DE BRABANTER, M., "Les 
brevets d'invention", Larcier, 1987, nr. 313; VAN 
BUNNEN, L., R.C.J.B., 1997, p. 97. 

(2) Zie H.v.J., 17 nov. 1998, C-391/95, Van Uden 
Maritime B.V. tl Deco-line e.a., Jur.H.v.J, I-1722, 
en de concl. van adv.-gen. P. LEGER, Jw:H.v.J., 
I-7093; T.B.H., 1999, 611; H. BOULARBAH, '1..es me
sures provisoires en droit commercial interna
tional : developpements recents au regard des 
Conventions de Bruxelles et de Lugano", T.B.H., 
1999, 604. 

(SANAC BELGIUM N.V: E.A. 
T. VARIANTSYSTEMET A/S -

VENN. NAAR DEENS RECHT) 

ARREST 

(A.R. C.96.0097.N) 

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

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

Grondwet, 1481 tot en met 1488 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 2, 27, 28, 30 en 52 
van de Wet van 28 maart 1984 op de 
uitvindingsoctrooien, van het algemeen 
rechtsbeginsel, genoemd het territo
rialiteitsbeginsel inzake intellectuele rech
ten, meer bepaald inzake het octrooirecht, 
en van artikel 24 van het Verdrag van 27 
september 1968 tussen de Staten-Leden 
van de Europese Economische Gemeen
schap betreffende de rechterlijke bevoegd
heid en de tenuitvoerlegging van beslis
singen in burgerlijke- en handelszaken 
(E.E.X.-Verdrag) ondertekend te Brussel en 
goedgekeurd bij Wet van 13 januari 1971, 

doordat het bestreden arrest het derden
verzet van eiseressen ongegrond acht en de 
beslissing die het voorwerp van het derden
verzet uitmaakte, bevestigt op grond van de 
overwegingen dat : 

"eiseressen ten onrechte stellen dat het 
verzoek had dienen afgewezen te worden, 
omdat verweerster in Belgie geen octrooi
rechten bezit en de procedure betre:ffende 
beslag inzake namaak enkel is voorzien ter 
bescherming van Belgische octrooien; niets 
in de tekst van art. 1481 Ger.Wb. dat thans 
hoe dan ook los staat van de opgeheven oc
trooiwet van 24 mei 1854 ( ... ) onder de hui
dige octrooiwetgeving een beslag inzake na
maak m.b.t. een buitenlands octrooi 
uit(sluit); art. 1481 Ger.Wb. (. .. ) een voor
lopige en louter bewarende maatregel (be
treft), die de bodemrechten onverlet laat; op 
grond van art. 24 EEG-Executieverdrag ( ... ) 
een Belgische rechter voorlopige maatre
gelen (vermag) te gelasten en derhalve toe
passing (vermag) te maken van art. 1481 
Ger.Wb. wanneer het bodemgeschil door 
een buitenlandse rechtbank moet beslecht 
worden; 

( ... ) 
er ( ... ) geen aanleiding is de beschrij

ving te beperken tot daden van (beweerde) 
namaak in de landen waar verweerster 
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octrooirechten bezit, noch de deskundige te 
verbieden om leveranciers en klanten van 
de beweerde namaak in zijn verslag op te 
nemen die niet in Frankrijk, Duitsland of 
het Verenigd Koninkrijk zouden geves
tigd zijn, nu er geen redenen voorhanden 
zijn om beperkingen op te leggen die van 
aard zijn de omvang van eventuele na
maak vast te stellen", 

terwijl, 000 

tweede onderdeel, de "houders van oc
trooien" in de zin van artikel1481 GeroWo, 
die een maatregel van (beschrijvend) be
slag inzake namaak kunnen bekomen, uit
sluitend houders zijn van Belgische oc
trooien; deze regel zich opdringt omwille 
van het territoriaal karakter van het oc
trooirecht; krachtens het algemeen rechts
beginsel, genoemd het territorialiteits
beginsel inzake intellectuele eigendoms
rechten, meer bepaald met betrekking tot 
het octrooirecht en overeenkomstig de ar
tikelen 2, 27, 28, 30 en 52 van de Wet van 
28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien 
die dit beginsel bekrachtigen, octrooirechten 
slechts gelden binnen de grenzen van de 
Staat die deze exclusieve rechten verleent 
en deze rechten zowel wat betreft de voor
waarden van hun tot stand komen als hun 
beschermingsomvang en de mogelijkhe
den tot optreden tegen de aantasting er
van door derden, d.io tegen daden van in
breuk of namaak, in beginsel nog steeds 
bepaald en begrensd zijn door de natio
nale, Belgische wet en aileen gelden bin
nen het nationale, Belgische territorium; de 
procedure van beslag inzake namaak, voor
zien in de artikelen 1481 tim 1488 GeroWbo, 
in de mate zij strekt tot beveiliging of 'be
waring" van dergelijke territoriale be
grensde octrooirechten Ooao door het via een 
'beschrijving" vaststellen van de beweerde 
"namaking", uiteraard gebonden is aan de
zelfde territoriale grenzen van de betref
fende octrooirechten waarvan de geldig
heid en waarop de inbreuk "prima facie" 
door de beslagrechter naar Belgisch recht, 
kan en moet beoordeeld worden en de pro
cedure van beslag inzake namaak der
halve niet kan aangewend worden voor bui
tenlandse octrooien, 

zodat het bestreden arrest, in de mate 
het de procedure van "beslag inzake na
maak'' ook mogelijk acht in afwezigheid van 
een Belgisch octrooi, ter beveiliging en be
waring van beweerde buitenlandse octrooi
rechten schending inhoudt van het 
territorialiteitsbeginsel inzake intellec
tuele eigendomsrechten en van de artike
len 2, 27, 28, 30 en 52 van de Wet van 28 
maart 1984 die dit beginsel inhouden en be-

krachtigen alsook van de artikelen 1481 tim 
1488 Gerechtelijk Wetboek; 

derde onderdeel, krachtens artikel24 van 
het Verdrag van 27 september 1968 tus
sen de Staten-Leden van de Europese Eco
nomische Gemeenschap betreffende de 
rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoer
legging van beslissingen in burgerlijke- en 
handelszaken- het EEX-Verdrag- in de 
wetgeving van een Verdragsluitende Staat 
voorziene voorlopige of bewarende maat
regelen bij de rechterlijke autoriteiten van 
die Staat kunnen worden aangevraagd, 
zelfs indien een gerecht van een andere 
Verdragsluitende Staat krachtens dit ver
drag bevoegd is van het bodemgeschil ken
nis te nemen; deze regel een uitzondering 
uitmaakt op de algemene bevoegdheids
regeling van bedoeld Verdrag, derhalve op 
restrictieve wijze dient ge'interpreteerd te 
worden en slechts verantwoord is door het 
noodzakelijk vermijden van onherstel
bare schade; een toepassing van de 
uitzonderingsregel van artikel 24 EEX
Verdrag daarenboven slechts mogelijk en 
verantwoord is voor zover de toepassings
criteria die moboto deze "voorlopige ofbe
warende maatregelen" door de desbetref
fende nationale wet zijn voorzien, nageleefd 
zijn; 

enerzijds het bestreden arrest geens
zins bijzondere omstandigheden vaststelt 
die de bevolen maatregelen zouden recht
vaardigen, meer bepaald niet vaststelt dat 
ze zouden verantwoord zijn door een te ver
mijden onherstelbaar of zelfs louter ern
stig nadeel, anderzijds, zoals hierboven aan
getoond in het tweede onderdeel, de 
maatregelen voorzien in artikel 1481 
GeroWo, gesteund moeten zijn op een Bel
gisch octrooi waarvan de beslagrechter de 
geldigheid en de inbreuk op dit octrooi 
"prima facie" kan en moet vaststellen; deze 
essentiiHe toepassingsvoorwaarde in voor
liggend geval, zoals blijkt uit het bestre
den arrest, niet vervuld was, 

zodat het bestreden arrest in deze om
standigheden geen wettelijke toepassing 
kan maken van artikel24 EEX-Verdrag, 
derhalve schending inhoudt van deze ver
dragsbepaling : 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat, krachtens arti

kel 1481 van het Gerechtelijk Wet
hoek, de houders van octrooien, met 
toelating van de rechter, kunnen doen 
overgaan tot de beschrijving van de 
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toestellen, machines en aile voorwer
pen en werkwijzen waarvan beweerd 
wordt dat zij nagemaakt zijn, even
als van de plans, documenten, bere
keningen, geschriften waaruit de be
weerde namaak kan blijken en van de 
gereedschappen die rechtstreeks ge
diend hebben om de aangeklaagde ver
vaardiging te plegen; 

Dat die procedure geregeld is in het 
Gerechtelijk Wetboek en niet in de oc
trooiwet; 

Dat de tekst van het vermeld arti
kel niet uitsluit dat het octrooi waar
van sprake in dit artikel een buiten
lands octrooi zou zijn; 

Dat waar octrooirechten slechts gel
den binnen de Staat die de octrooi
rechten verleent, maatregelen ter be
waring van recht die inzonderheid 
ertoe strekken de bewijsmogelijkheden 
te vrijwaren van de octrooihouder niet 
onderworpen zijn aan dezelfde begren
zing; 

Dat die begrenzing niet blijkt uit de 
omstandigheid dat krachtens artikel 
1488 van het Gerechtelijk Wetboek de 
dagvaarding betreffende de zaak zelf 
wordt gedaan voor de rechtbank die 
zitting houdt ten zetel van het hofvan 
beroep in wiens rechtsgebied de in
breuk of de exploitatie is geschied; dat 
artikel 24 van het EEX-Verdrag im
mers op evidente wijze de mogelijk
heid biedt dat vorderingen tot het ne
men van bewarende maatregelen en 
vorderingen over de zaak zelve voor 
rechters van twee of meer lidstaten 
worden gebracht; 

Dat het middel faalt naar recht; 
Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat, krachtens arti

kel24 van het EEX-Verdrag, de in de 
wetgeving van een Verdragsluitende 
Staat voorziene voorlopige of bewa
rende maatregelen bij de rechterlijke 
autoriteiten van die Staat worden aan
gevraagd zelfs indien een gerecht van 
een andere Verdragsluitende Staat 
krachtens dit verdrag bevoegd is van 
het bodemgeschil kennis te nemen; 

Dat dit artikel verwijst naar de na
tionale bepalingen terzake en, zoals 

reeds beslist door het Hofvan Justi
tie van de Europese Gemeenschap
pen bij arrest van 17 november 1998, 
vereist dat er een band zou zijn tus
sen het voorwerp van de gevorderde 
maatregel en de op de territoriale cri
teria gebaseerde bevoegdheid van de 
Verdragsluitende Staat van de aan
gezochte rechter; 

Dat de appelrechter die onderzoekt 
of naar het nationale recht een be
slag inzake namaak kon worden toe
gestaan op in Belgie gelegen goede
ren en documenten, artikel 24 van het 
EEX-Verdrag niet schendt; 

Dat het onderdeel in zoverre niet 
kan worden aangenomen; 

Overwegende voor het overige dat 
het onderdeel aan het arrest verwijt 
dat het bij de vereiste nationale voor
waarden de aanwezigheid van een na
tionaal octrooi niet vaststelt; 

Dat het onderdeel, om de redenen 
vermeld in het antwoord op het tweede 
onderdeel, in zoverre niet kan wor
den aangenomen; 

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

3 september 1999 - 1 e kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Verougstraete, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. De Riemaecker, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. De Gryse en 
N elissen Grade. 

Nr. 434 

1 e KAMER - 3 september 1999 

1 o BE SLAG - GEDWONGEN TENUITVOER
LEGGING- ONTWERP VAN VERDELING- BE
ZWAREN- HOGER BEROEP- TABEL VAN DE 
VERDELING VAN DE GELDEN- VASTSTELLING. 
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2° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZA
KEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN IN
BEGREPEN) - ALLERLEI - BESLAG - GE
DWONGEN TENUITVOERLEGGING- ONTWERP 
VAN VERDELING- BEZWAREN- HOGER BE
ROEP- TABEL VAN DE VERDELING VAN DE 
GELDEN - VASTSTELLING. 

3° CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZA
KEN- TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN 
BETEKENING- ALLERLEI - GESCHIL VAN 
EVENREDIGE VERDE LING - BESLISSING -
KENNISGEVING. 

1 o en 2° Het hofvan beroep dat uitspraak 
doet over bezwaren tegen het antwerp van 
verdeling dat door de gerechtsdeurwaar
der is opgesteld, dient oak de tabel van de 
verdeling van de gelden vast te stellen. 
(Art. 1636 Ger.W.) 

3° In burgerlijke zaken is het cassatie
beroep tegen een arrest dat uitspraak doet 
in een geschil van evenredige verdeling te 
laat ingesteld, wanneer het is ingesteld 
meer dan drie maanden na de kennisge
ving van de beslissing door de griffier bij 
gerechtsbrief (1). (Artt. 57, 1073, 1078, 
1634 en 1636 Ger.W.) 

(DRUKKERIJ HENDRIX N.V. T. BACOB BANK C.V.) 

ARREST 

(A.R. C.97.0262.N en C.97.0319.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 april 1997 gewezen 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen; 

Overwegende dat de voorzienin
gen gericht zijn tegen hetzelfde ar
rest; dat zij dienen te worden gevoegd; 

I. Op de voorziening van de N.V. 
Drukkerij Hendrickx : 

Over het middel, gesteld als volgt: 
schending van de artikelen 602, 1 o, 1390, 

zesde lid, 1627, 1629, 1630, 1632, 1634 en 
1636 van het Gerechtelijk Wethoek, 

doordat het hestreden arrest op ver
weersters hoger heroep, na de regels in
zake de evenredige verdeling, neergelegd in 
de artikelen 1627 en volgende van het Ge-

(1) Zie Cass., 26 mei 1994, A.R. C.93.0353.F en 
C.93.0363.F, nr. 266. 

rechtelijk Wethoek, op onderhavige zaak 
toepasselijk te hehhen verklaard, de he
schikking a quo hevestigt, in zoverre die 
heeft hesloten tot de onontvankelijkheid 
van de door verweerster gedane tegen
spraak wegens miskenning van de in ar
tikel 1629 van het Gerechtelijk Wethoek 
voorziene vormvoorwaarden, en tot de ont
vankelijkheid van de door eiseres gevoerde 
tegenspraak, en voor het overige deze be
schikking tenietdoet, en opnieuw wijzende, 
de tegenspraak van eiseres ongegrond ver
klaart en haar in de gerechtskosten ver
oordeelt, 

terwijl, naar luid van artikel 1630 van 
het Gerechtelijk Wethoek de gerechtsdeur
waarder gehouden is de inheslaggenomen 
gelden onder de schuldeisers te verdelen 
overeenkomstig het ontwerp van verde
ling, dat hij hehoeft op te stellen in toe
passing van artikel1629 van hetzelfde wet
hoek, voor zover er door de betrokken 
schuldeisers tegen diens ontwerp geen te
genspraak werd gevoerd; 

Indien er wel tegenspraak werd gevoerd 
en deze niet hij minnelijke schikking kon 
worden geregeld, het de heslagrechter lui
dens artikel1634 van het Gerechtelijk Wet
hoek hehoort over de gemaakte zwarighe
den uitspraak te doen en de tahel van de 
verdeling van de gelden, die inmiddels door 
de gerechtsdeurwaarder met toepassing 
van artikel1631 van het Gerechtelijk Wet
hoek in consignatie aan de Deposito- en 
Consignatiekas zijn gegeven, af te slui
ten; 

Een voor eensluidend verklaard afschrift 
van de verdelingstahel, die door de heslag
rechter werd afgesloten, vervolgens met toe
passing van artikel1636, eerste lid, van het 
Gerechtelijk Wethoek door de gri:ffier wordt 
verzonden aan de Deposito- en Consigna
tiekas, die overeenkomstig het tweede lid 
van voornoemde wetsbepaling aan iedere 
schuldeiser, die definitief op de tabel is op
genomen, het bedrag, dat hem door de rech
ter werd toegekend, afgeeft; 

Luidens het derde lid van voornoemd ar
tikel 1636 van het Gerechtelijk Wethoek de 
gri:ffier van het hofvan heroep, in geval van 
hoger heroep tegen de heslissing van de be
slagrechter, aan de Deposito- en Consig
natiekas de verdelingstahel, zoals in het ar
rest van het hof definitief is vastgesteld, 
verzendt; 

Uit voorgaande wetsbepalingen volgt dat 
het hof van beroep, dat als appelrechter uit
spraak doet over de zwarigheden, die wer
den gemaakt in het raam van een rechts
pleging van evenredige verdeling, voorzien 
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bij artikelen 1627 en volgende van het Ge
rechtelijk Wetboek, en die aan de beslag
rechter met toepassing van artikel 1634 
van het Gerechtelijk Wetboek werden voor
gelegd, niet aileen behoeft uitspraak te 
doen over de door de procespartijen voor
gelegde zwarigheden, maar tevens de ta
bel van verdeling der gelden dient vast te 
stellen, 

zodat het bestreden arrest, dat na het te
nietdoen van de beschikking van de beslag
rechter van 26 november 1996, waarbij de 
tabel van de verdeling der gelden werd af
gesloten, zich beperkt tot het uitspraak 
doen over de ontvankelijkheid en de ge
grondheid van de hem voorgelegde zwa
righeden, en, in tegenstelling tot de eer
ste bodemrechter, eiseres' tegenspraak als 
ongegrond afwijst, zonder de tabel van de 
verdeling der inbeslaggenomen gelden vast 
te stellen, de in het middel aangevoerde 
wetsbepalingen schendt : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel1634 van het Gerechtelijk Wet
hoek, de heslagrechter uitspraak doet 
over de zwarigheden tegen het ont
werp van verdeling dat door de ge
rechtsdeurwaarder overeenkomstig ar
tikel1629, eerste lid, van dit wethoek 
is opgesteld; 

Dat de gri:ffier, krachtens artikel 
1636, eerste lid, van dit wethoek, in
dien er tegen die heschikking geen ho
ger heroep is ingesteld, aan de 
Deposito- en Consignatiekas het eens
luidend afschrift zendt van de door de 
heslagrechter afgesloten verdelingsta
hel; 

Dat, krachtens artikel 1636, derde 
lid, van dit wethoek, in geval van ho
ger heroep, de gri:ffier aan de Deposito
en Consignatiekas de verdelingsta
hel zendt, zoals die in het arrest van 
het hof definitief is vastgesteld; 

Dat uit die wetshepalingen volgt dat 
het hof van heroep dat uitspraak doet 
over hezwaren tegen het ontwerp van 
verdeling dat door de gerechtsdeur
waarder is opgesteld, ook de tahel van 
de verdeling van de gelden dient vast 
te stellen; 

Overwegende dat het arrest uit
spraak doet over hezwaren tegen het 
ontwerp van verdeling dat is opge
steld door gerechtsdeurwaarder Luc 
Roppe te Beringen van 26 augustus 
1996; 

Dat het echter niet de verdelingsta
hel definitief vaststelt; 

Dat het middel gegrond is; 
II. Op de voorziening van de N.V. 

Bacoh Bank: 
Over het door verweerster opgewor

pen middel van niet-ontvankelijkheid 
van de voorziening : de voorziening is 
niet hinnen de wettelijke termijn in
gesteld: 

Overwegende dat naar luid van ar
tikel 57 van het Gerechtelijk Wet
hoek, tenzij de wet anders hepaalt, de 
termijn van verzet, hoger heroep en 
voorziening in cassatie hegint hij de 
hetekening van de heslissing; 

Dat dit artikel geen uitdrukkelijke 
afwijkende hepaling vereist; dat het 
volstaat dat de afwijking kan wor
den afgeleid uit de op de hetrokken 
rechtspleging toepasselijke wetshepa
lingen; 

Dat uit de artikelen 1634, 1635 en 
1636 van het voormelde wethoek, in 
hun samenhang genomen, en uit hun 
finaliteit, volgt dat de kennisgevin
gen van de vonnissen en arresten he
treffende geschillen van evenredige 
verdeling, die door de gri:ffier aan alle 
partijen moeten worden gedaan tot 
doel hehhen de termijnen te doen lo
pen van alle rechtsmiddelen; 

Overwegende dat artikel1073, eer
ste lid, van het Gerechtelijk Wethoek, 
hepaalt dat de termijn om zich in cas
satie te voorzien, drie maanden is, te 
rekenen vanaf de dag waarop de he
slissing is hetekend of vanaf de dag 
van de kennisgeving ervan overeen
komstig artikel 792 van het Gerech
telijk Wethoek, tweede en derde lid; 
dat dit laatste artikel hepaalt dat de 
kennisgeving geheurt hij gerechts
hrief in de gevallen hepaald in arti
kel 704, eerste lid, van het Gerechte
lijk Wetboek; 
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Dat de wijziging van artikel 704, 
eerste lid, en van artikel1073 van het 
Gerechtelijk Wetboek, bij artikel 23 
van de wet van 12 januari 1993, blij
kens de wetsgeschiedenis, is ingege
ven door de noodzaak van een snelle 
rechtspleging; 

Dat daaruit volgt dat de wetgever, 
door de in artikel 704 van het voor
melde wetboek aangewezen zaken uit
drukkelijk te vermelden, geen exhaus
tieve lijst heeft opgesteld; 

Overwegende dat het arrest, dat uit
spraak doet in een geschil van even
redige verdeling, bij gerechtsbrief ter 
kennis is gebracht van de partijen op 
2 mei 1997; 

Dat de voorziening is ingesteld bij 
verzoekschrift dat samen met de be
tekening ervan aan verweerster ter 
griffie van het Hof is neergelegd op 4 
september 1997 en derhalve buiten de 
voormelde vervaltermijn van drie 
maanden voor de neerlegging ervan; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid gegrond is; 

Om die redenen, voegt de zaken 
C.97.0262.N en C.97.0319.N; verwerpt 
de voorziening in de zaak C.97.0319.N; 
doet het bestreden arrest teniet in zo
verre het nalaat een verdelingstabel 
definitief vast te stellen; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde arrest; veroordeelt de 
C.V. Bacob Bank in de kosten van 
haar voorziening; houdt de overige 
kosten aan en laat de beslissing daar
omtrent aan de feitenrechter over; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van Beroep te Brussel. 

3 september 1999 - 1 e kamer - Voor
zitter : de h. Verougstraete, afdelings
voorzitter - Verslaggeuer : de h. Wauters 
- Gelijkluidende conclusie van de h. De 
Riemaecker, advocaat-generaal - Advo
caten : mrs. Biitzler, Geinger en De Gryse. 

Nr. 435 

3e KAMER- 6 september 1999 

1 o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - BURGERLIJKE ZA
KEN- GEWETTIGDE VERDENKING- RECHT
BANKEN- ONTTREKKING- RECIITBANKEN
BEVOEGDHEID. 

2o VERWIJZING NA CASSATIE -BUR
GERLIJKE ZAKEN- GEWETTIGDE VERDEN
KING- ONTTREKKING- ONWETTIGE BESLIS
SING. 

1 o In burgerlijke zaken kan de rechtbank 
niet beslissen om de zaak aan zichzelf te 
onttrekken, inzonderheid wegens gewet
tigde verdenking, en ambtshalve naar een 
andere rechtbank te verwijzen (1). (Art. 13 
Gw. [1994]; artt. 9, 613, 1°, 648,2°,650 
en 653 (2) Ger.W.) 

2° Wanneer het Hof, in burgerlijke zaken, 
het arrest vernietigt waarbij een arbeids
hof heeft beslist de zaak aan zichzelf te 
onttrekken, inzonderheid wegens gewet
tigde verdenking, verwijst het de zaak 
naar hetzelfde hof, anders samengesteld 
(3). (Art. 1110, eerste lid, Ger.W.) 

(BRUYNS 
T. COCKERILL MECHANICAL INDUSTRIES N.V) 

ARREST (uertaling) 

(A.R. S.98.0048.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 4 december 1995 

(1) Raadpl. : "De !'intervention de la Cour de 
cassation dans le dessaisissement du juge et dans 
le renvoi d'un tribunal a un autre", plechtige ope
ningsrede van proc.-gen. Delange op 2 sept. 197 4, 
J.T., 1974, p. 489, nr. 2; C. CAMBIER, Droitjudi
ciaire civil, d. II, La competence, Brussel, 1981, 
p. 131 en 132. 

(2) Art. 653 v66r en na zijn wijziging bij art. 3 
wet 12 maart 1998. 

(3) In dergelijke rechtsplegingen anders be
slissen zou de vernietiging doelloos maken aan
gezien de zaak "onttrokken" zou blijven aan het 
gerecht waarvan de beslissing tot "onttrekking" 
is vernietigd. 
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door het Arbeidshof te Luik gewezen 
(4); 

. Over het middel : schending van de ar
tikelen 8, 9, 10, 103, inzonderheid eerste 
lid, 607, 610, 613, inzonderheid 1°, 622, 648, 
649, 650, 653, 655, 658, 1068 van het Ge
rechtelijk Wetboek, 13, 156 en 157 van de 
Grondwet, 

doordat het bestreden arrest, dat de zaak 
ambtshalve onttrekt aan het Arbeidshof te 
Luik waarbij het hoger beroep van eiser en 
het incidenteel beroep van verweerster te
gen een vonnis van 24 mei 1994 van de 
Arbei_dsrechtbank te Luik regelmatig aan
hangrg waren gemaakt, en met dien ver
stande dat die hogere beroepen luidens een 
arrest van 21 september 1995 ontvanke
lijk werden verklaard, de zaak en de par
tijen naar het Arbeidshof te Bergen ver
wijst, op grond dat "de raadslieden van de 
partijen op de terechtzitting van 16 no
vember 1995 te horen kregen dat de voor 
19 december 1995 geplande persoonlijke 
verschijning van de partijen en het getui
genverhoor onmogelijk konden doorgaan" 
omdat "de h. Urbain Bovy, raadsheer in so
ciale ~aken, ben?emd als werkgever, bij het 
(arberds)hof alhrer, een van de personen is 
die bit onderha':'ig geschil betrokken zijn", 
zodat 'het (arberds)hof geen kennis kan ne
men van dat geschil, zelfs niet als het an
ders is samengesteld", 

terwijl uit de artikelen 156 en 157 van de 
Grondwet, 103, eerste lid, 607 en 622 van 
het G~!echtelijk Wetboek en 5 van de bij
lage brJ dat wetboek volgt dat het Arbeids
hof te Luik kennisneemt van de beroepen 
tegen de beslissingen die in eerste aanleg 
door de arbeidsrechtbanken uit de provin
cies Luik, ~amen en Luxemburg zijn ge
wezen; artrkel 643 van het Gerechtelijk 
Wet~oek bepaalt dat de appelrechter ai
leen ill de gevallen waarin een exceptie van 
onbevoegdheid bij hem aanhangig kan wor
den gemaakt, de zaak, indien daartoe grond 
bestaat, naar de bevoegde rechter in ho
ger beroep verwijst; aileen het Arbeids
hof te Luik ratione loci en ratione mate
riae bevoegd was om kennis te nemen van 
de hogere beroepen van eiser en 
verweerster tegen het vonnis van 24 mei 
1994 van de Arbeidsrechtbank te Luik de 
partijen de bevoegdheid van het Arbeids
hofte Luik niet hebben betwist; artikel613 
van het Gerechtelijk Wetboek uitdrukke
lijk bepaalt dat "het Hofvan Cassatie uit-

( 4) De voorziening werd ingediend op 9 april 
1998. 

spraa~ doet : 1 o op de vorderingen tot ant
trekking van de zaak aan de rechter die in 
de artikelen 648 tot 659 bedoeld zij~ (. . .)"; 
dat het Hof aileen de onttrekking van de 
zaak aan de rechter en de verwijzing naar 
een andere rechter kan bevelen in de ge
vailen die bedoeld zijn in de artikelen 648 
tot 652 van het Gerechtelijk Wetboek; een 
rechter, wanneer hij uit eigen beweging oor
deelt dat hij zich moet onthouden van ken
n.isn~ming van een zaak waarvoor hij ter
nton~al en materieel bevoegd is, inzon
derherd wegens een van de in de artike
len 649 en 650 van het Gerechtelijk Wet
hoek bedoelde redenen, zijn macht over
schrijdt wanneer hij de zaak verwijst naar 
een ander gerecht dat hij aanwijst; hij in
tegendeel, nadat hij heeft vastgesteld dat 
het werkelijk en onoverkomelijk onmoge
lijk is regelmatig de zetel vast te steilen 
zich ertoe dient te beperken de partijen t~ 
vragen om, in voorkomend geval, voor het 
Hofvan Cassatie te vorderen dat de zaak 
hem zou worden onttrokken; immers uit 
het samenlezen van de artikelen 13 van de 
Grondwet en 650 van het Gerechtelijk Wet
hoek vol15t dat het in dat geval, en behou
dens de ill de artikelen 651 en 652 van het 
Gerechtelijk Wetboek bedoelde onderstel
ling~_n die hier niet dienend zijn, aan de 
partiJen staat om de vordering tot onttrek
king van de zaak aan het Hofvan Cassa
tie voor te leggen met inachtneming van de 
in artikel 653 van dat wetboek bepaalde 
vormvereisten; daaruit volgt dat hetArbeids
hof te Luik dat, door het bestreden ar
r~st, zonder dat het had vastgesteld dat het 
met bevoegd was om kennis te nemen van 
de door d_e part~jen in~estelde hogere be
roepen, dre ovengens dre bevoegdheid niet 
hadden betwist, nu het van oordeel was dat 
het, omdat een raadsheer in sociale za
ken, benoemd als werkgever, persoonlijk be
trokken is in het geschil dat de partijen aan 
het hof hebben voorgelegd, van dat ge
schil kennis geen kennis kon nemen, de 
zaak naar een ander arbeidshofverwijst de 
a~ngewezer;t bepalingen van openbare o;de, 
dre betrekking hebben op de rechterlijke or
ganisatie, schendt : 

Overwegende dat het arbeidshof in 
een eerste arrest de persoonlijke ver
schijning van de partijen had bevo
len en een getuigenverhoor had toe
gestaan en vervolgens in het bestreden 
arrest beslist de zaak aan zichzelf te 
onttrekken en naar het Arbeidshof te 
Bergen te verwijzen, op grond "dat de 
raadslieden van de partijen op de 
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terechtzitting van 16 november 1995 
te horen kregen dat de persoonlijke 
verschijning van de partijen ( ... ) en het 
getuigenverhoor onmogelijk konden 
doorgaan; ( ... ) dat de h. Urbain Bovy, 
raadsheer in sociale zaken, benoemd 
als werkgever, bij het hof alhier, een 
van de personen is die bij onderha
vig geschil betrokken zijn; dat het 
(arbeids)hofbijgevolg geen kennis kan 
nemen van dat geschil, zelfs niet als 
het anders is samengesteld"; 

Dat uit die vermeldingen volgt dat 
het arbeidshof heeft geoordeeld dat een 
raadsheer in sociale zaken, benoemd 
als werkgever, die deel uitmaakt van 
het hof en die bij het geschil is betrok
ken, het hofbelet kennis te nemen van 
de zaak; 

Overwegende dat artikel 613, 1°, 
van het Gerechtelijk Wet hoek bepaalt 
dat het Hofvan Cassatie uitspraak 
doet over de vorderingen tot onttrek
king die in de artikelen 648 tot 659 be
doeld zijn; 

Dat, ingevolge artikel 648, 2o, van 
dat wetboek, vordering tot onttrek
king van de zaak aan de rechtbank 
kan worden ingesteld wegens wet
tige verdenking en dat naar luid van 
artikel 653 de vordering tot onttrek
king van de zaak aan de rechter wordt 
ingesteld bij een met redenen omkleed 
en ondertekend verzoekschrift dat ter 
griffie van het Hof van Cassatie wordt 
ingediend; 

Overwegende dat het arbeidshof de 
voornoemde in het middel aangewe
zen bepalingen schendt, wanneer het 
beslist om de zaak aan zichzelf te ont
trekken, en ambtshalve naar een an
der gerecht te verwijzen; 

Dat het middel gegrond is; 

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

6 september 1999 - 3 9 kamer- Voor
zitter : de h. Marchal, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Parmentier -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Leclercq, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. T'Kint. 

Nr. 436 

3e KAMER - 6 september 1999 

1 o RECHT VAN VERDEDIGING- BUR
GERLIJKE ZAKEN- CONCLUSIES- RECHT
HANKEN. 

2o VONNISSEN EN ARRESTEN- BUR
GERLIJKE ZAKEN - ALGEMEEN - HEROPE
NING VAN HET DEBAT- AMBTSHALVE HER
OPENING VAN HET DEBAT DOOR DE RECHTER 
- VOORWAARDEN. 

3° ONAANTASTBARE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER- BUR
GERLIJKE ZAKEN - VONNISSEN EN ARRES
TEN - HEROPENING VAN HET DEBAT -
AMBTSHALVE HEROPENING VAN HET DEBAT 
DOOR DE RECHTER 

1 o Geen schending van het recht van ver
dediging kan worden afgeleid uit de om
standigheid dat de rechter eiser niet heeft 
aangezocht om andere conclusies in te 
dienen dan die welke voornoemde par
tij bij het dossier van de rechtspleging 
had gevoegd (1). (Algemeen beginsel van 
het recht van verdediging.) 

2° en 3° Buiten de gevallen waarin de wet 
hem daartoe verplicht, beoordeelt de rech
ter in feite, en dus op onaantastbare wijze, 
de wenselijkheid van een ambtshale her
opening van het debat (2). (Art. 774 
Ger.W.) 

(1) Raadpl. Cass., 20 jan. 1994, A.R. 
F.93.0063.F, nr. 40; over de rechtspraak die het 
Hof doorgaans volgt in het geval dat een van de 
verschijnende partijen de heropening van het de
bat vordert, vgl. Cass., 22 maart 1993, A.R. 9512, 
nr. 154, met concl. O.M. in Bull. en Pas., 1993, I, 
nr. 154, inz. p. 309 en 310, nr. 2. 

(2) Zie noot 1. 
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(R.S.Z. T. BUREAU D'ETUDES, DE PROMOTION 
ET DE GERANCES IMMOBILIERES B.V.B.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. S.98.0091.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 december 1997 ge
wezen door het Arbeidshof te Brus
sel; 

Over het middel: schending van het al
gemeen beginsel van het recht van verde
diging, 

doordat het arrest, met wijziging van het 
beroepen vonnis, voor recht zegt dat ver
weerster geen enkele sociale-zeker
heidsbijdrage verschuldigd is, zonder daar
bij acht te slaan op de vorige conclusie, 
ofschoon eiser in de door hem op 7 novem
ber 1996 neergelegde conclusie gevraagd 

- had dat hem het voordeel van de vorige 
conclusie zou worden toegekend, op grond 
"dat (eiser) het (arbeids)hofvraagt hem het 
voordeel van zijn vorige conclusie toe te 
kennen, maar dat er geen andere conclu
sies zijn buiten die welke hij op 7 novem
ber 1996 ter gri:ffie van dit hof had neer
gelegd (tenzij hij daarmee doelt op de 
conclusie, die hij op 20 april 1994 voor de 
eerste rechter heeft neergelegd)", 

terwijl de "vorige conclusie" waarvan ei
ser gewag maakte geen andere kon zijn dan 
de eerste appelconclusie, aangezien eiser in 
de door hem op 7 november 1996 ter grif
fie van het arbeidshofneergelegde en in het 
arrest aangewezen conclusie het arbeids
hof gevraagd had hem het voordeel daar
van toe te kennen en voornoemde conclu
sie van 7 november 1996 bovendien, na de 
slotsom, de inventaris bevatte van een 
"aanvullend dossier", wat impliceerde dat 
een eerste appelconclusie of de bijlage er
van de inventaris bevatte van een eerste 
dossier; het bestaan van die eerste appel
conclusie en dat eerste dossier tevens blijkt 
uit de conclusie die verweerster had neer
gelegd op 12 september 1996, dat is voor de 
neerlegging, op 7 november 1996, van de in 
het arrest aangewezen conclusie van ei
ser; voornoemde conclusie van verweerster 
uittreksels bevatte uit conclusies van ei
ser waarvan de inhoud niet is overgeno
men in de conclusie van 7 november 1996; 
verweerster de volgende toelichting ver
strekte:- op bladzijde 14 van haar appel
conclusie, eerste lid, : ''De R.S.Z. leidt haar 
voornaamste argument hieruit af dat 'te de-

zen', (als) mevrouw van der Elst als zelf
standige hetzelfde werk doet als toen zij be
diende was"; het is dus niet redelijk te zeg
gen dat zij 'haar werk als zelfstandige 
verricht', daar dat werk niet anders dan 
vroeger kan worden uitgevoerd", - op blad
zijde 15 van haar appelconclusie, tweede 
lid : "Het is onjuist om, zoals de R.S.Z. dat 
doet, te stellen dat 'die vennootschap in 
feite. de macht (dus het gezag en de lei
cling) had te beslissen welk werk mevrouw 
V.D.E. zou doen afhankelijk van wat no
dig was.", - op bladzijde 18 van haar 
appelconclusie, vierde lid : "Ten slotte 
grondt de R.S.Z. haar betoog hierop dat me
vrouw V.D.E. 'in economisch opzicht af
hangt van (verweerster)'"; de partijen sa
men met het arbeidshof bovendien 
verwijzen naar bepaalde stukken van ei
sers dossier waarvan de inventaris nood
zakelijkerwijze bij de eerste conclusie ge
voegd was; - conclusie van eiser van 7 
november 1996, bladzijde 2, in fine : "P.V. 
van 13 april 1992"; - conclusie van ver
weerster, bladzijde 18, tweede lid: "stuk nr. 
120 van het dossier van de R.S.Z."; - ar
rest, 13e blad, tweede lid : " ... naar aan
leiding van het sociaal onderzoek door de 
R.S.Z. heeft een zekere Y.D. (?) op 21 de
cember 1992 ... opgesteld (dossier R.S.Z., 
stuk 120)"; het arbeidshof, nu het aldus 
noodzakelijkerwijze het bestaan kende van 
een eerste appelconclusie van eiser, ver
plicht was om in het geval dat die conclu
sie zich niet in het aan het hof voorge
legde dossier van de rechtspleging bevond, 
eiser te verzoeken die conclusie in te die
nen en het deb at, zo nodig, te dien einde 
diende te heropenen; het arbeidshof, door 
dat niet te doen, eisers recht van verdedi
ging niet heeft geeerbiedigd, en het ar
rest van het hof om die reden nietig is 
(schending van het algemeen beginsel van 
het recht van verdediging) : 

Overwegende, enerzijds, dat geen 
schending van het recht van verdedi
ging kan worden afgeleid uit de om
standigheid dat het arbeidshof eiser 
niet aangezocht heeft andere conclu
sies in te dienen dan die welke hij bij 
het dossier van de rechtspleging had 
gevoegd; dat, anderzijds, de rechter, 
buiten de gevallen waarin de wet hem 
daartoe verplicht, de wenselijkheid van 
een ambtshalve heropening van het 
debat in feite beoordeelt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 
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Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

6 september 1999 - 36 kamer - Voor· 
zitter : de h. Marchal, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. De 
Bruyn en Bu.tzler. 

Nr. 437 

3e KAMER- 6 september 1999 

1 o ARBEIDSOVEREENKOMST- ElNDE 
- ONTSLAG OM DRINGENDE RED EN- FEIT SE
DERT TEN MlNSTE DRlE DAGEN BEKEND -
KENNlS VAN RET FElT- BEGRlP. 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST- ElNDE 
- ONTSLAG OM DRINGENDE RED EN- FEIT SE
DERT TEN MlNSTE DRIE DAGEN BEKEND -
WERKGEVER - KENNlS VAN HET FElT -
WERKNEMER- ONTSLAG- WERKGEVER -
VOORAFGAANDE CONTROLE- RESULTAAT
lNVLOED. 

1 o Het feit dat aanleiding geeft tot het ant
slag wegens dringende redenen is val
gens art. 35, derde lid, Arbeids
overeenkomstenwet aan de ontslaggevende 
partij bekend wanneer deze omtrent het 
bestaan van het feit en de omstandighe
den die daarvan een dringende reden 
kunnen maken, voldoende zekerheid heeft 
om met kennis van zaken een beslissing 
te kunnen nemen, inzonderheid voor haar 
eigen overtuiging en tevens tegenover de 
andere partij en het gerecht (1). (Art. 35, 
derde lid, Arbeidsovereenkomstenwet.) 

2° De voorafgaande beslissing van de werk
gever om de duplicaten te controleren van 
de kastickets van de winkel waar de 
werknemer tewerkgesteld is en waar hij 
van diefstal en leugens wordt verdacht, 
kan, ongeacht het resultaat en volgens de 
omstandigheden van de zaak, een maat
regel vormen die de werkgever voldoende 
zekerheid geeft omtrent het bestaan van 

(1) Cass., 14 okt. 1996, A.R. S.95.0116.F, nr. 
380). 

een dringende reden tot beeindiging van 
de arbeidsovereenkomst, inzonderheid 
voor zijn eigen overtuiging en tevens te
genover de werknemer en het gerecht (2). 
(Art. 35, derde lid, Arbeidsovereen
komstenwet.) 

