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EEN EEUW BEDENKINGEN 
OVER DE JUSTITIE 

Rede uitgesproken door de heer Jean-Marie Piret, procu
reur-generaal bij het Hof van Cassatie, op de plechtige 
openingszitting van het Hof, op 1 september 1999 

1. Inleiding 

Ons tijdperk wordt gekenmerkt door een wildgroei aan wetge
vende initiatieven en inderhaast doorgevoerde hervormingen. Het 
leek mij daarom, bij het begin van het laatste gerechtelijkjaar van 
de twintigste eeuw, een uitgelezen gelegenheid om even achteruit 
te blikken. Laat mij uw gids zijn in een, ietwat vermetele, ontdek
kingsreis langs de markante passages in de openingsredes van de 
twintigste eeuw. 

Deze tocht zal aan heel wat zaken voorbijgaan, tach zal worden 
gepoogd te wijzen op het belangrijkste, op datgene wat ook nu nog 
een licht op de toekomst kan werpen. 

U zal het met mij eens zijn dat het citeren van een honderdtal 
data onbegonnen werk is. Ik zal me dus beperken tot enkele data 
en voor de overige teksten verwijzen naar het Bulletin des arrets 
de la Cour de cassation en naar de Arresten van Cassatie, als u het 
drukken van deze tekst wil gelasten. Ik beloof u evenwel dat geen 
enkele plechtige openingsrede van deze eeuw over het hoofd zal 
worden gezien. 

In het jaar 1900 werd evenwel geen rede uitgesproken. De 
benoeming van procureur-generaal Melot was immers nog niet in 
het Belgisch Staatsblad gepubliceerd! 

Nihil novi sub sole. 

2. De historische openingsredes 
De kalme beginjaren van de eeuw baden Raymond Janssens de 

gelegenheid historische onderwerpen te bespreken : de graaf de 
Neny en het Conseil prive (dat als te volgzaam jegens de overheid 
werd beschouwd) (1904), de eerste voorzitters de Gerlache (voor 
wie Leopold I de eed had afgelegd) en Defacqz (1905), Nicolas 
Bourgoigne en het internationaal privaatrecht (1906), Philippe 
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Wielant (wiens beroemdheid door Damhouder werd ingepikt) en 
bet onderzoek in strafzaken (1907). In 1910 wees Raymond Jans
sens op de lacunes in de wet op de beroepsverenigingen en brak, 
toen reeds, een lans voor collectieve arbeidsovereenkomsten. 

Dit overzicht zal trouwens duidelijk maken hoezeer onze 23 
redenaars een voorlopersrol hebben vervuld. Het verwijt dat hen 
soms wordt gemaakt dat zij "fossielen" zijn, is dus onterecht en 
toont aan dat degenen die dat verwijt maken hun tekst zelfs niet 
hebben gelezen. 

Tijdens de oorlog 1914-1918 was een deel van het Justitiepaleis 
tot kazerne omgebouwd. Dat belette Georges Terlinden evenwel 
niet korte toespraken te houden, zoals op 2 oktober 1916 toen hij 
met bittere ironie opmerkte: "Il arrivera un jour", zo richtte hij 
zich tot de raadsheren, "ou l'Histoire vous comparera a ces grands 
vieillards qui, a Rome, assis sur leurs chaises curules, semblables 
a des dieux, frappaient de leurs batons d'ivoire les Barbares en 
extase devant tant de grandeur et tant de majeste"! Misschien toch 
een zweem van fossilisatie! 

In 1918 verzocht Terlinden het Hof zijn werkzaamheden op te 
schorten omdat de bezetter zich mengde in de rechtsbedeling. 

N a de oorlog sprak hij over de moedige houding van de Belgische 
magistratuur tijdens de Duitse bezetting (1919) en vervolgens over 
haar houding na de wapenstilstand, waarbij hij de ijdele kritiek 
waarmee zij, ook toen reeds, werd beladen, aan de kaak stelde 
(1920). In 1922 maakte hij een inventaris op van vijftig jaar 
openingsredes voor het Hof van Cassatie, sedert de wet van 
18 juni 1869 die, weliswaar in een andere vorm, de zittingen uit 
bet oude recht had heringevoerd, waarop de rechters "mercredy 
a pres disne" tot een gewetensonderzoek werden verplicht en even
tueel de censuur opliepen die de "infracteurs et transgresseurs des 
ordonnances" bestrafte. 

Tijdens de tweede wereldoorlog werden geen openingsredes 
uitgesproken. Op 15 september 1944 echter, in een zwaar getro:ffen 
Justitiepaleis, verkondigde Leon Cornil, toen advocaat-generaal: 
"Au moment ou, le 3 septembre, les prestigieuses armees alliees, 
aidees par nos magnifiq'ues forces de l'interieur, fon!faient sur 
Bruxelles a une vitesse qui tenait du prodige, les hordes alle
mandes fuyant en debandade n'ont pas voulu abandonner la capi
tale sans y laisser une marque eclatante de leur barbarie, qui 
demeurerait le symbole de leur horreur du Droit : elles ont incendie 
le Palais de Justice. Sans doute les miserables qui les avaient 
servis ont-ils cru qu'ainsi serait retarde, voire compromis le juste 
chatiment de leur trahison". 

En de redes in 1945 en 194 7 hadden het respectievelijk over de 
juridische gevolgen van de brand in de griffie van het "Hof van 
Verbreking" en over de wederopbouw van het Justitiepaleis te 
Brussel. 

Treilhard had, onder vigeur van het oude recht, beklemtoond dat 
openingsredes geen voorwendsel voor ijdel vertoon mochten 
worden. De plechtige dag waarop de magistratuur zich diende te 
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bezinnen over haar plichten, mocht niet verworden tot een dag 
waarop zelfgenoegzaamheid en zelfverheerlijking hoogtij vierden ... 

Die aansporing - die overigens weinig gehoor vond - was voor 
Georges Terlinden geen beletsel om onder de titels "Un jubile" en 
"Adieux", terug te blikken op de vijftig jaren sedert zijn eedafieg
ging als advocaat. Hij stipte daarbij aan dat hij die bewuste eed 
samen met de eerste voorzitter Van Iseghem had afgelegd, en 
maakte van de gelegenheid gebruik om een resem advocaten en 
magistraten op te voeren, de een vanzelfsprekend al uitmuntender 
dan de andere. Tegelijkertijd pleitte hij echter voor de aanwerving 
van jonge magistraten en stelde voor de vrijwillige stage die toen 
reeds hestand op het Brusselse parket, tot alle parketten uit te 
breiden (1923, 1926). 

Waarom zouden de eerbetuigingen van onze voorgangers aan de 
hunne ons tegen de haren strijken? Is hun voorbeeld niet de beste 
aansporing? Zou onze hedendaagse samenleving niet beter af zijn 
als minder de nadruk werd gelegd op het belichten van iemands 
tekortkomingen en meer op het prijzen van zijn kwaliteiten? 

De wetgever heeft in die zin gehandeld toen hij, zij het ruim laat, 
in 1948 alle ambten binnen de magistratuur voor de vrouwen 
openstelde. Ret volgende jaar schetste advocaat-generaal Charles 
Collard de evolutie van de intrede van de vrouw in de wereld van 
de Justitie. Hij wees daarbij op de problemen die toentertijd te 
wijten waren aan het gezag van de man, gezag dat inmiddels zowel 
in feite als in rechte verdwenen is ... 

Hij verwees ook naar het arrest van 11 november 1889 in zake 
Marie Popelin. In de Pasicrisie vindt men na dat arrest een citaat 
uit een "Disputatio" van Wezembeek: "Postulare possunt omnes, 
qui non prohibentur. Prohibentur alii quidem edicto, alii lege, alii 
sententia judicis; ut surdi, muti, foeminae ... (1673)". 

De reeks historische openingsredes bereikt zijn hoogtepunt met 
de vier redes die Barthelemi Jottrand, kleinzoon van een van onze 
grondwetgevers, van 1929 tot 1932 heeft uitgesproken en die alle 
het thema van de vrijheid aansnijden. 

"Sur le chemin de la liberte" geeft een overzicht van de inspan
ningen die de Belgen tot 1829 hebben geleverd om hun autonomie 
te versterken. "L'etablissement de la liberte" verhaalt de omwente
ling van 1830 en de oprichting van de Belgische Wetgevende 
Macht. In 1931 herinnerde Jottrand eraan dat het recht op 
ontbinding van Kamer en Senaat aan de Koning was verleend om 
de Uitvoerende Macht te beschermen tegen inmenging door de 
Wetgevende Macht. Net zoals de parlementaire onschendbaarheid 
aan de kamerleden en de senatoren werd toegekend om hen te 
beschermen tegen machtsmisbruik door de Uitvoerende en de 
Rechterlijke Macht. In "Les juges d'un peuple libre" tenslotte, een 
rede die werd uitgesproken op het eeuwfeest van de Belgische 
Rechterlijke Macht, heeft hij het over de nadelen van de verkiezing 
van de rechters, de noodzaak om de keuze van de regering te 
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beperken en van de onafzetbaarheid van de rechters, over de 
openbaarheid van de terechtzittingen en de motivering van de 
vonnissen. 

Het is zeker niet overbodig even te verwijlen bij de inspanningen 
en overpeinzingen die hebben geleid tot de regels die thans 
gemeengoed zijn geworden en daardoor bijna als banaal worden 
beschouwd. Zelfs dat soort regels kan door verloop van tijd worden 
uitgehold en loopt het risico eens te worden miskend. Veelbeteke
nend is in dat verband het beginsel van de onafzetbaarheid van de 
rechter. Meer dan ooit dient men zich ervan bewust te zijn dat die 
onafzetbaarheid van wezenlijk belang is voor hun onafhankelijk
heid, nu artikel 152 van de Grondwet voor herziening vatbaar is 
verklaard. Daar artikel 153, waarbij de Koning de macht heeft om 
de leden van het openbaar ministerie te ontslaan, integendeel niet 
kan worden gewijzigd, verdient ook de onafhankelijkheid van het 
openbaar ministerie, ook al is die niet onbeperkt, onze aandacht. 

Dit korte overzicht van historische openingsredes zou niet 
volledig zijn zonder de rede te vermelden die procureur-generaal 
Hayoit de Termicourt in 1960 aan de Hoge Raad voor Congo wijdde. 
Die Raad bestond van 1889 tot 1930 en was tegelijkertijd hof van 
cas sa tie, hof van beroep, hof van tweede beroep en gerecht dat in 
sommige gevallen in eerste en laatste aanleg uitspraak deed, en 
consultatieve raad voor de wetgeving. Aldus was ook in Belgisch 
Congo de wens vervuld "d'etre traite par droit et sentence", wat in 
Belgie reeds sedert 1356, ter gelegenheid van de Blijde lntrede van 
Wenceslas van Brabant, een verworven recht was. 

3. Het Hof van Cassatie 

In 1953 beschreef Raoul Hayoit de Termicourt ons Hof zoals dat 
honderd jaar eerder bestond. De eerste kamer wees toen 38 
arresten, de tweede kamer 110 ... 

Sindsdien was het aantal arresten vermenigvuldigd met vier in 
burgerlijke zaken en met twaalf in strafzaken. Heden geldt respec
tievelijk de factor 21 en de factor 22. Een gelukzalige tijd, de 
beginperiode van deze eeuw, toen het Hof, zo'als Leon Cornil 
opmerkte, zich niet bekommerde om het wijzen van een groot 
aantal arresten, maar enkel om het wijzen van volmaakte arresten 
(1950). 

In 1990 belichtte Ernest Krings de factoren die de werklast van 
alle gerechten aanzienlijk hebben verzwaard. Zijn analyse blijft 
actueel; inzonderheid de enorme ontwikkeling van de nationale en 
internationale wetgeving als gevolg van ons steeds complexer 
maatschappelijk bestel, speelt daarbij een grote rol. Ook de hard
nekkige hoewel verkeerde tendens om het Hofvan Cassatie als een 
derde aanleg te beschouwen en aldus voorbij te gaan aan zijn taak 
als bewaarder van de wettelijkheid, is mede oorzaak van de 
gestegen werklast, althans bij het Hof. 

Paul Leclercq gafvolgende omschrijving van het Hofvan Cassa
tie: '1'agent du pouvoir legislatif charge de ramener, le cas echeant, 
le pouvoir judiciaire au respect de la loi". Hij voegde daaraan toe: 
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"un agent de liaison entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir legis
latif, participant a l'exercice du pouvoir judiciaire, en marge de l'un 
et de l'autre" (1925). 

Die voorstelling van het Hof van Cassatie als een agent van de 
Wetgevende Macht of als een marginale instelling bracht Leon 
Cornil tot een ontroerende reactie, die ik reeds vroeger aanhaalde : 
"Ik heb de openingsrede van mijn uitmuntende voorganger gelezen 
en herlezen. Ik heb er lang over gemediteerd. Wat het mij ook kost, 
ik kan op dit punt de mening van mijn meester niet delen" (1948). 
En uit die lange overpeinzing leidde hij natuurlijk af dat het Hof 
van Cassatie een orgaan is van de Rechterlijke Macht. Die opvat
ting is thans gemeengoed geworden. 

Benevens de openingsredes die aldus over de oorsprong, de aard 
en de geschiedenis van het Hof handelen, zijn er talrijke redes 
geweest die de belangrijkste arresten van het Hof en de verschil
lende aspecten van zijn opdracht hebben belicht. 

Het Hof is thans verplicht om elk jaar een jaarverslag op te 
stellen, waarin de meest betekenisvolle arresten worden opge
nomen. Baron Krings heeft die wettelijke verplichting niet afge
wacht. In 1990 belichtte hij beslissingen die een wezenlijke 
bijdrage hebben geleverd tot de rechtsvinding, bijvoorbeeld met 
betrekking tot algemene rechtsbeginselen, misbruik van recht, 
aansprakelijkheid buiten overeenkomst, staking, het begrip 
gerecht en de rechten van de mens. 

Georges Terlinden had reeds ten tijde van de eerste wereldoorlog 
twee openingsredes gewijd aan de werkzaamheden van de ver
enigde kamers. Hij vermeldde daarin, onder andere, een beslissing 
die de openingsdatum van de lijsterjacht bepaalde, een andere 
waarin gezegd werd dat het verbod om in de nabijheid van 
woonhuizen vuur te maken, niet gold voor steenbakkerijen, een 
derde die stelde dat het binnen spoorwegstations verboden is 
zonder voorafgaande toelating de sporen te betreden . . . Die 
arresten stammen weliswaar uit de vorige eeuw, maar ook onze tijd 
kent zijn deel van dergelijke ogenschijnlijk banale problemen die 
echter niet van enig praktisch nut zijn gespeend. 

De voornaamste taak van de verenigde kamers is over de 
eenheid van rechtspraak te waken. 

Diezelfde bezorgdheid voor de eenheid van rechtspraak lag aan 
de basis van de wet van 25 februari 1954 die de voltallige zittingen 
heeft ingevoerd. Die vernieuwing wilde ook verhelpen aan de 
vermindering van het aantal raadsheren per kamer en aan de 
scheiding van de kamers in twee afdelingen, een Franse en een 
N ederlandse. Burggraaf Hayoit de Termicourt heeft hun werking 
onderzocht, en herinnerde eraan dat de stabiliteit van de recht
spraak, hoeksteen van de rechtszekerheid, niet met starre recht
spraak mag worden verward : wanneer een wet zeer oud is, en de 
wetgever zijn wil niet heeft geuit in zulke bewoordingen dat de 
rechter elke versoepeling van de wettekst, elke inperking ofverrui
ming van de draagwijdte ervan ontzegd is, dan kan het gebeuren 
dat de evolutie van de zeden, de maatschappelijke, ja zelfs de 
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technische vooruitgang, een andere uitlegging rechtvaardigen, zoal 
niet gebieden, dan die welke voorheen aangenomen werd (1967). 

Een betere omschrijving van de rol van de voltallige zittingen is 
nauwelijks denkbaar. Het gaat immers om zittingen waarbij negen 
in plaats van drie of vijf raadsheren bij de beslissing worden 
betrokken en die worden gehouden wanneer de rechtspraak van 
het Hof tegenstrijdig is of wanneer daartoe gevaar bestaat. 

Vooral het openbaar ministerie hoort attent te zijn en in voorko
mend geval een voltallige zitting aan te vragen. 

Leon Cornil heeft de voorwaarden voor een herziening van de 
rechtspraak verduidelijkt. In 1950 verklaarde hij : ''Wij zijn door 
de Natie belast met de taak recht te spreken, wij hebben de plicht 
ons in het leven onder te dompelen om daarin de werking te 
onderkennen van alle krachten die de ontwikkeling ervan bei:n
vloeden." 

"Het belang van een juridisch voorval staat overigens niet altijd 
in rechtstreeks verband met de controverse die het oproept. 
Wanneer een zelfde juridisch feit evenwel tot talrijke beslissingen 
heeft geleid die geen harmonieus geheel vormen, lijkt een nieuwe 
bezinning door de rechter niet misplaatst." (1956). 

In dat geval moet de rechter niet per se willen achterhalen wat 
de stellers van een of andere wetsbepaling, in de vorige eeuw, voor 
ogen hadden. Hij moet zich afvragen wat die achterliggende 
gedachte zou zijn als dezelfde wet nu zou worden opgesteld. 

Wanneer gerechtelijke vrede heerst en een oplossing als billijk 
wordt ervaren, wanneer bovendien de bodemgerechten de recht
spraak van het Hof volgen, die oak door de rechtsleer wordt 
bijgetreden, wanneer de wetgevende karners en de publieke opinie 
daarmee vrede hebben, dan is een wijziging van de rechtspraak 
zelden verantwoord. 

Dat is des te meer het geval aangezien die wijziging pas mogelijk 
is als de vraag aan de tegenspraak van de partijen is onderworpen 
en als zij bij middel van cassatieberoep regelmatig aan het Hof is 
gesteld. Het Hof zal dan de vraag volledig en duidelijk moeten 
oplossen en hoort daarbij steeds oog te hebben voor de lering die 
juristen uit het arrest zullen halen (1950). 

4. Cassatieprocedure 
Advocaat-generaal Georges Sartini van den Kerckhove greep 

terug naar de XVIe eeuw en citeerde de Engelse rechtsgeleerde 
Nicolas Bacon, volgens wie de weg naar de nietigverklaring van de 
vonnissen smal, moeilijk begaanbaar en vol voetangels moet zijn. 
Spreker betreurde het buitengewone gemak waarmee in straf
zaken cassatieberoep kan worden ingesteld en hij drukte de wens 
uit dat de eiser de verplichting zou worden opgelegd zijn bezwaren 
tegen de bestreden beslissing kenbaar te maken, zodat het Hofniet 
langer arnbtshalve rniddelen zou moeten opwerpen (1937). 

Zoals Herman Lenaerts opmerkte, hoeft het Hof niet noodzake
lijk de mogelijkheid te hebben om een rechtspleging op een 
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ambtshalve aangevoerd middel te vernietigen, daar het openbaar 
ministerie bij het gerecht in feitelijke aanleg, als het de bestreden 
beslissing als onwettig beschouwt, altijd zelf een voorziening kan 
instellen, zelfs in het belang van de veroordeelde die zulks zou 
nagelaten hebben (1991). 

De kritiek die naar aanleiding van het cassatieberoep in straf
zaken wordt geleverd, is maar al te vaak onduidelijk of niet 
gegrond (1980). Ret Hof heeft bovendien veel meer te vrezen van 
slordig opgestelde memories dan van niet gemotiveerde voorzie
ningen (1950). 

Is het Rof echter zelf niet soms de oorzaak geweest van zijn eigen 
werkoverlast door de toetsing van de bestreden beslissingen te ver 
door te drijven (1991)? 

Vandaar het belang van de diepgaande studies die o.m. Adolphe 
Gesche gewijd heeft aan de motivering van de vonnissen en 
arresten (1933, 1934), alsook aan het onderscheid tussen de 
beoordeling van de feiten en de toepassing van het recht op de 
feiten (1954, 1978). 

Op de talrijke middelen ten betoge dat op soms ellenlange 
conclusies niet is geantwoord, kan het Rof heel vaak antwoorden 
dat die conclusies niet terzake dienend waren, dat zij ten gevolge 
van een beslissing van de rechter geen belang meer hadden, dat de 
rechter op de aangevoerde gegevens heeft geantwoord door andere 
of ermee strijdige gegevens aan te brengen, dat de onjuistheid van 
de conclusies blijkt uit de stukken van de rechtspleging, dat de 
bestreden beslissing op de in het middel vervatte conclusies 
antwoordt met de motivering die het middel zelf weergeeft of met 
andere gronden die het middel niet vermeldt, of nog met de 
motivering van de eerste rechter, die de rechter in hoger beroep 
overneemt, enz. 

Zo gebeurt het ook dikwijls dat cassatiemiddelen opkomen tegen 
de beoordeling van feitelijke gegevens door de rechter of tegen de 
wijze waarop hij akten of overeenkomsten uitlegt, ofschoon die 
interpretatie geenszins onverenigbaar is met de bewoordingen van 
de te interpreteren tekst. 

Al evenmin als Burggraaf Dumon ben ik voorstander van het 
onderscheid dat het Rof soms maakt tussen een middel uit een 
conclusie, waarop de rechter zou moeten antwoorden, en een 
gewoon argument waarop geen antwoord nodig is (1978). Wanneer 
de rechter evenwel antwoordt op een middel, antwoordt hij daar
door noodzakelijkerwijs ook op de verschillende delen van dat 
middel en onder andere ook op de "motieven van de motieven". 

Frederic Dumon onderstreepte tevens dat elk middel "dat feit en 
recht vermengt" niet noodzakelijk niet ontvankelijk is en dat de 
kritiek die op sommige beslissingen wordt geuit, namelijk dat ze 
het Rof niet in staat stellen zijn controle uit te oefenen, niet 
noodzakelijk leidt tot de vernietiging ervan. 

Ret Rof is niet bevoegd om na te gaan of de rechter de gegevens 
van de zaak in feite goed of slecht beoordeeld heeft. Ret gaat enkel 



-10-

na of hij uit de door hem vastgestelde feiten wettig de juridische 
gevolgen heeft kunnen trekken die hij eruit getrokken heeft. 

Dat toezicht moet zich in voorkomend geval ook uitstrekken tot 
de uitlegging en de toepassing van een buitenlandse wet, zoals het 
Hofheeft beslist in zijn arrest van 15 december 1966, vier jaar na 
een rede die zich in die zin uitsprak (1962). 

5. Bijzondere bevoegdheden van het Hof 
Nochtans dient het Hof in bepaalde gevallen zelf feiten na te 

gaan en te beoordelen. Daartoe baseert het zich op stukken die al 
dan niet aan de feitenrechter zijn voorgelegd (1979). 

Slechts uitzonderlijk, en zelfs buiten het geval van de berechting 
van ministers, neemt het Hof kennis van de zaak zelf. Dat is het 
geval bij verhaal op de rechter, tuchtzaken, ter zitting gepleegde 
misdrijven of bij de beoordeling ofwel van de bezwaren tegen een 
magistraat ofwel van de wenselijkheid om hem te vervolgen. 
Artikel 14 7 van de Grondwet sluit de mogelijkheid voor het Hof 
om kennis te nemen van de zaak zelf slechts uit, wanneer het Hof 
uitspraak doet als cassatierechter, d.w.z. als het uitspraak doet 
over het cassatieberoep tegen de beslissing van een andere rechter 
(1954). 

Enkele andere bijzondere bevoegdheden van het Hof van 
Cassatie hebben aanleiding gegeven tot geleerde commentaren. 

In de rede die Raphael Delange in 1974 wijdde aan de onttrek
king van de zaak aan de rechter en aan de verwijzing van een 
rechtbank naar een andere, stelde hij de korte lijst op van de 
terzake gewezen beslissingen: 25 in meer dan 25 jaar! 

We moeten wel toegeven dat die rechtspleging, welke door een 
der partijen vaak louter als vertragingsmaneuver bij het Hofwordt 
ingesteld, een enorme vlucht kent sedert de wet van 12 maart 1998 
de voorwaarden ervan gewijzigd heeft! Aileen al voor het ene 
gerechtelijkjaar 1998-1999 hebben wij 40 verzoekschriften terzake 
ontvangen, waarvan 26 moesten worden afgewezen. De lofwaar
dige betrachting van de wetgever om de werkdruk van de hoven en 
rechtbanken te verlichten neemt soms bizarre vormen aan ... 
Hetzelfde valt te betreuren bij een andere wet van 12 maart 1998, 
de zogenaamde ''Wet Franchimont" die, naast nuttige vernieu
wingen, het aantal formaliteiten en beroepen verveelvoudigd heeft, 
waardoor de hoven en rechtbanken opnieuw dreigen overstelpt te 
worden, ondanks de waarschuwingen die te gepasten tijde zijn 
gegeven (1987). 

De voorzieningen in het belang van de wet en de aangiften op 
bevel van de minister van Justitie vormden het onderwerp van 
twee redes, namelijk in 1908 en 1964. Hoe belangrijk de voorzie
ningen in het belang van de wet ook mogen zijn voor de eenheid 
van de rechtspraak, hoe nuttig de aangiften op bevel van de 
minister van Justitie ook mogen zijn voor de maatschappij en hoe 
wenselijk het ook is dat een vergissing van de rechter wordt 
rechtgezet, toch wees Raoul Hayoit de Termicourt erop dat de beste 
oplossing voor het conflict tussen de juiste rechtsbedeling en de 
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eerbied voor het rechterlijk gewijsde die is waarbij het rechterlijk 
gewijsde enkel om ernstige redenen wordt aangetast (1964). 

6. Hervormingsvoorstellen 

In strijd met een zo onjuiste als ruim verspreide opvatting 
hebben het Hof en zijn procureurs-generaal altijd geijverd voor een 
betere werking van het gerecht. In heel wat kringen kregen ze 
echter af te rekenen met een van de sterkste krachten die er 
bestaan : de inertie. 

In 1952 gafLeon Cornil onder de titel "Lichte wijzigingen aan de 
rechtspleging" commentaar bij een wetsontwerp dat toen aileen 
door de Senaat was goedgekeurd en waarvan de voornaamste 
punten vijftien jaar later in het Gerechtelijk Wetboek zijn opge
nomen. 

Op hoeveel andere hervormingen, die thans eindelijk zijn door
gevoerd, is niet vele jaren lang aangedrongen: 

- de hulp van magistraten met opdracht (1950); 

- de beginopleiding en de bijscholing van de magistraten 
(1973); 

- de uitbreiding van de taak van de algemene vergaderingen 
van de hoven en rechtbanken (1973); 

- de oprichting van diensten voor onthaal en orientatie (1973); 

- de oprichting van een Nationaal Instituut voor de Criminalis-
tiek (1973); 

- de verzoeningsrechtspleging, de vereenvoudigde strafproce
dure, het beroep op de schriftelijke procedure en de juridische 
informatica (1980); 

- tijdelijke aanvullende formatie om de achterstand bij 
bepaalde hoven van beroep weg te werken en kamers met beperkte 
bezetting bij het Hof van Cassatie (1980); 

- de aanpassing van de tuchtprocedure aan de vereisten van 
het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden (1987); 

- de benoeming van referendarissen bij het Hof van Cassatie 
(1991); 

- de mogelijkheid om te benoemen op het ogenblik zelf dat een 
plaats vacant wordt (1991). 

Allang klagen de procureurs-generaal, ofschoon ze toegeven dat 
de Belgische magistratuur totaal onpartijdig is, de invloed aan van 
de partijpolitiek op de benoeming en de bevordering van de 
magistraten (1973, 1975). Ret valt te hopen dat de aanstaande 
toepassing van de wet van 22 december 1998 daaraan een einde 
zal maken. De wijze waarop de verkiezingen van de 
leden-magistraten van de Hoge Raad voor de Justitie verlopen zijn, 
wettigt in elk geval die hoop. 
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Die hervorming, welke ontegensprekelijk positieve elementen 
bevat, vertoont helaas een aantal gebreken, waarvan de nefaste 
gevolgen in het licht zijn gesteld door de Vaste Vergadering van de 
korpschefs : de afschaffing van het recht van de hoven om hun 
eerste voorzitter te verkiezen en zelfkandidaten voor het ambt van 
raadsheer voor te dragen. Het ware verstandiger geweest, indien 
die werkwijze integendeel tot de arbeidshoven was uitgebreid, 
zoals de wens daartoe tevergeefs werd uitgedrukt in 1987. 

Het feit dat het "mandaat" van de korpschefs voortaan beperkt 
is in de tijd, houdt voor de onafhankelijkheid van de magistratuur 
gevaren in waarop Paul Leclercq reeds in 1928 wees ... 

Mgezien van de hervormingen die in ons rechtsbestel bij wet zijn 
ingevoerd, zijn andere, soms zelfs belangrijkere hervormingen, het 
werk van de rechtspraak. Dat is onder meer het geval met de 
opneming van de algemene rechtsbeginselen onder de bronnen van 
het recht. Burggraaf Ganshof van der Meersch had daarvoor 
gepleit in een studie die verschenen is in de Melanges Jean Dabin 
en die het Hof in een arrest van 23 maart 1964 heeft toegepast op 
het recht van verdediging. Die stelling werd expliciet besproken in 
de openingsrede van 1 september 1970 en maakt sedertdien deel 
uit van de rechtspraak van onze hoven en rechtbanken. 

7. De plichten van de rechter 

Ik snijd hierbij een onderwerp aan dat verder reikt dan ons Hof 
en betrekking heeft op de Rechterlijke Macht in haar geheel. 

Tal van beschouwingen zijn immers gewijd aan de kunst van het 
rechtspreken, aan de hoedanigheden die van de magistraten 
worden verwacht en aan hun ambtsplichten. 

Na de laatste oorlog gaf Roger Janssens de Bisthoven de 
volgende opsomming van de vereiste hoedanigheden : waardig
heid, zelfVerloochening en werkijver, trouw aan de plicht, onafhan
kelijkheid, moed en gewetensvolle inzet, gematigheid, onpartijdig
heid en sereniteit (1945). Dat zij geen connecties hebben met 
politieke partijen is uiteraard een voorwaarde voor hun onpartij
digheid, maar daarenboven hebben zij de meer algemene plicht 
zich te onthouden van elke politieke actie of standpunt (1973). 

Op zijn beurt noemde Ernest Krings in zijn rede "Plichten en 
dienstbaarheden van de leden van de Rechterlijke Macht" andere 
hoedanigheden die voor elke magistraat onmisbaar zijn: 
bekwaamheid, loyauteit, objectiviteit en discretie (1988). Het 
vereiste dat de rechter zowel in zijn beroep als in zijn prive-leven 
zo onbesproken mogelijk moet zijn, beschouwde hij als een voor
waarde voor het vertrouwen van de rechtzoekende. Hij herinnerde 
aan bepaalde meer specifieke, zelfs niet schriftelijk vastgelegde 
plichten die het beroep met zich mee brengt : de verplichting om 
uitspraak te doen binnen de maand na het in beraad nemen van 
de zaak, zich te wraken in alle bij de wet bepaalde gevallen, de 
korpschef te raadplegen voor iedere publieke verklaring, zich van 
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commentaar te onthouden bij zijn eigen beslissingen en bij het 
verrichten van daden van onderzoek geen nodeloos spektakel te 
maken. 

De delicate betrekkingen tussen Justitie en pers werden trou
wens in 1995 nauwgezet onderzocht door Jacques Velu in het 
perspectief van de Europese normen. Rij stuurde aan op een 
versterking van de persvrijheid, onder meer door de bescherming 
van het vertrouwelijk karakter van de informatiebronnen van de 
journalisten, voor zover die informatie op rechtmatige wijze is 
verkregen. Rij had echter ook oog voor de rechten, vrijheden en 
rechtmatige belangen die in samenloop kwamen met de vrijheid 
van meningsuiting, zoals het vermoeden van onschuld en de 
andere rechten en belangen, die gevrijwaard worden door de 
geheimhouding van het opsporingsonderzoek en het onderzoek. 

Ret gebeurt maar al te vaak dat de media zomaar mensen die 
achteraf onschuldig blijken te zijn aan de publieke opinie uitle
veren, alsof ze schuldig waren. Reeds in 1975 had Frederic Duman 
de leugenachtige voorstellingen aangeklaagd die in de media 
worden opgehangen van Justitie. 

Tot de ambtsplichten van de magistraat behoort uiteraard de 
eerbiediging van het recht van verdediging. Dat recht ''hoeft 
nergens geschreven te staan om aan allen toe te komen". Ret wordt 
meer bepaald gewaarborgd door het tegensprekelijk karakter van 
het debat voor de rechter (1956). 

Ret recht van verdediging en de Rechten van de Mens zijn 
immers niet het voorrecht van beklaagde of verweerder aileen. 

De rol die aldus aan elk van de partijen wordt toegekend 
vermindert het recht en zelfs de plicht van de rechter niet om het 
proces actief te leiden binnen de perken van het voorwerp en de 
oorzaak van de vordering en daarbij de middelen waarover hij 
beschikt, aan te wenden om vertragingsmaneuvers te voorkomen 
(1983). 

Ret Gerechtelijk Wetboek heeft ruimschoots rekening gehouden 
met die beginselen, alsook met alle oordeelkundige overwegingen 
die in 1966 werden gemaakt over het antwerp van de Koninklijk 
Commissaris voor de gerechtelijke hervorming. Ret is niet evident 
dat alle, nadien in dat meesterwerk aangebrachte wijzigingen een 
verbetering hebben betekend ... 

8. Het openbaar ministerie 
Op het strafproces vervult het openbaar ministerie uiteraard een 

belangrijke taak. De verhoudingen tussen het openbaar ministerie 
en de Uitvoerende Macht werden nader onderzocht door Raymond 
Charles (1982). Ten onrechte wordt het openbaar ministerie vaak 
beschouwd als een aanklager die de veroordeling van de beklaagde 
op het oog heeft. In werkelijkheid wil het in de eerste plaats de 
waarheid aan het licht brengen en het acht de beklaagde eerst 
schuldig na in alle onpartijdigheid de gegevens a charge en a 
decharge tegen elkaar te hebben afgewogen. Ret openbaar minis
terie wordt slechts "vervolgende partij" als er een strafproces is, 
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d.w.z. in een zeer klein aantal gevallen onder de honderdduizenden 
dossiers die op de parketten worden aangelegd. De parketten 
kunnen maar efficient blijven werken, als een einde wordt gemaakt 
aan de toestand dat het aantal klachten blijft stijgen, zonder dat 
het parket de middelen krijgt om ze te onderzoeken. 

Wat het parket bij cassatie betreft, is gebleken hoezeer de aard 
en de specifieke opdrachten ervan verkeerd zijn begrepen door het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De arresten Borgers 
en Vermeulen hebben de schijn doen prevaleren op de werkelijk
heid, wat een radicale breuk betekende met de vroegere recht
spraak van dat Hof (1994). 

9. Strafrecht en strafprocesrecht 

De procureurs-generaal bij het Hof van Cassatie hebben als 
leden van het openbaar ministerie vanzelfsprekend veel aandacht 
besteed aan het strafrecht. 

Reeds in 1901 had Leon Melot een studie gewijd aan de recidive 
en de rechtsbedeling door de strafrechter. Omdat hij zag dat het 
aantal recidivisten gestaag bleef stijgen, de onderzoeksrechters 
alsmaar meer werk kregen en de rollen van de correctionele 
rechtbanken overbelast raakten, verzocht hij om een uitbreiding 
van de personeelsformatie ... Voor het overige was hij gewonnen 
voor een milde behandeling van eenmalige delinquenten en voor 
een strenge aanpak van de onverbeterlijke recidivisten. Steunend 
op voorbeelden uit zijn ervaring was hij toen reeds voorstander van 
een versnelde procedure voor kleine delinquenten die op heterdaad 
waren betrapt, de afscha:ffing van het wettelijke strafminimum en 
de deelneming van de assisenjury aan de beslissing over de straf. 

Leon Cornil wijdde in 1936 de eerste in het Nederlands uitge
sproken rede aan het strafrecht. Hij bekritiseerde het conserva
tisme van de wetgever terzake, wees op de nadelen van de 
gevangenisstraf en op de probatie, de mogelijkheid van vervan
gende straffen, het verbieden van bepaalde werkzaamheden, de 
schadeloosstelling van het slachtoffer en een in te voeren bijzon
dere regeling voor jeugdige delinquenten. 

Na het einde van de oorlog ging hij terug in de aanval, eerst in 
de Novelles onder de beroemd gebleven titel : "Le droit penal et la 
procedure penale apres la tourmente. Meditations et reveries d'un 
vieux penaliste au cours des derniers mois de !'occupation 
ennemie." Daarna uitte hij in zijn "Propos sur le droit criminel" 
(1946) kritiek op bepaalde excessen bij de bestra:ffing van collabo
rateurs en beklemtoonde hij de voorrang die aan de reclassering 
van delinquenten diende te worden gegeven, door middel, bijvoor
beeld, van straffen die de vrijheid aileen beperken, minnelijke 
schikkingen maar ook van maatregelen van onbepaalde duur ten 
aanzien van abnormale delinquenten. Hij pleitte bovendien voor 
een verschillende aanpak, enerzijds, van de misdrijven tegen de 
fundamentele regels van het maatschappelijk leven, anderzijds, 
van de misdrijven waarbij slechts inbreuk wordt gepleegd op vorm
voorschriften. Eerstgenoemde misdrijven dienden aanleiding te 
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geven tot medisch-psychologische en sociale onderzoeken en de 
berechting ervan diende aan gespecialiseerde rechters te worden 
overgelaten. 

Allang ijverde hij ervoor dat het strafonderzoek meer op tegen
spraak zou verlopen en zo liep hij een halve eeuw vooruit op de 
hervorming van de huidige wet-Franchimont. Toen eens te meer 
tussen hem en een van zijn voorgangers een meningsverschil bleek 
te zijn gerezen over het feit dat het strafproces aldus niet langer 
wettig zou zijn, loste hij het op door hem de volgende lof toe te 
zwaaien : ''het enige verwijt dat Paul Leclercq met recht en reden 
zou kunnen richten aan zijn leerling, was dat hij hem met load in 
de schoenen gevolgd is op een weg die hij zelf met lichte tred 
doorliep". 

Vijfjaar later drukte hij andermaal de wens uit dat het Strafwet
boek zou worden herzien. Meer bepaald analyseerde hij "een 
voorontwerp van wet betreffende de misdadige jeugd" dat in zijn 
ogen een voorafspiegeling was van een nieuw strafrecht. Die tekst 
was bedoeld om delinquente jongeren op basis van een 
persoonlijkheidsdossier te verwijzen naar een gespecialiseerd 
rechter, die zitting zou houden samen met twee bijzitters, die geen 
magistraten zouden zijn. Daarbij zouden ze beschikken over een 
brede waaier van maatregelen zoals een gewone berisping, de 
probatie, de geldboete met ondertoezichtstelling en de internering 
in een strafschool (1951). 

Misschien zou die overgangsfase tussen kinderjaren en volwas
senheid te verkiezen zijn hoven de vaststelling van de strafrechte
lijke meerderjarigheid op 18 jaar waarvoor onze wet van 
8 april 1965 gekozen heeft? 

Tienjaar later verruimde Walter-Jean Ganshofvan der Meersch 
de horizon. "Gerechtigheid", zo zei hij, "is het eerste waar de mens 
nood aan heeft als hij aan een macht onderworpen is. Zij is het 
verlengstuk van zijn morele aspiraties, de strafvoor zijn tekortko
mingen en de voorwaarde voor aile harmonie in de samenleving. 
Zij maakt veiligheid mogelijk zonder welke er niets kan onder
nomen worden." (1961). 

Hij omschreef de misdaad tegen de vrede, de oorlogsmisdaad en 
de misdaad tegen de mensheid, en zelfs het internationaal straf
recht. Tevens drukte hij de wens uit dat een wetboek van interna
tionaal strafrecht zou worden opgesteld en een internationaal 
strafrechtscollege zou worden opgericht. Eindelijk gaat die hoop in 
vervulling! 

Zelfs de rede die in 1911 door Georges Terlinden werd uitge
sproken over de reorganisatie van de landelijke politie blijft tot op 
zekere hoogte actueel. Hij wees daarin immers op de nadelen van 
een landelijke politie die uitsluitend van de gemeente zou afhangen 
en drukte de wens uit dat gerechtelijke taken zouden worden 
toevertrouwd aan de rijkswacht en dat officieren en agenten van 
gerechtelijke politie uitsluitend bij de parketten zouden behoren. 
Die hervorming werd gedeeltelijk doorgevoerd in 1919 en heeft ook 
vandaag nog gevolgen, die aanleiding geven tot betwistingen. Zo 
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het al moeilijk is de mensen tegen hun zin gelukkig te maken, hoe 
moeilijk is het dan niet als het de politie betreft? 

Ten gevolge van de opkomst en de groei, eerst van de Gemeen
schappelijke Markt, en vervolgens van de Europese Unie, hebben 
de studies die Adolphe Gesche (1938) en Roger Janssens de Bist
hoven (1959) aan douanevraagstukken hadden gewijd, aan belang 
ingeboet. Ook de stellingname van Burggraaf Terlinden tegen het 
medisch geheim inzake abortus lijkt een beetje uit de tijd (1924). 

Daarentegen herinneren de zeer actuele beschouwingen die 
Ernest Krings aan de voorlopige hechtenis heeft gewijd op het 
geschikte moment, aan de zeer strikte voorwaarden die terzake in 
acht genomen dienen te worden (1984). Die voorwaarden zijn nog 
verscherpt door de wet van 20 juli 1990, die helaas overdreven 
formalistisch is, waardoor de taak van de magistraten van het 
rechtscollege en van het openbaar ministerie wordt verzwaard. Als 
het tij intussen is gekeerd en de wetgever meent dat de wettelijke 
voorwaarden die hij destijds inzake voorlopige hechtenis opgelegd 
heeft, heden te streng zijn, hoort hij die regels te versoepelen, 
eerder dan kritiek te oefenen op de magistraten die ze toepassen. 

Zeer actueel blijven ook de beschouwingen van Lucien Depelchin 
over het beginsel dat misdrijven en straffen in de wet omschreven 
moeten zijn : dat beginsel is in het spoor van Beccaria vastgelegd 
in artikel 2 van het Strafwetboek en artikel 7 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, dat in die tijd weinig werd gebruikt maar dat sedertdien 
dikwijls te pas en te onpas wordt aangevoerd door pleiters die om 
argumenten verlegen zitten (1965). 

Ret rechterlijk gewijsde, dat eveneens tot heel wat betwistingen 
leidt, betreft zowel het burgerlijk recht als het strafrecht. Samen 
met het werk dat Joseph Rutsaert over deze kwestie geschreven 
heeft voor de Repertoire pratique du droit belge, blijft de rede van 
Baron Paul Mahaux een onmisbaar document (1971). 

10. Burgerlijk, handels- en fiscaal recht 
Vergeleken met het strafrecht, dat voortdurend in de kijker 

staat, blijft het burgerlijk recht bijna verweesd achter! 

Reeds bij het begin van de eeuw verzette Raymond Janssens zich 
met klem tegen de belemmeringen die Napoleon in het onderzoek 
naar het vaderschap had ingebouwd (1903). Georges Terlinden, die 
eveneens van moderniteit blijk gaf, zocht in 1912 inspiratie in het 
nieuwe Zwitserse Burgerlijk Wetboek. Ret is een van de zeldzame 
voorbeelden van een openingsrede die aandacht besteedt aan het 
vergelijkend recht (zie ook 1980 en 1992). Rij bewonderde de 
beknoptheid van dat wetboek, dat bestond uit artikelen van ten 
hoogste drie alinea's die elk een zin bevatten! Terloops wees hij op 
de schrikwekkende stijging van het aantal echtscheidingen : in de 
protestantse kantons viel er een stijging te noteren van 1,79 naar 
2,55 echtscheidingen per duizend huwelijken ... 

In 1935 pleitte Georges Sartini van den Kerkhove voor de 
oprichting van een rechtscollege dat zich met het internationaal 
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privaatrecht zou inlaten. Zijn besluit was in heftige bewoordingen 
gesteld : "les partisans de l'inertie et ceux de la marche en avant 
sont en presence ... Si les seconds parviennent a imposer leur 
conviction, c'est la technique de ce droit (international prive) 
rattachee a I' organisation du controle des pouvoirs dujuge national 
par une autorite de caractere international, c'est l'ecroulement de 
murs infranchissables qui etouffent son expansion et la naissance 
d'un droit nouveau, saluee par les amis du progres humain." 

Twee andere aspecten van het burgerlijk recht werden op 
openingszittingen aangesneden: het onderscheid tussen bedrog en 
grove schuld (1957) en de vraag onder welke voorwaarden de 
bestuurder van een automobiel die een voetganger verwondt of 
doodt, een onrechtmatige daad begaat (1927). Op het eerste 
gezicht, een verrassend onderwerp. De auteur nam evenwel de 
gelegenheid te baat voor ruimere overwegingen die het herlezen 
waard zijn. 

Aan het handels- en fiscaal recht zijn nog minder openingsredes 
gewijd dan aan het burgerlijk recht. 

Inzake handelsrecht is er slechts de kritische, maar heel scherp
zinnige, studie van de faillissementsprocedure (1986). Die studie 
is. wellicht niet vreemd aan de hervormingen van 1997. Het fiscaal 
recht kwam tijdens een eeuw openingsredes slechts eenmaal aan 
bod met een studie over de bezwaarschriften inzake inkomstenbe
lastingen (1958). Ook die materie is onlangs ingrijpend gewijzigd 
en is niet van bepaalde ongerijmdheden gespeend. 

11. Publiek recht 

Daar Walter-Jean Ganshof van der Meersch en Jacques Velu 
naast procureur-generaal ook professor publiek recht zijn geweest, 
verbaast het. niet dat zij aan die tak van het recht een bijzondere 
aandacht hebben besteed. Ze waren echter niet de enigen. 

Reeds in 1902, en naderhand in 1939, hadden hun voorgangers 
gepleit voor de oprichting van een Raad van State. Pas in 1946 was 
die oprichting eindelijk een feit, en de Raad heeft zijn opdrachten 
in de loop der jaren aanzienlijk zien toenemen. Al van bij de 
onafhankelijkheid van Belgie overwoog men de oprichting van een 
Raad voor de Wetgeving. Dat gemis inspireerde de parlements
leden zelf tot commentaren die, hoewel ze van het begin van de 
eeuw dateren, heel actueel klinken: "Nos lois ne sont pas seule
ment mal faites, elles manquent d'ensemble et d'unite ... Tout n'y 
est que desordre et confusion. >> (1902). 

Ook al lijken zulke uitlatingen overdreven, ze tonen aan hoe 
moeilijk het is om wetten op te stellen, hoezeer er behoefte is aan 
een instelling die daarop moet toezien. Die instelling moet de 
nodige tijd en middelen krijgen om haar opdracht correct uit te 
voeren. 

Overigens hebben de Raad van State en het Hof van Cassatie 
vaak met dezelfde principe-kwesties te maken. 



-18-

Zo de problemen die ontstaan wanneer internationaalrechtelijke 
normen en nationaalrechtelijke normen, wet of Grondwet, naast 
elkaar bestaan. In zijn rede van 1963 legde Raoul Hayoit de 
Termicourt uit waarom het verdrag voorrang moet hebben op de 
wet, ook al is die wet recenter dan het verdrag. Het Hof koos voor 
die oplossing in zijn beroemd arrest van 27 mei 1971. 

Intussen had zijn opvolger de rechter een werkelijk meesterlijke 
uiteenzetting gegeven over de toepassing van het internationaal 
recht, het Europees recht en de eenvormige Benelux-wetten (1969). 

En in 1992 besloot Baron Jacques Velu de langste openingsrede 
van de twintigste eeuw met de stelling dat de internationaal
rechtelijke regels zelfs op de Grondwet voorrang hebben. Aileen 
wanneer de Staat het verdrag heeft goedgekeurd met duidelijke 
schending van een fundamenteel belangrijke interne rechtsregel 
inzake die bevoegdheid wordt op die regel een uitzondering 
gemaakt. 

Terloops had de auteur zijn vermoeden geuit dat de toewijzing 
van een beperkte grondwettelijke toetsing aan het Arbitragehof 
precies was gebeurd omdat de gerechtelijke rechtscolleges zich op 
dat gebied terughoudend hadden opgesteld. In zijn rede van 1928, 
"Propos constitutionnels", leek Paul Leclercq immers gekant tegen 
een dergelijke toetsing en op 3 mei 1974 liet het Hof wellicht de 
kans voorbijgaan om die toetsing uit te oefenen hoewel het daartoe 
door zijn procureur-generaal was aangezocht. 