(BARRAS S.A. N.V T. FOOY) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. S.98.0122.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 januari 1998 gewe
zen door het Arbeidshof te Luik; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 35, inzonderheid derde lid, 39, § 1, 
82 van de wet van 3 juli 1978 betreffende 
de arbeidsovereenkomsten en 149 van de 
gecoordineerde Grondwet, 

doordat het arrest beslist dat ver
weersters ontslag wegens dringende re
den op 14 maart 1996 laattijdig is en, de 
vordering van laatstgenoemde gegrond ver
klaart en eiseres veroordeelt om haar een 
ontslagvergoeding van 231.425 frank te be
talen na aftrek van de sociale en fiscale af
houdingen die aan de bevoegde instellin
gen moeten worden betaald, welk 
nettobedrag vermeerderd dient te wor
den met de wettelijke en de gerechtelijke 
interesten en de kosten; dat de beslissing 
be rust op de volgende gronden : "er moet 
worden nagegaan of (eiseres) tijdens deter
mijn van 11 maart 1996 tot donderdag 14 
maart, dag waarop zij verweerster op 
staande voet heeft afgedankt, kennis droeg 
van ten minste een van de gegevens die 
aanleiding hebben gegeven tot het ant
slag wegens dringende reden; ( ... ) in het 
licht van het dossier moet worden vastge
steld dat (eiseres) tijdens die termijn geen 
enkel nieuw gegeven heeft vernomen waar
van zij niet reeds vroeger op de hoogte was 
en met name, geen enkele verzwarende om
standigheid m.b.t. de feiten die zij al had 
ontdekt; (. .. ) op 11 maart 1996 heeft (eise
res) weliswaar Gotzen ermee gelast nate 
gaan of, zoals zij in haar conclusie in eer
ste aanleg (p. 6) heeft geschreven, de mis
tevreden kliente die zij niet op het spoor is 
kunnen komen door het versturen van de 
brief, al dan niet hestand'; ( ... ) aldus he eft 

(2) Raadpl. Cass., 14 okt. 1996, A.R. 
S.95.0116.F, nr. 380. 
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(eiseres) trouwens te kennen gegeven dat 
zij omtrent het bestaan zowel van de dief
stal als van de leugen die naderhand als 
dringende redenen tegen (verweerster) in 
aanmerking zullen worden genomen, nog 
geen voldoende zekerheid bezat om zich een 
eigen overtuiging te kunnen vormen; (. 0 0) 
dat gezegd zijnde, kan Gotzens antwoord 
van 14 maart 1996 dat geen enkele con
trole mogelijk was, niet worden beschouwd 
als een gegeven waardoor de reeds bekende 
feiten een dringende reden kunnen wor
den, of op grond waarvan (eiseres) zich een 
overtuiging kan vormen; (. 0.) overigens is 
het ook waar dat in de loop van de wette
lijke termijn, meer bepaald op 12 maart 
1996, op de hoofdzetel van (eiseres) de jaar
lijkse vergadering is gehouden van de eer
ste Franstalige verkoopsters, vergezeld van 
hun monitrices, onder wie Debuscher en 
Got zen; (. oo) nochtans blijkt uit stuk nro 11, 
dat bij het dossier van (eiseres) is gevoegd, 
dat die vergadering geen enkel nieuw ge
geven aan het licht heeft gebracht dat had 
kunnen meegedeeld worden aan degene die 
het litigieuze ontslag heeft gegeven, na
melijk Vandeputte, die handelde namens 
(eiseres); (ooo) er moet dus wel degelijk aan
genomen worden dat (eiseres) tot de on
middellijke afdanking op 14 maart 1996 
heeft besloten op grond van feiten die haar 
alle v66r 11 maart 1996 bekend waren, het 
laatste feit, namelijk dat de aan de hypo
thetische kliente geadresseerde brief was 
teruggekomen, was haar met name al se
dert 7 maart bekend", 

terwijl, eerste onderdeel, luidens artikel 
35, derde lid, van de wet van 3 juli 1978 be
treffende de arbeidsovereenkomsten, ant
slag om een dringende reden niet meer mag 
worden gegeven zonder opzegging of voor 
het verstrijken van de termijn, wanneer het 
feit ter rechtvaardiging ervan sedert ten 
minste drie werkdagen bekend is aan de 
partij die zich hierop beroept; het feit dat 
aanleiding geeft tot het ontslag wegens 
dringende redenen volgens die bepaling aan 
de ontslaggevende partij bekend is wan
neer deze omtrent het bestaan van het feit 
en de omstandigheden die daarvan een 
dringende reden kunnen maken, voldoende 
zekerheid heeft om met kennis van za
ken een beslissing te kunnen nemen, in
zonderheid voor haar eigen overtuiging en 
tevens tegenover de andere partij en het ge
recht; het arrest, nu het vaststelt dat (ei
seres) door Gotzen op 11 maart 1996 met 
een controle-opdracht te belasten " 0 00 te 
kennen heeft gegeven dat zij omtrent het 
bestaan zowel van de diefstal als van de 
leugen die naderhand als dringende rede-

nen tegen (verweerster) in aanmerking 
zullen worden genomen, nog geen vol
doende zekerheid bezat om zich een ei
gen overtuiging te kunnen vormen", al
dus aanneemt dat eiseres op voornoemde 
datum van 11 maart 1996 nog geen vol
doende zekerheid had om omtrent de aan 
verweerster ten laste gelegde feiten haar ei
gen overtuiging te vormen, en derhalve dat 
die feiten nog niet bekend waren in de zin 
van artikel 35, derde lid; het arrest der
halve niet wettig heeft kunnen beslissen 
dat eiseres tot de onmiddellijke 
afdanking op 14 maart 1996 heeft beslo
ten op grond van feiten die haar alle v66r 
11 maart 1996 bekend waren, en, bijge
volg, dat het op 14 maart 1996 ter kennis 
gebrachte ontslag laattijdig was (schen
ding van artikel 35, derde lid, van de wet 
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsover
eenkomsten) en bijgevolg eiseres niet wet
tig heeft kunnen veroordelen tot betaling 
van een vergoeding wegens beeindiging van 
de arbeidsovereenkomst (schending van de 
artikelen 39, § 1, en 82 van de wet van 3 
juli 1978 betreffende de arbeidsovereen
komsten); het bovendien tegenstrijdig is om, 
enerzijds, te beslissen dat eiseres, door op 
11 maart 1996 Gotzen met een controle
opdracht te belasten, "000 te kennen heeft ge
geven dat zij omtrent het bestaan zowel 
van de diefstal als van de leugen die na
derhand als dringende redenen tegen (ver
weerster) in aanmerking zullen worden ge
nomen, nog geen voldoende zekerheid bezat 
om zich een eigen overtuiging te kunnen 
vormen", wat inhoudt dat zij op dat tijd
stip nog geen kennis had van die feiten, en, 
anderzijds, om te beslissen dat eiseres tot 
de onmiddellijke afdanking van verweerster 
heeft besloten op grond van feiten die haar 
alle v66r 11 maart 1996 bekend waren; het 
arrest wegens die tegenstrijdigheid der
halve niet naar recht verantwoord is 
(schending van artikel 35, derde lid, van de 
wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeids
overeenkomsten) en niet regehnatig met re
denen is omkleed (schending van artikel 
149 van de gecoordineerde grondwet); 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat, luidens artikel 35, 

derde lid, van de wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkom
sten, ontslag om een dringende re
den niet meer zonder opzegging of voor 
het verstrijken van de termijn mag 
worden gegeven, wanneer het feit ter 
rechtvaardiging ervan sedert ten 
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minste drie werkdagen bekend is aan de 
partij die zich hierop beroept; 

Dat het feit dat aanleiding geeft tot het 
ontslag wegens dringende redenen val
gens die wetsbepaling aan de ontslag
gevende partij bekend is, wanneer deze 
omtrent het bestaan van het feit en de 
omstandigheden die daarvan een drin
gende reden kunnen maken, voldoende ze
kerheid heeft om met kennis van zaken 
een beslissing te kunnen nemen, inzon
derheid voor haar eigen overtuiging en te
vens tegenover de andere partij en het ge
recht; 

Overwegende dat het arrest beslist dat 
eiseres, door op 11 maart 1996 een mo
nitrice met een controle-opdracht te be
lasten "te kennen heeft gegeven dat zij 
omtrent het bestaan zowel van de dief
stal als van de leugen die naderhand als 
dringende redenen tegen (verweerster) in 
aanmerking zullen worden genomen, nog 
geen voldoende zekerheid bezat om zich 
een eigen overtuiging te kunnen vormen"; 

Dat het arrest derhalve niet wettig be
slist dat "(eiseres) tot de onmiddellijke af
danking op 14 maart 1996 heeft beslo
ten op grand van feiten die haar alle v66r 
11 maart 1996 bekend waren (. .. )"; 

Dat, in zoverre, het onderdeel gegrond 

Om die redenen, ongeacht het tweede 
onderdeel dat niet tot ruimere cassatie 
kan leiden; vernietigt het bestreden ar
rest behalve in zoverre het uitspraak doet 
over de ontvankelijkheid van het hager be
roep; 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 daarom
trent aan de feitenrechter over; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Arbeids
hof te Brussel. 

6 september 1999 - 3e kamer - Voor
zitter : de h. Marchal, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Si
mont. 

Nr. 438 

2e KAMER - 7 september 1999 

1 o MISDRIJF - DEELNEMING - BEGRIP. 

2° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAF
ZAKEN- VERVOLGING WEGENS DEELNEMING 
AAN MISDRIJF - VERWEER VAN DE BE
KLAAGDE. 

1 o en 2° De daad van deelneming is slechts 
een van de modaliteiten van uitvoering 
van het misdrijf, hetgeen inhoudt dat de 
beklaagde verweer moet voeren tegen de 
telastlegging hetzij van rechtstreekse uit
voering van het misdrijf, hetzij van deel
neming aan dat misdrijf(l). (Art. 66 Sw.) 

(UYTDEBROEKS) 

ARREST 

(A.R. P.98.1251.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 9 september 1998 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen ge
wezen; 

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

Wat de eerste grief betreft : 
Overwegende dat, krachtens arti

kel 6 Drugwet, de bepalingen van 
Boek I van het StrafWetboek, hoofd
stuk VII en artikel 85 niet uitgezon
derd, waarvan bij deze wet niet wordt 
afgeweken, toepasselijk zijn op de bij 
deze wet omschreven misdrijven; 

Dat de bepalingen van artikel 66 
Stra:fWetboek op een telastlegging, ge
grond op het artikel 2bis, § 1, Drug
wet, toepasselijk zijn; 

(1) Cass., 8 feb. 1977, A. C., 1977, 644; 28 mei 
1980, A. C., 1979-80, nr. 607; 15 oktober 1986, A.R. 
5275, nr. 90; 22 feb. 1989, A.R. 7207, nr. 351. 
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Overwegende dat de daad van deel
neming slechts een van de modalitei
ten van uitvoering van het misdrijf is, 
hetgeen inhoudt dat de beklaagde ver
weer moet voeren tegen de telastleg
ging hetzij van rechtstreekse uitvoe
ring van het misdrijf, hetzij van 
deelneming aan dat misdrijf; 

Overwegende dat de appelrechters 
considereren "dat beide beklaagden 
(waaronder eiser) ter terechtzitting 
van het hof (van beroep) ervan ver
wittigd werden dat de feiten van de 
tenlasteleggingen dienen aangevuld 
als volgt : 'hetzij door het misdrijf te 
hebben uitgevoerd of aan de uitvoe
ring rechtstreeks te hebben meege
werkt, hetzij door enige daad tot de 
uitvoering zodanige hulp te hebben 
verleend dat het misdrijf zonder hun 
bijstand niet had kunnen worden ge
pleegd (ar~ikel 66 StrafWetboek)'", en 
"dat beklaagden in de gelegenheid 
werden gesteld om hun middelen van 
verdediging hieromtrent naar voor te 
brengen"; 

Dat de grief niet kan worden aan
genomen; 

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

7 september 1999 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Holsters, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Goethals - Gelijklui
dende conclusie van de h. du Jardin, eerste 
advocaat-generaal-Advocaat: mr. R. Del
vaux, Hasselt. 

Nr. 439 

2• KAMER- 7 september 1999 

HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE 

VRIJSPRAAK VAN DE BEKLAAGDE- HOGER BE
ROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ- VER
OORDELING- EENSTEMMIGHEID. 

De appelrechters, ook al doen zij enkel uit
spraak over de burgerlijke rechtsvorde
ring, vermogen niet wettig te oordelen dat 
de aan de beklaagde ten laste gelegde fei
ten, die door de eerste rechter niet bewe
zen werden bevonden, bewezen zijn, zon
der vast te stellen dat zij uitspraak doen 
met eenparigheid van stemmen (1). (Art. 
21lbis Sv.) 

(VAN POUCKE E.A. T. VERCAEMST E.A.) 

ARREST 

(A.R. P.98.1282.N) 

RET HOF;- Gelet op de bestre
den arresten, op 4 februari 1994 (ar
rest nr. 75081), 17 januari 1997 (ar
rest nr. 81501) en 26 juni 1998 (arrest 
nr. 84263) door het Hofvan Beroep te 
Gent gewezen; 

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

Overwegende dat de bestreden ar
resten enkel uitspraak doen over de 
burgerlijke rechtsvorderingen van de 
verweerders tegen de eisers; 

I. Op de voorziening van Nor bert 
Van Poucke: 

Over het eerste middel : 

Overwegende dat het hof van be
roep, ook al doet het enkel uitspraak 
over de burgerlijke rechtsvorderin
gen, niet wettig vermag te oordelen 
dat de aan eiser ten laste gelegde fei
ten, die door de eerste rechter niet be
wezen werden bevonden, bewezen zijn 
zonder tevens vast te stellen dat het 
uitspraak doet met eenparigheid van 
stemmen van zijn leden; 

ENACCIJNZENINBEGREPEN)-BURGERLIJKE (1) Cass., 23 feb. 1993,A.R. 6000, nr. 110; 5 
RECHTSVORDERING (BIJZONDERE REGELS)- nov. 1996, A.R. P.95.0803.N, nr. 415. 
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Dat uit de stukken van de rechts
pleging niet blijkt dat de beslissing 
met eenparigheid is genomen; 

Dat het middel gegrond is; 

Overwegende dat de hierna uit te 
spreken vernietiging van het arrest 
nummer 75081 van 4 februari 1984 de 
vernietiging meebrengt van de arres
ten nummer 81501 van 17 januari 
1997 en nummer 84263 van 26 juni 
1998 die er het gevolg van zijn; 

II. Over de voorziening van de Au
tonome Raad voor Gemeenschaps
onderwijs: 

Overwegende dat de hierna uit te 
spreken vernietiging van de bestre
den beslissingen op de tegen Norbert 
Van Poucke ingestelde burgerlijke 
rechtsvorderingen, de vernietiging 
meebrengt van de beslissingen gena
men op deze rechtsvorderingen in zo 
verre zij eveneens tegen eiser zijn in
gesteld, daar deze beslissingen ge
steund zijn op dezelfde onwettigheid; 

Overwegende dat, ingevolge de 
hierna uit te spreken vernietiging van 
de bestreden arresten, het stellen van 
een prejudiciele vraag aan het 
Arbitragehof geen belang vertoont; 

Om die redenen, vernietigt de ar
resten nummer 75081 van 4 februari 
1984, nummer 81501 van 17 januari 
1997 en nummer 84263 van 26 juni 
1998, met dien verstande dat de aan
sprakelijkheid van eiser voor de 
schade op ten hoogste twee derde kan 
worden bepaald; zegt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de geheel of gedeeltelijk 
vernietigde arresten; laat de kosten 
ten laste van de Staat; verwijst de 
zaak naar het Hof van Beroep te Ant
werpen. 

7 september 1999 - ze kamer - Voor
zitter : de h. Holsters - Verslaggever : de h. 
Maffei - Gelijkluidende conclusie van de 
h. du Jardin, eerste advocaat-generaal
Advocaat : mr. Delaha:ye. 

Nr. 440 

ze KAMER ~ 7 september 1999 

CASSATIE- VORDERINGEN TOT VERNIETI
GING. CASSATIEBEROEP IN HET BELANG VAN 
DE WET~ VORDERING TOT VERNIETIGING ~ 
VERNIETIGING ~ GEVOLG ~ BEVOEGDHEID 
VAN HET HOF ~ BEVOEGDHEID VAN DE RECH
TER OP VERWIJZING. 

Wannee1; op de voorziening in cassatie die 
de procureur-generaal met toepassing van 
art. 441 Sv. instelt, het Hof, op grand van 
de feitelijke vaststellingen die de te ver
nietigen beslissing bevat, oordeelt dat de 
aan de beklaagde ten laste gelegde fei
ten, zoals voorlopig omschreven in de dag
vaarding, geen misdrijf uitmaken, staat 
het niet aan het Hof maar aan de rech
ter waarnaar de zaak is verwezen, de fei
ten op hun misdrijfbestanddelen te on
derzoeken, om desgevallend, met eerbie
diging van het recht van verdediging, een 
nieuwe omschrijving in de plaats te stel
len en de beklaagde te veroordelen, met 
dien verstande dat deze laatste niet tot 
een zwaardere straf mag worden veroor
deeld (1). (Art. 441 Sv.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CAS
SA TIE IN ZAKE VERSTRAETEN) 

ARREST 

(A.R. P.99.0882.N) 

HET HOF;- Gelet op de vorde
ring van de procureur-generaal bij het 
Hof van Cassatie, luidend als volgt : 

"Aan de tweede kamer van het Hof 
van Cassatie, 

De ondergetekende procureur-gene
raal heeft de eer hierbij kenbaar te 
maken dat bij brief van 2 juni 1999 de 
minister van Justitie hem heeft ge
last bij het Hof, overeenkomstig arti
kel 441 van het Wetboek van Straf
vordering, aangifte te doen van de in 

(1) HAYOIT DE TERMICOURT, "Les pourvois dans 
l'interet de la loi", Pas., 1964, nr. 24; DECLERCQ, 
R., Beginselen uan strafrechtspleging, (Kluwer, 
1999), nrs. 2470, 2473. 
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kracht van gewijsde gegane vonnis
sen van de Politierechtbank te Kort
rijk van 9 maart en 27 april 1998, in
gevolge dewelke Verstraeten Lieven, 
Rene, geboren te Kuurne op 28 mei 
1964, metaalbewerker, wonende te Ha
relbeke, Beverstraat 112, veroordeeld 
werd om niet in het bezit te zijn van 
het wettelijk vereist rijbewijs; 

Overwegende dat Lieven Ver
straeten op 9 maart 1998 bij verstek 
veroordeeld werd om op de openbare 
weg een motorvoertuig, namelijk een 
sleep met H.T.M. grater dan 3.500 kg 
te hebben bestuurd, zonder houder te 
zijn van een rijbewijs, overeenkom
stig de bepalingen van artikel 2 van 
het K.B. van 6 mei 1988, 'betreffende 
de indeling van de voertuigen inca
tegorieen, het rijbewijs, de rechter
lijke beslissingen houdende vervallen
verklaring van het recht tot sturen en 
de voorwaarden voor erkenning van de 
scholen voor het besturen van motor
voertuigen'; 

Dat het verzet van de veroordeelde 
bij vonnis van de Politierechtbank te 
Kortrijk van 27 april 1998 niet ont
vankelijk werd verklaard; 

Overwegende dat krachtens arti
kel108, § 1, 2°, van het voormeld K.B. 
het rijbewijs geldig voor categorie B 
het besturen toelaat van voertuigen 
van de categorie BE; 

Dat hieruit blijkt dat Lieven Ver
straeten op het ogenblik van de fei
ten over een geldig rijbewijs beschikte; 

Overwegende dat het Hof aldus, 
zonder feitelijke beoordeling die het 
niet vermag te doen, client vast te stel
len dat Lieven Verstraeten door de 
Politierechtbank te Kortrijk op 9 
maart 1998 in strijd met de wet ver
oordeeld werd, omdat het hem ten 
laste gelegde feit geen misdrijf ople
vert; 

Om die redenen, vordert de onder
getekende procureur-generaal dat het 
aan het Hof mage behagen de aange
geven vonnissen te vernietigen; te be
velen dat van zijn arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 

vernietigde beslissingen, en te zeg
gen dater geen grand is tot verwij
zing. 

Brussel, 14 juni 1999. 
Voor de procureur-generaal, 
de eerste advocaat-generaal, 

(get.) J. du Jardin"; 

Gelet op artikel 441 Wetboek van 
Strafvordering; 

Overwegende dat Lieven Verstraete 
op 9 maart 1998 bij verstek veroor
deeld werd om "op de openbare weg 
een motorvoertuig, namelijk een sleep 
met H.T.M. grater dan 3.500 kg te 
hebben bestuurd zonder houder te zijn 
van een rijbewijs ofhet als dusdanig 
geldend bewijs vereist voor het bestu
ren van dit voertuig, overeenkomstig 
de bepalingen van het art. 2 van het 
koninklijk besluit van 06 mei 1988"; 

Overwegende dat, enerzijds, krach
tens de bepalingen van artikel 1, § 1, 
eerste lid, vierde streepje, en tweede 
lid, van het te dezen toepasselijke ko
ninklijk besluit van 6 mei 1988 be
treffende de indeling van de voertui
gen in categorieen, het rijbewijs, de 
rechterlijke beslissingen houdende 
vervallenverklaring van het recht tot 
sturen en de voorwaarden voor erken
ning van de scholen voor het bestu
ren van motorvoertuigen, aan de auto's 
behorende tot de categorie B, en waar
van de hoogste toegelaten massa niet 
meer dan 3.500 kg bedraagt, een aan
hangwagen mag worden gekoppeld 
waarvan de hoogste toegelaten massa 
niet meer dan 750 kg bedraagt, waar
door met een rijbewijs voor deze ca
tegorie een sleep met een hoogst toe
gelaten massa van meer dan 3.500 kg 
mag worden bestuurd; 

Dat, anderzijds, krachtens artikel 
108, § 1, 2°, van het vermelde konink
lijk besluit, het rijbewijs conform het 
model van bijlage 10 van dit besluit en 
dat geldig is voor de categorie B, het 
besturen toelaat van onder meer voer
tuigen van de categorie BE, dit is een 
auto waarvan de hoogste toegelaten 
massa niet meer dan 3.500 kg 
bedraagt met een aanhangwagen 
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waarvan de hoogste toegelaten massa 
meer dan 750 kg bedraagt; 

Overwegende dat uit deze bepalin
gen volgt dat de a:hl Lieven Verstraete 
ten laste gelegde feiten om zonder het 
vereiste rijbewijs "een sleep met 
H.T.M. groter dan 3.500 kg te heb
ben bestuurd", in deze omschrijving 
geen misdrijf uitmaken; 

Overwegende dat de feitelijke vast
stellingen van het vonnis bij verstek 
van 9 maart 1998 niet uitsluiten dat 
Lieven Verstraete houder was van een 
rijbewijs, zonder dat het Hof noch
tans uit deze vaststellingen vermag af 
te leiden dat voornoemde geen over
treding op de bepalingen van het ver
melde besluit zou hebben begaan; dat 
het aan de verwijzingsrechter zal toe
komen de ten laste gelegde feiten op 
hun misdrijfbestanddelen te onder
zoeken, en met eerbiediging van het 
recht van verdediging, desgevallend 
een nieuwe omschrijving in de plaats 
te stellen van de voorlopige omschrij
ving in de dagvaarding; 

Overwegende dat de hierna uit te 
spreken vernietiging van het vonnis 
van 9 maart 1998 de vernietiging mee
brengt van het vonnis van 27 april 
1998, dat het door de veroordeelde te
gen die eerste beslissing gedane ver
zet niet ontvankelijk verklaart en dat 
het gevolg is van die eerste beslis
sing; 

Om die redenen, vernietigt het von
nis nr. 98/1298 van 9 maart 1998 en 
het vonnis nr. 98/2168 van 27 april 
1998 van de Politierechtbank te Kort
rijk bij toepassing van artikel441 Wet
hoek van Strafvordering met dien ver
stande dat de vernietigde beslissingen 
de veroordeelde ten goede komen in 
zoverre zulks voor hem voordelig is; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
vernietigde vonnissen; laat de kos
ten ten laste van de Staat; verwijst de 
zaak naar de Politierechtbank te le
per, met dien verstande dat de ver
oordeelde niet tot een zwaardere straf 
mag worden veroordeeld. 

7 september 1999 - 2e kamer - Voor
zitter : de h. Holsters, voorzitter- Ver
slaggeuer : de h. Goethals - Gelijklui
dende conclusie van de h. du Jardin, eerste 
advocaat-generaal. 

Nr. 441 

2e KAMER - 8 september 1999 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN 
AANSLAGPROCEDURE - AANSLAG EN INKO
HIERING- BEDROG- RECHTSVORDERING
TERMLJNEN VAN OPENBARE ORDE- VERSTRE
KEN TERMIJNEN- BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING- BELGISCHE STAAT- BESTUUR VAN 
DE DIRECTE BELASTINGEN- GEVOLG. 

2° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- INKOMSTENBELASTINGEN- BEDROG
RECHTSVORDERING- INKOHIERING- TER
MIJNEN VAN OPENBARE ORDE- VERSTRE
KEN TERMIJNEN- BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING- BELGISCHE STAAT- BESTUUR VAN 
DE DIRECTE BELASTINGEN- GEVOLG. 

3o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST- OORZAAK- ALGE
MEEN - OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN 
FOUT EN SCHADE - TUSSENKOMST VAN EEN 
EIGEN RECHTSGROND - INKOMSTENBELAS
TINGEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- BELGISCHE STAAT- BESTUUR VAN DEDI
RECTE BELASTINGEN - INKOHIERING- TER
MIJNEN VAN OPENBARE ORDE - VERVAL -
GEVOLG. 

4o INKOMSTENBELASTINGEN 
AANSLAGPROCEDURE - AANSLAG EN INKO
HIERING- TERMIJNEN VAN OPENBARE ORDE 
- VERSTREKEN TERMIJNEN- BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING- BELGISCHE STAAT
BESTUUR VAN DE DIRECTE BELASTINGEN
OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN FOUT EN 
SCHADE - TUSSENKOMST VAN EEN EIGEN 
RECHTSGROND - GEVOLG. 

5o BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- INKOMSTENBELASTINGEN - BELGISCHE 
STAAT- BESTUUR VAN DE DIRECTE BELAS
TINGEN- INKOHIERING- TERMIJNEN VAN 
OPENBARE ORDE- VERSTREKEN TERMIJNEN 
- OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN FOUT 
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EN SCHADE- TUSSENKOMST VAN EEN EIGEN 
RECHTSGROND - GEVOLG. 

6° SOCIALE ZEKERHEID - WERKNE
MERS - RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKER
HEID- ONTDOKEN BIJDRAGEN- BIJZONDERE 
HERSTELWIJZE- VERJARING- BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING VAN DE RIJKSDIENST
GEVOLG. 

7o BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID -
ONTDOKEN BIJDRAGEN - BIJZONDERE 
HERSTELWIJZE- VERJARING- GEVOLG. 

go AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST- OORZAAK- ALGE
MEEN - OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN 
FOUT EN SCHADE- TUSSENKOMST VAN EEN 
EIGEN RECHTSGROND- RIJKSDIENST VOOR 
SOCIALE ZEKERHEID- BURGERLIJKE RECHTS
VORDERING- BIJDRAGEN- VERJARING- GE
VOLG. 

go SOCIALE ZEKERHEID - WERKNE
MERS- RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKER
HEID - BIJDRAGEN- VERJARING- BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING VAN DE RIJKS
DIENST- OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN 
FOUT EN SCHADE- TUSSENKOMST VAN EEN 
EIGEN RECHTSGROND - GEVOLG. 

10° BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING- RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZE
KERHEID - BIJDRAGEN- VERJARING- OOR
ZAKELIJK VERBAND TUSSEN FOUT EN SCHADE 
- TUSSENKOMST VAN EEN EIGEN RECHTS
GROND - GEVOLG. 

1 o en 2° De bepalingen van het WI.B. die 
de aanslagtermijnen verlengen in geval 
van bedrog en in geval van een rechts
vordering tegen de belastingplichtige of 
een derde, beletten de Staat, na het ver
strijken van die termijnen van openbare 
orde, een rechtsvordering voor het straf
gerecht in te stellen om de persoon, die de 
wettelijke voorwaarden voor het verschul
digd zijn van de belasting vervult, te doen 
veroordelen tot betaling ervan, zelfs niet 
ten titel van herstel van schade t.g. v. niet
inkohiering binnen de wettelijke termijn 
(1). (Artt. 354 en 358 W.I.B. 1992; artt. 
1382 en 1383 B.W.; artt. 3 en 4 V.T.Sv.) 

3°, 4° en 5° De schade die de Staat gele
den heeft omdat een belasting niet bin
nen de bij het WI.B. voorgeschreven ter
mijnen van openbare orde is ingekohierd, 
vindt het verval t.g.v. het verstrijken van 
voornoemde termijnen een eigen rechts
grond die elk oorzakelijk verband ver
breekt tussen die schade en het misdrijf 
of het oneigenli}k misdrijf dat werd ge
pleegd door hetzij de persoon die de voor
waarden voor het verschuldigd zijn van 
de belasting vervult, hetzij door een derde 
die volgens de Staat voor het niet inko
hieren van de belasting binnen de voor
melde termijnen aansprakelijk is (2). 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.; artt. 354 en 
358 W.I.B. 1992.) 

6° en 7° Art. 35, eerste lid, Sociale
Zekerheidswet Werknemers 1969, legt een 
bijzondere herstelwijze op in het alge
meen belang van de financiering van de 
sociale zekerheid, die afwijkt van het ge
meen recht en die uitsluit dat de straf
rechter, na de werkgever, zijn aangestel
den of lasthebbers te hebben veroordeeld 
wegens overtreding van de bepalingen 
van voornoemde wet of van de 
uitvoeringsbesluiten ervan, hen kan ver
oordelen tot schadevergoeding, die bere
kend wordt op grand van de ontdoken bij
dragen, bijdrageopslagen en verwijl
interesten; de verjaarde bijdragen die door 
de werkgever aan de Rijksdienst voor So
ciale Zekerheid verschuldigd zijn, kun
nen niet worden ingevorderd d.m.v. een 
veroordeling tot schadevergoeding, die be
rekend wordt op grand van het bedrag 
van die vervallen bijdragen, oak niet na 
een strafrechtelijke veroordeling wegens 
andere dan de door voornoemde Sociale
Zekerheidswet Werknemers 1969 bestrafte 
misdrijven (3). (Artt. 35 en 42 Sociale
Zekerheidswet Werknemers 1969; artt. 
1382 en 1383 B.W.; artt_ 3 en 4 V.T.Sv.) 

8°, go en 10° De schade die de Rijksdienst 
voor Sociale Zekerheid geleden heeft om
dat de werkgever niet meer kan worden 
veroordeeld tot betaling van bijdragen we
gens het verstrijken van de bij art. 42, 
Sociale-Zekeheidswet Werknemers 1969 
bepaalde termijn, vindt een eigen 
rechtsgrond in de bij de artt. 35 en 42 van 
voornoemde wet voorgeschreven en van 

(2) Zie Cass., 7 feb. 1997, A.R. C.94.0132.N en 
C.95.0085.N, nr. 69. 

(1) Zie Cass., 21 feb. 1978, 728; Cass., 9 dec. (3) Zie Cass., 21 jan. 1987, A.R. 5031, nr. 294; 
1997, A.R. P.95.0610.N, nr. 540. 6 sept. 1994, A.R. 8332, nr. 327. 



1044 HOF VAN CASSATIE Nr. 441 

het gemeen recht afwijkende regeling, 
waardoor elk oorzakelijk verband ver
broken wordt tussen die schade en de 
strafrechtelijke {out van de aangestelde 
van de werkgeuer, wiens handelingen de 
Rijksdienst belet hebben de bijdragen v66r 
het verstrijken van de verjaring te vor
deren (4). (Artt. 1382 en 1383 B.W.; artt. 
35 en 42 Sociale-Zekerheidswet Werk
nemers 1969.) 

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

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.99.0360.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 februari 1999 gewe
zen door het Hof van Beroep te Brus
sel; 

I. Op de voorziening van Carmela 
Bongiorno: 

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

1. waarbij hij, met bevestiging van 
het beroepen vonnis, vrijgesproken 
wordt van de telastleggingen A. I. 7 
B.II.7 (gewijzigd) en C.14, alsook va~ 
het overblijvende deel van de telast
legging E. 7.1.2 van de zaak I en waar
bij, met wijziging van voornoemd von
nis, vastgesteld wordt dat de 
strafvordering vervallen is door ver
jaring van de telastleggingen K 1 tot 
4, in zoverre zij betrekking hebben op 
de inbreuken op de collectieve arbeids
overeenkomst nr. 36 van 27 novem
ber 1981, en waarbij hij vrijgespro
ken wordt van de telastleggingen 
A.III.1, B.I.2, B.II.16, E.l.b, 2.b, 4.b 
5.b.1 o en 2°, 6.b, 7.II, 8, 10, van de ge~ 
wijzigde telastlegging 10.1.2, van de te
lastleggingen 10.II, 11.1, 12.II.a tot k, 
en 12.III.b, H.12.c, en K.3, die betrek
king hebben op overtredingen van de 
wet van 24 juli 1987, van het overige 
gedeelte van de telastleggingen A.II.1, 
B.I.3, 4 en 5, C.8, 12 en 13, de be-

(4) Zie Cass., 7 feb. 1997, vermeld in noot 2 
hierboven. 

perkte telastlegging G, de telastleg
gingen K.4 en 5, die betrekking heb
ben op overtredingen van de wet van 
24 juli 1987, alsook van de telastleg
gingen I en M van de zaak I : 

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

2. waarbij uitspraak wordt gedaan 
over het overige gedeelte van voor
noemde strafvordering : 

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

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissingen op de burger
lijke rechtsvorderingen die tegen hem 
zijn ingesteld 

1. door Meester Xavier Dehombreux 
handelend qualitate qua, en door d~ 
Landsbond van Onafhankelijke Zie
kenfondsen 

a. waarbij uitspraak wordt gedaan 
over het aansprakelijkheidsbeginsel : 

Overwegende dat eiser geen enkel 
middel aanvoert; 

b. die betrekking hebben op de scha
deposten: 

Overwegende dat het arrest, met be
vestiging van het beroepen vonnis, de 
verweerders verzoekt om de gevor
derde bedragen nader aan te geven en 
de zaak verdaagt teneinde hen in staat 
te stellen hun stukken neer te leg
gen en hun verweermiddelen terzake 
aan te voeren; dat die beslissingen 
geen eindbeslissingen zijn in de zin 
van artikel416 van het Wetboek van 
Strafvordering, en geen uitspraak doen 
over een geschil inzake bevoegdheid of 
met toepassing van de artikelen 135 
en 235bis van voornoemd wetboek; 

Dat de voorziening te vroeg is inge
steld en derhalve niet ontvankelijk is; 

2. door Meester Philippe Van de 
Velde-Malbranche, handelend quali
tate qua 
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a. waarbij vastgesteld wordt dat het 
hofvan beroep niet bevoegd is om ken
nis te nemen van verweerders vorde
ring, "in zoverre zij gegrond is op de 
telastleggingen K en L betreffende een 
overtreding van de collectieve arbeids
overeenkomst nr. 36 van 27 novem
ber 1981": 

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

b. waarbij uitspraak wordt gedaan 
over het aansprakelijkheidsbeginsel : 

Overwegende dat eiser geen enkel 
middel aanvoert : 

c. waarbij eiser veroordeeld wordt 
om aan verweerder een provisionele 
vergoeding te betalen en voor het ove
rige de heropening van het debat be
volen wordt : 

Overwegende dat die beslissing geen 
eindbeslissing is in de zin van arti
kel 416 van het Wetboek van Straf
vordering, en geen uitspraak doet over 
een geschil inzake bevoegdheid of met 
toepassing van de artikelen 135 en 
235bis van voornoemd wetboek; 

Dat de voorziening te vroeg is inge
steld en derhalve niet ontvankelijk is; 

3. door de Rijksdienst voor Arbeids
voorziening : 

Overwegende dat het arrest de vor
dering ontvankelijk verklaart, in zo
verre zij gegrond is op de telastleg
gingen A.II, C, Men N van de zaak I, 
de uitspraak voor het overige aan
houdt en de heropening van het de
bat sine die beveelt; dat die beslis
sing geen eindbeslissing is in de zin 
van artikel416 van het Wetboek van 
Strafvordering, en geen uitspraak doet 
over een geschil inzake bevoegdheid of 
met toepassing van de artikelen 135 
en 235bis van voornoemd wetboek; 

Dat de voorziening te vroeg is inge
steld en derhalve niet ontvankelijk is; 

4. door de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid en door de Belgische Staat 

a. waarbij het hof van beroep onbe
voegd wordt verklaard om kennis te 
nemen van de vorderingen van de ver
weerders, "in zoverre zij (gegrond zijn) 

op de telastleggingen K en L betref
fende een inbreuk op de collectieve ar
beidsovereenkomst nr. 36 van 27 no
vember 1981", alsook op de telastleg
gingen B.I.2 en K.3: 

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

b. waarbij uitspraak wordt gedaan 
over het aansprakelijkheidsbeginsel : 

Overwegende dat eiser geen enkel 
middel aanvoert; 

c. waarbij de heropening van het de
bat sine die wordt bevolen, "teneinde 
de partijen toe te laten alle nuttige in
lichtingen te verschaffen betreffende 
de bijdragen die door andere vennoot
schappen dan de aannemersbedrijven 
betaald zijn voor de arbeiders op wie 
de bewezen verklaarde telastleggin
gen betrekking hebben"; 

Overwegende dat die beslissingen 
geen eindbeslissingen zijn in de zin 
van artikel416 van het Wetboek van 
Strafvordering, en geen uitspraak doen 
over een geschil inzake bevoegdheid of 
met toepassing van de artikelen 135 
en 235bis van voornoemd wetboek; 

Dat de voorziening te vroeg is inge
steld en derhalve niet ontvankelijk is; 

Overwegende, evenwel, dat de 
hierna uit te spreken vernietiging van 
de beslissingen op de door de verweer
ders tegen Christian Mouchenier in
gestelde burgerlijke rechtsvorderin
gen de vernietiging meebrengt van de 
eindbeslissingen, te weten de beslis
singen over het aansprakelijkheids
beginsel, en van de niet definitieve be
slissingen, te weten de beslissingen 
waarbij de heropening van het debat 
over de schade wordt bevolen, die ge
wezen zijn op de door eiser tegen hen 
ingestelde burgerlijke rechtsvorderin
gen en die door dezelfde onwettig
heid zijn aangetast; 

5. door Meester Fran~oise Hanssens
Ensch, handelend qualitate qua : 

Overwegende dat eiser geen enkel 
middel aanvoert; 

II. Op de voorziening van Chris
tian Mouchenier : 
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C. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissingen op de door de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en 
door de Belgische Staat tegen hem in
gestelde burgerlijke rechtsvorderin
gen 

1. waarbij uitspraak wordt gedaan 
over het aansprakelijkheidsbeginsel : 