In de loop van de tweede helft van de eeuw wordt de Belgische 
Grondwet, ooit een model van klaarheid en beknoptheid, herhaal
delijk herzien. Walter-Jean Ganshof van der Meersch telde er in 
1968 al vier op veertien jaar, en dat ritme is sindsdien nog 
versneld. 

Bekommerd als hij was om de noodzakelijke soepelheid van de 
wetgevende ontwikkelingen, wees hij op de voordelen van "een 
sobere Grondwet die niet al te vaak wordt herzien ... (1972). Hij 
wenste evenwel dat het beginsel volgens hetwelk het verdrag voor
rang heeft op de wet, in de Grondwet zelf zou worden neergelegd, 
anders zou de rechter zelf dat beginsel moeten bevestigen. Wat de 
rechter, zoals eerder gezegd, korte tijd nadien heeft gedaan. 

12. Verhouding tussen de machten 

Onder de problemen i.v.m. publiek recht die de aandacht van 
mijn voorgangers trokken, kwam het kiese en soms explosieve 
probleem van de verhouding tussen de drie machten in een tiental 
openingsredes aan bod. 

De rede van 1955, een gedetailleerd onderzoek naar de voor
waarden en de gevolgen van de parlementaire immuniteit, began 
met een bewering die moeilijk te weerleggen valt : een van de 
wezenlijke vereisten voor een democratisch staatsbestel is dat de 
Wetgevende, de Uitvoerende en de Rechterlijke Macht, elk vrijelijk 
en ten valle, hun bevoegdheid kunnen uitoefenen. 
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Elk van de gestelde machten kreeg van de grondwetgever eigen 
attributies toegewezen die de andere niet kunnen uitoefenen 
(1981). Geen enkele ervan is evenwel soeverein, aangezien geen 
van hen de grenzen van zijn bevoegdheid zelfkan bepalen (1996). 

Eliane Liekendael herinnerde onlangs eraan dat de scheiding 
der machten, die onontbeerlijk is in iedere democratie, weliswaar 
verbiedt dat de ene macht zich in de bevoegdheden van de andere 
mengt, maar niet belet dater onderlinge samenwerking is (1997). 

Zo bijvoorbeeld moet de rechter de wet toepassen rekening 
houdend met het doel dat de stellers ervan wilden bereiken. Leon 
Cornil had overigens erop gewezen dat de advocaten en de magis
traten moeten bijdragen tot verbetering van de wetgeving, zoals ze 
hadden gedaan ter voorbereiding van de wet van 15 mei 1912 op 
de kinderbescherming (1936). 

Van zijn kant moet de wetgever ervoor zorgen dat de wet kan 
worden toegepast. Hij dient de Rechterlijke Macht de nodige 
middelen te geven om het hoofd te bieden aan een wetgeving die 
alsmaar verwarder, ingewikkelder en overweldigender wordt 
(1989). Ernest Krings beklemtoonde in klare bewoordingen dat we 
in ons klein land "wetgevers bij de vleet hebben" en uitte de, 
sindsdien heel terecht geworden, vrees dat het wetten- en 
reglementenarsenaal zich in de toekomst nog aanzienlijk zal 
uitbreiden en zelfs tot een kwaal zal verworden (1987). Staats
bladen die thans meer dan 40.000 pagina's per jaar tellen, zijn daar 
het bewijs van. 

Het is bijzonder kwalijk dat de wetgever retroactieve wetten 
uitvaardigt. Het is dus des te kwalijker dat hij a posteriori 
handelingen van de Uitvoerende Macht bekrachtigt die door de 
Rechterlijke Macht nietig zijn verklaard. 

Het is, zoals recente ervaringen hebben aangetoond, even 
kwalijk dat er parlementaire onderzoekscommissies worden opge
richt i.v.m. lopende gerechtelijke onderzoeken (1997). Die commis
sies mogen zich evenmin bevoegdheden in tuchtzaken toeeigenen, 
noch uitspraak doen over burgerlijke aansprakelijkheid of straf
rechtelijke verantwoordelijkheid, anders mengen zij zich in de 
werking van de Rechterlijke Macht (1993). 

Het staat immers aan de hoven en de rechtbanken om de 
juridische verantwoordelijkheid te bepalen, inclusief die van de 
leden van de twee andere machten. 

In 1976 bestudeerde Raphael Delange de problemen m.b.t de 
strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de ministers. Vorig jaar 
kwam die problematiek opnieuw aan bod, naar aanleiding van de 
uitvaardiging van de wetten van 25 juni 1998, waardoor het Hof 
van Cassatie in die materie niet langer als eerste rechter fungeert, 
behalve in geval van opsporings- of vervolgingshandelingen van 
v66r 1 juli 1998. 

De hoven en de rechtbanken moeten de wet toepassen, ook op de 
vertegenwoordigers van de andere machten, zo bepaalt het de 
Grondwet. Dat betekent evenwel niet dat op de Rechterlijke Macht 
geen enkele vorm van controle wordt uitgeoefend (1989). 



-20-

Iedere rechterlijke beslissing moet in de regel met redenen 
omkleed zijn en in het openbaar worden uitgesproken, wat niet 
betekent dat de rechter, ten koste van zijn onafhankelijkheid, de 
voorwaarde voor zijn onpartijdigheid, zijn beslissing voor de 
publieke opinie moet verantwoorden (1975, 1989). 

Tegen iedere beslissing kan evenwel beroep worden ingesteld. 
Iedere rechter is, behalve voor wat de inhoud van zijn beslissingen 
betreft, onderworpen aan een hierarchische overheid en voortaan 
ook aan een formele evaluatie. Ret openbaar ministerie moet 
toezien op de regelmatigheid van de dienst van de hoven en de 
rechtbanken, en de leden ervan staan onder de leiding van de 
procureurs-generaal, die zelf aan het gezag van de minister van 
Justitie onderworpen zijn. De minister zelf kan over zijn beleid 
door de wetgevende kamers ter verantwoording worden geroepen 
(1996). 

Zoals we weten, kunnen de leiding van de procureurs-generaal 
over de parketten en het gezag van de Minister van Justitie over 
de procureurs-generaal, de onafhankelijkheid van de magistraten 
van het openbaar ministerie niet beperken, in zoverre zij de rechter 
bijstaan en hem inlichten over de interpretatie van de wet waarvan 
de uitvoering wordt gevorderd en over de toepassing ervan op het 
geschil dat aan de rechter is voorgelegd (1982). 

Bovendien erkent het nieuwe artikel 151 van de Grondwet de 
onafhankelijkheid van het openbaar ministerie "in de individuele 
opsporing en vervolging onverminderd het recht van de bevoegde 
minister om de vervolging te bevelen en om de bindende richtlijnen 
van het strafrechtelijk beleid, inclusief het opsporings- en 
vervolgingsbeleid, vast te leggen". 

Roewel de magistraten niet verkozen worden, maar door de 
Koning benoemd worden, vertegenwoordigt de Rechterlijke Macht 
de Natie, wanneer zij binnen de perken van haar bevoegdheden 
optreedt. Ieder rechtscollege wordt vertegenwoordigd door zijn 
korpschef en het geheel van de korpschefs van de hoven en van hun 
parketten vertegenwoordigt de Rechterlijke Macht (1996). 

Bovendien zullen de magistraten binnenkort de mogelijkheid 
krijgen om zich uit te spreken bij monde van de Adviesraad van de 
magistratuur, die bij de wet van 8 maart 1999 is opgericht. 

Reken daarbij nog de nieuwe Roge Raad voor de Justitie, zodat 
Justitie niet kan klagen over een tekort aan schutsengelen. Laten 
we hopen dat ze harmonieus kunnen samenbestaan! 

Alleen al het bestaan van de Grondwet en de federale wetten 
vereist voor hun uitlegging en toepassing een enkele Rechterlijke 
Macht. Ret parallelle bestaan van gemeenschaps- en gewest
normen noopt niet tot oprichting van gemeenschaps- en gewest
gerechten (1981). 

Maar sinds ons landje zich met zeven Wetgevende Machten heeft 
toegerust, moesten hun respectieve bevoegdheden duidelijk afge
bakend worden. Uit die noodzaak ontstonden het Arbitragehof en 
het mechanisme van de prejudiciele vragen, die zoals gezegd, niet 
als vertragingsmanoeuvre zouden mogen worden aangewend. 
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Laten we, zoals indertijd werd gehoopt, de verwachting blijven 
koesteren dat de bevoegdheidsconflicten tussen de verschillende 
wetgevers met de jaren zeldzamer worden (1985). 

Wellicht was het eenvoudiger en goedkoper geweest om het 
Arbitragehof voor de helft uit raadsheren in het Hof van Cassatie 
en voor de andere helft uit staatsraden samen te stellen. Zo luidde 
een voorstel in de openingsrede van 1 september 1977, maar de 
Grondwetgever heeft anders beschikt, en dat nieuwe rechtscollege 
vervult naar best vermogen zijn taak, zodanig dat sommigen er een 
Grondwettelijk Hof van will en maken. 

Jacques Velu, in navolging van professor Rivero, herinnerde 
eraan dat instellingen, in tegenstelling tot satellieten, zelden in de 
baan blijven die hun maker hen he eft toebedacht ... 

13. Slotbeschouwingen 

Mijn voorgangers zullen me misschien nooit vergeven dat ik zo 
vluchtig overheen hun geleerde woorden ben gegaan. 

Te mijner verdediging geldt dat ik, zij het summier, gestalte heb 
willen geven aan de droge opsomming van redes die sinds 1971 
wordt afgedrukt op het einde van elk boekdeel van de Arresten van 
cassatie en van de Bulletin des arrets de la Cour de cassation. 

Wellicht zijn zelfkritiek en humor niet de voornaamste 
kenmerken van die redes, toch vond ik in elk van hen de bekom
mernis, ofwel om problemen op te lassen, ofwel om in te gaan op 
een actuele bezorgdheid, ofwel om de werking van de Justitie in 
het belang van de rechtzoekende te verbeteren. 

Mijn vertrouwen in de Belgische Justitie heeft nooit gewankeld 
en de lectuur van een eeuw openingsredes sterkt mij in dat 
vertrouwen. 

Wat een varia tie aan onderwerpen, en tevens, wat een coherentie 
in de gedachten. Hoe gedreven streeft die grote openbare dienst 
naar vooruitgang! 

We vinden er weinig wijdlopende bedenkingen in omtrent de 
mens, de maatschappij, de wereld. Magistraten achten zich niet 
bevoegd om hun mening uit te bazuinen over onderwerpen die niet 
tot hun specifiek kennisgebied behoren. Zij beperken zich tot die 
onderwerpen die zij het minst slecht menen te kennen. 

En degenen die de wet verplicht hun standpunt bekend te 
maken, trachten dat te doen in harmonie met het geheel van hun 
coli ega's. 

Wellicht hebben bepaalde pijnlijke gebeurtenissen in de loop van 
de laatste jaren het imago van de justitie geschaad en de verhou
ding tussen de drie machten vertroebeld. Dat is trouwens niet zo 
nieuw (1973). 

De onaanvaardbare gerechtelijke achterstand in sommige 
gerechten blijft ongetwijfeld een groot aantal rechtzoekenden 
verontwaardigen. 
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Maar men kan geen ijzer met handen breken. 

Wij kennen grotendeels de vereisten om aan onze medeburgers 
een Justitie te bieden die zij verdienen. 

In de eerste plaats dient elkeen een inspanning te leveren om in 
der minne conflicten op te lassen. In gemeenschap leven leidt 
immers onvermijdelijk tot spanningen. Voor iedere frustratie, 
iedere wrevel ofieder gevoel van onrecht hoeft toch niet per se voor 
de rechter of bij de procureur genoegdoening te worden gezocht, 
evenmin als tegen elk verloren proces beroep moet worden inge
steld. Zouden we niet meer het wapen van de schadevergoeding 
wegens tergend en roekeloos beroep moeten hanteren? 

Vervolgens zouden onze talrijke wetgevers en regeringen, 
ondanks de omvang van de taken waarmee ook zij geconfronteerd 
zijn, zich grondig moeten bezinnen over een beperking van de 
reglementering en over de wijze om ze zo helder en coherent 
mogelijk maken, want iedere onduidelijkheid en incoherentie leidt 
tot conflicten. Wanneer het aantal reglementen toeneemt, neemt 
ook de administratieve en gerechtelijke controle noodzakelijk toe, 
wat nieuwe middelen vergt, die vaak ontoereikend zijn. 

Ook voor de magistraten is de vraag onontkoombaar : hoe 
kunnen zij, ieder voor zich, ertoe bijdragen dat de Justitie, die, 
volgens bevoegde internationale waarnemers, in ons land meestal 
van uitstekende kwaliteit is, sneller verloopt, wanneer de vertra
ging onaanvaardbaar is. Uiteraard wil ik hier niet pleiten voor een 
vermindering van de kwaliteit van ons werk, maar zijn we soms 
niet te vaak, met name in dit Hof, perfectionisten? 

Wat van belang is, is dat goed Recht wordt gewezen en dat een 
veroordeelde of degene die zijn proces verliest, weet waarom dat is 
gebeurd. 

Dat, voor het overige, advocaten en magistraten zich ervoor 
hoeden verstrikt te raken in procedure-veldslagen, tientallen blad
zijden conclusie op te stellen ofte lange conclusies te beantwoorden 
met beslissingen waarop al te lang is gewacht. 

Welk voordeel kan een rechtzoekende halen uit de vernietiging 
wegens gebrek aan antwoord op een van zijn conclusies of wegens 
niet-inachtneming van een andere vormvereiste, wanneer hij voor 
het gerecht op verwijzing het risico op dezelfde of een zwaardere 
veroordeling loopt? 

De rechtzoekende goed opvangen is een plicht. Maar wanneer hij 
eenmaal goed is opgevangen, is het ook een plicht hem te behan
delen, indachtig de beroemd gebleven koninklijke woorden : zonder 
ondoordachte overhaasting, maar vooral zonder funest getalm. 

* 
* * 

De dierbaren die in ons in de loop van dit gerechtelijk jaar 
ontvielen behoren ongetwijfeld tot de hoogstaande mensen voor 
wie de dienstbaarheden van hun beroep heilig zijn. 
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Op 10 mei 1998, 91 jaar oud, overleed in de eenzaamheid van 
zijn Brusselse woonst emeritus raadsheer Maurice Naulaerts. Ret 
nieuws van dat overlijden bereikte ons te laat zodat wij hem pas 
dit jaar hulde konden brengen. 

Rij was eerst advocaat bij de balie te Antwerpen en later adjunct
refendaris bij de rechtbank van koophandel van die stad. In 1955 
werd hij benoemd tot raadsheer in het Rof van Beroep te Brussel 
en, minder dan vijfjaar later, in ons Rof. Bijna twintigjaar oefende 
hij zijn ambt van raadsheer uit, de laatste vier jaar was hij 
voorzitter van de derde kamer. 

Onderlegd bibliofiel, verwoed bezoeker van Groot-Brittanie, was 
Maurice Naulaerts in de eerste plaats een uitzonderlijk magis
traat, terughoudend en discreet en uitermate voorkomend. 

De arresten die op zijn verslag in de verschillende takken van 
het recht werden gewezen, getuigen van de klaarheid en precisie 
van zijn geest en van zijn stijl. Tevens geven zij blijk van zijn 
bezorgdheid voor het recht en de waarheid. 

Op 5 november 1998, op vijfenzeventigjarige leeftijd overleed 
Baron Delva in het bijzijn van zijn echtgenote, in hun waning te 
Stokke!. 

Ret Arbitragehof, het Rof, de balie en het parket van Cassatie 
hebben zijn beroepsloopbaan belicht. Zij vermeldden daarbij zijn 
uitzonderlijke kwaliteiten als mens en als jurist. Velen onder ons 
hebben hem gekend als advocaat te Brugge, als substituut van de 
procureur des Konings, rechter en jeugdrechter te Brussel, als 
raadsheer in het Rof van Beroep te Brussel en later in ons Rof, of 
tenslotte als voorzitter en medeoprichter van het Arbitragehof. 

Zijn vriendelijkheid, eenvoud en verzoenende geest hadden een 
vredestichtende en rustbrengende invloed op zijn omgeving. Die 
eigenschappen kwamen bijzonder goed van pas in de debatten van 
de nieuwe instelling die de geschillen moest beslechten in verband 
met de afbakening van de respectieve bevoegdheden van de Staat, 
de gemeenschappen en de gewesten in het federale Belgie met zijn 
zeven Wetgevende Machten. 

Inschikkelijk als hij was, bleef Jan Delva niettemin gehecht aan 
de fundamentele menselijke waarden, waarvan hij een hevige 
verdediger was zonder ooit agressief te worden, zowel in woorden
wisselingen als in zijn altijd stevig onderbouwdejuridische studies. 

Weinig mensen kunnen zozeer aanspraak maken op de erken
ning van het Rof als zijn emeritus eerste voorzitter ridder Joseph 
Rutsaert. Rij overleed op 1 december 1998 als patriarch van een 
talrijke en prestigieuze familie. 

Rij werd in 1905 te Veurne geboren als zoon en kleinzoon van 
magistraten. Net zoals Jan Delva began hij zijn loopbaan bij het 
parket en net zoals Maurice N aulaerts te Antwerpen. N a veertien 
jaar werd hij raadsheer in het Rofvan Beroep te Brussel en zeven 
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jaar later in het Hofvan Cassatie. In 1974 werd hij verkozen tot 
voorzitter van het Hof en het volgende jaar tot eerste voorzitter. 
Hij vervulde dat ambt tot zijn emeritaat in 1977, na een gerechte
lijke loopbaan van 45 jaar. 

Joseph Rutsaert was een beginselvast persoon en als dusdanig 
sterk verknocht aan de morele waarden die de grondslag van de 
wetten vormen of zouden moeten vormen. Inzonderheid familiale 
waarden maakten voor hem de hoeksteen van onze samenleving 
uit. Hij zou niet hebben geduld dat een emotie- hoe sterk ofruim 
verspreid oak - of toevallige omstandigheden - hoe schokkend 
oak - de basis van een rechtsregel zouden hebben gevormd. 

Om de woorden te herhalen van een familielid tijdens de 
begrafenisdienst op die wintermorgen : "wie hem heeft gekend 
beseft hoe groat en hoe goed een mens kan zijnl" 

Gedurende een groat gedeelte van de kwarteeuw die hij bij het 
Hof doorbracht, heeft ridder Rutsaert kunnen rekenen op de 
toewijding van gri:ffier Jules De Walsche. Hij werd in 1930 tot grif
fier benoemd en nam in 1968 ontslag omdat hij niet wilde dat zijn 
collega's zouden moeten instaan voor het werk dat hij wegens zijn 
zwakke gezondheid niet meer aankon. 

Bij zijn vertrek sprak de procureur-generaal in lovende bewoor
dingen over zijn onvergelijkbare inzet en zijn uitzonderlijke welle
vendheid. Tevens beklemtoonde hij de goede indruk die gri:ffier De 
Walsche bij het Hof, het parket en de balie naliet. 

Het rustpensioen had een weldoende invloed op zijn gezondheid 
aangezien hij de leeftijd van 97 jaar bereikte. 

Op 95-jarige leeftijd gaf Jules De Walsche nag blijk van zijn 
onverminderde bezorgdheid voor hetland en zijn monarchie, zoals 
bleek toen hij de aandacht van de conservator van het Paleis 
vestigde op het gevaar voor de koninklijke familie als een sluip
schutter zich in de J apanse toren zou verborgen houden. 

Eerste advocaat-generaal Louis Duchatelet had schriftelijk de 
wens uitgedrukt dat bij zijn overlijden geen rouwhulde zou worden 
uitgesproken. Hij wilde zijn familie die beproeving besparen. Zijn 
wil werd geeerbiedigd. 

Ik kan evenwel niet nalaten te herinneren aan die uitstekende 
collega die op 24 mei jongstleden op 80-jarige leeftijd in het 
ziekenhuis te Baudour overleed. 

Hij werd geboren te Parijs en was advocaat te Brussel. Eerst als 
stagiair bij mr. Albert Guislain, later als medewerker van staf
houder Henri Simont. 

Vervolgens werd hij benoemd bij de Raad van State, eerst als 
adjunct-adviseur bij het coordinatiebureau, en later tot substituut 
van de auditeur-generaal. 
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Then in 1970 in het Hof van Cassatie een derde kamer werd 
opgericht om inzonderheid in sociale zaken uitspraak te doen, werd 
het aantal advocaten-generaal van 8 op 10 gebracht. Kort na 
Herman Lenaerts werd Louis Duchatelet tot advocaat-generaal 
benoemd. 

Alras bleek dat hij uitzonderlijk onderlegd was in het sociaal 
recht en in de sociale zekerheid, welke materies hij tijdens zijn hele 
loopbaan bij de Raad van State had behandeld. 

Hij onderwees die vakken trouwens aan de Universite libre de 
Bruxelles waar hij tevens het "Institut du travail" had opgericht 
en leidde. Hij had pas het "Journal des tribunaux du travail" 
opgericht waarvan hij eerst hoofdredacteur en later directeur was. 

Op de eerste dag van zijn veertigste huwelijksjaar werd hij 
vereerd met het opmerkelijk gezamenlijk werk : "Cent ans de droit 
social belge". Een passend eerbetoon voor iemand die zoveel heeft 
bijgedragen tot het ontstaan en de kennis van het sociaal recht. 

Maar zoals Pierre Van der Vorst toen beklemtoonde : "une de ses 
grandes fiertes interieures, c'est d'avoir vu Martine, Veronique, 
Marianne et Pierre passer tous quatre par sa chere U.L.B. et en 
sortir tous brillamment dans des disciplines differentes : l'econo
mie, la psychologie, le droit, la medecine". 

Aangezien hij ons heeft gevraagd geen rouwhulde uit te spreken 
wil ik nog enkel herinneren aan die heerlijke kwartiertjes die 
enkelen onder ons samen doorbrachten in een lokaaltje van het 
parket van cassatie. Bij het genot van een kopje thee luisterden 
wij geboeid naar zijn uiteenzettingen over de meest diverse onder
werpen. 

Kort nadat hij in het emeritaat trad, namen die korte bijeenkom
sten een einde. Waarschijnlijk omdat onze werklast steeds 
zwaarder werd, maar ook omdat hun voornaamste bezieler 
vertrokken was. 

* 
* * 

Voor de Koning vorder ik dat het Hof tijdens het nieuw gerech
telijk jaar zijn werkzaamheden voortzet. 
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Openingsredes vanaf 1901 

uitgesproken op de plechtige openingszittingen 

van het Hof van Cassatie 

1 oktober 1901 - Proc.-gen. MELOT, De la recidive et de l'admi
nistration de la justice repressive. 

1 oktober 1902-Adv.-gen. R. JANSSENS, De l'institution d'un Conseil 
d'Etat en Belgique. 

1 oktober 1903 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Des origines de l'article 
340 du Code civil. 

1 oktober 1904 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Le Comte de Neny et le 
Conseil prive. 

2 oktober 1905 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Le Premier President de 
Gerlache et le Premier President Defacqz. 

1 oktober 1906 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Nicolas Bour
goingne. Le droit international prive. 

1 oktober 1907 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Philippe Wielant et 
l'instruction criminelle. 

1 oktober 1908 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Des pourvois dans l'interet 
de la loi. 

1 oktober 1909 - Proc.-gen. R. JANsSENS, Du fait d la Cour de 
cassation. 

1 oktober 1910- Proc.-gen. R. JANSSENS, Syndicats et unions profes
sionnelles (Loi du 31 mars 1898). 

2 oktober 1911 - Proc.-gen. TERLINDEN, Le projet de loi sur la 
reorganisation de la police rurale. 

1 oktober 1912 - Proc.-gen. TERLINDEN, Une actualite juri
dique - Le nouveau Code civil suisse. 

1 oktober 1913 - Proc.-gen. TERLINDEN, Les chambres reunies 
- Arrets en matiere civile, electorate administrative (periode de 1869 
d 1913). 

25 november 1918 - Proc.-gen TERLINDEN, Seance solennelle de 
rentree. 

1 oktober 1919- Proc.-gen. TERLINDEN, La magistrature belge sous 
l'occupation allemande - Souvenirs de guerre. 
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1 oktober 1920- Proc.-gen. TERLINDEN, La magistrature belge depuis 
['armistice. 

1 oktober 1921 - Proc.-gen. TERLINDEN, Les chambres reunies -
Arrets en matiere fiscale et criminelle (periode de 1869 a 1921). 

2 oktober 1922 - Proc.-gen. TERLINDEN, Cinquante annees de dis
cours de rentree a la Cour de cassation de Belgique (1869 a 1922). 

1 oktober 1923- Proc.-gen. TERLINDEN, Unjubile. 

1 oktober 1924 - Proc.-gen. TERLINDEN, La lutte contre l'avor
tement- Le secret medical. 

1 oktober 1925 - Eerste adv.-gen. P. LECLERCQ, De la Gaur de 
cassation. 

15 september 1926 - Proc.-gen. TERLINDEN, Adieux. 

15 september 1927 - Proc.-gen. P. LECLERCQ, Le conducteur d'une 
automobile, qui tue au blesse un pieton, commet-il un acte illicite? 

15 september 1928 - Proc.-gen. P. LECLERCQ, Propos constitu
tionnels. 

16 september 1929- Eerste adv.-gen. B. JoTTRAND, Sur le chemin 
de la liberte. 

15 september 1930 - Eerste adv.-gen. B. JoTTRAND, L'etablis· 
sement de la liberte. 

15 september 1931 - Eerste adv.-gen. B. JoTTRAND, De certai
nes dispositions garantissant la liberte. 

15 september 1932- Eerste adv.-gen. B. JoTTRAND, Lejuges d'un 
peuple libre. 

15 september 1933 - Eerste adv.-gen. A. GESCHE, Des motifs des 
jugements et arrets. 

15 september 1934- Eerste adv.-gen. A. GESCHE, Des motifs des 
jugements et arrets. 

16 september 1935-Adv.-gen. G. SARTINI VAN DEN KERCKHOVE, Une 
juridiction internationale de droit prive. 

15 september 1936- Adv.-gen. L. CoRNIL, De taak van magistraat 
en advocaat op het gebied van het strafrecht. 

15 september 1937 - Adv.-gen. G. SARTINI vAN DEN KERCKHOVE, 
Reflexions sur ['instance et la procedure de cassation en matiere repressive. 

15 september 1938 - Eerste adv.-gen. A. GESCHE, Over de over
tredingen inzake van douanen en accijnzen. 

15 september 1939 - Adv.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Le Con
seil d'Etat et le Pouvoir judiciaire. 

15 september 1944- Eerste adv.-gen. L. CoRNIL, Discours pro nonce 
a ['audience solennelle de rentree. 

15 september 1945 - Adv.-gen. R. JANSSENS DE BrsTHOVEN, De 
juridische gevolgen van de brand in de griffie van het Hof van Verbreking. 

16 september 1946 - Proc.-gen. L. CoRNIL, Propos sur le droit 
criminel. 
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15 september 1947- Proc.-gen. L. CoRNIL, De wederopbouw van het 
Justitiepaleis te Brussel. 

15 september 1948 - Proc.-gen. L. CoRNIL, La Cour de cassation
Ses origines et sa nature. 

15 september 1949 - Adv.-gen. CH. CoLARD, De vrouw in de 
rechtsbedeling. 

15 september 1950 - Proc.-gen. L. CoRNIL, La Cour de cassation
Considerations sur sa mission. 

15 september 1951- Proc.-gen. L. CoRNIL, Een voorontwerp van wet 
betreffende de misdadige jeugd. 

15 september 1952 - Proc.-gen. L. CoRNIL, La Cour de cassation
Reformes mineures de la procedure. 

15 september 1953- Eerste adv.-gen. R. HAYorT DE TERMrcouRT, 
Het Hof van Verbreking in 1853. 

15 september 1954 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMrcouRT, Pro
pos sur ['article 95 de la Constitution. 

15 september 1955 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMrcouRT, De 
parlementaire immuniteit. 

15 september 1956 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Un 
aspect du droit de defense. 

16 september 1957 - Proc.-gen. R. HAYoT DE TERMrcoURT, Bedrog 
en grove schuld op het stuk van niet-nakoming van contracten. 

1 september 1958 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Les recla
mations en matiere d'impots sur les revenus. 

1 september 1959 - Eerste adv.-gen. R. JANSSENS DE BrsTHOVEN, 
Overwegingen omtrent de bestraffing van de sluikerij ter zake van douane. 

1 september 1960- Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Le conseil 
superieur du Congo- 1889-1930. 

1 september 1961 - Adv.-gen. W.-J. GANSHOF vAN DER MEERscH, 
Rechtsbewustzijn en volkenrechtelijk strafrecht. 

1 september 1962 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMrcouRT, La Cour 
de cassation et la loi etrangere. 

1 september 1963- Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Conflict 
tussen het verdrag en de interne wet. 

1 september 1964- Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Les pour
vois dans ['interet de la loi et les denonciations sur ordre du Ministre de la 
Justice. 

1 september 1965 - Adv.-gen. L. DEPELCHIN, Overwegingen bij 
artikel 2 van het Strafwetboek. 

1 september 1966 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Con
siderations sur le projet de Code judiciaire. 

1 september 1967- Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, De voltal
lige zittingen in het Hof van Cassatie. 

2 september 1968- Proc.-gen. W.-J. GANsHoF vAN DER MEERSCH, 
Reflexions sur le droit international et la revision de la Constitution. 
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1 september 1969- Proc.-gen. W.-J. GANSHOF VANDER MEERSCH, De 
Belgische rechter tegenover het internationaal recht en het gemeenschaps
recht. 

1 september 1970 - Proc.-gen. W.-J. GANsHoF vAN DER MEERSCH, 
Propos sur le texte de la loi et les principes generaux du droit. 

1 september 1971- Eerste adv.-gen. P. MAHAux, Het rechterlijk 
gewijsde en het Gerechtelijk Wetboek. 

1 september 1972- Proc.-gen. W-J. GANSHOF VANDER MEERSCH, 
Reflexions sur la revision de la Constitution. 

3 september 1973- Proc.-gen. W.-J. GANsHoF vAN DER MEERSCH, 
Overwegingen omtrent de kunst recht te spreken en de uitoefening van het 
rechterlijk ambt 

2 september 1974 - Proc.-gen. DELANGE, De ['intervention de la 
Cour de cassation dans le dessaisissement du juge et dans le renvoi d'un 
tribunal a un autre. 

1 september 1975- Eerste adv.-gen. F. DuMON, De opdracht van 
de hoven en rechtbanken. Enkele overwegingen. 

1 september 1976- Proc.-gen. R. DELANGE, Considerations sur la 
responsabilite penale et la responsabilite civile des ministres et des secre· 
taires d'Etat. 

1 september 1977 - Eerste adv.-gen. F. DVMoN, Ontwerpen voor 
hervormingen en jurisdictionele functie. 

1 september 1978 - Proc.-gen. F. DuMON, De la motivation des 
jugements et arrets et de la foi due aux actes. 

3 september 1979 - Proc.-gen. F. DUMON, Over de Rechtsstaat. 

1 september 1980- Proc.-gen. F. DUMoN, Quo Vadimus? 

1 september 1981 - Proc.-gen. F. DUMoN, De Rechterlijke Macht, 
onbekend en miskend. 

1 september 1982 - Proc.-gen. R. CHARLES, Du Ministere public. 

1 september 1983 - Proc.-gen. E. KRINGS, Het ambt van de 
rechter bij de leiding van het rechtsgeding. 

3 september 1984 - Proc.-gen. E. KRINGS, Reflexions relatives a 
['application de la loi sur la detention preventive. 

2 september 1985 - Proc.-gen. E. KRINGS, Beschouwingen over 
de gevolgen van de door het Arbitragehof gewezen arresten. 

1 september 1986 - Proc.-gen. E. KRINGS, Le Pouvoir judiciaire et 
la procedure de faillite. 

1 september 1987 - Proc.-gen. E. KRINGS, Kritische kanttekenin
gen bij een verjaardag. 

1 september 1988 - Proc.-gen. E. KRINGS, Devoirs et servitudes des 
membres du pouvoir judiciaire. 

1 september 1989 - Proc.-gen. E. KRINGS, Enkele beschouwingen 
betreffende Rechtsstaat, Scheiding der machten en Rechterlijke Macht. 

3 september 1990- Proc.-gen. E. KRINGS, Aspects de la contribution 
de la Cour de cassation a ['edification du droit. 
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2 september 1991 - Proc.-gen. H. LENAERTS, Cassatierechtspraak 
vandaag. 

1 september 1992- Eerste adv.-gen. J. VELV, ContrOle de consti
tutionnalite et controle de comptabilite avec les traites. 

1 september 1993- Proc.-gen. J. VELV, Overwegingen omtrent de 
betrekkingen tussen de parlementaire onderzoekscommissies en de Rechter
lijke Macht. 

1 september 1994 - Adv.-gen. J.M. PIRET, Le Parquet de cassation. 

1 september 1995 - Proc.-gen. J. VELD, Beschouwingen over de 
Europese regelgeving inzake betrekkingen tussen gerecht en pers. 

2 september 1996 - Proc.-gen. J. VELV, Representation et pouvoir 
judiciaire. 

1 september 1997- Proc.-gen. E. LrEKENDAEL, De scheiding van de 
machten aan de vooravond van het derde millenium. 

1 september 1998- Proc.-gen. E. LIEKENDAEL, Contribution mineure 
a une reflexion sur un probleme majeur : le responsabilite penale des mi
nistres federaux. 

-------·- __ -::_1 
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A.A.: 

A.C.: 

A.P.R.: 

A.R.: 

Arr.R.u.St. : 

art., artt. : 

aug.: 

Ben.GH.: 

Ben.Jur.: 

B.J.: 

Bosw.: 

B.R.H.: 

B.S.: 

Bull.: 

B.V.: 

B.V.B.A.: 

B.W.: 

C.A.O.: 

Cass.: 

Com.V.: 

Com.V.Aand.: 

concl.: 

c.v.: 
dec.: 

Deer.: 

Decr.D.Gem.: 

Decr.Fr.Gem.: 

Decr.Vl.: 

Decr.W.Gew. : 

De Verz.: 
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Lijst van de belangrijkste afkortingen 

Arresten Arbitragehof. 

Arresten Hof van Cassatie. 

Algemene Praktische Rechtsverzameling. 

Algemene Rol. 

Arresten Raad van State. 

artikel, artikelen. 

augustus. 

Benelux -Gerechtshof. 

Benelux-Gerechtshof-Jurisprudentie. 

Belgique Judiciaire. 

Boswetboek. 

Belgische Rechtspraak in Handelszaken. 

Belgisch Staatsblad. 

Bulletin des arrets de la Cour de cassation. 

besloten vennootschap (naar N ederlands recht). 

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-
heid. 

Burgerlijk Wetboek. 

collectieve arbeidsovereenkomst. 

cassatiearrest - arret de la Cour de cassation, 

commanditaire vennootschap. 

commanditaire vennootschap op aandelen. 

conclusie. 

cooperatieve vennootschap. 

december. 

decreet. 

decreet Duitstalige Gemeenschapsraad. 

decreet Franse Gemeenschapsraad. 

decreet Vlaamse Raad. 

decreet Waalse Gewestraad. 

De Verzekering. 



e.a.: 

E.E.G.: 

E.G.: 

e.v.: 

E.V.R.M.: 

feb.: 

Gec.W.: 

Gedr.St.: 

Gem.regl.: 

Ger.W.: 

Gw.: 

Hand.: 

H.v.J.: 

I.V:B.P.R. : 

jan.: 

J.T.: 

J.T.T. : 

Jur.H.v.J. : 

K.B.: 

Kh.: 

L.V:: 

M.B.: 

Mil.Sv.: 

Mil.Sw.: 

nov.: 

N.V:: 

O.C.M.W.: 

o.g.v.: 

okt.: 

o.m.: 

O.M.: 

Ord.Br.H.G. : 

Pand.: 
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en litisconsorten, en anderen. 

Europese Economische Gemeenschap (oude bena-
ming). 

Europese Gemeenschappen. 

en volgende. 

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

februari. 

gecoiirdineerde wetten. 

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

gemeentereglement. 

Gerechtelijk Wetboek. 

Grondwet. 

Handelingen (Kamer, Senaat, ... ). 

Hof van Justitie E.G. 

Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke 
Rechten. 

januari. 

Journal des Tribunaux. 

Journal des Tribunaux du Travail. 

Jurisprudentie Hofvan Justitie E.G. 

koninklijk besluit. 

zie: W.Kh. 

landbouwvennootschap. 

ministerieel besluit. 

Wetboek Militaire Strafvordering. 

Militair Strafwetboek. 

november. 

naamloze vennootschap. 

openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. 

op grond van. 

oktober. 

onder meer. 

openbaar ministerie. 

ordonnantie Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Pandectes Belges. 



Pand.per.: 

Pas.: 

Pasin.: 

Prov.regl. : 

P.V.B.A.: 

Rb.E.G.: 

R.C.J.B.: 

Rev.dr.pen. : 

R.G.A.R.: 

R.P.D.B.: 

R.W: 

R.v.St.: 

sept.: 

S.E.W: 

Sv.: 

Sw.: 

t.: 

T.B.H.: 

T.B.P. : 

T.P.R. : 

Veldw.: 

verz.Arr. R.v.St. : 
! 

vgl.: 

V.O.F.: 

Vr. enAntw.: 

V.T.Sv.: 

V.Z.W.: 

W.: 

W.B.T.W.: 

W.I.B.: 
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Pandectes periodiques. 

Pasicrisie. 

Pasinomie. 

provinciereglement. 

-~~_-__ -=r ----'--=----

personenvennootschap met beperkte aansprakelijk
heid (oude benaming). 

Rechtbank van Eerste Aanleg van de Europese 
Gemeenschappen. 

Revue critique de jurisprudence belge. 

Revue de droit penal et de criminologie. 

Revue generale des assurances et des responsabi-
lites. 

Repertoire pratique du droit belge. 

Rechtskundig Weekblad. 

Raad van State. 

september. 

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

Wetboek van Strafvordering. 

Strafwetboek. 

tegen. 

Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht. 

Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiek 
Recht. 

Tijdschrift voor Privaatrecht. 

Veldwetboek. 

zie: Arr.R.v.St. 

vergelijk. 

vennootschap onder firma. 

Vragen en Antwoorden. 

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

vereniging zonder winstoogmerk. 

wet. 

Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde 
Waarde. 

Wetboek van de Inkomstenbelastingen. 



W.I.G.B.: 

W.Kh.: 

W.Reg.: 

W.Succ.: 

W.Zeg.: 
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Wetboek van de met de lnkomstenbelastingen 
Gelijkgestelde Belastingen. 

Wetboek van Koophandel. 

Wetboek van Registratierechten. 

Wetboek van Successierechten. 

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

Alle verdere citeertitels worden naar de onderstaande gevormd 

Alcoholwet 

Apothekerswet 

A.R.A.B. 

Arbeidsartsenwet 

Arbeidsongeschiktheids
besluit Zelfstandigen 

Arbeidsongevallenwet 

Arbeidsongevallenwet Over
heidspersoneel 

Arbeidsovereenkomstenwet 

Arbeidsovereenkomstenwet 
Bedienden 

Arbeidsovereenkomstenwet 
Sportbeoefenaars 

Arbeidsovereenkomstenwet 
Werklieden 

Arbeidsreglementenwet 

Arbeidswet 

Architectenwet 

Arts en wet 

Auteurswet 

Avondsluitingswet 

Wet van 12 juli 1978 betreffende het accijnsregime 
van alcohol. 

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

Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming. 

Wet van 28 december 1977 tot bescherming van de 
arbeidsgeneesheren. 

Koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instel
ling van een verzekering tegen arbeidsongeschikt
heid ten voordele van de zelfstandigen. 

Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971. 

Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding 
voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg 
naar en van het werk en voor beroepsziekten in 
de overheidssector. 

Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereen
komsten. 

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

Wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeids
overeenkomst voor betaalde sportbeoefenaars. 

Wet van 10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst. 

Wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeids
reglementen. 

Arbeidsw~t van 16 maart 1971. 

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

Koninklijk besluit nr. 79 betreffende de Orde der 
Geneesheren. 

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

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



Bedrijfsorganisatiewet 

Benelux-Merkenwet 

Benelux-Tekeningen- of 
Modellenwet 

Beroepsziektenwet 

Bestaansminimumwet 

Bijzondere Wet Arbitragehof 

C.A.O.-wet 

Chequewet 

C.I.M.-Verdrag 

C.M.R.-Verdrag 

Dienstplichtwet 

Douane en Accijnzenwet 

Dronkenschapwet 

Drugwet 

,Dwangsomwet 

E.E.G.-Verdrag 

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

Eenvormige Beneluxwet op de merken. 

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

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

Wet van 7 augustus 1974 tot instellingvan het recht 
op een bestaansminimum. 

Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 januari 
1989. 

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

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

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

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

Koninklijk besluit van 30 april 1962 tot coordinatie 
der dienstplichtwetten. 

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

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

Wet van 24 februari 1921 betreffende het verhan
delen van gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende 
middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica. 

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

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

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



E.E.G.-verordening 574172 
Sociale Zekerheid 

Executieverdrag 

Faillissementswet 

Feestdagenwet 

Financieringshuurwet 

Gehandicaptenwet Tegemoet
komingen 

Geluidshinderwet 

Gemeentewet 

Geneeskundewet 

Gewetensbezwaardenwet 

Gezinsbijslagenwet Zelfstan
digen 

Gezondheid en Veiligheids
wet 

Handelshuurwet 

Handelspraktijkenwet 

Handelsvertegenwoordigers
wet 

Hormonenwet 

Huurwet 1975 

=======-=- _-~----------
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Verordening Raad E.G. nr. 574172 van 21 maart 
1972 tot vaststelling van de wijze van toepassing 
van verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de 
toepassing van de sociale-zekerheidsregelingen op 
werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun 
gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap 
verplaatsen. 

Verdrag van 27 september 1968 tussen de lidstaten 
van de E.E.G. betreffende de rechterlijke bevoegd
heid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in 
burgerlijke en handelszaken. 

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

Wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen. 

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

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

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

Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988. 

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

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

Wet van 29 maart 1976 betreffende de gezinsbijslag 
voor zelfstandigen. 

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

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

Wet van 14 juli 1971 betreffende de handelsprak
tijken. 

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

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

Wet van 10 april 1975 betreffende de huurprijzen 
van woningen. 



Huurwet 1991 

Hypotheekwet 

IJkwet 

Jachtwet 

Jeugdbeschermingswet 

Kinderbijslagwet Werkne
mers 

Krankzinnigenwet 

Leerlingwezenwet 

Leur handel wet 

Luchtvaartwet 

Mijnwet 

Mindervalidenwet Sociale 
Reclassering 

Mindervalidenwet Tegemoet
komingen 

O.C.M.W.-wet 

Onteigeningswet 

Onteigeningswet Autosnel
wegen 

Pachtwet 

Pensioenwet Werknemers 

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

Hypotheekwet van 16 december 1851. 

Wet van 16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, 
de meetstandaarden en de meetwerktuigen. 

Wet van 28 februari 1882 houdende de jachtwet. 

Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescher
ming. 

Samengeordende wetten van 19 december 1939 
betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders. 

Wet van 18 juni 1850 op de krankzinnigen. 

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

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

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

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

Wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclas
sering van de mindervaliden. 

Wet van 27 juni 1969 betreffende het toekennen van 
tegemoetkomingen aan de mindervaliden. 

Organieke wet van 8 juli 1976 betre:ffende de open
bare centra voor maatschappelijk welzijn. 

Wet van 26 juli 1962 betre:ffende de rechtspleging bij 
hoogdringende omstandigheden inzake de ontei
geningen ten algemenen nutte. 

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

Wet van 4 november 1969 tot wijzigingvan de pacht
wetgeving en van de wetgeving betre:ffende het 
recht van voorkoop ten gunste van huurders van 
landeigendommen. 

Koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betref
fende het rust- en overlevingspensioen voor werk
nemers. 

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



Postchequewet 

Probatiewet 

Programmawet 1976 

Programmawet 1977 

Provinciewet 

Racismewet 

Sluitingswet 

Sl uitingsfondswet 

Sociale-Documentenwet 

Sociale-Zekerheidswet Mijn
werkers 

Sociale-Zekerheidswet Werk
nemers 1969 

Sociale-Zekerheidswet Zelf
standigen 

Taaldecreet 

Taalwet Bestuurszaken 

Taalwet Gerechtszaken 

Uitleveringswet 

Vakantiewet 

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

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

Wet van 5 jani.lari 1976 betreffende de budgettaire 
voorstellen 1975-1976. 

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

Wet van 30 april 1836. 

Wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde 
door racisme of xenofobie ingegeven daden. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen. 

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

Wet van 19 december 1974 tot regeling van de 
betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden 
van haar personeel. 
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Gecoordineerde wetten van 30 november 1935 
houdende samengeschakelde wetten op de 
handelsvennootschappen. 

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

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

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

Wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wet van 4 augustus 1978 tot economische 
herorientering. 

Wetten op het gerechtelijk akkoord, gecoordineerd 
bij Regentsbesluit van 25 september 1946. 
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Wet van 22 juli 1974 op de giftige afval. 

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

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

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

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

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

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

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

Wet Verzachtende Omstandig- Wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstan-
heden digheden. 

Wet Voorlopige Hechtenis 

Wisselbriefwet 

Zeewet 

· Ziekenhuiswet 

Z.I.V-wet 

Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 
hechtenis. 

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

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

Wet van 7 augustus 1987 op de ziekenhuizen. 

Wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organi
satie van een regeling voor verplichte verzekering 
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. 
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Nr. 1 HOF VAN CASSATIE 1 

Nr. 1 

2e KAMER- 4 januari 2000 

1° STRAF- ANDERE STRAFFEN- VERBEURDVERKLARING- WEGVERKEERSWET- STRAFWET
BOEK- TOEPASSING. 

2° WEGVERKEER- WEGVERKEERSWET- WETSBEPALINGEN- ARTIKEL 50- VERBEURD
VERKLARING- STRAFWETBOEK- TOEPASSING. 

1 o en 2° Op de misdrijven die met toepassing van art. 50, § 2, Wegverkeerswet vat
baar zijn voor de verbeurdverklaring van het voertuig is art. 42, JD, Sw. niet toe
passelijk (1). (Artt. 50,§ 2, en 52 Wegverkeerswet; 42, 1°, 43, eerste lid, en 100 Sw.) 

(ROSSEEL) 

ARREST 

(AR. S.97.101LN) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 20 juni 1997 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Kortrijk; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 

schending van artikel 149 van de gecoordineerde Grondwet en artikel 163 Wet
hoek van Strafvordering in samenhang met de schending van artikel 42 Wetboek van 
Strafvordering; De rechtbank heeft in graad van beroep de bijkomende strafvan bij
zondere verbeurdverklaring uitgesproken in verzwaring van de veroordeling uitge
sproken door de politierechter op 22 april1997. De bijkomende strafvan bijzondere 
verbeurdverklaring mag slechts worden opgelegd als de rechter vaststelt dat alle wet
telijke voorwaarden daartoe vervuld zijn_ (Cass. 22 november 1976 en 29 maart 1977, 
Arr. Cass. 1977, 325 en 817; Cass. 1 februari 1978, Arr. Cass. 1978, 658; Cass. 5 juni 
1979, Arr. Cass., 1978-79, 1161; Cass. 28 november en 4 december: 1979 en 15 april 
1980, Arr_ Cass. 1979-80, 391, 415, 1012; Cass., 24 september en 29 oktober 1980, Arr. 
Cass., 1980-81, 87 en 230; Cass., 8 februari 1983, Arr. Cass., 1982-83, 749; Cass. 18 
september 1985, AR. 4272, Arr. Cass., 1985-86, nr. 35; Cass. 27 maart 1990, AR. 3602, 
Arr. Cass., 1989-1990, 452). De rechtbank heeft bij zijn beslissing tot verbeurdver
klaring de vervulling van de voorwaarden voor het opleggen van die straf niet vast
gesteld en zijn beslissing niet gesteund op art. 42 van het Strafwetboek Dit is noch
tans de enige mogelijke basis waarop de verbeurdverklaring kan worden uitgesproken. 
Volgens art. 42, 1°, Sw_ kan de bijzondere verbeurdverklaring slechts worden toege
past op 'de zaken die het voorwerp van het misdrijfuitmaken, en die welke gediend 
hebben of bestemd waren tot het plegen van het misdrijf, als zij eigendom van de ver
oordeelde zijn'_ De rechtbank heeft gemeld dat het te verbeurdverklaren voertuig ei
gendom is van verzoeker maar heeft nagelaten aan te tonen dat deze wagen het voor
werp van het misdrijf uitmaakte waarvoor deze verbeurdverklaring werd uitgesproken : 

Overwegende dat luidens artikel100 StrafWetboek, bij gebreke aan anders
luidende bepalingen in bijzondere wetten en verordeningen, de bepalingen 
van het eerste hoek van dit wetboek worden toegepast op de misdrijven die 
bij die wetten en verordeningen strafbaar zijn gesteld, met uitzondering van 
hoofdstuk VII en van artikel 85; 

(1) Zie Cass., 18 dec. 1984, A.R. 8827, nr. 245. 
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Overwegende dat luidens artikel 52 Wegverkeerswet, in afwijking van ar
tikel 43, eerste lid, van het Strafwetboek, de verbeurdverklaring van het voer
tuig wegens overtreding van deze gecot:irdineerde wetten enkel wordt uit
gesproken in de gevallen bij dit hoofdstuk (VII van de Wegverkeerswet -
Oplegging en verbeurdverklaring van voertuigen) bepaald; 

Dat de rechter, onder meer, overeenkomstig artikel 50, § 2, Wegverkeers
wet, de verbeurdverklaring van het voertuig kan bevelen wanneer het als straf 
uitgesproken verval van het recht tot het besturen van een voertuig defi
nitief is of ten minste zes maanden bedraagt, zo het voertuig eigendom is van 
de dader van het misdrijf; 

Dat krachtens artikel 38 Wegverkeerswet, de rechter een verval van der
gelijke duur kan uitspreken, onder meer, wegens onopzettelijk doden, on
opzettelijke letsels of inbreuken op het wegverkeersreglement; 

Overwegende dat op de misdrijven die met toepassing van artikel 50, § 2, 
Wegverkeerswet vatbaar zijn voor de verbeurdverklaring van het voertuig 
artikel 42, 1°, Strafwetboek niet toepasselijk is; 

Dat het middel faalt naar recht; 

En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

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

4 januari 2000 - ze kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal - Advocaat : mr. V. Lisabeth, Gent. 

Nr. 2 

ze KAMER- 4 januari 2000 

1 o CASSATIE - BEVOEGDHEID VAN HET HOF- ALLERLEI- STRAFVORDERING- STUITING 
VAN DE VERJARING- NAZICHT. 

2° VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- STUITING- BEVOEGDHEID VAN HET 

HOF. 

3° VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- STUITING- UITSTEL VAN DE ZAAK

GEVOLG. 

4 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE - STRAF
ZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- STRAFVORDE
RING- VEROORDELING- TE VERMELDEN WETTELIJKE BEPALINGEN. 

5o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE - STRAF
ZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- STRAFVORDE
RING- VEROORDELING- AAN TE WIJZEN WETSBEPALINGEN. 
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1 o en 2° Het Hof is bevoegd om na te gaan of uit de regelmatig overgelegde procedure
stukken blijkt dat de verjaring van de strafvordering is gestuit (1). (Art. 22 V.T.Sv.) 

3° De regelmatige en te gepasten tijde gewezen beslissing van de rechters waarbij de 
zaak wordt uitgesteld, om welke reden oak, stuit de verjaring (2). (Art. 22 V.T.Sv.) 

4 o Een beslissing waarbij een veroordeling op de strafvordering wordt uitgesproken, 
is naar recht met redenen omkleed wanneer, hetzij in de eigen redengeving, hetzij door 
verwijzing naar de beroepen beslissing, de wetsbepalingen worden aangegeuen waarin 
de bestanddelen van het tegen beklaagde bewezen uerklaarde misdrijf worden uer
meld, alsmede die waarbij op dat misdrijf straf is gesteld (3). (Art. 195 Sv.) 

5° Naar recht met redenen omkleed is de beslissing van ueroordeling hoofdens de mis
drijuen bepaald in art. 489ter, r en 2°, Sw., nu vernoemd artikel uerwijst naar de 
in art. 489 Sw. bedoelde personen (4). (Art. 195 Sv.) 

(VAN LOOVEREN T. JAKEL) 

ARREST 

(A.R. P.98.1384.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 oktober 1998 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen; 

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

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 21 en 22 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvorde

ring en artikel 149 Grondwet, 
doordat het bestreden arrest eiser als dader schuldig verklaart aan, enerzijds, het 

voortgezet misdrijfvan valsheid in geschriften, gebruik van valse stukken en oplich
ting en aangeeft dat het laatste feit gepleegd werd op 15 juni 1992 en, anderzijds, een 
faillissementsmisdrijf gepleegd op 30 maart 1993; dat het arrest onmiddellijk aan
sluitend hierbij overweegt dat de verjaring van de strafvordering tijdens de verja
ringstermijn van vijfjaar werd gestuit door het proces-verbaal van openbare terecht
zitting respectievelijk van 23 mei 1997 (voor het voortgezet misdrijf- p. 6) en van 30 
maart 1993 (faillissementsmisdrijf- p. 11), 

terwijl, eerste onderdeel, de verjaring van de strafvordering op het ogenblik dat het 
misdrijfvoltrokken werd (of van het laatste feit van het voortgezet misdrijf) op 15 juni 
1992 en op 30 maart 1993 drie jaar bedroeg conform artikel 21, eerste lid, Vooraf
gaande Titel Wetboek van Strafvordering; dat het bestreden arrest in deze procedu
rale overweging omtrent de verjaring geen melding maakt van enige nieuwe wet tot 
verlenging van de verjaringstermijn van de strafvordering en evenmin van enige on
middellijke toepassing van een dergelijke nieuwe verjaringswet; 

tweede onderdeel, een proces-verbaal van openbare terechtzitting zonder verdere in
houdelijke precisering terzake, geen daad van onderzoek of vervolging is die de ver
jaring van de strafvordering stuit in de zin van artikel22, eerste lid, Voorafgaande Ti
tel Wetboek van Strafvordering, 

zodat het bestreden arrest de in het middel aangewezen bepalingen heeft 
geschonden : 

(1) Cass., 26 juni 1990, A.R. 3952, nr. 630. 

(2) Cass., 19 sept. 1989, A.R. 3259, nr. 43. 

(3) Cass., 18 jan. 1994, A.R. 6894, nr. 26. 

(4) Zie Cass., 11 maart 1997, A.R. P.95.0389.N, nr. 135. 



4 HOF VAN CASSATIE Nr. 2 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat op de wanbedrijven die bij de inwerkingtreding van de 

wet van 24 december 1993, dit is 31 december 1993, nog niet waren ver
jaard, de nieuwe veijaringstermijn van vijf jaar toepasselijk is; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 
Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat het Hof zelf bevoegd is om nate gaan of uit de regel

matig overgelegde procedurestukken blijkt dat de verjaring van de straf
vordering is gestuit; 

Overwegende dat de regelmatige en te gepasten tijde gewezen beslis
sing van de rechters waarbij de zaak wordt uitgesteld, om welke reden ook, 
de verjaring stuit; 

Overwegende dat het door de appEllrechters vermelde proces-verbaal van 
de terechtzitting van het Hof van Beroep te Antwerpen van 23 mei 1997 ver
meldt dat het hof de behandeling van de zaak in voortzetting stelt op 21 ja
nuari 1998 voor regeling van de burgerlijke belangen; dat het door de appel
rechters vermelde proces-verbaal van de terechtzetting van het Hof van 
Beroep te Antwerpen van 21 januari 1998 vermeldt dat het hof de behan
deling van de zaak in voortzetting stelt op 9 september f998 te 14 uur; 

Overwegende dat derhalve de appelrechters de door hen opgegeven 
procedurestukken wettig in aanmerking hebben genomen om de stuiting van 
de verjaring van de strafvordering b

1
etreffende respectievelijk de ver

mengde feiten A en Ben het feit C.1 en C.2 vast te stellen; 
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek, artikel196 en 
197 Strafwetboek en artikel 149 Grondwet, 

doordat het bestreden arrest eiser als dader schuldig verklaart aan het ten laste ge
legde misdrijf van valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken (betichting A) 
en hierbij overweegt dat beklaagde de waarheid heeft verdraaid in een akte van over
lating van een handelsfonds, daar hij in artikel 6 van deze akte het handelsfonds om
schrijft als vrij van alle inschrijvingen, lasten, schulden ofverbintenissen, terwijl hij 
o.m. wist dat de eigenares van het handelspand niet bereid was akkoord te gaan met 
de overdracht van de huurceel (p. 9 van het arrest); 

terwijl, eerste onderdeel, de bewuste akte van overlating van een handelsfonds -
gevoegd in stuk 1 bij de schriftelijke klacht met burgerlijke partijstelling- tevens in 
artikel2, alinea 2, expliciet stipuleert dat wat de huurceel betreft, de overeenkomst 
slechts door de overnemers kan aanvaard worden indien de eigenaar de huurover
eenkomst overdraagt op de overnemers; dat door het aanvaarden van de verdraaiing 
van de waarheid in de overeenkomst van overlating en alzo eveneens van de vals
heid in deze overeenkomst terzake van de overdracht van de huurceel, het arrest de 
bewijskracht van artikel 2 van de voormelde overeenkomst heeft geschonden; dat na
melijk artikel 6 van de overeenkomst uiteraard in samenhang moet gelezen worden 
met het voorgaande artikel 2; dat een samenlezing van deze beide artikelen uit de
zelfde overeenkomst, leert dat deze overeenkomst niet stipuleert dat de eigenaar van 
het handelspand akkoord gaat met de huuroverdracht en dat alzo de vermelding van 
vrij en onbelast uit artikel 6 geen betrekking kan hebben op de overdracht van de 
huurovereenkomst; dat de uitlegging van de overeenkomst in het bestreden arrest dan 
ook onverenigbaar is met de bewoordingen van deze overeenkomst en het arrest dan 
ook niet wettig heeft kunnen beslissen dat eiser de waarheid in deze akte heeft ver
draaid; 

tweede onderdeel, eiser dit belangrijke artikel 2 uit de overeenkomst van overla
ting ook in zijn regelmatig neergelegde appelconclusie heeft ingeroepen (p. 2 en p. 6) 
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en hierbij heeft gewezen op de latere onderhandeling terzake met de eigenaars (in uit
voering van het voorbehoud uit artikel2) en op de tussengekomen oplossing; dat ei
ser zich uitdrukkelijk op deze redenen heeft beroepen om te argilmenteren dat ter
zake van de overdracht van de huurceel geen sprake is van een misleiding (p. 6 van 
de beroepsconclusie) en m.a.w. van enige waarheidsvermomming; dat het bestreden 
arrest niet antwoordt op dit regelmatig voorgedragen verweermiddel van afwezig
heid van waarheidsvermomming als noodzakelijk materieel misdrijfbestanddeel van 
het valsheids- en gebruiksmisdrijf uit betichting A; dat de beslissing van de veroor
deling van eiser dan ook niet met redenen is omkleed; 

zodat het bestreden arrest de in het middel aangewezen bepalingen heeft geschon
den: 

Overwegende dat de door de appelrechters bewezen verklaarde telastleg
ging A, valsheid in geschrifte, en gebruik in de akte van overlating van een 
handelsfonds die dit handelsfonds beschrijft als vrij van alle inschrijvin
gen, lasten, schulden ofverbintenissen hoegenaamd, deze valsheid specifi
ceert als : 11 daar waar : 

- dit handelsfonds in pand was gegeven bij akte van 1 juli 1991 ten voor
dele van de G.C.V. Bank J. Van Breda, in pandgeving hypothecair inge
schreven op 15 juli 1991 

- de eigenares van het bewuste handelspand niet akkoord ging met de 
overdracht van huurceel11

; 

Overwegende dat eisers veroordeling, wegens de vermengde feiten A en B, 
naar recht verantwoord is door zijn schuldigverklaring aan de telastleggin
gen A 11 daar waar - dit handelsfonds in pand was gegeven bij akte van 1 juli 
1991 ten voordele van de G.C.V. Bank J. Van Breda, in pandgeving hypo
thecair ingeschreven op 15 juli 199111 en B, zodat het middel dat alleen be
trekking heeft op de telastlegging A 11 daar waar - de eigenares van het be
wuste handelspand niet akkoord ging met de overdracht van huurceel11

, niet 
tot cassatie kan leiden, mitsdien niet ontvankelijk is; 

Over het derde middel, gesteld als volgt : 

schending van artikel 149 Grondwet, 

doordat het bestreden arrest eiser als dader schuldig verklaart aan het ten laste ge
legde misdrijfvan valsheid in een akte van overlating van handelsfonds door ver
melding dat dit handelsfonds vrij en onbelast was, terwijl het handelsfonds in pand 
was gegeven ten voordele van een bank en van gebruik van een vals geschrift (be
tichting A) en hierbij overweegt dat eiser volkomen van deze inpandgeving op de hoogte 
was; 

terwijl eiser in zijn regelmatig neergelegde beroepsconclusie op de pagina's 2-7 uit
voerig heeft geargumenteerd dat hij terzake te goeder trouw was en dat hij steeds in 
de mening is geweest dat de overgedragen handelszaak inderdaad vrij en onbelast was, 
zodat een bedrieglijk opzet terzake niet bestond; dat ter motivering van zijn stel
ling van afwezigheid van bedrieglijk opzet, eiser heeft gewezen op enkele belang
rijke feitelijke gebeurtenissen na de overdracht van de handelszaak op 15 juni 1992, 
met name het informeren van zijn bank omtrent de verrichte overdracht en het eer
ste betalen van de leveranciersschulden vooraleer de bank partieel terug te betalen 
(p. 6-7 van de beroepsconclusie). Dat het bestreden arrest niet antwoordt op dit re
gelmatig voorgedragen verweermiddel tot weerlegging van het bedrieglijk opzet met 
feitelijk steunpunt in de gebeurtenissen na de overdracht; dat de beslissing van aan
wezigheid van bedrieglijk opzet in hoofde van eiser en aldus van de veroordeling van 
eiser dan ook niet met redenen is omkleed; 

zodat het bestreden arrest de in het middel aangewezen bepaling heeft geschon
den: 
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Overwegende dat, anders dan eiser aanvoert, de appelrechters door hun 
motivering vermeld op het zesde, het zevende en het achtste blad van het ar
rest, de feitelijke gegevens vermelden waarop zij hun beslissing omtrent de 
telastlegging A "daar waar- dit handelsfonds in pand was gegeven bij akte 
van 1 juli 1991 ten voordele van de G.C.V. Bank J. Van Breda, inpandge
ving hypothecair ingeschreven op 15 juli 1991" laten steunen, zodoende de 
door eiser aangevoerde strijdige of andere feitelijke gegevens verwerpen, hier
door zijn conclusie beantwoorden, en de beslissing regelmatig met rede
nen omkleden; 

Dat het middel feitelijke grondslag mist; 

Over het vierde middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 496 StrafWetboek en van artikel 149 Grondwet, 
doordat het bestreden arrest eiser als dader schuldig verklaart aan het ten laste ge

legde misdrijfvan oplichting bij de overname van een handelsfonds (betichting B), 
terwijlhet bestaan van het misdrijfvan oplichting zoals omschreven in artikel496 

StrafWetboek vereist dat de dader handelt met een bijzonder opzet, met name met het 
oogmerk om zich een zaak toe te eigenen die aan een ander toebehoort; dat het be
streden arrest bij de schuldigverklaring van eiser aan het misdrijfvan oplichting (p. 
9) niet vaststelt dat eiser heeft gehandeld met dit strafWettelijk vereist oogmerk om 
zich een zaak toe te eigenen die aan een ander toebehoort; dat het vermelden van het 
voorwerp van de oplichting (een geldsom van 5 miljoen frank) en de listige kunst
grepen als bedrieglijk middel- duidelijk te onderscheiden is van het bijzonder op
zet als noodzakelijk moreel of schuldbestanddeel; dat deze beide bestanddelen - ma
terieel en moreel- gezamenlijk de delictstypische gedraging opleveren, in de betekenis 
van een gedraging die valt onder de uitdrukkelijke termen van de wettelijke delicts
omschrijving uit artikel 496 StrafWetboek; dat de beslissing van veroordeling van ei
ser die niet de aanwezigheid van al de wettelijke constitutieve misdrijfbestanddelen 
vermeldt, dan ook niet met redenen is omkleed en nietig is; 

zodat het bestreden arrest de in het middel aangewezen bepalingen heeft geschon-
den: ;· 

Overwegende dat de appelrechters eiser schuldig verklaren aan de in de 
bewoordingen van de wet omschreven telastlegging B oplichting welke aile 
wettelijke bestanddelen van dat misdrijf vermeldt; 

Dat b-et middel dat berust op een onjuiste lezing van het bestreden ar
rest, feitelijke grondslag mist; 

Over het vijfde middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 2, 489 en 489ter StrafWetboek, van artikel 577 Wet

hoek van Koophandel, van de artikelen 163 en 195 Wetboek van StrafVordering en van 
artikel149 Grondwet, 

doordat het bestreden arrest eiser als dader schuldig verklaart aan het ten laste ge
legde misdrijf van bedrieglijke bankbreuk, na actualisering van de betreffende be
tichting C aan de gewijzigde faillissementswetgeving, 

terwijl eiser in cassatie strafrechtelijk werd vervolgd wegens het misdrijf van be
drieglijke bankbreuk, zoals ten tijde van het instellen van de strafVordering omschre
ven in artikel489, derde lid, StrafWetboek, juncto artikel 577, 1 o en 2° Wetboek van 
Koophandel; dat artikel577 Wetboek van Koophandel werd opgeheven door artikel 
149 wet van 8 augustus 1997 (B.S., 28.10.1997), in werking getreden op 1januari 1998 
(K.B. van 25 november 1997, B.S., 04.12.1997) en dat voormelde wet van 8 augus
tus 1997 het artikel 489 StrafWetboek heeft vervangen met andere strafbepalingen; 
dat het bestreden arrest op vordering van het O.M. de betichting C heeft geactuali
seerd aan de gewijzigde faillissementswetgeving; 

eerste onderdeel, wanneer een nieuwe strafWet zowel de incriminatie als de straf
maat wijzigt, de strafrechter bij de bestraffing van feiten gepleegd op een tijdstip v66r 
de inwerkingtreding van de nieuwe strafWet, een tweevoudige vaststelling dient te rna
ken : ten eerste moet de strafrechter vaststellen dat de feiten strafbaar waren ten tijde 
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dat ze gepleegd werden overeenkomstig de vroegere en thans opgeheven strafbepa
ling(en) en ten tweede moet de strafrechter vaststellen dat de ten laste gelegde fei
ten nog steeds strafbaar zijn krachtens de voorschriften van de nieuwe strafwet; dat 
dergelijke vaststelling o.m. vereist dat de strafrechter de wetsbepalingen van de oude 
strafwet die de misdrijfbestanddelen omschrijven, vermeldt; dat het bestreden ar
rest bij het bewezen verklaren van de ten laste gelegde feiten melding maakt van de 
nieuwe artikelen 489ter 1 o en 2° Strafwetboek, doch niet van het nieuwe artikel489 
Strafwetboek waarin het dader betrokken misdrijfbestanddeel wordt omschreven; dat 
het arrest eveneens bij de voorafgaande controle naar de initiele tenlastelegging van 
het misdrijfvan bedrieglijke bankbreuk onder de vroegere strafwetgeving, geen mel
ding maakt van het oude artikel 489 Strafwetboek en van artikel 577 Wetboek van 
Koophandel, waar deze beide artikelen de constitutieve bestanddelen omschrijven van 
het vroegere misdrijfvan bedrieglijke bankbreuk, zoals initieel vervolgd; dat het be
streden arrest door het niet vermelden van de wetsbepalingen van de oude straf
wet, alsmede van een wetsbepaling van de nieuwe strafwet dan ook niet met rede
nen is omkleed; 

tweede onderdeel, het bestreden arrest in de actualisering van de tenlasteleggin
gen sub C.1 en C.2 (het vroegere misdrijfvan bedrieglijke bankbreuk) op pagina 10, 
geen melding maakt van het door artikel 489ter Strafwetboek uitdrukkelijk ver
eiste bedrieglijk opzet of het oogmerk om te schaden; dat het bestreden arrest in de 
actualisering van de tenlastelegging C en aldus in de essentiele controle of de straf
baarheid van de ten laste gelegde gedraging behouden blijft, geen melding maakt van 
het expliciet vereiste schuldbestanddeel in de nieuwe strafwet; dat in deze actuali
sering en in de schuldigverklaring aan de geactualiseerde misdrijven aldus niet al de 
strafwettelijk vereiste constitutieve misdrijfbestanddelen uit de nieuwe faillissements
incriminatie worden weergegeven, waardoor het arrest niet regelmatig gemotiveerd 
is en nietig is; 

derde onderdeel, het bestreden arrest op het vlak van de straftoemeting stelt re
kening te houden met artikel 2 Strafwetboek, gezien de gedeeltelijk gewijzigde wets
omschrijvingen, doch hierbij niet aangeeft of de nieuwe strafwet van 8 augustus 1997 
strenger dan wei milder is en alzo evenmin aangeeft welke fundamentele penale tijds
regel uit artikel 2 Strafwetboek (met een duidelijk onderscheiden inhoud in het eer
ste en tweede lid) moet worden toegepast; dat deze dubbelzinnige en onduidelijke mo
tivering gelijkstaat met afwezigheid van motivering; 

zodat het bestreden arrest de in het middel aangewezen bepalingen heeft geschon
den: 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest eiser veroordeelt wegens de telastleggingen 

C.1 en C.2, dit zijn de faillissementsmisdrijven van : 1 o het geheel of ge
deeltelijk doen verdwijnen van boekhouding, 2° verduistering of verber
ging van activa; 

Overwegende dat het bestreden arrest het beroepen vonnis bevestigt met 
actualisering van de omschrijving van de telastleggingen C.1 en C.2; dat het 
beroepen vonnis onder meer het oude artikel 489 Strafwetboek en het ar
tikel 577 oude Faillissementswet vermeldt; 

Dat het arrest zodoende deze artikelen vermeldt; 
Overwegende dat artikel 489ter Strafwetboek verwijst naar de in arti

kel 489 Strafwetboek bedoelde personen; dat het bestreden arrest melding 
maakt van het nieuwe artikel 489ter, 1 o en 2°, Strafwetboek, zodoende ver
wijst naar artikel 489 Strafwetboek; 

Dat het arrest regelmatig is gemotiveerd; 
Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat de appelrechters op het twaalfde en het dertiende blad 

van het arrest eisers bedrieglijk opzet vaststellen; 
Wat het derde onderdeel betreft : 
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Overwegende dat het onderdeel niet aanvoert dat de appelrechters arti
kel 2 Strafwetboek verkeerd zouden hebben toegepast; 

Overwegende dat bij ontstentenis van conclusie de appelrechters niet moe-
ten motiveren hoe ze artikel 2 Strafwetboek toepassen; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

Over het achtste middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 66, artikel 489 (oud), artikel 489 (nieuw), artikel 498ter 

StrafWetboek, van artikel 577 Wetboek van Koophandel en van artikel 149 Grand
wet, 

doordat het bestreden arrest eiser in cassatie schuldig verklaart aan het 
faillissementsmisdrijfvan het verduisteren ofverbergen van activa gepleegd op 30 maart 
1993 (geactualiseerde betichting C-2) en hierbij overweegt dat eiser zaakvoerder was 
van de BVBA Van Den Brande en als dusdanig strafrechtelijk verantwoordelijk voor 
de BVBA Van Den Brande; 

terwijl, eerste onderdeel, wanneer een handelsvennootschap een misdrijf heeft ge
pleegd, de strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor dit misdrijf rust op de natuur
lijke personen door wier toedoen de vennootschap heeft gehandeld; dat de strafrech
ter bij de toerekening van het door een rechtspersoon gepleegd misdrijf aan een 
natuurlijke persoon in concreto en in feite moet nagaan door wie de rechtspersoon heeft 
gehandeld, wie m.a.w. op basis van welke feitelijke omstandigheden kan beschouwd 
worden als dader van het misdrijf in de zin van artikel 66 StrafWetboek; dat de lou
tere functie van zaakvoerder van een vennootschap op zich niet inhoudt dat deze na
tuurlijke persoon namens de vennootschap strafrechtelijk is opgetreden; dat het be
streden arrest door alzo op deze enkele grond te beslissen de in het middel aangeduide 
wetsbepalingen - behoudens artikel 149 Grondwet - heeft geschonden; 

tweede onderdeel, het bestreden arrest door alzo te beslissen de door het Hof uit te 
oefenen wettigheidscontrole onmogelijk maakt, met name door in gebreke te blijven 
de feitelijke gegevens vast te stellen waaruit zou blijken dat de rechtspersoon door toe
doen van eiser is opgetreden (schending van artikel 149 Grondwet); 

zodat het bestreden arrest de in het middel ingeroepen A wetsbepalingen heeft ge
schonden: 

Overwegende dat het middel opkomt tegen eisers schuldigverklaring aan 
de telastlegging C.2; 

Overwegende dat uit het bestreden arrest blijkt dat eiser werd verwit
tigd van de actualisering van de telastleggingen C.l en C.2 aan de gewij
zigde faillissementswetgeving; dat hij werd verwittigd dat hij beklaagd werd 
"als bestuurder, in rechte of in feite, namelijk als gevolmachtigde beheer
der van de gefailleerde handelsvennootschap BVBA Van Den Brande"; 

Overwegende dat een rechtspersoon in de regel handelt door zijn be
voegde organen; dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, niet 
blijkt dat eiser bij de appelrechters heeft betwist dat hij is opgetreden in de 
hoedanigheid van bevoegd orgaan; 

Dat de appelrechters, door eiser schuldig te achten in zijn hoedanigheid 
van gevolmachtigd bestuurder, hun beslissing naar recht verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

Over het zesde en het zevende middel, gesteld als volgt : 
het zesde: 
schending van artikel 149 Grondwet, 

doordat het bestreden arrest eiser schuldig verklaart aan het faillissements
misdrijf van het doen verdwijnen van boekhoudkundige stukken gepleegd op 30 maart 
1993 (geactualiseerde betichting C-1), 
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terwijl, eiser in zijn regelmatig neergelegde beroepsconclusie onder punt D-a (p. 8-9) 
heeft geargumenteerd dat hij op geen enkel ogenblik de boekhouding van de gefail
leerde BVBA Van Den Brande heeft doen verdwijnen en dat enkel in een periode einde 
1991 begin 1992 de boekhouding niet meer sluitend up to date werd gehouden; dat het 
in conclusie aangeven van het niet meer up to date bijhouden van de boekhouding -
gesitueerd in een andere periode dan deze van de tenlastelegging C-1- niet het doen 
verdwijnen van deze boekhouding inhoudt, daar het doen verdwijnen het vooraf
gaand bestaan van de boekhouding veronderstelt; dat het bestreden arrest niet ant
woordt op dit regelmatig voorgedragen verweermiddel van afwezigheid van het ma
terieel bestanddeel van het faillissementsmisdrijf; dat de beslissing van de veroordeling 
van eiser dan ook niet met redenen is omkleed; 

zodat het bestreden arrest de in het middel aangewezen bepaling heeft geschon
den: 

het zevende : 
schending van artikel 489 (oud) en van artikel 498ter Strafwetboek en van arti

kel577 Wetboek van Koophandel, 

doordat het bestreden arrest eiser in cassatie schuldig verklaart aan het 
faillissementsmisdrijfvan het doen verdwijnen van boekhoudkundige stukken ge
pleegd op 30 maart 1993 (geactualiseerde betichting C-1) en hierbij overweegt dat de 
slordigheid in eisers boekhouding zodanig was dat ze niet anders dan opzettelijk kan 
zijn met het oog op een bedrieglijke bankbreuk, zodat het vereiste bedrieglijk opzet 
wel degelijk aanwezig was, 

terwijl, zowel het oude misdrijf van bedrieglijke bankbreuk als het nieuwe 
faillissementsmisdrijf uit artikel 489ter Strafwetboek een bedrieglijk opzet verei
sen als subjectief misdrijfbestanddeel; dat het bedrieglijk opzet als modus van bij
zonder opzet bij voormeld misdrijf- waarvan het bestaan door eiser werd betwist -
inhoudt dat de dader is opgetreden met het oogmerk zich een onrechtmatig voor
deel toe te eigenen ten nadele van de gezamenlijke schuldeisers; dat een generale om
schrijving van "opzettelijk met het oog op een bedrieglijke bankbreuk" slechts be
antwoordt aan een algemeen opzet en niet kan worden gelijkgesteld met het vereiste 
bijzonder opzet; 

zodat het bestreden arrest de in het middel ingeroepen wetsbepalingen heeft ge
schonden: 

Overwegende dat de middelen opkomen tegen eisers schuldigverklaring aan 
de t!;!lastlegging C.l; 

Overwegende dat het arrest eiser tot een straf veroordeelt wegens de te
lastleggingen C.l en C.2; 

Dat die straf naar recht is verantwoord door de tegen eiser bewezen ver
klaarde telastlegging C.2, zodat de middelen die enkel betrekking hebben op 
de telastlegging C.l, niet tot cassatie kunnen leiden, mitsdien niet ontvan
kelijk zijn; 

En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

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

Overwegende dat de beslissing uitsluitend stoelt op het bewezen verkla
ren van de telastleggingen A en B; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek, artikel196 en 

197 Strafwetboek en artikel149 Grondwet, 
doordat het bestreden arrest eiser als dader schuldig verklaart aan het ten laste ge

legde misdrijfvan valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken (betichting A) 
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en hierbij overweegt dat beklaagde de waarheid heeft verdraaid in een akte van over
lating van een handelsfonds, daar hij in artikel 6 van deze akte het handelsfonds om
schrijft als vrij van alle inschrijvingen, las ten, schulden of verbintenissen, terwijl hij 
o.m. wist dat de eigenares van het handelspand niet bereid was akkoord te gaan met 
de overdracht van de huurceel (p. 9 van het arrest); 

terwijl, eerste onderdeel, de bewuste akte van overlating van een handelsfonds -
gevoegd in stuk 1 bij de schriftelijke klacht met burgerlijke partijstelling - tevens in 
artikel2, alinea 2, expliciet stipuleert dat wat de huurceel betreft, de overeenkomst 
slechts door de overnemers kan aanvaard worden indien de eigenaar de huurover
eenkomst overdraagt op de overnemers; dat door het aanvaarden van de verdraaiing 
van de waarheid in de overeenkomst van overlating en alzo eveneens van de vals
heid in deze overeenkomst terzake van de overdracht van de huurceel, het arrest de 
bewijskracht van artikel 2 van de voormelde overeenkomst heeft geschonden; dat na
melijk artikel 6 van de overeenkomst uiteraard in samenhang moet gelezen worden 
met het voorgaande artikel 2; dat een samenlezing van deze beide artikelen uit de
zelfde overeenkomst, leert dat deze overeenkomst niet stipuleert dat de eigenaar van 
het handelspand akkoord gaat met de huuroverdracht en dat alzo de vermelding van 
vrij en onbelast uit artikel 6 geen betrekking kan hebben op de overdracht van de 
huurovereenkomst; dat de uitlegging van de overeenkomst in het bestreden arrest dan 
ook onverenigbaar is met de bewoordingen van deze overeenkomst en het arrest dan 
ook niet wettig heeft kunnen beslissen dat eiser de waarheid in deze akte heeft ver
draaid; 

tweede onderdeel, eiser dit belangrijke artikel 2 uit de overeenkomst van overla
ting ook in zijn regelmatig neergelegde appelconclusie heeft ingeroepen (p. 2 en p. 6) 
en hierbij heeft gewezen op de latere onderhandeling terzake met de eigenaars (in uit
voering van het voorbehoud uit artikel2) en op de tussengekomen oplossing; dat ei
ser zich uitdrukkelijk op deze redenen heeft beroepen om te argumenteren dat ter
zake van de overdracht van de huurceel geen sprake is van een misleiding (p. 6 van 
de beroepsconclusie) en m.a.w. van enige waarheidsvermomming; dat het bestreden 
arrest niet antwoordt op dit regelmatig voorgedragen verweermiddel van afwezig
heid van waarheidsvermomming als noodzakelijk materieel misdrijfbestanddeel van 
het valsheids- en gebruiksmisdrijf uit betichting A; dat de beslissing van de veroor
deling van eiser dan ook niet met redenen is omkleed; 

zodat het bestreden arrest de in het middel aangewezen bepalingen heeft geschon
den: 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de appelrechters bij hun onderzoek van de telastleg

ging A valsheid in geschrifte "daar waar- de eigenares van het bewuste 
handelspand niet akkoord ging met de overdracht van huurceel", de arti
kelen 2 en 6 van de overeenkomst van overlating van het handelsfonds van 
15 juni 1992 aanhalen noch uitleggen, derhalve de bewijskracht ervan niet 
miskenhen; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat, anders dan eiser aanvoert, de appelrechters, door hun 

motivering vermeld op het achtsti') en het negende blad van het arrest, de fei
telijke gegevens waarop zij hun beslissing omtrent de telastlegging A "daar 
waar- de eigenares van het bewuste handelspand niet akkoord ging met 
de overdracht van huurceel" laten steunen, vermelden zodoende de door ei
ser aangevoerde strijdige of andere feitelijke gegevens verwerpen, hier
door zijn conclusie beantwoorden, en de beslissing regelmatig met rede
nen omkleden en naar recht verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 
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4 januari 2000 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter- Verslagge
ver : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal - Advocaat : mr. B. Spriet, Turnhout. 

Nr. 3 

2e KAMER- 4 januari 2000 

1 o FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJKAK
KOORD - MISDRIJVEN IN VERBAND MET FAILLISSEMENT. BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN 
- NIET AANGIFTE VAN FAILLISSEMENT- BESTRAFFINGSVOORWAARDEN- OUDE EN NIEUWE 
WET. 

2o FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AK
KOORD - MISDRIJVEN IN VERBAND MET FAILLISSEMENT. BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN 
- VERDUISTERING VAN ACTIVA- OUDE EN NIEUWE WET. 

1 o De niet-tijdige aangifte van staking van betaling, omschreven onder art. 574, 4, oude 
Faillissementswet is nog steeds strafbaar gesteld door het nieuwe art. 489bis, 4°, Sw., 
maar de bestraffingsvoon;marden, d.z. de constitutieve bestanddelen, zijn thans stren
ger, dus gunstiger voor de beklaagde (1). (Art. 574, 4°, oude Faillissementswet en art. 
489bis, 4°, Sw., ingevoegd bij art. 119 Faillissementswet 8 aug. 1997.) 

2° Het nieuwe art. 489ter, 1, Sw. stelt verduistering van activa onder dezelfde con
stitutieve bestanddelen, inzonderheid wat het opzet betreft, strafbaar als voorheen on
der art. 577, 2, oude Faillissementswet (2). (Art. 577, 2°, oude Faillissementswet en 
art. 489ter, 1°, Sw., ingevoegd bij art. 120 Faillissementswet 8 aug. 1997.) 

(VANDENBERGHE T. KREDIETBANK N.V:) 

ARREST 

(A.R. P.98.1416.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 oktober 1998 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Overwegende dat het bestreden arrest uitsluitend beslist op civielrech
telijk gebied; : 

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

A. In de mate dat het bestreden arrest inzake de burgerlijke rechtsvor
dering van verweerster uitspraak doet over het beginsel van de aanspra
kelijkheid van eiset : 

Over het eerste middel : 

(1) Zie I. VEROUGSTRAETE, Manuel de la faillite et du concordat, Kluwer, 1998, nrs. 996 e.v. (i.z. 
nrs. 1022-1025). · 

(2) Zie noot 1. 
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Overwegende dat het arrest eiser geen straf oplegt zodat de regel van ar
tikel 2, tweede lid, Strafwetboek betreffende de minst zware straf niet ter zake 
doet; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser oorspronkelijk werd vervolgd wegens, onder meer, 
telastlegging C.1, de niet tijdige aangifte van staking van betaling, zoals om
schreven onder het artikel574, 4°, oude Faillissementswet; 

Dat de appelrechters oordelen dat dit feit nog steeds strafbaar is gesteld 
door het nieuwe artikel 489bis, 4°, Strafwetboek, maar dat thans de 
bestraffingsvoorwaarden - dit zijn de constitutieve bestanddelen - stren
ger zijn, dus gunstiger voor de beklaagde; dat ze vervolgens het bewezen ver
klaren van de feiten toetsen aan de nieuwe, voor eiser gunstigere, consti
tutieve bestanddelen; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser oorspronkelijk werd vervolgd wegens, onder meer, 
D, bedrieglijke bankbreuk door verduistering van activa, zoals omscbre
ven onder bet artikel 577, 2o, oude Faillissementswet; 

Overwegende dat, zoals de appelrecbters oordelen, bet nieuwe artikel 
489ter, 1 o, Strafwetboek verduistering van activa onder dezelfde constitu
tieve bestanddelen, inzonderbeid wat bet opzet betreft, als voorbeen straf
baar stelt; 

Dat de appelrecbters derbalve geen beromscbrijving van de incrimina
tie konden doorvoeren; 

Dat bet middel niet kan worden aangenomen; 

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

4 januari 2000 - ze kamer- Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter- Verslagge
ver : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal - Advocaat : mr. E. Pringuet, Gent. 

Nr. 4 

ze KAMER- 4 januari 2000 

1 o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN - BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP 
- STRAFVORDERING- BESLISSINGEN UIT HUN AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP 
- BESLISSING DOOR COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ- BESLISSING NIET 
IN LAATSTE AANLEG GEWEZEN- ONTVANKELIJKHEID VAN HET CASSATIEBEROEP. 

zo BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ- COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE 
MAATSCHAPPIJ- ALGEMEEN- BESLISSING NIET IN LAATSTE AANLEG GEWEZEN- CASSATIE
BEROEP- GEVOLG. 

<'I 
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1 o en 2° Nu tegen een beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschap
pij waarbij het verzoek om invrijheidstelling van de gefnterneerde wordt afgewe
zen hoger beroep openstaat bij de Hoge Commissie tot Bescherming van de Maat
schappij is een voorziening in cassatie tegen voornoemde beslissing niet ontvankelijk 
omdat ze niet in laatste aanleg werd gewezen (1). (Artt. 19 Wet Bescherming 
Maatschappij, 407 en 413 Sv.) 

(B ... ) 

ARREST 

.· (A.R. P.99.1618.N) 

RET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 21 oktober 1999 ge
wezen door de commissie tot bescherming van de maatschappij, ingesteld bij 
de psychiatrische afdeling van de gevangenis te Vorst; 

Overwegende dat overeenkomstig artikel 19bis wet tot bescherming van 
de maatschappij, ingevoegd krachtens artikel 3 van de wet van 10 fe
bruari 1998 tot wijziging van de vermelde wet, hager beroep openstaat bij 
de Hoge Commissie tot Bescherming van de Maatschappij tegen de beslis
sing waarbij het verzoek om invrijheidstelling van de gei:nterneerde wordt 
afgewezen; 

Overwegende dat, krachtens de artikelen 407 en 413 Wetboek van Straf
vordering, een voorziening in cassatie slechts ontvankelijk is als de beslis
sing waartegen ze is gericht, in laatste aanleg is gewezen; 

Dat te dezen de beslissing niet in laatste aanleg werd gewezen, zodat de 
voorziening niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, ongeacht de brieven van eiser gedagtekend 22 oktober en 
4 december 1999, ter griffie van het Hof ontvangen op 23 november en 15 de
cember 1999, die geen betrekking hebben op de ontvankelijkheid van de voor
ziening, verwerpt de voorziening. 

4 januari 2000 - 28 kamer- Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter- Verslagge
ver : de h. Debruyne - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal - Advocaat : mr. G. Klapwijk, Brussel. 

Nr. 5 

VERENIGDE KAMERS- 5 januari 2000 

STRAFVORDERING- OVERLIJDEN VAN DE BESCHULDIGDE- VERVAL. 

(1) Zie Cass., 30 juni 1998, A.R. P.98.0728.N, nr. 352. 
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De strafvordering vervalt door het overlijden van de verdachte, de beklaagde of de be
schuldigde (1). (Art. 20 V.T.Sv.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE T. T ... ) 

ARREST (uertaling) 

(A.R. A.97.000l.F) 

RET HOF; - Gelet op de als volgt gestelde vordering van de procureur-
generaal bij het Hof van Cassatie : 

"Aan het Hof van Cassatie, verenigde kamers, 
De procureur-generaal bij dit Hof : 
Bij beslissing van 7 maart 1997 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Raad 

de h. Thys, Jean, Louis, Fernand, geboren te Anderlecht op 28 november 1939, 
wonende te Jette, Audrey Hepburnstraat, 8/A2, naar het Hofvan Cassatie 
verwezen wegens de feiten van valsheid in geschriften en gebruik van valse 
stukken, verduistering door ambtenaren gepleegd, samenspanning van amb
tenaren en omkoping, gepleegd als dader of mededader, als aangewezen in 
de vordering van 3 januari 1997 van de h. procureur-generaal bij het Hofvan 
Beroep te Brussel en in het bij die vordering gevoegde dossier. 

Bij beschikking van 5 juni 1997 heeft de h. eerste voorzitter van het Hof 
van Cassatie de h. raadsheer in het Hofvan Cassatie Jean de Codt aange
wezen als onderzoeksmagistraat, in samenwerking met de h. onderzoeks
rechter Bruno Bulthe, die voor dezelfde feiten bevoegd bleefin zoverre er ten 
laste van andere personen dan de h. Thys aanwijzingen van misdrijf zou
den bestaan. 

Uit een uittreksel van de overlijdensakte blijkt dat de h. Thys op 18 no
vember 1999 te Jette overleden is. 

Bij beschikking van 10 december 1999 heeft de h. de Codt de stukken van 
de rechtspleging aan de h. procureur-generaal bij het Hof van Cassatie me
degedeeld, opdat door hem zou worden gevorderd zoals het behoort. 

De strafVordering vervalt door het overlijden van de verdachte. 
Om die redenen, 
Gelet op de stukken als bijlage, 
Gelet op de artikelen 125 en III van titel IX van de Grondwet, op de bij

zondere wet van 28 februari 1997 houdende tijdelijke en gedeeltelijke uit
voering van artikel 125 van de Grondwet, op de wet van 15 juni 1935 be
treffende het gebruik der talen in gerechtszaken, op de artikelen 20 van de 
wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van 
StrafVordering en 141 van het Gerechtelijk Wetboek, 

Vordert de ondergetekende procureur-generaal dat het aan het Hof be
hage om, rechtdoende in verenigde kamers, vast te stellen dat de strafVor
dering ten laste van de h. Thys, Jean, Louis, Fernand, is vervallen. 

(1) Cass., 5 jan. 1988, A.R. 1546, nr: 271. 

Brussel, 16 december 1999. 
Voor de procureur-generaal,, 

de advocaat-generaal, 
(get.) J. Spreutels." 
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Gelet op de artikelen 125 en III van titel IX van de Grondwet, op de bij
zondere wet van 28 februari 1997 houdende tijdelijke en gedeeltelijke uit
voering van artikel 125 van de Grondwet, op de wet van 15 juni 1935 be
treffende het gebruik der talen in gerechtszaken, op de artikelen 2,0 van de 
wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering, 131 en 141 van het Gerechtelijk Wetboek, 

Met overname van de redenen van de voornoemde vordering; 

Zegt dat de strafvordering ten laste van Jean Louis Fernand Thys ver
vallen is; laat de kosten ten laste van de Staat. 

5 januari 2000 - Verenigde kamers - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzit
ter - Verslaggever : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Spreutels, advocaat-generaal. 

Nr. 6 

2e KAMER - 5 januari 2000 

1 o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP 
KAN OF MOET WORDEN INGESTELD- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- OPENBAAR MINIS
TERIE. 

2° OPENBAAR MINISTERIE - BURGERLIJKE ZAKEN- CASSATIEBEROEP- OPENBARE 
ORDE- ONTVANKELIJKHEID- VOORWAARDE- BEGRIP- HOGER BEROEP VAN DE BURGER
LIJKE PARTIJ- VERERGERING VAN DE TOESTAND. 

3° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP 
KAN OF MOET WORDEN INGESTELD- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- OPENBAAR MINIS
TERIE- OPENBARE ORDE- ONTVANKELIJKHEID. 

4 o HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING (BIJZONDERE REGELS)- HOGER BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PAR
TIJ- VERERGERING VAN DE TOESTAND- OPENBARE ORDE- ONTVANKELIJKHEID. 

1 o Het O.M. is in'de regel niet bevoegd om cassatieberoep in te stellen tegen een be-
slissing op de burgerlijke rechtsvordering (1). (Artt. 177 en 216 Sv.) · 

2°, 3° en 4° Het O.M. kan een ontvankelijk cassatieberoep instellen tegen een in laat
ste aanleg en in burgerlijke zaken gewezen beslissing, als de openbare orde in het ge
drang komt door een toestand die verholpen dient te worden (2); dat is niet het ge
val wanneer het hof van beroep, op het hager beroep van de burgerlijke partij, de 
toestand van die partij verergert. (Art. 138, tweede lid, Ger.W.; art. 202 Sv.) 

(1) Cas., 30 okt. 1996, A.R. P.96.0523.F, nr. 407. 

(2) Zie Cass., 3 april 1995, A.R. S.94;0159.F, nr. 183, en de noot J.F.L.; 27 feb. 1998, A.R. 
C.98.0011.F, nr. 112. · · 

I 

i 
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(AUDITEUR-GENERAAL BIJ HET MILITAIR GERECHTSHOF T. L ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.99.0978.F) 

Nr. 7 

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 25 mei 1999 gewezen door 
het Militair Gerechtshof; 

Overwegende dat het openbaar ministerie in de regel geen hoedanig
heid heeft om cassatieberoep in te stellen tegen een beslissing op de bur
gerlijke rechtsvordering; 

Dat het evenwel, met toepassing van artikel 138, tweede lid, Gerechte
lijk Wetboek, in burgerlijke zaken ambtshalve optreedt in de gevallen die de 
wet bepaalt en bovendien telkens als de openbare orde zijn tussenkomst vergt; 

Overwegende dat eiser aanvoert dat artikel 202 van het Wetboek van Straf
vordering is geschonden doordat het arrest, aileen op het hoger beroep van 
de burgerlijke partij, haar toestand verergert; dat een dergelijke onwettig
heid voor de openbare orde niet zo'n gevaar oplevert dat de erdoor ont
stane toestand dient te worden verholpen; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voorziening; laat de kosten ten laste van de 
Staat. 

5 januari 2000 - ze kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggeuer : de h. Batsele - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal. 

Nr. 7 

ze KAMER - 5 januari 2000 

1° BEWIJS- STRAFZAKEN- GESCHRIFTEN- BEWIJSKRACHT- DOSSIER- INVENTARIS VAN 
DE STUKKEN- VERSCHRIJVING- RECHT VAN VERDEDIGING- GEVOLG. 

zo RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- DOSSIER- INVENTARIS vAN DE STUK
KEN- VERSCHRIJVING- BEWIJSKRACHT- GEVOLG. 

3° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTI
KEL 6.1- REDELIJKE TERMIJN- BEGRIP- GETUIGENVERHOOR 

4 o BEWIJS- STRAFZAKEN- GETUIGEN- VERHOOR VAN EEN GETUIGE- NOODZAAK OF NUT 

- BODEMRECHTER- ONAANTASTBARE BEOORDELING. 

5° BEWIJS - STRAFZAKEN - BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - BEGRIP -INNER
LIJKE OVERTUIGING- BEKENTENIS- VERMOEDENS- VERKLARINGEN VAN EEN MEDE
BEKLAAGDE. 

6° BEWIJS - STRAFZAKEN - BEKENTENIS - SPLITSBAARHEID. 
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7o CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN- ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR FEITEN
RECHTER- ONDERZOEK VAN FEITELIJKE GEGEVENS- ONTVANKELIJKHEID. 

so RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- DENKWIJZE VAN DE RECHTER- TE
GENSPRAAK VAN DE PARTIJEN. 

1 o en 2° De strafrechter die, door een verschrijving, aan een stuk een nummer toe
kent dat in de inventaris van het strafdossier niet vermeld staat, miskent noch de be
wijskracht van die akte noch het algemeen beginsel van het recht van verdediging, 
wanneer dat stuk, zelfs onder een andere verwijzing, in het dossier geklasseerd en ge'in
vantariseerd werd, en de partijen daarover vrij tegenspraak hebben kunnen voe
ren. (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.; algemeen beginsel van het recht van verde
diging.) 

3° Uit de omstandigheid alleen dat de bodemrechter een verzoek tot getuigenverhoor 
verwerpt wegens de tijd die sinds de feiten is verstreken, volgt niet dat degene die 
daarom verzoekt buiten de bij art. 6.1 gewaarborgde redelijke termijn is berecht (1). 
(Art. 6.1 E.V.R.M.) 

4 o Onder voorbehoud van de eerbiediging van het recht van verdediging, beoordeelt de 
bodemrechter in feite of er een aanvullend onderzoek moet worden verricht en, in
zonderheid, of er een getuige ten gunste moet worden verhoord om tot zijn overtui
ging te komen (2). (Artt. 153 en 190 Sv.) 