Over het eerste middel : schending van de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 3, 4 
en 26 van de wet van 17 april1878 hou
dende de voorafgaande titel van het Wet
hoek van Strafvordering, 6 van de wet van 
15 mei 1846 op de Rijkscomptabiliteit, 258, 
259, 263, 266, 335 en 348 van het Wet
hoek van de inkomstenbelastingen, gecoor
dineerd bij het koninklijk besluit van 26 fe
bruari 1964, 353, 354, 358, 365, 445 en 458 
van het Wetboek van de inkomstenbelas
tingen 1992, 

doordat de eerste rechter de telastleg
ging B.I.l. ("dat hij, met het bedrieglijk op
zet om de onrechtmatige verhuur van ar
beidskrachten aan de naamloze vennoot
schap Van Rymenant te verbergen, tussen 
4 oktober 1985 en 3 mei 1989 facturen 
heeft opgemaakt of doen opmaken voor een 
totaalbedrag van 30.837.396 frank, met het 
briefhoofd van de b.v.b.a. Pages Construc
tion, die in werkelijkheid slechts een fac
tureringsadres was en nooit zelf de gefac
tureerde werken in hun geheel heeft 
uitgevoerd, alsook de tot bewijs van die fac
turen opgemaakte contracten (meer be
paald dat van 30 augustus 1980), de bestel
bons, ontvangstbewijzen en andere stukken 
waarvan de valse vermeldingen moesten 
dienen om de schijn te wekken dat het om 
overeenkomsten van aanneming van wer
ken ging, en dat hij, met hetzelfde bedrieg
lijk opzet, van voornoemde valse stukken 
gebruik heeft gemaakt, wetende dat ze vals 
waren") en de telastlegging L 1 ("dat hij als 
aangestelde met verschillende bestuurs
functies binnen de vennootschap Van 
Rymenant, tussen 4 oktober 1985 en 31 mei 
1989 tientallen werknemers heeft tewerk
gesteld, die hem ter beschikking werden ge
steld door Carmela Bongiorno en door de 
personen die samen met voornoemde Bon
giorno een vereniging vormden met het oog
merk om misdrijven te plegen, zonder zich 
te gedragen naar ... de bepalingen van de 
wet van 24 juli 1987 betreffende de 
tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het 
ter beschikking stellen van werknemers ten 
behoeve van gebruikers") bij eindbeslis-

sing ten aanzien van eiser bewezen heeft 
verklaard; dat het bestreden arrest ver
volgens voor recht zegt dat de burgerlijke 
rechtsvordering die de Belgische Staat, mi
nisterie van Financien, bij wege van 
burgerlijkepartijstelling voor de eerste rech
ter tegen eiser ingesteld heeft, "ontvanke
lijk is, in zoverre de burgerlijke partij aan
voert benadeeld te zijn door het verval van 
haar recht tot inkohiering" van de bedrijfs
voorheffingen en van de bijzondere aan
slag die eisers werkgever verschuldigd is op 
niet verantwoorde bezoldigingen, en de her
opening van het debat beveelt, "teneinde de 
partijen te verzoeken toelichting te ver
strekken binnen de grenzen van de ont
vankelijkheid van de burgerlijke rechts
vordering, zoals ze zijn omschrijven, het hof 
de meest nauwkeurige gegevens te ver
schaffen met het oog op de raming van de 
schade, meer bepaald gegevens over de on
wettig ter beschikking gestelde werkne
mers en over de eventuele, voor hen ge
dane betalingen van voorheffingen", op 
grond (1) dat de burgerlijke partij, de Bel
gische Staat, Minister van Financien, "die 
beweert benadeeld te zijn door de ten laste 
gelegde feiten B en L, het bestaan aan
voert ... van schade, die zij als volgt om
schrijft : a) het feit dat de Schatkist bedra
gen die haar aan belastingen, belasting
verhogingen en verwijlinteresten 
verschuldigd waren, niet heeft ge'ind, on
geacht de omstandigheid dat de inkohie
ring aldan niet nog mogelijk is :b) bij ge
breke daarvan, de derving van het recht om 
die belastingen ten kohiere te brengen; (. .. ) 
(2) dat de burgerlijke rechtsvordering van 
het belastingbestuur, die ertoe strekt een 
vergoeding te verkrijgen op grond van de 
belastingwet, die daartoe de mogelijk
heid biedt, niet ontvankelijk is; dat de om
standigheid dat het hier volgens de Staat 
om een burgerlijke rechtsvordering gaat, 
hem nog niet het recht geeft om de bur
gerlijke rechtsvordering, enerzijds, en de 
fiscale rechtsvordering, anderzijds, sa
men te voegen, ook al kunnen de gevol
gen van beide rechtsvorderingen verschil
len; dat het feit dat de belastingwetten van 
openbare orde zijn en de omstandigheid dat 
het belastingbestuur geen afstand kan doen 
van een wettelijk verschuldigde belas
ting, elk belang aan de burgerlijke rechts
vordering van voornoemd bestuur ontne
men, daar het bestuur via de belasting
wetten vergoeding voor zijn schade kan 
verkrijgen; dat de artikelen 365 en 445 van 
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het Wetboek van de inkomstenbelastin
gen (1992) immers de Minister van Finan
cien de bevoegdheid verlenen om de voor
he:ffing, de belasting, de interesten, de 
fiscale boeten en de accessoria, indien no
dig, na de inkohiering in te vorderen; (3) 
dat de burgerlijke rechtsvordering van het 
belastingbestuur evenwel ontvankelijk is, 
als het beweert een schade te hebben ge
leden waarvoor geen vergoeding mogelijk 
is op grond van de belastingwet zelf; dat, al
dus, de burgerlijke rechtsvordering van de 
Staat ontvankelijk is, wanneer ze ertoe 
strekt schadevergoeding te krijgen voor het 
verlies van het inkohieringsrecht; dat de be
klaagden, door (de) misdrijven te plegen, 
derden - te dezen de commerciele bouw
bedrijven - toegelaten hebben de beta
ling van de bedrijfsvoorhe:ffingen voor de ar
beiders die ten dele onder hun gezag 
stonden, te ontduiken (de voorhe:ffingen zijn 
opeisbaar krachtens de wet van 24 juli 
1987) en, door dat verzuim, te ontkomen 
aan de latere inkohiering; dat de alge
mene aannemingsbedrijven, door het op
maken van de valse stukken, tevens de be
taling van de bijzondere aanslag op niet 
bewezen kosten ofbedragen hebben kun
nen ontduiken (art. 219 W.I.B.); dat het mi
nisterie van Financien, zonder die feiten, de 
belastingen tijdig ten kohiere had kun
nen brengen; dat het verlies van dat recht 
niet kan worden goedgemaakt door de be
lastingwetten; dat tevergeefs tegengewor
pen wordt dat de burgerlijkepartijstelling 
niet ontvankelijk is ten gevolge van het ver
strijken van de verjaringstermijnen in
zake belastingen, die van openbare orde 
zijn; dat wanneer een recht teloorgaat om
dat de termijnen van openbare orde ten ge
volge van een misdrijf verstreken zijn, de 
getroffene het recht heeft om zich voor het 
strafgerecht burgerlijke partij te stellen bin
nen de bij artikel 26 van de wet van 17 
april 1878 bepaalde termijnen en het her
stel van zijn schade te vorderen; dat de om
standigheid dat het Ministerie van Finan
cien fiscale gegevens in aanmerking neemt 
voor de raming van zijn schade, niets af
doet aan de burgerrechtelijke aard van zijn 
vordering; dat het niet hier niet gaat om 
een rechtsvordering tot inning van belas
ting, belastingverhoging of fiscale boeten; 
dat de door de burgerlijke partij aange
voerde schade zeker, vaststaand en actu
eel is en dat hij haar eigen is; ... dat het 
niet nodig is vast te stellen dat er, onder 
meer ten aanzien van (eiser), geen enkele 
inkohiering overwogen wordt, aangezien 
hij, door de misdrijven te plegen, het mi
nisterie van Financien de mogelijkheid ont-

nomen heeft om tijdig de belastingen ten 
kohiere te brengen die verschuldigd wa
ren door de vennootschap die voornoemde 
beklaagde tewerkstelde"; 

eerste onderdeel : terwijl (I) inzake in
komstenbelastingen, de schuldvordering ten 
aanzien van elke belastingplichtige slechts 
definitief vaststaat en bestaat, als de be
lasting op regelmatige wijze ten kohiere is 
gebracht; de Staat de bij de belastingwet 
bepaalde belastingen, met inbegrip van 
voorhe:ffingen, verhogingen of administra
tieve geldboeten, pas van de persoon die de 
bij wet bepaalde voorwaarden voor het 
verschuldigd-zijn van de belasting ver
vult, kan invorderen, nadat ze die bedra
gen op naam van die persoon ten kohiere 
heeft gebracht (artt. 266 en 335, W.I.B. 64; 
artt. 365 en 445 W.I.B. 92); het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen, in bepalin
gen die de openbare orde raken, de termij
nen bepaalt waarbinnen de inkomstenbe
lastingen, verhogingen en eventuele 
geldboeten, op straffe van verval, ten ko
hiere moeten worden gebracht; het wet
hoek, in afwijking van de bij artikel 258 van 
het Wetboek van de inkomstenbelastin
gen bepaalde gewone aanslagtermijn (353 
van het W.I.B. 92), (a) een termijn oplegt 
van drie jaar, vanaf 1 januari van het 
aanslagjaar, bij niet-aangifte of bij laat
tijdige of onjuiste aangifte (art. 259, eer
ste lid, W.I.B. 64; art. 354, eerste lid, W.I.B. 
92); (b) die termijn op vijfjaar brengt, in ge
val van overtreding van de bepalingen van 
het Wetboek of van de uitvoeringsbesluiten 
ervan, "gedaan met bedrieglijk opzet of met 
het oogmerk te schaden" (art. 259, tweede 
lid, W.I.B. 64; art. 354, tweede lid, W.I.B. 
92); (c) ten slotte bepaalt dat de belasting 
op de inkomsten die niet zijn aangegeven 
in de loop van een van de vijf jaren die 
voorafgaan aan een van de gebeurtenis
sen, opgesomd in artikel 263, § 1er, W.I.B. 
64, binnen een bijzondere termijn ten ko
hiere kan worden gebracht (art. 358, § ler, 
W.I.B. 92), dat is, onder meer, het geval 
wanneer een rechtsvordering wordt inge
steld tegen de belastingplichtige of tegen 
een derde of wanneer het bestuur kennis 
krijgt van bewijskrachtige gegevens, en uit 
die procedure of uit die gegevens blijkt dat 
de belastbare inkomsten niet zijn aange
geven in de loop van een van de voormelde 
vijfjaren; die bijzondere termijn, in het eer
ste van die twee gevallen, vastgesteld wordt 
op twaalf maanden te rekenen van het 
ogenblik waarop tegen de beslissing over de 
rechtsvordering geen voorziening meer kan 
worden ingediend (art. 263, § 2, 3° W.I.B. 
64; art. 358, § 2, 3°, W.I.B. 92); die 
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wettelijke bepalingen, door de aanslag
termijnen in geval van bedrog of in geval 
van een rechtsvordering, met name een 
strafvordering tegen de belastingplich
tige of tegen een derde, aldus te verlen
gen, impliciet doch onmiskenbaar uitslui
ten dat de Staat, na het verstrijken van die 
termijnen van openbare orde, bij wege van 
een burgerlijke rechtsvordering voor de bur
gerlijke rechter ofvoor de strafrechter, nog 
kan verkrijgen dat de persoon die de voor
waarden voor het verschuldigd-zijn van de 
belasting vervult, zou worden veroordeeld 
tot de betaling ervan, zelfs niet ten titel van 
herstel van schade ten gevolge van de zo
genaamde niet-inkohiering binnen de wet
telijke termijn; (II) voor de toepassing van 
de artikelen 1382 en 1383 van het Burger
lijk Wetboek bijgevolg aangenomen moet 
worden dat de schade, die de Staat gele
den heeft omdat een belasting niet bin
nen de sub I bedoelde aanslagtermijnen 
van openbare orde ten kohiere is gebracht, 
in het verval ten gevolge van het verstrij
ken van die termijnen een eigen rechts
grond vindt die elk oorzakelijk verband tus
sen de schade en het bedrog, het misdrijf of 
het oneigenlijk misdrijf dat gepleegd werd, 
hetzij door de persoon die de voorwaar
den voor het verschuldigd-zijn van de be
lasting vervult, hetzij door een derde die de 
Staat aansprakelijk acht voor het niet
inkohieren van de belasting binnen de wet
telijke termijn verbreekt; (III) het bestre
den arrest bijgevolg niet wettig heeft 
kunnen beslissen dat de burgerlijkepartij
stelling van de Minister van Financien te
gen eiser ontvankelijk is, in zoverre zij 
strekte tot herstel van de schade, voort
vloeiende uit het verval van het recht van 
die burgerlijke partij om belastingen, 
bedrijfsvoorheffingen, belastingverhogingen 
of geldboeten ten kohiere te brengen, en 
evenmin dat het bedrag van de schade
loosstelling gelijk moet zijn aan dat van de 
niet ten kohiere gebrachte belastingen, in 
hoofdsom, en van de interesten, verhogin
gen en boeten (schending van alle, in de 
aanhef van het middel aangegeven bepa
lingen, met uitzondering van de artike
len 348 van het Wetboek van de inkom
stenbelastingen 1964, 458 van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen 1992, 10 en 
11 van de Grondwet); 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat, krachtens de ar
tikelen 365 en 445 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen 1992 

(oude artikelen 266 en 335 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen 1964), de belastingplichtige de in
komstenbelastingen pas definitief ver
schuldigd is na regelmatige inkohie
ring, en de Staat de belastingen, met 
inbegrip van de bij de belastingwet
ten opgelegde voorheffingen, verho
gingen en administratieve geldboe
ten pas van de persoon die de bij wet 
bepaalde voorwaarden voor het ver
schuldigd-zijn vervult, kan vorderen, 
nadat hij die bedragen op naam van 
die persoon ten kohiere heeft gebracht; 

Dat voornoemd wetboek de termij
nen bepaalt waarbinnen de inkom
stenbelastingen, alsook de eventuele 
verhogingen en geldboeten, op straffe 
van verval, ten kohiere moeten wor
den gebracht; dat artikel 354, eerste 
lid (259, eerste lid, van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen 1964), in 
afwijking van de gewone, bij artikel 
353 (258 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen 1964) van het 
Wetboek van de inkomstenbelastin
gen bepaalde gewone aanslagtermijn, 
een termijn oplegt van drie jaar, vanaf 
1 januari van het aanslagjaar, bij niet
aangifte of bij laattijdige of onjuiste 
aangifte; art. 354, tweede lid (259, 
tweede lid, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen 1964) die ter
mijn op vijf jaar brengt, in geval van 
overtreding van de bepalingen van het 
wet hoek of van de uitvoeringsbesluiten 
ervan, "gedaan met bedrieglijk opzet 
of met het oogmerk te schaden" en ar
tikel 358, §§ 1 en 2 (263, §§ 1 en 2, van 
het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen 1964), toelaat de bijzondere be
lasting op de inkomsten die niet zijn 
aangegeven in de loop van een van de 
vijfjaren die voorafgaan aan een van 
de daarin opgesomde gebeurtenis
sen, binnen een bijzondere termijn ten 
kohiere te brengen, dat is, onder meer, 
het geval wanneer een rechtsvorde
ring wordt ingesteld tegen de belas
tingplichtige of tegen een derde of 
wanneer het bestuur kennis krijgt van 
bewijskrachtige gegevens, en uit die 
procedure of uit die gegevens blijkt dat 
de belastbare inkomsten niet zijn 
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aangegeven in de loop van een van de 
voormelde vijfjaren; die bijzondere ter
mijn, in het eerste van die twee ge
vallen, vastgesteld wordt op twaalf 
maanden te rekenen van het ogen
blik waarop tegen de beslissing over de 
rechtsvordering geen verzet of voor
ziening meer mogelijk is; 

Dat die wettelijke bepalingen, door 
aldus de aanslagtermijnen te verlen
gen in geval van bedrog of in geval van 
een rechtsvordering tegen de belas
tingplichtige of tegen een derde, de 
Staat, na het verstrijken van die ter
mijnen van openbare orde, beletten 
voor het strafgerecht een burgerlijke 
rechtsvordering in te stellen om de 
persoon, die de wettelijke voorwaar
den voor het verschuldigd-zijn van de 
belasting vervult, te doen veroorde
len tot betaling ervan, zelfs niet ten ti
tel van herstel van schade ten gevolge 
van niet-inkohiering binnen de wet
telijke termijn; 

Overwegende dat, wat de toepas
sing van de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek betreft, de 
schade die de Staat geleden heeft om
dat een belasting niet binnen die ter
mijnen van openbare orde ten kohiere 
kon worden gebracht, in het verval ten 
gevolge van het verstrijken van voor
noemde termijnen een eigen rechts
grond vindt die elk oorzakelijk ver
band verbreekt tussen die schade en 
het misdrijf of het oneigenlijk mis
drijf dat gepleegd werd, hetzij door de 
persoon die de voorwaarden voor het 
verschuldigd-zijn van de belasting ver
vult, hetzij door een derde die vol
gens de Staat voor de niet-inkohiering 
van de belasting binnen voornoemde 
termijnen aansprakelijk is; 

Overwegende, bijgevolg, dat de 
appelrechters, nu zij, binnen de door 
het arrest aangegeven grenzen, "de 
burgerlijke rechtsvordering van de 
Staat tot vergoeding van de schade, 
voortvloeiende uit het verlies van het 
recht tot inkohiering ontvankelijk" ver
klaren, ook in zoverre daarbij vergoe
ding gevorderd wordt voor de schade, 
voortvloeiende uit het verlies van dat 
recht "met betrekking tot de interes-

ten, geldboeten en verhogingen die fis
caal definitiefverjaard zijn", en nu zij 
met name oordelen dat "de fouten mis
drijven opleveren die schade hebben 
toegebracht aan de burgerlijke par
tij", met name aan verweerder, de be
slissing van de eerste rechter, die ver
weerder voor een derde aansprakelijk 
had verklaard, gewijzigd hebben, en 
aldus uitspraak hebben gedaan over 
het aansprakelijkheidsbeginsel in de 
zin van artikel 416 van het Wetboek 
van Strafvordering, hun beslissing niet 
naar recht verantwoorden; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Over het uijfde middel : schending van de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 3, 4 
en 26 van de wet van 17 april 1878 hou
dende de voorafgaande titel van het Wet
hoek van StrafVordering, 35, 39 en 42 van 
de wet van 27 juni 1969 tot herziening van 
de besluitwet van 28 december 1944 be
treffende de maatschappelijke zekerheid 
der arbeiders, de laatste twee artikelen zo
als ze van kracht waren v66r de wijziging 
ervan bij de wet van 29 april1996, 

doordat de eerste rechter de telastleg
ging B.I.l. ("dat hij, met het bedrieglijk op
zet om de onrechtmatige verhuur van ar
beidskrachten aan de naamloze vennoot
schap Van Rymenant te verbergen, tussen 
4 oktober 1985 en 3 mei 1989 facturen 
heeft opgemaakt of doen opmaken voor een 
totaalbedrag van 30.837.396 frank, met het 
briefhoofd van de b.v.b.a. Pages Construc
tion, die in werkelijkheid slechts een fac
tureringsadres was en nooit zelf de gefac
tureerde werken in hun geheel heeft 
uitgevoerd, alsook de tot bewijs van die fac
turen opgemaakte contracten (meer be
paald dat van 30 augustus 1985), de bestel
bons, ontvangstbewijzen en andere stukken 
waarvan de valse vermeldingen moesten 
dienen om de schijn te wekken dat het om 
overeenkomsten van aanneming van wer
ken ging ... en dat hij, met het zelfde be
drieglijk opzet, van voornoemde valse stuk
ken gebruik heeft gemaakt, wetende dat ze 
vals waren") en de telastlegging L 1 ("dat 
hij als aangestelde met verschillende be
stuursfuncties binnen de vennootschap Van 
Rymenant, tussen 4 oktober 1985 en 31 mei 
1989 tientallen werknemers heeft tewerk
gesteld, die hem ter beschikking werden ge
steld door Carmela Bongiorno en door de 
personen die samen met voornoemde 
Bongiorno een vereniging vormden met het 
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oogmerk om misdrijven te plegen, zonder 
zich te gedragen naar ... de bepalingen van 
de wet van 24 juli 1987 betreffende de tij
delijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter 
beschikking stellen van werknemers ten be
hoeve van gebruikers"); dat het bestre
den arrest vervolgens de burgerlijke
partijstelling van de Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid tegen eiser ontvanke
lijk verklaart en de heropening van het de
bat beveelt, teneinde "de partijen toe tela
ten het hof alle nuttige inlichtingen te 
verstrekken" over de bijdragen die door de 
burgerlijke partij niet zijn gei'nd, op grond 
"dat de beklaagden ... betogen dat de vor
dering van de R.S.Z. verjaard is, omdat zij 
is ingesteld buiten de bij artikel 42 van de 
wet van 27 juni 1969 bepaalde termijn van 
drie jaar, die op het ogenblik van de 
burgerlijkepartijstelling van kracht was en 
inging de dag na het verstrijken van de 
maand, volgend op het trimester waarop de 
bijdragen betrekking hadden; dat die re
denering ervan uitgaat dat de vordering 
van de R.S.Z. strekt tot betaling van ont
doken sociale bij drag en, met inbegrip van 
verhogingen en interesten; dat sommige be
klaagden subsidiair aanvoeren dat de 
R.S.Z. zijn vordering grondt op de wet van 
24 juli 1987 en dat de vordering in dat ge
val moest worden ingesteld tegen de 'ge
bruiker' in de zin van de wet, terwijl zij 
slechts de aangestelden of organen van de 
gebruikende bedrijven zijn; dat de R.S.Z., 
die zich op 4 april1996 voor de eerste rech
ter burgerlijke partij had gesteld, even
wel beweerde benadeeld te zijn door de door 
de beklaagden gepleegde misdrijven en hier 
door schade te hebben geleden; dat de 
R.S.Z. immers het herstel vordert van zijn 
schade, voortvloeiende uit de misdrijven die 
gepleegd zijn door de organen of aangestel
den van bedrijven die gebruik hebben ge
maakt van hun onwettig ter beschikking 
gestelde arbeidskrachten; dat de R.S.Z. im
mers ten gevolge van voornoemde misdrij
ven onmogelijk de bedragen kon innen, die 
voornoemde bedrijven hun verschuldigd 
waren; dat de burgerlijke rechtsvorde
ring strekkende tot herstel van de schade, 
ingesteld wordt op grond van artikel 1382 
van het Burgerlijk Wetboek en voor de 
strafrechter kan worden gebracht overeen
komstig artikel 3 van de wet van 17 april 
1878 en artikel44 van het Strafwetboek; 
dat de termijn voor het instellen van voor
noemde rechtsvordering bepaald wordt in 
artikel 26 van de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering; dat het voor 
die termijn zonder belang is dat de bur
gerlijke partij zich voor de raming van haar 

schade beroept op een wet die een kor
tere verjaringstermijn oplegt; ( ... ) dat de 
wetgever niet de bedoeling heeft gehad de 
verjaringstermijn die krachtens voor
noemde wet van toepassing is, te verwar
ren met die welke krachtens artikel 26 van 
de voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering van toepassing was; dat de 
burgerlijke-partijstelling van een getrof
fene tegen de daders of mededaders van de 
misdrijven waardoor hij beweert bena
deeld te zijn, overigens ontvankelijk is, aan
gezien de daders van die misdrijven, door 
hun strafbaar gedrag, bedrijven die ar
beidskracht gebruiken, toegelaten heb
ben om op onwettige wijze daarover te be
schikken, en aldus de betaling van, onder 
meer, de verschuldigde bijdragen te ont
duiken; dat er bovendien valse stukken 
werden opgemaakt om die toestand te ver
bergen; dat wat dat betreft, eraan moet 
worden herinnerd dat, krachtens artikel31, 
§§ 2 en 3 van de wet van 24 juli 1987, in 
geval van onwettig gebruik van de ter be
schikking gestelde arbeidskracht, ener
zijds, de overeenkomst tussen de werkne
mers en de koppelbaas nietig is, en, 
anderzijds, een nieuwe overeenkomst ont
staat tussen de gebruiker en de werkne
mers; dat de gebruiker bijgevolg als de 
werkgever moet worden aangemerkt en als 
dusdanig gehouden is de hem opgelegde 
verplichtingen inzake sociale zekerheid na 
te komen; dat de ontvankelijkheid van de 
vordering van de burgerlijke partij niet kan 
afbangen van de door het gebruikende be
drijf aan de koppelbaas gedane betalin
gen; dat de op artikel 1382 van het Bur
gerlijk Wetboek gegronde burgerlijke 
rechtsvordering, kan worden gericht te
gen elke dader of mededader van de mis
drijven die de schade mede hebben veroor
zaakt, zonder dat de omvang ervan kan 
worden beperkt door het bepaalde in arti
kel 31, § 4, van de wet van 24 juli 1987, 
krachtens hetwelk de gebruiker en de
gene die hem de arbeidskrachten onrecht
matig ter beschikking stelt, hoofdelijk aan
sprakelijk zijn voor de betaling van de 
sociale-zekerheidsbijdragen; dat de bur
gerlijke partij zijn vordering voor het ove
rige niet uitsluitend grondt op de overtre
dingen van voornoemde wet", 

terwijl, eerste onderdeel, (I) artikel 35 van 
de wet houdende organisatie van de so
ciale zekerheid der werknemers van 27 juni 
1969 correctionele straffen oplegt aan "1 o 

de werkgever, zijn aangestelden of last
hebbers die zich niet schikken naar de be
palingen, voorgescbreven door de wet en de 
uitvoeringsbesluiten ervan" (eerste lid); 
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volgens datzelfde artikel, "de rechter die de 
straf uitspreekt ten laste van de werkge
ver, zijn aangestelden of lasthebbers, 
ambtshalve de werkgever veroordeelt tot 
betaling aan de Rijksdienst voor Sociale Ze
kerheid van de bijdragen, bijdrageopslagen 
en verwijlinteresten die niet aan de Rijks
dienst werden gestort" (tweede lid); die be
paling aldus, in het algemeen belang van 
de financiering van de sociale zekerheid, 
een bijzondere herstelwijze oplegt, die af
wijkt van het gemeen recht; die bijzon
dere herstelwijze uitsluit dat de strafrech
ter, na de werkgever, zijn aangestelden of 
lasthebbers op grond van artikel 35, eer
ste lid, 1 o, te hebben veroordeeld wegens 
overtreding van de bepalingen van de wet 
of van de uitvoeringsbesluiten ervan, hen 
op grond van de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek en 3 en 4 van de 
wet van 17 april 1878 kan veroordelen tot 
schadevergoeding, die berekend wordt op 
grond van het bedrag van de ontdoken bij
dragen, bijdrageopslagen en verwijl
interesten; (II) voornoemd artikel 35, 
tweede lid, van de wet van 27 juni 1969 im
pliceert dat de bedoelde "bijdragen" nog 
wettelijk verschuldigd zijn, d.w.z. dat ze nog 
niet verjaard zijn krachtens artikel 42 van 
yoormelde wet; de verjaarde bijdragen bij
gevolg noch rechtstreeks, krachtens voor
noemd artikel 35, tweede lid, noch onrecht
streeks, via een veroordeling tot een 
schadeloosstelling waarvan het bedrag ge
lijk is aan dat van de verjaarde bijdra
gen, kunnen worden ingevorderd; voor de 
toepassing van de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek immers moet 
worden aangenomen dat de schade die de 
R.S.Z. geleden heeft ten gevolge van het feit 
dat de werkgever niet meer kan worden 
veroordeeld tot betaling van de bijdra
gen, wegens het verstrijken van de bij ar
tikel 42 voorgeschreven verjaringster
mijn, in de in de artikelen 35 en 42 
vervatte en van het gemeen recht afWij
kende regeling een eigen rechtsgrond vindt 
die elk oorzakelijk verband verbreekt tus
sen de schade en het misdrijf dat gepleegd 
werd door de aangestelde van de werkge
ver, wiens handelwijze de R.S.Z. belet heeft 
de bijdragen te vorderen v66r de verja
ring; (III) uit de processtukken en in het 
bijzonder uit het vonnis, waarbij de telast
legging L1 bewezen is verklaard, te de
zen blijkt dat eiser werd vervolgd in zijn 
hoedanigheid van aangestelde van een 
werkgever die onwettig ter beschikking ge
stelde werknemers had tewerkgesteld zon
der de sociale-zekerheidsbijdragen op hun 
loon te betalen; eiser evenwel niet is ver-

volgd en veroordeeld wegens het speci
fieke, in artikel 35, eerste lid, 1 o, van de 
wet van 27 juni 1969, omschreven mis
drijf; de te zijnen aanzien bewezen ver
klaarde telastleggingen aileen bestaan in 
valsheid in geschrifte en gebruik van valse 
stukken naar gemeen recht, alsook in over
tredingen van de wet van 24 juli 1987 be
treffende de tijdelijke arbeid; de R.S.Z. als 
gevolg hiervan eiser, op een tegen hem in
gestelde burgerlijke rechtsvordering, niet 
kan doen veroordelen tot schadeloosstel
ling waarvan het bedrag gelijk is aan dat 
van de verjaarde bijdragen; voornoemde 
veroordeling wegens het verband tussen de 
artikelen 35 en 42 van de wet noodzake
lijkerwijs onmogelijk zou zijn geweest, als 
eiser was vervolgd op grond dat hij, in zijn 
hoedanigheid van aangestelde van de werk
gever, verzuimd had die bijdragen op de 
aan de werknemers betaalde lonen in te 
houden of ze binnen de bij de wet of de re
glementen bepaalde termijnen aan de 
Rijksdienst te storten; het bestreden ar
rest bijgevolg niet wettig heeft kunnen be
slissen dat de burgerlijkepartijstelling van 
de R.S.Z. ontvankelijk was, ondanks het feit 
dat hij zich voor de raming van zijn schade 
had gebaseerd op schuldvorderingen met 
betrekking tot bijdragen die verjaard wa
ren krachtens artikel 42 van de wet van 27 
juni 1969 (schending van alle, in de aan
hef van het mid del aangegeven bepalin
gen, met uitzondering van de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet); 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 35, eer
ste lid, van de wet van 27 juni 1969 tot 
herziening van de besluitwet van 28 
december 1944 betreffende de maat
schappelijke zekerheid der arbeiders 
correctionele straffen oplegt aan "1 o de 
werkgever, zijn aangestelden of last
hebbers die zich niet schikken naar de 
bepalingen voorgeschreven door de wet 
en de uitvoeringsbesluiten ervan"; dat, 
luidens het tweede lid van voomoemd 
artikel, de rechter die de straf uit
spreekt ten laste van de werkgever, 
zijn aangestelden of lasthebbers, de 
werkgever ambtshalve veroordeelt tot 
betaling aan de Rijksdienst voor So
ciale Zekerheid van de bijdragen, 
bijdrageopslagen en verwijlinteresten 
die niet aan de Rijksdienst werden ge
stort; 
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Dat de laatstgenoemde bepaling al
dus een bijzondere herstelwijze op
legt in het openbaar belang van de fi
nanciering van de sociale zekerheid 
die afwijkt van het gemeen recht; dat 
die bijzondere herstelwijze uitsluit dat 
de strafrechter, na de werkgever, zijn 
aangestelden of lasthebbers, met toe
passing van artikel 35, eerste lid, 1 o, 
te hebben veroordeeld wegens over
treding van de bepalingen van die wet 
en de uitvoeringsbesluiten ervan, hen 
op grond van de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek en 3 
en 4 van de wet van 17 april 1878 
houdende de voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering kan 
veroordelen tot schadeloosstelling, die 
berekend wordt op grond van de ont
doken bijdragen, bijdrageopslagen en 
verwijlinteresten; 

Dat voornoemd artikel 35, tweede 
lid, van de wet van 27 juni 1969 im
pliceert dat de bedoelde bijdragen nog 
wettelijk verschuldigd zijn, d.w.z. dat 
zij nog niet verjaard zijn krachtens ar
tikel 42 van die wet; 

Overwegende dat dergelijke ver
jaarde bijdragen niet kunnen wor
den ingevorderd door middel van een 
veroordeling tot schadevergoeding, die 
berekend wordt op grond van het be
drag van die verjaarde bijdragen, ook 
niet na een strafrechtelijke veroorde
ling wegens andere misdrijven dan de 
door artikel 35, eerste lid, 1 o, bestrafte 
misdrijven; dat, immers, wat de toe
passing van de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek betreft, de 
schade die de Rijksdienst voor So
ciale Zekerheid geleden heeft omdat de 
werkgever, wegens het verstrijken van 
de bij artikel 42 bepaalde verjarings
termijn, niet meer kan worden ver
oordeeld tot betaling van de bijdra
gen, in de bij de artikelen 35 en 42 
bepaalde en van het gemeen recht af
wijkende regeling, een eigen rechts
grond vindt die elk oorzakelijk ver
band verbreekt tussen die schade en 
de strafrechtelijke fout van de aange
stelde van de werkgever, wiens han
delingen de Rijksdienst belet hebben 

de bijdragen v66r het verstrijken van 
de verjaringstermijn in te vorderen; 

Overwegende dat de appelrechters, 
bijgevolg, nu zij de vordering van de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid be
treffende verschuldigde doch krach
tens artikel 42 verjaarde bijdragen 
ontvankelijk verklaren, oordelen dat 
"de fouten ( ... )van de beklaagden, or
ganen of aangestelden noodzakelijker
wijs hebben bijgedragen tot de schade, 
ook al zijn er tegen de beklaagden (on
der meer eiser) oftegen derden geen 
vervolgingen ingesteld wegens over
treding van artikel 35 van de wet van 
27 juni 1969 ( ... )", en nu zij de beslis
sing van de eerste rechter, die de 
Rijksdienst voor een derde aanspra
kelijk had verklaard, wijzigen, en al
dus over het aansprakelijkheids
beginsel uitspraak doen in de zin van 
artikel416 van het Wetboek van Straf
vordering, hun beslissing niet naar 
recht verantwoorden; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

2. die de heropening van het de bat 
s~_ne die bevelen "ten einde de par
bJen toe te laten alle nuttige inlich
tingen te verschaffen over de bijdra
gen die door andere bedrijven dan door 
de aannemersbedrijven zijn betaald 
voor de in de bewezen verklaarde te
lastleggingen bedoelde arbeiders"; 

Overwegende dat eiser afstand doet 
van zijn voorziening; 

Overwegende dat, niettegenstaande 
die afstand die niet geldt als berus
ting, de vernietiging van de beslissin
gen over het aansprakelijkheids
beginsel betreffende die burgerlijke 
rechtsvorderingen de vernietiging mee
brengt van voornoemde beslissingen 
tot heropening van het debat over de 
schade, die voortvloeien uit de eerst
genoemde beslissingen; 

IV. Op de voorziening van J ozef 
lbens: 
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B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissingen op de burger
lijke rechtsvorderingen die tegen hem 
zijn ingesteld 

3. door de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid en door de Belgische Staat 

a. waarbij de vordering van ver
weerder, de Belgische Staat, met be
trekking tot de telastleggingen B.I.4 en 
L.4 niet gegrond wordt verklaard, in 
zoverre laatstgenoemde telastlegging 
geen verband houdt met "de bouw
plaats Sun Park" : 

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

b. waarbij uitspraak wordt gedaan 
over het overige : 

Overwegende dat die beslissingen, 
enerzijds, uitspraak doen over het 
aansprakelijkheidsbeginsel en, ander
zijds, de heropening van het debat sine 
die bevelen "teneinde de partijen toe te 
laten alle nuttige inlichtingen te ver
schaffen betreffende de bijdragen die 
door andere vennootschappen dan de 
aannemersbedrijven betaald zijn voor 
de arbeiders op wie de bewezen ver
klaarde telastleggingen betrekking 
hebben"; 

Overwegende dat de hierna uit te 
spreken vernietiging van de beslissin
gen op de door de verweerders tegen 
Christian Mouchenier ingestelde bur
gerlijke rechtsvorderingen de vernie
tiging meebrengt van de eindbeslis
singen, nl. die welke uitspraak doen 
over het aansprakelijkheidsbeginsel, 
alsook van de niet definitieve beslis
singen, nl. die welke de heropening 
van het debat over de schade beve
len, welke beslissingen gewezen zijn op 
de door hen tegen eiser ingestelde bur
gerlijke rechtsvorderingen en om de
zelfde reden onwettig zijn; 

V. Op de voorzieningen van Jacques 
Fievet, Jose De Lessines, Roland De 
Smet en Jean Ponseele: 

C. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen op de 

door de Rijksdienst voor Sociale Ze
kerheid en door de Belgische Staat te
gen hen ingestelde burgerlijke rechts
vorderingen : 

Overwegende dat de eisers afstand 
doen van hun voorziening, op grond 
dat die beslissingen geen uitspraak 
doen over het aansprakelijkheids
beginsel en geen eindbeslissingen zijn 
in de zin van artikel416 van het Wet
hoek van StrafVordering; 

Overwegende dat die akten van af
stand ten dele door dwaling zijn aan
getast, aangezien het arrest, ener
zijds, de beslissing van de eerste 
rechter met betrekking tot de deling 
van de aansprakelijkheid tussen de ei
sers en verweerster wijzigt door de 
verweerster van elke fout vrij te spre
ken en oordeelt dat haar vordering te
gen de eisers, onder voorbehoud van 
de raming van de schade, "gegrond" is, 
en, anderzijds, bij de uitspraak over de 
eventuele deling van de aansprake
lijkheid tussen de eisers en verweer
der oordeelt dat "zij door de (door hen 
begane) fouten, die misdrijven ople
veren, schade hebben toegebracht (aan 
verweerder); dat voornoemd noodza
kelijk oorzakelijk verband niet ver
broken wordt door de fout - gesteld 
dat ze bewezen is - die de bij het ko
ninklijk besluit van 5 oktober 1978 op
gerichte (registratie)commissie zou 
hebben begaan; dat niet vereist is dat 
de schade uitsluitend en met uitslui
ting van elke andere oorzaak te wij
ten is aan de fouten (van de eisers); 
dat het voldoende is dat zij de schade 
noodzakelijkerwijs mede hebben ver
oorzaakt, zoals dat te dezen het ge
val is"; 

Overwegende dat die beslissingen, 
aldus, enerzijds uitspraak doen over 
het aansprakelijkheidsbeginsel, en an
derzijds, de heropening van het de
bat sine die bevelen "teneinde de par
tijen toe te laten aile nuttige 
inlichtingen te verschaffen betref
fende de bijdragen die door andere 
vennootschappen dan de aannemers
bedrijven betaald zijn voor de arbei
ders op wie de bewezen verklaarde te
lastleggingen betrekking hebben" en 
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teneinde de partijen te verzoeken om, 
indien mogelijk, meer nauwkeurige ge
gevens te verstrekken over verwee
rsters schade; 

Overwegende dat, niettegenstaande 
die akten van afstand die niet gel
den als berusting, de hierna uit te 
spreken vernietiging van de beslissin
gen op de door de verweerders tegen 
Christian Mouchenier ingestelde bur
gerlijke rechtsvorderingen de vernie
tiging meebrengt van de eindbeslis
singen, nl. die welke uitspraak doen 
over het aansprakelijkheidsbeginsel, 
en van de niet definitieve beslissin
gen, nl. die welke de heropening van 
het debat over de schade bevelen, 
welke beslissingen gewezen zijn op de 
door hen tegen de eisers ingestelde 
burgerlijke rechtsvorderingen, en om 
dezelfde reden onwettig zijn; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van de 
overige, door de eiser Christian 
Mouchenier aangevoerde middelen en 
evenmin van die, welke aangevoerd 
werden in de memories van de eisers 
Jozef Ibens, Jacques Fievet, Jose De 
Lessines, Roland DeSmet en Jean 
Ponseele, die niet kunnen leiden tot 
ruimere cassatie, verleent akte van de 
afstand van de voorziening van Chris
tian Mouchenier, in zoverre die voor
ziening gericht is tegen de beslissing 
op de door de Rijksdienst voor Arbeids
voorziening tegen voornoemde eiser in
gestelde burgerlijke rechtsvordering, 
alsook tegen de beslissingen op de door 
de Rijksdienst voor Sociale Zeker
heid en de Belgische Staat tegen hem 
ingestelde burgerlijke rechtsvorderin
gen, waarbij de heropening van het de
bat wordt bevolen, respectievelijk "ten
einde de partijen toe te laten alle 
nuttige inlichtingen te verschaffen be
treffende de bijdragen die door an
dere vennootschappen dan de aan
nemersbedrijven betaald zijn voor de 
arbeiders op wie de bewezen ver
klaarde telastleggingen betrekking 
hebben" en "de partijen te verzoeken 
(. .. ) het hof (van beroep) de meest 

nauwkeurige gegevens te verstrek
ken voor de raming van de schade, 
gelet met name op het aantal onrecht
matig ter beschikking gestelde werk
nemers en de eventuele voor hen ge
dane betalingen van de voorheffingen"; 
verleent akte van de afstand van de 
voorziening van Jozef Ibens, in zo
verre die voorziening gericht is te
gen de beslissing op de tegen die ei
ser ingestelde strafvordering; vernie
tigt het bestreden arrest, in zoverre 
het uitspraak doet over de burger
lijke rechtsvorderingen die de Rijks
dienst voor Sociale Zekerheid en de 
Belgische Staat ingesteld hebben te
gen de eisers Carmela Bongiorno, 
Christian Mouchenier, Jozef Ibens, 
Jacques Fievet, Jose De Lessines, Ro
land DeSmet en Jean Ponseele, be
halve in zoverre zij het hof van be
roep onbevoegd verklaren om kennis 
te nemen van de vorderingen van die 
verweerders, "in zoverre (zij) (gegrond 
zijn) op de telastleggingen K en L, die 
betrekking hebben op een overtre
ding van de collectieve arbeidsover
eenkomst nr. 36 van 27 november 
1981", alsook over de telastleggin
gen B.I.2 en K.3, en, behalve in zo
verre het de door verweerder, de Bel
gische Staat, tegen de eiser Jozef Ibens 
wegens de telastleggingen B.I.4 en L.4 
ingestelde vordering niet gegrond ver
klaart, in zoverre laatstgenoemde te
lastlegging geen verband houdt met 
"de bouwplaats Sun Park"; verwerpt 
de voorzieningen voor het overige; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; ver
oordeelt Carmela Bongiorno in twaalf 
veertiende van de kosten van zijn 
voorziening en de verweerders Rijks
dienst voor Sociale Zekerheid en Bel
gische Staat, elk van hen, in een veer
tiende van voornoemde kosten; 
veroordeelt Christian Mouchenier, J ac
ques Fievet, Jose De Lessines, Ro
land De Smet en Jean Ponseele, elk 
van hen, in drie vijfde van de kosten 
van hun voorziening en de verweer
ders Rijksdienst voor Sociale 
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Zekerheid en Belgische Staat, elk van 
hen, in een vijfde van de kosten 
van voornoemde voorzieningen; ver
oordeelt meester Xavier Dehom
breux, handelend qualitate qua, in de 
kosten van zijn voorziening; ver
oordeelt Jozef Ibens in acht tiende van 
de kosten van zijn voorziening en de 
verweerders Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid en Belgische Staat, 
ieder van hen, in een tiende van die 
kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te Ber
gen. 