5° en 6° Wanneer de wet in strafzaken geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, be
oordeelt de bodemrechter de bewijswaarde van de gegeuens waarop hij zijn ouer
tuiging grondt en waarouer de partijen vrij tegenspraak hebben kunnen uoeren (3); 
het staat hem o.m. uri} geen geloof te hechten aan bepaalde uerklaringen maar wel 
aan andere, om een bekentenis te splitsen volgens zijn innerlijke ouertuiging ( 4), om 
de draagwijdte van de door een medebeklaagde afgelegde uerklaring te beoordelen 
(5) en om acht te slaan op het geheel van de hem uoorgelegde gegevens, die uolgens 
hem afdoende uermoedens van schuld schijnen op te leveren, zelfs als andere gege
vens in de zaak op het tegendeel wijzen. (Artt. 312 en 342 Sv.) 

7o Het middel dat kritiek oefent op de feitelijke beoordeling van de bodemrechter, is niet 
ontuankelijk (6), euenmin als het middel dat, uoor het onderzoek eruan, een onder
zoek uereist van feitelijke gegevens, waaruoor het Hof niet bevoegd is (7). 

so Het algemeen beginsel van het recht van verdediging verplicht de rechter niet om 
de denkwijze waarmee bij tot zijn overtuiging is gekomen, aan de tegenspraak van 
de partijen te onderwerpen. (Algemeen beginsel van het recht van verdediging.) 

(1) Zie Cass., 21 nov. 1978 (AC., 1978-79, 326). 

(2) Zie Cass., 13 jan. 1999, A.R. P.98.0653.F; 27 april1999, f\.R. P.97.0860.N; 5 mei 1999, A.R. 
1;'.99.048l.F, en 22 juni 1999, A.R. P.99.0716, nrs. 16, 241, 263 en 384. 

(3) Cass., 21 april1999, A.R. P.98.1589.F, nr. 231. 

(4) Zie FRANCIDMONT, M., JACOBS, A., en MAssET, A., Manuel de procedurepenale, Luik, 1989, biz. 
722, en DESMET, B., "La valeur de l'aveu en matiere penale, Rev.dr.pen., 1994, biz. 638. 

(5) Zie Cass., 2 mei 1990, A.R. 8168, nr. 516; 11 maart 1992, A.R. 9477, nr. 362. 

(6) Cass., 12 mei 1987, A.R. 562, nr. 529. 

(7) Cass., 21 april 1999, A.R. P.98.1589.F, nr. 231. 
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(G ... T. ROYALE BELGE N.V) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P. 99.1085 .F) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 juni 1999 gewezen door 
het Hof van Beroep te Luik; 

I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de door ver
weerster tegen eiser ingestelde civielrechtelijke vordering; 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat eiser de appelrechters verwijt dat ze twee niet in de in

ventaris opgenomen stukken hebben geciteerd en aldus, enerzijds, de be
wijskracht ervan hebben miskend en, anderzijds, zijn recht van verdedi
ging hebben geschonden; 

Overwegende evenwel dat de vermelding van een stuk onder een niet in 
de inventaris opgenomen dossiernummer een loutere verschrijving is en noch 
de bewijskracht van die akte miskent noch het algemeen rechtsbeginsel van 
het recht van verdediging schendt, wanneer het stuk, zelfs onder een an
dere verwijzing, in het dossier is geklasseerd en gei:nventariseerd, en de par
tijen daarover vrij tegenspraak hebben kunnen voeren; 

Overwegende dat te dezen uit de gedingstukken blijkt dat de litigieuze stuk
ken aan de partijen zijn voorgelegd en dat daarover een debat is gevoerd voor 
de bodemrechter; 

Overwegende dat het eerste stuk immers door eiser zelf op bladzijde 13 van 
het verzoekschrift met zijn cassatiemiddelen wordt omschreven als een van 
Interpol Marokko afkomstig faxbericht waarin wordt vermeld dat zijn voer
tuig op 2 februari 1992 in dat land is binnengekomen; dat eiser dienaan
gaande verwijst naar de bladzijden 15, 18 en 19 van de syntheseconclusie die 
hij op de zitting van 10 mei 1999 van het hofvan beroep heeft neergelegd; 

Overwegende dat ook het tweede stuk door eiser is beschreven; dat hij het 
op bladzijde 3 van zijn verzoekschrift omschrijft als een proces-verbaal van 
het op 26 mei 1992 afgenomen verhoor van Andre Detilloux dat in map 61 
steekt onder het nummer 3; dat voornoemd stuk tevens wordt besproken op 
bladzijde 6 van de conclusie die verweerster op de terechtzitting van 3 mei 
1999 van het hof van beroep heeft ingediend; 

Dat derhalve het middel niet kan worden aangenomen; 

Over het tweede middel : 

Overwegende dat uit de omstandigheid aileen dat de bodemrechter een ver
zoek tot getuigenverhoor verwerpt wegens de tijd die sinds de feiten is ver
streken, niet volgt dat degene die daarom verzoekt buiten de bij artikel6.1 
van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fun
damentele Vrijheden gewaarborgde redelijke termijn is berecht; 

Overwegende voor het overige dat de bodemrechter in feite en onder het 
voorbehoud van de eerbiediging van het recht van verdediging oordeelt of er 
een aanvullend onderzoek moet worden verricht en, inzonderheid, of er een 
getuige ten gunste moet worden verhoord om tot zijn overtuiging te ko
men; 
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Dat het hof van beroep zich te dezen niet ertoe beperkt heeft dat ver
zoek afte wijzen, maar op bladzijde 13 en 14 van het arrest de feitelijke ge
gevens heeft gepreciseerd op grond waarvan het de telastlegging bewezen ver
klaard heeft en zich een overtuiging gevormd heeft waardoor volgens het hof 
de gevorderde onderzoeksmaatregel niet dienstig is voor de ontdekking van 
de waarheid; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

Over het derde middel : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat in strafzaken, wanneer de wet geen bijzonder bewijs
middel voorschrijft, de bodemrechter de bewijswaarde van de gegevens waarop 
hij zijn overtuiging grondt en waarover de partijen vrij tegenspraak heb
ben kunnen voeren, beoordeelt in feite; dat het hem onder meer vrij staat om 
geen geloof te hechten aan bepaalde verklaringen maar wel aan andere, om 
een bekentenis te splitsen volgens zijn innerlijke overtuiging, om de draag
wijdte van de verklaringen van een medebeklaagde te beoordelen en om acht 
te slaan op alle, hem regelmatig voorgelegde gegevens die volgens hem af
doende vermoedens van schuld opleveren, zelfs als andere gegevens in de zaak 
op het tegendeel wijzen; 

Overwegende dat het onderdeel, in zoverre het kritiek oefent op die fei
telijke beoordeling van de appEllrechters of het middel, voor het onderzoek 
ervan, een onderzoek vereist van feitelijke gegevens waarvoor het Hof niet 
bevoegd is, niet ontvankelijk is; 

Overwegende voor het overige dat het algemeen rechtsbeginsel van het 
recht van verdediging de rechter niet verplicht om de denkwijze waardoor 
hij tot zijn overtuiging is gekomen, aan de tegenspraak van de partijen te on
derwerpen; 

Dat het onderdeel dienaangaande faalt naar recht; 

Overwegende ten slotte dat de appelrechters op grond van de in het mid
del weergegeven redenen de andere of ermee strijdige gegevens die eiser aan
voerde, niet als doorslaggevend hebben aangemerkt; dat zij aldus hebben ge
antwoord op zijn conclusie en hun beslissing regelmatig met redenen hebben 
omkleed; 

Dat het onderdeel in dat opzicht feitelijke grondslag mist; 

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

5 januari 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggeuer : de h. Fettweis - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal-Advocaat: mr. J. Rathmes, Luik. 
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Nr. 8 

2e KAMER- 5 januari 2000 

WEGVERKEER- WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975- REGLEMENTSBEPAIJINGEN
ARTIKEL 11 - SNELHEIDSBEPERKING- BEBOUWDE KOM- VERKEERSBORD C43- VJPRKEERS
BORD Fl. 

Het verkeersbord C43, dat een lagere of hogere snelheidsbeperking oplegt of toelaat, gaat 
alleen boven het verkeersbord Fl, dat het begin van een bebouwde kom aa~ee(t, als 
het na dit bard is geplaatst (1). (Artt. 5, 6.2, 11.1, 65.1, 68.3 en 71.2 Wegv~rkeers
reglement.) 

(F ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.99.1309.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 22 juli 1999 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Marche-en-Famenne; 

Overwegende ~at arhkel 11.1 van het koninklijk besluit van 1 december 
1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer be
paalt dat binnen de bebouwde kommen de snelheid beperkt is tot 50 km per 
uur maar dat op sommige openbare wegen een lagere of hogere snelheids
beperking kan opgelegd of toegelaten worden door het verkeersbord C43; 

Overwegende dat de aanduiding van het begin van een bebouwde kom door 
het verkeersbord F1, krachtens het bovenaangehaalde artikel 11.1, tot ge
volg heeft dat de snelheid wordt beperkt tot 50 km per uur; 

Overwegende dat het bestreden vonnis overweegt "dat het verkeersbord 
C43 aileen hoven het verkeersbord F1 gaat als het na laatstgenoemd bord 
is geplaatst; dat zulks impliciet volgt uit artikel 11.1 dat aan de vermel
ding dat de snelheid in de bebouwde kommen beperkt is tot 50 km per uur 
toevoegt dat op sommige openbare wegen evenwel een lagere ofhogere snel
heidsbeperking kan worden opgelegd of toegelaten door het verkeersbord 
C43"; dat het aldus de beslissing naar recht verantwoordt; 

Overwegende dat het middel faalt naar recht; 
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorge

schreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

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

5 januari 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggeuer : de h. Batsele - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal - Advocaat : mr. S. Vidaich, Charleroi. 

(1) Zie Cass., 10 dec. 1997, A.R. P.97.0593.F, nr. 544. 
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Nr. 9 

26 KAMER- 5 januari 2000 

CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP
STRAFVORDERING- GEMIS AAN BELANG OF BESTAANSREDEN- RAADKAMER- BESCHIK
KING TOT VERWIJZING- RECHT VAN VERDEDIGING- HOGER BEROEP VAN DE VERDACHTE
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- NIETIGHEID VAN DE BESCHIKKING TOT VERWIJ
ZING ~ CASSATIEBEROEP VAN DE VERDACHTE - BELANG. 

Het cass,atieberoep dat de verdachte instelt tegen een arrest van de kamer van inbe
schulij,igingstelling, is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang, wanneer voor
noemde kamer, op verzoek van de verdachte, de nietigheid van de beschikking tot ver
wijzing heeft uitgesproken en hem vervolgens, met toepassing van de artt. 135 en 235bis 
Sv., Vf?lledig in zijn recht van verdediging heeft hersteld. 

(D ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.99.1792.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 oktober 1999 gewe
zen door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling; 

Overwegende dat van alle belang is ontbloot het cassatieberoep dat de in
verdenkinggestelde instelt tegen een arrest van de kamer van inbeschul
digingstelling dat, uitspraak doende met toepassing van de artikelen 135 en 
235bis van het Wetboek van Strafvordering, de inverdenkinggestelde vol
ledig herstelt in zijn recht van verdediging, na, op diens verzoek, de be
schikking tot verwijzing nietig te hebben verklaard; 

Overwegende dat het bestreden arrest te dezen uitspraak doet over het ha
ger beroep, dat eiser op 5 februari 1999 heeft ingesteld tegen de verwijzings
beschikking die de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik 
op 17 juni 1998 tegen hem gewezen had; dat het hoger beroep enkel ge
richt was tegen die beschikking, in zoverre ze eiser naar de correctionele recht
bank had verwezen, zonder dat hij zijn verweermiddelen had kunnen voor
dragen, daar hij niet regelmatig was opgeroepen voor de regeling van de 
procedure; 

Overwegende dat het arrest dat hager beroep ontvankelijk verklaart, het 
aangevoerde middel gegrond bevindt, de beschikking van de raadkamer ver
nietigt, de zaak aan zich trekt en de heropening van het debat beveelt, ten
einde eiser onder meer de gelegenheid te geven om, in voorkomend geval, over
eenkomstig artikel 61quinquies van het Wetboek van Strafvordering, een 
bijkomende onderzoekshandeling te vragen; 

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

Om die redenen, ongeacht de memorie van eiser die op de griffie van het 
Hof is ingekomen op 28 december 1999, dat is buiten de termijn van acht vrije 
dagen, bedoeld in artikel 420bis, eerste lid, van het Wetboek van Strafvor
dering, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten. 
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5 januari 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. de Codt- Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal - Advocaat : J. Pierre, Luik. 

Nr. 10 

28 KAMER - 5 januari 2000 

1 o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- VORMEN- VORM EN TERMIJN VOOR MEMORIES EN 
STUKKEN- MEMORIE - TERMIJN- VOORLOPIGE HECHTENIS- OVERMACHT- ONTV ANKE
LIJKHEID. 

2° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 5 -ARTI
KEL 5.4- ONDERZOEKSGERECHTEN- VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING- VER
DACHTE - INZAGE VAN HET DOSSIER- VOORWAARDEN. 

so VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING- ONDERZOEKSGERECHTEN- VER
DACHTE - INZAGE VAN HET DOSSIER- VOORWAARDEN. 

4 o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP 
- STRAFVORDERING- BESLISSINGEN W AARTEGEN REEDS CASSATIEBEROEP IS INGESTELD
OP DEZELFDE DAG INGESTELDE CASSATIEBEROEPEN- GEVOLG.-

5° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP 
- STRAFVORDERING- BESLISSINGEN W AARTEGEN REEDS CASSATIEBEROEP IS INGESTELD
GEVOLG. 

1 o Het Hof slaat acht op de memorie die eiser instelt buiten de bij art. 31, § 3, Wet Voor
lopige Hechtenis bepaalde termijn, wanneer eiser zich op overmacht kan beroepen (1). 
(Art. S1, § S, Wet Voorlopige Hechtenis.) 

2° en so Art. 5.4 E. V.R.M. impliceert dat de verdachte die hierom verzoekt, het recht 
heeft om, v66r de opening van het debat voor het onderzoeksgerecht dat uitspraak moet 
doen over de handhaving van de voorlopige hechtenis, inzage te nemen van de des
betreffende stukken van het dossier (2). (Art. 5.4 E.VR.M.; art. SO Wet Voorlopige Hech
tenis.) 

4 o Wanneer een verdachte of een beklaagde op dezelfde dag twee cassatieberoepen in
stelt tegen hetzelfde arrest van het hof van beroep, en de akte die de verkarling van 
cassatieberoep vaststelt, slecht voor een van de beide cassatieberoepen het uur van 
de verklaring vermeldt, wordt het cassatieberoep waarvan melding is gemaakt in het 
laatst opgemaakte uittreksel uit de minuten van de griffie van het hof van beroep, ge
acht na het andere te zijn ingesteld en is derhalve in de regel niet ontvankelijk (S). 

5° In strafzaken kan een partij, behoudens het in art. 40, vierde lid, Taalwet Gerechts
zaken bepaalde geval en het geval van regelmatige afstand, zich geen tweede maal 

(1) Zie Cass., 13 juni 1968 (A. C., 1968, 1239); 22 sept. 1998, A.R. P.98.1067.F, nr. 414: 

(2) Zie Cass., 24 feb. 1999, A.R. P.99.0224.F; 23 maart 1999, A.R. P.99.0387.N, en 13 juli 1999, 
A.R. P.99.0964.N, nrs. 114, 173 en 415. 

(3) Cass., 11 sept. 1996, A.R. P.96.1115.F, nr. 304. 



l -=---::::>:=-=--==--------

Nr. 10 HOF VAN CASSATIE 23 

tegen dezelfde beslissing in cassatie voorzien, oak al is het tweede cassatieberoep in
gesteld v66r de verwerping van het eerste (4). (Art. 438 Sv.) 

(E ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.99.1874.F) 

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 24 december 1999 gewe
zen door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstel
ling; 

I. Op de voorziening, die op 24 december 1999, om 15.35 u., door de mads
man van eiser is ingesteld en waarop het uittreksel nr. 391 uit de op de grif
fie van het Hof van Beroep te Brussel bewaarde minuten betrekking heeft : 

Overwegende dat die memorie op de gri:ffie van het Hofis ingediend op 31 
december 1999, dat is buiten de termijn, bedoeld in artikel 31, § 3, van de 
wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis; dat die memorie al
daar evenwel op 27 december 1999 is aangeboden met het oog op neerleg
ging, maar dat de neerlegging die dag niet is kunnen doorgaan wegens ver
keerde informatie door de griffie; dat eiser zich dus op overmacht kan 
beroepen en dat het Hof acht moet slaan op de memorie; 

Over het middel : 

Overwegende dat eiser niet duidelijk aangeeft in welk opzicht artikel 92 
van de Grondwet is geschonden; 

Dat het middel, wat dat betreft, niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat het middel, in zoverre het de schending aanvoert van ar
tikel149 van de Grondwet, ofschoon dat artikel niet van toepassing is op de 
onderzoeksgerechten die uitspraak doen inzake voorlopige hechtenis, faalt 
naar recht; 

Overwegende dat eiser in zijn conclusie vraagt dat de beroepen beschik
king zou worden gewijzigd, dat "aile oorspronkelijke opnames van de naar 
aanleiding van het onderzoek verrichte (tele)communicaties (audiocasset
tes) en( ... ) alle op videocassette opgenomen observaties ter beschikking van 
de verdediging zouden worden gesteld" en aanvoert dat zijn recht van ver
dediging alsook artikel 5.4 van het Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zijn geschonden, zolang de 
"werkelijke terbeschikkingstelling" van die cassettes "in concreto niet mo
gelijk is", het feit in acht genomen dat redelijkerwijs niet kan worden ver
wacht dat de mededeling ervan eventueel zou kunnen geschieden binnen 48 
uur voor alle verdachten en hun raadslieden"; dat het arrest die conclusie 
beantwoordt, enerzijds, door die beschikking teniet te doen op de op blad
zijde 2 vermelde overwegingen en, anderzijds, door het volgende te vermel
den: "dat de onregelmatigheid van de voor de raadkamer gevoerde rechts
pleging, die het gevolg is van de eventuele schending van de wetsbepaling 

(4) Cass., 13 jan. 1999, A.R. P.99.0026.F, nr. 22. 
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betreffende de mededeling van het dossier (aan eiser) en aan diens raads
man, de handhaving van de voorlopige hechtenis niet onwettig maakt, aan
gezien het hof, kamer van inbeschuldigingstelling, vaststelt dat de wette
lijke vormvereisten in hoger beroep in acht genomen zijn ( ... ), ( ... ) dat er dient 
te worden nagegaan of (eiser) of zijn raadsman, ten tijde van de uitspraak 
van de raadkamer, inzage heeft kunnen nemen van het gehele dossier, met 
inbegrip van de opnames waarvan zij de inhoud wil natrekken; ( ... ) dat het 
openbaar ministerie op de terechtzitting van 22 december 1999 van het hof 
(van beroep) het afschrift heeft neergelegd van een kantschrift dat de on
derzoeksrechter op 18 december 1999 aan de gerechtelijke politie had ge
zonden met het verzoek erop toe te zien dat de advocaten van de verdach
ten in dit dossier de gelegenheid zouden krijgen - de op de griffie neergelegde 
video-opnames te bekijken; - de audiocassettes te beluisteren; ( ... ) dat de ka
mer van inbeschuldigingstelling, bij monde van haar voorzitter, (eiser) en diens 
raadsman een verdaging van de zaak heeft voorgesteld opdat zij inzage zou
den kunnen nemen van het volledige dossier, met inbegrip van de op de cor
rectionele griffie neergelegde opnames; dat (eiser) en zijn raadsman het hun 
gedane voorstel van de hand hebben gewezen en er de voorkeur aan ga
ven over de zaak te pleiten in de staat waarin ze zich bevond; dat de ka
mer van inbeschuldigingstelling heeft geoordeeld dat het recht van verde
diging niet wordt geschonden wanneer de verdachte of zijn raadsman die geen 
inzage hebben kunnen nemen van het volledige dossier, niet ingaan op het 
aanbod tot verdaging van de zaak, dat hun wordt gedaan teneinde hen in 
staat te stellen inzage te nemen van het volledige dossier ( ... ); dat, aange
zien de raadsman (van eiser) de mogelijkheid heeft gekregen om inzage te 
nemen van aile stukken op grond waarvan de handhaving van zijn hech
tenis diende te worden bevolen, er geen sprake kan zijn van een schen
ding van artikel 5.4 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden"; dat de appelrechters aldus hun be
slissing regelmatig met redenen omkleden; 

Dat, in zoverre, het middel feitelijke grondslag mist; 

Overwegende dat voornoemd artikel 5.4 van het Verdrag impliceert dat de 
verdachte die hierom verzoekt, het recht heeft om, v66r de opening van het 
debat voor het onderzoeksgerecht dat uitspraak moet doen over de hand
having van de voorlopige hechtenis, inzage te nemen van de stukken van het 
dossier die op die handhaving betrekking hebben; 

Dat uit de hierboven weergegeven vermeldingen van het arrest blijkt dat 
eiser zijn voorziening voor de kamer van inbeschuldigingstelling heeft kun
nen instellen zonder dat het hem bij die verdragsbepaling toegekende recht 
van verdediging werd geschonden; 

Overwegende ten slotte dat het arrest, op eigen gronden en door overne
ming van de gronden van het aanhoudingsbevel, nauwkeurig aangeeft welke 
ernstige aanwijzingen van schuld en welke feitelijke omstandigheden van de 
zaak en die welke eigen zijn aan de persoonlijkhi:lid van de verdachte de hech
tenis volstrekt noodzakelijk maken voor de openbare veiligheid; dat het bo
vendien gewag maakt van het "gevaar voor herhaling en verstandhouding 
met derden"; dat het derhalve de artikelen 22 en 30 van de wet van 20 juli 
1990 betreffende de voorlopige hechtenis niet schendt; 

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

En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 
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II. Op de voorziening die eiser op 24 december 1999, op een niet nader be
paald uur, heeft ingesteld en waarop het uittreksel397 uit de voormelde mi
nuten betrekking heeft : 

Overwegende dat in strafzaken, behoudens het in artikel 40, vierde lid, van 
de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken bepaalde ge
val en het geval van regelmatige afstand, een partij zich geen tweede maal 
tegen dezelfde beslissing in cassatie kan voorzien, ook al is het tweede 
cassatieberoep ingesteld v66r de verwerping van het eerste; 

Overwegende dat de voorziening moet worden vermoed te zijn ingesteld 
na de voorziening waarop het uittreksel nr. 391 betrekking heeft, en der
halve niet ontvankelijk is; 

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

5 januari 2000 - 2• kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - ~r
slaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal -Advocaten: mrs. F. Motte de Raedt en 0. Bastyns, Brussel. 

Nr. 11 

1 e KAMER - 6 januari 2000 

GEMEENSCHAP EN GEWEST- GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN DIE DE STAAT OP
VOLGEN- SCHULDEN- VERPLICHTINGEN DIE TEN LASTE VAN DE STAAT BLIJVEN- WEGEN
FONDS- CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN MET BETREKKING TOT INVESTERINGEN- VERWIJL
INTERESTEN - VEREISTEN. 

Wanneer de rechter vaststelt dat het door de aannemer gevorderde bedrag geen an
dere uitgave is in de zin van art. 61, § 1, zesde lid, bijzondere wet van 16januari 1989 
betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, blijft de Staat 
alleen gebonden door de contractuele verplichtingen die door het Wegenfonds wer
den aangegaan v66r de inwerkingtreding van voornoemde wet, ten laste van de 
vastleggingskredieten die voorkomen in de begroting van deze instelling, met inbe
grip van de eventuele verwijlinteresten beperkt tot het bedrag der openstaande vast
legging, zoals blijkt uit de boekhouding van het Wegenfonds (1). (Art. 61, § 1, eer
ste, derde, vierde, vijfde en zesde lid, Financieringswet 1989.) 

(VLAAMS GEWEST T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. VERKEER EN INFRASTRUCTUUR E.A.) 

ARREST 

(A.R. C.98.0027.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 1 oktober 1997 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel; 

(1) Zie Cass., 7 nov. 1996, nr. 422, en de noot J.F.L., p. 1017. ALEN, A., De rechtopvolging van 
de Staat door de Gemeenschappen en Gewesten, T.P.B., 1989, (431), nr. 55; PAQUES, M., Les droits 
et les charges du passe dans la Belgique federale, Acualites du droit 1991, (327), nr. 59. 
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Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 61, § 1, leden 1, 3, 4, 5 en bijzonder 6 van de bijzondere wet 

van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Ge
westen, 

doordat het bestreden arrest eiser veroordeelt tot betaling van nalatigheidsinte-
resten van 4.437.946 frank, op grond van volgende motieven: · 

"( ... ) dat na de vermindering door (tweede verweerder) van zijn vordering tot 4.437.946 
frank, de principiele gegrondheid van dit bedrag als zodanig niet wordt betwist maar 
er onenigheid blijft over de vraag of (eiser) dan niet in de verplichtingen van (eer
ste verweerder) is getreden- te dezen met betrekking tot het Wegenfonds- inge
volge de bepalingen uit de bijzondere financieringswet van 16 januari 1989; 

( ... ) dat na de inwerkingtreding van de bepalingen betreffende de ontbindlng van het 
Wegenfonds- dat na het Koninklijk Besluit van 28 november 1991, gepubliceerd op 
18 januari 1992 maar met uitwerking op 1 januari 1989, enkel nog bleefbestaan voor 
de ontbindingsverrichtingen - ten laste van deze instelling geen veroordeling meer 
kan worden uitgesproken (Cass., 9 september 1993, Pas., 1993, I, 679 arrest 9560) en 
een na 18 januari 1992 tegen dit organisme- dat sindsdien ophield als rechtsper
soon te bestaan - gerichte vordering bijgevolg niet meer kan worden ontvangen; 

( ... ) dat (tweede verweerder) betaling vordert van een schuldvordering die ge
vormd wordt door verwijlinteresten, voortkomend uit openbare werken, waarvan de 
aanbesteding op 11 september 1975 werd gehouden, die aan de gefailleerde werden 
gegund in november 1975 en waarvoor door laatstgenoemde op 1 juli 1985 een betalings
aanvraag werd gedaan nadat het Bestuur zelf de renterekening had opgesteld; 

( ... ) dat, zoals bepaald in de artikelen 57, § 5, eerste lid en 61, § 1, eerste lid en 
§ 3 van de bijzondere financieringswet van 16 januari 1989, (eiser) alle rechten en ver
plichtingen heeft overgenomen van het Wegenfonds, voor wat dat Gewest betreft, en 
dat hierin begrepen zijn de rechten en verplichtingen verbonden aan hangende en toe
komstige gerechtelijke procedures; 

dat luidens voormeld artikel61, § 1, aan bedoeld principe slechts afbreuk wordt ge
daan voor zover zulks in de wet van 16 januari 1989 wordt vermeld; 

( ... ) dat de leden 2 tot en met 6 uit het geciteerde artikel61, § 1, de afwijkingen op
sommen op het beginsel van de algehele rechtsopvolging van de (eerste verweerder) 
door de Gewesten en Gemeenschappen; 

( ... ) dat die uitzonderingen op het beginsel kunnen teruggebracht worden tot drie 
categorieen van verbintenissen die ten laste van (eerste verweerder) bleven: 

- (a) de terugbetaling van leningen aangegaan door sommige openbare organis
men (lid 2) 

- (b) de contractuele verplichtingen uit investeringsuitgaven (leden 3 en 4, on
der de voorwaarden bepaald in lid 5) en 

- (c) 'andere uitgaven' (lid 6), d.w.z. andere betalingsverbintenissen dan de ver
plichtingen voortkomend uit leningen en investeringen, althans voor zover zij val
len onder een van de twee categorieen vermeld in lid 6 (vgl. Alen, De rechtsopvolging 
van de Staat door de gemeenschappen en Gewesten, TBP, 1989, p. 431 e.v., inz. nrs. 
51-58); 

( ... ) dat het door (tweede verweerder) gevorderde bedrag geen 'andere uitgave' vormt 
zoals bedoeld in artikel61, § 1, lid 6, van de bijzondere financieringswet, maar dui
delijk stoelt op een contractuele verplichting uit een investeringsbeslissing; 

dat die verbintenis derhalve slechts ten laste van (eerste verweerder) is kunnen blij
ven indien zij betrekking heeft op een vastlegging die werd aangegaan v66r 1 ja
nuari 1989 en die blijkt uit de boekhouding van het Wegenfonds; 

dat deze uitzondering op het algemeen beginsel van rechtsopvolging een beper
kende draagwijdte heeft en desaangaande niet dienend is of de verbintenis al dan niet 
een 'incident' zou vormen van een vastgelegde uitgave; 

( ... ) dat (eiser) niet aantoont en zelfs niet beweert dat blijkens de boekhouding van 
het Wegenfonds voor de betalingsaanvraag dd. 1 juli 1985 een uitgave werd vastge
legd; 
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dat overigens uit de brief dd. 13 juni 1985 van de hoofdingenieur van de Regie der 
Gebouwen te Antwerpen blijkt dat voor de betaling van de sommen die in mei 1985 
door de gefailleerde werden gevorderd een uitgave diende te worden vastgelegd; 

( ... ) dat zodoende niet bewezen is dat een uitzonderingsgeval als bedoeld in arti
kel 61, § 1, lid 4 en 5, van de bijzondere financieringswet voorhanden is; 

dat (eiset) krachtens de principiele rechtsopvolging van (eerste verweerder) ook ge
houden is tot de verbintenissen uit een geding dat, zoals te dezen, op 1 januari 1989 
nog niet was ingeleid; 

( ... ) dat (eiser) derhalve gehouden is tot betaling van de schuldvordering van (tweede 
verweerder)." (bestreden arrest, blzn. 3, 4 en 5 bovenaan), 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 61, § 1, zesde lid, van de bijzondere wet van 16 ja
nuari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten be
paalt dat wat de andere uitgaven betreft dan die beoogd in de leden 2, 3 en 4 van dit 
artikel 61, § 1, de Staat gebonden blijft door de bestaande verplichtingen op 31 de
cember 1988, hetzij wanneer de betaling ervan verschuldigd is op deze datum als het 
gaat over vaste uitgaven of uitgaven waarvoor geen betalingsaanvraag moet voor
gelegd worden, hetzij voor de andere schulden, wanneer ze vaststaan en de beta
ling ervan op regelmatige wijze werd aangevraagd op dezelfde datum in overeen
stemming met geldende wetten en reglementen; de vordering gegrond op de wetgeving 
op de overheidsopdrachten nl. een verplichting van de Staat om de aannemer van een 
openbaar werk te vergoeden, kan onder de toepassing vallen van artikel61, § 1, zesde 
lid, het arrest, door te beslissen dat de vordering die twee betalingsaanvragen be
trofvoor werken door de gefailleerde uitgevoerde aan twee gebouwen een contrac
tuele verplichting uit een investeringsbeslissing die slechts ten laste van de Staat is 
kunnen blijven onder de voorwaarden van het vierde en vijfde lid van artikel 61, § 1, 
en niet als "andere uitgave" bedoeld in het zesde lid, voornoemd artikel 61, § 1, le
den 1, 3, 4, 5 en bijzonder 6 schendt (schending van artikel 61, § 1, leden 1, 3, 4, 5 en 
bijzonder lid 6 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financie
ring van de Gemeenschappen en de Gewesten); 

tweede onderdeel, indien zou moeten aangenomen worden dat deze regel enkel geldt 
voor intresten op betalingen verschuldigd op grond van de wetgeving op de open
bare werken, minstens moet vastgesteld worden dat uit het arrest zelfblijkt dat de 
vordering betrekking had over verwijlintresten, voortkomend uit openbare werken, en 
de intrest die betrekking heeft op een schuldvordering in hoofdsom die is ontstaan uit 
een verplichting van de Staat om de aannemer van een openbaar werk te vergoe
den, onder toepassing kan vallen van artikel 61, § 1, zesde lid, 

zodat het bestreden arrest ten onrechte beslist dat dergelijke vordering niet kan val
len onder artikel 61, § 1, lid 6, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 (scherr
ding van artikel61, § 1, zesde lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betref
fende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten) : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat, krachtens artikel 61, § 1, eerste lid, van de bijzon

dere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeen
schappen en de gewesten, tenzij in deze wet anders wordt bepaald, de ge
meenschappen en gewesten de rechten en verplichtingen van de Staat 
overnemen die betrekking hebben op de bevoegdheden die hen worden toe
gekend bij de wet van 8 augustus 1988 tot wijziging van de bijzondere wet 
van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, met inbegrip van de 
rechten en verplichtingen die voortko:rp.en uit hangende en toekomstige ge-
rechtelijke procedures; · 

Dat, krachtens het vierde lid van voornoemde paragraaf, met toepas
sing van het derde lid van voornoemde paragraaf, de Staat alleen gebon
den blijft door de contractuele verplichtingen die door het Wegenfonds wer
den aangegaan v66r de inwerkingtreding van deze wet ten laste van de 
vastleggingskredieten die voorkomen in de begroting van deze instelling; 
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Dat, krachtens het vijfde lid van voornoemde paragraaf, de bedoelde con
tractuele verplichtingen betrekking hebben op de v66r de inwerkingtre
ding van deze wet aangegane vastleggingen, zoals blijkt uit de boekhou
ding van het Wegenfonds; 

Dat, krachtens het zesde lid van voornoemde paragraaf, wat de andere uit
gaven betreft dan deze die beoogd worden in de hierboven vermelde leden 
2, 3 en 4, de Staat eveneens gebonden blijft door bestaande verplichtingen 
op 31 december 1988, hetzij wanneer de betaling ervan verschuldigd is op 
deze datum als het gaat over vaste uitgaven of uitgaven waarvoor geen 
betalingsaanvraag moet voorgelegd worden, hetzij voor de andere schul
den, wanneer ze vaststaan en de betaling ervan op regelmatige wijze werd 
aangevraagd op dezelfde datum in overeenstemming met geldende wetten 
en reglementen; 

Overwegende dat het begrip "andere uitgaven" te onderscheiden is van de 
verplichtingen inzake investeringen; 

Dat contractuele verplichtingen met betrekking tot investeringen met in
begrip van de eventuele verwijlinteresten krachtens die bepalingen ten laste 
blijven van de Staat, dit alles beperkt tot het bedrag van de openstaande vast
legging; 

Overwegende dat het arrest vaststelt dat tweede verweerder betaling vor
dert van een schuldvordering bestaande uit verwijlinteresten voortko
mend uit openbare werken die aan de gefailleerde werden gegund in no
vember 1975 en waardoor deze laatste op 1 juli 1985 een betalingsaanvraag 
aan het Wegenfonds heeft gericht; 

Overwegende da:t het arrest, zonder deswege te worden bekritiseerd, oor
deelt dat: 

1. het gevorderd bedrag geen andere uitgave is in de zin van artikel 61, 
§ 1, zesde lid, van de bijzondere financieringswet, maar duidelijk stoelt op 
een contractuele verplichting uit een investeringsbeslissing; 

2. die verbintenis slechts ten laste van de Staat is kunnen blijven be
staan indien zij betrekking heeft op een vastlegging die werd aangegaan v66r 
1 januari 1989 en die blijkt uit de boekhouding van het Wegenfonds; 

3. het Vlaams Gewest zelfs niet beweert dat uit de boekhouding van het 
Wegenfonds voor de betalingsaanvraag van 1 juli 1985 een uitgave werd vast
gelegd; 

Overwegende dat het arrest, dat beslist dat eiser gehouden is tot beta
ling van de door tweede verweerder gevorderde schuldvordering, geen van 
de aangewezen wetsbepalingen schendt; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 
Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat, anders dan het onderdeel aanvoert, het arrest niet be

slist dat de schuldvordering bestaande uit verwijlinteresten voortkomend uit 
openbare werken niet onder de toepassing kan vallen van artikel 61, § 1, zesde 
lid, van voornoemde wet; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist; 

Over het tweede middel, gesteld· als volgt : 
schending van artikel 149 van de gecoordineerde Grondwet, 
doordat het bestreden arrest de vordering tot vrijwaring van eiseres tegen eerste 

verweerder verwerpt op grond van de volgende overwegingen : 
"( ... ) dat (eiser) vrijwaring vordert door (eerste verweerder) en daartoe aanvoert dat 

deze een fout beging in de zin van artikel1382 Burgerlijk Wetboek; 
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( ... ) dat, daargelaten de vraag welke fout (eerste verweerder) ten aanzien van (ei
ser) zou hebben begaan- element waarover laatstgenoemde niet argumenteert -, 
het beginsel zelfvan de algemene rechtsopvolging, dat ook geldt voor verbintenis
sen uit onrechtmatige daad, uitsluit dat de rechtsopvolger zich zou kunnen keren te
gen de rechtsvoorganger", 

terwijl, deze noch welke andere overwegingen dan ook een antwoord bieden op het 
omstandig middel in zijn regelmatige aanvullende appelconclusie, waarbij eiseres uit
eenzette dat de regels van de rechtsopvolging in casu niet van toepassing waren, nu 
er geen sprake was van enige fout in hoofde van de Staat tegenover een derde, waar
door de rechtsopvolging zou spelen, doch wel een vordering tussen eiser en eerste ver
weerder, waarbij eiser de schadelijder is, 

zodat het bestreden arrest niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van 
artikel149 van de gecoordineerde Grondwet): 

Overwegende dat het arrest met de in het middel weergegeven redenen de 
aanvullende appelconclusie van eiser verwerpt en beantwoordt; 

Dat het mid del feitelijke. grondslag mist; 

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

6 januari 2000 - 1 e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Gerard en Delahaye. 

Nr. 12 

1e KAMER- 6 januari 2000 

1 o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE - TUCHTZAKEN
GEWETTIGDE VERDENKING- RAAD VAN BEROEP VAN DE ORDE VAN ARCHITECTEN- VER
ZOEKSCHRIFT TOT ONTTREKKING- RECHTSPLEGING- VERKLARING VAN DE VOORZITTER
RECHTSGELDIGHEID- SCHORSING VAN DE RECHTSPLEGING. 

2o ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL)- ORDE VAN ARCHI
TECTEN - RAAD VAN BEROEP- GEWETTIGDE VERDENKING- VERZOEKSCHRIFT TOT ONT
TREKKING- RECHTSPLEGING- VERKLARING VAN DE VOORZITTER- RECHTSGELDIGHEID
SCHORSING VAN DE RECHTSPLEGING. 

1 o en 2° Wanneer het Hof, overeenkomstig art. 656, tweede lid, 1, Ger. W, van het ver
zoekschrift om op grand van gewettigde verdenking de zaak aan een tuchtraad van 
beroep van de Orde van Architecten te onttrekken, de mededeling heeft bevolen aan 
de voorzitter van de raad van beroep teneinde binnen de door het Hof bepaalde ter
mijn en na overleg met de leden van de raad een verklaring te stellen onderaan op 
de uitgifte van het arrest, verhindert de omstandigheid dat geen rechtsgeldige ver
klaring is afgelegd binnen de wettelijke termijn niet dat het Hof van Cassatie uit
spraak zou doen (1). (Art. 656 Ger.W.) 

(1) Verzoeker betwistte de rechtsgeldigheid van de door de voorzitter onderaan op de uitgifte 
van het arrest gestelde "Verklaring namens de raad van beroep" omdat niet bleek dat die ver
klaring tot stand gekomen was na overleg met de leden van de raad van beroep; hij vorderde dat 
de procedure zou worden geschorst in afwachting dat het overleg zou plaatsvinden en/ofbewe
zen worden. 
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(J ... A ... ) 

ARREST 

(A.R. C.99.0447.N) 

RET HOF;- Gelet op het arrest van 14 oktober 1999 waarbij het ver
zoek niet kennelijk onontvankelijk werd verklaard (2); 

Gelet op de verklaring afgelegd namens de raad van beroep van de Orde 
van Architecten met het Nederlands als voertaal; 

Gelet op de conclusie van verzoeker; 
Gelet op het arrest van 2 december 1999 (3); 
Overwegende dat zelfs indien zou bewezen zijn dat geen rechtsgeldige ver

klaring is afgelegd binnen de wettelijke termijn, dit niet verhindert dat het 
Hof van Cassatie uitspraak zou doen; dat de door de wetgever opgelegde korte 
termijnen en de nood uitspraak te doen over een incident dat rechtstreeks 
de open bare orde aanbelangt, het Hof verplichten uitspraak te doen onge
acht de inhoud en de vorm van de verklaring van de partijen en van de rech
ters; 

Dat het verzoek tot schorsing van de rechtspleging moet worden verwor
pen; 

Overwegende dat verzoeker het gebrek aan onpartijdigheid en onafhan
kelijkheid vooreerst in abstracto afleidt uit de omstandigheid dat de raden 
van de Orde, de raden van beroep en de nationale raad allen organen zijn 
van dezelfde rechtspersoon, de Orde van Architecten; 

Overwegende dat de wetgever uitdrukkelijk gewild heeft dat bepaalde or
ganen van de Orde van Architecten een bevoegdheid zouden hebben van ju
risdictionele aard en de werking van die organen derhalve zo heeft gere
geld dat zij met de vereiste onafhankelijkheid en onpartijdigheid zouden 
kunnen oordelen; 

Dat die algemene kritiek op dit beleid van de wetgever geen voldoende 
grand is om de zaak te onttrekken aan de rechter die de wetgever heeft aan
gewezen; 

Overwegende dat verzoeker vervolgens aanvoert dat het vergoedings
stelsel door de nationale raad ingericht ten behoeve van de leden van de raad 
van beroep deze raad verhindert uitspraak te doen met de vereiste onaf
hankelijkheid en onpartijdigheid; 

Overwegende dat de wetgever aan de nationale raad die als orgaan van 
de Orde in het geding optreedt, de opdracht heeft toevertrouwd alle maat
regelen te treffen die nodig zijn voor het verwezenlijken van het doel van de 
Orde; dat die opdracht inhoudt dat de nationale raad de nodige maatrege
len moet nemen met het oog op de materiele organisatie van de werking van 
de raden van beroep; ·dat de omstandigheid dat de Orde bedragen zou moe
ten betalen op grand van in het algemeen en op voorhand geldende crite
ria die los staan van de inhoud van de te wijzen beslissing, van de raad van 

(2) Niet gepubliceerd arrest dat oordeelde dat het verzoek tot onttrekking niet kennelijk on
ontvankelijk was. Zie de noten 1 bij de arresten van 20 juni en 18 dec. 1997, D.97.0015.N, nrs. 291 
en 571 

(3) Niet gepubliceerd arrest dat een aanvullende mededeling van stukken heeft bevolen, van 
de termijnen voor de neerlegging van conclusies en van de dag van de verschijning voor het Hof. 
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beroep geen rechtscollege maakt dat niet onpartijdig en onafhankelijk zou 
kunnen oordelen en evenmin de schijn wekt dat dit het geval zou kunnen zijn; 

Overwegende tenslotte dat verzoeker nog volgende omstandigheden aan
voert die zouden wijzen, op zichzelf beschouwd of in verband met de vo
rige vermelde omstandigheden, op een gebrek aan onafhankelijkheid en on
partijdigheid : 

1. na het verstrijken van de termijn voor dewelke zij benoemd werden, heb
ben de leden van de raad van beroep nog verder hun opdracht uitgevoerd, 
ook al had de bevoegde overheid nog geen beslissing genomen over de sa
menstelling van de nieuwe raad van beroep; 

2. de nationale raad, een orgaan van de Orde, heeft de bevestiging ge
vraagd van de beslissing genomen door een ander orgaan van de Orde, de 
provinciale raad van de Orde van Architecten van Oost-Vlaanderen; 

3. de nationale raad had geen belang om hager beroep in te stellen, ten
zij om op die wijze te kunnen nagaan of de raad van beroep zijn taak be
hoorlijk vervulde; 

4. de raad van beroep heeft aan een der partijen, de nationale raad, ge
vraagd het dossier aan te vullen door de lijst neer te leggen van de visa af
geleverd sinds de beroepen beslissing was gewezen; 

5. de provinciale raad die de beroepen beslissing heeft gewezen, heeft de 
lijst afgeleverd; 

6. de provinciale raad heeft inlichtingen verkregen uit het dossier van de 
raad van beroep en heeft op grand van die inlichtingen een administra
tieve maatregel genomen; 

7. de raad van beroep wil de procedure ten grande verder zetten ook al is 
er een wrakingsprocedure aanhangig tegen leden van die raad; 

Overwegende dat de eerste grief geen verband houdt met de verwijten van 
partijdigheid en afhankelijkheid; 

Dat de grieven 2 tot 6 voornamelijk kritiek uitoefenen op het gedrag van 
organen van de Orde andere dan de raad van beroep; dat in zoverre de vierde 
grief aan de raad van beroep verwijt dat het aan een der partijen vraagt een 
dossier aan te vullen, deze beslissing nog niet uitwijst dat die raad niet vol
doende onafhankelijk of onpartijdig zou zijn; dat verzoeker zijn aanvoe
ring dat de raad van beroep vertrouwelijke inlichtingen zou hebben gege
ven aan de provinciale raad, niet bewijst; 

Dat verzoeker wat betreft de zevende grief niet aantoont dat de raad van 
beroep, ondanks de wraking van zijn leden, de procedure ten grande zou heb
ben verder gezet; dat in het bijzonder niet wordt aangetoond dat een der
gelijke wraking voor het Hof van Cas sa tie zou aanhangig zijn; 

Overwegende dat de omstandigheden door verzoeker aangevoerd bij ver
zoeker of bij derden geen wettige verdenking kunnen doen ontstaan in ver
b and met de strikte onpartijdigheid van de raad van beroep bij de beoor
deling van de aan verzoeker opgelegde tuchtsanctie; 

Om die redenen, verwerpt het verzoek; veroordeelt verzoeker in de kos
ten. 

6 januari 2000 - 1 e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal - Advocaat : mr. C. Declerck, Kortrijk. 
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Nr. 13 

1 e KAMER - 7 januari 2000 

1 o VERJARING- BURGERLIJKE ZAKEN- ALLERLEI- VERVOER- GOEDERENVERVOER
LANDVERVOER- AARD VAN DE OVEREENKOMST- WEERSLAG OP DE VERJARING. 

2° VERVOER- GOEDERENVERVOER- LANDVERVOER WEGVERVOER- AARD VAN DE OVER

EENKOMST- WEERSLAG OP DE VERJARING. 

1 o en 2° De verjaringstermijn van zes maanden voorzien bij artikel 9 van de wet van 
25 augustus 1891 geldt slechts voor de rechtsvorderingen die ontstaan uit de over
eenkomst van goederenvervoer maar niet voor overeenkomsten die weliswaar in
houden dat goederen worden vervoerd maar die hoofdzakelijk andere prestaties tot 
voorwerp hebben dan het louter vervoer. (Art. 9 wet 25 aug. 1891.) 

(FERRETTI T. DOCKX) 

ARREST 

(A.R. C.96.0179.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis in laatste aanleg gewezen op 
8 augustus 1995 door het Vredegerecht te Antwerpen; 

Over het middel, gesteld als uolgt : 

schending van de artikelen 1134 en 2264 van het Burgerlijk Wetboek, en 1 en 9 van 
de wet van 25 augustus 1891 betreffende de vervoerovereenkomst, die titel Vllbis van 
Boek I van het Wetboek van Koophandel vormt, 

doordat het aangevochten vonnis beslist dat de vordering, die werd ingesteld bij dag
vaarding van 27 april 1994, niet is verjaard, om reden dat : 

"de onderliggende factuur waarop de initiele vordering gesteund is, betrekking heeft 
op een verhuisprestatie die door (verweerster) werd uitgevoerd en waarbij op 26.02.1992 
meubelen van een zekere Shongo Lola van Antwerpen naar Brussel werden ver
huisd; 

(eiser) stelt dat de vordering alleszins verjaard zou zijn nu het voornaamste voor
werp van een overeenkomst van verhuizing het vervoer van goederen van de ene plaats 
naar de andere zou zijn zodat de verjaringstermijn van zes maanden op het natio
naal vervoer te land van toepassing zou zijn; 

(eiser) in deze stelling niet kan gevolgd worden; 

een verhuisprestatie heel wat meer is dan louter vervoer van goederen, zelfs zo, zo
als (eiser) stelt, (. .. )in casu de verhuisverrichtingen zich zouden beperkt hebben tot 
het inladen zonder verpakking en het uitladen van de vrachtwagen; 

een verhuisovereenkomst een overeenkomst sui generis is die niet onderworpen is 
aan de verjaringstermijnen van loutere vervoerovereenkomsten; 

dit standpunt overigens, zoals terecht door (verweerster) gesteld, wordt gevolgd door 
de overgrote meerderheid van rechtspraak en rechtsleer; 

de initiele vordering derhalve geenszins verjaard was; 

(. .. ) 
( ... ) uit de stukken voorgelegd door (verweerster) blijkt dat op 26.02.1992 wel de

gelijk een schuldbekentenis door (eiser) werd ondertekend, terwijl tevens ook het ver
voerdocument door (eiser) werd ondertekend; 
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het argument van (eiser) als zou ook deze schuldbekentenis, indien zij inderdaad 
zou bestaan, veijaard zijn niet kan gevolgd worden, nu ook deze borgstelling dient be
schouwd als een accessorium bij de hoofdzaak en dus wat de verjaringstermijnen aan 
dezelfde regels is onderworpen als de verjaringstermijnen die de hoofdzaak beheer
sen", 

terwijl naar luid van artikel 9, eerste lid van de wet van 25 augustus 1891 betref
fende de vervoerovereenkomst, die titel Vllbis van Boek I van het Wetboek van Koop
handel, alle vorderingen die voortvloeien uit de vervoerovereenkomst van goederen, 
waaronder de vordering tot betaling van de vervoerprijs, zijn verjaard na zes maand 
inzake binnenlands vervoer, met uitzondering van het ziekenvervoer en van degene 
die volgen uit een feit dat door de strafwet als misdrijf is gekwalificeerd; 

overeenkomstig het vijfde lid van hetzelfde artikel, deze veijaring loopt vanaf de dag 
waarop het feit plaatsvond dat tot de vordering grond opleverde; 

ingeval de vordering strekt tot betaling van de vervoerkosten, de verjaring der
halve begint te lopen vanaf de dag waarop de vervoerprijs eisbaar is, ongeacht of deze 
prijs al dan niet is betwist; 

een verhuisovereenkomst moet worden beschouwd als een vervoerovereenkomst, in
dien blijkt dat, voor ~-e betrokken partijen, het vervoer van de_meubelen of andere voor
werperi het belangriJkste voorwerp van de overeenkomst mtmaakt; 

een verhuisovereenkomst slechts dan niet als een vervoerovereenkomst kan wor
den gekwalificeerd indien andere verrichtingen, zoals bijvoorbeeld~het afbreken, in
pakken en terug opzetten van de betrokken goederen, het hoofdvoor\verp van de over
eenkomst vormen; 

zodat het bestreden vonnis niet wettig kan beslissen dat een verhuisovereenkomst 
een overeenkomst sui generis is die niet is onderworpen aan de bijzondere verjarings
termijn van zes maanden inzake de vervoerovereenkomsten{ zelfs indien in het voor
liggende geval de verhuisverrichtingen zich hebben beperkt tot het inladen zonder ver
pakking en het uitladen van de vrachtwagen; 

het vonnis ten minste had moeten onderzoeken of, zoals eiser stelde, de verhuis
verrichtingen zich in dit geval hadden beperkt tot het inladen zonder verpakking en 
het uitladen van de vrachtwagen, waaruit zou blijken dat het vervoer zelfvan de meu
belen het hoofdvoorwerp van de overeenkomst uitmaakt (schending van alle aange
haalde wetsbepalingen) : 

Overwegende dat krachtens artikel1 van de wet van 28;augustus 1891 de 
vervoerovereenkomst wordt bewezen door alle rechtsmiddelen, inzonder
heid door de vrachtbrief; dat krachtens artikel 9 van dezelfde wet, inzake bin
nenlands vervoer, alle rechtsvorderingen die ontstaan uit de overeen
komst van goederenvervoer, met uitzondering van te dezen niet toepasselijke 
gevallen, verjaren door verloop van zes maanden; 

Dat die verjaringstermijn slechts geldt voor rechtsvorderingen die ont
staan uit de overeenkomst van goederenvervoer maar niet voor overeen
komsten die weliswaar inhouden dat goederen worden vervoerd maar die 
hoofdzakelijk andere prestaties tot voorwerp hebben dan het louter ver
voer; 

Overwegende dat het bestreden vonnis beslist dat een verhuisovereenkomst 
een overeenkomst sui generis is die niet onderworpen is aan de verjarings
termijnen van de loutere vervoersovereenkomsten op grond dat "een verhuis
prestatie heel wat meer is dan een louter vervoer van goederen"; 

Overwegende dat de rechter die niet vaststelt, hoewel dit door de par
tijen was opgeworpen in hun conclusie, dat buiten het vervoer van goede
ren andere contractuele verplichtingen moesten uitgevoerd worden en die na
laat het respectieve belang van de prestaties te onderscheiden, de 
bovenvermelde artikelen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 
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Om die redenen, vernietigt het bestreden 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 beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; 
verwijst de zaak naar het Vredegerecht te Antwerpen, eerste kanton. 

7 januari 2000- 1 e kamer- Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat
generaal - Advocaat : mr. N elissen Grade. 

Nr. 14 

1e KAMER -7 januari 2000 

1 o VERJARING- BURGERLIJKE ZAKEN- ALLERLEI- VERVOER- GOEDERENVERVOER
LANDVERVOER - INTERNATIONAAL VERVOER- C.M.R.-VERDRAG- SCHORSING- VORDE
RING VAN DE VERVOERDER. 

2° VERVOER- GOEDERENVERVOER- LANDVERVOER. WEGVERVOER- INTERNATIONAAL VER

VOER- C.M.R.-VERDRAG- VERJARING- SCHORSING- VORDERING VAN DE VERVOERDER. 

1 o en 2° De schorsing van de verjaringstermijn voorzien bij artikel 32, lid 2, van het 
C.M.R.-Verdrag geldt niet voor de door de vervoerder ingestelde vorderingen. (Art. 
32, tweede lid, C.M.R.-Verdrag.) 

(VAN VLIERDEN E.A. T. ENGELEN) 

ARREST 

(A.R. C.96.0204.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 februari 1996 gewe
zen door het Hof van Beroep te Antwerpen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 1 en 32 van het Verdrag van Geneve van 19 mei 1956 

betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg 
(C.M.R.), goedgekeurd door de wet van 4 september 1962, 

doordat het hof van beroep in het bestreden arrest de door verweerder ingestelde 
vordering in betaling van achterstallige facturen deels gegrond verklaart, na betref
fende de door eisers opgeworpen verjaring van deze vordering te hebben beslist dat 
het overbodig is in te gaan op de discussie tussen partijen ofhet C.M.R.-Verdrag te 
dezen wel toepasselijk is, gezien "geen verjaring zoals voorzien in het CMR-Verdrag 
was ingetreden op het ogenblik dat de vordering in rechte tot betaling van de factu
ren werd gesteld bij conclusies van (verweerder) dd. 15 september 1994" en deze be
slissing stoelt op grond : 

"(. .. ) dat de gefailleerde bij tegenvordering betaling heeft gevorderd van de betrok
ken facturen. 

(. .. ) dat deze tegenvordering vervat was in conclusies neergelegd op 9 december 1993. 
(. .. ) dat de eerste rechter deze conclusies uit de debatten heeft geweerd als laattij-

dig overeenkomstig artikel 751 Ger.W. · 
( ... ) dat uit de overgelegde stukken blijkt en niet betwist wordt dat deze conclu

sies op genoemde datum ook werden meegedeeld aan de raadsman van (eisers). 
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( ... ) dat ongeacht of deze conclusies uit de debatten dienen geweerd, de medede
ling ervan aan de raadsman van (eisers) geldt als schriftelijke vordering zoals be
doeld in artikel 32.2 CMR-Verdrag die de verjaring schorst; dat in deze vordering de 
gefailleerde ondubbelzinnig betaling vorderde van de facturen in kwestie, verwij
zend naar de stukken; dat de omstandigheid dat deze conclusies op procedureel ge
bied zonder gevolg blijven, het karakter van schriftelijke vordering aan deze conclu
sies niet ontneemt. 

( ... ) dat (eisers) niet bewijzen deze schriftelijke vordering te hebben afgewezen; dat 
hun conclusies (waarin overigens geen standpunt ten gronde wordt ingenomen om
trent de litigieuze facturen) in eerste aanleg dateren van 26 augustus 1994 terwijl (ver
weerder) een nieuwe tegenvordering (waarvan de geldigheid niet betwist werd) heeft 
gesteld bij conclusies neergelegd op 15 september 1994; dat zodoende zelfs indien de 
conclusies van (eisers) in eerste aanleg genoemde afwijzing zou impliceren, de ver
jaring nog niet bereikt was op het ogenblik dat de tegenvordering op 15 september 1994 
rechtsgeldig werd", 

terwijl overeenkomstig artikel32.2 van het Verdrag van 19 mei 1956 "een schrif
telijke vordering ( ... ) de verjaring (schorst) tot aan de dag waarop de vervoerder de vor
dering schriftelijk afwijst en de daarbij gevoegde stukken terugzendt"; 

Uit de formulering van gezegd artikel 32.2 blijkt dat deze schorsingsgrond enkel geldt 
voor de tegen de vervoerder ingestelde vorderingen en niet voor de door de vervoer
der ingestelde vorderingen; 

Te dezen de vordering tot het bekomen van betaling van achterstallige facturen uit
ging van de vervoerder en gericht was tegen de opdrachtgever, zodat geen schor
sing van de verjaringstermijn overeenkomstig artikel32.2 kon plaatsgrijpen, 

en terwijl de door verweerder tegen eisers ingestelde vordering tot betaling van ach
terstallige facturen overeenkomstig artikel32.1 van het Verdrag van 19 mei 1956 ver
jaarde na verloop van eenjaar en deze verjaringstermijn begon te lopen na afloop van 
een termijn van drie maanden na de sluiting van de vervoerovereenkomst; 

Verweerder zelf in beroepsbesluiten aanvoerde - zonder op dit vlak te worden te
gengesproken door het hofvan beroep- dat, bij gebrek aan specifieke gegevens, moet 
aangenomen worden dat de data van het sluiten van de vervoerovereenkomsten sa
menvallen met de vertrekdata, nl. 1 maart, 1 april en 3 mei 1993, zodat de verja
ring van de vorderingen tot betaling van de op de uitvoering van deze vervoersover
eenkomsten betrekking hebbende facturen, in principe intrad op respectievelijk 1 juni, 
1 juli en 3 augustus 1994; 

Ret hofvan beroep vaststelde dat verweerders conclusie van 9 december 1993 op 
procedureel gebied zonder gevolg is en de rechtsvordering tot betaling van facturen 
dan ook slechts bij conclusie van 15 september 1994 werd ingesteld; 

Nu de in artikel 32.2 van het Verdrag van 19 mei 1956 voorziene schorsings
grond te dezen geen toepassing kon vinden en uit de aanvoeringen van verweerder zelf 
en de vaststellingen van het hof van beroep minstens impliciet blijkt dat de vorde
ring tot betaling van facturen meer dan een jaar na afloop van een termijn van drie 
maanden na de sluiting der vervoerovereenkomsten werd ingesteld, het hof niet wet
tig kon beslissen dat geen verjaring overeenkomstig het C.M.R.-Verdrag was inge
treden, 

zodat het bestreden arrest eisers op grond van de in het middel aangehaalde over
wegingen niet wettig kon veroordelen tot betaling van achterstallige facturen, meer 
de daarop verschuldigde forfaitaire schadevergoeding en conventionele verwijlin
tresten (schending van de artikelen 1 en 32 van het Verdrag van Geneve van 19 mei 
1956 betre:ffende de overeenkcimst tot intemationaal vervoer van goederen over de weg, 
goedgekeurd door de wet van 4 september 1962) : 

Over de door verweerder opgeworpen grand van niet-ontvankelijkheid : het 
middel is gericht tegen overtollige redenen : 

Overwegende dat het onderzoek van de grand van niet-ontvankelijkheid 
niet kan gescheiden worden van het onderzoek van het middel dat eiseres 
tegen de beslissing van het arrest aanvoert; 

Dat de grand van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen; 
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Over het middel zelf : 
Overwegende dat, krachtens artikel 32, lid 1, van het C.M.R.-verdrag, de 

rechtsvorderingen waartoe een aan dit verdrag onderworpen vervoer aan
leiding geeft, in de regel verjaren door verloop van een jaar; 

Dat, krachtens artikel 32, lid 2, van dit verdrag, een schriftelijke vorde
ring de verjaring schorst tot aan de dag waarop de vervoerder de vorde
ring schriftelijk afwijst en de daarbij gevoegde stul$-en terugzendt; 

Dat die mogelijkheid van schorsing niet geldt voor de door de vervoer
der ingestelde vorderingen; 

Overwegende dat de appelrechters te dezen uitgaan van de door,de par
tijen aanvaarde onderstelling dat de ve:rjaring van de vorderingen van de ver
voerder in beginsel moest intreden, met toepassing van artikel 32, lid 1, res-
pectievelijk op 1 juni 1994, 1 juli 1994, en 3 augustus 1994; " 

Dat zij evenwel vaststellen, enerzijds, dat de vervoerder bij tegeneis, in
gesteld bij conclusie neergelegd op 9 december 1993, de betaling vorderde van .. 
de facturen, anderzijds, dat die conclusie door de eerste rechter uit: het de-' 
bat werd geweerd als laattijdig; dat zij hun beslissing dat de vordering niet 
verjaard was gronden op de, in hun redenering', niet overtollige motive~ 
ring dat geen ve:rjaring aanwezig was omdat de verjaring geschorst was door 
de bedoelde conclusie die kon gelden als een "schriftelijke vordering" be
doeld in artikel 32, lid 2, van het. genoemde verdrag; 

Dat zij aldus oordelen dat de schriftelijke vordering bedoeld in artikel 32, 
lid 2, van het C.M.R.-Verdrag ook van de vervoerder kan uitgaan; dat hun 
beslissing dat de vordering niet verjaard was, die wetsbepaling schendt; 

Dat het middel in zoverre gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uit
spraak doet over de betaling van de facturen en over de kosten; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de beslissing daarom
trent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel. 

7 januari 2000 - 1 e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaeck11;r, advocaat
generaal-Aduocaten: mrs. Bu.tzler, Geinger en Nelissen Grade. 

Nr. 15 

1 e KAMER- 7 januari 2000 

1 o HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN CHANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBE
GREPEN)- GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER- DESKUNDIGENONDERZOEK- BE
VESTIGING- GEVOLG- DEVOLUTIEVE KRACHT. 

2° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)- RECHTSBEGINSEL VAN DE AUTONbMIE DER 
I 

PARTIJEN- SCHENDING. 
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3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN - OP CONCLUSIE -BURGER
LIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- RECHTSBEGINSEL VAN DE 
AUTONOMIE DER PARTIJEN- SCHENDING. 

1 o De appelrechter die in burgerlijke zaken een door de eerste rechter bevolen onderzoeks
maatregel bevestigt, hoeft geen uitspraak te doen over de punten van de vordering 
die niet onafhankelijk zijn van de bevolen onderzoeksmaatregel. (Art. 1068 Ger.W.) 

2° en 3° De rechter vermag weliswaar de door de partijen tot staving van hun vor
dering voorgedragen redenen ambtshalve aan te vullen, op voorwaarde echter dat hi) 
geen geschil opwerpt waarvan de partijen bij conclusie het bestaan hebben uitge
sloten, dat hi} zich baseert op elementen die hem regelmatig zijn voorgelegd en dat 
hi) noch het voorwerp, noch de oorzaak van de vordering wijzigt (1). (Art. 1138, 2°, 
Ger.W.) 

(EXTENSA N.V T. VLAAMS GEWEST) 

ARREST 

(A.R. C.96.0349.N) 

HET HOF; ~ Gelet op de bestreden arresten, op 11 januari 1989 en 22 
maart 1994 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 19, 23 tot 27 en 1068 van het Gerechtelijk Wetboek, 
doordat het arrest van het hof van beroep van 11 januari 1989 het incidenteel be-

roep van eiseres afWijst en het deze beslissing op volgende overwegingen doet berus
ten: 

"( ... ) dat (eiseres) concludeert tot de bevestiging van het bestreden vonnis; dat zij bij 
een op 18.11.1988 neergelegde conclusie een ontvankelijk incidenteel beroep instelt 
waarmee zij de rechtzetting nastreeft van een materiele vergissin~ i.v.m. de wegens 
planschade in aanmerking te nemen oppervlakte, zegge 8.908 m in de plaats van 
7.085 m2

; 

( ... ) 
( ... ) dat voor zoveel (eiseres) beweert dat de kadastrale indeling inmiddels werd ge-

wijzigd en zij hieruit een verschil m.b.t. de in aanmerking te nemen oppervlakte af
leidt, zij dit feit ter sprake kan brengen bij gelegenheid van de behandeling van het 
onderdeel van het geding dat, na uitvoering van het deskundigenverslag, verder dient 
gezet voor de eerste rechter; dat gevolglijk het incidenteel beroep niet -gegrond is", 

terwijl het tussenvonnis van 17 juni 1982 overweegt : 
"( ... ) dat kwestieuze gronden dan wel als bouwgrond dienen beschouwd ten min

ste voor de percelen 205/a en 206/a (niet 30/c en 203/c achtergronden) en dan nog be
perkt op een diepte van 50 m; 

Dat de schade dus dient beperkt tot een strook van 50 m hetzij volgens bereke
ning van (eiseres) 7.085 m2

"; 

het dispositief van dit vonnis luidt : 
"Verklaart de vordering toelaatbaar en principieel gegrond voor een strook grond van 

50 meter diep op de percelen te Boechout, Hellestraat, gekadastreerd sectie B nrs. 205/a 
en 206/a. 

Vooraleer verder recht te doen, beveelt een deskundig onderzoek met als op
dracht aan de deskundige advies te geven nopens het bedrag van de schade door ei
seres geleden ingevolge het bouwverbod spruitende uit het inschakelen in agrari
sche zone". 

(1) Cass., 10 maart 1997, A.R. S.96.00093.N, nr. 132. 
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Uit deze overwegingen van het tussenvonnis blijkt dat de beslissing inzake de op
pervlakte van de grond een eindbeslissing is, nu de eerste rechter op definitieve wijze 
vaststelde dat enkel de percelen 205/a en 206/a in aanmerking komen voor het toe
kennen van een planschadevergoeding en de opdracht van de deskundige beperkt is 
tot het ramen van het bedrag van de schadevergoeding met betrekking tot deze per
celen; 

het tussenvonnis aldus een eindbeschikking inhield op dit punt van de eis en een 
maatregel tot onderzoek van het overige van de eis; 

ingevolge het incidenteel beroep van eiseres tegen deze eindbeslissing, de appel
rechters verplicht waren om uitspraak te doen over hetgeen bij de eindbeslissing was 
beslist, terwijl zij de zaak voor het overige naar de eerste rechter moesten verwij
zen, 

de appelrechters, derhalve, door de zaak volledig terug te wijzen naar de eerste rech
ter, artikel1068 van het Gerechtelijk Wetboek, alsook het gezag van gewijsde van het 
vonnis van 17 juni 1982 (artikelen 23 tot 27 van het Gerechtelijk Wetboek) en de re
gels in verband met de uitputting van rechtsmacht (artikel 19 van het Gerechtelijk 
Wetboek) schenden: 

Overwegende dat wanneer in burgerlijke zaken, de appelrechter een door 
de eerste rechter bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt, hij geen uit
spraak hoeft te doen over de punten van de vordering die niet onafhanke
lijk zijn van de bevolen onderzoeksmaatregel; 

Overwegende dat, te dezen, het beroepen vonnis van 17 juni 1985 de vor
dering wegens planschade principieel gegrond verklaarde voor een strook 
grond van 50 meter diep op de percelen 205/a en 206/a en een deskundige 
aanstelde teneinde advies te geven over het bedrag van de schade; dat die 
beslissing een eindbeslissing was in zoverre uitspraak werd gedaan over de 
oppervlakte van de gronden; 

Dat eiseres op grond van de gegevens van het verslag neergelegd door de 
gerechtsdeskundige, incidenteel beroep instelde wat betreft de opper
vlakte van de gronden omdat desbetreffend een materiele vergissing zou zijn 
begaan; 

Dat de appelrechters het incidenteel beroep dat ertoe strekte onmiddel
lijk de juiste oppervlakte te horen bepalen in zoverre afwijzen, maar de zaak 
verwijzen naar de eerste rechter voor verdere behandeling wat de bepa
ling van de oppervlakte aangaat; 

Dat zij zodoende, eensdeels, oordelen dat de eindbeslissing van de eer
ste rechter eventueel zal moeten worden gewijzigd en aldus kennis nemen 
van het geschil, maar, anderdeels, oordelen dat de beslissing daaromtrent af
hankelijk is van de bevindingen van het deskundigenonderzoek dat door de 
eerste rechter bevolen was; 

Overwegende dat de appelrechters, door zulks te beslissen, noch de de
volutieve kracht van het hoger beroep noch het gezag van het gewijsde dat 
gebonden was aan de beslissing van het beroepen vonnis miskennen; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

Over het derde middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 1138, 
2°, van het Gerechtelijk Wetboek en het daarin bevestigde algemeen rechtsbeginsel 
van de autonomie van de partijen in het burgerlijk geding, 37 van de wet van 29 maart 
1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en stedenbouw en van het al
gemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging, 
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doordat de appelrechters in het arrest van 22 maart 1994 de vordering van eise
res tot toekenning van een vergoeding voor de betaalde registratierechten ten be
lope van 17 % verwerpen en zij deze beslissing op volgende overwegingen doen be
rusten: 

"Dat inderdaad met betrekkingtot de door (eiseres) betaalde registratierechten vast
staat dat bij de aankoop der goederen het verminderde tarief (5 %) krachtens art. 62 
W. Reg. (geldend in 1972) werd toegepast, doch dat ingevolge een verkoop voor het ver
strijken van de termijn van 10 jaar krachtens art. 64 W. Reg. (van kracht in 1972) de 
registratierechten tegen het voile tariefvan 12,5% opvorderbaar werden; 

Dat weliswaar krachtens art. 65 W. Reg. geen verrekening tussen beide tarieven mag 
worden toegepast, zodat (eiseres) in feite in totaal registratierechten tegen 17,5% heeft 
betaald; dat echter te dezen geen reden aanwijsbaar is thans, bij de berekening van 
de krachtens art. 37 wet 29 maart 1962 verschuldigde vergoeding, aile betaalde re
gistratierechten, of 17,5% = 12,5% (normaal tarief) + 5% (verminderd tarief), in re
kening te brengen ten laste van (verweerder), aangezien de verhoogde betaling uit
sluitend het gevolg is van een eigen daad van (eiseres), die daartoe geenszins ingevolge 
de daad van de overheid - aanleiding gevend tot planschadevergoeding - werd ge
dwongen, doch uit vrije wil heeft gehandeld (cfr. bijlage 12 aan het deskundigen
verslag); 

Dat derhalve de registratierechten in casu dienen berekend tegen het tarief van 
12,5 %", 

eerste onderdeel, uit het verzoekschrift tot hoger beroep en de appelconclusie van ver
weerder blijkt dat geen verweer werd gevoerd aangaande de raming van de bijko
mende kosten die in aanmerking komen voor de berekening van de planschade
vergoeding; 

de appelrechters, door ambtshalve over te gaan tot een vermindering van het ta
riefvan de registratierechten die door eiseres werden gevorderd, een geschil opwer
pen waarvan in het verzoekschrift en in de conclusie van de partijen geen sprake was 
(schending van het algemeen rechtsbeginsel inzake de autonomie der partijen bij het 
burgerlijk geding); 

zij bovendien het recht van verdediging van eiseres schenden, nu deze niet in staat 
werd gesteld zich te verdedigen over het ambtshalve door de appelrechters opgewor
pen geschil; 

tweede onderdeel, de appelrechters vaststeilen dat bij de aankoop van de gronden 
het verminderde tariefvan 5% werd toegepast, doch dat ingevolge een verkoop voor 
het verstrijken van de termijn van 10 jaar de registratierechten tegen het voile ta
rief van 12,5 % opvorderbaar werden; 

zij de vordering van eiseres tot vergoeding van de betaalde registratierechten ten 
belope van 17,5 % afWijzen, nu het verhoogde tarief een gevolg zou zijn van de ei
gen daad van eiseres; 

uit de aangifte van de verschuldigde registratierechten aan de belastingsadministratie 
(bijlage 12 van het deskundigenverslag) evenwel blijkt dat het verhoogde tarief niet 
het gevolg is van een verkoop van de grond, doch integendeel diende te worden be
taald omdat de gronden niet binnen een termijn van tien jaar werden verkocht; 

de appelrechters, door uit dit stuk af te lei den dat het verhoogde tarief een ge
volg is van de verkoop van de grond, daarvan een uitlegging geven die onverenig
baar is met de bewoordingen ervan en zodoende de bewijskracht van het stuk scherr
den; 

zij evenmin naar recht konden vaststeilen dat het verhoogde tarief een gevolg is van 
de eigen daad van eiseres, zodat hun beslissing ingaat tegen het beginsel van de in
tegrale schadevergoeding en artikel 37 van de Stedenbouwwet schendt: 

Overwegende dat de rechter weliswaar de door de partijen tot staving van 
hun vordering voorgedragen redenen ambtshalve vermag aan te vullen, op 
voorwaarde echter dat hij geen geschil opwerpt waarvan de partijen bij con
clusie het bestaan hebben uitgesloten, dat hij zich enkel baseert op elemen
ten die hem regelmatig zijn voorgelegd en dat hij noch het voorwerp, noch 
de oorzaak van de vordering wijzigt; 
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Overwegende dat verweerder in conclusie de toekenning van een vergoe
ding voor kosten globaal had betwist, maar volgens de vaststellingen van het 
arrest, de berekeningen van de gerechtelijke deskundige niet had betwist; 
dat eiseres zich baseerde op de termen van het deskundigenonderzoek om 
de toekenning van een vergoeding voor registratierechten ad 17,50 pet. te vra
gen; 

Dat de appelrechters, door ambtshalve over te gaan tot een verminde
ring van het tarief der registratierechten die door eiseres werden gevor
derd, een betwisting opwerpen waarvan in het verzoekschrift en in de con
clusies van partijen geen sprake was, en aldus het in het onderdeel 
aangewezen rechtsbeginsel van de autonomie der partijen schenden; 

Dat het eerste onderdeel in zoverre gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het arrest van 22 maart 1994 in zoverre het 
uitspraak doet over de vergoeding voor registratierechten en over de kos
ten; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; veroordeelt eiseres in drie vierde van de kosten; houdt de overige kosten 
aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel. 

7 januari 2000- 1 e kamer- Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Verbist en De Gryse. 

Nr. 16 

1 e KAMER- 7 januari 2000 

HANDELSPRAKTIJKEN - BEPERKING VAN DE MEDEDINGING- GEDRAGING TOEGELA
TEN OP GROND VAN RET MEDEDINGINGSRECHT- MISKENNING VAN DE EERLIJKE GEBRUI
KEN- VORDERING TOT STAKING- GEVOLGEN. 

Een gedraging van een onderneming, die de mededinging beperkt maar die toegela
ten is uit het oogpunt van zowel het Europees mededingingsrecht als van de Bel
gische wet op de medediging, kan niet verboden worden op grand van de verplich
ting de eerlijke gebruiken in handelszaken na te leven wanneer de beweerde 
miskenning van de eerlijke gebruiken er in wezen uitsluitend i bestaat de mededin
ging tussen afnemers te beperken (1). (Art. 93 Handelspraktijkenwet.) 

(MULTIPHARMA GROEP C.V E.A. T. LOUIS WIDMER N.V: E.A.l 

Advocaat-generaal De Riemaecker heeft in substantie gezegd : 

(1) Zie de aangehaalde rechtspraak in de concl. van het O.M. 
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1. Ret bestreden arrest kadert in een vordering tot staking van handelspraktijken 
die door de verweersters is ingesteld. Zij willen dat de weigering van de eerste eise
res om haar producten aan de verweersters te verkopen, strijdig wordt verklaard met 
art. 93 Randelspraktijkenwet. 

De feiten van de zaak kunnen als volgt worden samengevat. De ondememing "Mul
tipharma", groothandelaar in farmaceutische producten, verkoopt haar producten aan 
apotheken die tot haar groep behoren en ook aan verkooppunten van de N.V. "Equi
form". Die laatste groep verkoopt niet uitsluitend farmaceutische producten. Tot de 
verkochte farmaceutische producten behoren de producten van het werk "Louis Wid
mer". De N.V. "Louis Widmer" had met de apothekers een overeenkomst van onbe
paalde duur gesloten waarin de selectieve distributie van haar producten werd ge
regeld. Injuni 1996 beeindigt de N.V. "Louis Widmer" die overeenkomst en stelt hen 
voor die overeenkomst te vervangen door een franchiseovereenkomst. De C.V. "Mul
tipharma" weigert dat voorstel omdat de franchiseovereenkomst niet in overeenstem
ming is met de Europese normen, en vraagt, samen met de N.V. "Equifrom", om 
verder het product "Widmer" te mogen verkopen. De N.V. "Louis Widmer" wijst dat 
voorstel af. 

2. Ret tweede middel van de voorziening werpt een interessante vraag op voor het 
Rof. Te weten : de weerslag van de Wet Economische Mededinging (W.E.M.) (artt. 2 
en 3)- of op Europees vlak het E.E.G.-Verdrag (artt. 85 en 86)- op de Randels
praktijkenwet. Die vraag zal na de bespreking van het eerste middel worden uitge
diept. 

3. In het eerste onderdeel van het eerste middel voeren de eiseressen aan dat art. 
149 Gw. is geschonden op grond dat het bestreden arrest de in conclusie voorgedra
gen verweermiddelen niet beantwoordt. Meer bepaald : het voorgestelde franchise
systeem is in wezen slechts een stelsel van vermomde selectieve distributie en is niet 
verenigbaar met de Europese en Belgische regels inzake mededinging. Zelfs als in de 
W.E.M. geen verbod staat ingeschreven, dan nog beschikken de partijen niet over een 
volstrekte vrijheid bij het sluiten van overeenkomsten. De overeenkomsten mogen niet 
strijdig zijn met dwingende bepalingen zoals die vervat in de Randelspraktijken
wet. 

Dat onderdeel mist volgens mij feitelijke grondslag aangezien het bestreden ar
rest die middelen beantwoordt door ze te verwerpen op grond van de redenen ver
meld onder punt 11 van dat arrest, waarin het hof van beroep het franchisestelsel be
schrijft dat de eerste verweerster heeft opgebouwd, en op grond van de redenen vermeld 
onder punt 13 en 14, waarin het hofvan beroep de toepassingvan de mededingings
regels onderzoekt, zowel op Europees als op Belgisch vlak, en daaruit besluit dat zij 
te dezen niet van toepassing zijn. En tenslotte verwerpt het hofvan beroep, op grond 
van de redenen vermeld onder punt 15 van het arrest, het middel waarin de eise
ressen betogen dat de overeenkomsten in geen geval strijdig mogen zijn met dwin
gende bepalingen zoals die welke voorkomen in de Randelspraktijkenwet, door de mo
gelijke toepassing van die wet te onderzoeken. 

4. Ook het tweede onderdeel van het eerste middel mist volgens mij feitelijke grand
slag. Daarin verwijten de eiseressen de appelrechter dat hij zich niet heeft uitge
sproken over een geschilpunt inzake de werkelijke aard van de franchiseovereenkomst. 
In tegenstelling tot de bewering van de eiseressen heeft de appelrechter immers niet 
nagelaten de vraag naar de omschrijving van de zogenaamde franchiseovereenkomst 
te beantwoorden. Rij heeft, integendeel, onder punt 11 van het bestreden arrest, over
wogen dat de eiseressen niet aantonen dat het hier een overeenkomst van selec
tieve distributie betreft en dat er elementen zijn die kunnen wijzen op het bestaan van 
een franchiseovereenkomst. 

5. In het derde onderdeel van het eerste middel verwijten de eiseressen in hoofd
zaak aan de appelrechter dat hij heeft geoordeeld dat de verweerst~rs vrij hun com
merciele strategie mogen bepalen, daarin begrepen de distributiepolitiek van hun pro
ducten en geen acht dienen te slaan op de desbetreffende dwingende regels. 

Uit het onderzoek van het eerste middel blijkt dat de appelrechter, in tegenstel
ling tot hetgeen de eiseressen aanvoeren, de vrijheid om overeenkomsten te sluiten 
niet als absoluut beginsel heeft vooropgesteld, maar integendeel heeft onderzocht of 
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de wijze waarop de verweersters hun vrijheid om overeenkomsten te sluiten heb
ben benut, al dan niet strijdig is met de dwingende bepalingen die deze vrijheid be
perken en die door de eiseressen zijn aangevoerd, meer bepaald de bepalingen in
zake mededingingsrecht die in het Belgisch en Europees recht van toepassing zijn, en 
art. 93 van de Handelspraktijkenwet, om daaruit te besluiten dat in dit geval die be
palingen niet zijn geschonden door het stelsel dat de verweersters hebben uitge
werkt en dat, bovendien, geen misbruik van recht oplevert. 

Dit onderdeel lijkt dus niet te kunnen worden aangenomen. 
6. In het tweede middel voeren de eiseressen de schending aan van de artt. 1382 en 

1383 B.W., van de artt. 85 en 86 E.E.G.-Verdrag, en 2 en 3 W.E.M. Het betreft de be
slissing waarin de appelrechter oordeelt dat als de W.E.M. mededingingsbeperkende 
maatregelen gedoogt, die maatregelen niet meer mogen verboden worden via de re
gel van eerlijke handelspraktijken. Daarentegen blijft de weigering om met een be
paalde klant handelsbetrekkingen aan te knopen, onregelmatig. Zij kan aanleiding ge
ven tot een vordering tot staking als zij een misbruik van recht oplevert. 

Volgens de eiseressen sluit de omstandigheid dat de bepalingen die mededingings
beperkende maatregelen verbieden niet van toepassing zijn, geenszins uit dat een 
verkoopsweigering een overtreding van de artt. 1382 en 1383 B.W. en 93 en 94 W.E.M. 
uitmaakt. 

6.1 Het onderzoek van dat mid del noopt het Hof ertoe zich vooraf uit te spreken over 
de, in rechtsleer en rechtspraak (2) zeer omstreden, vraag of de nationale bepalin
gen (die dezelfde zijn als de Europese bepalingen) die mededingingsbeperkingen ver
bieden, al dan niet de toepassing beperken van de regels inzake eerlijke handels
praktijken. 

Voor zover ik weet is die vraag nooit aan het Hof voorgelegd. 
6.2. In rechtsleer en rechtspraak staan twee stellingen tegenover elkaar. 
Volgens de eerste stelling heeft de W.E.M. een beperkende invloed op de Handels

praktijkenwet. Zij stelt dat de eerlijke praktijken in handelszaken beperkt moeten wor
den onder verwijzing naar de hogere regels van de W.E.M. die meer algemeen een daad
werkelijk mededingingsvermogen willen waarborgen. In dat geval kunnen 
mededingingsgedragingen die door de W.E.M. niet zijn verboden, niet geacht wor
den in strijd te zijn met de algemene norm van oneerlijke mededinging zoals die uit 
de artt. 93 en 94 Handelspraktijkenwet voortvloeit (3). 

De tweede stelling verwerpt de idee dat een wet voorrang kan hebben op een an
dere en oordeelt dat de maatregelen die de mededinging beperken en die door de W.E.M. 
niet zijn verboden, tach een gebruik kunnen uitmaken dat strijdig is met de eer
lijke handelspraktijken, met name gelet op het algemeen karakter van de ge
dragsnorm die in de artt. 93 en 94 Handelspraktijkenwet wordt opgelegd (4). 

7. Alvorens die twee stellingen te bespreken, dient eerst te worden onderzocht wat 
de W.E.M. en de Handelspraktijkenwet beogen. 

(2) Voor een overzicht van het probleem en van de verwijzingen naar de rechtspraak, met als 
enige stellingname dat het te betreuren valt dat de wetgever die zaak niet uitdrukkelijk heeft ge
regeld, zie :VAN BUNNEN, L., "Le traitement jurisprudentiel du refus de vendre. Etat de la question 
- noten onder cass. 24 sept. 1992", R.C.J.B., 1995, p.10; VANDENBORRE, 1., "De verhouding tussen 
de eerlijke handelsgebruiken en de W.E.M. ••, Jura Falconis, 1997-1998, p. 81. 

(3) DE BAuw, H., "Onrechtmatige mededinging en vrije concurrentie. Over wisselwerking tus
sen de wet handelspraktijken en de wet economische mededinging", R.D. C., 1992, p. 682-699; STEEN
LANT, J., "De nieuwe wet tot bescherming van de economische mededinging", T.P.R., 1992, p. 337; 
VANDERMEERSCH, D., De mededingingswet, Deurne, Kluwer 1994, p. 19-22; GARZANITI, L., en VAN
DERMEERSCH, D., "L'effet limitatif du droit de la concurrence sur le droit de la concurrence de
loyale: etat de la question", R.D.C., 1997, p. 4-10. 

(4) DE CALUWE, A., "La norme generale de conformite aux usages honnetes est-elle princi
pale ou residuelle? EstceUe subordonnee a la loi du 5 aout 1999?", Pratiques du commerce - for
mation permanente, CUP, val XVI, april1997, p. 104-120; DE VRDEDE, P., "De stakingsrechter en 
de Belgische mededingingswet", R. W, 1995-1996, p. 137-145; DESSARD en FRANQ, "L'application par 
les juridictions ordinaires" in Bescherming van de economische mededinging, Die Keure, 1993, p. 
161. Zie oak STUYCK, J., BUELENS, 1., en CouNYE, D., "Verkoopsweigering en eerlijke handels-
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7.1 De W.E.M van 5 aug.1991, die de wet van 27 mei 1960 houdende bescher
ming tegen de economische misbruiken heeft opgeheven, welke wet slechts een ui
terst beperkte rol heeft gespeeld, heeft in het nationaal recht bepalingen ingevoerd die 
zeer sterk door het Europees recht zijn bei:nvloed. 

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 5 aug. 1991 blijkt dat de wet
gever in de eerste plaats de daadwerkelijke mededinging tussen de economische agen
ten die in Belgie op een bepaalde markt aktief zijn, heeft willen vrijwaren en bevor
deren. 

Daartoe heeft de wet een regeling wiilen invoeren waarin, in de mate van het mo
gelijke, aile beperkingen worden opgeheven die de ondernemingen aan een daadwer
kelijke mededinging hebben gesteld. Dat wil zeggen het invoeren van de nodige graad 
van mededinging om aan de grondvereisten te voldoen en het dubbele doel van de wet 
te bereiken : enerzijds, het recht waarborgen van de individuele onderneming om ak
tief te zijn op de door haar gekozen markt binnen klaar en duidelijk afgelijnde gren
zen en, anderzijds, het scheppen van een kader waarin ondernemingen en prive
personen kunnen genieten van de wegdoende invloeden van de mededinging op de prijs 
en de kwaliteit van de producten (5). In de toelichting wordt ook verduidelijkt dat bij 
het onderzoek van de zaak in de Raad voor mededinging, rekening zal worden ge
houden met de betrokken markt in haar geheel en dat het algemeen economisch be
lang het individuele belang moet overstijgen (6). 

De W.E.M. wil dus hoofdzakelijk het algemeen belang beschermen, zijnde het al
gemeen economisch belang van het land, uitgaande van het concept van "vrije" me
dedinging. 

Dat standpunt vergt echter enige nuancering. Het toepassen van de W.E.M. zal im
mers vaak het gevolg zijn van een klacht van een of meer economische actoren die be
weren geschaad te zijn door een maatregel die de mededinging beperkt. In dat ge
val wordt om toepassing van de W.E.M. gevraagd om louter prive-belangen te 
beschermen. Zoals Garzaniti en Vandermeersch terecht doen opmerken, wordt in dat 
geval het prive-belang enkel gediend voor zover dat in het belang van het algemeen 
is (7). 

7.2 De wetsgeschiedenis van de wet van 14 juli 1971, die leidde tot de Handels
praktijkenwet van 14 juli 1991, toont aan dat de wetgever aanvankelijk een ailesom
vattende economische reglementering had gepland. Het oorspronkelijke ontwerp be
oogde immers niet aileen een hervorming van het K.B. van 23 dec. 1934, maar ook een 
aanpassing van de prijsreglementering zoals die was vastgelegd in het K.B. van 22 jan. 
1945 en de uitvoeringsbesluiten. De wetgever plande toen evenwel aileen een soort au
toritaire tussenkomst met strafsancties. De rechtsvordering tot staking is ontstaan ten 
gevolge van de scheiding van de wetgeving op de prijzen en de wetgeving op de handels
praktijken (8). 

Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de wetgever twee zaken beoogde. Ten 
eerste : een '1oyale", "eerlijkere" mededinging verzekeren tussen marktdeelnemers ("ver
kopers"), en ten tweede: adequate voorlichting en bescherming bieden aan de con
sument (9). 

gebruiken", R.D.C., 1995, p. 788-804. Die auteurs zijn meer genuanceerd en erkennen een ge
deeltelijk beperkende werking van de W.E.M., met als enig voorbehoud het bestaan van mis
bruik van recht waardoor de toepassing van de artt. 93 en 94 Wet Handelsgebruiken verantwoord 
zou zijn. 

(5) Ged1: St., Kamer, 1989-90, nr. 1282/1, p. 5. 

(6) Ged1: St., Kamer, 1989-90, nr. 1282/1, p. 34. 

(7) GARZANITI, L., en VANDERMEERSCH, D., op. cit., p. 5. 

(8) Voor een grondig onderzoek van de oorsprong van de Wet Handelspraktijken zie : DE CA
LUWE, A., op. cit., p. 107-120. 

(9) Gedr. St., Senaat, 1984-85, nr. 947/1, p. 1. 
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Die wetgeving is dus meer gericht op de bescherming van een "verkoper", in de zin 
van die wet, die schade lijdt ten gevolge van het oneerlijk handelen van zijn concur
rent, dan op de bescherming van het spel van de mededinging op een bepaalde markt 
in haar geheel. Ongeacht evenwel de in de W.E.M. uitdrukkelijk omschreven en ver
boden handelingen, leidt ook de omschrijving in de rechtspraak van de gebruiken die 
strijdig zijn met de eerlijke handelsgebruiken, tot het vastleggen van normen die op 
aile economische actoren kunnen worden toegepast en aldus het algemeen belang be
treffen (misbruik van recht, oogmerk te schaden, verdoken of onbestaande criteria, over
haast en willekeurig optreden, enz.). 

Dat in het kader van de Handelspraktijkenwet rekening wordt gehouden met het 
algemeen belang blijkt bovendien niet aileen uit de bepalingen inzake de bescher
ming van de verbruikers in het algemeen, maar tevens uit de mogelijkheid die aan de 
minister van Economische Zaken wordt geboden om in naam van het algemeen be
lang een vordering tot staking in te stellen. 

8. Beide voornoemde wetten behoren dus tot verschillende invloedssferen en doen 
aldus de vraag rijzen, die ons bezighoudt, naar het samenbestaan van "vrije, geoor
loofde" mededinging en de "eerlijke" mededinging. 

De auteurs erkennen het bestaan van wisselwerking tussen die wetgevingen, bij
voorbeeld in het geval van verkoopsweige:¢ng. Die weigering wordt beschouwd als een 
beperking van de mededinging in de zin van art. 2 W.E.M., en als dusdanig als een 
gebruik dat strijdig is met de eerlijke handelspraktijken in de zin van art. 93 Handels
praktijkenwet (10). 

Er bestaat trouwens evenmin betwisting over het feit dat parasitaire handelin
gen, die geen betrekking hebben op de mededinging en dus niet in de W.E.M. wor
den bedoeld, zoals bedrieglijke reclame, beschadigingscampagnes of klanteiiroof, steeds 
op grond van de Handelspraktijkenwet kunnen worden bestraft (11). 

9. De theorie van de beperkende werking gaat in hoofdzaak uit van een dubbele 
gedachtenorde: enerzijds, de voorrang van de W.E.M. omdat zij het algemeen be
lang beoogt en, anderzijds, de rechtsonzekerheid voor de ondernemingen als is geoor
deeld dat hun handelspraktijken conform de W.E.M. zijn. 

9.1 De auteurs die pleiten voor de beperkende uitwerking van de W.E.M. zijn van 
oordeel dat de toepassing van de Handelspraktijkenwet, aangezien de wetgever heeft 
gekozen voor marktorganisatie die steunt op vrije mededinging omdat dat stelsel voor 
het geheel van ondernemingen en prive-personen het meest gunstige is, die doelstel
ling van daadwerkelijke en vrije mededinging niet in het gedrang mag brengen door 
de prive-belangen van bepaalde economische actoren ten nadele van het algemeen be
lang te bevoordelen. Er moet dus een· hierarchie komen van de betrekkingen tussen 
die wetten en de vrijwaring tegen oneerlijke mededinging moet ondergeschikt wor
den gemaakt aan de doelstelling van vrije en daadwerkelijke mededinging. Kortom, 
het macro-economische aspect moet de bovenhand halen op het micro-economische. 

Die stelling weerstaat volgens het onderzoek van de parlementaire voorbereiding 
van de betrokken wetten niet. Immers in de enige passage die betrekking heeft op de 
gelijkschakeling van het ontwerp W.E.M. met de Handelspraktijkenwet heeft de vice
eerste minister gesteld "dater een fundamenteel verschil tussen beide wetgevingen 
bestaat". Waar het bij de handelspraktijken gaat om een confrontatie tussen twee par
tijen teneinde de eerlijke handelspraktijken te bepalen, streeft het ontwerp van W.E.M. 
een ander doel na : hier gaat het erom een werkelijke mededinging op een bepaalde 
markt in te stellen ofte herstellen". Volgens de vice-eerste minister "lijkt het risico 
op conflicten onbestaande" (12). 

Hoewel de toepassing van die wetgevingen dus heeft geleerd dat de regerings
woordvoerder op dat laatste punt fout was, blijft toch dat de wetgever wel degelijk van 

(10) Brussel, 21 juni 1995, A.J.T., 1995-96, p. 497. 

(11) DE VROEDE, P., op. cit., p. 145, en GARZANITI, L., en VANDERMEERSCH, D., op. cit., p. 7. 

(12) Gedr. St., Kamer, 1989-90, nr. 1282/6, p. 15.-
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oordeel was dat beide wetgevingen in twee wezenlijk verschillende toepassings
sferen zitten (13). Zoals A De Caluwe terecht opmerkt, kunnen er wel wisselwerkin
gen optreden, maar die kunnen niet uitmonden in de voorrang van de ene wetge
ving op de andere. 

9.2. De theorie van de beperkende werking berust in feite volledig op de regel van 
de voorrang van de W.E.M. op de Handelspraktijkenwet, in naam van de economi
sche politiek van het algemeen belang, die om de voormelde redenen geen steun vindt 
in de wet. 

Het argument van de rechtsorizekerheid dat de voorstanders van die stelling aan
voeren, brengt immers geen enkel nieuw gegeven bij m.b.t. de ge'isoleerde toepas
sing van de Handelspraktijkenwet. De stakingsrechter kan krachtens die wetge
ving oordelen welke handelingen wel of niet tot de categorie behoren van de handelingen 
die strijdig zijn met de eerlijke handelspraktijken, waarvan de wet de schending in 
algemene bewoordingen vastlegt. 

Welke nieuwe rechtsonzekerheid? Waarover zou kunnen worden geklaagd door de 
ondernemingen waarvan het optreden volgens de W.E.M. geoorloofd is en onder toe
zicht zou vallen van de stakingsrechter m.b.t. het al dan niet eerlijk van hun con
currentie t.a.v. een bepaalde economische agent? 

Die beoordeling door de rechter zal immers in beide gevallen identiek zijn. 

Het enige voorbehoud is dat de stakingsrechter geen rekening meer zou mogen hou
den met ee:t;J, van de onderdelen van de praktijk van de economische agent, als dat on
derdeel reeds met toepassing van de W.E.M. geoorloofd is verklaard. 

Zo onder meer bij een}>eperking van de mededinging op grond van een indivi
duele vrijstelling of van een vrijstelling per categorie en waarvan niet meer zou kun
nen worden geoord$ld dat zij strijdig is ~et de eerlijke handelsgebruiken, wat be
treft de elementen d'ie voor die vrijstelling in aanmerking worden genomen (14).9 

9.3. De theorie van de beperkte werking van de W.E.M. heeft hoofdzakelijk betrek
king op drie soorten concurrentieel gedrag : verkoopsweigering, discriminatie en recht
streekse mededinging tussen fabrikant en verkopers (15). 