8 september 1999 - 2e kamer - Voor
zitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Fischer - Gelijklui
dende conclusie van de h. Spreutels, 
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. Kirk
patrick en Gerard; Van Buggenhout, Brus
sel. 

Nr. 442 

2e KAMER- 8 september 1999 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVER
EENKOMST - OVEREENKOMSTEN. RE
GRES -ALLERLEI- BEAMBTE VAN DE NATIO
N ALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE 
SPOORWEGEN - ARBEIDSONGEVAL -
PERSONEELSSTATUUT- SUBROGATIE -BE
ROEP VAN DE MAATSCHAPPIJ TEGEN DE AAN
SPRAKELIJiill DERDE - GRENZEN. 

De Nationale Maatschappij der Belgische 
Spoorwegen die, overeenkomstig de be
palingen van haar personeelsstatuut, aan 
een beambte, die arbeidsongeschikt is 
t.g. v. een ongeval te wijten aan de {out 
van een derde, zijn valle wedde betaalt als 
voorschot en met subrogatie in de rech
ten van die beambte tegen de aanspra
kelijke derde, kan van laatstgenoemde de 
terugbetaling van de voorgeschoten be
dragen vorderen, in zoverre de beambte 
die zelf had mogen eisen (1). (Artt. 1249 
tot 1252 en 1382 B.W.) 

(1) Cass., 12 mei 1977, p. 940. 

CVELU T. N.M.B.S.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.99.0430.F) 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den vonnissen, op 17 september 1996 
en 8 februari 1999 in hager beroep ge
wezen door de Correctionele Recht
bank te Charleroi; 

A. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen het vonnis van 8 februari 
1999: 

Overwegende dat eiser afstand doet 
van zijn voorziening; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen het vonnis van 17 septem
ber 1996: 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de werkgever, die 

gesubrogeerd is in de rechten van de 
door hem vergoede getroffene, tegen
over de aansprakelijke derde of diens 
verzekeraar geen andere rechten kan 
uitoefenen dan die van de getroffene 
zelf; 

Overwegende dat het zonder be
lang is dat verweerster te dezen, 
krachtens een statuut dat niet bin
dend is voor eiser en dat derhalve niet 
aan hem kan worden tegengeworpen, 
aan haar personeelslid vergoedingen 
ten bedrage van het gederfde bruto
loon heeft uitgekeerd; 

Dat, bij ontstentenis van dat sta
tuut, het personeelslid van verweerster 
alleen gerechtigd zou geweest zijn om 
vergoedingen, gelijk aan de werke
lijk geleden schade, en derhalve be
rekend op grand van het gederfde net
toloon, te vorderen van de aanspra
kelijke derde, tenzij hij bewees dat het 
vervangingsinkomen aan dezelfde 
sociaalrechtelijke en fiscaalrechtelijke 
regels onderworpen was; 

Overwegende dat het bestreden von
nis van 17 september 1996 bijgevolg, 
nu het, na te hebben beslist dat "het 
door het ongeval getroffen personeels
lid, bij ontstentenis van een vergoe
ding door zijn werkgever, gerechtigd 
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was om van de voor het ongeval aanspra
kelijke persoon (de) terugbetaling te ei
sen van het tijdens zijn arbeidsongeschikt
heid verdiende nettoloon", niettemin aan 
verweerster, die als borg in de rechten van 
haar personeelslid gesubrogeerd is, het 
brutobedrag van de bezoldiging van de ge
troffene toekent, op grond dat er wel de
gelijk sociale en fiscale afhoudingen zijn 
geschied, niet naar recht verantwoord is; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er grond 
bestaat tot onderzoek van het tweede on
derdeel van het middel dat niet tot rui
mere cassatie kan leiden, verleent akte 
van de afstand van de voorziening van ei
ser, in zoverre ze gericht is tegen het von
nis van 8 februari 1999; vernietigt het be
streden vonnis van 17 september 1996, in 
zoverre het eiser veroordeelt om aan ver
weerster het bedrag van 89.542 frank te 
betalen, dat overeenkomt met het bruto
loon, dat zij aan haar personeelslid heeft 
betaald gedurende de periode van arbeids
ongeschiktheid; verwerpt de voorziening 
voor het overige; beveelt dat van het ar
rest melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietigde von
nis van 17 september 1996; veroordeelt ei
ser in de helft van de kosten; veroordeelt 
verweerster in de andere helft; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar de Correctio
nele Rechtbank te Bergen, zitting hou
dende in hoger beroep. 

8 september 1999- 2e kamer- Voor
zitter en uerslaggeuer : de h. Lahousse, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Kirkpatrick. 

Nr. 443 

2e KAMER- 8 september 1999 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVER
EENKOMST - HERSTELPLICHT- VER-

SCHEIDENE DADERS. HOOFDELIJKHEID- SA· 
MENLOPENDE FOUTEN- BEKLAAGDE- PER
SOON VOOR WIE DE BURGERLIJKE PARTIJ 
BURGERRECHTELIJKAANSPRAKELIJK IS- GE· 
VOLG. 

Wanneer de door de burgerlijke partij ge
leden schade veroorzaakt is door de sa· 
menlopende fouten van de beklaagde en 
van een per soon voor wie de burgerlijke 
partij burgerrechtelijk aansprakelijk is, 
is de beklaagde slechts ten dele aanspra
kelijk jegens de burgerlijke partij (1). 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

(LAMBERT T. PAYSAGISTE EMDO B.VB.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.99.0472.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 25 januari 1999 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Charleroi; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de te
gen eiser ingestelde burgerlijke rechts
vordering: 

Over het tweede middel, schending van de 
artikelen 1382, 1383 en 1384, inzonder
heid derde lid, van het Burgerlijk Wet
hoek, 

doordat het beroepen vonnis, met name 
onder verwijzing naar de motieven van de 
eerste rechter, heeft vastgesteld dat V., die 
een vrachtwagen bestuurde, moest rem
men ten gevolge van het manoeuvre van ei
ser die uit een tankstation kwam gere
den en v66r hem de weg opreed, dat 
medebeklaagde M., die met een bestelwa
gen achter de vrachtwagen van V. reed, 
door dat remmen werd verrast en van ach
teren de vrachtwagen aanreed, dat het 
remmanoeuvre de rechtmatige verwach
tingen van de medebeklaagde M. niet in de 
war heeft kunnen sturen, dat laatstge
noemde bijgevolg het hem ten laste ge
legde misdrijf onopzettelijke slagen en ver
wondingen heeft gepleegd, dat "(eiser) 
evenzeer aansprakelijk is voor het liti
gieuze ongeval, aangezien hij de verplich
ting om doorgang te verlenen niet in acht 

(1) Cass., 30 mei 1989, A.R. 2964, nr. 555; zie 
Cass., 1 feb. 1994, A.R. P.93.0037.N, nr. 59. 
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heeft genomen en zo V gedwongen heeft uit 
te wijken en bruusk te remmen", dat de 
b.v.b.a. Paysagiste Emdo burgerrechtelijk 
aansprakelijk is voor haar aangestelde M.; 
dat die b.v.b.a. zich burgerlijke partij heeft 
gesteld om vergoeding te verkrijgen van de 
schade aan de door M. bestuurde bestel
wagen; dat het beroepen vonnis vervol
gens eiser veroordeelt om aan de b.v.b.a. 
Paysagiste Emdo het bedrag te betalen van 
191.000 frank, vermeerderd met de com
pensatoire interest, de gerechtelijke inte
rest en de kosten, op grond "dat de b.v.b.a. 
Emdo, die eigenaar is van het door M. be
stuurde voertuig, een derde is t.a.v. de be
klaagden, zodat zij het recht heeft van (ei
ser) vergoeding van haar volledige schade 
te vorderen, aangezien de rechtbank geen 
uitspraak dient te doen over een verde
ling van de aansprakelijkheid tussen (ei
ser) en M. (geen burgerlijkepartijstelling 
tussen hen of de in hun rechten gesubro
geerden)" (motivering van de eerste rech
ter, overgenomen door het beroepen von
nis), "dat de b.v.b.a. Emdo het recht heeft 
om de volledige vergoeding van haar schade 
van (eiser) te vorderen" (eigen grond van 
het beroepen vonnis), 

terwijl, wanneer schade veroorzaakt is 
door de samenlopende fouten van de ge
troffene en de beklaagde, laatstgenoemde 
niet tot volledige vergoeding van de schade 
kan worden veroordeeld; die regel ook van 
toepassing is wanneer de door de burger
lijke partij geleden schade veroorzaakt is 
door de samenlopende fouten van de be
klaagde en van een aangestelde voor wie de 
burgerlijke partij burgerrechtelijk aanspra
kelijk is; bijgevolg, wanneer de door de bur
gerlijke partij geleden schade veroorzaakt 
is zowel door de fout van de beklaagde als 
door die van een persoon (voor wie) die bur
gerlijke partij burgerrechtelijk aansprake
lijk is, de beklaagde slechts ten dele aan
sprakelijk is jegens die burgerlijke partij; 
uit de vaststellingen van het bestreden von
nis in casu blijkt dat de samenlopende fou
ten van eiser en van de medebeklaagde M., 
die met de aan de b.v.b.a. Paysagiste Emdo 
toebehorende bestelwagen reed, schade aan 
die bestelwagen hebben veroorzaakt en dat 
die burgerlijke partij burgerrechtelijk 
aansprakelijk is voor de medebeldaagde M., 
haar aangestelde; het beroepen vonnis der
halve niet wettig kon beslissen dat eiser de 
gehele schade van die burgerlijke partij 
client te vergoeden : 

Overwegende dat, wanneer schade 
veroorzaakt is door de samenlopende 
fouten van de beklaagde en van een 

aangestelde voor wie de burgerlijke 
partij burgerrechtelijk aansprakelijk is, 
de beklaagde niet jegens de burger
lijke partij veroordeeld kan worden tot 
de gehele vergoeding van de door haar 
geleden schade; 

Overwegende dat de appelrechters 
beslist hebben dat verweerster 
burgerrechtelijk aansprakelijk is voor 
haar aangestelde M. en geoordeeld 
hebben dat "het ongeval rechtstreeks 
en noodzakelijkerwijs veroorzaakt is 
door de samenlopende en gelijktij
dige fouten van de beklaagden Lam
bert en M." en dat "Lambert even
zeer (als M.) aansprakelijk is voor het 
litigieuze ongeval"; 

Overwegende dat de appelrechters, 
nu zij verweerster burgerrechtelijk 
aansprakelijk hebben verklaard voor 
haar aangestelde die volgens hen, door 
zijn schuld, het ongeval mede heeft 
veroorzaakt, niet wettig hebben kun
nen beslissen dat verweerster "het 
recht heeft om de volledige vergoe
ding van haar schade van (eiser) te 
vorderen"; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, in zoverre het uit
spraak doet over de we gens de ten
lastelegging A tegen eiser ingestelde 
strafvordering en over de tegen hem 
ingestelde burgerlijke rechtsvorde
ring; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde von
nis; veroordeelt eiser en verweerster 
respectievelijk in een vierde en in de 
helft van de kosten en laat het ove
rige vierde ten laste van de Staat; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Bergen, 
zitting houdende in hager beroep. 

8 september 1999 - 2e kamer - Voor
zitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Fischer - Gelijklui
dende conclusie van de h. Spreutels, 
advocaat-generaal-Advocaat: mr. Kirk
patrick. 
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Nr. 444 

ze KAMER- 8 september 1999 

1 o VOORLOPIGE HECHTENIS - vooR
LOPIGE INVRIJHEIDSTELLING- VERZOEK
VERWERPING- MOTIVERING- TOEPASSE
LIJKEWET. 

zo RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6-ARTI
KEL 6.1- VOORLOPIGE HECHTENIS- TOEPAS
SING. 

3° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 5-ARTI
KEL 5.3 - VOORLOPIGE HECHTENIS - REDE
LIJKE TERMIJN- BEOORDELING. 

4 o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 6-ARTI
KEL 6.1- ONPARTIJDIGE RECHTBANK- HOF 
VAN BEROEP- EERDERE VERNIETIGDE AR
RESTEN- GEVOLG. 

1 o Art. 149 Gw. is, in zoverre het betrek
king heeft op de motivering van de be
slissing, niet van toepassing op de vonnis
gerechten die uitspraak doen over een 
verzoek tot voorlopige invrijheidstelling 
(1). (Art. 149 Gw.) 

zo In de regel is art. 6 E. VR.M. niet van 
toepassing op de rechtspleging inzake 
voorlopige hechtenis (2). (Art. 6 E.VR.M.) 

3° Het redelijk karakter van de termijn ge
durende welke een aangehouden of ge
hechte persoon het recht heeft berecht te 
worden of hangende het proces in vrij
heid te worden gesteld, moet worden be
oordeeld in het licht van iedere zaak af
zonderlijk (3). (Art. 5.3 E.V.R.M.) 

4 o Uit het enkele feit dat andere beslissin
gen van het hof van beroep in dezelfde 
zaak vernietigd zijn, kan niet worden af
geleid dat de beklaagde geen recht heeft 
gehad op onpartijdige rechters. (Art. 6.1 
E.V.R.M.) 

(1) Cass., 19 jan. 1993, AR P.93.0062.N, nr. 38. 

(2) Zie Cass., 19 jan. 1993, vermeld in de voor
gaande noot; Cass., 2 okt. 1996, A.R P.96.1253.F, 
nr. 348; Cass., 16 okt. 1996, A.R. P.96.1278.F, nr. 
385. 

(3) Zie Cass., 22 maart 1988, A.R. 2221, nr. 
461; Cass., 26 april1995, A.R. P.95.0515.F, nr. 
211; 24 maart 1999, A.R. P.99.0378.F, nr. 181. 

(BEAUPAIN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P. 99.1329.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 augustus 1999 ge
wezen door de vakantiekamer van het 
Hof van Beroep te Brussel; 

Over het derde middel : 
Overwegende dat artikel149 van de 

Grondwet niet van toepassing is op de 
vonnisgerechten die uitspraak doen 
over een verzoek tot voorlopige invrij
heidstelling op grond van artikel 27 
van de wet van 20 juli 1990 betref
fende de voorlopige hechtenis; 

Overwegende voor het overige dat, 
krachtens het laatste lid van dat ar
tikel, de beslissing tot verwerping van 
een dergelijk verzoekschrift wordt ge
motiveerd met inachtneming van het
geen voorgeschreven is in artikel 16, 
§ 5, eerste en tweede lid, van voor
noemde wet; 

Dat het middel faalt naar recht; 
Over het eerste middel : 
Overwegende dat het middel, in zo

verre het opkomt tegen de feitelijke be
oordeling van de gegevens van de zaak 
door het hof van beroep en het onder
zoek ervan het nagaan van die gege
vens vereist, waartoe het Hof niet be
voegd is, niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat artikel 6 van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden in de regel niet van toe
passing is op de rechtspleging inzake 
voorlopige hechtenis; 

Dat het middel in dat opzicht faalt 
naar recht; 

Overwegende voor het overige dat 
het redelijk karakter van de termijn 
gedurende welke een aangehouden of 
gehechte persoon het recht heeft be
recht te worden of hangende het pro
ces in vrijheid te worden gesteld, moet 
worden beoordeeld in het licht van de 
gegevens van iedere zaak afzonder
lijk; 
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Overwegende dat het hof van be
roep erop wijst, enerzijds, dat "de duur 
van de voorlopige hechtenis van (ei
ser) te verklaren is door het grote aan
tal feiten dat hem ten laste wordt ge
legd en het grote aantal personen dat 
met hem moet terecht staan; dat de 
rechtspleging geen onverantwoorde 
vertraging heeft opgelopen", ander
zijds, "dat (eiser) in twee zaken wordt 
vervolgd wegens tal van diefstallen 
met braak (59), alsook wegens helin
gen en bezit van vuurwapens, mon
delinge bedreigingen en bedreigin
gen door gebaren alsook wegens 
deelneming aan een vereniging met 
het oogmerk om misdrijven te ple
gen; dat de 54e kamer van de Correc
tionele Rechtbank te Brussel, na de 
zaken te hebben gevoegd en sommige 
telastleggingen van diefstal met braak 
opnieuw te hebben omschreven als he
ling, aldie aan (eiser) ten laste ge
legde feiten bewezen heeft verklaard, 
(heeft) beslist dat zij een enkel mis
drijf opleverden door eenheid van op
zet en hem onder meer veroordeeld 
heeft tot een hoofdgevangenisstraf van 
vijfjaar; dat (eiser), die verklaart alle, 
hem ten laste gelegde feiten te betwis
ten, op 4 juli 1999 tegen dat vonnis ho
ger beroep heeft ingesteld - waarin 
hij werd gevolgd door het openbaar mi
nisterie; dat de rechtsdag voor die 
zaak nog moet worden bepaald voor 
een correctionele kamer van het hof 
(van beroep), wat binnen afzienbare 
tijd zou moeten gebeuren"; dat voor
noemd hof, dat daarom eiser niet ver
weten heeft dat hij van zijn recht van 
hoger beroep gebruik heeft gemaakt, 
zijn beslissing dat "de redelijke ter
mijn niet is overschreden in de zin van 
artikel5.3 van het Europees Verdrag 
tot bescherming van de rechten van de 
mens", aldus zijn beslissing naar recht 
heeft verantwoord; 

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

Over het tweede middel : 

Overwegende dat, zoals hievboven 
gezegd, artikel 6 van het Verdrag in de 

regel niet van toepassing is op de 
rechtspleging inzake voorlopige hech
tenis; 

Overwegende dat het hof van be
roep, door te vermelden "dat de ern
stige bezwaren die tegen de eerste 
rechter naar voren zijn gebracht, geen 
verband houden met de beoordeling 
van de omstandigheden betreffende de 
handhaving van de voorlopige hech
tenis; dat die middelen door het hof 
(van beroep) zullen worden onder
zocht, op het ogenblik dat het kennis 
zal nemen van de zaak zelf', geen in
breuk heeft gepleegd op het recht van 
eiser om voor het Hof de onttrekking 
van de zaak aan de eerste rechter te 
vorderen op grond van gewettigde ver
denking, zelfs als de zaak niet meer bij 
laatstgenoemde aanhangig was; 

Overwegende dat het middel, in zo
verre het kritiek oefent op de beslis
sing van het arrest volgens welke ''het 
bestaan van ernstige aanwijzingen van 
schuld volgt uit de beslissing van 29 
juni 1999 van de Correctionele Recht
bank te Brussel, die, niettegenstaande 
het ingestelde hoger beroep, haar ge
zag van gewijsde behoudt zolang zij 
niet in hoger beroep wordt gewijzigd", 
geen belang heeft, aangezien het hof 
van beroep, wat de ernstige schuld
aanwijzingen betreft, ook verwijst naar 
de "in het strafdossier vervatte aan
wijzingen", die voornoemd hofuitvoe
rig opsomt in een arrest van 4 augus
tus 1999; 

Overwegende dat het hof van be
roep, door vast te stellen "dat de mis
drijven waarvoor (eiser) voorlopig is 
aangehouden, met toepassing zowel 
van de artikelen 461 en 467 van het 
StrafWetboek, die betrekking hebben 
op de telastlegging van diefstal met 
braak als van artikel 505-1) van het 
StrafWetboek dat betrekking heeft op 
de telastleggingen van heling, straf
baar zijn met een correctionele hoofd
gevangenisstraf van een jaar of een 
zwaardere straf- die de duur van de 
door verzoeker reeds ondergane hech
tenis te bo~en gaat", noch het recht 
van eiser op een eerlijk proces noch 
zijn vermoeden van onschuld miskent; 
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Overwegende dat het onderzoek van 
het middel, in zoverre het kritiek oe
fent op de reden van het arrest val
gens welke "(eiser) in het verslag van 
het psychiatrisch deskundigenonder
zoek waaraan hij werd onderworpen, 
wordt omschreven als een persoon die 
een gevaar voor de maatschappij op
levert wegens 'zijn geestesziekte waar
door hij van zijn delinquentie zijn be
roep heeft gemaakt en zich daarbij 
laat leiden door een geweten dat geen 
wet erkent'", vereist dat feitelijke ge
gevens worden nagegaan, waartoe het 
Hof niet bevoegd is; 

Overwegende ten slotte dat uit het 
enkele feit dat andere beslissingen van 
het hof van beroep zijn vernietigd, niet 
kan worden afgeleid dat eiser geen 
recht heeft gehad op onpartijdige rech
ters; 

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

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

8 september 1999 - ze kamer - Voor
zitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Fischer - Gelijklui
dende conclusie van de h. Spreutels, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. B. 
Tielemans, Brussel. 

Nr. 445 

ze KAMER- 8 september 1999 

1° ARBEIDSONGEVAL- VERZEKERING
AANSPRAKELIJKE DERDE - REGRES
VORDERING VAN DE ARBEIDSONGEVALLEN
VERZEKERAAR- GRENZEN. 

2° ARBEIDSONGEVAL- VERZEKERING
REGRESVORDERING VAN DE ARBEIDS
ONGEVALLENVERZEKERAAR- BIJDRAGE IN 

DE SOCIALE ZEKERHEID OP DE ARBEIDS
ONGEV ALLENVERGOEDING. 

1 o De arbeidsongevallenverzekeraar die 
aan de getroffene van een arbeidsonge
val vergoedingen heeft betaald en een ka
pitaal heeft samengesteld om de door dat 
ongeval veroorzaakte blijvende gedeelte
lijke arbeidsongeschiktheid te vergoe
den, kan, binnen de grenzen van de scha
devergoeding die volgens het gemeen recht 
voor de vergoeding van dezelfde mate
riele schade door de derde aansprake
lijk voor het ongeval verschuldigd is, te
gen die derde een rechtsvordering 
instellen tot terugbetaling van het volle
dige samengestelde kapitaal en van alle 
bedragen die hij aan de getroffene heeft 
betaald (1). (Art. 47, eerste lid, Arbeids
ongevallenwet.) 

zo De arbeidsongevallenverzekeraar kan de 
bijdragen in de sociale zekerheid die hij 
van de vergoeding voor het ongeval, die 
aan de getroffene is verschuldigd en die 
hij aan de bevoegde instelling heeft be
taald, van de voor het ongeval aanspra
kelijke persoon of van diens verzekeraar 
terugvorderen, op voorwaarde dat die 
aansprakelijke niet meer behoeft te beta
len dan hetgeen hij volgens het gemeen 
recht verschuldigd is (2). (Art. 47 
Arbeidsongevallenwet.) 

(ROYALE BELGE N.V. T. COBUT E.A.; GEMEEN
SCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS 

T. ROYALE BELGE N.V) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.99.334.F en P.99.0720.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 9 februari 1999 door de 
Correctionele Rechtbank te N amen in 
hoger beroep gewezen; 

I. Op de voorzieningen van de 
naamloze vennootschap Royale Belge, 
burgerlijke partij : 

Overwegende dat de voorzienin
gen in de zaken P.99.0334.F en 
P.99.0720.F dezelfde rechtspleging be
treffen; dat zij moeten worden gevoegd; 

(1) Cass., 17 sept.1997,A.R. P.97.0480.F, nr. 
357. 

(2) Cass., 16 sept. 1985, A.R. 4734, nr. 27. 
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A. Op de voorziening die op 18 fe
bruari 1999 is ingesteld (P.99.0334.F): 

Overwegende dat eiseres zonder be
rusting afstand doet van haar voor
ziening; . 

B. Op de voorziening die op 10 mei 
1999 is ingesteld (P.99.0720.F) : 

1. In zoverre de voorziening is ge
richt tegen de beslissing waarbij de 
vergoeding aan eiseres voor de blij
vende schade van de getroffene Lau
rence Bodart, tot 120.000 frank wordt 
beperkt: 

Over het middel dat is aangevoerd 
in de memorie waarvan een eenslui
dend verklaard afschrift aan dit ar
rest is gehecht : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 4 7, eerste lid, van de Arbeids
ongevallenwet van 10 april 1971, de 
arbeidsongevallenverzekeraar, die aan 
de getroffene van een arbeidsonge
val vergoedingen heeft betaald en een 
kapitaal heeft samengesteld om de 
blijvende gedeeltelijke arbeidsonge
schiktheid ten gevolge van dat onge
val te vergoeden, binnen de grenzen 
van de schadevergoeding die volgens 
het gemeen recht voor de vergoeding 
van dezelfde materiele schade door de 
derde aansprakelijke voor het onge
val is verschuldigd, tegen die derde 
een rechtsvordering kan instellen tot 
terugbetaling van het volledige sa
mengestelde kapitaal en van alle be
dragen die hij aan de getroffene heeft 
betaald; 

Overwegende dat het vonnis vast
stelt dat de volgens het gemeen recht 
in aanmerking genomen graad van ar
beidsongeschiktheid 5 pet. bedraagt en 
beslist dat bij het vaststellen van het 
bedrag van de vergoeding dat moet 
worden betaald aan eiseres, als 
arbeidsongevallenverzekeraar van de 
getroffene Laurence Bodart die in haar 
rechten is getreden, moet worden be
taald, rekening moet worden gehou
den "met de graad van 3 pet, dat wil 
zeggen de graad die volgens de 
arbeidsongevallenwetgeving wordt 
aangenomen, nu (eiseres) aan haar 

verzekerde een kapitaal heeft betaald 
dat op grand van die graad is bere
kend"; 

Overwegende dat de appelrechters, 
nu zij de vergoeding, die volgens het 
gemeen recht verschuldigd is bepa
len op grond van een gegeven dat ei
gen is aan de vergoeding volgens de 
arbeidsongevallenwetgeving en door 
aldus de vergoeding die aan eiseres is 
verschuldigd wegens de blijvende ge
deeltelijke arbeidsongeschiktheid van 
de getroffene tot 120.000 frank te be
perken, hun beslissing niet naar recht 
verantwoorden; 

Dat het middel gegrond is; 
2. In zoverre de voorziening gericht 

is tegen de andere beslissingen die op 
de burgerlijke rechtsvorderingen van 
eiseres tegen de verweerders zijn ge
wezen; 

Overwegende dat eiseres geen mid
del aanvoert; 

II. Op de voorziening van het Ge
meenschappelijk Motorwaarborgfonds, 
vrijwillig tussengekomen partij : 

A. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing die eiser veroor
deelt om aan verweerster, de naam
loze vennootschap Royale Belge, het 
bedrag van 115.949 frank, vermeer
derd met de intrest, te betalen : 

Overwegende dat de arbeidson
gevallenverzekeraar van de voor het 
ongeval aansprakelijke persoon of van 
zijn verzekeraar de bijdragen in de so
ciale zekerheid kan terugvorderen die 
hij heeft afgehouden van de vergoe
ding voor het arbeidsongeval die aan 
de getroffene is verschuldigd en die hij 
aan de bevoegde instelling heeft ge
stort, op voorwaarde dat die aanspra
kelijke of zijn verzekeraar niet meer 
moeten betalen dan het bedrag dat zij 
volgens het gemeen recht zijn ver
schuldigd; 

Overwegende dat het vonnis vast
stelt "dat aldus blijkt dat de lasten op 
de vergoedingen die krachtens de wet 
van 10 april 1971 zijn betaald, de
zelfde zijn als die op het loon; dat bij 
gevolg de vergoedingen die te dezen 
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volgens het gemeen recht aan de ge
troffene zouden toekomen, op haar 
bruto-loon zouden worden berekend; 
(. .. ) dat, in zoverre de door de naam
loze vennootschap Royale Belge ge
vorderde bedragen, inclusief de so
ciale zekerheidsbijdragen die zij heeft 
afgehouden van de aan de getroffene 
verschuldigde vergoeding en die zij 
aan de bevoegde instelling heeft ge
stort, niet hager liggen dan het be
drag van de schadevergoeding dat de 
getroffene volgens het gemeen recht 
had kunnen verkrijgen, het vonnis a 
quo op dat punt hoort te worden be
vestigd en aan de burgerlijke partij het 
bedrag van 115.949 frank, exclusief de 
intrest, hoort te worden toegekend"; 

Dat de appelrechters, nu zij aldus 
hebben vastgesteld dat de vergoeding 
die volgens het gemeen recht voor de 
tijdelijke arbeidsongeschiktheid is ver
schuldigd, onder toepassing valt van 
hetzelfde sociale stelsel als het loon dat 
zij vervangt, hun beslissing naar recht 
verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de andere beslissingen op de 
burgerlijke rechtsvordering van de ver
weerster Royale Belge tegen eiser; 

Overwegende dat eiser geen mid
del aanvoert; 

Om die redenen, stelt de afstand 
vast van de voorziening die de naam
loze vennootschap Royale Belge op 18 
februari 1999 heeft ingesteld; vernie
tigt het bestreden vonnis in zoverre 
het uitspraak doet over de vergoe
ding van de naamloze vennootschap 
Royale Belge voor de blijvende schade 
van de getroffene Laurence Bodart; 
verwerpt de voorziening van de naam
loze vennootschap Royale Belge voor 
het overige; verwerpt de voorziening 
van het Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds; veroordeelt eiseres, de 
naamloze vennootschap Royale Belge, 
in de kosten van de voorziening van 18 
februari 1999 en in de helft van de 
kosten van haar tweede voorziening; . 

veroordeelt eiser, het Gemeenschap
pelijk Motorwaarborgfonds, in de kos
ten van zijn voorziening en in de helft 
van de kosten van de tweede voorzie
ning van de naamloze vennootschap 
Royale Belge; verwijst de aldus be
perkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Dinant, zitting houdend 
in hager beroep. 

8 september 1999 - 2e kamer - Voor· 
zitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Close - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal 
- Advocaten : mr. De Bruyn en Gerard. 

Nr. 446 

ALGEMENE VERGADERING 

9 september 1999 

1 o RECHTERLIJKE TUCHT - AMBTS

PLICHTEN- BEGRIP -

2° RECHTERLIJKE TUCHT - ONVER
ENIGBAARHEDEN- CONSULT GEVEN AAN DE 
PARTIJEN EN HUN VERDEDIGING VOEREN
VERBOD- DOEL. 

3o RECHTERLIJKE TUCHT -KAMER
VOORZITTER IN HET HOF VAN BEROEP - GE
DRAGINGEN -AMBTSPLICHTEN- WAARDIG
HEID VAN HET AMBT- TUCHTVORDERING. 

1 o De rechter moet zich terughoudend op
stellen en zich onthouden van elke han
deling of gedraging die van aard is het 
vertrouwen van de rechtzoekende te be
schamen of de indruk te wekken dat hij 
niet Zanger onafhankelijk en onpartij
dig is (1). (Art. 404 Ger.W.) 

2° Het verbod mondeling of schriftelijk de 
verdediging van partijen te voeren en hun 
consult te geven heeft tot doel de 
onafhankelijkheid en de onpartijdig-

(1) Krings, E., Plichten en dienstbaarheden van 
de leden van de Rechterlijke Macht, plechtige ope
ningsrede voor het Hof van 1 september 1988. 
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heid van de rechter te waarborgen (2) 
(Art. 297 Ger.W.) · 

3° De kamervoorzitter in het hof van be
roep die door zijn gedragingen die ruime 
weerklank hebben gekregen bij het pu
blie, ernstige twijfel heeft kunnen doen rij
zen omtrent zijn persoonlijke integriteit en 
die van de Rechterlijke Macht in haar ge
heel, heeft zijn ambtsplichten verzuimd en 
door zijn gedrag afbreuk gedaan aan de 
waardigheid van zijn ambt, en wordt 
door het Hof van Cassatie tot de tucht
strafvan eenjaar schorsing veroordeeld 
(3). (Artt. 404, 405, 410 Ger.W.) 

(PROCUREUR-GENERAAL 
BIJ HET HOF VAN CASSATIE T. X ... ) 

ARREST 

(A.R. D.99.0012.N) 

Ret Hofvan Cassatie, in openbare 
en algemene vergadering, samenge
steld overeenkomstig artikel 348, 
tweede lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek; 

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

"Aan het Hofvan Cassatie, 
De procureur-generaal bij dit Hof. 
Gelet op het disciplinair onderzoek 

door de eerste voorzitter van het Hof 
van Cassatie bevolen op 20 mei 1999; 

Aangezien de Heer X ... tot rechter in 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Z ... 
werd benoemd bij koninklijk besluit 
van (. .. ), en tot raadsheer in het Hof 
van beroep te Y ... bij koninklijk be
sluit van (. .. ); dat hij tot kamervoor
zitter in het Hof van Beroep te Y. .. 
werd verkozen op (. .. ); dat hij de bij ar
tikel 2 van het decreet van 20 juli 1831 
voorgeschreven eed heeft afgelegd res
pectievelijk op (. .. ); 

Aangezien de Heer X ... bij een in 
kracht van gewijsde gegaan arrest van 
20 april 1999 door de eerste kamer 

(2) Conclusie advocaat-generaal Lenaerts bij 
Cass., 29 nov. 1972, A. C., 1973, 310, i.h.b. 312. 

(3) Zie de rede van procureur-generaal Krings 
vermeld in voetnoot 1. 

van het Hof van Beroep te Brussel 
werd vrijgesproken van feiten die hem 
werden ten laste gelegd; 

Aangezien uit het strafdossier dat 
desaangaande was samengesteld, het 
onderzoek ter terechtzitting van de 
eerste kamer van het Hof van Beroep 
te Brussel en het disciplinair onder
zoek verricht door de raadsheer daar
toe aangesteld door de eerste voorzit
ter van het Hof van Cassatie, is 
gebleken: 

Dat de Heer X ... in strijd met arti
kel 297 Gerechtelijk Wetboek, sedert 
vele jaren consult heeft gegeven aan 
partijen in het rechtsgebied van het 
Hof van Beroep te Y. .. , die bij hem om 
advies kwamen, en in enkele geval
len verweer voerde door in hun voor
deel de zaak te bespreken met de ma
gistraat bij wie ze aanhangig was; 

Dat het bekend was dat hij meer
dere dagen per week aan te treffen 
was in een drankgelegenheid te Eede 
(NL), waar hij partijen aanhoorde en 
advies verstrekte, soms onder aan
zienlijk drankverbruik; 

Dat er aanwijzingen zijn dat hij ook 
in een herberg te Damme consult gaf; 

Dat de Heer X ... , in sommige geval
len, in ruil voor zijn optreden, onder 
andere geld, drank en eetwaren, si
garen en diensten ontvangen heeft; 

Aangezien onder meer blijkt: 
1. Dat de Heer X ... tussen 13 de

cember 1988 en 5 juni 1990 te Eede 
meermaals consult heeft gegeven aan 
de Heer L ... V .. betreffende een von
nis op 13 december 1988 gewezen door 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brugge, en het instellen van hoger be
roep daartegen; dat de Heer L ... V .. 
nog voor de uitspraak van het hofvan 
beroep kosteloos de auto van de Heer 
X ... herstelde en sedertdien gratis de 
opeenvolgende terreinwagens van de 
Heer X ... onderhoudt; dat hij, na de 
gunstige afioop van het hoger beroep, 
aan de Heer X ... 30.000 a 35.000 F be
taalde; 

2. Dat de Heer X ... tussen 23 okto
ber 1990 en 13 februari 1992 te Gent 
en te Eede herhaaldelijk consult heeft 
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gegeven a an de Heer Y ... V. .. en zijn 
advocaat betre:ffende de veroordeling 
op 24 oktober 1990 uitgesproken door 
de correctionele rechtbank te Kort
rijk ten laste van de Heer Y. .. V. .. ; dat 
in deze peri ode de Heer X .. te Y. .. een 
raadsheer die deel uitmaakte van de 
kamer die het hoger beroep moest be
oordelen, in een prive-gesprek gericht 
ongunstige inlichtingen over de bur
gerlijke partij meegedeeld heeft; 

dat de Heer X ... , na de vrijspraak 
van de Heer Y ... V. .. , te Kluisbergen is 
tussengekomen bij diens advocaat om 
zijn ereloon te verminderen; 

dat de Heer X ... zelf van de Heer Y. .. 
V ... een jachtgeweer en 'wild in over
vloed' ontving, en 5 a 6 keren per jaar 
in diens supermarkt een 'kar' koste
loos mocht volladen; 

3. Dat sedertdien de Heer X ... veel
vuldig consult heeft gegeven aan de 
Heer Y. .. V. .. en diens toenmalige echt
genote; dat hij op 2 april 1996, in een 
restaurant te Knokke, samen met 2 
andere magistraten, op verzoek van de 
Heer Y. .. V. .. de financiele adviseur van 
de supermarkt ter verantwoording 
heeft geroepen over gezins- en zake
lijke problemen; 

4. Dat de Heer X ... tussen 6 novem
ber 1994 en 27 juni 1995 te Y ... inlich
tingen heeft gevraagd aan zijn collega's 
bij wie strafvervolgingen ten laste van 
de Heer G ... D ... K. .. aanhangig wa
ren, onder meer over de eventuali
teit dat de onmiddellijke aanhouding 
van de Heer D ... K. .. zou worden be
volen; dat hij nadien in het naj aar 
1995 met betrekking tot het in die 
zaak gedane genadeverzoek trachtte 
een politiecommissaris te bewegen een 
gunstig verslag op te stellen, en 
tussenkwam bij een advocaat-generaal 
om de tenuitvoerlegging van de ge
vangenisstraf te doen uitstellen; 

Dat met betrekking tot het gerech
telijk onderzoek over nieuwe feiten, de 
Heer X .. tussen 24 juni 1996 en 27 no
vember 1996 getracht heeft de onder
zoeksrechter te Brugge, die ten laste 
van de Heer D ... K. .. een bevel tot aan
houding bij verstek had verleend, te 

bei:nvloeden; dat de onderzoeksrech
ter, met schending van zijn beroeps
geheim, te De Haan fotokopies heeft 
gegeven van stukken uit het straf
dossier, die de Heer X ... heeft laten in
zien door de voorvluchtige D ... K. .. , 
met wie hij in gezelschap van diens 
advocaat een afspraak had in Rijsel 
(F); 

5. Dat, wanneer de kamer van in
beschuldigingstelling uitspraak diende 
te doen over het handhaven van de 
voorlopige hechtenis van de Heer G ... 
C ... , de Heer X ... tussen 28 april en 10 
mei 1995 te Y ... , in een prive-gesprek, 
getracht heeft een raadsheer van de 
kamer van inbeschuldigingstelling in 
zijn beslissing te bei:nvloeden; 

6. Dat de Heer X ... tussen 1 en 20 
november 1996 te Eede meermaals 
met de vriendin van de Heer E ... V. .. 
D ... de veroordeling heeft besproken 
die ten laste van deze laatste was uit
gesproken door de correctionele ka
mer van het hof van beroep, waar
van de Heer X ... voorzitter was; dat hij 
haar beloofde al het mogelijke te doen 
om de Heer V. .. D ... uit de gevange
nis te halen, en haar in haar woning 
te Beervelde desaangaande telefo
nisch contacteerde; dat de Heer X ... 
zich tijdens de besprekingen indis
creet en laatdunkend uitliet over 
collega's; 

Overwegende dat uit de aard en de 
zwaarwichtigheid van deze bij voort
during gepleegde feiten, in de omstan
digheden vermeld in het straf- en 
tuchtdossier, blijkt dat de Heer X ... zijn 
ambtsplichten heeft verzuimd en door 
zijn gedrag afbreuk heeft gedaan aan 
de waardigheid van zijn ambt, en het 
vertrouwen van de burgers in de rech
terlijke macht heeft geschokt; dat hij 
niet meer waardig is om nog deel te 
nemen aan de uitoefening van die 
rechterlijke macht; · 

Gelet op artikel 152, tweede lid, 
Grondwet, op de artikelen 404, 405, 
409, 417 tot 420 en 422 tot 426 Ge
rechtelijk Wetboek, en op artikel 6.1 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, 
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Vordert dat het Hof, in algemene 
vergadering, uitspraak doende in open
bare terechtzitting en na onderzoek, de 
Heer X ... uit zijn ambt van kamer
voorzitter in het Hofvan beroep te Y ... 
ontzet en hem in de kosten veroor
deelt. 