Het probleem stelde zich vooral bij eenzijdige weigering van verkoop door niet
dominante ondernemingen. Die verkoopsweigering tast immers rechtstreeks het 
mededingingsvermogen van de betrokken ondernemingen aan 

Tenzij men vasthoudt aa:);l het beginsel dat de W.E.M. voorrang heeft op de Handels
praktijkenwet, wat gelet op de bovenstaande redenen volgens mij niet in overeen
stemming is met de wil van de wetgever, is het niet duidelijk om welke verkoops
weigering, bijvoorbeeld door een onderneming die geen dominante positie bekleedt, of 
zelfs door een onderneming die onder toepassing van art. 5, § 1, W.E.M. valt, niet zou 
kunnen worden bestraft op grond van art. 93 Handelspraktijkenwet, dat oneerlijke me
dedinging in algemene bewoordingen verbiedt, wanneer die weigering gepaard gaat 
met een bijzonder fqutief optreden, zoals bijvoorbeeld een overhaaste en onverant
woorde weigering. '. 

De economische vrijheid - uitdrukking van de vrijheid van handel, gewaarborgd 
in het Allarde decreet en van de vrijheid om overeenkomsten te sluiten, vastgelegd in 
de artt. 1101 en 1108 B.W. -, en de eerlijke concurrentie zijn, naar mijn oordeel, twee 

(13) Volledigheidshalve dient erop gewezen te worden dat noch in de parlernentaire voorbe
reiding van de wet 25 rnei 1999 tot wijziging van de Handelspraktijkenwet (Gedr. St., Kamer, 1998-
99, nr. 2050.1), noch in die van de wet 26 april 1999 tot wijziging van de W.E.M. (Gedr. St., Se
naat, 1997-98, nr. 614/2), de wisselwerking tussen die wetgeving werd besproken. 

(14) DE CALuwE, A., op. cit., p. 118: De daad die niet wordt bedoeld in de W.E.M. is daarorn nog 
niet geoorloofd. Zij wordt alleen niet verboden, wat nooit kan beletten dat zij onder toepassing van 
een andere wetgeving valt. 

(15) GARZANITI, 1., en VANDERMEERSCH, D., op. cit., p.7. 
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evenwaardige beginselen die beide het algemeen belang beogen, zoals ik reeds heb be
toogd, en waartussen samenloop ontstaat. Kortom economische vrijheid mag geen ab
solute vrijheid worden die ontsnapt aan het begrip fout en aan de onrechtmatige aan
tasting van andermans vrijheid (16). 

Dat blijkt ook uit het arrest van 18 februari 1965 van het Hof, waarin het over
weegt dat '1a libre concurrence n'est pas un droit absolu mais est limitee par !'existence 
de droits egaux dans le chef d'autrui; l'acte de concurrence degenere en faute des lors 
qu'il n'est exerce que dans le seul but d'attenir aces droits" (17). Dat arrest blijft mijns 
inziens zeer actueel. Immers zowel de wet van 5 aug. 1991 als die van 14 juli 1991 zijn 
slechts modaliteiten tot regeling van de, in de regel, "vrije" mededinging, rekening hou
dend met het algemeen economisch belang van een bepaalde markt, of met het be
staan van een oneerlijke daad waardoor een economische agent, "verkoper", de beroeps
belangen van een andere "verkoper" schaadt. 

10. Bij toepassing van het bovenstaande op dit geval blijkt dus dat de appel
rechter zijn beslissing naar recht verantwoordt wanneer hij oordeelt dat, ook al wordt 
de wetgeving inzake mededinging niet geschonden, toch een foutief of onregelmatig 
optreden in aanmerking kan worden genomen, met name bij misbruik van recht, en 
dat zulks hier niet het geval is. 

Het tweede middel kan dus volgens mij niet worden aangenomen. 
Besluit: verwerping. 

ARREST 

(A.R. C.99.0233.N ) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 februari 1999 gewezen 
door het Hof van Beroep te Gent; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 5 augustus 1991 tot bescher

ming van de economische mededinging, van de artikelen 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek, van de artikelen 85 en 86 van het Verdrag van 25 maart 1957 tot op
richting van de Europese Gemeenschap, goedgekeurd bij wet van 2 december 1957 en 
de artikelen 93 en 94 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken 
en de voorlichting en bescherming van de consument, 

doordat het bestreden arrest overweegt : 
"(Eiseressen) voeren een ganse discussie - afgezien van de vraag of deze in casu 

wel relevant is- nopens het feit dat eerste (verweerster) enkel zou bereid zijn aan 
o:fficina-apothekers te leveren en niet aan para-apotheken. 

Eerste (verweerster) daarentegen ontkent zinnens te zijn in de toekomst in Bel
gie het "franchise-systeem" te beperken tot o:fficina-apotheken. Ze stelt dit systeem voor
alsnog aldus te hebben uitgebouwd omdat ze met de officina-apotheken reeds een con
tractuele relatie onderhield in het raam van de selectieve distributie en ze dezen eerst 
aan bod wilden laten komen. 

Het valt op dat in tegenstelling tot de selectieve distributie-overeenkomst, de 
"franchise-overeenkomst" niet langer de beperking van distributie via apotheken in
houdt. Daarnaast tonen (verweersters) aan dat zein Nederland (131 verkooppun
ten), Oostenrijk (58 verkooppunten) en Zwitserland (739 verkooppunten) ook bui
ten de apotheken om (via drogisten) hun goederen op de markt brengen, waaruit blijkt 
dat het niet in het algemeen beleid ligt van de Louis Widmer-groep om de distribu
tie van zijn producten noodzakelijkerwijze via o:fficina-apotheken te laten verlopen. Dit 
kan erop wijzen dat de stelling van eerste (verweerster) met de werkelijkheid over
eenstemt. In ieder gevalleveren (eiseressen) niet het bewijs van het tegendeel. 

(16) Zie in die zin: DE CALuwE, A., op. cit., p. 119. 

(17) Cass., 18 feb. 1965 (Bull. en Pas., 1965, I, 621). 
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De schending van een wettelijk ofbestuurrechtelijk voorschrift en dus van de Eu
ropese of Belgische mededingingsregels, door een verkoper in de uitoefening van zijn 
activiteiten, kan een inbreuk op de eerlijke handelspraktijken in de zin van artikel 93 
W.H.P.C. uitmaken. 

Volgens (eiseressen) is de onrechtmatige weigering om aan hen Louis Widmer
producten te verkopen strijdig met zowel artikel2, § 1, W.E.M., als met artikel85, lid 
1, van het E.G.-verdrag van 25 maart 1957. 

Een van de constitutieve voorwaarden van artikel 85, lid 1 E.G.-verdrag is dat om 
gevat te worden door het erin opgelegde verbod, de overeenkomst, het besluit of de 
marktgedragafstemming de handel tussen de Lid-Staten ongunstig kunnen bei:nvloe
den. 

Uit de door (verweersters) voorgebrachte cijfers blijkt dat (verweerster) op de Eu
ropese markt in 1995 en 1996 slechts een minutieus (lees : minuscuul) marktaan
deel vertegenwoordigden, met name 0,2 a 0,3 % wat huidverzorgingsproducten be
treft, 0,003 % wat haarverzorgingsproducten betreft en 0,04 % wat "toiletries" betreft. 
Wat dezelfde producten betreft bedraagt hun marktaandeel op de Belgische markt res
pectievelijk 1,7% a 1,8 %, 0,016% en 0,6 %. 

Het productengamma van (eerste verweerster) is in vergelijking met dat van haar 
concurrenten eerder beperkt. 

(Eiseressen) leveren niet het bewijs dat in de gegeven omstandigheden door de 
verkoopsweigering van eerste (verweerster) en de uitbouw van haar verkoop
systeem via het "franchisesysteem", de vrije handel tussen de Lid-Staten in gevaar kan 
worden gebracht op een wijze die schadelijk kan zijn voor de verwezenlijking van de 
doelstelling van een markt tussen de Lid-Staten, inzonderheid door afscherming van 
de nationale markten of door wijziging van de mededinging in de gemeenschappe
lijke markt. 

Het bewijs ligt niet voor dat omwille van het verkoopprocede van (verweersters) het 
ondememingen uit andere Lid-Staten moeilijk of onmogelijk wordt gemaakt om de Bel
gische nationale markt te betreden. 

Kartels in de zin van artikel 85, lid 1, E.G.-verdrag zijn bovendien alleen verbo
den als zij ertoe strekken often gevolge hebben dat de mededinging op merkbare wijze 
wordt beperkt ofvervalst en wanneer zij bovendien de handel tussen de staten op merk
bare wijze kunnen bemvloeden. Zelfs al zouden de mededingingsvoorwaarden op de 
relevante productmarkt door (verweersters) verstoord worden, dan nog wordt aan
genomen dat gelet op de zwakke positie van de (verweersters) en van haar mede
contractanten op voomoemde productmarkt, deze verstoring slechts van geringe aard 
kan zijn en niet kan beschouwd worden als "merkbaar". 

Het kartelverbod opgelegd bij artikel 85, lid 1, E.G.-verdrag vindt dan ook geen toe
passing in onderhavige casus. 

De eerste rechter kan niet worden gevolgd waar hij stelde dat de "franchise
overeenkomst" in strijd is met artikel 2 W.E.M. 

Hij is voorbij gegaan aan de tekst van artikel 5, § 1, W.E.M. die stelt dat de niet
toepasselijkheid van de.afdeling "restrictieve mededingingspraktijken" (waaronder ar
tikel 2 ressorteert) als verworven wordt beschouwd tot het tegendeel is bewezen, wan
neer de ondememingen die er partij bij zijn individueel de voorwaarden vervullen welke 
bij artikel12, § 2, van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding en 
de jaarrekening van de ondernemingen worden voorgeschreven. 

De voorwaarden voorzien in voornoemd artikel 12, § 2, zijn vervuld indien de be-
trokken onderneming niet meer dan een de volgende criteria overschrijdt : 

- jaargemiddelde van personeelsbestand: 50, 
- jaaromzet, exclusief B.T.W.: 200.000.000 BEF, 
- balanstotaal: 100.000.000 BEF. 
Als uitzondering geldt de situatie waarin het jaargemiddelde van het personeels

bestand meer dan 100 bedraagt. 
Eerste (verweerster) vervult de voorwaarden van artikel12, § 2, van de boekhoud

wet. Het jaargemiddelde voor 1995 en 1996 van haar personeelsbestand bedroeg res
pectievelijk 15 en 17, de jaaromzet respectievelijk 120.221.417 BEF en 128.563.523 
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BEF en het balanstotaal respectievelijk 55.972.317 BEF en 64.121.398 BEF. Het wet
telijk vermoeden dat aan de voorwaarden van artikel2, § 1, W.E.M. niet is voldaan, 
speelt dan ook in casu. 

Evenmin als wat de Europese markt betreft leveren (eiseressen) het bewijs dat de 
"franchise-overeenkomst" aan de merkbaarheidsvoorwaarden- uitdrukkelijk inge
schreven in artikel 2, § 1 W.E.M. - is voldaan. (Eiseressen) beperken zich dienaan
gaande in hoofdzaak tot het stellen dat zij "ten genoege van recht en feiten aange
toond hebben dat de uitvoering van de franchise-overeenkomst van (verweersters) in 
de praktijk tot gevolg heeft dat criteria worden opgelegd die in strijd zijn met de Eu
ropese en derhalve Belgische rechtspraak m.b.t. de mededinging op de markt van de 
para-farmaceutische producten". 

De argumenten gegeven bij de beoordeling van de toepasselijkheid van artikel 85, 
lid 1, E.G.-Verdrag worden hierbij genomen (geringe positie van eerste (verweerster) 
op de Belgische markt, gering marktaandeel, gering productengamma). 

Voor zover wordt aangenomen dat het verkoopsysteem van (verweersters) en de wei
gering van eerste (verweerster) niet valt onder de toepassing van artikel85, lid 1 E.G.
Verdrag en artikel 2, § 1, W.E.M. - wat in casu het geval is -is het volgens (eise
ressen) in ieder geval strijdig met artikel93 W.H.P.C. gezien de verkoopsweigering, 
rechtsmisbruik en discriminatie inbreuken uitmaken op de algeniene voorzichtigheids
norm. 

Voor concurrentiebeperkende gedragingen die toegelaten zijn onder de W.E.M. kan 
niet via de norm van de "eerlijke handelspraktijken" opnieuw een verbod worden in
gevoerd. Een coherent mededingingsbeleid vereist dat het individueel belang waar
van de schending wordt ingeroepen slechts aanspraak kan maken op bescherming te
gen mededingingsgedrag voor zover dit gedrag het goed functioneren van de vrije markt 
belemmert. Mededingingsbeperkend gedrag van ondernemingen waarvan de im
pact op de markt gering is om een werkzame mededinging in de weg te staan (arti
kel 5, § 1 W.E.M.), kan om die reden ook (lees : geen) daad strijdig met de eerlijke 
handelsgebruiken uitmaken (De Bauw, H., Onrechtmatige mededinging en vrije con
currentie. Over de wisselwerking tussen de Wet Handelspraktijken en de Wet Eco
nomische Mededinging, T.B.H., 1992, p. 693; zie ook$teenlant, J., De nieuwe wet tot 
bescherming van de economische mededinging, T.P.R., 1992, p. 348). 

De weigering met een bepaalde afnemer zakenrelaties aan te knopen blijft daar
entegen wel onregelmatig en het voorwerp uitmaken van een stakingsvordering, in
dien deze beantwoordt aan rechtsmisbruik. Verkoopweigering levert misbruik van recht 
op wanneer de leverancier geen belang heeft bij de weigering ofwanneer de weige
ring een kennelijk onevenwicht in de belangen van partijen creeert (Stuyck, J., 
Buelens, I. en Counye, D., Verkoopsweigering en eerlijke handelsgebruiken, T.B.H., 
1995, 799 en 803). 

Enig rechtsmisbruik is evenwel in hoofde van (verweerster) niet bewezen. 
(Eerste verweerster) heeft aan (eerste eiseres) de in de selectieve distributie

overeenkomst bedongen opzegtermijn geeerbiedigd. Na het verstrijken van deze op
zegtermijn kan de leverancier, zonder enige motivering de zakenrelatie stopzetten. 

In casu heeft de leverancier wel degelijk belang gehad bij de uitbouw van het 
"franchise-systeem", gezien appellanten een nieuwe verkoopstrategie willen uitbou
wen waarbij zij in vervanging van de levering via grossisten, zelf rechtstreeks aan de 
eindverkoper willen leveren" en bijgevolg het eerste vonnis vernietigt wat de oor
spronkelijke hoofdvordering van eiseressen betreft, 

terwijl, concurrentiebeperkende gedragingen die toegelaten zijn onder de W.E.M. ver
boden kunnen worden via de norm van de eerlijke handelspraktijken, het feit dat een 
beslissing de regels van de W.E.M. niet schendt niet uitsluit dat er andere beoordelings
criteria dan het bepaalde in de W.E.M. blijven bestaan om zich over de rechtmatig
heid van de verkoopsweigering uit te spreken, niet alleen rechtsmisbruik doch ook een 
fout in de zin van artikel 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en bijgevolg even
zeer de artikelen 93 en 94 van de Wet op de handelspraktijken, het bestreden ar
rest niet zonder deze bepalingen te schenden kon oordelen dat de weigering met een 
bepaalde afuemer zakenrelaties aan te knopen slechts het voorwerp kan uitmaken van 
een stakingsvordering indien deze beantwoordt aan rechtsmisbruik, nl. wanneer de 
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leverancier geen belang he eft bij de weigering of wanneer de weigering een kenne
lijk onevenwicht in de belangen van partijen creeert, het feit dat bepaalde gedragin
gen niet de drempels vastgelegd in de regels m.b.t. de mededinging bereiken geens
zins uitsluit dat een partij fouten zou begaan in het uitoefenen van zijn handelsdaden, 

zodat het bestreden arrest door te stellen dat voor concurrentie beperkende gedra
gingen die toegelaten zijn onder de W.E.M. niet via de norm van de "eerlijke handels
praktijken" opnieuw een verbod kan worden ingevoerd en dat enkel ingeval van rechts
misbruik zou kunnen opgetreden worden tegen gedragingen van een partij louter opdat 
deze evenwel niet kunnen getoetst worden aan de hand van de Europese en Bel
gische regels inzake mededingingsrecht, zijn beslissing niet naar recht verant
woordt (schending van alle in het middel opgesomde bepalingen) : 

Overwegende dat een gedraging van een onderneming, die de mededin
ging beperkt maar die toegelaten is uit het oogpunt van zowel het Euro
pees mededingingsrecht als van de Belgische wet op de mededinging, niet op 
grond van de verplichting de eerlijke gebruiken in handelszaken na te le
ven, kan worden verboden wanneer de beweerde miskenning van die eer
lijke gebruiken er in wezen uitsluitend in bestaat de mededinging tussen af
nemers te beperken; 

Overwegende dat de appelrechter te dezen vaststelt dat de verweten mis
kenning van de eerlijke gebruiken in handelszaken uitsluitend hierin be
staat dat de opneming van eiseressen in het franchise-systeem van ver
weersters wordt geweigerd; dat hij daarbij oordeelt dat verweersters geen 
misbruik hebben gemaakt van hun recht en aldus uitsluit dat op die laat
ste grond de miskenning van de eerlijke gebruiken in handelszaken zou kun
nen worden bewezen; 

Dat de beslissing dat de praktijk niet strijdig was met de eerlijke handels
gebruiken aldus naar recht is verantwoord; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

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

7 januari 2000 - 1 e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Gerard en Verbist. 

Nr. 17 

3e KAMER- 10 januari 2000 

1o MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR)- MAATSCHAP

PELIJKE DIENSTVERLENING- VOORWAARDEN- ALGEMEEN. 

zo MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR)- MAATSCHAP
PELIJKE DIENSTVERLENING - BESTAANSMIDDELEN- BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN- GE
VOLG. 
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1 o Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverleing, welke tot doel heeft een
ieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de men
selijke waardigheid; de aanspraak bestaat los van vergissingen, onwetendheid, na
latigheid offout van de aanvrager (1). (Art. 1 O.C.M.W.-wet.) 

2° Het O.C.M. W. dient geen steun te verlenen aan diegene die zich met bedrieglijk op
zet van al zijn bestaansmiddelen ontdoet ten einde aanspraak te kunnen maken op 
de maatschappelijke dienstverlening. (Art. 1 O.C.M.W.-wet.) 

(O.C.M.W. VAN HAMONT-ACHEL T. C ... ) 

ARREST 

(A.R. S.99.0044.N ) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 november 1998 gewe
zen door het Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikelen 149 van de op 17 februari 1994 gecoiirdineerde Grand

wet, 1 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maat
schappelijk welzijn en van het algemeen rechtsbeginsel "fraus omnia corrumpit", 

doordat het arbeidshof in het bestreden arrest de administratieve beslissing van ei
ser van 15 juli 1997 vernietigt en voor recht zegde dat eiser dient tussen te komen in 
de tekorten dewelke verweerder niet kan betalen aan het rustoord "Aan de Bever
dijk" te Achel; 

Het arbeidshof deze beslissing op volgende gronden steunt : "Op 7 mei 1997 ver
zocht (verweerder) dat (eiser) zou tussenkomen voor de maandelijkse tekorten van ca. 
17.000 BEF per maand inzake opname- en verblijfskosten in rusthuis "Aan de Bever
dijk" en bij administratieve beslissing van 15 juli 1997 genomen door het OCMW van 
Hamont-Achel werd (verweerder) medegedeeld dat zijn aanvraag om tussenkomst in 
de tekorten van de verblijfkosten in rustoord "Aan de Beverdijk" werd afgewezen. 

Overeenkomstig artikel 1 van de OCMW-wet dient benadrukt dat eenieder in de mo
gelijkheid dient gesteld een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waar
digheid. 

Het feit dat (verweerder) door zijn ziekte of drankverslaving of zelfs door zijn ei
gen fout of nalatigheid aan de basis ligt van de toe stand waarin hij zich bevindt, kan 
op zichzelfvoor het OCMW geen reden zijn om haar tussenkomst in het kader van de 
OCMW-wet te weigeren. 

Volgens het voornoemde sociaal verslag van (eiser) van 15 juli 1997 zou blijken dat 
(verweerder) niet meewerkte aan het onderzoek van (eiser) en dat de door (verweer
der) gevraagde inlichtingen slechts na herhaaldelijk aandringen werden overge
maakt en dan blijkbaar nog onvolledig. 

Bij notariele akte van 17 oktober 1991 werden vier percelen grond (1 perceel met 
woning en tuin, 1 perceel bouwgrond, 1 perceel grond in de woonzone en 1 perceel grond 
in natuurgebied), welke in onverdeelde eigendom toebehoorden aan hem en zijn broer, 
verkocht aan zijn achternichten voor een bedrag van 1.300.000 BEF (pro fisco voor 
3.200.000 BEF), en waarvan de waarde door (eiser) geraamd wordt op 7.156.000 BEF 
en bijgevolg het aandeel van (verweerder) op 3.578.000 BEF; de koopsom zou con
taut geregeld zijn. 

(Verweerder) woonde tot eind 1995 samen met zijn broer en beiden genoten zij een 
inkomen van ca. 60.000 BEF per maand; (verweerder) bezat op het ogenblik van zijn 
aanvraag geen roerend vermogen meer en hij zou voorheen nooit een financiele re
kening gehad hebben. 

(1) Zie : R.V.St., 15 feb. 1990, Nr. 34.059, O.C.M.W. Dendermonde. 
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Alle goederen met enige waarde, nl. een mini-tractor met frees en aanhangwa
gen, een luchtcompressor, een fiets en een werkbank met gereedschap, zouden on
middellijk na zijn opname in het rusthuis verdwenen zijn en zouden overgedragen zijn 
aan zijn achternichten. 

(Verweerder) droeg zijn voertuig, Ford Orion Diesel (bouwjaar 1993), door (eiser) ge
schat op 100.000 BEF, "om niet" over aan een achternicht, die dit voertuig in
schreef op naam van haar vriend. 

Op basis van voormelde feitelijke gegevens en vaststellingen, was de eerste rech
ter van oordeel dat het onvermogen van (verweerder) niet te wijten is aan zijn ge
zondheidstoestand of drankverslaving, doch eerder aan een bewust optreden van (ver
weerder) in samenwerking met zijn verre familieleden waardoor hij zich kunstmatig 
in een toestand van onvermogen heeft geplaatst. 

Eventueel bedrieglijk onvermogen is evenwel een criterium of voorwaarde waarop 
in casu in rechte geen beroep kan worden gedaan. 

De maatschappelijke dienstverlening heeft immers tot doel "eenieder in de moge
lijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardig
heid", (artikel 1 van de OCMW-wet). Hieruit volgt dat de allereerste voorwaarde om 
recht te hebben op de dienstverlening erin bestaat dat de aanvrager- om het met 
de woorden van de Raad van State te zeggen - "in zodanige toestand verkeert dat hij 
niet over de middelen beschikt om een leven te leiden dat met de waardigheid van zijn 
mens-zijn overeenstemt" (R.v.St., 26 februari 1979, nr. 19.446, R.W., 1979-1980, 570; 
Arr. R.v.St., 1979, 229). 

Toetssteen en voorwerp van de OCMW-verbintenis is dus niet het leiden van een 
menswaardig bestaan, doch wel de mogelijkheid daartoe. 

De concrete mogelijkheid die een persoon derhalve heeft om een menswaardig le
ven te leiden is het enige beslissende criterium om uit de maken of het OCMW moet 
optreden. 

Het is duidelijk dat de mogelijkheid een leven te leiden dat beantwoordt aan de men
selijke waardigheid voor een goed deel afhankelijk is van het beschikken over vol
doende inkomsten. 

In casu rijst het probleem van de menselijke waardigheid op een bijzondere ma
rrier, aangezien (verweerder) eventueel zelf schuld zou hebben aan zijn toestand. 

Het kan voorkomen dat een hulpvrager door een aaneenschakeling van eigen fou
ten in een toestand is geraakt die niet strookt met de menselijke waardigheid. Toch 
is ook dan het OCMW verplicht op te treden, zoals blijkt uit een wel erg expliciet en 
omstandig gemotiveerd arrest van de Raad van State van 15 februari 1990 (Arr. R.v.St., 
1990, nr. 34.059). 

Uit artikel1, eerste lid van de OCMW-wet van 8 juli 1976 blijkt derhalve naar het 
oordeel van het hof niet dat het recht op maatschappelijke dienstverlening afhanke
lijk is van de vraag of de betrokken persoon al dan niet door eigen toedoen in een mens
onwaardige toestand is geraakt of zelf de kansen om een menswaardig leven te lei
den, heeft verbeurd; de aanspraak op maatschappelijke dienstverlening staat los van 
de vergissingen, de onkunde, de onwetendheid, de nalatigheid of de fout van de aan
vrager; artikel 1 van de wet legt niet de verplichting op om menswaardig te leven, doch 
waarborgt eenieder de mogelijkheid een leven te leiden dat beantwoordt aan de men
selijke waardigheid. 

Het hof gaat ervan uit dat het "waarom" van de moeilijkheden van (verweerder) wei
nig belang heeft en dat het motief"eigen schuld" niet steeds en zeker niet ipso facto 
kan worden gehanteerd als basis voor de onthouding van de gevraagde hulpverle
ning. 

Uit bovenvernoemde wetgeving kan duidelijk afgeleid worden dat het beginsel dat 
men nooit iemand zonder enig middel van bestaan mag laten, primeert. 

Het hof is derhalve van oordeel dat het bestreden vonnis van 28 november 1997 dient 
hervormd te worden en dat de door (verweerder) aangevochten administratieve be
slissing van 15 juli 1997 dient vernietigd te worden" (arrest, pp. 7-11); 

terwijl eiser in beroepsbesluiten aanvoerde : 
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"1. Tot einde 1995 leeft de Reer Claes samen met zijn broer. Ret maandelijks in
komen van heiden samen kan redelijkerwijze geschat worden op 60.000 BEF. Een der
gelijk inkomen, zonder bijzondere lasten van huur of lening, doet niet vermoeden dat 
spaargelden regelmatig aangesproken dienen te worden. 

2. De verkoop van de onroerende goederen geschiedt volgens een onredelijk lage prijs. 
De prijs van een bouwkavel onder sociale voorwaarde, zoals deze in deze periode te 
koop werden aangeboden door het Stadsbestuur en het OCMW van Ramont-Achel, werd 
in 1991 reeds vastgesteld op 90.000 BEF per are. 

De waarde van de onroerende goederen wordt door de Raad voor Maatschappe
lijk Welzijn als volgt geraamd : 

- perceel grond met woonhuis, Leliestraat 22 : 
- perceel bouwgrond, Leliestraat : 
- perceel grond in de woonzone Aan Den Collenberg : 
- perceel grond met landgebouw De Beersen : 
Totale geraamde waarde : 
Aandeel van de Reer Claes (50 % in onverdeeldheid) : 

2.500.000 BEF 
2.000.000 BEF 
2.500.000 BEF 

156.000 BEF 
7.156.000 BEF 
3.578.000 BEF 

3. De effectieve ontvangst van het verkoopbedrag van 1.300.000 BEF wordt door de 
Raad voor Maatschappelijk Welzijn ernstig in twijfel getrokken. Immers twee broers, 
waarvan toen reeds gesteld werd dat hun gezondheidstoestand niet stabiel was, in
casseren dit bedrag in contanten. Dit bedrag wordt blijkbaar niet bij een financiele in
stelling geplaatst. De besteding wordt op geen enkele wijze aangetoond en bij het over
lijden van de broer wordt volgens verklaring van de Reer Ontvanger van Registratie 
en Domeinen geen aangifte van nalatenschap neergelegd. 

4. Slechts na herhaaldelijk aandringen krijgt het OCMW inzage in de notariele akte 
van verkoop. De familie blijft schermen met het recht op privacy en geeft zeer moei
zaam de nodige informatie. 

Ret OCMW ziet zich op 5 juni 1998 zelfs genoodzaakt (verweerder) bij aangete
kend schrijven aan te manen de nodige stukken voor te leggen. 

5. De gezinswoning is inderdaad van minderwaardige kwaliteit. Gelet op haar leef
tijd liep de koopster met het recht op bewoning geen enkel risico. Zij is nog jong ge
noeg en zowel de leeftijd als de gezondheidstoestand van beide broers deden vermoe
den dat zij binnen maximaal 10 jaren de volledige beschikking kon verkrijgen, wat 
inmiddels het geval is. 

6. De Reer Claes was eigenaar van een voertuig Ford Orion diesel. Tot enige tijd voor 
zijn opname kon hij hiervan nog persoonlijk gebruik maken. Op het ogenblik van op
name wordt dit voertuig 'om niet' overgedragen aan een van de dochters uit het ge
zin Serroyen. 

Dit voertuig wordt echter niet op haar naam ingeschreven, maar wel op naam van 
haar vriend. Ret voertuig heeft als bouwjaar 1993 en de waarde wordt door het OCMW 
geschat op 100.000 BEF. 

Evaluatie van de feiten : 
In 1991 beschikte de Reer Claes over een redelijk inkomen en een aanzienlijk on

roerend vermogen. 
Ret onroerend vermogen wordt via een verkoop tegen een onredelijk lage prijs over

gedragen aan familieleden in de vierde graad. 

Bij verzoekschrift voert de heer Claes zijn ziekelijk alcoholmisbruik aan waar
door er een financieel wanbeheer ontstond waarvan pas later de consequenties dui
delijk werden. 

Ret OCMW wenst echter te wijzen op volgende feiten : 
- De verkoop gebeurt door beide broers samen waardoor er minstens een onder

ling akkoord diende te worden bereikt; 
- De akte van verkoop wordt verleden voor een notaris. Beide broers worden vol

ledig handelingsbekwaam geacht; 
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- De verkoop geschiedt niet aan 'derden', maar aan familieleden in de vierde graad 
via een onderhandse verkoopovereenkomst. De kopers zijn de dochters van het ge
zin Serroyen. Dit gezin verklaart steeds de zaken van de Heer Claes behartigd te heb
ben en de nodige bijstand te verlenen. 

Het lijkt het OCMW dan ook niet meer als logisch dat dit gezin eventuele toekom
stige kosten van verzorging had kunnen inschatten en minstens na over leg met de no
taris of het OCMW voor een redelijk beheer van de onroerende goederen had die
nen te zorgen. 

- Het OCMW heeft geen inzage in het medisch dossier, maar de sociale dienst be
vestigt dat er tot op heden geen tegemoetkoming aan minder-validen werd toege
kend, dat er geen voorlopige bewindvoerder werd aangesteld en dat met de heer Claes 
een normaal gesprek mogelijk is. Anderzijds is een opname in een rustoord voor de
mente bejaarden gewenst gelet op de sociale en medische context, het progressiefka
rakter van de noodzaak tot verzorging en de leeftijd van de Heer Claes. 

De verkoop van de onroerende goederen kan echter niet op dezelfde lijn geplaatst 
worden als het beheer van liquide middelen. Immers bij contanten is wanbeheer om
wille van een ziekelijk drankmisbruik niet ondenkbaar terwijl onroerende goederen 
een verkoop noodzakelijk maken waarbij voldoende personen (notariaat, familie en even
tueel huisarts) betrokken zijn die betrokkene de nodige informatie dienen te ver
strekken en eventueel maatregelen kunnen treffen tot bescherming van de persoon 
tegen zichzelf. 

Op basis van deze gegevens oordeelt de Raad voor Maatschappelijk Welzijn dat vast
staat dat de Heer Claes onmiddellijk de toestand van zijn onvermogen creeerde en dat 
het al te gemakkelijk is, daar er geen personen zijn die tot de wettelijke onder
houdsplicht kunnen gehouden worden, de uit de opname voortvloeiende lasten op de 
samenleving af te wentelen. 

2.2 Het in aanmerking nemen van het vermogen. 
Bij gebreke aan enige wetgeving terzake neemt het OCMW de bepalingen van ar

tikel21 van het koninklijk besluit van 30 oktober 1974 houdende algemeen regle
ment betreffende het bestaansminimum als uitgangspunt. 

Deze berekening geeft volgend resultaat : 
3.578.000 BEF (aandeel van de heer Claes in de verkoop van de onroerende goe

deren) 
364.000 BEF (forfaitaire abbatementen : 6 jaar x 64.000 BEF) 

3.194.000 BEF (saldo kapitaal) 
berekening intresten : 
4% op 200.000 BEF: .......................................................................... 8.000 BEF 
6% op 300.000 BEF ............................................................................ 18.000 BEF 
10 % op 2.694.000 BEF ....................................................................... 269.400 BEF 
totaal jaarlijks inkomen uit intresten................................................ 295.400 BEF 
totaal maandelijks inkomen uit intresten ......................................... 24.617 BEF 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn onderkent echter dat de marktwaarde van 

de intresten gedurende de laatste jaren niet overeenstemmen met de bepalingen uit 
de reglementering inzake het bestaansminimum. 

Een intrest van 5 a 6 % lijkt redelijker, waardoor een jaarlijkse kapitaalsopbrengst 
van 160.000 a 200.000 BEF kan worden gerealiseerd. 

Deze opbrengst zou de Heer Claes de mogelijkheid bieden zelf voor de tekorten in 
te staan, zelfs zonder het oorspronkelijk kapitaal voor belangrijke sommen aan te moe
ten spreken" (beroepsbesluiten, pp. 3-5), en 

"Het is ( ... ) duidelijk dat het OCMW iemand niet zonder mid del en van bestaan kan 
laten indien het eigen gedrag oorzaak zou zijn van de financiele behoeftigheid. (Ver
weerder) heeft echter voldoende middelen van bestaan (maandelijks pensioen) en kan 
daarnaast via het bedongen recht van bewoning voor het leven (notariele akte van 17 
oktober 1991) zich de nodige huisvesting verschaffen. Het betreft hier dus geen be
oordeling van een vorm van 'marginaliteit' waarin (verweerder) verzeild zou zijn maar 



54 HOF VAN CASSATIE Nr. 17 

een beoordeling ofbetrokkene, gelet op de specifieke opvang die gewenst is, aldan niet 
bewust de kost van de opvang wenst af te wentelen op de samenleving" (beroeps
besluiten, p. 6); 

Deze aanvoeringen door het arbeidshofverworpen werden op grond dat: "Bedrieg
lijk onvermogen ( ... ) een criterium of voorwaarde (is) waarop in casu in rechte geen 
beroep kan worden gedaan" (arrest, p. 9, derde alinea); 

en terwijl, eerste onderdeel, elke persoon overeenkomstig artikel 1 van de Wet van 
8 juli 1976 recht heeft op maatschappelijke dienstverlening, welke tot doel heeft ee
nieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de men
selijke waardigheid; 

Aldus eenieder die niet over de mogelijkheden beschikt om menswaardig te leven 
in beginsel recht heeft op maatschappelijke dienstverlening; 

Het recht op maatschappelijke dienstverlening, zoals het arbeidshofterecht stelt, 
in beginsel niet afhankelijk is van de vraag of de betrokken persoon al dan niet door 
eigen toedoen in een mensonwaardige toestand is geraakt en of deze toestand het ge
volg is van de vergissingen, de onkunde, de onwetendheid, de nalatigheid of de fout 
van de aanvrager; 

Zulks echter niet inhoudt dat om het even welke foutieve ingesteldheid van de aan
vrager zonder belang is bij het beoordelen van zijn recht op maatschappelijke dienst
verlening; 

Artikel 1 van de wet van 8 juli 1976 immers niet impliceert dat een persoon die zich 
bevindt in een toestand waarin hij niet over de mogelijkheden beschikt om mens
waardig te leven, recht heeft op maatschappelijke dienstverlening zelfs wanneer hij 
deze toestand van onvermogen zelf op bedrieglijke wijze heeft gecreeerd; 

Voornoemde wetsbepaling geen recht op maatschappelijke dienstverlening toe
kent aan diegene die zich opzettelijk van zijn vermogen en bestaansmiddelen ont
doet met als enig doel om vervolgens, bij gebrek aan voldoende bestaansmiddelen, aan
spraak te kunnen maken op de tussenkomst vanwege het OCMW, 

zodat het bestreden arrest, door eisers aanvoeringen luidens welke verweerder geen 
recht heeft op maatschappelijke dienstverlening nu hij zich in samenwerking met verre 
familieleden kunstmatig in een toestand van onvermogen heeft geplaatst, te verwer
pen om reden dat bedrieglijk onvermogen geen criterium vormt om maatschappe
lijke dienstverlening te weigeren, en op grond van de in het middel aangehaalde con
sideransen verweerders vordering in te willigen artikel1 van de wet van 8 juli 1976 
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn schendt; 

en terwijl, tweede onderdeel, rechtshandelingen die ten gevolge van bedrog of arg
list zijn tot stand gekomen, krachtens het algemeen rechtsbeginsel "fraus omnia cor
rumpit" niet tegenstelbaar zijn, noch aan de partijen bij deze rechtshandeling, noch 
aan derden; 

In navolging van voornoemd algemeen rechtsbeginsel de door verweerder ge
stelde rechtshandelingen waarbij hij zich tegen voor hem zeer ongunstige voorwaar
den of zelfs om niet van zijn onroerend en roerend vermogen ontdoet met de bedrieg
lijke bedoeling zich te bevinden in de voorwaarden waaronder hij recht heeft op 
maatschappelijke dienstverlening, niet aan eiser tegenstelbaar zijn; 

Het arbeidshof, om te beoordelen of verweerder al dan niet over de mogelijkhe
den beschikt om een menswaardig leven te leiden, dienvolgens geen rekening kon hou
den met de door verweerder gestelde rechtshandelingen, die ten gevolge van bedrog 
tot stand kwamen, zoals de verkoop door verweerder aan zijn achternichten van on
roerende goederen tegen zeer lage prijs en het overdragen om niet aan een achter
nicht van zijn voertuig; 

zodat het arbeidshof, door aan te nemen dat het plegen van bedrog door de steun
aanvrager - te dezen het inrichten door verweerder van zijn bedrieglijk onvermo
gen - zonder belang is bij het beoordelen van diens recht op maatschappelijke dienst
verlening, de gelding van het algemeen rechtsbeginsel "Fraus omnia corrumpit" 
miskent, 

en terwijl, derde onderdeel, eiser in zijn beroepsbesluiten (p. 6, tweede alinea) aan
voerde dat verweerder "voldoende middelen van bestaan (maandelijks pensioen) (heeft) 
en ( ... ) daarnaast via het bedongen recht van bewoning voor het leven (notariele akte 
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van 17 oktober 1991) zich de nodige huisvesting (kan) verschaffen", m.a.w. dat ver
weerder de mogelijkheden heeft een leven te leiden dat beantwoordt aan de mense
lijke waardigheid; 

Ret arbeidshof weliswaar beslist dat de concrete mogelijkheden van verweerder om 
een menswaardig leven te leiden het enige beslissende criterium is om uit te rna
ken of eiser moet optreden (arrest, p. 9, in fine), doch niet nagaat ofverweerder zich 
in concreto in dergelijke toestand bevindt; 

Ret arbeidshof, op grond van de loutere vaststelling dat bedrieglijk onvermogen geen 
criterium vormt om uit te maken of eiser bijstand dient te verlenen, doch de moge
lijkheid een menswaardig leven te leiden het enige criterium daartoe uitmaakt, zon
der in concreto vast te stellen dat verweerder niet over de mogelijkheden beschikt een 
menswaardig bestaan te leiden, niet wettig kon beslissen dat eiser dient tussen te ko
men in de verblijfskosten van verweerder in het rustoord, 

zodat het bestreden arrest, dat geen antwoord verstrekt op voornoemde aanvoe
ringen in eisers besluiten, niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van ar
tikel 149 van de gecoordineerde Grondwet) en evenmin naar recht verantwoord is 
(schending van artikel 1 van de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 1, eerste lid, van de organieke wet van 8 juli 1976 
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bepaalt dat elke 
persoon recht heeft op maatschappelijke dienstverlening, en dat de maat
schappelijke dienstverlening tot doel heeft eenieder in de mogelijkheid te stel
len een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid; 

Dat de aanspraak op maatschappelijke dienstverlening bestaat los van ver
gissingen, onwetendheid, nalatigheid of fout van de aanvrager; 

Dat dit artikel niet inhoudt dat eiser steun dient te verlenen aan die
gene die zich met bedrieglijk opzet van al zijn bestaansmiddelen ontdoet ten
einde aanspraak te kunnen maken op maatschappelijke dienstverlening; 

Overwegende dat het arrest de mogelijkheid aanneemt dat verweerder zich 
''kunstmatig'' in samenwerking met verre familieleden in een toestand van 
onvermogen heeft geplaatst, maar oordeelt dat bedrieglijk onvermogen geen 
criterium of voorwaarde is waarop in rechte beroep kan worden gedaan; 

Dat door de mogelijkheid uit te sluiten dat bedrog, gepleegd door de aan
vrager, bij de beoordeling van de steunaanvraag zou mogen worden betrok
ken, het arrest aan het genoemde artikel 1 een draagwijdte geeft die het niet 
heeft en aldus die wetsbepaling schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen lei
den; 

Om die redenen, vernie4gt het bestreden arrest behalve in zoverre het het 
hoger beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op 
artikel1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in 
de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel. 

10 januari 2000 - 3• kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal - Advocaten : mr. Geinger. 
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Nr. 18 

3• KAMER- 10 januari 2000 

1 o ARBEID- ARBEIDSTIJDEN EN RUSTTIJDEN- ARBEIDSWET -ARBEIDSDUUR- MAXIMUM

GRENS- WETTELIJKE UITSLUITING- WETSBEPALING -AARD. 

2° WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN -ALGEMEEN -ARBEIDS

RECHTELIJKE NORMEN- HIERARCHIE. 

3° COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST- ALGEMEEN VERBINDEND VER
KLAARD -ARBEIDSDUUR- WETTELIJKTOEGELATEN INKORTING VAN MAXIMUMGRENS- WET
TELIJKE UITSLUITING- TOEPASSING VAN ARBEIDSWET. 

1 o De bepaling van art. 3, § 3, 1°, van de Arbeidswet van 16 maart 1971, die met be
trekking tot de arbeidstijden en rusttijden, meer bepaald de arbeidsduur, de door de 
Koning aangewezen werknemers die een leidende functie uitoefenen of een vertrou
wenspost bekleden uit het toepassingsgebied van de wet uitsluit, is een dwingende 
wetsbepaling in de zin van art. 51 C.A.O.-wet, die de bronnen van de verbintenis
sen en de arbeidsbetrekkingen tussen werkgevers en werknemers regelt. (Art. 3, § 3, 
1°, Arbeidswet en 51 C.A.O.-wet.) 

2° In de hierarchie van de bronnen der verbintenissen in de arbeidsbetrekkingen tus
sen werkgevers en werknemers hebben de dwingende wetsbepalingen voorrang op de 
toepassing van de bepalingen van een algemeen verbindend verklaarde in een pa
ritair comite gesloten C.A.O. (Art. 51 C.A.O.-wet.) 

3° De omschrijving van het toepassingsgebied van een algemeen verbindend ver
klaarde collectieve arbeidsonvereenkomst die de maximumgrenzen van de wette
lijk bepaalde arbeidsduur mag inkorten, doet geen afbreuk aan de wettelijke uit
sluiting van bepaalde groepen werknemers van de regels betreffende de arbeidsduur 
die in artikel 3 van de arbeidswet zijn bepaald. (Artt. 3 en 28, § 1, Arbeidswet en 51 
C.A.O.-wet.) 

(DICALITE EUROPE NORD N.V T. B ... ) 

ARREST 

(A.R. S.99.0127.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 februari 1999 gewezen 
door het Arbeidshof te Brussel; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikelen 1, 3, § 3, enig lid, 1 o, 19, 28, § 1, 29, §§ 1 en 2 van deAr

beidswet van 16 maart 1971 (artikel19 zoals gewijzigd bij wet van 20 juli 1978; ar
tikel29 zoals gewijzigd bij wet van 20 juli 1978, vervangen bij koninklijk besluit nr. 
225 van 7 december 1983 en gewijzigd bij wet van 22 januari 1985), van artikel 1 van 
het koninklijk besluit van 6 mei 1988 (B.St. 10 juni 1988, 8465) waarbij algemeen ver
bindend wordt verklaard, de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 november 1987, 
gesloten in het Paritair Comite voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, be
treffende de arbeidsduur, van artikelen 1 en 2 van deze collectieve arbeidsovereen
komst, van artikel51 van de Wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve ar
beidsovereenkomsten en de paritaire comites, en van artikel 39, § 1 van de Wet van 
3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, 

doordat het arbeidshof in de bestreden beslissing eiseres veroordeelt tot betaling van 
223.970,- frank aanvullende opzeggingsvergoeding, 379.659,- frank overloon en 56.189,
frank vakantiegeld op overloon, verhoogd met de wettelijke en gerechtelijke in
tresten op de nettobedragen, en tot betaling van de kosten, op volgende gronden : 
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"Overuren 

(Verweerster) vordert een bedrag van 37(9).659 frank bruto t.v.v. overloon; 

(Verweerster) kan niet ontkennen te zijn aangeworven geweest a rato van 40 uren 
per week noch een leidende functie of vertrouwenspost te hebben uitgeoefend, ge
zien dit uitdrukkelijk uit de bewoordingen van de arbeidsovereenkomst blijkt als
mede uit de wijze waarop deze daadwerkelijk werd uitgevoerd terwijl (eiseres) op haar 
beurt moeilijk op grond van art. 3, § 3, 1 o van de Arbeidswet van 16.3.1971 kan vol
houden dat de C.A.O. betreffende de arbeidsduur P.K. 207 van 12.11.1987 in casu niet 
van toepassing zou zijn op (verweerster), gezien deze bij koninklijk besluit van 6.5.1988 
algemeen verbindend verklaarde CAO in haar artikel 1 bepaalt van toepassing te zijn 
"op de bedienden waarvan de funkties opgenomen zijn in de klassificatie der funk
ties vastgesteld bij CAO van 17.1.1747", en onder welke categorie 4 van deze classi
ficatie (verweerster) dient te worden gerangschikt; 

Daarbij is het zo dat de bepalingen van deze CAO na veel aandringen vanwege het 
personeel door (eiseres) tenslotte werden toegepast vanaf de week volgend op 13 de
cember 1991 zoals blijkt uit een schriftelijke mededeling van deze datum aan het per
soneel en waarin uitdrukkelijk vermeld staat dat de hierin vermelde nieuwe uur
rooster geldt voor ieder personeelslid; 

Gezien nu juist door slechts vanaf 13 december 1991 i.p.v. vanaf april1988 deze CAO 
te hebben toegepast op het geheel van het personeel, dat bijgevolg gedurende deze pe
riode van bijna 4 jaar aan een regime van 40 uur per week is blijven werken, die
nen de kwestieuze door (verweerster) 2 per week gepresteerde uren als overuren te 
worden beschouwd waarvoor zij gerechtigd is op over loon en niet op "bijkomend" loon 
als gevolg van de leidende en vertrouwelijke aard van haar funktie; 

De kwestieuze door (verweerster) gepresteerde overuren geven haar dan ook recht 
op een over loon van 150 % van haar brutoloon van 707 fr. per uur wat over de jaren 
1988 (70 uren) t.e.m. 1991 (96 uren x 3) een totaal geeft van 379.659 frank bruto waarop 
tevens het vakantiegeld verschuldigd is of een bedrag van 379.659 fr. x 14,8 % = 56.189 
frank; 

De aanvullende opzeggingsvergoeding 

( ... ) Het loon op jaarbasis dient als volgt te worden samengesteld : 

basisloon: 116.514 fr. x 13,85 = ........................................................ 1.613.719 fr. 

patronale bijdrage groepsverzekering 

11.576 X 12 ......................................................................................... . 

bruto over loon 1991 aan 150 % + 15.067 vakantiegeld hierop ........ . 

totaal : ................................................................................................... . 

138.912 fr. 

116.875 fr. 

1.869.506 fr. 