Brussel, 14 juli 1999. 
Voor de procureur-generaal, 

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

Gehoord, in openbare terechtzit
ting: 

- het verslag van afdelings
voorzitter Lahousse; 

- advocaat-generaal Bresseleers in 
zijn conclusie, waarbij hij het Hofver
zoekt recht te doen op de hierboven 
weergegeven vordering van 14 juli 
1999, strekkende tot ontzetting van 
X ... uit zijn ambt van kamervoorzit
ter in het Hof van Beroep te Y. .. ; 

- de comparant X ... in zijn uiteen
zetting en zijn raadslieden mr. Andre 
De Beeker en mr. Marleen Vanlouwe 
in hun middelen en gelet op hun con
clusie; 

Gelet op het dossier van het straf
onderzoek, het dossier van het tucht
onderzoek en op het onderzoek ter te
rechtzitting; 

Overwegende dat X ... , bij toepas
sing van artikel 4 79 van het Wetboek 
van Stra:fVordering, werd vervolgd voor 
het Hof van Beroep te Brussel we
gens passieve omkoping (telastleg
ging A), paging tot passieve omko
ping (telastlegging C), verduistering 
(telastlegging D), diefstal (telastleg
ging E), schending van het beroeps
geheim ( telastlegging F) en bendevor
ming (telastlegging G); 

Dat X ... bij arrest uitgesproken op 
20 april 1999 werd vrijgesproken van 
de hem ten laste gelegde feiten; 

Dat dit arrest in kracht van ge
wijsde is getreden; 

Overwegende dat de feiten en ge
dragingen die aanleiding hebben ge
geven tot het tuchtonderzoek en die 
omschreven zijn in de vordering van 
de procureur-generaal bij het Hof van 

Cassatie van 14 juli 1999, feiten en ge
dragingen zijn die door de strafwet als 
dusdanig niet strafbaar zijn gesteld en 
waarover de strafrechter derhalve 
geen uitspraak heeft kunnen doen; 

Overwegende dat de Grondwet en 
de wet aan de rechter de uitsluitende 
macht verlenen om recht te spreken; 
dat de rechtzoekende derhalve voile
dig moet kunnen vertrouwen op de in
tegriteit van diegenen die door hun 
functie belast zijn met de uitoefening 
van die macht; 

Dat de rechtzoekende er aldus moet 
kunnen op rekenen dat de rechter vol
ledig onafhankelijk optreedt en on
partijdig is; 

Overwegende dat de rechter, gelet 
op zijn opdracht, zich terughoudend 
moet opstellen en zich moet onthou
den van elke handeling of gedraging, 
die van aard is het vertrouwen van de 
rechtzoekende te beschamen, of de in
druk te wekken dat hij niet langer on
athankelijk en onpartijdig is; 

Dat het verbod mondeling of schrif
telijk de verdediging van partijen te 
voeren en hun consult te geven, be
paald in artikel297 van het Gerech
telijk Wetboek, precies tot doel heeft de 
onathankelijkheid en de onpartijdig
heid van de rechter te waarborgen; 

Overwegende dat uit het straf
dossier, het dossier van het tucht
onderzoek en uit het onderzoek ter te
rechtzitting is gebleken dat sedert 
1989 X ... zich stelselmatig ophield in 
drankgelegenheden alwaar hij ter be
schikking stond om advies te geven 
aan personen die verwikkeld waren in 
gerechtelijke procedures of persoon
lijke of zakelijke problemen hadden die 
konden uitmonden in gerechtelijke 
procedures; 

Dat dit blijkbaar op zodanig grote 
schaal gebeurde dat hij in een van die 
drankgelegenheden zelfs de beschik
king had over een afzonderlijk lokaal 
alwaar hij zich met de betrokkenen 
kon terugtrekken en dat het in het 
rechtsgebied Y. .. geweten was in welke 
drankgelegenheid X ... gewoonlijk voor 
consult kon worden aangetroffen; 
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Overwegende dat X ... er zich niet toe 
beperkte de betrokkenen te aanho
ren en hen juridisch advies te geven of 
hen te verwijzen naar een advocaat, 
maar zelf een aantal initiatieven nam 
in het voordeel van diegenen die hem 
advies of raad hadden gevraagd; 

Dat hij aldus niet aarzelde met der
den contact op te nemen en vergade
ringen te beleggen met derden of met 
de advocaten van diegenen die zijn 
hulp inriepen; dat hij in dat verband 
het initiatief nam tot het organise
ren van besprekingen waarbij ook an
dere magistraten waren betrokken 
teneinde zijn gesprekspartners te be"in
vloeden, in die mate zelfs dat een van 
die magistraten, toen hij zich van de 
draagwijdte van de besprekingen be
wust werd, zich onmiddellijk verwij
derde; 

Dat X ... er niet voor terugdeinsde 
een veroordeelde voortvluchtige op te 
zoeken in het buitenland en hem ver
trouwelijke stukken uit een nieuw ge
rechtelijk onderzoek te tonen; dat hij 
die stukken in ontvangst genomen had 
van een collega, terwijl hij, gelet op 
zijn functie, wist of moest weten dat 
deze hierbij zijn beroepsgeheim 
schond; dat hij in deze zaak poogde zo
wel een magistraat van het openbaar 
ministerie als een politiecommissaris 
te be'inv loeden; 

Dat hij herhaaldelijk collega's be
naderde met vragen omtrent dossiers 
waarover hij was aangesproken; 

Overwegende dat tevens is geble
ken dat X ... naar aanleiding van zijn 
optreden, bepaalde guns ten of voor
delen heeft genoten vanwege hen die 
hij had bijgestaan of geholpen; 

Overwegende dat die gedragingen 
van X ... niet behoren tot zijn prive
leven, maar verbonden zijn met de uit
oefening van zijn rechterlijk ambt, nu 
zij stelselmatige overtredingen van ar
tikel 297 van het Gerechtelijk Wet
hoek opleveren; 

Overwegende dat, meer algemeen, 
X ... door zijn gedrag bij het publiek de 
indruk heeft gewekt dat hij, door de 
functie die hij bekleedt, zaken kon "re
gelen" buiten de door de wet bepaalde 
procedures en regels om; 

Dat hij door in bepaalde gevallen de 
advocaat van partijen bij de gesprek
ken te betrekken, tevens de schijn 
heeft gewekt dat een magistraat en 
een advocaat buiten de rechtszaal, 
zonder tegenspraak, rechtszaken mo
gen bespreken en oplossen; 

Dat hij aldus door zijn gedragin
gen, die ruime weerklarik hebben ge
kregen bij het publiek, ernstige twij
fel heeft kunnen doen rijzen omtrent 
zijn persoonlijke integriteit, maar te
vens omtrent die van de Rechterlijke 
Macht in haar geheel; 

Dat X ... derhalve zijn ambtsplichten 
heeft verzuimd en door zijn gedrag af
breuk heeft gedaan aan de waardig
heid van zijn ambt, hetgeen overeen
komstig artikel 404 van het Gerech
telijk Wetboek wordt gesanctio
neerd; 

Overwegende dat gelet op de ernst 
van de hiervoor bewezen verklaarde 
feiten, het gepast voorkomt een zware 
tuchtstraf op te leggen; 

Overwegende dat X ... maatschap
pelijk zwaar werd getroffen; 

Dat geredelijk mag aangenomen 
worden dat hij thans de ernst van zijn 
handelwijze heeft ingezien en zich van 
dergelijk . ondeontologisch gedrag 
voortaan zal onthouden; 

Dat zijn verder functioneren in het 
hof van beroep zal geevalueerd wor
den overeenkomstig de wet van 22 de
cember 1998; 

Overwegende dat de hiervoren om
schreven gedragingen en omstandig
heden de hierna uit te spreken tucht
straf rechtvaardigen; 

Om die redenen, rechtdoende op te
genspraak, in openbare terechtzit-
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ting; gelet op de artikelen 152, tweede 
lid, van de Grondwet, 404, 405, 409, 
417 tot 420, 422 tot 424, 426 van het 
Gerechtelijk Wetboek, en 6.1 van het 
E.V.R.M.; spreekt ten laste van X ... , 
kamervoorzitter i:h het Hof van Be
roep te Y ... , de tuchtstraf uit van een 
j aar schorsing; veroordeelt hem in de 
kosten die op heden nul frank bela
pen. 

9 september 1999 - Algemene vergade
ring - Voorzitter : de h. Marchal, eerste 
voorzitter - Verslaggever : de h. Lahousse, 
afdelingsvoorzitter - Gedeeltelijk gelijk
luidende conclusie van de h. Bresseleers, 
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. A. 
De Becker, M. Vanlouwe en B. Hermans, 
Brussel. 

Nr. 447 

1 e KAMER- 9 september 1999 

1° EUROPESE UNIE - VERDRAGSBEPA
LINGEN- BELEID - RICHTLIJN RAAD 83/189 -
INFORMATIEPROCEDURE - TECHNISCH VOOR
SCHRIFT - GEBRUIKSAANWIJZING BIJ EEN 
PRODUCT - NATIONALE BEPALING DIE 
VERPLICHT EEN BEPAALDE TAAL TE GEBRUI
KEN. 

2° HANDELSPRAKTIJKEN- HANDELS
PRAKTIJKENWET- VOORLICHTING VAN DE 
CONSUMENT- GEBRUIKSAANWIJZING- VER
PLICHTING EEN BEPAALDE TAAL TE GEBRUI
KEN - TECHNISCH VOORSCHRIFT IN DE ZIN 
VAN RICHTLIJN 83/189/EEG. 

1 o en 2° In zoverre art. 13 Handels
praktijkenwet 1991 de verplichting in
houdt dat de gebruiksaanwijzingen min
stens moeten gesteld zijn in de taal of de 
talen van het gebied waar de producten 
op de markt worden gebracht, vormt het 
geen technisch voorschrift in de zin van 
de richtlijn 83/189 I EEG (1). (Artt. 1 
Richtlijn 83/189/EEG, 13 Handels
praktijkenwet 1991.) 

(1) Ten tijde van het in voege treden van de 
Handelspraktijkenwet 1991 was de richtlijn 83/ 
189 reeds gewijzigd door de richtlijn 88/182, maar 
nog niet door richtlijn 94/10. 

(BIGG'SN.V 
T. KENWOOD ELECTRONICS BELGIUM N.V.) 

ARREST 

(A.R. C.97.281.N) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 24 april 1997 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van artikel149 van de Grand
wet (gecoordineerde versie) en van de ar-
tikelen 1 (1), 1 (5), 8 en 9 van Richtlijn 83/ 
189/EEG van de Raad van 28 maart 1983 
betre:ffende een informatieprocedure op het 
gebied van normen en technische voor
schriften (PB 1983, L109, p. 8) (hierna : 
richtlijn 83/189), zoals gewijzigd bij Richt
lijn 88/182/EEG van de Raad van 22 maart 
1988 (PB 1988, L81, 75) en van artikel189 
van het Verdrag van 25 maart 1957 tot op
richting van de Europese Gemeenschap, 
goedgekeurd bij wet van 2 december 1957, 
zoals vervangen door artikel G, 60°, van het 
Verdrag van 7 februari 1992 betre:ffende de 
Europese Unie, goedgekeurd bij wet van 26 
november 1992; 

doordat het bestreden arrest de vorde
ring van verweerster deels gegrond ver
klaart en vaststelt dat (eiseres) "een in
breuk begaat op de artikelen 13 en 93 
WMPC door Kenwood hifi-producten te ver
kopen aan de consument die niet verge
zeld zijn van gebruiksaanwijzingen die op
gesteld zijn in de taal van de streek waar 
deze producten op de markt worden ge
bracht; (eiseres) beveelt deze inbreuken te 
staken, onder verbeurte van een dwang
som van 100.000 frank per inbreuk vast
gesteld op huidig stakingsbevel na de be
tekening van huidig arrest" op grond van 
de overwegingen : 

"3.1. (. .. ) dat (eiseres), behoudens wat 
hiervoor sub II.B.2 is gezegd, in feite niet 
betwist dat zij bij de verkoop van Ken
wood hifi-producten niet handelt overeen
komstig artikel13 WHPC nu deze produc
ten, die worden op de markt gebracht in het 
franstalig landsgedeelte, in regel niet zijn 
vergezeld van gebruiksaanwijzingen ge
steld in het Frans; 

dat zij echter voorhoudt dat (verweerster) 
zich niet kan beroepen op de toepassing van 
voormelde wetsbepaling gezien deze strij
dig zou zijn zowel met de Richtlijn 83/189/ 
EEG van 28 maart 1983 betre:ffende de 
informatieprocedure op het gebied van 
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normen en technische voorschriften als met 
artikel 30 E.G.-Verdrag; 

3.2. ( ... ) dat artikel 8 van de Richtlijn 83/ 
189/EEG aan de Lid-Staten de verplich
ting oplegt om ieder ontwerp voor een tech
nisch voorschrift aan de Commissie mede 
te delen; 

dat wanneer deze verplichting niet wordt 
nageleefd, dient de nationale rechter door 
dewelke de toepassing van dergelijk tech
nisch voorschrift wordt aangevoerd en be
twist, de toepassing van het betrokken na
tionaal voorschrift waarvan geen kennis is 
gegeven te weigeren (H.v.J., 30 april1996, 
in zake CIA Security International SA, pre
judiciele vraag, niet gepubliceerd); 

( ... ) dat vaststaat dat Belgie artikel 13 
WHPC niet heeft aangemeld aan de Com
missie overeenkomstig artikel 8 van de 
Richtlijn 83/189/EEG; 

dat (verweerster) evenwel opwerpt dat 
artikel 13 WHPC geen technische voor
schrift is in de zin van artikel 1 van de 
Richtlijn 83/189/EEG, zodanig dat er geen 
aanmeldings-verplichting bestond; 

( ... ) dat artikel 1 van de Richtlijn een 
technisch voorschrift definieert als "Tech
nische specificaties, met inbegrip van de 
hierop toepasselijke bestuursrechtelijke be
palingen die de jure of de facto moeten wor
den nageleefd voor het verhandelen of het 
gebruik in een Lid-Staat of in een groot 
deel van deze Staat, met uitzondering van 
die welke door de plaatselijke overheid zijn 

· vastgesteld"; 
dat in hetzelfde artikel de technische spe

cificatie wordt omschreven als "Specifica
tie die voorkomt in een document ter om
schrijving van de vereiste kenmerken van 
een product, zoals kwaliteitsniveaus, pres
tatie, veiligheid of afmetingen, met inbe
grip van de voorschriften inzake termino
logie, symbolen, proefnemingen en 
proefnemingsmethoden, verpakking, het 
merken of etiketteren, zoals die op het pro
duct van toepassing zijn"; 

dat beide definities, nu in de ene term de 
andere is opgenomen, cumulatief moeten in 
aanmerking genomen worden; 

( ... ) dat weliswaar de op de artikelen 13 
WHPC berustende verplichting om de ver
kochte producten te voorzien van een ge
bruiksaanwijzing minstens gesteld in de 
taal of de talen van het gebied waar zij op 
de markt worden gebracht, de jure moet 
worden nageleefd om de betrokken pro
ducten te kunnen verhandelen in Belgie; 

dat evenwel de taal waarin een gebruiks
aanwijzing moet worden gesteld als dus-

danig geen specificatie is ter omschrij
ving van de vereiste kenmerken van het 
product waar ze bij hoort; 

dat uiteraard de gebruiksaanwijzing op 
zichzelf als een product kan beschouwd 
worden in de zin van artikel 1. 7 van de 
Richtlijn 83/189/EEG, nl. een product dat 
industrieel wordt vervaardigd, ook al be
treft het te dezen een auteursrechtelijk be
schermd werk; 

dat dit product evenwel onderscheiden is 
van datgene waarvan de verhandeling kan 
worden belemmerd ingevolge nationale 
technische voorschriften en dat geviseerd 
wordt in de Richtlijn 83/189/EEG, zoals 
blijkt uit haar tweede inleidende overwe
ging; 

dat m.a.w. in casu de opgelegde taal niet 
de verhandeling van de gebruiksaanwij
zing verhindert, maar wel van het pro
duct waar zij bij hoort; 

(. .. ) dat (eiseres) terecht opmerkt dat de 
gebruiksaanwijzing een accessorium is van 
het product waar het bij hoort en dat in 
concreto de hifi-toestellen van (verweerster) 
de jure en de facto niet kunnen verhan
deld worden zonder gebruiksaanwijzing; 

dat immers dergelijke apparaten om nor
maal en veilig ge'installeerd en bediend te 
kunnen worden door de doorsnee consu
ment, van een handleiding moeten voor
zien zijn; 

dat niet aileen de consument niet zal ge
neigd zijn het product zonder gebruiksaan
wijzing te kopen, maar de verkoper aan zijn 
algemene verplichting tot voorlichting van 
de consument, opgelegd in artikel 30 
WHPC, zou tekort komen door dergelijke 
producten in die omstandigheden te ver
kopen; 

dat dit echter niet betekent dat de nood
zaak om een gebruiksaanwijzing bij het 
product te voegen en de verplichting om die 
in een bepaalde taal op te stellen, kun
nen aanzien worden als technische voor
schriften in de zin van de Richtlijn 83/189/ 
EEG met betrekking tot het product waar 
zij bij hoort; 

( ... ) dat in de mate dat artikel13 WHPC 
voorschrijft dat gebruiksaanwijzingen moe
ten opgesteld worden in de taal of de ta
len van het gebied waar de producten op de 
markt worden gebracht, het geen voor
schrift is inzake terminologie zoals be
doeld in artikel 1.1 van de Richtlijn 83/ 
189/EEG; 

dat het in onderhavige zaak gestelde pro
bleem evenmin betrekking heeft op de 
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etikettering van de door gei:ntimeerde ver
kochte Kenwood-producten; 

(.00) dat uit hetgeen voorafgaat volgt dat 
er geen redenen zijn om artikel 13 WHPC 
buiten toepassing te laten op grond van een 
gebrek aan aanmelding ervan overeenkom
stig artikel 8 van de Richtlijn 83/189/EEG; 

dat het hof van oordeel is dat het te de
zen niet noodzakelijk lijkt een prejudi
ciele vraag te stellen dan wel haar oor
deel op te schorten totdat het Hof van 
Justitie uitspraak zal hebben gedaan om
trent de door de Voorzitter van de Recht
bank van Koophandel te Hasselt gestelde 
prejudiciele vraag in een vonnis van 10 ja
nuari 1997 (in zake NV Collin to NB Bigg's, 
niet gepubliceerd); 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 8 van 
Richtlijn 83/189/EEG betreffende een 
informatieprocedure op het gebied van nor
men en technische voorschriften 
(Publicatieblad EG, 26.401983, L 109/8, zo
als gewijzigd door Richtlijn 88/182/EEG) be
paalt dat "technische voorschriften" bij de 
EG-Commissie moeten worden aangemeld; 
krachtens artikel 9 van dezelfde Richt
lijn, hierna een schorsingsperiode ingaat 
voor het aannemen door de Lid-Staat van 
het voorschrift; een "technisch voorschrift" 
wordt gedefinieerd als : 

"technische speci:ficatie, met inbegrip van 
de hierop toepasselijke bestuursrechtelijke 
bepalingen die de jure of de facto moeten 
worden nageleefd voor het verhandelen of 
het gebruik in een Lid-Staat of in een groot 
deel van deze Staat, met uitzondering van 
die welke door de plaatselijke overheid zijn 
vastgesteldo" (artikel 1 (5) van de Richt
lijn); 

een "technische specificatie" wordt om
schreven als een "specificatie die voor
komt in een document ter omschrijving van 
de vereiste kenmerken van een product, zo
als kwaliteitsniveaus, prestatie, veilig
heid of afmetingen, met inbegrip van de 
voorschriften inzake terminologie, 
symbolen, proefuemingen en proefuemings
methoden, verpakking, het merken en eti
ketteren, zoals die op het product van toe
passing zijn" (artikel1 (1) van de Richtlijn); 

terwijl, bij gebreke aan notificatie van 
een "technisch voorschrift" - in boven
vermelde zin - aan de EG Commissie, een 
nationale rechter, ook in een geschil tus
sen twee particulieren, de betrokken na
tionale regel buiten toepassing dient te la
ten; 

De artikelen 8 en 9 van richtlijn 83/189, 
zoals gewijzigd bij richtlijn 88/182, aldus 
moeten worden uitgelegd, dat particulie-

ren zich daarom kunnen beroepen voor de 
nationale rechter, die een nationaal voor
schrift waarvan niet overeenkomstig de 
richtlijn kennis is gegeven, buiten toepas
sing dient te laten; 

terwijl de preventieve controle van ont
werpen van technische voorschriften als be
doeld in Richtlijn 83/189/EEG inderdaad 
noodzakelijk is omdat technische voor
schriften als bedoeld in de richtlijn het 
intracommunautaire handelsverkeer al dan 
niet rechtstreeks, daadwerkelijk ofpoten
tieel, kunnen belemmeren; 

terwijl artikel 13 WHPC een verplicht 
taalgebruik oplegt voor handleidingen van 
producten; het bestreden arrest op po 9, eer
ste alinea, erkent dat "Vaststaat dat Bel
gie artikel 13 WHPC niet heeft aange
meld aan de Commissie overeenkomstig 
artikel 8 van de Richtlijn 83/189/EEG" (be
streden arrest, po 8, derde alinea van punt 
302); het verder overweegt "de op de arti
kelen 13 WHPC berustende verplichting 
om de verkochte producten te voorzien van 
een gebruiksaanwijzing minstens gesteld in 
de taal of de talen van het gebied waarbij 
zij op de markt worden gebracht, de iure 
moet worden nageleefd om de betrokken 
producten te kunnen verhandelen in Bel
gie" (po 9 eerste alinea); het arrest verder 
op po 9, vijfde alinea, erkent dat de inge
volge artikel 13 WHPC opgelegde taal "de 
verhandeling 00 0 verhindert 0 00 van het pro
duct waar (de gebruiksaanwijzing) bij
hoort" en "de gebruiksaanwijzing een ac
cessorium is van het product waar het bij 
hoort en dat in concreto de hifi-toestellen 
van (verweerster) de jure en de facto niet 
kunnen verhandeld worden zonder ge
bruiksaanwijzing"; 

terwijl het bestreden arrest dus vast
stelt dat de verplichting voorgeschreven 
door artikel 13 WHPC een "bestuurs
rechtelijke bepaling (is) die de jure of de 
facto moet worden nageleefd voor het ver
handelen ofhet gebruik in een Lid-Staat" 
zoals bedoeld in artikel 1 (5) van Richt
lijn 83/189; artikel 13 WHPC derhalve tot 
gevolg heeft dat de verpakking van de be
trokken producten moet worden gewij
zigd doordat zij moet worden geopend en 
hieraan een element (nl. een nieuwe hand
leiding moet worden toegevoegd); artikel13 
WHPC ook een voorschrift inhoudt inzake 
terminologie, nl. in welke taal de handlei
ding mag worden opgesteld en hoe de con
sument moet worden gei:nformeerd; arti
kel 13 WHPC tevens een bepaling is inzake 
etikettering, omdat zij vastlegt welke ge
gevens in welke taal het product moeten 
begeleiden; 



1070 HOF VAN CASSATIE Nr. 447 

terwijl derhalve het bestreden arrest door 
te oordelen dat artikel 13 WHPC op ge
bruiksaanwijzingen bij de betrokken pro
ducten, geen voorschrift is dat valt onder 
het toepassingsgebied van Richtlijn 83/189/ 
EEG en door te oordelen dat er bijgevolg 
geen redenen zijn om artikel13 WHPC bui
ten toepassing te laten op grond van een 
gebrek aan aanmelding erover overeen
komstig artikel 8 van de Richtlijn 83/189/ 
EEG, enerzijds artikel 1 (1) en 1 (5) van 
deze Richtlijn schendt aangezien artikel 13 
WPHC wel een technisch voorschrift is, an
derzijds artikelen 8 en 9 van de Richtlijn 
schendt door te stellen dat artikel 13 
WHPC weliswaar niet is aangemeld maar 
niet moest worden aangemeld en derhalve 
niet buiten toepassing moet verklaard wor
den; het arrest aldus eveneens misken
ning inhoudt van artikel 189 van het EG 
Verdrag dat de rechtsgrond uitmaakt van 
o.a. richtlijnen; 

terwijl, tweede onderdeel, eiseres in haar 
tweede aanvullende beroepsconclusie (eer
ste conclusie na het tussenarrest van 3 sep
tember 1996) op p. 8 liet gelden dat arti
kel 13 WHPC een "technisch voorschrift" is 
in de zin van artikel 1.1 juncto 1.5 van 
Richtlijn 83/189/EEG; eiseres in haar con
clusie stelde : "Artikel 13 WHPC is im
mers duidelijk een 'voorschrift inzake ter
minologie, ( ... ) en etiketteren' in de zin van 
artikel1 (1) van de Richtlijn. 

Bovendien is het een van de "bestuurs
rechtelijke bepalingen die de jure ( ... ) moe
ten worden nageleefd voor het verhande
len ofhet gebruik in een Lid-Staat ( ... ) zoals 
bepaald in artikel1 (5) van de Richtlijn"; 

eiseres in haar derde aanvullende 
beroepsconclusie (tweede conclusie na het 
tussenarrest van 3 september 1996) op p. 
7 dit verder toelichtte; zij vooreerst in ant
woord op het argument van verweerster 
voor de beroepsrechter (dat artikel 13 
WHPC geen technische specificatie zou zijn 
waarbij de kenmerken van een product 
worden omschreven omdat taal voor een ge
bruiks aanwijzing geen "kenmerk" van een 
product betreft, doch enkel een "wijze 
waarop informatie over kenmerken wordt 
overgedragen") liet gelden dat : 

"Krachtens de definitie van het begrip 
technische specificatie in artikel1 (1) van 
de Richtlijn ( ... ) kenmerken van een pro
duct niet alleen inherente kenmerken aan 
het product (omvat) maar ook "voorschrif
ten inzake terminologie, symbolen, ver
pakking, het merken en etiketteren". Nu 
zijn terminologie, symbolen, etikettering 
ook geen kenmerken inherent aan een pro-

duct, maar louter "een wijze waarop infor
matie over kenmerken wordt overgedra
gen" 

eiseres verder stelde : 

"Krachtens de definitie vallen onder tech
nische specificatie ook "etikettering", "ter
minologie", "verpakking" enz. Welnu, een 
verplicht taalgebruik heeft uiteraard al
les te maken met etikettering en termino
logie. Ten gevolge van artikel 13 WHPC 
moet immers de handleiding worden ver
taald, of moet een nieuwe handleiding wor
den gedrukt of opgesteld"; 

terwijl het bestreden arrest overweegt : 

"dat in de mate dat artikel13 WHPC 
voorschrijft dat gebruiksaanwijzingen moe
ten opgesteld worden in de taal of de ta
len van het gebied waar de producten op de 
markt worden gebracht, het geen voor
schrift is inzake terminologie zoals be
doeld in artikel 1.1 van de Richtlijn 83/ 
189/EEG" 

en "dat het in onderhavige zaak gestelde 
probleem evenmin betrekking heeft op de 
etikettering van de door gel:ntimeerde ver
kochte Kenwood-producten" 

zonder te antwoorden op de hierboven
vermelde middelen uit de conclusie van ei
seres en zonder derhalve te motiveren 
waarom er bij artikel 13 WHPC en het ver
plichte taalgebruik dat dit artikel voor
schrijft geen sprake zou zijn van etiket
tering of van: terminologie in de zin van 
Richtlijn 83/189; het arrest evenmin ver
duidelijkt waarom artikel 13 WHPC geen 
omschrijving is van kenmerken van een 
product zoals bepaald in artikel 1 (1) van 
Richtlijn 83/189/EEG; het bestreden ar
rest derhalve, bij gebrek aan antwoord op 
bovenvermelde middelen uit de beroeps
conclusies, niet regelmatig gemotiveerd is 
(schending van artikel 149 van de gecoor
dineerde Grondwet); 

en terwijl eiseres in haar derde aanvul
lende conclusie (tweede conclusie na het 
tussenarrest van 3 september 1996) op p. 
7, laatste aline a, daarenboven liet gel
den: 

"Krachtens de definitie vallen onder tech
nische specificatie ook 'etikettering', 'ver
pakking' enz. Welnu, een verplicht taalge
bruik heeft uiteraard alles te maken met 
etikettering en terminologie. Ten gevolge 
van artikel 13 WHPC moet immers de 
handleiding worden vertaald, of moet een 
nieuwe handleiding worden gedrukt of op
gesteld. Daaruit volgt ook dat er wat met 



Nr. 447 HOF VAN CASSATIE 1071 

de verpakking, of een deel van deze 
verpa~ing, nl. de handleiding, moet ge
beuren. ; 

eiseres op p. 8, voorlaatste alinea, van 
vermelde conclusie, stelde dat "Daarenbo
ven (. .. ) het product hoe dan ook een ma
nipulatie (moet) ondergaan" en dat zelfs in
dien de handleiding niet zou moeten 
worden meegeleverd en er dus zou kun
nen worden volstaan met het weghalen van 
de handleiding uit de doos van het 
Kenwood-product, dit nog altijd betekent 
"dat bij de invoer van een Kenwood hifi
product, de doos verplicht zal moeten ge
opend worden om er de anderstalige hand
leiding uit te halen wil men niet alsnog in 
inbreuk zijn op artikel13 WHPC! Alweer 
een verplichte manipulatie die kosten met 
zich brengt (strijdigheid met artikel 30 EG
Verdrag) en bovendien een wijziging van de 
verpakking en etikettering met zich brengt 
(in breuk op Richtlijn 83/189)" (p. 9, derde 
alinea van de derde aanvullende beroeps
conclusie); eiseres tenslotte op p. 10, derde 
alinea van diezelfde conclusie nogmaals 
erop wees dat het hier om een etiket
terings- en verpakkingsprobleem ging en 
dat het Hof van Justitie nationale rege
len inzake taalgebruik van producten 
steeds onder artikel 30 EG-Verdrag had be
handeld; 

en terwijl noch de hierboven geciteerde 
overwegingen van het bestreden arrest stel
lende dat de taal waarin een gebruiksaan
wijzing moet worden opgesteld geen voor
schrift is inzake terminologie, noch een 
etikettering betreft, noch enige andere over
weging van dit arrest een antwoord inhou
den op het omstandige verweer van eise
res dat artikel 13 WHPC een noodzakelijke 
wijziging van de verpakking inhoudt en 
daarom een "technisch voorschrift" is in de 
zin van artikel 1.1 juncto 1.5 van Richt
lijn 83/189/EEG dat immers bepaalt 
dat hieronder ook vallen "voorschriften 
inzake terminologie, symbolen, proef
nemingen en proefnemingsmethoden, ver
pakking, het merken en etiketteren, zo
als die op het product van toepassing zijn", 
het bestreden arrest derhalve, bij gebrek 
aan antwoord op bedoelde middelen uit de 
beroepsconclusie, niet regelmatig gemoti
veerd is (schending van artikel149 Grand
wet - gecoordineerde versie); 

terwijl, derde onderdeel, het arrest ener
zijds overweegt dat "de taal waarin een ge
bruiksaanwijzing moet worden gesteld als 
dusdanig geen specificatie is ter omschrij
ving van de vereiste kenmerken van het 
product waar ze bij hoort" (p. 9, tweede ali
nea) en dat deze gebruiksaanwijzing "on-

derscheiden is van datgene waarvan de ver
handeling kan worden belemmerd inge
volge nationale technische voorschriften en 
dat geviseerd wordt in de Richtlijn 83/189/ 
EEG (. .. )" (p. 9, vierde alinea), zodat de 
"noodzaak om een gebruiksaanwijzing bij 
het product te voegen en de verplichting om 
die in een bepaalde taal op te stellen, (niet) 
kunnen aanzien worden als technische 
voorschriften in de zin van de Richtlijn 83/ 
189/EEG met betrekking tot het product 
waar zij bij hoort" (p. 9, negende alinea); 
het bestreden arrest aldus stelt dat arti
kel 13 WHPC geen technisch voorschrift is 
in de zin van Richtlijn 83/189/EEG om
dat de gebruiksaanwijzing en het product 
waarop zij betrekking heeft twee onder
scheiden producten zijn en artikel 13 
WHPC enkel op de gebruiksaanwijzing 
slaat en niet op het product zelf waarop de 
gebruiksaanwijzing slaat; 

het arrest echter anderzijds overweegt 
"dat m.a.w. in casu de opgelegde taal niet 
de verhandeling van de gebruiksaanwij
zing verhindert, maar wel van het pro
duct waar zij bij hoort" (p. 9 van het be
streden arrest, vijfde alinea) en stelt dat 
eiseres "terecht opmerkt dat de gebruiks
aanwijzing een accessorium is van het pro
duct waar het bij hoort en dat in concreto 
de hifi-toestellen van appellante de iure en 
de facto niet kunnen verhandeld worden 
zonder gebruiksaanwijzing" (p. 9 van het 
bestreden arrest, zesde alinea); het bestre
den arrest aldus erkent dat de gebruiks
aanwijzing "de iure en de facto" wel dege
lijk betrekking heeft op het product waar 
het bij hoort en zonder hetwelk dit pro
duct niet kan worden verhandeld, 

zodat het bestreden arrest door derhalve 
de beslissing dat artikel 13 WHPC geen 
technisch voorschrift is bedoeld bij arti
kel1.1 van Richtlijn 83/189/EEG voor zo
ver het betrekking heeft op gebruiksaan
wijzingen te steunen op de overweging dat 
artikel 13 WHPC betrekking heeft op de ge
bruiksaanwijzing die onderscheiden is van 
het product waarop het betrekking heeft 
doch door anderzijds te overwegen dat deze 
gebruiksaanwijzing en het product waarop 
het betrekking heeft toch een geheel uit
maken, aangetast is door een tegenstrij
digheid in de motivering waardoor het ar
rest niet regelmatig gemotiveerd is 
(schending van artikel 149 van de gecoor
dineerde Grondwet) en in de mate deze te
genstrijdigheid ook op een onwettige in
terpretatie van de artikelen 1.1 en 1.5 van 
bedoelde Richtlijn steunt eveneens scherr
ding inhoudt van deze artikelen 1.1 en 1.5 
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van Richtlijn 83/189/EEG, zoals gewij
zigd door Richtlijn 88/182 : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 1, 1), van de richtlijn 83/198/EEG 
van de Raad van 28 maart 1983, een 
technische specificatie, de specifica
tie is die voorkomt in een document 
ter omschrijving van de vereiste ken
merken van een product, zoals kwali
teitsniveaus, prestatie, veiligheid of af
metingen, met inbegrip van de voor
schriften inzake terminologie, symbo
len, proefnemingen en proefnemings
methoden, verpakking, het merken en 
etiketteren, zoals die op het product 
van toepassing zijn; dat overeenkom
stig artikel1, so, van die richtlijn een 
technisch voorschrift wordt omschre
ven als technische specificaties, met in
begrip van de hierop toepasselijke 
bestuursrechtelijke bepalingen die de 
jure of de facto moeten worden nage
leefd voor het verhandelen of het ge
bruik in een lidstaat of in een groat 
deel van deze Staat, met uitzonde
ring van die welke door de plaatse
lijke overheid zijn vastgesteld; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 8 van de genoemde richtlijn, de lid
staten verplicht zijn de ontwerpen van 
technische voorschriften aan de Com
missie mede te delen; dat volgens een 
arrest van het Hofvan Justitie van de 
Europese Gemeenschappen van 30 
april 1996, de artikelen 8 en 9 van die 
richtlijn, zoals gewijzigd bij richtlijn 
88/182, aldus moeten worden uitge
legd, dat particulieren zich daarop 
kunnen beroepen voor de nationale 
rechter, die een nationaal voorschrift 
waarvan niet overeenkomstig de richt
lijn kennis is gegeven, buiten toepas
sing moet laten; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 13 van de Wet Handelspraktijken, 
de gebruiksaanwijzingen minstens 
moeten gesteld worden in de taal of de 
talen van het gebied waar de produc
ten op de markt worden gebracht; 

Overwegende dat het Hofvan Jus
titie van de Europese Gemeenschap-

pen bij arrest van 3 juni 1999 (2) ge
zegd heeft voor recht dat de 
verplichting om de vermeldingen die 
op het etiket moeten voorkomen, het 
garantiebewijs en de gebruiksaanwij
zing van producten ten minste te stel
len in de taal of de talen van het ge
bied waar die producten op de markt 
worden gebracht, geen "technisch voor
schrift" vormt in de zin van richtlijn 
83/189/EEG van de Raad van 28 
maart 1983 betreffende een informa
tieprocedure op het gebied van nor
men en technische voorschriften, zo
als gewijzigd bij richtlijn 88/182/EEG 
van de Raad van 22 maart 1988; 

Dat het onderdeel dat gebaseerd is 
op de stelling dat artikel 13 van de 
Wet Handelspraktijken in zoverre het 
die hager genoemde verplichting in
houdt een "technisch voorschrift" is, 
faalt naar recht; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest niet aan 

de in het onderdeel vermelde conclu
sies voorbijgaat maar, nate hebben 
aangenomen dat artikel13 van de Wet 
Handelspraktijken technische voor
schriften kan inhouden en dat richt
lijn 83/189/EEG in de grenzen bepaald 
door het arrest een directe werking 
heeft, oordeelt dat de taal waarin een 
gebruiksaanwijzing moet worden ge
steld, als dusdanig geen technische 
specificatie is ter omschrijving van het 
product waar zij bijhoort, ook al is de 
handleiding een accessorium van het 
product; dat het arrest niet nader 
hoefde in te gaan op alle bijkomende 
argumenten in verband met verpak
king, etikettering en terminologie, die 
niet meer relevant waren; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat, anders dan het 

onderdeel aanvoert, de appelrechter 
niet oordeelt dat de gebruiksaanwij
zing en het product waarop zij 

(2) Zaak C33/97 Colim N.V./Bigg's Continent 
Noord N.V 
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betrekking heeft een geheel vormen, 
maar aileen dat het ene een accesso
rium is van het andere; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

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

9 september 1999 - 1 e kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Verougstraete, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal-Advocaten: mrs. De Gryse en 
Verbist. 

Nr. 448 

1 e KAMER- 9 september 1999 

OVEREENKOMST - RECHTEN EN VER
PLICHTINGEN VAN PARTIJEN- T.A.V. DER
DEN- DRAAGWIJDTE. 

Buiten het geval van een beding te zijnen 
gunste mag een derde in zijn voordeel niet 
de tenuitvoerlegging vorderen van ver
bintenissen die uit een overeenkomst 
voortvloeien, en om zijn plichten ten aan
zien van een van de contractanten te be
perken kan hij een overeenkomst waar
bij hij geen partij is , niet als bindend 
inroepen (1). (.Art. 1165 B.W.) 

(P & V VERZEKERINGEN C.V. 
T. AXA BELGIUM N.V. E.A.) 

ARREST 

(A.R. C.97 .354.N) 

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

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 

(1) Zie Cass., 30 juni 1995, A.R. C.93.0230.N, 
nr. 345. 

schending van de artikelen 149 van de 
gecoi:irdineerde Grondwet van 17 februari 
1994, 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest van gedeel
telijke bevestiging het vonnis a quo van 30 
november 1992 bevestigt (a) in de mate 
waarin het over de aansprakelijkheid voor 
het ongeval beslist heeft zegge in de mate 
waarin de eerste rechter oordeelde dat "en
kel de foutieve rijwijze van Freddy De Smet 
in noodzakelijk causaal verb and staat met 
het ongeval en zijn schadelijke gevolgen" en 
dat "aan Freddy D'Hondt geen fout kan 
verweten worden'' en (b) in de mate dat het 
derde verweerster buiten de zaak heeft ge
steld, op de gronden dat eiseres de aan
sprakelijkheid van haar verzekerde De 
Smet betwist; dat zij daartoe dezelfde ar
gumenten aanvoert als in eerste aanleg nl. 
dat de autobestuurder D'Hondt geen aan
dacht had voor de linker richtingslichten 
van de bus die reeds in werking waren 
vooraleer De Smet de halteplaats verliet, 
zodat dit laatste manoeuvre vanop vol 
doende afstand kon opgemerkt worden; dat 
D'Hondt ingevolge art. 39 A.V.R. voorrang 
moest laten aan de bus, ook het art. 8.3.2° 
A.V.R. miskende en dat hij in feite een mis
lukt en zelfs overbodig uitwijkings
manoeuvre naar links uitvoerde daar De 
Smet bij het verlaten van zijn halteplaats 
wel degelijk oog had voor het achteropkom
end verkeer; dat het voor D'Hondt ook niet 
onvoorzienbaar was dat de bus plots zijn 
standplaats zou kunnen verlaten; dat de 
eerste rechter de argumenten van eiseres 
op passende wijze heeft weerlegd en de mo
tieven van het bestreden vonnis door het 
Hof volledig beaamd en overgenomen wor
den; ( ... ) ( ... ) dat D'Hondt tenslotte ook niet 
aansprakelijk kan gesteld worden voor de 
aanrijding met het slachtoffer Gorts die 
slechts het gevolg was van het hem door De 
Smet opgedrongen uitwijkingsmanoeuvre; 
dat de eerste rechter dan ook terecht tot de 
uitsluitende aansprakelijkheid van bus
bestuurder De Smet besloot; (zie p. 3-4 sub 
2. van het bestreden arrest), 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in haar 
op 20 februari 1995 ter gri:ffie neergelegde 
appelconclusie (zie p. 2 in fine en p. 3 bo
venaan) uitdrukkelijk deed gelden dat door 
de eerste rechter eveneens veronachtzaamd 
werd dat bestuurder D'Hondt bekend is 
met de plaatselijke situatie nu hij zelf, al
thans op het ogenblik van het ongeval, 
woonachtig was aan de Brugsesteenweg 
656 en derhalve dient geacht te worden de 
plaats van het ongeval praktisch dage
lijks te passeren; dat er derhalve in hoofde 
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van bestuurder D'Hondt een bijzondere 
voorkennis is i.v.m. de bijzondere plaats
gesteldheid aldaar, en hij behoort te we
ten dat de kans op een ongeval op die 
plaats reeel is (Rb. Leuven 21.5.1992, Ver
keersrecht, 1992, 285); dat het bestreden 
arrest er zich toe beperkt de argumenten 
die eiseres m.b.t. de aansprakelijkheids
kwestie voor de eerste rechter aanvoerde te 
weerleggen, onder meer door overname van 
de motieven van het vonnis a quo; dat het 
aldus geenszins geantwoord heeft op het 
voormelde, door eiseres voor het eerst in ho
ger beroep ontwikkelde precieze verweer
middel betre:ffende de bijzondere voorken
nis van bestuurder D'Hondt, verzekerde 
van verweerster sub 3; dat dit gebrek aan 
antwoord op de appelconclusie van eise
res maakt dat het bestreden arrest niet re
gelmatig met redenen omkleed is (scherr
ding van artikel 149 van de gecoordineerde 
Grondwet); 

tweede onderdeel, zoals supra uiteenge
zet in het eerste onderdeel, om de door de 
eerste rechter aangenomen uitsluitende 
aansprakelijkheid van haar verzekerde De 
Smet te betwisten, eiseres voor het Hofvan 
Beroep te Gent voor het eerst de aanspra
kelijkheid van bestuurder D'Hondt ba
seerde op dezes "bijzondere voorkennis" 
i.v.m. de bijzondere plaatsgesteldheid al
waar het litigieuze ongeval zich voordeed; 
dat inderdaad in geen van de vier conclu
sies, die eiseres in eerste aanleg neerlegde, 
gezegd verweermiddel omtrent de bijzon
dere voorkennis van bestuurder D'Hondt 
terug te vinden is; dat - door te stellen dat 
eiseres voor het Hof van Beroep te Gent de
zelfde argumenten zou hebben aangevoerd 
als in eerste aanleg om de aansprakelijk
heid van haar verzekerde te betwisten -
het bestreden arrest bijgevolg zowel aan de 
appelconclusie van eiseres, neergelegd ter 
griffie op 20.2.1995 en waarin het bedoelde 
nieuwe verweermiddel terug te vinden is, 
als aan de vier conclusies in eerste aan
leg van eiseres, welke respectievelijk op 
4.1.1984, 27.3.1984, 30.10.1990 en 
31.5.1991 ter griffie werden neergelegd en 
dit verweermiddel hoegenaamd niet bevat
ten, een interpretatie heeft gegeven welke 
onverenigbaar is met de inhoud en bewoor
dingen ervan; dat het bestreden arrest zo
doende de bewijskracht van deze conclu
sies van eiseres heeft miskend (schending 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek), 

zodat het bestreden arrest al de in het 
middel aangewezen bepalingen heeft ge
schonden: 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat het arrest door 
omstandig en nauwkeurig de feite
lijke gegevens te vermelden waarop 
het zijn beslissing dat de bestuurder 
D'Hondt geen fout had begaan, laat 
steunen, de door eiseres bij conclusie 
aangevoerde andere en daarmee strij
dige feitelijke gegevens, verwerpt en 
aldus de conclusie van eiseres beant
woordt; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 

Overwegende dat de appelrechters 
vaststellen dat eiseres "dezelfde ar
gumenten aanvoert als in eerste aan
leg"; dat zij daardoor niet zeggen dat 
eiseres voor hen geen nieuwe argu
menten heeft aangevoerd; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 1134 en 1165 
van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest van gedeel
telijke bevestiging eiseres veroordeelt tot 
betaling aan (1) eerste verweerster van een 
definitief bedrag van 1.102.426 fr. en een 
provisioneel bedrag van 7.625.576 fr. (2) 
verweerster sub 2 van een definitief be
drag van 814.435 fr., telkens in hoofdsom, 
en, alvorens verder ten gronde te beslis
sen, een deskundige aanstelt voor een aan
vullend onderzoek, op de gronden dat de 
eerste rechter enkel rekening heeft gehou
den met de minnelijke medische exper
tise, daarbij ook stellend dat deze thans 
door verweerder sub 2 en eerste 
verweerster niet meer kan aangevochten 
worden op grond van art. 7 der overeen
komst, en dat eiseres deze expertise en het 
definitief karakter ervan tegen de beide ge
noemde partijen kan aanvoeren; dat de 
vraag dus rijst of eiseres, die als derde geen 
partij was bij de overeenkomst, tot min
nelijke medische expertise noch bij de ex
pertise zelf, het tussen verweerder sub 2 en 
eerste verweerster geldend onherroepe
lijk karakter van deze expertise en de be
sluiten ervan, ook zelf kan inroepen om de 
aanspraken van verweerder sub 2, eerste 
verweerster op een hogere schadevergoe
ding te bestrijden; dat de eerste rechter zijn 
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beslissing steunde op de volgende motive
ring : "Hoewel een derde, buiten het ge
val van beding te zijnen gunste, de tenuit
voerlegging van een overeenkomst in zijn 
voordeel niet kan vragen, belet het in art. 
1165 B.W. bepaalde niet dat deze derde zich 
op het bestaan van die overeenkomst en 
zelfs op de gevolgen ervan beroept, als ver
weermiddel tegen de vordering die de con
tracterende partijen of een ervan tegen hem 
instelt" (Cass. 3.11.1989, Arr. Cass. 1990, 
308); dat het Hofvan oordeel is dat deze 
door de eerste rechter toegepaste rechts
regel in onderhavige zaak niet van toepas
sing is; dat het juist is dat het beginsel van 
de relatieve werking der overeenkomsten, 
thans beperkt wordt tot de obligatoire ge
volgen van de contracten, d.i. tot de daar
uit voortspruitende rechten en verplich
tingen zodat een derde niet kan gedwongen 
worden tot naleving van de contractuele 
verbintenissen der contracterende par
tijen en evenmin van deze partijen de uit
voering van die verbintenissen kan eisen; 
dat het verder ook juist is dat dit 
relativiteitsbeginsel niet verhindert dat het 
bestaan van dit contract als louter feit, het
zij tegen een derde kan aangevoerd wor
den, hetzij door deze derde te zijnen gun
ste kan ingeroepen worden tegen de 
contractanten; dat het terzake echter gaat 
om een overeenkomst tot minnelijke ex
pertise en de besluiten van deze exper
tise; dat noodzakelijke voorwaarde opdat ei
seres zich op deze expertise zou kunnen 
beroepen is dat zij dit '1outer feit" niet ai
leen mag maar ook moet erkennen, t.t.z. 
dat dit feit zich aan haar opdringt zodat het 
zowel tegen haar als door haar kan aan
gewend worden om de aanspraken van een 
der contractanten te bestrijden; dat een 
derde slechts door een expertise en de be
sluiten ervan gehouden is wanneer deze ex
pertise hem tegenstelbaar is; dat in casu ei
seres totaal vreemd is aan de minnelijke 
medische expertise die, op straffe van de in 
zake deskundigenonderzoek geldende re
gels te schenden, niet tegen haar kan aan
gevoerd worden en dus ook door haar niet 
moet erkend worden; dat daaruit natuur
lijk ook volgt dat eiseres de haar niet 
tegenstelbare expertise ook niet in haar 
voordeel kan aanwenden; dat de door de 
overeenkomst en de expertise geschapen 
rechtstoestand niet vatbaar mag zijn om 
door eiseres voor "onbestaande" te wor
den gehouden en dit is, in tegenstelling met 
wat het geval is voor het overgrote deel der 
overeenkomsten (verkoop -lening- huur
dienstcontract - bijzondere clausules van 
overeenkomsten ... ) die door een derde als 

een feit moeten erkend worden, wel het ge
val met een niet-tegenstelbare expertise die 
in feite voor eiseres niet bestaat; dat het ten 
andere niet zou opgaan dat een derde een 
expertise zou erkennen en zich daarop zou 
mogen beroepen wanneer de besluiten er
van voor hem gunstig uitvallen maar de
zelfde expertise zou kunnen verwerpen als 
niet-tegenstelbaar wanneer de besluiten er
van ongunstig zijn ; dat in casu dan ook de 
vraag kan gesteld worden of eiseres niet de 
niet-tegenstelbaarheid der minnelijke me
dische expertise zou ingeroepen hebben in
dien zij het percentage der weerhouden 
TAO en BAO overdreven zou geacht heb
ben; dat op grond van bovenstaande mo
tieven dan ook moet worden beslist dat ei
seres noch de overeenkomst tot minnelijke 
medische expertise noch de expertise zelf 
ten haren voordele als verweermiddel kan 
aanwenden om daaruit te besluiten dat eer
ste verweerster en verweerder sub 2 on
herroepelijk gebonden zijn door de beslui
ten van het medisch verslag; (zie p. 6 en 7 
van het bestreden arrest), 

terwijl, luidens het bepaalde in artikel 
1134, eerste lid, Burgerlijk Wetboek, alle 
overeenkomsten die wettig zijn aange
gaan, degenen die deze hebben aangegaan 
tot wet strekken; dat aldus in casu door 
verweerders een niet-gedateerde overeen
komst "Benoeming van Geneesheren
Deskundigen" werd afgesloten, zijnde een 
overeenkomst "sui generis" die, zoals elke 
andere overeenkomst die wettig is aange
gaan, ingevolge artikel 1134 B.W. bindende 
kracht heeft tussen de contracterende par
tijen; dat in artikel 7 van bedoelde over
eenkomst (stuk in kopie bij de voorzie
ning gevoegd) de contracterende partijen, 
uit zuiver medisch oogpunt, zich formeel 
verbinden de inhoud en de besluiten van 
het tussen te komen deskundig verslag on
herroepelijk te aanvaarden; dat bijgevolg 
ook de rechter niet kan voorbijgaan aan de 
vaststellingen en besluiten van de minne
lijke medische expertise die ingevolge de 
overeenkomst in kwestie werd georgani
seerd; dat eiseres weliswaar te beschou
wen is als een derde, die geen partij was bij 
de overeenkomst tot minnelijke medische 
expertise, en zodoende de tenuitvoerleg
ging van deze overeenkomst in haar voor
deel niet kan vragen bij gebrek van bin
ding ten haren gunste; dat echter het 
bepaalde in artikelll65 B.W. -"Over
eenkomsten brengen aldus gevolgen te
weeg tussen de contracterende partijen; zij 
brengen aan derden geen nadeel toe en 
strekken hun slechts tot voordeel in het 
geval voorzien bij artikel 1121"- niet 
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belet dat eiseres zich als derde op het 
bestaan van de overeenkomst "Benoeming 
van Geneesheren-Deskundigen" en zelfs op 
de gevolgen ervan beroept, hetzij om haar 
vordering tegen een van de contracterende 
partijen te rechtvaardigen hetzij om, zo
als in casu, zich te verdedigen tegen de vor
deringen welke eerste verweerster en ver
weerster sub 2, in hun hoedanigheid van 
contracterende partij en, tegen haar in
stellen; dat eiseres dus wel degelijk, ter be
strijding van de aanspraken van verweer
ders sub 1 en 2, de besluiten van de 
minnelijke medische expertise - zoals deze 
werd uitgevoerd ingevolge de betreffende 
overeenkomst "Benoemingen van 
Geneesheren-Deskundigen" waarbij laatst
genoemden als contracterende partijen op
traden - kan aanvoeren daar waar deze 
besluiten door verweerders sub 1 en 2 als 
zijnde onherroepelijk werden aanvaard; dat 
het louter feit dat eiseres zelfvreemd is ge
bleven aan de minnelijke medische exper
tise in kwestie en deze expertise haar in 
principe niet tegenstelbaar is, geen af
breuk doet aan de mogelijkheid voor eise
res om het door verweerders sub 1 en 2 
contractueel vastgelegde onherroepelijk en 
definitief karakter van de besluiten van de 
kwestige tegen laatstgenoemden in te roe
pen; dat het bestreden arrest dan ook niet 
wettig kon beslissen dat eiseres noch de 
overeenkomst tot minnelijke medische ex
pertise noch de expertise zelf ten haren 
voordele als verweermiddel kan aanwen
den om daaruit te besluiten dat verweer
ders sub 1 en 2 onherroepelijk gebonden 
zijn door de besluiten van het medisch ver
slag (schending van de artikelen 1134 en 
1165 van het Burgerlijk Wetboek), 

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

Overwegende dat een derde de ten
uitvoerlegging van verbintenissen die 
uit een overeenkomst voortvloeien, 
buiten het geval van een beding te zij
nen gunste, in zijn voordeel niet mag 
vorderen; dat een derde een overeen
komst waarin hij geen partij is, niet 
als bindend kan inroepen om zijn 
plichten ten aanzien van een van de 
contractanten te beperken; 

Overwegende dat te dezen het 
slachtoffer, de verweerder sub 2, met 
andere verzekeraars dan die van de 
aansprakelijke derde een schade
regeling sloot; dat die regeling door ei-

seres, verzekeraar van de aansprake
lijke derde, als bindend wordt 
ingeroepen om haar herstelplicht te 
beperken; 

Overwegende dat het arrest, zon
der schending van de in het middel 
aangewezen wetsbepalingen beslist dat 
eiseres "noch de overeenkomst tot min
nelijke expertise noch de expertise zelf 
ten haar voordele als verweermiddel 
kon aanwenden om daaruit te beslui
ten dat (de verweerders sub 1 en 2) on
herroepelijk gebonden zijn door de be
sluiten van het medisch verslag"; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

9 september 1999 - 1 e kamer - Voor
zitter : de h. Verougstraete, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Boes -
Gelijkluidende conclusie van de h. Bresse
leers, advocaat-generaal- Aduocaten : mrs. 
Houtekier, Butzler, Delahaye en De Gryse. 

Nr. 449 

1 e KAMER - 9 september 1999 

GERECHTSKOSTEN- BURGERLIJKE ZA
KEN- PROCEDURE IN CASSATIE - RECHTS
VORDERING INGESTELD DOOR HET OPENBAAR 
MINISTERIE - OPENBAAR MINISTERIE IN HET 
ONGELIJK GESTELD- GEVOLG. 

Wanneer, in burgerlijke zaken, het open
baar ministerie 'in het ongelijk wordt ge
steld op een van ambtswege ingestelde 
rechtsvordering, wordt de Belgische Staat 
in de kosten verwezen (1). (Artt. 138, 
tweede lid, en 1017 Ger.W.) 

(1) Cass., 11 mei 1922 (Bull. en Pas., 1922, I, 
285) met de concl. adv.-gen. Holvoet; zie ook Cass., 
4 dec. 1974,A.C., 1975, 399, en 3 april1995, AR. 
S.94.0159.F, nr. 183. 
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(PROCUREUR-GENERAAL 
BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT 

T. ADVANCED TECHNOLOGY COMPANY E.A.) 

(A.R. C.98.010l.N) 

9 september 1999 - 1 e kamer - Voor
zitter : de h. Verougstraete, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Wauters 
- Gelijkluidende conclusie van de h. Bres
seleers, advocaat-generaal- Advocaat : mr. 
Delahaye. 

Nr. 450 

1• KAMER- 9 september 1999 

1 o ARCHITECT (TUCHT EN BESCHER
MING VAN DE TITEL)- ORDE VAN AR
CHITECTEN- PROVINCIALE RAAD- BUREAU 
- TUCHTZAKEN- KENNISNEMING. 

2° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) 
-TOT HET BEWIJS VAN HET TEGENDEEL 
WORDT IEDEREEN GEACHT TE GOEDER TROUW 
TE ZIJN. 

3° RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 8 -ARTI
KEL 8.2- EERBIEDIGING VAN DE BRIEFWIS
SELING- BEPERKING- BIJ DE WET VOOR
ZIEN - BEGRIP - ARCHITECT - BEROEPS
PLICHTEN. 

1 o Het bureau van de provinciale raad van 
de Orde van Architecten kan ambtshalve 
een onderzoek instellen en de zaak naar 
de provinciale raad verwijzen (1). (Art. 23 
Architectenwet.) 

2° Er bestaat geen algemeen beginsel dat tot 
bewijs van het tegendeel iedereen ge
acht wordt te goeder trouw te zijn. 

3° Krachtens art. 8 E.V.R.M. kan een in
menging van het openbaar gezag met be
trekking tot de uitoefening van het recht 
op eerbiediging van de briefwisseling ai
leen voorzien zijn bij wet, wanener die wet 
voldoende toegankelijk is voor de rechts
onderhorige, en het toepassingsgebied en 
de normatieve inhoud voldoende pre-

(1) Cass., 12 nov. 1990, A.R. 7119, nr. 141. 

cies zijn om de gevolgen ervan met rede
lijke voorspelbaarheid te voorzien (2), de 
bepalingen van de artt. 20 en 29 van het 
reglement van beroepsplichten en de wet
telijke bepalingen waarop zij zijn geba
seerd beantwoorden aan die vereisten. 
(Artt. 8.2 E.V.R.M., 38 en 39 Architecten
wet, 20 en 29 Reglement 16 december 
1983 van beroepsplichten der architec
ten door de nationale raad van de Orde 
van Architecten vastgesteld, goedge
keurd bij K.B. 18 april 1985.) 

(D ... V ... T. ORDE VAN ARCHITECTEN) 

ARREST 

(A.R. D.98.0005.N) 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 29 januari 1998 ge
wezen door de raad van beroep van de 
Orde van Architecten met het Neder
lands als voertaal; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 

schending van artikel 6 van het Euro
pees Verdrag van de Rechten van de Mens 
(E.V.R.M.), ondertekend te Rome op 4 no
vember 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 
mei 1955, de artikelen 2, 19 en 23 van de 
wet van 26 juni 1963 tot instelling van een 
Orde van Architecten en artikel 149 van de 
gecoiirdineerde Grondwet; 

doordat de Raad van Beroep van de Orde 
van Architecten met het N ederlands als 
voertaal in de bestreden beslissing ener
zijds stelt dat het Bureau van de Provin
ciale Raad ingevolge de opdracht gegeven 
aan de raden van de Orde gegeven (in de 
artikelen 2 en 19 van voormelde wet) 
ambtshalve en derhalve zonder enige for
mele klacht disciplinaire onderzoekingen 
vermag in te stellen en de daaruit voort
spruitende deontologische tenlasteleggin
gen naar de raad mag verwijzen en dat ten 
dezen het Bureau op 29 februari 1996 te
recht geoordeeld heeft een onderzoek las
tens eiser te moeten instellen vermits toen 
bleek (uit zijn brieven van 31 januari 1996 
en 5 februari 1996) dat hij een negatief 
standpunt innam ten aanzien van het 

(2) Velu, J., en Ergec, R., Convention eu
ropeenne des droits de l'homme, in R.P.D.B., 
Compl., dl. VII, Bruylant 1990, nrs. 188 en 189. 
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verzoek van de Provinciale Raad tot over
legging van het contract met de bouwheren 
bij het visumaanvraag, dat derhalve het 
Bureau toen kon oordelen te moeten on
derzoeken of eiser de deontologische nor
men - bepaald in artikel 20 en 29 van het 
R.B. - al dan niet aan het schenden was, 
en anderzijds de Raad van Beroep in de be
streden beschikking eiser tuchtrechtelijk 
veroordeelt wegens "in strijd met art. 29 
van het Reglement van Beroepsplichten, 
goedgekeurd bij K.B. van 18 april 1985, 
geen gevolg te geven aan het verzoek van 
het Bureau van de Raad van Oost
Vlaanderen tot voorlegging van het con
tract met de bouwheren bij de visum
aanvragen", 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 23 van de 
wet van 26 juni 1963 tot instelling van een 
Orde van Architecten, zijnde het enige ar
tikel dat de bevoegdheden van het Bu
reau van de Provinciale Raad regelt, het 
duidelijk alleen heeft over "klachten" 
(schending artikel 23 van de wet van 26 
juni 1963), 

en terwijl, tweede onderdeel, zelfs in
dien het Bureau van de Provinciale Raad 
ambtshalve disciplinaire onderzoekingen 
vermag in te stellen, het nog altijd zo is dat 
op het ogenblik van het instellen ervan, er 
een feit moet zijn dat de eer, discretie en 
waardigheid van de architect in gevaar 
brengt, wat, gelet op het feit dat de tucht
rechtelijke betichting en veroordeling be
trekking hebben op het op 28 maart 1996 
ter zitting van het Bureau geen gevolg te 
geven aan het verzoek van het Bureau tot 
voorlegging van het contract met de bouw
heren bij de visumaanvragen, onmogelijk 
kan gelegd zijn - zoals de bestreden be
slissing voorhoudt - in briefwisseling van 
31 januari 1996 en 5 februari 1996 en of 
welk element dan ook dat zou kunnen be
oordeeld zijn door het Bureau op 29 fe
bruari 1996, wat dus niet alleen betekent 
dat de Raad van Beroep in haar bestre
den beslissing art. 2, 19 en 23 van de wet 
van 26 juni 1963 schendt, doch tevens haar 

. motiveringsplicht (schending van artike
len 2, 19 en 23 van de wet van 26 juni 1963 
tot in stelling van een Orde van Architec
ten en artikel149 van de Gecoordineerde 
Grondwet), 

en terwijl, derde onderdeel, aangezien in 
de bestreden beslissing eiser veroordeeld 
wordt voor het feit dat hij op 28 maart 1996 
ter zitting van het Bureau geen gevolg 
heeft gegeven aan het verzoek van het Bu
reau tot voorlegging van het contract met 
de bouwheren bij de visumaanvragen, ver
wijt dat gebaseerd is op wat in de loop van 

deze zitting van 28 maart 1996 van het Bu
reau gebeurd is, de bestreden beslissing er
aan voorbijgaat dat eiser niet gehoord is ge
worden in verband met deze feiten van 28 
maart 1996 en de verwijzing die het Bu
reau hieraan meen de te moeten vastkno
pen, wat tevens een schending van de rech
ten van verdediging zoals beschermd in 
artikel 6 van het Europees Verdrag van de 
Rechten van de Mens (E.VR.M.) inhoudt 
(schending van artikel 6 van het Euro
pees Verdrag van de Rechten van de Mens 
(E.VR.M.) en de artikelen 2, 19 en 23 van 
de wet van 26 juni 1963 tot instelling van 
een Orde van Architecten) : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het bureau van de 

provinciale raad van de Orde van Ar
chitecten ambtshalve een onderzoek 
kan instellen en de zaak naar de pro
vinciale raad verwijzen; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 
Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat het onderdeel niet 

nader aangeeft hoe en waardoor de 
raad van beroep de motiveringsplicht 
zou hebben geschonden; 

Overwegende dat voor het overige 
het onderdeel niet met voldoende 
nauwkeurigheid preciseert hoe de raad 
van beroep de in het onderdeel aan
gewezen wettelijke bepalingen zou 
hebben geschonden doordat het bu
reau, na een aanvankelijke saisine op 
grond van brieven, zou beslist heb
ben ook te vervolgen op grond van de 
houding die eiser had aangenomen 
voor het bureau; 

Dat het onderdeel wegens vaagheid 
niet ontvankelijk is; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel dat 

uitsluitend gericht is tegen de voor het 
bureau van de provinciale raad ge
voerde rechtspleging, niet ontvanke
lijk is; 

Over het derde middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 8 van het Euro

pees Verdrag van de Rechten van de Mens 
(E.VR.M.), ondertekend te Rome op 4 no
vember 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 
mei 1955, de artikelen 22, 149 en 159 van 
de gecoordineerde Grondwet, van het 
algemeen rechtsbeginsel dat iedereen 
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geacht wordt ter goeder trouw te zijn tot 
bewijs van het tegendeel, van artikel2 en 
19 van de wet van 26 juni 1963 tot instel
ling van een Orde van Architecten en van 
artikel 20 en 29 van het reglement van 
beroepsplichten zoals goedgekeurd door het 
koninklijk besluit van 18 april 1985 tot 
goedkeuring van het door de Nationale 
Raad van de Orde van Architecten vast
gestelde reglement van beroepsplichten, 

doordat de Raad van Beroep van de Orde 
van Architecten met het N ederlands als 
voertaal in de bestreden beslissing stelt dat 
het nazicht van artikel 20 van het regle
ment van beroepsplichten uiteraard slechts 
efficient kan gebeuren door de overleg
ging of de inzage te vragen van de schrif
telijke contracten en dit conform artikel 29 
van het reglement van beroepsplichten en 
daarenboven stelt dat de noodzakelijk
heid van de Raad van de Orde haar di
verse opdrachten te kunnen vervullen, en 
daartoe (o.m.) mededeling vanwege dear
chitecten te bekomen van alle nodige in
lichtingen en documenten (zoals bepaald in 
artikel29), te aanzien is als een van "de ge
vallen door de wet bepaald" die een uit
zondering vormen op het grondwettelijk 
recht op eerbiediging van het prive-leven en 
gezinsleven zoals bepaald in artikel 22 van 
de gecoi:irdineerde Grondwet en mede op 
basis hiervan het hoger beroep afwijst en 
eiser veroordeelt, 

terwijl, eerste onderdeel, het nazicht van 
artikel 20 van het reglement van beroeps
plichten en de zorg voor de naleving van dit 
voorschrift van de plichtenleer ook op tal 
van andere wijzen kan gebeuren en de 
overlegging of de inzage vragen conform ar
tikel 29 zeker niet de enige efficiente weg 
daartoe is en a fortiori zeker niet "nodig bij 
het vervullen van de opdracht van de Raad" 
zoals voorgeschreven in artikel 29 zelf 
(schending van artikel149 van de gecoi:ir
dineerde Grondwet, van het algemeen 
rechtsbeginsel dat iedereen geacht wordt 
ter goeder trouw zijn tot bewijs van het te
gendeel, van artikel 2 en 19 van de wet van 
26 juni 1963 evenals het artikel 20 en ar
tikel 29 van het reglement van beroeps
plichten) en evenmin een "geval door de 
wet bepaald" op basis waarvan zou kun
nen afgeweken worden van het grondrecht 
op prive-leven en gezinsleven, is (schen
ding van artikel 8 van het Europees Ver
drag van de Rechten van de Mens 
(E.V.R.M.), van de artikelen 22, 149 en 159 
van de gecoi:irdineerde Grondwet), 

en terwijl, tweede onderdeel, voor de uit
zondering op artikel 22 van de gecoi:irdi
neerde Grondwet, met name "behoudens in 

de gevallen en onder de voorwaarden door 
de wet bepaald", in dit artikel 22 overi
gens vereist dat een wet, zijnde een wet in 
formele zin afkomstig van de wetgevende 
macht, tevens de voorwaarden bepaald 
waaronder kan afgeweken worden van het 
grond recht op eerbiediging van het prive
leven en het gezinsleven en anderzijds noch 
artikel 2 of 19 van de wet van 26 juni 1963 
noch artikel 20 noch artikel 29 van het re
glement van beroepsplichten een voor
schrift inhouden op welke wijze er zou mo
gen worden afgeweken van dit grondrecht, 
zodat de Raad van Beroep in de bestre
den beslissing ten onrechte een uitzonde
ring op dit grondrecht aanneemt (schen
ding van de artikelen 22, 149 en 159 van de 
gecoi:irdineerde Grondwet), 

en terwijl, derde onderdeel, voor een uit
zondering op artikel 8 van het Europees 
Verdrag van de Rechten van de Mens 
(E.V.R.M.), het moet gaan om een wet en 
het moet gaan om een uitzondering die in 
een democratische samenleving nodig is in 
het belang van 's lands veiligheid, de open
bare veiligheid of het economisch 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, ofvoor de bescherming 
van de rechten en vrijheden van ande
ren, wat geenszins kan gezegd worden van 
artikel 2 of 19 van de wet van 26 juni 1963 
noch van artikel 20 noch artikel 29 van het 
reglement van beroepsplichten aangezien 
deze niet aileen onvoldoende precies zijn, 
daarenboven niet nodig zijn ter bescher
ming van een van deze opgesomde 
rechtsgoederen en onvoldoende belang
rijk zijn om een uitzondering te vormen op 
het grondrecht op prive-leven, gezinsle
ven, huis en briefwisseling (schending van 
artikel 8 van het Europees Verdrag van de 
Rechten van de Mens) : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat er geen algemeen 

beginsel bestaat dat iedereen geacht 
wordt te goeder trouw te zijn tot het 
bewijs van het tegendeel; 

Overwegende voor het overige dat 
het onderdeel gericht is tegen de fei
telijke beoordeling dat het nazicht op
gelegd aan de provinciale raad "slechts 
efficient kan gebeuren door de over
legging of de inzage te vragen van de 
schriftelijke contracten"; 

Dat het onderdeel niet ontvanke
lijk is; 
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Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat in de mate de ver

plichtingen opgelegd door de tucht
organen in verband met de vrijheid al 
dan niet nadere uitleg te geven no
pens de gesloten overeenkomsten een 
zekere inperking zouden inhouden van 
grondrechten, die inperking volgt uit 
de bepalingen zelf van de wet van 26 
juni 1963 die aan de tuchtorganen een 
tuchtrechtelijke opdracht toevertrou
wen; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat krachtens arti

kel 8 E.V.R.M. een inmenging aileen 
kan voorzien zijn bij wet, wanneer die 
wet voldoende toegankelijk is voor de 
rechtsonderhorige en indien het 
toepassingsgebied en de normatieve in
houd van de regeling voldoende pre
cies zijn om de gevolgen ervan met re
delijke voorspelbaarheid te voorzien; 

Dat de bepalingen van artikelen 20 
en 29 van het reglement van beroeps
plichten en de wettelijke bepalingen 
waarop zij zijn gebaseerd, aan die ver
eisten beantwoorden; 

Overwegende dat de opgelegde be
perkingen te dezen in het kader van 
de aangevoerde schending van arti
kel8 E.V.R.M. slechts kunnen betrek
king hebben op de briefWisseling van 
eiser; dat die beperkingen geen on
aanvaardbare inmenging kunnen in
houden in het prive-leven van de be
trokkene; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

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

9 september 1999 - 1 e kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Verougstraete, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal. 

Nr. 451 

VERENIGDE KAMERS ~ 10 september 1999 

1° RAAD VAN STATE - AFDELING ADMI· 
NISTRATIE ~ BEVOEGDHEID -AKTE VAN EEN 
ADMINISTRATIEVE OVERHEID - TUCHT
MAATREGEL- BEROEP TOT NIETIGVERKLA
RING - BESLISSING M.B.T. RET STAKINGS
RECHT. 

2° OPENBAAR VERVOER- NATIONALE 
MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWE
GEN- TUCHTMAATREGELEN ~ BEROEP TOT 
NIETIGVERKLARING- RAAD VAN STATE- BE
VOEGDHEID. 

1 o Wanneer het werkelijke en directe doel 
van het bij de Raad van State ingestelde 
beroep de nietigverklaring is van een door 
een administratieve overheid getroffen 
tuchtmaatregel, sluit de omstandigheid 
dat de Raad hierdoor oak uitspraak moet 
doen over het bestaan en de omvang van 
het stakingsrecht van verzoeker zijn be
voegdheid niet uit (1). (Art. 14 Wet Raad 
van State.) 

2° De bevoegdheid van de arbeidsgerechten 
m.b.t. de geschillen tussen de Nationale 
Maatschappij der Belgische Spoorwe
gen en haar personeel doet geen afbreuk 
aan die van de Raad van State m.b.t. een 
beroep tot nietigverklaring van een door 
die maatschappij getroffen tucht
maatregel. (Art. 14 Wet Raad van State.) 

(N.M.B.S. T. LUCAS) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.97.0402.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 september 1997 ge
wezen door de afdeling administra
tie van de Raad van State; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 144, 145, 149 van de gecoordineerde 
Grondwet, 7, 14, 28 van de bij het konink
lijk besluit van 12 januari 1973 gecoordi
neerde wetten op de Raad van State, 13, 
laatste lid (vervangen door artikel3.58 van 
de wet van 10 oktober 1967), van de wet 

(1) Zie Cass., 27 nov. 1957, A. C., 1958, 190, en 
8 nov. 1996, A.R. C.94.0043.F, nr. 425. 
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van 23 juli 1926 tot oprichting van deNa
tionale Maatschappij der Belgische Spoor
wegen, 

doordat de Raad van State de exceptie 
van onbevoegdheid die eiseres tegen het be
roep van verweerder had opgeworpen in 
haar memorie van antwoord en in haar 
laatste memorie, verwerpt en zich bevoegd 
verklaart om kennis te nemen van ver
weerders verzoek tot nietigverklaring, op 
grond dat "(eiseres) over de discretionaire 
bevoegdheid beschikte om de bestreden be
slissing te nemen en dat die discretionaire 
bevoegdheid zich uitstrekt zowel tot de re
gelmatigheid van de stakingsactie als tot 
het bestaan van een tuchtfout en de straf
maat; dat uit de vaste rechtspraak van het 
Hofvan Cassatie en van de Raad van State 
in tuchtzaken volgt dat aileen de Raad van 
State bevoegd is om over dat soort geschil
len uitspraak te doen; dat met name het 
Hof van Cassatie in een op 27 november 
1957 in verenigde kamers gewezen ar
rest de volgende bewoordingen heeft ge
bruikt (A.C., 1958, 190) : 'Overwegende, 
enerzijds, dat, in strijd met wat dit onder
dee! onderstelt, tuchtvervolgingen en het 
uitspreken van tuchtsancties, buiten het ge
val omschreven in artikel100, lid 2, van de 
Grondwet, geen geschillen uitmaken waar
van, krachtens artikel 92, uitsluitend de 
rechtbanken kennis nemen; dat het ter 
zake weinig doet dat het tegen de tucht
maatregel aangevoerde verweer al dan niet 
op een beweerde krenking van de 
verenigingsvrijheid steunt; (. . .) ander
zijds, dat noch uit het bestreden arrest noch 
uit een procedurestuk waarop het Hof ver
mag acht te slaan blijkt dat verweerder de 
Raad van State verzocht heeft, benevens 
om de nietigverklaringvan de jegens hem 
genomen tuchtbeslissing, om vergoeding 
van een schade, hem berokkend door de 
daad van aanlegster (te dezen de N.M.B.S.) 
en door hem als onwettelijk beschouwd, 
noch zelfs om vaststelling van het bestaan 
van dergelijke schade; (. .. ) dat verweer
der in zijn verzoekschrift tot de Raad van 
State niet zijn recht op loon heeft doen gel
den, maar de nietigheid van een jegens 
hem genomen tuchtsanctie; dat het geen 
belang vertoont dat de te nemen beslis
sing gevolgen kan hebben voor de uitoefe
ning van zijn burgerlijk recht op zijn be
zoldiging, daar die invloed slechts 
onrechtstreeks en bijkomend is'; dat die be
ginselen te dezen volledig van toepassing 
zijn; dat, anderzijds, artikel13 van de wet 
van 23 juli 1926 niet tot doel heeft af te wij
ken van artikel14 van de gecoi:irdineerde 
wetten op de Raad van State, maar te be-

palen welke rechterlijke instantie bevoegd 
is om kennis te nemen van de geschillen 
over subjectieve rechten tussen (eiseres) 
en haar personeelsleden; dat de exceptie 
van onbevoegdheid moet worden verwor
pen"; 

terwijl, eerste onderdeel, de Raad van 
State weliswaar in de regel als enige be
voegd is om uitspraak te doen over een ver
zoek tot nietigverklaring van een tucht
straf, maar de Raad niet bevoegd is, 
wanneer illj, gelet op de aangevoerde grond 
tot nietigverklaring, over een dergelijk be
roep geen uitspraak kan doen zonder zich 
daardoor meteen uit te spreken over het be
st a an en de omvang van een burgerlijk 
recht waarvoor hij niet bevoegd is omdat dit 
behoort tot de bevoegdheid van de rechts
colleges van de rechterlijke orde; de aan 
verweerder verweten tuchtfout te dezen 
erin bestaat dat hij had gestaakt en al
dus zijn verplichting tot dienstverlening 
niet was nagekomen; verweerder in zijn 
verzoekschrift, tot staving van zijn be
roep, aanvoerde dat de tegen hem gena
men beslissing een schending inhield van 
het stakingsrecht, zoals het wordt erkend 
in artikel 6 van het Europees Sociaal Hand
vest; uit het verzoek van verweerder en het 
door de Raad van State in aanmerking ge
nomen middel tot nietigverklaring blijkt dat 
het werkelijke voorwerp van het geschil de 
erkenning was van het stakingsrecht van 
verweerder en de vaststelling door de Raad 
dat eiseres dat door haar te eerbiedigen 
burgerlijk recht had geschonden; de Raad 
van State derhalve over het beroep van ver
weerder geen uitspraak kon doen, zonder 
zich noodzakelijkerwijs- wat hij trou
wens ook gedaan heeft bij het onderzoek 
van het middel - uit te spreken over het 
bestaan en de omvang van een burgerlijk 
recht, te dezen het stakingsrecht, tot de 
kennisneming waarvan hij niet bevoegd 
was omdat de wettigheid van de bestre
den akte afhing van het bestaan van dat 
recht; de Raad van State bijgevolg, door de 
door eiseres opgeworpen exceptie van on
bevoegdheid te verwerpen en zich bevoegd 
te verklaren, ofschoon hij over het beroep 
geen uitspniak kon doen zonder zich nood
zakelijkerwijs uit te spreken - wat hij 
trouwens ook gedaan heeft - over het be
staan en de draagwijdte van het stakings
recht, dat wil zeggen over een burgerlijk 
recht dat niet tot zijn bevoegdheid be
hoorde, de artikelen 144, 145 van de ge
coi:irdineerde Grondwet, 7 en 14 van de bij 
het koninklijk besluit van 12 januari 1973 
gecoi:irdineerde wetten op de Raad van 
State schendt; 
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tweede onderdeel, de Raad van State 
wanneer hij uitspraak moet doen over ee~ 
beroep tot nietigverklaring van een akte 
van een administratieve overheid en te
gen dat beroep een exceptie van onbevoegd
heid wordt opgeworpen op grand dat de 
vordering tot de bevoegdheid van de rech
terlijke overheid behoort, die exceptie niet 
kan verwerpen zonder zijn arrest derwijze 
met redenen te omkleden dat het Hof zijn 
toezicht kan uitoefenen; eiseres in haar me
marie van antwoord het volgende aan
voerde: "(verweerder) verzoekt de Raad van 
State uitdrukkelijk om de nietigverkla
ring van een beslissing waartoe hij slechts 

"', in schijn bevoegd is. Het werkelijke, di-
~recte en echte voorwerp van de vordering 

i~ echter de nietigverklaring van een be
slissing die inbreuk maakt op het stakings
recht. Het geschilloopt dus in werkelijk
heid over een subjectief recht. De 
aangevoerde middelen tot nietigverkla
ring strekken immers rechtstreeks of on
rechtstreeks ertoe de schending van dat 
recht te doen vaststellen, zodat het ge
schil helemaal dat ene punt betreft. Om 
uitspraak te doen over (verweerders) 
verzoek tot nietigverklaring, dient de Raad 
van State noodzakelijkerwijs na te gaan of 
het stakingsrecht al dan niet mocht wor
den uitgeoefend en diende hij onvermijde
lijk uitspraak te doen over het bestaan en 
de omvang van dat subjectief recht. De nie
tigverklaring van de administratieve be
slissing zou dus noodzakelijkerwijs de er
kenning van dat subjectiefrecht inhouden. 
De Raad van State mist daartoe de be
voegdheid, omdat subjectieve rechten tot de 
bevoegdheid van de rechtbanken van de 
rechterlijke orde behoren. Het staat niet 
aan de Raad van State, zelfs niet bij de uit
spraak over zijn bevoegdheid, om de wet
tigheid van de beslissing te onderzoeken, 
gesteld dat (eiseres) die beslissing heeft ge
nomen in de uitoefening van haar tucht
rechtelijke bevoegdheid"; de Raad van 
State, nu hij, tot staving van zijn beslis
sing, aileen maar herinnert aan de in het 
arrest van het Hofvan 27 november 1957 
vervatte leer en vaststelt dat "die begin
selen te dezen voiledig van toepassing zijn" 
zonder daar bij te onderzoeken of na t~ 
gaan, ofschoon eiseres dat gevraagd had, of 
het werkelijke en echte doel van verweer
ders verzoek niet erin bestond het bestaan 
van een burgerlijk recht, te dezen het sta
kingsrecht, te doen erkennen, niet regel
matig ~et redenen is omkleed (schending 
van art1kel 28 van de gecoi:irdineerde wet
ten op de Raad van State en, voor zoveel 
nodig, van artikel149 van de Grondwet); 

derde onderdeel, de Raad van State zich 
onbevoegd moet verklaren om kennis te ne
men van een beroep tot nietigverklaring 
van een administratieve beslissing, wan
neer de wet de mogelijkheid heeft gescha
pen om bij de rechterlijke overheid een an
der beroep in te steilen dat tot een 
gelijkwaardig resultaat leidt; zulks het ge
val is, zelfs als de administratie een dis
cretionaire bevoegdheid bezit; artikel 13, 
laatste lid, van de wet van 23 juli 1926 tot 
oprichting van de Nationale Maatschap
pij der Belgische Spoorwegen bepaalt dat 
"de N.M.B.S. onderworpen is aan de rechts
macht van de arbeidshoven en -recht
banken, zelfs wat betreft haar vast perso
neel"; die bepaling waarbij aan de rechter
lijke macht de bevoegdheid wordt toege
kend om uitspraak te doen over aile ge
schillen tussen eiseres en haar personeel en 
derhalve over alle geschillen in verband 
met de rechten, die voortvloeien uit het 
personeelsstatuut - waarbij onder meer 
een tuchtrechtelijke bevoegdheid wordt toe
gekend ten aanzien van het personeel -, 
aldus afWijkt van artikel14 van de gecoi:ir
dineerde wetten op de Raad van State, nu 
aileen aan de rechter van de rechterlijke 
orde de bevoegdheid wordt toegekend om 
van die geschillen kennis te nemen; de 
Raad van State zich derhalve niet wettig 
bevoegd kon verklaren om kennis te ne
men van het verzoek tot nietigverklaring 
(schending van de artikelen 7, 14 van de bij 
het koninklijk besluit van 12 januari 1973 
gecoi:irdineerde wetten op de Raad van 
State, en '13, laatste lid, van de in het mid
del vermelde wet van 23 juli 1926) : 

Wat het tweede onderdeel betreft: 

Overwegende dat het arrest op het 
door eiseres voor de Raad van State 
aangevoerde en in dit onderdeel weer
gegeven middel antwoordt "dat (eise
res) over de discretionaire bevoegd
heid beschikte om de bestreden 
beslissing te nemen en dat die discre
tionaire bevoegdheid zich uitstrekte zo
wel tot de regelmatigheid van de 
stakingsactie, als tot het bestaan van 
een tuchtfout en de strafmaat; dat uit 
de vaste rechtspraak van het Hof van 
Cassatie en de Raad van State in 
tuchtzaken volgt dat aileen de Raad 
bevoegd is om over dat soort geschil
len uitspraak te doen"; dat het ar
rest vervolgens een gedeelte over
neemt van de motivering van het 
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arrest van het Hof van 27 november 
1957; 

Overwegende dat het arrest, door 
die vermeldingen en overwegingen, de 
redenen aangeeft op grond waarvan de 
Raad van State geoordeeld heeft van 
verweerders beroep kennis te kun
nen nemen; 

Dat het aldus regelmatig met rede
nen is omkleed, antwoordt op het door 
eiseres aangevoerde middel en het Hof 
in staat stelt zijn toezicht uit te oefe
nen; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat artikel14 van de 

gecoordineerde wetten op de Raad van 
State bepaalt dat de Raad uitspraak 
doet over de beroepen tot nietigver
klaring wegens overtreding van het
zij substantiele, hetzij op straffe van 
nietigheid voorgeschreven vormen, 
overschrijding of afwending van 
macht, ingesteld tegen de akten en re
glementen van de onderscheidene ad
ministratieve overheden; 

Dat die bevoegdheid wordt bepaald 
door het werkelijke en directe voor
werp van het beroep tot nietigverkla
ring; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat het beroep strekt tot "nietig
verklaring van de beslissing van 31 
mei 1995, waarbij (verweerder) als 
deelnemer aan een stakingsactie op 18 
mei 1995 een tuchtstraf werd opge
legd, die bestond in de inhouding van 
1/5e van de wedde van een dag, als
ook, voor zoveel nodig, tot de nietig
verklaring van de beslissing van 22 
mei 1995 van het directiecomite van 
de Nationale Maatschappij der Bel
gische Spoorwegen (N.M.B.S.), dat die 
tuchtmaatregel heeft opgelegd"; 

Overwegende dat het werkelijke en 
rechtstreekse doel van dat beroep dus 
de nietigverklaring is van een tegen 
verweerder getroffen tuchtmaatregel 
alsook het herstel in zijn administra
tieve toestand; dat verweerder dat doel 
niet kon bereiken door zich tot de 
rechtbanken van de rechterlijke orde 

te wenden; dat het er niet toe doet dat 
het tegen die maatregel aangevoerde 
verweermiddel gegrond is op het sta
kingsrecht; dat de omstandigheid dat 
de uitspraak over het beroep vereist 
dat de Raad van State ook uitspraak 
doet over het bestaan en de omvang 
van dat recht zijn bevoegdheid niet 
uitsluit; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel13, laat

ste lid, van de wet van 23 juli 1926 tot 
oprichting van de Nationale Maat
schappij der Belgische Spoorwegen, die 
maatschappij, wat haar personeel be
treft, onderwerpt aan de rechtsmacht 
van de arbeidshoven en -recht
banken; 

Dat die bepaling ertoe strekt, on
der de hoven en rechtbanken van de 
rechterlijke orde, de rechter aan te wij
zen die bevoegd is om kennis te ne
men van een geschil, dat tot hun be
voegdheid behoort, maar geen afbreuk 
doet aan artikel 14 van de gecoordi
neerde wetten op de Raad van State; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 

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

10 september 1999 - Verenigde kamers 
- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voor
zitter - Verslaggever : de h. Verheyden -
Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, 
procureur-generaal - Advocaten : mrs. De 
Gryse en Biitzler. 