(Verweerster) is bijgevolg gerechtigd op een verbrekingsvergoeding van: 1.869.506 
fr. x 8/12 = 1.246.337 fr.- het reeds betaalde bedrag van 1.022.367 fr. = 223.970 frank 
bruto," (arrest pp. 5, 6 en 8); 

terwijl, eerste onderdeel, overeenkomstig artikel 1 van de Arbeidswet van 16 maart 
1971, deze wet van toepassing is op de werknemers en op de werkgevers, doch over
eenkomstig artikelen 3 en 3bis van dezelfde wet sommige bepalingen van deze wet niet 
toepasselijk worden verklaard op bepaalde groepen werknemers; aldus overeenkom
stig artikel 3, § 3, enig lid, 1 o van deze wet de bepalingen van hoofdstuk III, afde
ling II, die de arbeidsduur betreffen, niet van toepassing zijn op de door de Koning aan
gewezen werknemers die een leidende functie uitoefenen of een vertrouwenspost 
bekleden; 

Het arbeidshof erkent dat verweerster een leidende functie uitoefende of een ver
trouwenspost bekleedde; de genoemde bepalingen van de Arbeidswet, betreffende de 
arbeidsduur, derhalve niet van toepassing zijn op verweerster; 

Overeenkomstig artikel28, § 1 van de Arbeidswet, behorend tot afdeling II van hoofd
stuk III van deze wet, de maximumgrenzen van de arbeidsduur bepaald door of krach
tens de bepalingen van deze afdeling, mogen worden ingekort ingevolge een alge
meen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst; 
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Aldus de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 november 1987, gesloten in het Pa
ritair comite voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de arbeids
duur, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 6 mei 1988, de maxi
mum gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van de administratieve bedienden, berekend 
op jaarbasis, op 39 uren brengt vanaf 1 juli 1987 en op 38 uren vanaf 1 april 1988; 

De omstandigheid dat verweerster zou ressorteren onder het bij artikel 1 be
paalde toepassingsgebied van deze bij koninklijk besluit algemeen verbindend ver
klaarde collectieve arbeidsovereenkomst, nu haar functie zou zijn opgenomen onder 
categorie 4 van de classificatie der functies vastgesteld bij de overeenkomst van 17 ja
nuari 1947, gesloten in de schoot van de nationale paritaire sectie van de bedien
den der scheikundige nijverheid en bekrachtigd door het Nationaal Paritair sub
comite van de nijverheid en het N ationaal Paritair comite der bedienden, niet wegneemt 
dat verweerster, ingevolge het uitoefenen van een leidende funktie of het bekleden van 
een vertrouwenspost, uitgesloten is van de toepassing van de bepalingen van afde
ling II van hoofdstuk III van de Arbeidswet; 

Aldus evenmin van toepassing zijn op verweerster de bepalingen van een krach
tens een der bepalingen van afdeling II van hoofdstuk III van de Arbeidswet geslo
ten collectieve arbeidsovereenkomst, ook al is deze algemeen verbindend verklaard; 

De omschrijving van het toepassingsgebied van deze algemeen verbindend ver
klaarde collectieve arbeidsovereenkomst, geen afbreuk kan doen aan de wettelijke uit
sluiting van bepaalde groepen werknemers van de regels inzake de arbeidsduur die 
in de Arbeidswet of krachtens deze wet worden bepaald; 

Overeenkomstig artikel51 van de Wet van 5 december 1968 betreffende de collec
tieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comites de dwingende bepalingen van de 
wet de bepalingen van een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereen
komst voorafgaan; aldus de uitsluiting bij artikel 3, § 3, enig lid, 1 o van de Arbeids
wet van de bepalingen van hoofdstuk III, afdeling II van de wet betreffende de arbeids
duur, ten aanzien van de door de Koning aangewezen werknemers die een leidende 
functie uitoefenen of een vertrouwenspost bekleden, de niet-toepasselijkheid tot ge
volg heeft ten aanzien van deze werknemers, van de bepalingen van een algemeen ver
bindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst die krachtens een bepaling van 
afdeling II van hoofdstuk III van de Arbeidswet de maximum gemiddelde weke
lijkse arbeidsduur voor sommige werknemers bepaalt; 

Verweerster aldus geen aanspraak kon maken op achterstallig loon, op grand van 
een krachtens artikel 28 van de Arbeidswet gesloten en algemeen verbindend ver
klaarde collectieve arbeidsovereenkomst; 

Verweerster aldus evenmin gerechtigd kon verklaard worden op het vakantiegeld 
op dit overloon, noch op een aanvullende opzeggingsvergoeding overeenkomstig ar
tikel39, § 1 van de Wet van 3 juli 1978 betre:ffende de arbeidsovereenkomsten be
rekend op grand van een jaarloon waarin het over loon werd opgenomen; 

zodat het arbeidshof niet wettig eiseres kon veroordelen tot betaling van 223.970,
frank aanvullende opzeggingsvergoeding, 379.659,- frank overloon en 56.189,- frank 
vakantiegeld op overloon, verhoogd met de wettelijke en gerechtelijke intresten op de 
nettobedragen, en tot betaling van de kosten (schending van alle in de aanhef van het 
middel aangehaalde wetsbepalingen); 

en terwijl, tweede onderdeel, in zoverre het arbeidshof wettig zou hebben kunnen oor
delen dat ingevolge de bepalingen van de bij koninklijk besluit van 6 mei 1988 al
gemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst van 12 november 1987, 
gesloten in het Paritair comite voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, be
treffende de arbeidsduur, verweerster de voorgeschreven gemiddelde wekelijkse arbeids
duur op jaarbasis zou hebben overschreden, het hofniet wettig kon oordelen dat ver
weerster aanspraak kon maken op "overloon"; 

Overeenkomstig artikel 29, § 2, van de Arbeidswet als overwerk weliswaar wordt 
aangemerkt de arbeid verricht boven 9 uren per dag of 40 uren per week, ofboven de 
lagere grenzen vastgesteld overeenkomstig artikel28 (wat te dezen het geval zou zijn), 
en overeenkomstig artikel29, § 1 dit overwerk weliswaar wordt betaald tegen een be
drag dat ten minste 50 pet hager is dan het gewone loon (zoals door het arbeidshof toe
gepast), doch dit artikel29 overeenkomstig artikel 3, § 3, enig lid, 1 o van de wet, niet 
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toepasselijk is op verweerster, nu zij als werknemer, zoals door het arbeidshof vast
gesteld, een leidende funktie uitoefende of een vertrouwenspost bekleedde; 

Verweerster aldus evenmin gerechtigd kon verklaard worden op het vakantiegeld 
op dit overloon, noch op een aanvullende opzeggingsvergoeding overeenkomstig ar
tikel 39, § 1, van de Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten be
rekend op grond van een jaarloon waarin het overloon werd opgenomen; 

zodat het arbeidshof niet wettig eiseres kon veroordelen tot betaling van 223.970,
frank aanvullende opzeggingsvergoeding, 379.659,- frank overloon en 56.189,- frank 
vakantiegeld op overloon, verhoogd met de wettelijke en gerechtelijke intresten op de 
nettobedragen, en tot betaling van de kosten (schending van artikelen 1, 3, § 3, enig 
lid, 1 o, 19, 28 en 29 van de Arbeidswet en 39, § 1 van de Arbeidsovereenkomsten
wet): 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, krachtens artikel 3, § 3, 1°, van de Arbeidswet van 16 

maart 1971, de bepalingen van hoofdstuk III, afdeling II, zijnde de artike
len 19 tot en met 29 van deze wet die de arbeidsduur betreffen, niet van toe
passing zijn op de door de Koning aangewezen werknemers die een lei
dende functie uitoefenen of een vertrouwenspost bekleden; dat deze bepaling 
een dwingende wetsbepaling is in de zin van artikel5l van de C.A.O.-wet 
van 5 december 1968; 

Dat, krachtens artikel 2.!.2. van het koninklijk besluit van 10 februari 1965, 
de prive-secretaris, verbonden aan de dienst van de werkgever, van de di
recteur of van de onderdirecteur, wordt beschouwd als een persoon met een 
leidende functie of bekleed met een vertrouwenspost; 

Overwegende dat, krachtens artikel 28, § 1, van de Arbeidswet, de 
maximumgrenzen van de arbeidsduur bepaald door of krachtens de bepa
lingen van hoofdstuk III, afdeling II, van deze wet, mogen worden inge
kort ingevolge een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsover
eenkomst; 

Overwegende dat, krachtens artikel 51 van de C.A.O.-wet van 5 decem
ber 1968, dwingende wetsbepalingen bij de toepassing ervan voorrang heb
ben op de toepassing van de bepalingen van een algemeen verbindend ver
klaarde in een paritair comite gesloten collectieve arbeidsovereenkomst; 

Overwegende dat de omschrijving van het toepassingsgebied van een krach
tens artikel 28 van de Arbeidswet gesloten collectieve arbeidsovereen
komst, zelfs algemeen verbindend verklaard, geen afbreuk doet aan de wet
telijke uitsluiting van bepaalde groepen werknemers van de regels betreffende 
de arbeidsduur die in artikel 3 van de Arbeidswet zijn bepaald; 

Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerster bij eiseres als di
rectiesecretaresse een leidende functie uitoefende of een vertrouwenspost be
kleedde, maar niettemin op grand van artikel 29 van de Arbeidswet aan ver
weerster overloon toekent wegens overwerk, op grand van overschrijdingen 
van de krachtens artikel 28 van de Arbeidswet ingekorte maximumgrenzen 
van de arbeidsduur, bepaald bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 
november 1987, gesloten in het Paritair Comite voor de bedienden uit de schei
kundige nijverheid, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 
6 mei 1988; dat het arrest mede op grand van dit overloon eiseres veroor
deelt tot betaling van een aanvullende opzeggingsvergoeding en van aan
vullend vakantiegeld; 

Dat het arrest aldus de in het onderdeel aangewezen wettelijke bepalin
gen schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
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Om die redenen, vernietigt het bestreden 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 beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; 
verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen. 

10 januari 2000- 3e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Biitzler. 

Nr. 19 

2• KAMER - 11 januari 2000 

1° BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN- ALGEMEEN- CASSATIEBEROEP- BE
WIJS VAN DE BETEKENING- BEWIJS VAN ONTV ANGST ONDER GESLOTEN OMSLAG- TOEPAS
SING. 

2° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- VORMEN- VORM EN TERMIJN VAN BETEKENING 
EN/OF NEERLEGGING- BEWIJS VAN DE BETEKENING- BEWIJS VAN ONTVANGST ONDER GE
SLOTEN OMSLAG- TOEPASSING. 

1 o en 2° Het bewijs van ontvangst onder gesloten omslag van een betekening die zelf 
niet werd neergelegd, levert geen bewijs van betekening op. (Art. 418 Sv.) (1) 

(S ... T.V ... ) 

ARREST 

(A.R. P.99.0457.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 1 maart 1999 op verwij
zing gewezen door het Hof van Beroep te Brussel; 

Gelet op het arrest van het Hof van 26 mei 1998; 
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, niet 

blijkt dat de voorziening van eiseres, burgerlijke partij, werd betekend aan 
verweerder; dat geen bewijs van betekening oplevert het bewijs van ont
vangst onder gesloten omslag van een betekening die zelf niet werd neer
gelegd; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk is; 

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

11 januari 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter :____ Ver
slaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat
generaal. · 

(1) Zie Cass., 4 feb. 1997, A.R. P.96.1027.N, nr. 62. 
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Nr. 20 

29 KAMER- 11 januari 2000 

1 o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKE· 
NING- STRAFVORDERING- GEEN EINDBESLISSING, TOCH ONMIDDELLIJK VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP - INVERDENKINGGESTELDE - BESLISSING VAN DE KAMER VAN INBESCiillL· 
DIGINGSTELLING- ONTVANKELIJKHEID. 

2° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP 
- STRAFVORDERING -ALGEMEEN- BESLISSINGEN ALDAN NIET VATBAAR VOOR ONMIDDEL
LIJK CASSATIEBEROEP. 

3° HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- BESLISSIN
GEN EN PARTIJEN- BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER- INVERDENKINGGESTELDE -ART. 135, 
§ 2, SV. - DRAAGWIJDTE. 

4 ° ONDERZOEKSGERECHTEN- HOGER BEROEP TEGEN BESCHIKKINGEN VAN DE RAAD
KAMER- INVERDENKINGGESTELDE -ART. 135, § 2, SV.- DRAAGWIJDTE. 

P, 2°, 3° en 4° Ingevolge art. 135, § 2, Sv. kan de inverdenkinggestelde hoger beroep 
instellen tegen de volgende beschikkingen van de raadkamer : 
1. beschikkingen betreffende onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden als be
doeld in artikel 131, § 1, Sv., op voorwaarde dat het middel in schriftelijke conclu
sie werd ingeroepen voor de raadkamer; 
2. beschikkingen bedoeld in artikel 539 Sv.; 
3. verwijzingsbeschikkingen bepaald in de artikelen 129 en 130 Sv. in geval van niet
ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering, op voorwaarde dat het mid
del in schriftelijke conclusie werd ingeroepen voor de raadkamer, behalve wanneer 
ze zijn ontstaan na de debatten voor de raadkamer; 
4. verivijzingsbeschikkingen in de mate dat zij zelf door onregelmatigheden, verzui
men of nietigheden zijn aangetast; 
Uit de context van de artikelen 416, tweede lid, en 135, § 2, Sv. volgt dat de inver
denkinggestelde alleen maar in gelijkaardige gevallen onmiddellijk cassatieberoep 
kan instellen tegen de beslissing van de kamer van ingeschuldigingstelling, zodat hi) 
geen onmiddellijk cassatieberoep kan instellen tegen de beslissing van de kamer van 
inbeshuldigingstelling die oordeelt dat het onderzoek volledig is, dat er tegen de be
trokkene voldoende bezwaren bestaan en die hem naar de correctionele rechtbank ver
wijst. (Artt. 129, 130, 131, § 1, 135, § 2, 416, tweede lid, en 539 Sv.) (1) (2) 

(COPPENS E.A. T. BRIERS E.A.) 

Advocaat-generaal Duinslaeger heeft in substantie het volgende gezegd : 
1. De eisers in cassatie hebben het voorwerp uitgemaakt van een gerechtelijk on

derzoek te Antwerpen, geopend op basis van een burgerlijke-partijstelling, uit hoofde 
van onopzettelijke doding en schuldig verzuim. 

2. De raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen wees een be
schikking tot buitenvervolgingstelling op 26 juni 1997. Op het hoger beroep van de bur
gerlijke partijen, verweerders in cassatie, bij akte van 26 juni 1997 (op basis van ar
tikel 135 (oud) Wetboek van Strafvordering), hervormde de kamer van 
inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Antwerpen, bij arrest van 20 mei 
1999 (onder het regime van de wet van 12 maart 1998, verschenen in het Belgisch 

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

(2) Uit de door het Hof gegeven opsomming volgt dat de inverdenkinggestelde ook onmiddel
lijk cassatieberoep kan instellen tegen de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling, wan
neer deze zelf door onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden is aangetast. 
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Staatsblad van 2 april 1998 en in werking getreden op 2 oktober 1998) de beschik
king tot buitenvervolgingstelling van de raadkamer van 26 juni 1997 en verwees de 
eisers naar de correctionele rechtbank te Antwerpen wegens de tenlasteleggingen van 
onopzettelijke doding en schuldig verzuim. 

3. Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van 20 mei 1999 stelt " dat 
het hoger beroep ( ... ) ontvankelijk is; Dat er tegen de ( ... ) inverdenkinggestelden vol
doende bezwaren bestaan; Dat deze bezwaren onder meer blijken uit ( ... ) Dat door de 
verdediging voor de raadkamer werd verwezen naar het arrest van het Arbitrage
hofvan 30 april1997; Dat door dit arrest aan het geheim karakter van het deskun
digenonderzoek tijdens het onderzoek echter niet geraakt wordt ( ... ); Dat ook inge
volge de wet van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium 
van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek, het onderzoek geheim is 
gebleven (Artikel 4 7 Wetboek van Straf\rordering); ( ... ) Recht doende met eenparig
heid van stemmen; Ontvangt het hoger beroep; Verklaart het gegrond; Verwijst de in
verdenkinggestelden naar de correctionele rechtbank te Antwerpen hoofdens de ten
lasteleggingen A en B; ( ... )" 

4. Tegen dit arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Be
roep te Antwerpen werd door de inverdenkinggestelden, eisers in cassatie, cassatie
beroep ingesteld bij akte van 28 mei 1999, gericht "tegen alle beschikkingen van het 
arrest". 

5. Door tussenkomst van hun raadsman werd door eisers tot cassatie bij akte van 
10 augustus 1999, ontvangen op het Hof op 17 augustus 1999, afstand gedaan van het 
aangetekend cassatieberoep tegen het bestreden arrest "om reden dat het voorbarig 
is, nude voorliggende beslissing geen eindbeslissing vormt in de zin van artikel416 
van het Wetboek van StrafVordering". 

6. De thans voorliggende procedure roept een aantal belangwekkende vragen op. Een 
eerste reeks vragen heeft betrekking op de ontvankelijkheid van het hoger beroep van 
de burgerlijke partijen tegen de beschikking van de raadkamer en op de draag
wijdte van de bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling, in het licht van 
de wijzigingen die doorgevoerd werden door de wet van 12 maart 1998 tot verbete
ring van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het ge
rechtelijk onderzoek. Een tweede reeks vragen betreft de draagwijdte van de verwij
zing naar artikel 135 in het artikel 416, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, 
zoals dit gewijzigd werd door artikel 37 van hoger genoemde wet van 12 maart 1998 
en, meer bepaald, de vraag naar de mogelijkheid van de inverdenkinggestelde om on
middellijk cassatieberoep aan te tekenen tegen een arrest van verwijzing door de ka
mer van inbeschuldigingstelling. Een derde reeks vragen tenslotte zal betrekking heb
ben op de gevolgen die dienen voorbehouden te worden aan de akte van afstand van 
de voorziening. 

7. Wat het probleem van de ontvankelijkheid van het hoger beroep van de burger
lijke partijen tegen de beschikking tot buitenvervolgingstelling van de raadkamer, ge
wezen op 26 juni 1997, betreft, is de situatie relatief eenvoudig. Zowel de beschik
king van de raadkamer als de akte van beroep vallen onder toepassing van het artikel 
135 Wetboek van StrafVordering, zoals dit van kracht was v66r de wetswijziging van 
12 maart 1998 : de ontvankelijkheid van het hoger beroep tegen beslissingen gewe
zen v66r de inwerkingtreding van de wet van 12 maart 1998 blijft inderdaad gere
geld door de oude voorschriften (vaste rechtspraak) (3). Het artikel135 (oud) Wet
hoek van Strafvordering bepaalde dat de procureur des Konings en de burgerlijke partij 
hoger beroep konden aantekenen tegen beschikkingen van de raadkamer, gegeven over
eenkomstig de artikelen 128, 129 en 130, zodat meteen duidelijk is dat het hoger be
roep van de burgerlijke partij in casu ontvankelijk was. De kamer van inbeschuldi
gingstelling was bijgevolg regelmatig gevat. 

8. Nu vaststaat dat de kamer van inbeschuldigingstelling regelmatig gevat was door 
het hoger beroep van de burgerlijke partij tegen de beschikking tot buitenvervolging
stelling van de raadkamer, dient nog nagegaan te worden of de kamer van inbeschul
digingstelling, die de zaak behandelde na de inwerkingtreding van de wet van 12 maart 

(3) Cass., 10 juni 1998, A.R. P.98.0549.F, nr. 300; 24 januari 1983, Pas., I, 300; 10 februari 1972, 
Pas., I, 532 en besluiten van eerste advocaat-generaal Paul Mahaux. 
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1998, bij deze behandeling (reeds) toepassing kon maken van de nieuwe bevoegdhe
den die deze wet door het nieuwe artikel 235bis Wetboek van Strafvordering aan dit 
onderzoeksgerecht toekent. 

9. Het nieuwe artikel 235bis, § 1, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de ka
mer van inbeschuldigingstelling, bij de regeling van de rechtspleging - hetgeen in casu 
het geval was -, op vordering van het openbaar ministerie of op verzoek van een van 
de partijen, de regelmatigheid van de haar voorgelegde procedure onderzoekt. De ka
mer van inbeschuldigingstelling kan dit zelfs ambtshalve doen. Artikel235bis, § 5, Wet
hoek van Strafvordering bepaalt dat de onregelmatigheden, verzuimen of nietighe
den als bedoeld in artikel131, § 1, van het Wetboek van Strafvordering (4) of met 
betrekking tot de verwijzingsbeschikking (zelf), die door de kamer van inbeschuldi
gingstelling werden onderzocht, niet meer kunnen opgeworpen worden voor de feiten
rechter, behoudens evenwel de middelen die verband houden met de bewijswaardering 
of die de openbare orde aanbelangen. Hetzelfde geldt voor de gronden van niet
ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering, behalve wanneer ze zijn ont
staan na de debatten voor de kamer van inbeschuldigingstelling. Artikel 235bis, § 6, 
bepaalt dat de kamer van inbeschuldigingstelling, wanneer zij een onregelmatig
heid, verzuim of nietigheid als bedoeld in artikel 131, § 1, of een grond van niet
ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering vaststelt, als daartoe grond be
staat, de nietigheid uitspreekt van de handeling die erdoor is aangetast en van een 
deel ofhet geheel van de erop volgende rechtspleging. Nietigverklaarde stukken wor
den uit het dossier verwijderd en neergelegd ter griflie van de rechtbank van eerste 
aanleg, na het verstrijken van de termijn voor cassatieberoep. Aan de basis van het 
nieuwe artikel 235bis Wetboek van Strafvordering lag de intentie van de wetgever om 
aan de partijen en aan het openbaar ministerie de mogelijkheid te bieden de onre
gelmatigheden van de procedure in te roepen tijdens de regeling ervan, ook al had
den zij dat voordien niet gedaan (5). 

10. Het artikel 235bis Wetboek van Strafvordering, dat de bevoegdheden van de ka
mer van inbeschuldigingstelling bij de regeling van de rechtspleging omschrijft, is, ge
let op de aard van de materie die het regelt, van onmiddellijke toepassing op de han
gende rechtsplegingen (6). Dit houdt in dat de kamer van inbeschuldigingstelling, -
die, zoals hoger uiteengezet, rechtsgeldig en regelmatig gevat was met de zaak, - bij 
de behandeling van de zaak onmiddellijk ook toepassing kon maken van de nieuwe 
bevoegdheden die haar door de wet van 12 maart 1998 werden toegekend, hierin be
grepen de nieuwe bevoegdheden bedoeld in artikel 235bis Wetboek van Strafvorde
ring. De kamer van inbeschuldigingstelling, die in casu de rechtspleging diende te re
gelen ingevolge het (regelmatig) hager beroep van de burgerlijke partij tegen de 
beschikking tot buitenvervolgingstelling van de raadkamer kon, bijgevolg, rechtsgel
dig, hetzij ambtshalve, hetzij op vordering van het openbaar ministerie of op ver
zoek van een van de partijen, de regelmatigheid van de haar voorgelegde procedure 
onderzoeken en, in voorkomend geval, handelen overeenkomstig § 5 en§ 6 van be
doeld artikel. Het arrest van 30 maart 1999 (7) van het Hof zou - althans bij een op
pervlakkige analyse - enige twijfel kunnen doen rijzen omtrent deze stelling : het Hof 
besliste in dit arrest, dat de kamer van inbeschuldigingstelling, uitspraak doende in 
het kader van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering en onder vigeur van de wet 
van 12 maart 1998, zich niet vermag uit te spreken over een onregelmatigheid, ver
zuim of nietigheid met betrekking tot de verwijzingsbeschikking die onder vigeur van 
artikel135 (oud) genomen werd. Deze rechtspraak is evenwel niet toepasselijk op de 
zaak die thans aan de orde is, gezien, anders dan in de huidige zaak, het arrest van 

(4) Het betreft hier onregelmatigheden, verzuimen ofnietigheden die invloed hebben op een han
deling van het onderzoek of op de bewijsverkrijging- Art. 131, § 1, Wetboek van StrafVordering. 

(5) Parl. St., Memorie van Toelichting, Kamer van Volksvertegenwoordigers, zitting 1996-
1997, nr. 857/1, p. 70 

(6) Cass., 16 okt. 1985, A.R. 4380, A. C., 1985-86, nr. 100 en de noot E.L. 

(7) Cass., 30 maart 1999, A.R. P.99.0254.N. 
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30 maart 1999 hetrekking had op een onmiddellijk cassatieheroep dat onontvanke
lijk was omwille van het feit dat dit cassatieheroep uitging van de verdachte en ge
richt was tegen een arrest van de kamer van inheschuldigingstelling op het (op zijn 
heurt onontvankelijke) hoger heroep van de verdachte zelf tegen een verwijzings
heschikking gewezen door de raadkamer onder de werking van artikel 135 (oud) Wet
hoek van Strafvordering. Uit de verdere inhoud van het arrest hlijkt immers duide
lijk dat het Hof hij deze heslissing vertrekt van het gegeven dat het prohleem zich 
situeert in het feit dat het juist de verdachte was die opkwam tegen een verwijzing 
door de raadkamer onder vigeur van artikel 135 (oud) Wethoek van Strafvordering, 
mogelijkheid die hij, v66r de wetswijziging, als verdachte helemaal niet had. 

Anderzijds moet er ook verwezen worden naar het arrest van 10 fehruari 1999 (8), 
waarhij het Hofhesliste dat het arrest van de kamer van inheschuldigingstelling geen 
eindheslissing is en geen uitspraak doet over een geschil inzake hevoegdheid of met 
toepassing van de artikelen 135 en 235his Wethoek van Strafvordering, wanneer de 
kamer, met toepassing van de wetgeving die van kracht was op het ogenhlik dat de 
heschikking tot verwijzing naar de correctionele rechthank werd gewezen, het ho
ger heroep van de heklaagde tegen die heschikking niet ontvankelijk verklaart en, zon
der gehruik te maken van haar nieuwe hevoegdheden, zich niet amhtshalve uit
spreekt over de regelmatigheid van de rechtspleging. Uit deze heslissing kan afgeleid 
worden dat de kamer van inheschuldigingstelling wel degelijk gehruik kan maken van 
haar nieuwe hevoegdheden, zelfs wanneer de heschikking waartegen hoger heroep werd 
aanget~kend, gewezen werd onder het regime van artikel 135 (oud) Wethoek van Straf
vordermg. 

Terloops weze opgemerkt dat de geciteerde arresten van 10 fehruari 1999 en 30 maart 
1999 nog een andere controverse aanraken, die ook in de rechtsleer (9) een aantal he
denkingen heeft doen ontstaan, met name de vraag of de kamer van inheschuldi
gingstelling ook de hevoegdheden, die haar door artikel 235his Wethoek van Straf
vordering worden toegekend, kan uitoefenen wanneer haar saisine niet regelmatig is. 
Dit prohleem dient hier evenwel niet verder onderzocht te worden, gezien de sai
sine van de kamer van inheschuldigingstelling, in het geval dat ons nu aanhelangt, 
in elk geval regelmatig was (cfr. supra - punt 7). 

Er werd aldus geantwoord op de eerste reeks vragen. 

11. De tweede reeks vragen heeft hetrekking op de mogelijkheid om "onmiddel
lijk" cassatieheroep aan te tekenen tegen het arrest van verwijzing van de kamer van 
inheschuldigingstelling. Deze materie wordt geregeld door het artikel416 van het Wet
hoek van Strafvordering, dat eveneens gewijzigd werd door de wet van 12 maart 1998. 
Het eerste lid van artikel416 (oud) Wethoek van Strafvordering, dat het principe hul
digde dat heroep in cassatie tegen voorhereidende arresten en arresten van onder
zoek of tegen in laatste aanleg gewezen vonnissen van dezelfde soort slechts open
staat na het eindarrest ofhet eindvonnis, hleef ongewijzigd. Onder de werking van het 
artikel 416 (oud) van het Wethoek van Strafvordering kende dit algemeen principe 
slechts een enkele uitzondering, die eveneens hehouden werd in het nieuwe artikel416 
Wethoek van Strafvordering: arresten ofvonnissen inzake hevoegdheid waren (en zijn 
nog steeds) vathaar voor een onmiddellijke voorziening in cassatie. 

12. De wet van 12 maart 1998 heeft evenwel nog twee hijkomende uitzonderin
gen ingevoerd, waar thans eveneens een onmiddellijke voorziening in cassatie mo
gelijk zal zijn, meer hepaald in geval van arresten of vonnissen (gewezen) met toe
passing van de artikelen 135 en 235his Wethoek van Strafvordering en in geval van 
arresten ofvonnissen inzake de hurgerlijke rechtsvordering die uitspraak doen over 

(8) Cass., 10 feb. 1999, A.R. P.99.0031.F. 

(9) P. MoRLET, "Le reglement de la procedure et le controle de sa regulariUi", in La loi belge du 
12 mars 1998 relativa a /'amelioration de la procedure penale au stade de /'information et de 
/'instruction, p. 95. Contra: R. DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, 2de editie 1999, p. 
287, nr. 626 en p. 297, nr. 642. 
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het beginsel van aansprakelijkheid. De tweede uitzondering, die betrekking heeft op 
het beginsel van de aansprakelijkheid inzake de burgerlijke rechtsvordering en die pas 
later bij amendement van de regering (10) werd ingevoerd (11), is voor de oplossing 
van het probleem dat thans voorligt, niet ter zake dienend en wordt verder buiten be
schouwing gelaten. 

13. De oplossing voor het thans gesteld probleem vereist daarentegen wel een gron
dige analyse van de nieuwe uitzondering die betrekking heeft op "de arresten en von
nissen met toepassing van de artikelen 135 en 235bis". Meer bepaald dient nage
gaan te worden wat de juiste draagwijdte is van de verwijzing naar het artikel 135 
Wetboek van Strafvordering. Wij staan inderdaad voor een probleem van uiteenlo
pende en strijdige beslissingen van het Hof. Een eerste beslissing van het Hof in zijn 
arrest van 20 januari 1999 (12) lijkt uit te gaan van een zuivere tekstanalyse van ar
tikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, waarbij de verwijzing naar arti
kel 135 Wetboek van Strafvordering begrepen wordt als een verwijzing naar alle denk
bare gevallen waarin hoger beroep tegen een beschikking van de raadkamer mogelijk 
is : in deze interpretatie omvat de verwijzing naar artikel 135 Wetboek van Straf
vordering dus tegelijkertijd zowel de materie die beheerst wordt door artikel 135, 
§ 1, zijnde de gevallen van hoger beroep door het openbaar ministerie of door de bur
gerlijke partij, als de materie die geregeld wordt door artikel135, § 2, zijnde de be
perkte mogelijkheid voor de inverdenkinggestelde om hoger beroep in te stellen in
geval van onregelmatigheden, verzuimen, nietigheden of gronden van 
niet-ontvankelijkheid ofverval van de strafvordering. In deze zaak, waar het Hof ge
vat werd ingevolge de voorziening van de inverdenkinggestelde, die opkwam tegen het 
arrest van verwijzing dat, op het hoger beroep van het openbaar ministerie, de be
schikking tot buitenvervolgingstelling van de raadkamer wijzigde, besliste het Hof, 
- zij het impliciet -, dat de ontvankelijkheid van het onmiddellijke cassatieberoep 
van de inverdenkinggestelde niet onderworpen is aan de voorwaarde dat de kamer van 
inbeschuldigingstelling uitspraak deed over onregelmatigheden, verzuimen, nietig
heden of gronden van niet-ontvankelijkheid ofverval van de strafvordering, wan
neer het arrest gewezen werd op het hoger beroep van het openbaar ministerie of van 
de burgerlijke partij tegen een beschikking tot buitenvervolgingstelling van de raad
kamer. Dit standpunt werd nog explicieter bevestigd in het arrest van het Hof van 24 
februari 1999 (13), waar het Hof besliste dat de onmiddellijke voorziening van de in
verdenkinggestelde tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, waar
bij hij verwezen werd naar de correctionele rechtbank, ontvankelijk is in toepassing 
van artikel 416 Wetboek van Strafvordering, omdat het bestreden arrest, dat gewe
zen werd op het hoger beroep van de burgerlijke partij tegen de beschikking tot buiten
vervolgingstelling door de raadkamer "uitspraak deed in toepassing van artikel 135, 
§ 1, Wetboek van Strafvordering. 

In zijn arrest van 9 maart 1999 (14) daarentegen wordt de verwijzing naar arti
kel 135 in artikel 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering veel enger ge!nterpre-

(10) Parl.St., Kamer van Volksvertegenwoordigers, zitting 1996-1997, nr. 857/10. 

(11) De oorspronkelijke versie van artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering ver
wees enkel naar arresten of vonnissen inzake bevoegdheid of in toepassing van de artikel 135 en 
235 (waarvan het nieuwe artikel235bis toen nag integraal deel uitmaakte) ofnaar de gevallen be
doeld in artikel 299 (dat uiteindelijk werd opgeheven, maar waarvan het tweede lid in de oor
spronkelijke versie van het voorontwerp werd aangevuld met: "4° Wanneer er onregelmatighe
den, verzuimen of nietigheden zijn die een aantasting uitmaken van : 

1 o een handeling van het onderzoek; 
2o de bewijsverkrijging; 
3° of het verwijzingsarrest. 
Ook hier betreft het dus opnieuw dezelfde materie van (de uitzuivering van) onregelmatighe

den, verzuimen en nietigheden.) 

(12) Cass., 20 jan. 1999, A.R. P.98.1590.F, gepubliceerd in R.D.P.C., 1999, p. 723. 

(13) Cass., 24 feb. 1999, A.R. P.98.1592.F. 

(14) Cass., 9 maart 1999, A.R. P.99.0186.N. 
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teerd, gezien het Hof ditmaal oordeelt dat de onmiddellijke voorziening van de in
verdenkinggestelde tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat, op 
het hager beroep van de burgerlijke partij, de beschikking tot buitenvervolging
stelling wijzigt, niet ontvankelijk is omdat het arrest geen uitspraak doet inzake be
voegdheid of met toepassing van artikelen 135 en 235bis Wetboek van Strafvorde
ring, noch over het beginsel van aansprakelijkheid. In dit arrest lijkt het Hofer van 
uit te gaan dat de verwijzing naar artikel 135 in het artikel416, tweede lid, Wet
hoek van Strafvordering enkel betrekking heeft op de materie van de onregelmatig
heden, verzuimen, nietigheden of gronden van niet-ontvankelijkheid of van verval. Wel 
dient opgemerkt te worden dat in de (formule)zaak waarop dit arrest betrekking had, ' 
het probleem van de onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden zoals bedoeld in 
artikel131, § 1, of van de gronden van niet-ontvankelijkheid of van verval van de straf
vordering niet aan bod kwam, gezien slechts de aanwijzingen van schuld betwist wer
den. Naast deze twee arresten dient, volledigheidshalve en om mogelijke misverstan
den te vermijden, ook nog verwezen te worden naar de arresten van 23 februari 1999, 
30 maart 1999 en 20 april1999 (15), waar het Hoftelkens besliste dat thans slechts 
onmiddellijk cassatieberoep openstaat tegen het arrest van de kamer van inbeschul
digingstelling dat beslist over het hager beroep van een inverdenkinggestelde tegen 
de verwijzingsbeschikking naar het vonnisgerecht van de raadkamer voor zover deze 
verwijzingsbeschikking genomen werd onder de werking van het nieuwe artikel 135, 
§ 2, Wetboek van Strafvordering. Deze rechtspraak is in de huidige zaak evenwel niet 
van toepassing, gezien de kamer van inbeschuldigingstelling hier uitspraak gedaan 
heeft ingevolge het hager beroep van de burgerlijke partij tegen de beschikking tot 
buitenvervolgingstelling van de raadkamer. Dit hager beroep was -in tegenstel
ling tot het hager beroep van de inverdenkinggestelde voor wie deze (bovendien be
perkte) mogelijkheid pas werd ingevoerd door het nieuwe artikel135, § 2, Wetboek van 
Strafvordering - ook reeds mogelijk en dus ontvankelijk onder de gelding van het ar
tikel 135 (oud) Wetboek van Strafvordering. In de arresten van 23 februari 1999 en 
20 april 1999 wordt noch het probleem van de uitoefening van de bevoegdheden, be
doeld in artikel 235bis Wetboek van Strafvordering, noch het er mee samenhan
gende probleem van de regelmatigheid van de saisine van de kamer van inbeschul
digingstelling aangeraakt. 

14. Uit de analyse van de wordingsgeschiedenis van het nieuwe artikel135 Wet
hoek van Strafvordering, op basis van de parlementaire werken, blijkt dat de wet
gever door de wijziging van het artikel135 Wetboek van Strafvordering gelijktijdig twee 
doelstellingen (16) wilde realiseren. 

15. De eerste reden die een aanpassing van artikel135 noodzakelijk maakte, was 
het feit dat de vroegere asymmetrie tussen de positie van, enerzijds, het openbaar mi
nisterie en de burgerlijke partij, die de mogelijkheid hadden om hager beroep aan te 
tekenen tegen de beschikkingen van de raadkamer (artikel135 oud Wetboek van Straf
vordering) en, anderzijds, de verdachte, die, behoudens de uitzondering van artikel539 
(exceptie van onbevoegdheid), deze mogelijkheid niet had, tot tweemaal toe gesanc
tioneerd werd door het Arbitragehof, dat deze toestand strijdig achtte met de arti
kelen 10 en 11 van de Grondwet (17). In de Memorie van Toelichting bij het wets
antwerp tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het 
opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek werd gepreciseerd dat deze on
bevredigende en bovendien ongrondwettelijke toestand noopte tot een dringend 

(15) Cass., 23 feb. 1999, A.R. P.99.0110.N; 30 maart 1999, A.R. P.99.0254.N; 20 april1999, A.R. 
P.99.0393.N. 

(16) Parl.St., Verslag namens de Commissie voor de Justitie, Kamer van Volksvertegenwoor
digers, zitting 1996-1997, nr. 857/17, p. 15. 

(17) Arbitragehof, arrest van 1 december 1994, nr. 82/94 (J.L., 1994, p. 1490, J.T., 1994, p. 808, 
R. W, 6 mei 1995, p. 1224, en noot R. Declercq, R.D.P., 1995, p. 256, en "Observations" van D. REN
DERS; J. DE CODT, "Le recours de l'inculpe contre I' ordonnance de renvoi", in Informations et do
cumentationjuridiques, 1994, p. 995-997; Arbitragehof, arrest van 2 maart 1995, J.T., 1995, p. 364, 
en "Observations" van 0. KLEES, R.D.P., 1995, p. 656, en noot H.D.B., J.L.M.B., 1995, p. 380, en 
noot L. Dehin en P. Henry). 
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ingrijpen van de wetgever (18). Uit het Advies van de Raad van State bij dit voor
ontwerp blijkt voorts dat ue Commissie Strafprocesrecht er zich van bewust was dat 
met name het tweede arrest van het Arbitragehof noodzaakte tot een verruiming van 
de mogelijkheden van de verdachte om hoger beroep in te stellen, maar dat de Com
missie aan dat arrest een strikte interpretatie (19) wenste te geven en de mogelijk
heid wilde uitsluiten van een beroep van de verdachte dat zou steunen op middelen 
die in feite de grond van de zaak raken (20), ook al zijn zij van aard een einde te stel
len aan de strafVordering (21). Bijgevolg besliste de wetgever, die de Commissie Straf
procesrecht hierin volgde, ook aan de inverdenkinggestelde een beperkt (22) rechts
middel toe te kennen tegen de beschikking van de raadkamer tot regeling van de 
rechtspleging : voortaan kan hij voor de kamer van inbeschuldigingstelling zijn mid
delen opwerpen betreffende mogelijke onregelmatigheden, die de handelingen van het 
onderzoek, de bewijsverkrijging of de verwijzingsbeschikking zouden aantasten of die 
betrekking hebben op gronden van niet-ontvankelijkheid of van verval van de straf
vordering. 

16. In de tweede plaats werd de voorgestelde wetswijziging ook verantwoord door 
de vaststelling dat het in ieders belang is, dat de zuivering van de onregelmatighe
den uit het onderzoek kan plaatsvinden vooraleer de zaak naar de vonnisrechter wordt 
verwezen. In het vroegere artikel 135 werd geen melding gemaakt van de ver
dachte met betrekking tot de partijen die bij de kamer van inbeschuldigingstelling be
roep kunnen aantekenen tegen de beschikking tot regeling van de rechtspleging. De 
rechtspraak met betrekking tot dit artikel heeft eveneens aan de verdachte dit recht 
geweigerd op grond van de redenering dat de verwijzingsbeslissing zijn rechten niet 
schaadt, vermits er niet definitief over zijn schuld wordt beslist en hij nog steeds zijn 
verdedigingsmiddelen kan opwerpen voor de vonnisrechter. Deze uitsluiting van het 
recht op hoger beroep van de verdachte miskende niet alleen het principe van de ge
lijkheid van de partijen in het proces (zie supra, punt 15), maar verhinderde boven
dien dat de kamer van inbeschuldigingstelling een van haar specifieke taken daad
werkelijk zou kunnen uitoefenen, namelijk deze van controle op het onderzoek. De 
wetgever heeft bijgevolg door het verlenen van een beperkt recht van hoger beroep aan 
de inverdenkinggestelde, naast het (gedeeltelijk) wegwerken van de ongelijkheid 
tussen de procespartijen, tevens geopteerd voor de mogelijkheid om onregelmatighe
den reeds in de faze van de regeling van de rechtspleging uit te zuiveren: deze 
regeling houdt meteen in dat de middelen met betrekking tot de onderzoekshandelingen, 

(18) Parl.St., Memorie van Toelichting, Kamer van Volksvertegenwoordigers, zitting 1996-
1997, nr. 857/1, p. 60 

(19) M. FRANCHIMONT, "Les voies de recours du pn3venu contre une ordonnance de renvoi (art. 
135 C.I.C.) "in Formation Permanente Commission Universite- Palais (CUP)- Droit penal, p. 
21 en volgende 

(20) D. VANDERMEERSCH en 0. KLEES, "La reforme 'Franchimont'- Commentaire de la loi du 12 
mars 1998 relative a !'amelioration de la procedure penale au stade de !'information et de 
!'instruction", J. T., 1998, p. 442-

(21) Parl.St., Memorie van Toelichting, Advies van de Raad van State, Kamer van Volksver
tegenwoordigers, zitting 1996-1997, nr. 557/1, p. 128: het is precies ingevolge deze opmerking van 
de Raad van State dat de Commissie Stra:!procesrecht het voorontwerp bijstuurde door ook de gran
den van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering te voorzien, hetgeen in het oor
spronkelijk voorontwerp niet het geval was. 

(22) T. DE MEESTER en PH. TRAEST, "De regeling van de rechtspleging door de onderzoeksrech
ter", in Het vernieuwde strafprocesrecht - Een eerste commentaar bij de wet van 12 maart tot ver
betering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechte
lijk onderzoek, p. 262; Parl.St., Memorie van 'lbelichting, Kamer van Volksvertegenwoordigers, zitting 
1996-1997, nr. 857/1, p. 14: "Aldus wordt het recht van hager beroep van de inverdenkingge
stelde sterk uitgebreid, zelfs als het, in tegenstelling met het recht van hager beroep van het open
baar ministerie of van de burgerlijke partij, tot een aantal hypotheses beperkt blijft". Tijdens de 
discussies in de Commissie voor de Justitie van de Kamer zijn er wei pogingen geweest om dit recht 
verder uit te breiden, teneinde te komen tot een volledige "gelijkheid van wapens". (Amende
ment nr. 127 van de heer G. Bourgeois, Parl.St., Kamer van Volksvertegenwoorigers, nr. 857/12, 
p. 17.) 
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de bewijsverkrijging, de verwijzingsbescl:llkkllig of met betrekking tot gronden van niet
ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering (behalve wanneer zij ontstaan 
zijn na de debatten voor de kamer van inbeschuldigingstelling), die reeds voor de 
kamer van inbeschuldigingstelling zijn naar voor gebracht, niet meer kunnen wor
den opgeworpen voor de vonnisrechter (behoudens de middelen die verband houden 
met de bewijswaardering of die de openbare orde aanbelanden). Het rechtsmiddel voor
zien in artikel 135 is evenwel facultatief: de inverdenkinggestelde die geen beroep heeft 
aangetekend tegen de verwijzingsbeschikking, kan de onregelmatigheden, verzui
men of nietigheden, die de onderzoekshandelingen aantasten, nog steeds voor de vonnis
rechter aanvechten. Zo hij daarentegen evenwel beslist om hoger beroep aan te te
kenen in toepassing van artikel135, § 2, Wetboek van Strafvordering, dan zullen deze 
middelen niet meer voor de vonnisrechter kunnen worden ingeroepen, wanneer. zij reeds 
voor de kamer van inbeschuldigingstelling werden opgeworpen en behandeld. 

17. Dit systeem van (gedeeltelijke) uitzuivering van de onregelmatigheden, ver
zuimen en nietigheden in de faze van de regeling van de rechtspleging, waarbij "de
finitief' wordt beslist over deze geschilpunten door de kamer van inbeschuldiging
stelling, moet logischerwijze en noodzakelijkerwijze ook repercussies hebben op de 
mogelijkheid om cassatieberoep (23) aan te tekenen. Deze logica bracht de Commis
sie Strafprocesrecht, hierin gevolgd door de wetgever, er toe om ook artikel416 Wet
boek van Strafvordering aan te passen. Immers, in zoverre de middelen, opgewor
pen door de uitoefening van het in artikel135 Wetboek van Strafvordering voorziene 
rechtsmiddel (ofnaar voor gebracht in het kader van artikel235bis Wetboek van Straf
vordering- zie supra, punt 9), niet meer voor de vonnisrechter kunnen worden in
geroepen, moet de verdachte de mogelijkheid krijgen om onmiddellijk een voorzie
ning in te stellen tegen de negatieve beslissing van de kamer van 
inbeschuldigingstelling. Dit heeft de wetgever er uiteindelijk toe geleid een tweede lid 
toe te voegen aan het bestaande artikel 416 Wetboek van Strafvordering, waarbij een 
nieuwe uitzondering wordt ingevoerd op het principe van de onontvankelijkheid van 
een onmiddellijk cassatieberoep, namelijk voor de arresten gewezen met toepassing 
van artikelen 135 en 235bis Wetboek van Strafvordering. Voor de Commissie voor de 
Justitie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers preciseerde professor Ph. Tra
est, in zijn hoedanigheid van lid van de Commissie Strafprocesrecht : " De Commis
sie Franchimont heeft geoordeeld dat als de inverdenkinggestelde hoger beroep kan 
instellen tegen de beschikkingen van de raadkamer, hij ook cassatieberoep moet kun
nen instellen tegen de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling in ho
ger beroep" (24). Wanneer deze tussenkomst van professor Traest nauwkeurig ge
analyseerd wordt, levert dit een duidelijker beeld op van de precieze draagwijdte van 
de verwijzing naar het artikel135 in het tweede lid van artikel416 Wetboek van Straf
vordering. We dienen inderdaad vast te stellen dat, zowel in de tussenkomst van pro
fessor Ph. Traest in de Commissie voor de Justitie van de Kamer van Volksvertegen
woordigers als in de Memorie van Toelichting (25), telkens uitdrukkelijk verwezen wordt 
naar een mogelijkheid van onmiddellijke voorziening in cassatie voor de "verdachte 
of inverdenkinggestelde" wanneer deze laatste hoger beroep instelt tegen de beschik
king van de raadkamer. Uit de analyse van artikel 135 nieuw Wetboek van Straf
vordering (cfr. supra, punt 16) blijkt dat de verdachte ofinverdenkinggestelde en
kel een beperkte mogelijkheid van beroep heeft, met name in geval van 
onregelmatigheden, verzuimen ofnietigheden als bedoeld in artikel131, § 1, of met 
betrekking tot de verwijzingsbeschikking, gronden van niet-ontvankelijkheid of gran
den van verval. Dit betekent meteen dat in de geest van de Commissie Strafproces
recht en van de wetgever de mogelijkheid tot onmiddellijk cassatieberoep beperkt wordt 
tot de materie bedoeld in artikel 135, § 2, en dat de verwijzing naar het artikel 135 

(23) D. VANDERMEERSCH en 0. KLEES, "La reforme 'Franchimont'- Commentaire de la loi du 12 
mars 1998 relativa a !'amelioration de la procedure penale au stade de !'information et de 
!'instruction", J.T., 1998, p. 446. 

(24) Parl.St., Verslag namens de Commissie voor de Justitie, Kamer van VolksvertE:ogenwoor-
digers, zitting 1996-1997, nr. 857/17, p. 17. i 

(25) Parl.St., Memorie van Toelichting, Kamer van Volksvertegenwoordigers, nr. 857/1, p. 71. 
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in artikel 416, tweede lid, ook in die zin dient gelezen te worden (26), zoals 
overigens ook kan afgeleid worden uit de inleiding van de Memorie van Toelichting, 
waarin de minister van Justitie verduidelijkt : "Ten vierde is de mogelijkheid voor
zien om onmiddellijk een voorziening in cassatie in te stellen tegen het arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling die bij de regeling van de rechtspleging beslist over 
de middelen betreffende de regelmatigheid van de rechtspleging" (27). De Minister van 
Justitie herhaalde dit standpunt nogmaals bij zijn inleidende uiteenzetting bij het ver
slag namens de Commissie voor de Justitie zowel in de Kamer van Volksvertegen
woordigers (28) als in de Senaat (29). Deze interpretatie sluit tenslotte ook aan bij de 
tussenkomst van professor Franchimont tijdens de algemene bespreking in de Se
naat, waar hij stelde : "Daarom gaat de voorkeur van de Commissie Strafproces
recht uit naar een regeling waarbij voor procedure-incidenten onmiddellijk een cassatie
beroep kan worden ingesteld" (30). De rechtstreekse mogelijkheid tot voorziening in 
cassatie tegen arresten die uitspraak doen over onregelmatigheden, verzuimen of nie
tigheden bij toepassing van artikel135, beperkt gei"nterpreteerd, en artikel 235bis, dient 
dus beschouwd te worden als het corrolarium (31) van de zuivering van de nietighe
den door de kamer van inbeschuldigingstelling. 