Nr. 452 

VERENIGDE KAMERS- 10 september 1999 

RAAD VAN STATE - AFDELING ADMINI
STRATIE - BEVOEGDHEID - BEROEP TOT 
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NIETIGVERKLARING-AKTE VAN EEN ADMI
NISTRATIEVE OVERHEID. 

De Raad van State verantwoordt zijn be
voegdheid niet naar recht, wanneer hij de 
nietigverklaring van een akte grondt op 
de overweging dat die akte uitgaat van 
een gemengde vennootschap waarvan het 
privaatrechtelijk karakter volgens de 
Raad niet uitgesloten is, zonder daarbij 
vast te stellen dat zij voor de vervulling 
van haar opdracht van algemeen belang 
beschikte over de bevoegdheid om beslis
singen te nemen die bindend zijn voor 
derden (1). (Art. 14 Wet Raad van State.) 

(BRUSSELS AIRPORT TERMINAL COMPANY N.V. 
T. FAILLISSEMENT TRAVAUX N.V. E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.98.0141.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 februari 1998 gewe
zen door de afdeling administratie van 
de Raad van State; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 144, 145, 149, 160 van de op 17 fe
bruari 1994 gecoiirdineerde Grondwet (en, 
voor zoveel nodig, van de vroegere artike
len 92, 93, 97 en 107quinquies van de 
Grondwet), 7, 14, 28 van de bij het konink
lijk besluit van 12 januari 1973 gecoordi
neerde wetten op de Raad van State, en 1 
van de wet van 14 juli 1976 betre:ffende de 
overheidsopdrachten voor aanneming van 
werken, leveringen en diensten, 

doordat het arrest, bij de uitspraak over 
de door eiseres opgeworpen exceptie van 
onbevoegdheid ten betoge dat de Raad van 
State niet bevoegd was om kennis te ne
men van de bestreden beslissing van haar 
raad van bestuur, op grond dat zij geen ad
ministratieve overheid is in de zin van ar
tikel14 van de gecoiirdineerde wetten op de 
Raad van State, het standpunt van de par
tijen over die kwestie, meer bepaald het 
standpunt van eiseres, dat gegrond is op de 
in de rechtspraak voor het begrip admini
stratieve overheid gehanteerde criteria (op
gericht door ofkrachtens de wet, opdracht 
van algemeen belang, controle door de over
heid uitoefening van een deel van de open
bar~ macht) samenvat, vaststelt dat "de 
aard van (eiseres) weliswaar, gelet op ar-

(1) Cass., 14 feb. 1997, A.R. C.96.021l.N, nr. 88. 

tikel14 van de gecoiirdineerde wetten op de 
Raad van State en artikel 1 van de wet van 
14 juli 1976 betreffende de overheidsop
drachten voor aanneming van werken, le
veringen en diensten met name moet wor
den vastgesteld aan de hand van het geheel 
van die criteria, waarvan geen, afzonder
lijk beschouwd, voldoende doorslaggevend 
is; dat het bovendien geen twijfellijdt dat 
de oprichting van (eiseres) niet aileen is in
gegeven door besparingsoverwegingen, 
maar ook door overwegingen in verband 
met een efficienter economisch beheer van 
de Regie der Luchtwegen; dat die efficien
tie werd gezocht in een grotere vrijheid en 
fiexibiliteit waarbij soepelere en snellere 
beheersmethodes dan die welke voor de ad
ministratieve overheid gelden werden ge
volgd, zodat (eiseres) een gemengde ven
nootschap is, wat blijkt uit elk van de door 
de partijen voorgedragen criteria; dat noch
tans, zoals (de verweersters) in (hun) me
morie van repliek aanvoeren, de privaat- of 
publiekrechtelijke aard van een rechtsper
soon mettertijd kan veranderen ten ge
volge van wijzigingen in die criteria : sa
menstelling van het kapitaal, verdeling van 
de bevoegdheden binnen de raad van be
stuur, financiering van de werkzaamhe
den en de daarmee gepaard gaande con
trole, enz ... ; dat het derhalve een illusie lijkt 
(eiseres) voor altijd in de ene of de andere 
van die categorieen te willen onderbren
gen; dat het beroep uiteindelijk niet zo
zeer de vraag doet rijzen tot welke catego
rie eiseres behoort dan wel of (eiseres), ten 
tijde van de bestreden beslissing, gehan
deld heeft als "administratieve overheid" in 
de ruime zin van het woord of als een pri
vaatrechtelijke rechtspersoon; dat dien
aangaande moet worden nagegaan of de be
streden akte wel valt onder de opdracht 
van algemeen belang sensu stricto die de 
Regie der Luchtwegen aan (eiseres) heeft 
toevertrouwd dan wel of eiseres met die 
akte het winstoogmerk diende dat zij even
eens moest nastreven of alleen een ge
wone beheersopdracht vervulde, die ei
gen is aan iedere instelling, zowel de 
publiekrechtelijke als de privaatrechte
lijke; dat artikel 1 van het statuut van de 
Regie der Luchtwegen, dat bekendgemaakt 
is in de bijlage bij het koninklijk besluit van 
5 oktober 1970 houdende omwerking van 
het statuut van de Regie der Luchtwegen 
bepaalt dat de Regie er mee belast is 'in het 
algemeen belang en met toepassing van de 
nijverheids- en handelsmethodes, de lucht
havens en dezer aanhorigheden te bon
wen, in te richten, te onderhouden en te ex
ploiteren, alsmede de veiligheid van de 
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luchtvaart te verzekeren'; dat de opdrach
ten van algemeen belang, die daarin be
grepen zijn, bestaan, enerzijds, in de vei
ligheid van de luchtvaart, anderzijds, in de 
veiligheid bij het in- en ontschepen van de 
passagiers; dat laatstgenoemde opdracht 
onder meer bepaalde aspecten van de aan
leg, de inrichting en het onderhoud van de 
luchthavens insluit"; dat het arrest ver
volgens beslist dat "de door (eiseres opge
worpen) excepties van onbevoegdheid moe
ten worden verworpen" en, na een van de 
middelen tot nietigverklaring gegrond te 
hebben bevonden, de bestreden beslis
sing van de raad van bestuur van eiseres 
nietigverklaart op grond dat "de bestre
den beslissing ertoe strekt een overeen
komst te sluiten voor een gedeelte van de 
ruwbouw van de uitbreiding van de lucht
haven Brussel-Nationaal; dat een derge
lijk bouwproject rechtstreeks behoort tot de 
opdracht van algemeen belang die aan de 
Regie der Luchtwegen is toevertrouwd en 
die zij aan eiseres heeft overgedragen, sa
men met de opdracht om te waken over de 
veiligheid bij het in- en ontschepen van de 
passagiers; dat derhalve (eiseres), bij het 
nemen van de bestreden beslissing, gehan
deld heeft als administratieve overheid in 
de zin van artikel 14 van de gecoordineerde 
wetten op de Raad van State en als een 'pu
bliekrechtelijk persoon' in de zin van arti
kel 1 van de wet van 14 juli 1976", 

terwijl, krachtens de artikelen 144, 145 
en 160 van de op 17 februari 1994 gecoor
dineerde Grondwet en luidens de artike
len 7 en 14 van de gecoordineerde wetten 
op de Raad van State, de afdeling admini
stratie uitspraak doet, bij wijze van arres
ten, over de beroepen tot nietigverkla
ring wegens overtreding van hetzij 
substantiele, hetzij op stra:ffe van nietig
heid voorgeschreven vormen, overschrij
ding of afurending van macht, ingesteld te
gen de akten en reglementen van de 
onderscheiden administratieve overhe
den; instellingen, opgericht of erkend door 
de federale overheid, de overheid van de ge
meenschappen en gewesten, de provin
cies of gemeenten, die belast zijn met een 
openbare dienst en niet behoren tot de 
rechterlijke macht of de wetgevende macht, 
in beginsel administratieve overheden zijn, 
in zoverre hun werking door de overheid 
wordt bepaald en gecontroleerd en zij be
slissingen kunnen nemen die derden bin
den; de Raad van State niet bevoegd is om 
uitspraak te doen over een beroep tot nie
tigverklaring van de beslissing van de raad 
van bestuur van een naamloze vennoot
schap die, ook al is zij opgericht door een 

administratieve overheid en ook al is zij 
onderworpen aan een controle van de over
heiden heeft zij een opdracht van alge
meen belang, geen beslissingen kan ne
men die derden kunnen binden en die 
derhalve haar privaatrechtelijk karakter 
niet verliest; 

zodat, eerste onderdeel, het arrest, nu het 
nergens in de redengeving vaststelt noch 
dat eiseres is opgericht of erkend door de 
overheid, noch dat zij door een dergelijke 
overheid wordt gecontroleerd, noch dat zij 
de bevoegdheid heeft gekregen eenzijdige 
beslissingen te nemen die derden kunnen 
binden, niet wettig op de enkele grond dat 
de bestreden akte betrekking had op een 
bouwwerk dat behoort tot de opdracht van 
algemeen. belang van de Regie der Lucht
wegen, die door haar aan eiseres is over
gedragen, heeft kunnen beslissen dat 
laatstgenoemde een administratieve over
heid was in de zin van artikel14 van de ge
coordineerde wetten op de Raad van State 
en, derhalve, dat de Raad bevoegd was om 
kennis te nemen van het beroep tot nie
tigverklaring van de beslissing van de raad 
van bestuur van eiseres, naamloze ven
nootschap (schendingvan de artikelen 144, 
145, 160 van de gecoordineerde Grand
wet van 17 februari 1994, 7 en 14 van de 
op 12 januari 1973 gecoordineerde wet
ten op de Raad van State); het Hof althans, 
bij ontstentenis van de voornoemde vast
stellingen, de wettigheid van het arrest niet 
kan nagaan en dat arrest derhalve niet re
gelmatig met redenen is omkleed (schen
ding van artikel149 van de Grondwet en 
van artikel 28 van de gecoi.irdineerde wet
ten op de Raad van State); 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat artikel14 van de 
gecoi:irdineerde wetten op de Raad van 
State bepaalt dat de afdeling admini
stratie van de Raad van State, bij 
wijze van arresten, uitspraak doet over 
de beroepen tot nietigverklaring we
gens overtreding van hetzij substan
tii=He, hetzij op straffe van nietigheid 
voorgeschreven vormen, overschrij
ding of afwending van macht, inge
steld tegen de akten en reglementen 
van de onderscheiden administra
tieve overheden oftegen de admini
stratieve beslissingen in betwiste za
ken; 

Dat instellingen, opgericht of er
kend door de federale overheid, de 
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overheid van de gemeenschappen en 
gewesten, de provincies of gemeen
ten, die belast zijn met een openbare 
dienst en niet behoren tot de Rechter
lijke Macht of de Wetgevende Macht, 
in beginsel administratieve overhe
den zijn, in zoverre hun werking door 
de overheid wordt bepaald en gecon
troleerd en zij beslissingen kunnen ne
men die derden binden; 

Dat een naamloze vennootschap 
die, ook al is zij opgericht door een ad~ 
ministratieve overheid en ook al is zij 
onderworpen aan de controle van de 
overheid, geen beslissingen kan ne
men die derden kunnen binden, haar 
privaatrechtelijk karakter niet ver
liest; dat hiervoor niet terzake doet dat 
haar een taak van algemeen belang 
wordt toevertrouwd; 

Overwegende dat het arrest, na in 
substantie te hebben beslist dat het 
aan de hand van het geheel van de 
door de partijen voorgestelde criteria 
niet mogelijk was eiseres, die het ar
rest omschrijft als een gemengde ven
nootschap, "voor altijd" als een pu
bliekrechtelijk of privaatrechtelijk 
persoon aan te merken, vermeldt "dat 
het beroep de vraag doet rijzen ( ... )of 
(eiseres), bij het nemen van de bestre
den beslissing, gehandeld heeft als 'ad
ministratieve overheid' in de ruime be
tekenis of als privaatrechtelijk 
persoon"; 

Dat het vaststelt dat de bestreden 
akte valt binnen de opdracht van al
gemeen belang die de Regie der Lucht
wegen, krachtens haar statuut be
zat en aan eiseres heeft overgedr~en, 
en daaruit afieidt dat eiseres, door die 
beslissing te nemen, gehandeld heeft 
als een administratieve overheid in de 
zin van artikel 14 van de gecoordi
neerde wetten op de Raad van State; 

Overwegende dat het arrest, nu het 
niet vaststelt dat eiseres als 
"gemengde" vennootschap, waarvan 
het privaatrechtelijk karakter vol
gens dat arrest niet uitgesloten is, voor 
de vervulling van haar opdracht van 
algemeen belang waartoe de bestre
den akte behoorde, beschikte over de 
bevoegdheid om beslissingen te ne-

men die derden binden, de beslissing 
dat zij een administratieve overheid is 
en dat de Raad van State bevoegd was 
om over het beroep uitspraak te doen, 
niet naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat het arrest 
zal worden overgeschreven in de re
gisters van de Raad van State en dat 
melding ervan zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde arrest; 
veroordeelt de verweerders in de kos
ten; verwijst de zaak naar de anders 
samengestelde Raad van State, afde
ling administratie, die zich zal gedra
gen naar 's Hofs uitspraak over het 
daarin beslechte rechtspunt. 

10 september 1999 - Verenigde kamers 
- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voor
zitter - Verslaggever : de h. Storck - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Piret, 
procureur-generaal- Advocaten : mrs. Si
mont en Gerard. 

Nr. 453 

VERENIGDE KAMERS- 10 september 1999 

1° RAAD VAN STATE - AFDELING ADMI
NISTRATIE - INLEIDEND VERZOEKSCHRIFT
MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE 
AKTEN. 

2° CASSATIEBEROEP- ARRESTEN RAAD 
VAN STATE - AFDELING ADMINISTRATIE- IN
LEIDEND VERZOEKSCHRIFT- MISKENNING 
VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. 

3° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN- GE
SCHRIFTEN- BEWIJSKRACHT- MISKENNING 
-BEGRIP. 

1°, 2° en 3° De bewijskracht van een akte 
wordt miskend door de Raad van State 
die aan die akte een uitlegging geeft die 
met de bewoordingen ervan onverenig-
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baar is (1) (2). (Artt. 1319, 1320 en 1322 
B.W.; art. 14 Wet Raad van State.) 

(V.D.A.B. T. DE MOOR) 

ARREST 

(A.R. C.99.0120.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 februari 1999 gewe
zen door de Raad van State, afdeling 
administratie; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

(1) Zie Cass., 15 sept. 1997, A.R. S.96.0103.F, 
nr. 352; 15 maart 1999, S.98.0012.F, nr. 156. 

(2) Het Hofheeft reeds, in het kader van zijn 
controlebevoegdheid (op grond van de artikelen 
609, 2°, Ger.W. en 33 van de gecoiirdineerde wet
ten op de Raad van State), wanneer de afde
ling administratie van de Raad, afwijzend be
schikt op een exceptie van onbevoegdheid, het 
middel onderzocht dat beroep doet op de moge
lijkheid de miskenning van de bewijskracht van 
de akten aan te voeren, in zoverre het recht om 
de declinatoire exceptie te laten gelden erdoor ge
krenkt of in het gedrang komt. 

Zie meer in het bijzonder het arrest van 5 fe
bruari 1993 (verenigde kamers) (A. C., 1993, nr. 
78) genomen op eensluidende conclusie van 
advocaat-generaal D'Hoore, die in verband met de 
mogelijkheid tot onderzoek van zulk een mid
del verwijst naar de gelijkaardige zienswijze van 
de procureurs-generaal Cornil van het arrest van 
11 januari 1952, en Dumon bij het arrest van 24 
juni 1981 die hij als volgt verwoordt : 

"Over die mogelijkheid, drukte procureur
generaal Leon Cornil zich uit in zijn conclusie bij 
het arrest van 11 januari 1952 als volgt : "La loi 
organique du Conseil d'Etat, dans son artikel 20, 
§ 1 •r, reconnait formellement aux parties le droit 
de proposer un declinatoire fonde sur le motif que 
la demande releve des attributions des autori
tes judiciaires; elle leur reconnait en meme temps 
formellement le droit de se pourvoir devant vous 
en cas de rejet de ce declinatoire. 

Je serais, des lors, porte a admettre que le 
moyen pris de la violation de la foi due a la re
quete introducfive deviendrait recevable lorsqu'il 
ferait valoir que, par la substitution d'une de
mande a une autre, en violation de la foi due a la 
requete introductive, le demandeur s'est trouve 
entrave dans l'exercice de son droit de soutenir 
que la demande sur laquelle le conseil d'Etat a 
statue relevait des attributions des autorites ju
diciaires. 

. La violation de la foi due a la requete intro
ductive pourrait rendre recevable un pourvoi con
tre un arret qui n'aurait point rejete de declina
toire, si c'etait cette violation de la foi due ala 

schending van artikelen 144, 145 van de 
gecoordineerde Grondwet van 17 februari 
1994,2,8, 9,578, 1°, 702,3°, 1138,2°,Van 
het Gerechtelijk Wetboek, 14 van de ge
coordineerde wetten van 12 januari 1973 op 
de Raad van State, 1101, 1102, 1108, 1134, 
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek, 1, 32, 3°, 37 van de wet van 3 juli 
1978 betreffende de arbeidsovereenkom
sten en 77, § 4, van het decreet van 12 de
cember 1990 betreffende het bestuurlijk be
leid, 

doordat de Raad van State bij het be
streden arrest oordeelt bevoegd te zijn "om 
kennis te nemen van het beroep tot nie
tigverklaring van de impliciete weigering 
(verweerder) in dienst te houden", althans 
in zoverre daarmee de weigering wordt be
doeld om met verweerder een nieuwe ar
beidsovereenkomst te sluiten; dat een der
gelijke beslissing geen contractuele 
handeling is, maar een eenzijdige hande
ling, waarbij belet wordt dat een nieuwe 
overeenkomst ontstaat", en vervolgens de 
beslissing van de adjunct-administrateur
generaal van de Vlaamse Dienst voor Ar
beidsbemiddeling en Beroepsopleiding, aan 
Marcel De Moor medegedeeld bij brief van 
5 oktober 1995, vernietigt in zoverre zij de 
impliciete weigering inhoudt om deze laat
ste, met toepassing van artikel 77, § 4, van 
het decreet van 12 december 1990, met be
houd van zijn graad en geldelijk statuut in 
dienst te houden, na de gegevens van de 
zaak als volgt te hebben samengevat : 

"1.1. (Verweerder) is sedert 1989 onder 
het stelsel van de gesubsidieerde contrac
tuelen bij arbeidsovereenkomst in dienst als 

requete qui avait empeche le demandeur de pro
poser un declinatoire quant ala demande sur la
quelle le Conseil d'Etat a statue." (Bull. en Pas., 
1952, I, 248, en inzonderheid blz. 254.) 

Procureur-generaal Dumon hield er een gelijk
aardige zienswijze op na in zijn conclusie bij het 
arrest van 24 juni 1981 toen bij betoogde : "Even
eens zou ontvankelijk zijn een middel afgeleid uit 
miskenning van de bewijskracht van de akte om
dat de Raad van State, door het aan hem ge
richte verzoekschrift of een memorie te doen zeg
gen wat die akten niet zeggen, eiser belemmerd 
zou hebben in de uitoefening van zijn recht te be
togen dat de Raad van State onbevoegd was 
(raadpleeg bovenvermelde conclusie van 
procureur-generaal Cornil) of nog eenvoudiger 
omdat de Raad van State, door aldus de akten te 
denatureren, uitspraak zou hebben gedaan over 
een andere dan de voor hem gebrachte eis ter
wijl, wat deze eis betreft, het hoge administra
tieve rechtscollege niet bevoegd was." (A. C., 1980-
81, nr. 621, inzonderheid blz. 1243.) 

Het geannoteerd arrest sluit zich volledig aan 
bij de hierboven geciteerde stellingname. 
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lesgever technische vakken in de sub
regionale tewerkstellingsdienst Brugge. 

1.2. Bij aangetekende brief van 14 juli 
1995 deelt de adjunct-administrateur
generaal van de VDAB aan (verweerder) 
mede dat aan zijn arbeidsovereenkomst een 
einde wordt gemaakt met inachtneming 
van een opzegtermijn van zes maanden, 
welke ingaat op 1 augustus 1995. 

1.3. Bij brief van 28 juli 1995 vraagt (ver
weerder) om herziening van zijn ontslag, 
omdat hij volgens artikel 77, § 4, van het 
decreet van 12 december 1990 betre:ffende 
het bestuurlijk beleid de voorwaarden ver
vult om ambtshalve te worden gehouden. 

1.4. Op 5 oktober 1995 antwoordt de 
adjunct-administrateur-generaal aan (ver
weerder): 

'Uw dossier werd voorgelegd aan de ju
ridische dienst ten einde ons een advies te 
geven inzake uw vraag om als prioriteits
gerechtigde een herziening van uw ant
slag te krijgen. 

Op basis van dat advies en het feit dat de 
opleiding waarvoor u bent aangeworven 
door een beslissing van het Beheerscomite 
werd afgebouwd dien ik u tot mijn spijt 
mee te delen dat de dienst bij zijn stand
punt blijft u te ontslaan.' 

1.5. Op 14 december 1995 sluiten (ver
weerder) en de VDAB een nieuwe arbeids
overeenkomst, waarbij eerstgenoemde, met 
ingang van 1 februari 1996, onder het stel
sel van de gesubsidieerde contractuelen bij 
de subregionale tewerkstellingsdienst 
Brugge in dienst treedt als technische be
ambte", 

terwijl, eerste onderdeel, luidens artikel 
578, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek de 
arbeidsrechtbank kennis neemt van ge
schillen inzake arbeidsovereenkomsten met 
inbegrip van die welke betrekking heb
ben op schending van het fabrieksgeheim 
gedurende die overeenkomst, 

Deze bepaling ruim dient te worden op
gevat en dan ook betrekking heeft op alle 
betwistingen die hun oorzaak vinden in de 
bedoelde arbeidsovereenkomst, hetzij bij de 
totstandkoming, hetzij bij de uitvoering, 
hetzij bij de beeindiging ervan, 

In beginsel dan ook de arbeidsgerechten, 
met uitsluiting van de Raad van State, af
deling administratie, bevoegd zijn om ken
nis te nemen van de geschillen in verband 
met de arbeidsovereenkomst, die werd ge
sloten tussen een overheidsinstelling en een 
lesgever, tewerkgesteld als gesubsidieerde 
contractueel, 

De omstandigheid dat de contractuele 
vrijheid van partijen door een decreet enigs
zins zou zijn beperkt hieraan geen afbreuk 
doet, 

Te dezen verweerder de nietigverkla
ring nastreefde van "de beslissing van de 
adjunct-administrateur-generaal van de 
VDAB hem medegedeeld bij schrijven dd. 
05.10.1995 waarbij een einde wordt ge
steld aan de arbeidsovereenkomst van be
trokkene, dit met ingang van 01.08.1995" 
en van "de impliciete weigering verzoe
ker verder in dienst te houden", zich daar
bij beroepende op artikel 77, § 4, van het 
decreet van 12 december 1990 betreffende 
het bestuurlijk beleid, blijkens hetwelk de 
personeelsleden en de personen die onder 
de toepassing van deze afdeling vallen en 
die op de in artikel 68, 3°, bedoelde da
tum vijftig jaar oud zijn of die geslaagd zijn 
voor een door het Vast Wervingssecretariaat 
georganiseerd vergelijkend wervings
examen, ambtshalve worden in dienst ge
houden onder de in het voorgaande lid be
paalde voorwaarden, te weten de bij een be
sluit van de Vlaamse Executieve vastge
legde voorwaarden, waaruit hij als het ware 
een beding van werkzekerheid afleidde, 

De door verweerder aan de Raad van 
State voorgelegde betwisting zodoende dui
delijk de vraag betrof of eiser, niettegen
staande de voormelde wetsbepalingen, ver
mocht zijn beslissing tot ontslag, mits 
eerbiediging van een opzeggingstermijn van 
zes maanden, te handhaven en derhalve 
ontegensprekelijk verband hield met de 
rechtsgeldigheid van de beeindiging der ar
beidsovereenkomst, 

zodat de Raad van State bij het bestre
den arrest niet wettig vermocht te beslis
sen kennis te kunnen nemen van de be
slissing tot nietigverklaring van de 
impliciete weigering verweerder in dienst 
te houden, zich aldus de rechtsmacht van 
de arbeidsgerechten toe-eigenend (scherr
ding van de artikelen 144, 145 van de ge
coiirdineerde Grondwet van 17 februari 
1994, 2, 8, 9, 578, 1°, van het Gerechte
lijk Wetboek en 14 van de gecoiirdineerde 
wetten van 12 januari 1973 op de Raad van 
State); 

tweede onderdeel, verweerder de Raad 
van State bij het verzoekschrift, neerge
legd ter griffie van de Raad van State op 28 
november 1995, verzocht "de beslissingvan 
de adjunct- administrateur-generaal van de 
VDAB hem medegedeeld bij schrijven dd. 
05.10.1995 waarbij een einde wordt ge
steld aan de arbeidsovereenkomst van be
trokkene, dit met ingang van 01.08.1995" 



Nr. 453 HOF VAN CASSATIE 1089 

en "de impliciete weigering verzoeker ver
der in dienst te houden" wegens overtre
ding van hetzij de substantiele, hetzij op 
straffe van nietigheid voorgeschreven vor
men, overschrijding of afwending van 
macht te vernietigen, een en ander onder 
verwijzing naar artikel 77, § 4, van het de
creet van 12 december 1990 betreffende het 
bestuurlijk beleid, meer bepaald hoofd
stuk II, bestuurlijke maatregelen inzake 
het personeel van sommige openbare in
stellingen, dat stelt in hoofdstuk III -
Overgangsbepalingen : 

"De Vlaamse Executieve mag van de per
soneelsleden en de personen die onder toe
passing van dit hoofdstuk vallen diege
nen aanwijzen die in afwijking van de in 
artikel 65, § 2, limitatief opgesomde geval
len onder arbeidsovereenkomst in dienst 
worden gehouden, onder de bij een be
sluit van de Vlaamse Executieve vastge
stelde voorwaarden. 

De personeelsleden en de personen die 
onder de toepassing van deze afdeling val
len en die op de in artikel68, 3°, bedoelde 
datum vijftig jaar oud zijn of die geslaagd 
zijn voor een door het Vast Wervings
secretariaat georganiseerd vergelijkend 
wervingsexamen, worden ambtshalve in 
dienst gehouden onder de in het voor
gaande lid bepaalde voorwaarden", 

Verweerder in zijn verzoekschrift meer 
bepaald aanvoerde aan de voorwaarden te 
voldoen om van het recht op prioriteit ge
bruik te maken en bijgevolg in dienst 
diende te worden gehouden, 

Uit dit verzoekschrift blijkt dat verweer
der eiser geenszins verweet geen nieuwe 
overeenkomst te hebben gesloten, doch in
tegendeel de bestaande overeenkomst te 
hebben willen beeindigen, 

Bij de brief van 5 oktober 1995, geci
teerd in het bestreden arrest, overigens 
werd gepreciseerd dat de dienst bij zijn 
stand punt bleef om verweerder te ont
slaan, niettegenstaande diens vraag om een 
herziening van zijn ontslag te verkrijgen; 

Uit deze brief, die een antwoord bevat op 
verweerders brief van 28 juli 1995, waar
bij hij blijkens de vaststellingen van het be
streden arrest verzocht om een herzie
ning van zijn ontslag, zodoende duidelijk 
blijkt dat eiser weigerde de oorspronke
lijke overeenkomst, waaraan bij aangete
kende brief van 14 juli 1995 een einde werd 
gesteld mits inachtneming van een opzeg
gingstermijn van zes maanden, voort te zet
ten, 

zodat, in zoverre de Raad van State bij 
het bestreden arrest oordeelt dat verweer-

der bij zijn verzoekschrift van 28 novem
ber 1995 de vernietiging nastreefde van een 
beslissing waarbij eiser weigerde een 
nieuwe arbeidsovereenkomst te sluiten, de 
Raad zowel aan dit verzoekschrift, waar
uit blijkt dat verweerder eiser verweet ge
weigerd te hebben om hem verder in dienst 
te houden, als aan de in het bestreden ar
rest aangehaalde brief van 5 oktober 1995, 
uitgaande van eiser, waarbij deze verweer
der mededeelde dat gegeven ontslag te 
handhaven, een uitlegging geeft die onver
enigbaar is met de bewoordingen, de draag
wijdte en de zin van bedoelde stukken en 
derhalve de bewijskracht die hieraan is ge
hecht miskent (schending van artikelen 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek), minstens ambtshalve het voorwerp 
van de door verweerder ingestelde vorde
ring wijzigt (schending van artikelen 2, 702, 
3° en 1138, 2° van het Gerechtelijk Wet
hoek) en bijgevolg niet wettig kon beslis
sen bevoegd te zijn om kennis te nemen 
van het hem door verweerder voorgelegde 
geschil (schending van artikelen 144, 145 
van de gecoordineerde Grondwet van 17 fe
bruari 1994, 2, 8, 9, 578, 1", van het Ge
rechtelijk Wetboek en 14 van de gecoordi
neerde wetten van 12 januari 1973 op de 
Raad van State); 

derde onderdeel, een handeling haar con
tractuele aard niet verliest om de enkele re
den dat zij een eenzijdig karakter zou ver
tonen, 

Aldus de werkgever op grond van arti
kelen 32, 3°, en 37 van de wet van 3 juli 
1978 betreffende de arbeidsovereenkom
sten gemachtigd is aan de arbeidsovereen
komst een einde te maken door opzegging, 
hetgeen per definitie een eenzijdige han
deling is, 

Dit ontslag desgevallend een onrecht
matig karakter kan vertonen, doordat bij 
dit ontslag bepaalde voorschriften of ver
bodsbepalingen, zoals deze aangaande 
werkzekerheid, zouden zijn miskend, 

Deze vaststelling evenwel geenszins im
pliceert dat die handeling niet meer tot de 
contractuele rechtssfeer zou behoren, 

Zulks evenzeer geldt ten aanzien van de 
handeling, waarbij de werkgever zich er
toe beperkt zijn aanvankelijk gegeven ant
slag te handhaven, desgevallend in mis
kenning van een recht op werkzekerheid, 

zodat, in zoverre het bestreden arrest be
sluit dat de beslissing, vervat in de brief 
van 5 oktober 1995, waarbij eiser zich er
toe beperkte het oorspronkelijk gegeven 
ontslag te bevestigen, geen contractuele 
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handeling is, doch een eenzijdige hande
ling vormt, niet naar recht is verantwoord 
(schending van artikelen 1, 32, 3°, 37 van 
de wet van 3 juli 1978 betreffende de ar
beidsovereenkomsten, 1101, 1102, 1108, 
1134 van het Burgerlijk Wetboek en 77, § 
4, van het decreet van 12 december 1990 
betreffende het bestuurlijk beleid) en de 
Raad van State bijgevolg oak niet wettig 
kon beslissen bevoegd te zijn om van de 
vordering kennis te nemen (schending van 
artikelen 144, 145 van de gecoordineerde 
Grondwet van 17 februari 1994, 2, 8, 9, 
578, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek en 14 
van de gecoordineerde wet ten van 12 j a
nuari 1973 op de Raad van State) : 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt dat verweerder sedert 1989, on
der het stelsel van de gesubsidieerde 
contractuelen, bij arbeidsovereen
komst in dienst is als lesgever tech
nische vakken in de subregionale 
tewerkstellingsdienst Brugge; 

Dat de adjunct-administrateur-gene
raal van de VDAB op 14 juli 1995 aan 
verweerder heeft medegedeeld dat een 
einde werd gesteld aan zijn arbeids
overeenkomst met inachtneming van 
een opzeggingstermijn van zes maan
den, ingaande op 1 augustus 1995; 

Dat verweerder de herziening heeft 
gevraagd van zijn ontslag, bij brief van 
28 juli 1995, omdat hij de voorwaar
den zou vervullen bepaald bij artikel 
77, § 4, van het decreet van 12 decem
ber 1990 betreffende het bestuurlijk 
beleid, om ambtshalve in dienst te 
worden gehouden; dat dit verzoek ver
worpen werd; 

Dat de partijen op 14 december 1995 
een nieuwe arbeidsovereenkomst heb
ben gesloten waarbij verweerder met 
ingang van 1 februari 1996 bij dezelfde 
subregionale tewerkstellingsdienst in 
dienst is getreden als technisch be
ambte; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat verweerder bij 

verzoekschrift neergelegd voor de Raad 
van State de vernietiging heeft 
gevraagd "van de beslissing van de 
adjunct-administrateur-generaal van 
de VDAB. hem medegedeeld bij schrij
ven dd. 05.10.1995 houdende de be-

vestiging van zijn schrijven dd. 
14.07.1995 waarbij een einde wordt ge
steld aan de arbeidsovereenkomst van 
betrokkene, dit met ingang van 
01.08.1995 (. .. );de impliciete weige
ring verzoeker in dienst te houden"; 

Dat uit het arrest blijkt dat de brief 
van 5 oktober 1995 vermeldt "dat de 
dienst bij zijn standpunt blijft (ver
weerder) te ontslaan"; 

Dat verweerder opkomt tegen de be
slissing van eiser hem op te zeggen en 
hiervoor decretale bepalingen aan
voert die aan een beperkt aantal werk
nemers recht geven op het behoud van 
hun arbeidsovereenkomst; 

Overwegende dat de bestreden be
slissing oordeelt dat de Raad van State 
niet bevoegd is om te oordelen over het 
beroep tot nietigverklaring van de be
slissing van de adjunct-administra
teur-generaal, de arbeidsovereenkomst 
op te zeggen; dat het bestreden ar
rest evenwel beslist "dat de Raad wel 
bevoegd is om kennis te nemen van 
het beroep tot nietigverklaring van de 
'impliciete weigering (verweerder) in 
dienst te houden', althans in zoverre 
daarmee de weigering wordt bedoeld 
om met (verweerder) een nieuwe ar
beidsovereenkomst te sluiten"; 

Dat de Raad van State zodoende be
slist dat eiser in de brief van 5 okto
ber 1995 impliciet weigert verweer
der in dienst te nemen met een nieuwe 
arbeidsovereenkomst en oordeelt dat 
het verzoekschrift mede tegen die im
pliciete weigering zou gericht zijn; 

Dat de Raad van State aldus van de 
in het middel vermelde akten een uit
legging geeft die met de bewoordin
gen ervan onverenigbaar is; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
Overwegende dat de overige grie

ven niet tot ruimere cassatie kun
nen leiden; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het "de be
slissing van de adjunct-admini
strateur-generaal van de Vlaamse 
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Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Be
roepsopleiding, in zoverre zij (een) im
pliciete weigering inhoudt" vernie
tigt; beveelt dat dit arrest zal worden 
overgeschreven in het register van de 
Raad van State en dat daarvan mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; veroordeelt verweerder in de kos
ten; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de anders samengestelde afde
ling administratie van de Raad van 
St~te voor uitspraak overeenkomstig 
artrkel 33 van de gecoordineerde wet
ten op de Raad van State. 

10 september 1999 - Verenigde kamers 
- Voorzitter : de h. Marchal eerste voor
zitter.- Verslaggever : de h. Verougstraete, 
afdehngsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Geinger. 

Nr. 454 

3e KAMER - 13 september 1999 

PENSIOEN - WERKNEMERS - RUST
PENSIOEN- TIJDVAKKEN VAN VERZEKERING 
- TEWERKSTELLING IN TWEE OF MEER LID
STATEN- LEEFTIJDSVEREISTE- VERSCHIL
LENDE WETTELIJKE REGELINGEN - COM
MUNAUTAIRE BEPALINGEN- OPENING VAN 
HET RECHT- BEREKENING VAN UITKERIN
GEN. 

Artikel 49, lid 1, sub b-ii, van verorde
ning nr. 1408171 van 14juni 1971 zo
als gewijzigd en bijgewerkt bij verorde
ning nr. 2001 I 83, alsmede artikel49 lid 
1, sub b-ii, van verordening 140817l zo
als gewijzigd bij verordening nr. 2001 I 
83, bij verordening nr. 1248 I 92 en ver
ordening nr. 3096 I 95, moe ten aldus 
worden uitgelegd, dat wanneer de be
trokkene voldoet aan de voorwaarden van 
een wetgeving voor toekenning van een, zij 
het beperkt, ouderdomspensioen zon
der dat een beroep hoeft te word~n ge
daan op de tijdvakken van verzekering of 
van wonen vervuld krachtens een an
dere wetgeving, aan de voorwaarden 
waarvan niet is voldaan, het bevoegde or-

gaan overeenkomstig artikel 46 van die 
verordenig tach krachtens deze andere 
wetgeving vervulde tijdvakken in aan
merking dient te nemen, wanneer hier
door een hager ouderdomspensioen kan 
worden toegekend tot op het ogenblik 
waarop ook is voldaan aan de voorwaar
den _van deze wetgeving. (Art. 49, eer
ste hd, sub b-II, verordening nr. 1408171 
EEG.) 

(RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN T. LUSTIG) 

ARREST 

(A.R. S.96.0116.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 april 1996 door het 
Arbeidshof te Antwerpen gewezen; 

Gelet op het arrest van dit Hofvan 
30 juni 1997; 

Gelet op het arrest, op 17 decem
ber 1998 gewezen door het Hof van 
Justitie van de Europese Gemeen
schappen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel42 (ex-art. 51) van 

het Verdrag tot oprichting van de Euro
pese Economische Gemeenschap, gedaan te 
R?.~e op 25 maart 1957, zoals laatst ge
WIJZigd door het Verdrag tot oprichting van 
de Europese Unie, gedaan te Maastricht op 
7 februari 1992, artikelen 45 en 49.1, b) ii), 
van de Verordening (EEG) nr. 1408/71 be
treffende de toepassing en de sociale 
zekerheidsregelingen op werknemers en 
zelfstandigen, alsmede op hun gezinsle
den, die zich binnen de Gemeenschap ver
plaatsen, artikel 152 van de wet van 8 au
gustus 1980 betreffende de budgettaire 
voorstellen 1979-1980, artikel 33 van de 
herstelwet van 10 februari 1981 inzake 
pensioenen van de sociale sector, artikel 1 
§§ 1, 2, 3, van het koninklijk besluit van 22 
september 1980 tot uitvoering van artike
len 152, 153 en 155, van de wet van 8 au
gustus 1980 betreffende de budgettaire 
voorstellen 1979-1980, artikell, §§ 1 2 3 
van het koninklijk besluit van 17 febru~ri 
1981 tot uitvoering van artikelen 33 en 34 
van de herstelwet van 10 februari 1981 in
zak'e pensioenen van de sociale sector; 

doordat het bestreden arrest van beves
tiging de bestreden administratieve beslis
sing genomen door de Rijksdienst voor Pen
sioenen op 23 december 1993 vernietigt, in 
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zoverre de ingangsdatum van deze beslis
sing werd vastgesteld op 1 januari 1994, 
zegt voor recht dat verweerster gerech
tigd was op een rustpensioen ten laste van 
de Belgische Staat, gelijk aan het gewaar
borgd minimumpensioen, vastgesteld con
form de wetten van 8 augustus 1980 en 10 
februari 1981 vermenigvuldigd met de 
breuk 5.689/12,447, met dien verstande dat 
voor de periode van 4 februari 1989 tot en 
met 31 december 1993 de berekening van 
het toe te kennen pensioen op basis van 
19/40 van het gewaarborgd minimum
pensioen dient te gebeuren, de bestreden 
beslissing voor het overige bevestigt, en ei
ser veroordeelt tot betaling aan verweerster 
van het verschil tussen de uitbetaalde 
pensioenbedragen voor de periode februari 
1989 tot en met december 1993 en de bij dit 
arrest toegekende pensioenbedragen, op 
volgende gronden : Welke zijn volgens de 
Belgische wettelijke regeling de voorwaar
den om aanspraak te maken op een (vol
ledig of proportioneel) gewaarborgd 
minimumpensioen? Door bepalingen van 
artikelen 152 van de wet van 8.8.1980 en 
33 van de wet van 10.2.1981 is het duide
lijk dat in het eerste deel dezer bepalin
gen de voorwaarde wordt gesteld om aan
spraak te kunnen maken op het recht op 
een gewaarborgd minimumpensioen, ter
wijl het tweede onderdeel de wijze van be
rekening van het proportioneel bedrag voor 
een onvolledige loopbaan regelt. Artikel 1, 
§ 1, van het K.B. van 17.2.1981 zegt dat 
voor de toepassing van het artikel 33 van 
de herstelwet van 10 februari 1981 dient 
onder rustpensioen voor twee derden van 
een volledige loopbaan te worden verstaan, 
het rustpensioen dat toegekend wordt voor 
tenminste zoveel jaren van tewerkstel
ling in Belgie als werknemer, als er twee 
derden van het aantal jaren zijn die in aan
merking worden genomen voor het vast
stellen van de noemer van de breuk die de 
grootte aanduidt van het per kalender
jaar verworven pensioen. Eiser betwist niet 
dat, in principe, bij de toepassing van voor
gaande bepalingen, rekening moet gehou
den worden met artikel 45.1 van de Ver
ordening 1408/71 E.E.G. Het lijdt 
inderdaad geen twijfel dat het verkrijgen 
van het recht op een gewaarborgd 
minimumpensioen afhankelijk wordt ge
steld van het vervullen van (een minimale 
duur) tijdvakken van verzekering. In prin
cipe moet dus krachtens artikel 45 ook met 
de in Nederland vervulde tijdvakken van 
verzekering rekening gehouden worden om 
uit te maken of verweerster aanspraak kan 
maken op het rustpensioen op basis van het 

gewaarborgd minimumpensioen. Eiser past 
dit overigens stilzwijgend toe bij de beslis
sing van 23.12.1993/31.12.1993 voor het be
oordelen van de vereiste loopbaan, voor het 
openen van het recht. Het geschilpunt is 
dus aileen of met de tijdvakken van ver
zekering in Nederland ook reeds rekening 
moest gehouden worden op 1.2.1989, tijd
stip waarop verweerster 60 jaar werd en in 
Belgie pensioenrechten verkreeg, maar nog 
niet in Nederland, waar de pensioenleeftijd 

. 65 jaar is. Volgens eiser is artikel 49,1, b), 
ii) van Verordening 1408/71 E.E.G., hier 
van toepassing en laat dit artikel niet toe 
oflegt dit niet op de verzekeringstijdvakken 
in Nederland in aanmerking te nemen zo
lang daar - wegens het niet vervullen van 
de leeftijdsvoorwaarde- geen pensioen
rechten ontstaan. Een juiste lezing van de 
volledige toepasselijke tekst van artikel 49, 
1, b), ii), Verordening 1408/71 E.E.G. moet 
nochtans leiden tot het besluit dat de in
terpretatie van eiser daarmee niet in over
eenstemming is. Artikel 45 van de Veror
dening geeft de algemene regel aan dat zo 
nodig voor het verkrijgen van het recht op 
uitkeringen met de verzekerings tijdvak
ken in andere lid-staten vervuld, reke
ning moet gehouden worden. Artikel 49 is 
hierop niet een uitzondering, maar een bij
zondere toepassingsregeling "indien de be
trokkenen niet gelijktijdig voldoet aan alle 
voorwaarden, gesteld door alle wettelijke 
regelingen krachtens welke tijdvakken van 
verzekering zijn vervuld." In casu enkel de 
pensioenleeftijd. Krachtens de bepalin
gen van artikel 49 moest voor de opening 
van het recht op het gewaarborgd 
minimumpensioen in Belgie in casu wel be
roep worden gedaan op de verzekerings
tijdvakken vervuld krachtens de Neder
landse wettelijke regeling. De specifieke 
wijze van berekening van de uitkeringen 
voorzien in artikel 49, 1, b), ii), Verorde
ning 1408/71 E.E.G. is dus hier niet toe
passelijk. Ten onrechte stelt eiser dat hier 
onderscheid zou moeten gemaakt worden 
tussen "de berekening van het bedrag" en 
de "opening van het recht", en dat de re
geling rond het gewaarborgd minimum
pensioen enkel de berekening van het be
drag zou betreffen, zodat de regels van de 
Verordening niet van toepassing zouden 
zijn zolang er niet ook in Nederland een 
recht op pensioen is geopend. Deze 
stelling is niet pertinent aangezien de ho
ger geciteerde toepasselijke bepalingen op 
het gewaarborgd minimumpensioen, die 
juist als voorwaarde voor het openen van 
het (eventueel proportioneel) recht op een 
gewaarborgd minimum pensioen een 
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minimumduur van de totale beroeps
loopbaan als werknemer onderstellen. Zo
wel op basis van artikel 45/1 als ingevolge 
artikel 49 van de Verordening moet reke
ning gehouden worden met de 
verzekeringstijdvakken vervuld volgens de 
Nederlandse wettelijke regeling, ook al was 
in Nederland niet voldaan aan alle wette
lijke voorwaarden, met name de leeftijds
voorwaarde, om daar op pensioen aan
spraak te kunnen maken. Besloten moet 
dus worden dat ook reeds per 1.2.1989 ei
ser, krachtens artikel 49/1, b), ii), en 45/1 
van de Verordening het recht op 
gewaarborgd minimumpensioen had 
moeten erkennen, rekening houdend, voor 
het bepalen van de voor de opening van het 
recht minimaal vereiste beroepsloopbaan 
als werknemer, met de loopbaan vervuld in 
Nederland, maar enkel rekening houdend 
met de loopbaan vervuld in Belgie voor de 
(proportionele) berekening van het toe te 
kennen bedrag (art. 45/1 Verordening), nl. 
19/40 (art. 33, van de wet van 10.2.1981), 

terwijl, eerste onderdeel, krachtens arti
kel 152 van de wet van 8 augustus 1980 
het rustpensioen toegekend voor een vol
ledige loopbaan ten laste van de pensioen
regeling voor werknemer, niet lager mag 
zijn dan 214.644 fr.; dat in uitvoering hier
van bij koninklijk besluit van 22 septem
ber 1980 is bepaald dat onder rustpensioen 
voor een volledige loopbaan dient te wor
den verstaan het rustpensioen toegekend 
voor ten minste zoveel jaren van tewerk
stelling in Belgie als werknemer als er ja
ren zijn die in aanmerking worden gena
men voor het vaststellen van de noemer 
van de breuk die de grootte aanduidt van 
het per kalenderjaar verworven pensioen, 
waarbij moet rekening gehouden worden bij 
de vaststelling dezer jaren van tewerkstel
ling in Belgie, met de periodes die krach
tens enige wettelijke of reglementaire be
paling in aanmerking genomen worden 
voor prestaties in de werknemers
pensioenen; dat daaruit volgt dat in voor
komend geval een rustpensioen aileen kan 
worden verhoogd tot het gewaarborgd 
minimumbedrag indien de volledige loop
baan van de betrokkene in Belgie bewe
zen is; dat volgens deze bepalingen het mi
niumpensioen aan verweerster slechts kon 
toegekend worden wanneer zij een volle
dige loopbaan in Belgie bewijst, hetgeen 
terzake niet het geval is; dat uit deze be
palingen geenszins volgt dat voor de ope
ning van het recht op een minimum
pensioen, de beroepsloopbaan van ver
weerster reeds in aanmerking zou moeten 
genomen worden, ook al had zij daar nog 

geen recht op pensioen verworven (scherr
ding van art. 152, van de wet van 8 au
gustus 1980, 1, §§ 1, 2, 3, K.B. van 22 sep
tember 1980), 

tweede onderdeel, krachtens artikel 33 
van de herstelwet van 10 februari 1981 
mag, voor de werknemers die het bewijs le
veren van een beroepsloopbaan die ten
minste gelijk is aan twee derden van een 
volledige beroepsloopbaan, het bedrag van 
het rustpensioen ten laste van de pensioen
regeling niet kleiner zijn dan een breuk van 
de basisbedragen vastgesteld in artikel 152 
van de wet van 8 augustus 1980; dat in uit
voering hiervan bij koninklijk besluit van 
17 februari 1981 is bepaald dat onder rust
pensioen voor twee derden van een volle
dige loopbaan moet worden verstaan het 
rustpensioen dat toegekend wordt voor ten 
minste zoveel jaren van tewerkstelling in 
Belgie, als er twee derden van het aantal 
jaren zijn die in aanmerking worden ge
nomen voor het vaststellen van de noe
mer van de breuk die de grootte aanduidt 
van het per kalenderjaar verworven pen
sioen; dat dientengevolge vereist is dat een 
pensioen moet zijn toegekend voor een vol
doende tewerkstelling in Belgie; dat val
gens deze bepalingen de optrekking van het 
pensioenbedrag tot het minimumpensioen 
slechts kan toegekend worden aan ver
weerster wanneer deze de vereiste loop
baan in Belgie bewijst, hetgeen terzake niet 
het geval is; dat uit deze bepalingen geens
zins volgt dat, voor de opening van het 
recht op het minimumpensioen er beroep 
moet gedaan worden op en de beroeps
loopbaan van verweerster in aanmerking 
zou moeten genomen worden, ook al had zij 
daar nog geen recht op pensioen verwor
ven (schending van artikel 152, van de wet 
van 8 augustus 1980, 33, van de wet van 10 
februari 1981, 1, §§ 1, 2, 3, van het K.B. 
van 17 februari 1981), 

derde onderdeel, artikelen 45 en 49 van 
de Verordening nr. 1408/71 E.E.G. bepa
len op welke.wijze een Lid-Staat moet re
kening houden met de tijdvakken van ver
zekering of wonen, die een gerechtigde 
heeft vervuld in een andere Lid-Staat; dat 
artikel 45 meer in 't algemeen de in 
aanmerkingneming van tijdvakken van ver
zekering behandelt en artikel49, met in
achtneming van de vorige bepaling, de 
meer specifieke situaties regelt; dat nl. 
artikel 49 de berekening reglementeert der 
uitkeringen indien betrokkene niet gelijk
tijdig voldoet aan alle voorwaarden ge
steld door alle wettelijke regelingen krach
tens welke tijdvakken van verzekering of 
wonen vervuld zijn; dat volgens lid b) ii). 
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van deze bepaling, indien de betrokkene 
voldoet aan de voorwaarden van een en
kele wettelijke regeling zonder dat een be
roep behoeft te worden gedaan op de tijd
vakken van verzekering of van wonen 
welke vervuld zijn krachtens de wette
lijke regelingen aan de voorwaarden waar
van niet is voldaan, wordt het bedrag van 
de verschuldigde uitkering uitsluitend be
rekend overeenkomstig de wettelijke rege
ling aan de voorwaarden waarvan is vol
daan en uitsluitend rekening houdend met 
de tijdvakken welke krachtens deze 
wettelijke regeling zijn vervuld; da~ 
verweerster 60 jaar geworden op 1 februan 
1989 in Belgie gerechtigd was op een pen
sioen, toegekend op 19 dienstjaren, zon
der dat er een beroep moest gedaan wor
den op tijdvakken van verzekering of 
wonen, die vervuld waren in Nederland, al
waar niet werd voldaan nl. aan de voor
waarde van leeftijdsvereiste om gerech
tigd te zijn op uitkeringen; dat dienten
gevolge de specifieke bepaling van artikel 
49 1 b) ii) toepasselijk is en niet artikel 
45'v~n de Verordening (schending van art. 
45 en 49, 1, b) ii), van de Verordening nr. 
1408/71, E.E.G., 51, van het E.E.G. Ver
drag van 25 maart 1957), 

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

Overwegende dat bij arrest van 17 de
cember 1998 het Hofvan Justitie van de 
Europese Gemeenschappen gezegd heeft 
voor recht dat artikel 49, lid 1, sub b-ii, 
van verordening nr. 1408/71 van 14 juni 
1971, zoals gewijzigd en bijgewerkt_bij ver
ordening nr. 2001/83, alsmede artlkel49, 
lid 1, sub b-ii, van verordening 1408/71, 
zoals gewijzigd bij verordening nr. 2001/ 
83, bij verordening nr. 1248/92 en veror
dening nr. 3096/95, aldus moet worden 
uitgelegd, dat wanneer de betrokkene vol
doet aan de voorwaarden van een wetge
ving voor toekenning van een, zij het be
perkt, ouderdomspensioen, zonder dat een 
beroep behoeft te worden gedaan op de 
tijdvakken van verzekering of van wo
nen vervuld krachtens een andere wet
gevi~g, aan de voorwaarden waarvan niet 
is voldaan, het bevoegde orgaan overeen
komstig artikel 46 van die verordening 
toch de krachtens deze andere wetge-
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ving vervulde tijdvakken in aanmerking 
dient te nemen, wanneer hierdoor een ho
ger ouderdomspensioen kan worden toe
gekend tot op het ogenblik waarop ook is 
voldaan aan de voorwaarden van deze 
wetgeving; 

Dat het Hofvan Justitie die uitleg
ging baseert op de reden dat artikel 
49, lid 1, sub b-ii, van verordening nr. 
1408/71 zowel v66r als na de wijzi
ging ervan op 22 december 1995, moet 
worden uitgelegd in het licht van ar
tikel42 (ex-art. 51) van het Verdrag, 
zodat alle tijdvakken die zijn vervuld 
krachtens de wetgeving van de lidsta
ten aan de voorwaarden waaraan niet 
is voldaan, in aanmerking worden ge
nom en voor de berekening, overeen
komstig artikel 46 van deze verorde
ning, van ouderdomsuitkeringen, 
wanneer dit voor betrokkene gunsti
ger blijkt te zijn dan wanneer uitslui
tend de wetgeving aan de voorwaar
den waarvan is voldaan wordt 
toegepast en uitsluitend rekening 
wordt gehouden met de krachtens die 
wetgeving vervulde tijdvakken; 

Overwegende dat het middel valle
dig is gebaseerd op de onderstelling 
dat de beroepsloopbaan van ver
weerster in Nederland niet in aan
merking mag worden genomen en dat 
krachtens artikel 49, lid 1, sub b-ii, 
uitsluitend rekening mag worden ge
houden met de tijdvakken die krach
tens de Belgische regeling zijn ver
meld, ook al is dit ongunstig voor de 
betrokkene; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

13 september 1999 - 3e kamer - Voor
zitter : de h. Verougstraete, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Boes -
Gelijkluidende conclusie van mevr. De 
Raeve, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Houtekier en Biitzler. 
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lijke feiten - Beginsel "non his in idem" -
Toepassing. 986 

Gerechtskosten 
Burgerlijke zaken -Procedure in cassatie
Rechtsvordering ingesteld door het openbaar 
ministerie- Openbaar ministerie in het onge
lijk gesteld - Gevolg. 1076 

Grondwet 
Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99)- Artikel 29-
Briefgeheim - Bescherming - Draagwijdte 
- Postpakket - Verzending - Private 
firma. 1008 

Grondwet 
Grondwet 1994 (art. 100 tot einde) - Artikel 
159 - Rechterlijke Macht - Toepassing van 
besluit - Toetsing van de wettigheid -
Gevolg. 983 

H 
Handelspraktijken 

Handelspraktijkenwet - Gratis waardebon
nen - Geoorloofde verspreiding- N oodzake
lijke vermelding- Identiteit van de uitgever 
- Begrip. 954 

Handelspraktijken 
Handelspraktijkenwet - Gratis waarde
bonnen - Geoorloofde verspreiding -
Noodzakelijke vermelding- Geldwaarde
Begrip. 954 

Handelspraktijken 
Handelspraktijkenwet - Gratis waardebon
nen - Geoorloofde verspreiding - Verwer
ving van product of dienst - Begrip. 960 



Handelspraktijken 
Handelspraktijkenwet - Voorlichting van de 
consument- Gebruiksaanwijzing- Verplich
ting een bepaalde taal te gebruiken - Tech
nisch voorschrift in de zin van richtlijn 
83/189/EEG. 1067 

Her haling 
Veroordeling tot een criminele straf - Vroe
gere veroordeling tot een correctionele straf 
- In aanmerking genomen staat van wette
lijke her haling - Onwettigheid. 993 

Herroeping van het gewijsde 
Ontvankelijkheid - Termijn - Ontdekking 
van de ingeroepen grond - Begrip. 950 

Herstel in eer en rechten 
Veroordeling - Uitwissing - Nieuw feit -
Uitwerking. 937 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale 
zaken inbegrepen) - Rechtspleging in hoger 
beroep - Devolutieve kracht van het hoger 
beroep - Draagwijdte. 979 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale 
zaken inbegrepen) - Allerlei - Beslag -
Gedwongen tenuitvoerlegging- Ontwerp van 
verdeling - Bezwaren - Hoger beroep -
Tabel van de verdeling van de gelden -
Vaststelling. 1029 

Hoger beroep 
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) 
- Rechtspleging in hoger beroep - Bijko
mende veroordeling tot geldboete- Eenstem
migheid. 920 

Hoger beroep 
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) 
- Burgerlijke rechtsvordering (bijzondere regels) 
- Vrijspraak van de beklaagde - Hoger 
beroep van de burgerlijke partij - V eroorde
ling - Eenstemmigheid. 1039 

I 

Inkomstenbelastingen 
Vennootschapsbelasting - Vaststelling van 
het belastbaar netto-inkomen - Winsten -
Mtrekken van de belastbare winst - V aste 
deelnemingen- Gedurende het gehele belast
bare tijdperk ononderbroken eigendom -
Begrip. 911 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure- Aanslagtermijnen- Bij
zondere termijn - Rechtsvordering wijzend 
op het bestaan van niet aangegeven inkom
sten. 1023 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure-Aanslagtermijnen- Laat
tijdige aangifte - Gevolg. 1025 

4 -

lnkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Belastingaangifte 
Onderzoek en controle- Onderzoekingen t.a.v. 
de belastingplichtige en van derden- Inzage 
van een gerechtsdossier. 1020 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Belastingaangifte 
Onderzoek en controle- Onderzoekingen t.a.v. 
de belastingplichtige en van derden- Bericht 
van wijziging van aangifte. 1022 

lnkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Aanslag en inkohiering 
- Bedrog - Rechtsvordering - Termijnen 
van openbare orde - Verstreken termijnen 
- Burgerlijke rechtsvordering - Belgische 
Staat - Bestuur van de directe belastingen 
- Gevolg. 1042 

lnkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Aanslag en inkohiering 
- Termijnen van openbare orde- Verstre
ken termijnen - Burgerlijke rechtsvordering 
- Belgische Staat - Bestuur van de directe 
belastingen - Oorzakelijk verband tussen 
fout en schade - Tussenkomst van een eigen 
rechtsgrond - Gevolg. 1042 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Wijziging door de admi
nistratie van een aangifte- Daad van onder
zoek. 1022 

Inkomstenbelastingen 
Voorziening in cassatie - Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (1992) -Werking in 
de tijd. 911 

Inkomstenbelastingen 
Voorziening in cassatie - Vormen- Vorm 
van het cassatieberoep en vermeldingen -
V erzoekschrift tot cassatie - Belgische 
Staat- Minister van Financien - Bevoegde 
directeur - Handtekening - Bewijs. 911 

Inkomstenbelastingen 
Voorziening in cassatie- Vormen- Vorm 
van het cassatieberoep en vermeldingen -
Verzoekschrift tot cassatie- Belgische Staat 
- Minister van Financien - Bevoegde direc
teur - Machtiging - Begrip. 911 

Inkomstenbelastingen 
Rechten, tenuitvoerlegging en voorrechten van 
de Schatkist- Wetsbepaling betreffende de 
invordering- Openbare orde. 951 

Internationale verdragen 
Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende mid
delen van 30 maart 1961 - Artikel 36.2.a
Internationale s~uikhandel - Invoer - Fei
ten gepleegd in f!elgie en in het buitenland -
Mzonderlijke feiten - Beginsel "non bis in 
idem" - Toepassing. 986 



lnternationale verdragen 
Verdrag inzake psychotrope stoffen van 21 
fehruari 1971- Artikel 22.2.a(i)- Interna
tionale sluikhandel- Invoer- Feiten gepleegd 
in Belgie en in het huitenland - Afzonder
lijke feiten - Beginsel "non his in idem" -
Toepassing. 986 

Internationale verdragen 
Schengenuitvoeringsovereenkomst - Artikel 
54- Verdovende middelen- Internationale 
sluikhandel - Invoer - Feiten gepleegd in 
Belgie en in het huitenland - Afzonderlijke 
feiten - Beginsel "non his in idem" - Toe
passing. 986 

lnternationale verdragen 
Schengenuitvoeringsovereenkomst - Artikel 
71- Verdovende middelen- Internationale 
sluikhandel - Invoer - Feiten gepleegd in 
Belgie en in het huiten!and - Afzonderlijke 
feiten - Beginsel "non his in idem" - Toe
passing. 986 

Internationale verdragen 
Europese Unie- E.E.G.-Verdragvan 27 sept. 
1968- Voorlopige ofhewarende maatregelen 
- Artikel 24- Vereisten. 1027 

K 

Kort geding 
Bevoegdheid - Ogenschijnlijke rechten der 
partijen. 963 

M 

Misdrijf 
Gepleegd in het buitenland - Verdovende 
middelen - Internationale sluikhandel -
Invoer - Feiten gepleegd in Belgie en in het 
huitenland- Afzonderlijke feiten- Beginsel 
"non his in idem" - Toepassing. 986 

Misdrijf 
Verzwarende omstandigheden - Mensen
handel. 925 

Misdrijf 
Deelneming - Begrip. 1038 

0 

Onaantastbare beoordeling door de feiten
rechter 
Burgerlijke zaken - Vonnissen en arresten 
- Heropening van het dehat - Amhtshalve 
heropening van het dehat door de rechter. 

1034 

I 

5 -

Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
Beschermde werknemers - Werkgever -
Arheidsovereenkomst - Einde - Beeindi
ging- Ontslag zonder opzegging- Werkne
mer- Herplaatsing- Aanvraag- Termijn 
- Begrip. 903 

Onderzoek in strafzaken 
Processen-verhaal - Verplichting voor een 
onderzoeker om een proces-verhaal op te maken. 

941 

Onderzoek in strafzaken 
Opsporen van telefonische mededelingen -
Opsporing in het verleden - Tijdvak Ianger 
dan twee maanden. 941 

Onderzoek in strafzaken 
Opsporingsonderzoek - Politiediensten 
Autonomie- Voorwaarden- Procureur des 
Konings- Richtlijn. 1008 

Openbaar ministerie 
Strafzaken - Gerechtelijke politie - Opspo
ring van misdaden en wanhedrijven- Procu
reur des Konings- Voorafgaand en dadelijk 
bericht - Draagwijdte. 995 

Openbaar vervoer 
Nationale Maatschappij der Belgische Spoor
wegen - Tuchtmaatregelen - Beroep tot 
nietigverklaring- Raad van State- Bevoegd
heid. 1080 

Openbare orde 
Inkomstenhelasting - Wetshepaling hetref
fende de invordering. 951 

Overeenkomst 
Rechten en verplichtingen van partijen -
T.a.v. derden- Draagwijdte. 1073 

p 

Pensioen 
Werknemers - Rustpensioen - Tijdvakken 
van verzekering - Tewerkstelling in twee of 
meer lidstaten- Leeftijdsvereiste- Verschil
lende wettelijke regelingen- Communautaire 
bepalingen - Opening van het recht- Bere
kening van uitkeringen. 1091 

Politie 
Gerechtelijke politie- Opsporing van misda
den en wanhedrijven - Procureur des Konings 
- Voorafgaand en dadelijk hericht- Draag
wijdte. 995 

R 

Raad van State 
Afdeling administratie - Bevoegdheid- Akte 
van een administratieve overheid - Tucht
maatregel - Beroep tot nietigverklaring -
Beslissing m.h.t. het stakingsrecht. 1080 



Raad van State 
Afdeling adrrrinistratie- Bevoegdheid- Beroep 
tot nietigverklaring- Akte van een admini
stratieve overheid. 1083 

Raad van State 
Afdeling administratie- Inleidend verzoek
schrift - Miskenning van de bewijskracht 
van de akten. 1086 

Rechtbanken 
Burgerlijke zaken - Sociale zaken (bijzon
dere regels) - Werkloosheid - Recht op 
uitkering- Administratieve sanctie- Geschil 
- Bevoegdheid van de arbeidsrechtbank -
Omvang. 968 

Rechtbanken 
Burgerlijke zaken - Sociale zaken (bijzon
dere regels) - Werkloosheid - Recht op 
uitkering - Gratis uitoefenen van activiteit 
- Weigeringsbeslissing van werkloos
heidsdirecteur - Geschil - Bevoegdheid 
van de arbeidsrechtbank - Toetsing - Om
vang. 979 

Rechtbanken 
Strafzaken - Strafvordering - Redelijke ter
mijn - Taak van de rechter. 986 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 5 -
Artikel 5.3 - Voorlopige hechtenis- Rede
lijke termijn - Beoordeling. 1058 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 5 -
Artikel 5.4- Voorlopige hechtenis- Hand
having - Kamer van inbeschuldigingstelling 
- Mededeling van het dossier aan de verde
diging - Wijze van mededeling. 1001 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 -
Artikel 6.1 - Strafzaken - Strafvordering -
Gegevens aangebracht door het openbaar minis
terie - Geen kennisgeving aan de verdedi
ging. 941 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 -
Artikel 6.1- Redelijke termijn- Behande
ling van de zaak binnen een redelijke termijn 
- Verplichting in hoofde van de verdragsta
ten en hun gerechtelijke overheden. 986 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 -
Artikel 6.1- Redelijke termijn- Behande
ling van de zaak binnen een redelijke termijn 
- Verplichting in hoofde van de verdachte of 
de beklaagde. 986 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 -
Artikel6.1- Redelijke termijn- Overschrij
ding - Krenking van fundamenteel recht -
Gevolg. 986 
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Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 -
Artikel 6.1 - Verschillende beschuldigden 
- Verschillende straffen van vrijheidsbene
ming- Voorwaardelijke invrijheidstelling
Invloed. 1011 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 -
Artikel6.1- Voorlopige hechtenis- Toepas
sing. 1058 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 -
Artikel 6.1- Onpartijdige rechtbank- Hof 
van beroep- Eerdere vernietigde arresten
Gevolg. 1058 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 -
Artikel 6.2 - Vermoeden van onschuld -
Waarborgen. 925 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 -
Artikel 6.2- Voorwaardelijke invrijheidstel
ling- Herroeping - Voorwaarde - Vermoe
den van onschuld - Gevolg. 1005 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 -
Artikel 6.3 - Artikel 6.3.d - Getuige -
Oproeping - V erzoek van de beklaagde -
Grenzen - Taak van de rechter. 920 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 -
Artikel 6.3 - Artikel 6.3.d - Getuigen -
Oproeping - V erzoek van de beklaagde -
Afwijzing door de rechter Voorwaar-
den. 920 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 8 -
Artikel 8.2- Eerbiediging van de briefwisse
ling - Beperking - Bij de wet voorzien -
Begrip -Architect - Beroepsplichten. 1077 

Rechterlijke tucht 
Ambtsplichten - Begrip 

Rechterlijke tucht 

1062 

Onverenigbaarheden- Consult geven aan de 
partijen en hun verdediging voeren- Verbod 
- Doel. 1062 

Rechterlijke tucht 
Kamervoorzitter in het hof van beroep -
Gedragingen - Ambtsplichten - Waardig
heid van het ambt - Tuchtvordering. 1062 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
"Non bis in idem"- Verdovende middelen
Internationale sluikhandel- Invoer- Fei
ten gepleegd in Belgie en in het buitenland -
Afzonderlijke feiten - Beginsel "non bis in 
idem" - Toepassing. 986 
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Rechtsbeginsele (Algemene) 
Tot het bewijs van het tege.~el wordt ieder
een geacht te goeder trouw/e zijn. 1077 

Recht van verdediging 
Burgerlijke zaken- Conclusies- Rechtban
ken. 1034 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Verzoek tot verhoor van een 
getuige - Afwijzing - Beoordeling door de 
rechter. 920 

Recht van verdediging 
Strafzaken- Strafvordering- Gegevens aan
gebracht door het openbaar ministerie- Geen 
kennisgeving aan de verdediging. 941 

Recht van verdediging 
Strafzaken- Voor!opige hechtenis- Hand
having - Kamer van inbeschuldigingstelling 
- Mededeling van het dossier aan de verde
diging - Wijze van mededeling. 1001 

Recht van verdediging 
Strafzaken- Vervolging wegens deelneming 
aan misdrijf- Verweer van de beklaagde. 

1038 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Geen conclusie- Strafzaken (geestrijke dran
ken en douane en accijnzen inbegrepen) -
Veroordeling op de strafvordering- Te ver
melden wettelijke bepalingen. 939 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Geen conclusie- Strafzaken (geestrijke dran
ken en douane en accijnzen inbegrepen) -
Straf- Verval van het recht tot sturen -
Motivering. 940 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en 
vonnisgerecht - Aard van het misdrijf -
Beschikking tot verwijzing wegens wanbedrijf 
- Onbevoegdverklaring - Als misdaad te 
omschrijven feit. 997 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en 
vonnisgerecht- Verzachtende omstandighe
den- Beschikking tot verwijzing- Misdaad 
en wanbedrijf- Verzachtende omstandighe
den niet omschreven- Vonnisgerecht onbe
voegd- Gevolgen. 1004 

s 
Sociale zekerheid 

Werknemers- Rijksdienst voor Sociale Zeker
heid - Ontdoken bijdragen - Bijzondere 
herstelwijze-Veijaring- Burgerlijke rechts
vordering van de Rijksdienst - Gevolg. 1042 

Sociale zekerheid 
Werknemers- Rijksdienst voor Sociale Zeker
heid- Bijdragen- Veijaring- Burgerlijke 
rechtsvordering van de Rijksdienst - Oorza
kelijk verband tussen fout en schade - Tus
senkomst van een eigen rechtsgrond -
Gevolg. 1042 

Stedenbouw 
Herstel van plaats in de vorige staat. Betaling 
van een meerwaarde - Herstelmaatregelen 
- Gewesten en gemeenten - Burgerlijke
partijstelling. 918 

Straf 
Andere straffen - Verval van het recht tot 
sturen - Motivering. 940 

Straf 
Zwaarste straf- Voorwaardelijke invrijheid
stelling - Invloed. 1011 

Strafvordering 
Gerechtelijke politie- Opsporing van misda
den en wanbedrijven- Procureur des Konings 
- Voorafgaand en dadelijk bericht- Draag
wijdte. 995 

Strafvordering 
Opsporingsonderzoek - Politiediensten -
Autonomie- Voorwaarden- Procureur des 
Konings - Richtlijn. 1008 

T 

Taalgebruik 
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935)- In hager 
beroep - Strafzaken - Weigering om de 
zaak te verwijzen naar een rechtscollege waar 
de rechtspleging in een andere taal wordt 
gevoerd - Cassatieberoep - Niet-ontvanke
lijkheid. 939 

u 
Uitlevering 

Voorlopige aanhouding - Duur - Bevel tot 
aanhouding, verl~end door een buitenlandse 
overheid - Procedure van uitvoerbaar
verklaring - Toepassingsgebied. 1014 

v 
Vereniging zonder winstoogmerk 

Rechtspersoonlijkheid- Ledenlijst- Neer
legging ter griffie van de burgerlijke recht
bank- Verzuim- Sanctie. 943 

Verjaring 
Strafzaken - Strafvordering- Schorsing
Nieuwe wet - Uitwerking. 938 



Verwijzing na cassatie 
Burgerlijke zaken- Vonnis van de arrondis
sementsrechtbank- Schending van een regel 
inzake bevoegdheid- V ernietiging- Verwij
zing naar de bevoegde rechter. 967 

Verwijzing na cassatie 
Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking 
- Onttrekking- Onwettige beslissing. 1032 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking 
- Rechtbanken - Onttrekking- Rechtban
ken - Bevoegdheid. 1032 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Strafzaken - Gewettigde verdenking - Cor
rectionele rechtbank - Onpartijdigheid en 
obj ectiviteit - Benadeelde is rechter in de 
rechtbank. 923 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Strafzaken- Gewettigde verdenking- Onder
zoeksrechter - Ontvankelijkheid. 992 

Verwijzing Van een rechtbank naar een 
andere 
Strafzaken- Gewettigde verdenking- Recht
bank van eerste aanleg- Onpartijdigheid en 
objectivitei t- Benadeelde rechter in die recht
bank. 1007 

Verzet 
Strafzaken - Bij verstek gewezen vonnis van 
onbevoegdverklaring - V erzet van de be
klaagde - Niet-ontvankelijkheid. 997 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Algemeen - Herope
ning van het de bat- Ambtshalve heropening 
van het debat door de rechter - Voorwaar
den. 1034 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving - Kamer van inbeschuldiging
stelling- Verplichting- Verdachte- Con
clusie- Schuld- Bewijs. 1001 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving - Kamer van inbeschuldiging
stelling - Mededeling van het dossier aan de 
verdediging - Wijze van mededeling. 1001 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving- Regelmatigheid van het bevel 
tot aanhouding- Controle door de onderzoeks
gerechten - Tijdstip. 1006 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving- Raadkamer- Onregelmatig
heid- Gevolg- Kamer van inbeschuldiging
stelling- Voorwaarden. 1011 

Voorlopige hechtenis 
Samenvattende ondervraging- Verzuim
Gevolg. 925 
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Voorlopige hechtenis 
Voorlopige invrijheidstelling- Beklaagde niet 
verschenen- Beslissing- Motivering. 1010 

Voorlopige hechtenis 
Voorlopige invrijheidstelling - Verzoek -
V erwerping - Motivering - Toepasselijke 
wet. 1058 

Voorlopige hechtenis 
Inzage van het dossier - Handhaving -
Rechtspleging in hager beroep - Toepassing. 

1011 

Voorlopige hechtenis 
Cassatieberoep - Vorm van het cassatie
beroep - Gedetineerde - Bewaarder van de 
gevangenis - Ondertekeningen - Stuk -
Draagwijdte. 1003 

Voorwaardelijke invrijheidstelling 
Herroeping- Voorwaarde- Vermoeden van 
onschuld - Gevolg. 1005 

Voorwaardelijke invrijheidstelling 
Zwaarste straf- Invloed. 1011 

Vordering in rechte 
Begrip. 956 

Vreemdelingen 
Vreemdelingenwet- Mensenhandel- Ver
zwarende omstandigheid. 925 

Vreemdelingen 
Vreemdelingenwet - Mensenhandel - Bin
nenkomen in het Koninkrijk - Luchthaven
transitzone. 925 

Vreemdelingen 
Vreemdelingenwet - Mensenhandel - Bij
zonder kwetsbare positie van de vreemdeling 
- Feitelijke gegevens. 925 

Vreemdelingen 
Vasthouding in een aan de grens gelegen 
plaats- Verzoekschrift van de vreemdeling 
- Beroep tegen de maatregel - Onderzoeks
gerechten - Beroep gegrond verklaard -
Beslissing van invrijheidstelling - Cassatie
beroep van de procureur-generaal bij het hof 
van beroep - Ontvankelijkheid. 1015 

Vreemdelingen 
Vasthouding in een aan de grens gelegen 
plaats - Verzoekschrift ·van de vreemdeling 
- Beroep tegen de maatregel - Onderzoeks
gerechten - Beroep gegrond verklaard -
Beslissing van invrijheidstelling - Cassatie
beroep van de procureur-generaal bij het hof 
van beroep - Gevolgen. 1015 

Vreemdelingen 
Vasthouding in een aan de grens gelegen 
plaats- Verwijdering uit hetland- Verzet 
van de vreemdeling tegen uitvoering van ver
wijdering - Nieuwe beslissing tot vasthou
ding- Aard- Wettelijkheid. 1015 
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w 
W erkloosheid 

Recht op uitkering- Administratieve sanctie 
- Geschil- Bevoegdheid van de arbeidsrecht
bank - Toetsing - Omvang. 968 

Werkloosheid 
Recht op uitkering - Gratis uito~fenen van 
activiteit - Weigeringsbeslissing ,van werk-

I I s-~ --

loosheidsdirecteur- Geschil - Bevoegdheid 
van de arbeidsrechtbank- Toetsing- Omvang. 

979 

Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten 

Werking in de tijd en in de ruimte- Werking 
in de tijd - Inkomstenbelastingen - Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen (1992)
Cassatieberoep. 911 
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