18. De hierboven weerhouden interpretatie wordt bovendien nog ondersteund en be
vestigd door het feit dat in dezelfde zinsnede van artikel416, tweede lid, Wetboek van 
StrafVordering ook in eenzelfde adem wordt gerefereerd naar het artikel235bis Wet
hoek van StrafVordering, dat, zoals hiervoor uiteengezet, (cfr. supra, punt 9) even
zeer als het artikel 135, § 2, betrekking heeft op de definitieve uitzuivering van on
regelmatigheden, verzuimen en nietigheden. Beide artikelen hebben duidelijk be
trekking op dezelfde materie of op dezelfde "procedure-incidenten", die telkens 
definitief geregeld zullen worden door de kamer van inbeschuldigingstelling, gezien 
de opgeworpen onregelmatigheden, verzuimen en nietigheden niet meer opnieuw zul
len kunnen opgeworpen worden voor de vonnisrechter : daarom voorzag de wetge
ver dat de definitieve beslechting van deze "procedure-incidenten", in beide geval
len, vatbaar moet zijn voor eenzelfde beperkte mogelijkheid van onmiddellijke 
voorziening in cassatie. 

19. Een bijkomend argument dat voor deze visie pleit, is het feit dater gedu
rende de vrij lange parlementaire procedure, noch in de Kamer van Volksvertegen
woordigers, noch in de Senaat, op enig ogenblik sprake is geweest van enige inten
tie van de Commissie Strafprocesrecht of van de wetgever om te breken met de 
traditionele regel van artikel416 oud Wetboek van StrafVordering- tenzij wat de uit
zonderingsgevallen van artikel 416, tweede, lid Wetboek van StrafVordering betreft 
en waarbij de verwijzing naar artikel135, om de redenen die hiervoor werden uit
eengezet, aileen de materie dekt die geviseerd wordt door het artikel135, § 2 (maar 

(26) PH. 'fRAEsT preciseert in "De regeling van de Rechtspleging" - Postuniversitaire Cyclus Willy 
Delva 1997/1998, "Wie is er bang van het strafrecht?", p. 304, nr. 713: "Naast de arresten of de 
vonnissen inzake bevoegdheid, die onmiddellijk voor cassatieberoep vatbaar zijn, wordt ook een 
onmiddellijk cassatieberoep toegelaten tegen arresten ofvonnissen met toepassing van de arti
kelen 135 en 235bis Sv. Bedoeld worden de gevallen waarin de zaak bij de kamer van inbeschul
digingstelling aanhangig wordt gemaakt ingevolge een hoger beroep door de verdachte tegen de 
beschikking van verwijzing. In de mate dat de betrokken middelen niet meer voor de vonnis
gerechten kunnen worden opgeworpen diende aan de verdachte de mogelijkheid te worden ge
boden om onmiddellijk een voorziening in cassatie in te stellen tegen een a:!Wijzende beslissing van 
de kamer van inbeschuldigingstelling." 

(27) Parl.St., Memorie van Toelichting, Kamer van Volksvertegenwoordigers, zitting 1996-
1997, nr. 857/1, p. 15. 

(28) Parl. St., Kamer van Volksvertegenwoordigers, Verslag namens de Commissie voor de Jus-
titie, nr. 857/17, p. 8 

(29) Parl. St., Senaat, zitting 1997-1998, nr. 1-704/4, p. 15. 

(30) Parl. St., Senaat, Verslag namens de Commissie voor de Justitie, nr. 1-704/4, p. 60.

(31) P. MoRLET, "Le reglement de la procedure et le contr6le de sa regularite", in La loi belge 
du 12 mars 1998 relative a ['amelioration de la procedure pfmale au stade de l'information et de 
l'instruction p.100. 
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ongeacht van welke partij het hoger beroep uitgaat - zie infra, punt 20) - of om, ten 
voordele van de verdachte, een quasi-onbegrensde mogelijkheid van onmiddellijke voor
ziening in cassatie in te voeren tegen aile arresten van verwijzing, gewezen door de 
kamer van inbeschuldigingstelling op het hoger beroep van het openbaar ministe
rie of van de burgerlijke partij tegen de beschikking van de raadkamer. Het spreekt 
uiteraard voor zich dat de mogelijkheid van cassatieberoep tegen deze arresten als dus
danig blijft bestaan, maar, zoals dit in het verleden het geval was, staat deze moge
lijkheid, ook in de huidige wetgeving, pas open na de eindbeslissing : deze arresten blij
ven dus, zoals voorheen, onderworpen aan het voorschrift van artikel 416 Wetboek van 
Strafvordering. De arresten van verwijzing kunnen inderdaad, ook in het licht van de 
wet van 12 maart 1998, niet aangezien worden als "eindbeslissingen", tenzij het aan 
de kamer van inbeschuldigingstelling voorgelegd geschilpunt betrekking heeft op pro
blemen van onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden, gronden van niet-ontvanke
lijkheid of van verval van de strafvordering: in de mate dat deze geschilpunten, eens 
behandeld door de kamer van inbeschuldigingstelling, niet meer kunnen opgewor
pen worden voor de vonnisrechter, dienen zij aangezien te worden als (wat dit aspect 
betreft) "definitieve" beslissingen, waartegen (opnieuw aileen wat dit aspect be
treft) een onmiddellijke voorziening in cassatie mogelijk moet zijn. Er mag overi
gens niet uit het oog verloren worden dat het wetsontwerp mede tot doel had de rechts
pleging in strafzaken te stroomlijnen en een bredere interpretatie van artikel 416, 
tweede lid, Wetboek van Strafvordering strookt zeer zeker niet met de proces
economische intentie van de wetgever. 

20. Ret probleem van de juiste draagwijdte van de verwijzing naar artikel135 in 
het artikel416, tweede lid, kan ook vanuit legistiek oogpunt bekeken worden : de vraag 
kan gesteld worden waarom de wetgever gekozen heeft voor een "loutere" verwij
zing naar het artikel135. Een eerste argument zou kunnen geput worden uit het feit 
dat het ontworpen artikel 135 in de oorspronkelijke versie van het ontwerp niet on
derverdeeld was in paragrafen (32). Dit argument lijkt niet aileen bijzonder zwak, het 
onderschat bovendien de alertheid van de Wfi;)tgever. Een tweede argument lijkt meer 
valabel en meer pertinent : de wettekst ware wellicht preciezer en minder dubbel
zinnig geweest indien de wetgever er voor gekozen had in artikel 416, tweede lid, Wet
hoek van Strafvordering te verwijzen naar "arresten die uitspraak doen over onre
gelmatigheden, verzuimen of nietigheden, of over gronden van niet-ontvankelijkheid 
of van verval", maar de wetgever heeft er blijkbaar "kortheidshalve" voor geopteerd 
om enkel te verwijzen naar de artikelen 135 en 235bis die deze materie regelen. Noch
tans moet blijken dat, eens de wetgever ervoor geopteerd had te refereren naar het 
artikel 135 Wetboek van Strafvordering, hij eenvoudigweg niet meer anders kon dan 
te verwijzen naar het integrale artikel. Daar waar uit de voorbereidende werken blijkt 
dat de wetgever, wat de verwijzing naar artikel135 Wetboek van Strafvordering be
treft, enkel de problematiek van artikel 135, § 2, voor ogen had, kon hij er zich im
mers niet meer toe beperken enkel te verwijzen naar deze tweede paragraaf, omdat 
naast de inverdenkinggestelde (135, § 2, Wetboek van Strafvordering) ook 

(32) De oorspronkelijke versie van het artikel 135, waar dit handelde over het recht op hoger 
beroep tegen de beschikkingen van de raadkamer (eerste tot vierde lid van de oorspronkelijke ver
sie) luidde als volgt : 

''De beschikkingen van de raadkamer inzake de regeling der rechtspleging worden op vaste da
tum gewezen. 

Het openbaar ministerie en de burgerlijke partij kunnen hoger beroep instellen tegen alle be
schikkingen van de raadkamer. 

Bovendien kan de beklaagde hoger beroep instellen tegen de verwijzingsbeschikkingen be- I" 
paald in de artikelen 129 en 130 in geval van onregelmatigheden, verzuimen ofnietigheden die 
een aantasting uitmaken van : 

1 o een handeling van het onderzoek, 
2° de bewijsverkrijging, 
3° of de verwijzingsbeschikking. 
Het hoger beroep bepaald bij het vorige lid, ten 1 o en ten 2°, is enkel ontvankelijk, indien het 

middel bij schriftelijke conclusie ingeroepen werd voor de raadkamer." 
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het openbaar ministerie (33) en de burgerlijke partij in dezelfde gevallen van onre
gelmatigheden, verzuimen en nietigheden of gronden van niet-ontvankelijkheid of van 
verval van de strafvordering hoger beroep kunnen instellen tegen de beschikking van 
de raadkamer. Dit volgt niet aileen uit de algemene draagwijdte van artikel135, § 1, 
Wetboek van Strafvordering (34), maar vindt bovendien een bevestiging in de tekst 
van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering, dat voorziet dat de kamer van inbe
schuldigingsteiling, bij de regeling van de rechtspleging, de regelmatigheid van de haar 
voorgelegde procedure onderzoekt, hetzij ambtshalve, hetzij op vordering van het open
baar ministerie of van een van de partijen. Bovendien dient er aan herinnerd te wor
den dat de hervorming mede ingegeven werd door de noodzaak bij te dragen tot het 
herstel van het evenwicht tussen de rechten van het openbaar ministerie en de bur
gerlijke partij enerzijds, en deze van de inverdenkinggestelde anderzijds. Wij zagen 
hiervoor reeds dat de Commissie Strafprocesrecht, hierin gevolgd door de wetgever, 
de arresten van het Arbitragehof (zeer) strikt heeft ge!nterpreteerd en, in vergelij
king met de positie van het openbaar ministerie of van de burgerlijke partij, aan de 
inverdenkinggestelde slechts een (zeer) beperkte mogelijkheid van hoger beroep toe
kende. Wanneer men nu zou oordelen dat het openbaar ministerie en de burgerlijke 
partij niet over de mogelijkheid beschikken die thans door artikel 135, § 2, aan de in
verdenkinggestelde wordt toegekend, dan zou men eenvoudigweg voorbijgaan aan de 
logica waarop de wetswijziging steunde en zou men zelfs, in strijd met deze logica, aan 
de inverdenkinggestelde op dit punt een meer uitgebreid recht van hoger beroep toe
kennen dan aan het openbaar ministerie of aan de burgerlijke partij. De Memorie van 
Toelichting is terzake evenwel duidelijk en ondubbelzinnig : "(Door de invoering van 
het recht op hoger beroep voor de inverdenkinggestelde in de gevailen voorzien in ar
tikel135, § 2,) wordt (aldus) het recht van hoger beroep van de inverdenkingge
stelde sterk uitgebreid, zelfs als het, in tegensteiling met het recht van hoger be
roep van het openbaar ministerie of van de burgerlijke partij, tot een bepaald aantal 
hypotheses beperkt blijft" (35). Een dergelijke redenering zou niet aileen voiledig haaks 
staan op de door de wetgever gewenste "stroomlijning" van de strafrechtspleging, maar 
voert bovendien een nieuwe (maar ditmaal omgekeerde) ongelijkheid in tussen de po
sitie van de verschillende procespartijen (door het openbaar ministerie en de bur
gerlijke partij het recht te ontzeggen op te komen tegen onregelmatigheden, verzui
men en nietigheden) en holt bijgevolg ook het hele systeem van de uitzuivering van 
de nietigheden uit, gezien het initiatief daartoe aileen nog maar van de inverden
kinggestelde zou kunnen komen. Er kan overigens ook verwezen worden naar het ar
rest van het Arbitragehof van 2 maart 1995 (36) waar gesteld werd : "Het is in het be
lang van de maatschappij, die door het openbaar ministerie wordt vertegenwoordigd, 
van de burgerlijke partij en van de verdachte dat aan eenieder de mogelijkheid wordt 
geboden om voor het onderzoeksgerecht onregelmatigheden in de procedure of an
dere gronden aan te voeren, voor zover zij van die aard zijn dat de strafvordering er
door kan worden beeindigd en met uitzondering van het ontoereikend karakter van 
de bezwaren" Een laatste bijkomend element ter verdediging van deze gelijkschake
ling van aile partijen inzake de mogelijkheid van hoger beroep tegen de beschik
king van de raadkamer in geval van onregelmatigheden, verzuimen, nietigheden of 
gronden van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering, kan ten
slotte gevonden worden in het paralleilisme met de problematiek inzake de bevoegd
heid van de raadkamer (artikel 539) : ook hier (werden en) worden het openbaar mi
nisterie, de burgerlijke partij en de inverdenkinggestelde door de wetgever op gelijke 
voet geplaatst. Dit betekent meteen dat vanuit legistiek oogpunt, wat de redactie van 
artikel416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering betreft, een loutere verwijzing naar 

(33) Cfr. R. DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, 2de editie 1999, nr. 578, p. 268. 

(34) Memorie van Toelichting (Parl.St., Kamer van Volksvertegenwoordigers, zitting 1996-
1997, nr. 857/1, p. 60) en Advies van de Raad van State (Parl.St., Kamer van Volksvertegenwoor
digers, zitting 1996-1997, nr. 857/1, p. 127 - voetnoot 2). 

(35) Parl.St., Memorie van Toelichting, Kamer van Volksvertegenwoordigers, zitting 1996-
1997, nr. 857/1, p. 14 

(36) Arbitragehof, 2 maart 1995, nr. 22/95, Belgisch Staatsblad, 10 mei 1995. 
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artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering niet kon volstaan. Een dergelijke be
perking zou inderdaad betekenen dat de inverdenkinggestelde enkel een mogelijk
heid tot onmiddellijke cassatie heeft, wanneer hijzelfhet initiatiefnam om, in toe
passing van artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering (en dus op grond van 
onregelmatigheden, verzuimen, nietigheden of gronden van niet-ontvankelijkheid of 
van verval van de strafvordering), hoger beroep in te stellen tegen de beschikking van 
de raadkamer. Rij zou, ingevolge de loutere verwijzing naar artikel135, § 2, Wet
hoek van Strafvordering, evenwel niet over deze mogelijkheid van onmiddellijke cas
sa tie heschikken, wanneer het hoger heroep tegen de heschikking van de raadka
mer, ingesteld op dezelfde gronden (onregelmatigheden, verzuimen, nietigheden of 
gronden van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering), uitging van 
het openbaar ministerie of van de hurgerlijke partij : artikel135, § 2, dekt immers al
leen de gevallen waar het hoger heroep uitgaat van de inverdenkinggestelde zelf. Roe
wel moet toegegeven worden dat de redactie van het artikel416, tweede lid, Wet
hoek van Strafvordering gebrekkig hlijft, heeft de wetgever hijgevolg terecht verwezen 
naar artikel 135 in zijn geheel, om aldus ook de gevallen in aanmerking te kunnen ne
men waar het hoger heroep wegens onregelmatigheden, verzuimen, nietigheden of gron
den van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering niet van de inver
denkinggestelde (artikel135, § 2) maar wel van het openbaar ministerie of van de 
hurgerlijke partij (artikel135, § 1) uitgaat. Door te verwijzen naar het artikel 135 Wet
hoek van Strafvordering in zijn geheel, zal de inverdenkinggestelde dus ook in dit laat
ste geval de mogelijkheid hehhen om onmiddellijk cassatieheroep aan te tekenen, het
geen opnieuw aansluit bij de onderliggende filosofie en hij de logica van het geheel. 

21. Ret Rofheeft reeds eerder in toepassing van het adagium "in claris non fit in
terpretatio" beslist dat de parlementaire voorhereiding van een wet niet kan aange
voerd worden tegen een klare en duidelijke tekst van de wet. Anderzijds wil het ada
gium "Incivile est nisi tota lege perspecta judicare" dat het onbehoorlijk is te oordelen 
zonder de wet in zijn geheel te heschouwen en met alle hepalingen ervan rekening te 
houden. Of zoals Portalis stelde : "Pour fixer le vrai sens d'une partie de la loi, il {aut 
en combiner et reunir toutes les dispositions". Uit de hovenstaande analyse blijkt, naar 
mijn oordeel, genoegzaam dat artikel 416, tweede lid, van het Wethoek van Straf
vordering enkel uit louter taalkundig en redactioneel oogpunt als een "klare en dui
delijke tekst" kan heschouwd worden, terwijl de inhoudelijke ontleding van deze wets
hepaling een aantal fundamentele vragen doet rijzen, waarvoor de oplossing inderdaad 
dient gezocht te worden in het naast elkaar leggen van deze bepaling en andere re
levante artikelen, in de filosofie die aan de wetswijziging ten grondslag lag, in de in
terne coherentie van het nieuw ingevoerde systeem en in de samenhang van dit sys
teem met de traditionele henadering. Een aantal van de antwoorden zijn dan ook terug 
te vinden in de voorhereidende werkzaamheden. De oplossing die zich aandient en die 
hiervoor beschreven werd, is overigens op geen enkel punt tegenstrijdig met de re
dactie zelfvan artikel416, tweede lid, Wethoek van Strafvordering. 

22. Er dient tenslotte nog nagezien te worden wat de eventuele repercussies zijn van 
de akte van afstand van de voorziening die blijkhaar, luidens de hewoordingen zelfvan 
de akte van afstand, gesteund is op de veronderstelling dat het aangetekend cassatie
heroep "voorharig is, nu de voorliggende beslissing geen eindheslissing vormt in de zin 
van artikel 416 van het Wetboek van Strafvordering". Ret is sinds lang de vaste recht
spraak (37) van het Hof dat de afstand door het Rof niet gedecreteerd wordt wan
neer de afstand ingegeven is door dwaling, en met name door de (onterechte) veron
derstelling van de afstanddoende partij, dat de heslissing geen eindbeslissing is in de 
zin van artikel416 Wetboek van Strafvordering, terwijl het Rofhij de hehandeling van 
de zaak niet anders kan dan vaststellen dat de hestreden heslissing, anders dan de 
afstanddoende partij oordeelde, wel degelijk een eindbeslissing is in de zin van ar
tikel416 Wetboek van Strafvordering. Ret Rofvolgt dezelfde redenering wanneer het 
vaststelt dat de afstand door dwaling is aangetast, omdat de bestreden heslissing een 
beslissing over de hevoegdheid is (38). Bij toepassing van dit principe zou men 
hijgevolg geneigd zijn te denken dat het Rof eveneens dezelfde gedachtengang moet 

(37) Cass., 24 maart 1999, nr. P.98.1447.F; 26 nov. 1997, A. C., 1997, nr. 508. 

(38) Cass., 7 sept. 1994, A.R. P.94.0318.F, nr. 361. 
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volgen wanneer er in hoofde van de afstanddoende partij dwaling is, zo het Hofvast
stelt dat de bestreden beslissing een beslissing is die gewezen werd in toepassing van 
artikelen 135 en 235bis Wetboek van Strafvordering. Zoals hierna zal blijken (cfr. in
fra - punt 26) is deze redenering niet correct. 

23. Vooraleer deze rechtspraak toe te passen op het concrete geval dat thans voor
ligt, dient namelijk allereerst een nieuwe analyse gemaakt te worden. Zoals hier
voor uiteengezet, bestaat er, althans in de hierboven gehanteerde interpretatie van ar
tikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering (behoudens wat betreft arresten 
inzake bevoegdheid of inzake het beginsel van aansprakelijkheid met betrekking tot 
de burgerlijke rechtsvordering), enkel een mogelijkheid om een onmiddellijk cassatie
beroep in te stellen tegen het arrest van verwijzing, gewezen door de kamer van in
beschuldigingstelling, in de mate dat het bestreden arrest, ongeacht ofhet hager be
roep tegen de beschikking van de raadkamer uitging van het openbaar ministerie, de 
burgerlijke partij (hetgeen in casu het geval was) of de inverdenkinggestelde, een uit
spraak deed over onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden als bedoeld in arti
kel131, § 1 (onregelmatigheden, verzuimen ofnietigheden die een invloed hebben op 
een handeling van het onderzoek of op de bewijsverkrijging) of met betrekking tot de 
verwijzingsbeslissing zelf of in verb and met gronden tot niet-ontvankelijkheid of van 
verval van de strafvordering. Voorzover het arrest van verwijzing van de kamer van 
inbeschuldigingstelling uitspraak deed over andere geschilpunten blijft het een ar
rest dat in toepassing van artikel 416, eerste lid, Wetboek van StrafVordering geen eind
beslissing is en is de onmiddellijke voorziening in cassatie bijgevolg voorbarig en niet 
ontvankelijk. 

24. In de zaak die ons thans aanbelangt, heeft de kamer van inbeschuldigingstel
ling in het bestreden arrest van 20 mei 1999 uitspraak gedaan over de regelmatig
heid van het tijdens het gerechtelijk onderzoek uitgevoerde deskundigenonderzoek (39) 
en werd er bijgevolg, zonder enige twijfel, een beslissing genomen over de "bewijs
verkrijging" als bedoeld in artikel131, § 1. Wij zagen hiervoor reeds dat de kamer van 
inbeschuldigingstelling die regelmatig gevat was door het hager beroep van de bur
gerlijke partij in toepassing van artikel135 oud Wetboek van StrafVordering (cfr. su
pra, punt 10) rechtsgeldig toepassing kon maken van de nieuwe bevoegdheden die haar 
door de wet van 12 maart 1998 werden toegekend. In zoverre de kamer van inbe
schuldigingstelling (rechtsgeldig) een uitspraak deed omtrent een (beweerde) onre
gelmatigheid, verzuim ofnietigheid inzake de bewijsverkrijging,- waarover de ka
mer van inbeschuldigingstelling definitief uitspraak doet, gezien dit gebrek niet meer 
kan ingeroepen worden voor de vonnisrechter (tenzij het betrekking heeft op de bewijs
waardering of de openbare orde aanbelangt),- is er, althans wat dit geschilpunt be
treft, een onmiddellijke voorziening in cassatie mogelijk. 

25. Bij toepassing van de hager geciteerde vaste rechtspraak van het Hof zou bij
gevolg dienen vastgesteld te worden dat het (onmiddellijke) cassatieberoep wat dit ene 
geschilpunt betreft (met name de beslissing waarbij uitspraak gedaan wordt over de 
regelmatigheid van het tijdens het gerechtelijk onderzoek uitgevoerde deskundigen
onderzoek) niet voorbarig is, zodat er aanleiding is om, steeds wat dit punt betreft, te 
weigeren akte te verlenen van de afstand : voor wat dit ene geschilpunt betreft, is de 
afstand (omwille van het ten onrechte verondersteld "voorbarig" karakter) immers door 
dwaling aangetast. 

26. Het probleem dat hier is ontstaan, is evenwel aanzienlijk complexer. Het niet 
decreteren van de afstand wanneer de afstanddoende partij zich vergist omtrent de 
aard van de beslissing, die naar zijn oordeel geen eindbeslissing is, wordt ingege
ven door het feit dat het Hof- ten onrechte - aan de afstanddoende partij een re
gelmatig ingesteld cassatieberoep zou ontnemen, wanneer het toch de afstand zou de
creteren, ondanks het feit dat de afstand op een dwaling berust. In de praktijk zal het 
immers niet meer mogelijk zijn om, eens afstand gedaan werd en deze afstand door 

(39) Volledigheidhalve kan er vermeld worden dat het middel van het niet tegensprekelijk ka
rakter door de eiser in cassatie niet aileen werd aangevoerd voor de kamer van inbeschuldiging
stelling maar ook reeds bij schriftelijke conclusies voor de raadkamer. 
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het Hofverleend werd, tijdig een nieuw cassatieberoep in te dienen tegen een be
slissing, waarvan aangenomen werd dat het geen eindbeslissing was in de zin van ar
tikel416 Wetboek van Strafvordering, daar waar deze beslissing in werkelijkheid wel 
degelijk een echte eindbeslissing was. Door de afstand in dit geval toch toe te staan, 
ondanks de dwaling van de afstanddoende partij, zou het Hof zodoende aan deze par
tij een rechtsmiddel ontnemen. 

27. In het geval van onmiddellijk cassatieberoep inzake onregelmatigheden, ver
zuimen, nietigheden of gronden van niet-ontvankelijkheid of van verval van de straf
vordering is de situatie evenwel totaal verschillend. Uit de voorbereidende werken en 
uit de toelichtingen die door de leden van de Commissie Strafprocesrecht werden ge
geven blijkt immers overduidelijk dat "de uitoefening van de (onmiddellijke) voor
ziening in cassatie in geval van onregelmatigheden, verzuimen, nietigheden, gron
den van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering in deze fase van de 
rechtspleging (namelijk bij de regeling van de rechtspleging door de kamer van in
beschuldigingstelling) niet voorzien is op straffe van onontvankelijkheid. Indien de ver
dachte (lees : inverdenkinggestelde) niet onmiddellijk cassatie aantekent tegen het on
gunstig arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, kan hij tegen dit arrest (nog 
steeds) cassatieberoep aantekenen na het arrest van veroordeling. Wanneer daaren
tegen onmiddellijk cassatieberoep wordt aangetekend en de voorziening wordt door 
het Hof verworpen, dan kunnen de opgeworpen onregelmatigheden, verzuimen of nie
tigheden niet meer voor het Hof noch voor de rechter ten gronde worden opgewor
pen, behoudens wanneer het gaat om middelen met betrekking tot de bewijswaardering 
(of die de openbare orde aanbelangen)" (40). 

Het principe "cassation sur cassation ne vaut" blijft dus gelden: wanneer een in
verdenkinggestelde zich in cassatie voorziet tegen een arrest uitgesproken op grond 
van de artikelen 135 en 235bis Wetboek van Strafvordering, kan hij op dezelfde gron
den geen tweede maal meer cassatieberoep aantekenen na het eindarrest (41). Er wordt 
dus een echte keuzemogelijkheid ( 42) tot voorziening in cassatie ingebouwd, name
lijk hetzij onmiddellijk na het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling ge
wezen met toepassing van de artikelen 135 en 235bis Wetboek van Strafvordering, het
zij na het eindarrest: de onmiddellijke voorziening is dus facultatief (43). 

28. Het Hofwordt in het geval van afstand van een onmiddellijke voorziening te
gen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling op grond van onregelma
tigheden, verzuimen en nietigheden bijgevolg geconfronteerd met een situatie die es
sentieel verschillend is van de toestand waarin het Hof weigert de afstand te decreteren 
omwille van een dwaling om trent de aard van de beslissing : in dit laatste geval kan 
na het aanvaarden van de afstand geen nieuwe voorziening meer ingesteld worden te
gen de beslissing die uiteindelijk toch een eindbeslissing of een beslissing inzake de 
bevoegdheid (44) bleek te zijn, terwijl in het eerste geval de afstand van de voorzie
ning, ongeacht of deze afstand op dwaling berust of niet, geen enkel nadeel aan de 
afstanddoende partij kan berokkenen. Deze partij kan immers nog steeds, ook na het 

(40) Parl.St., Memorie van Toelichting, Kamer van Volksvertegenwoordigers, zitting 1996-
1997, nr. 857/1, p. 71.-

(41) Parl.St., Verslag namens de commissie voor de Justitie, Senaat, zitting 1997-1998, nr. 1-704/4, 
p. 58. 

( 42) Ph. TRAEST, "De regeling van de rechtspleging", Postuniversitaire Cyclus Willy Delva 1997 I 
1998- "Wie is er bang van het strafrecht?", p. 304, nr. 713, en D. VANDERMEERSCH en 0. KLEES, "La 
reforme "Franchimont" - Commentaire de la loi du 12 mars 1998 relativa a }'amelioration de la 
procedure penale au stade de l'information et de }'instruction", J.T.,1998, p. 446; P. MoRLET, "Le 
reglement de la procedure et le controle de sa regularite", in La loi belge du 12 mars 1998 rela
tive a /'amelioration de la procedure penale au stade de /'information et de /'instruction, p. 100. 

Contra: R. DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, 2de editie 1999, p. 297, nr. 642.-

( 43) Parl.St., Verslag namens de commissie voor de Justitie, Senaat, zitting 1997-1998, nr. 1-704/4, 
p. 295. 

(44) R. VERSTRAETEN, Strafvordering (1994), p. 550, nr. 1726. 
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verlenen van de afstand, op grond van dezelfde onregelmatigheden, verzuimen of nie
tigheden, een nieuw cassatieberoep instellen, ditmaal na de eindbeslissing. Anders ge
steld : er is geen enkele reden meer voor het Hof om de afstand niet te decreteren, ook 
al is deze gesteund op dwaling, gezien de afstanddoende partij geen enkel rechts
middel verliest. 

29. De vraag rijst bovendien ofhet Hof, in de gegeven omstandigheden, wel de be
voegdheid heeft om rechtsgeldig te weigeren de afstand te decreteren en te beslis
sen toch een uitspraak te doen op de onmiddellijke voorziening, om reden dat de af
stand op dwaling berustte : in dit geval neemt het Hof inderdaad een beslissing voor 
en in de plaats van de afstanddoende partij, terwijl die partij er belang bij kan heb
ben om het cassatieberoep uit te stellen tot na het eindarrest. Het Hof zou hier dus 
eigenn'lachtig zelf de keuze maken, daar waar die keuzemogelijkheid enkel aan de par
tij zelf toekomt. 

30. Anders gesteld : het in aanmerking nemen van de dwaling, waarmee, in de reeds 
aangehaalde vaste rechtspraak enkel en alleen rekening wordt gehouden omdat dit 
juist in het belang is van de afstanddoende partij (die anders onherroepelijk een rechts
middel zou verliezen), zou, in het geval dat ons thans bezighoudt, een tegenoverge
steld effect sorteren : het in aanmerking nemen van de dwaling (en de hierop ge
steunde weigering vanwege het Hof om de afstand te decreteren) zou inderdaad 
integendeel tot gevolg hebben dat het Hof de optie, die de afstanddoende partij had 
om hetzij onmiddellijk, hetzij later cassatieberoep aan te tekenen, niet langer aan deze 
partij overlaat, maar deze keuzemogelijkheid zelf invult. Het Hof zou aldus - zo al 
niet met bevoegdheidsoverschrijding, dan toch minstens met miskenning van het recht 
van verdediging, - een recht uitoefenen dat exclusief aan een procespartij toekomt 
en ten onrechte in de plaats treden van deze procespartij door zelf, als rechts
orgaan dat daartoe geen enkele bevo~gdheid heeft, de verdedigingsstrategie van deze 
procespartij te bepalen. P_ 

31. Uit louter theoretisch standpunt dienen er zich voor het probleem dat ons thans 
aanbelangt vier mogelijke oplossingen aan. Het lijkt aangewezen deze oplossingen te 
toetsen aan de resultaten van bovenstaande analyse. 

32. Eerste oplossing : 

Deze oplossing sluit aan bij de beslissing van het Hof in zijn arrest van 20 ja
nuari 1999 (45), waar uitgegaan wordt van het standpunt dat de inverdenkingge
stelde een quasi onbeperkte mogelijkheid heeft om onmiddellijk cassatieberoep aan 
te tekenen tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat gewezen 
werd op het hoger beroep van het openbaar ministerie of van de burgerlijke partij, ge
zien het Hofer, althans impliciet, van uitgaat dat de voorwaarde dat de kamer van 
inbeschuldigingstelling uitspraak deed over onregelmatigheden, verzuimen, nietig
heden of gronden van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering hier 
niet van toepassing is. Wanneer de beslissing van 20 januari 1999 wordt toegepast op 
de voorliggende zaak, kan het Hof alleen vaststellen dat het onmiddellijk cassatie
beroep van de inverdenkinggestelde ontvankelijk is. De beslissing waartegen cassatie
beroep werd ingesteld, is dan immers een beslissing die binnen het toepassings
gebied van artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering valt, vermits het een 
arrest is dat gewezen werd bij toepassing van artikel135 (lees : artikel 135, § 1,) Wet
hoek van Strafvordering. Dit brengt meteen mee dat de afstand, die gesteund is op het 
voorbarig en dus onontvankelijk karakter van het cassatieberoep, door dwaling is aan
getast en dat het Hofbijgevolg moet weigeren om akte van de afstand te verlenen en 
uitspraak moet doen op de voorziening. 

· Deze oplossing kan weliswaar verzoend worden met de tekst zelfvan de wet, die en
kel refereert naar artikel135 zonder verdere precisering, maar is manifest in tegen
strijd met de duidelijke wil van de wetgever, die de rechtsmiddelen van de inverden
kinggestelde tegen beslissingen inzake de rechtspleging strikt wenste te beperken tot 
eventuele procedure-incidenten, met uitsluiting van alle andere middelen die in feite 

(45) Cass., 20 jan. 1999, A.R. P.98.1590.F, gepubliceerd in R.D.P.C., 1999, p. 723. 
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de grond van de zaak raken of waarvan het onderzoek een beoordeling van de fei
ten, om het al dan niet bestaan van voldoende bezwaren vast te stellen, veronder
stelt. Deze oplossing kan bijgevolg niet weerhouden worden. 

33. Tweede oplossing : 
De tweede oplossing zou er kunnen in bestaan dat de eerste oplossing bovendien ge

combineerd wordt met het gegeven dat het onmiddellijk cassatieberoep, tenminste wat 
de procedure-incidenten betreft, facultatief is, omdat de inverdenkinggestelde, naast 
de mogelijkheid van het onmiddellijk cassatieberoep, er ook kan voor opteren dit 
cassatieberoep (enkel voor wat de procedure-incidenten betreft) uit te stellen tot na 
de eindbeslissing. 

Het Hof zal in dit geval allereerst moeten vaststellen dat de onmiddellijke voor
ziening in haar geheel ontvankelijk is. In een tweede tijd zal het Hof de gevolgen van 
de afstand moeten onderzoeken : wat de eventuele procedure-incidenten betreft, kan 
het decreteren van de afstand geen nadelige gevolgen hebben voor de afstand
doende partij, vermits er later nog een cassatieberoep op dezelfde gronden open
staat. Voorzover de voorziening betrekking heeft op procedure-incidenten kan er dus 
akte verleend worden van de afstand. Dit is evenwel niet het geval voor die aspec
ten van de voorziening die geen betrekking hebben op procedure-incidenten : voor deze 
as pecten van de voorziening moet het Hof inderdaad vaststellen dat de afstand door 
dwaling is aangetast en zal het Hof bijgevolg moeten oordelen dat er geen grond be
staat om akte te verlenen van de afstand. Omtrent deze aspecten zal het Hof dan ook 
onmiddellijk uitspraak moeten doen. 

Deze hybride oplossing vertoont uiteraard dezelfde nadelen als de eerste oplos
sing, maar is bovendien ook intellectueel onzuiver : enerzijds wordt geen rekening ge
houden met de wil van de wetgever, met name daar waar het de beperking van de mo
gelijkheid om onmiddellijk cassatieberoep in te stellen betreft, maar anderzijds wordt 
wel het gegeven van de keuzemogelijkheid weerhouden, daar waar dit gegeven even
zeer alleen terug te vinden is in de voorbereidende werkzaamheden en niet in de tekst 
zelfvan artikel416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering. 

Deze tweede oplossing voldoet bijgevolg nog minder dan de eerste en dient dus even
eens verworpen te worden. 

34. Derde oplossing : 
In de derde oplossing wordt voortgebouwd op de beslissing van het Hof in zijn ar

rest van 9 maart 1999 (46), waar het uitgangspunt was dat de ontvankelijkheid van 
het onmiddellijk cassatieberoep van de inverdenkinggestelde wel degelijk onderwor
pen is aan de voorwaarde dat de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak deed 
over een procedure-incident, zoals bedoeld in artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvor
dering. Hier wordt dus uitgegaan van de mogelijkheid van een beperkt onmiddel
lijk cassatieberoep van de inverdenkinggestelde. Voorzover het cassatieberoep effec
tiefbetrekking heeft op een procedure-incident (in casu de uitspraak van de kamer 
van inbeschuldigingstelling om trent de regelmatigheid van het tijdens het gerech
telijk onderzoek uitgevoerd deskundigenonderzoek) is dit cassatieberoep ontvanke
lijk omdat het bestreden arrest, wat dit punt betreft, onder het toepassingsgebied van 
artikel416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering valt. Bij toepassing van de "klas
sieke" principes inzake het decreteren van de afstand zal het Hofbijgevolg moeten wei
geren akte te verlenen van de afstand voorzover de afstand door dwaling is aange
tast, met name daar waar deze afstand betrekking heeft op het onderdeel van de 
voorziening, dat slaat op het procedure-incident, terwijl voor de andere onderdelen van 
de voorziening de afstand zal moeten gedecreteerd worden, gezien de afstand
doende partij voor deze overige onderdelen terecht oordeelde dat het cassatieberoep 
voorbarig was. Het Hof zal dus (definitief1) uitspraak moeten doen over het procedure
incident en akte verlenen van de afstand voor de andere aspecten van de voorzie
ning, 

Deze oplossing kan niet alleen ingepast worden in de tekst van artikel 416, 
tweede lid Wetboek van Strafvordering, maar is bovendien, wat de ontvankelijk
heid van het onmiddellijk cassatieberoep betreft, volkomen in overeenstemming met 

(46) Cass., 9 maart 1999, A.R. P.99.0186.N. 
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de duidelijke wil van de wetgever en met de economie van de wet. Nochtans blijft er 
een probleem bestaan : bij deze derde oplossing wordt geen enkele rekening gehou
den met het feit dat dit onmiddellijk cassatieberoep, waar het procedure-incidenten 
betreft, - steeds volgens de duidelijke wil van de wetgever - facultatief is. Ret eind
resultaat zal zijn dat het Rof zich in de plaats stelt van de procesvoerende partij door 
zelf de optie te lichten en zelf de proces- of verdedigingsstrategie te bepalen. Door een 
definitieve uitspraak te doen omtrent het procedure-incident, ontneemt het Rofin
gevolge het principe "cassation sur cassation ne vaut" aan de eiser in cassatie, on
clanks het feit dat hij formeel afstand deed van zijn cassatieberoep, de mogelijkheid 
om het opgeworpen procedure-incident opnieuw aan te voeren na de eindbeslissing. 
Deze derde oplossing contrasteert hierdoor sterk met de onderliggende gedachten
gang van het Rof, die geleid heeft tot de rechtspraak inzake het niet-decreteren van 
de afstand ingeval deze aangetast is door dwaling. De derde oplossing kan om deze 
reden evenmin bevredigen. 

35. Vierde oplossing : 

Deze laatste oplossing vertrekt, net zoals de derde oplossing, van een beperkte mo
gelijkheid voor de inverdenkinggestelde om onmiddellijk cassatieberoep in te stel
len tegen arresten van de kamer van inbeschuldigingstelling, met name daar waar deze 
betrekking hebben op procedure-incidenten, maar combineert deze oplossing met het 
gegeven dat deze mogelijkheid tot onmiddellijke voorziening slechts facultatiefis. Dit 
heeft voor gevolg dat de voorziening gedeeltelijk ontvankelijk is (met name wat het 
procedure-incident betreft), maar dat het Rof toch akte zal moeten verlenen van de 
afstand voor de totale voorziening, deels omdat de beslissing inderdaad geen beslis
sing is in de zin van artikel416, eerste en tweede lid, Wetboek van Strafvordering (met 
name voor aile aspecten van de uitspraak van de kamer van inbeschuldigingstel
ling die geen betrekking hebben op procedure-incidenten), deels omdat het verle
nen van de afstand, voor die aspecten van de voorziening die wel betrekking heb
ben op procedure-incidenten en waar de voorziening bijgevolg wel ontvankelijk was, 
in geen enkel geval enig nadeel kan opleveren voor de afstanddoende partij, zelfs niet 
wanneer de afstanddoende partij in dwaling verkeerde omtrent de juiste aard van de 
beslissing. De afstanddoende partij kan immers niet aileen nog steeds en op de
zelfde gronden een nieuw cassatieberoep insteilen na de eindbeslissing, maar deze par
tij kan er bovendien belang bij hebben - ook wanneer dit belang niet aangevoerd wordt 
in de akte van afstand of zelfs nog niet in te schatten is op het ogenblik van de af
stand - om dit cassatieberoep te reserveren voor een latere fase van de rechtsple
ging. 

Deze laatste oplossing strookt dus niet aileen met de tekst van artikel416, tweede 
lid, Wetboek van StrafVordering en met de duidelijke wil van de wetgever - zowel wat 
de beperking van de mogelijkheid van onmiddellijk cassatieberoep als wat de keu
zemogelijkheid betreft -, maar respecteert bovendien ten voile het recht van de proces
partij om zelf het initiatief in handen te houden bij de beslissing of, en in voorko
mend geval in welke fase van de rechtspleging, zij een beschikbaar rechtsmiddel zal 
aanwenden, en om zodoende de door haar gekozen strategie uit te werken. 

Conclusie: 
Ret Rof dient akte te verlenen van de afstand voor het geheel van de voorziening 

(vierde oplossing) 

Ondergeschikt, en voorzover het Rof deze zienswijze niet zou kunnen bijtreden, dient 
akte verleend te worden van de afstand voorzover die geen betrekking heeft op de uit
spraak over de bewijsverkrijging als bedoeld in artikel131, § 1, 2°, Wetboek van Straf
vordering (in casu over de regelmatigheid van het tijdens het gerechtelijk onder
zoek uitgevoerde deskundigenonderzoek), maar moet het Rofweigeren akte te verlenen 
van de afstand, voorzover de afstand betrekking heeft op dit laatste onderdeel van de 
uitspraak. (derde oplossing). In dit geval dient het Rof bijgevolg meteen ook uit
spraak te doen wat dit laatste onderdeel van de voorziening betreft : gezien even
wei, wat precies dit laatste onderdeel van het arrest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling van het hof van beroep te Antwerpen van 20 mei 1999 betreft, de 
substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht geno
men werden en de beslissing overeenkomstig de wet gewezen is, is er aanleiding tot 
verwerping. 
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ARREST 

(A.R. P.99.0905.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 mei 1999 gewezen door 
het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling; 

I. Over de afstand : 
Ov,erwegende dat mr. Rene Biitzler, advocaat bij het Hof van Cassatie, bij 

akte ter griffie van het Hof ontvangen op 17 augustus 1999, verklaart na
mens de eisers afstand zonder berusting van de voorziening te doen op grond 
dat ''het (cassatieberoep) voorbarig is, nude voorliggende beslissing geen eind
beslissing vormt in de zin van artikel 416 van het Wetboek van Strafvor
dering"; 

Overwegende dat het bestreden arrest op hoger beroep van de verweer
ders, burgerlijke partijen, oordeelt dat er tegen de eisers voldoende bezwa
ren bestaan, er geen grond tot een aanvullend onderzoek is en het tijdens het 
gerechtelijk onderzoek gevoerde deskundigenonderzoek regelmatig is en het 
de eisers naar de correctionele rechtbank verwijst wegens de telastleggin
gen van onopzettelijk de dood te hebben veroorzaakt (A) en schuldig ver
zuim (B); 

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 416, eerste lid, Wetboek van Straf
vordering, tegen voorbereidende arresten en arresten van onderzoek of te
gen in laatste aanleg gewezen vonnissen van dezelfde soort eerst cassatie
beroep openstaat na het eindarrest ofhet eindvonnis; dat het tweede lid van 
hetzelfde artikel, zoals aangevuld bij de wet van 12 maart 1998, in wer
king getreden op 2 oktober 1998, evenwel bepaalt dat deze regel niet van toe
passing is op arresten inzake bevoegdheid of met toepassing van de arti
kelen 135 en 235bis van hetzelfde wetboek of op arresten inzake de burgerlijke 
rechtsvordering die uitspraak doen over het beginsel van aansprakelijk
heid; 

Dat ingevolge artikel135, § 2, Wetboek van Strafvordering de inverden
kinggestelde hoger beroep kan instellen tegen volgende beschikkingen van 
de raadkamer : 

1. beschikkingen betreffende onregelmatigheden, verzuimen of nietighe
den als bedoeld in artikel 131, § 1, Wetboek van Strafvordering, op voor
waarde dat het middel in schriftelijke conclusie werd ingeroepen voor de raad
kamer; 

2. beschikkingen bedoeld in artikel 539 Wetboek van Strafvordering; 
3. verwijzingsbeschikkingen bepaald in de artikelen 129 en 130 Wet

hoek van Strafvordering in geval van niet-ontvankelijkheid of van verval van 
de strafvordering, op voorwaarde dat het middel in schriftelijke conclusie werd 
ingeroepen voor de raadkamer, behalve wanneer ze zijn ontstaan na de de
batten voor de raadkamer; 

4. verwijzingsbeschikkingen in de mate dat zij zelf door onregelmatighe-
den, verzuimen of nietigheden zijn aangetast; ' 

Dat uit de context van de artikelen 416, tweede lid, en 135, § 2, Wet
hoek van Strafvordering volgt dat de inverdenkinggestelde aileen maar in 
gelijkaardige gevallen onmiddellijk cassatieberoep kan instellen tegen de be
slissing van de kamer van inbeschuldigingstelling; 

Overwegende dat het cassatieberoep voorbarig is in de mate dat het be
streden arrest oordeelt dat er tegen de eisers voldoende bezwaren be
staan, er geen grorid tot een aanvullend onderzoek is en het vervolgens de 
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eisers naar de correctionele rechtbank verwijst wegens de telastleggingen van 
onopzettelijk de dood te hebben veroorzaakt (A) en schuldig verzuim (B); 

Dat in die mate de afstand kan worden verleend; 
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing dat het tij

dens het gerechtelijk onderzoek gevoerde deskundigenonderzoek regelma-
tig is : ' 

Overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de 
wet is gewezen; 

Om die redenen, verleent akte van de afstand, behalve in zoverre het be
streden arrest uitspraak doet over de regelmatigheid van het tijdens het ge
rechtelijk onderzoek uitgevoerde deskundigenonderzoek; verwerpt de voor
ziening wat dit laatste betreft; veroordeelt de eisers in de kosten. 

11 januari 2000 - 2• kamer- Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter- Verslagge
ver : de h. Maffei - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Biitzler; A. Goossens, Antwerpen. 

Nr. 21 

2• KAMER - 11 januari 2000 

1 o CASSATIE- VORDERINGEN TOT VERNIETIGING. CASSATIEBEROEP IN HET BELANG VAN DE 
DE WET- STRAFZAKEN- VOORZIENING VAN DE PROCUREUR-GENERAAL- VORDERING TOT VER
NIETIGING -ARTIKEL 441 SV.- VERJARING VAN DE STRAFVORDERING. 

2° VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- 'IERMIJNEN- VOORZIENING VAN DE 
PROCUREUR-GENERAAL- VORDERING TOT VERNIETIGING -ARTIKEL 441 SV.- VERNIETI
GING- GEVOLG. 

3° CASSATIE- VORDERINGEN TOT VERNIETIGING. CASSATIEBEROEP IN HET BELANG VAN DE 
WET- STRAFZAKEN- VOORZIENING VAN DE PROCUREUR-GENERAAL- ARTIKEL 441 SV. - VER
NIETIGING VAN DE VEROORDELING- VERWIJZING NA CASSATIE - GEVOLGEN TEN AANZIEN VAN 
DE VERDACHTE. 

4° VERWIJZING NA CASSATIE- STRAFZAKEN- VOORZIENING VAN DE PROCUREUR
GENERAAL -ARTIKEL 441 SV.- VERNIETIGING VAN DE VEROORDELING- GEVOLGEN TEN AAN
ZIEN VAN DE VERDACHTE. 

1 o en 2° Wanneer, op een door de procureur-generaal ten verzoeke van de minister van 
Justitie ingestelde voorziening, een veroordeling overeenkomstig art. 441 Sv. wordt 
vernietigd, kan de strafvordering opnieuw worden ingesteld en begint de termijn van 
verjaring van de strafvordering, die opgehouden heeft te !open vanaf de datum van 
het verval van de strafvordering door de in kracht van gewijsde getreden eerdere ver
oordeling, opnieuw te lopen vanaf de datum van het arrest van vernietiging (1). (Art. 
441 Sv.) 

(1) Cass., 13 mei 1992, A.R. 9704, nr. 475. 
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3° en 4° Wanneer, op een door de procureur-generaal ten verzoeke van de minister van 
Justitie ingestelde voorziening, een veroordeling overeenkomstig art. 441 Sv. wordt 
vernietigd, komt de vernietiging van de beslissing de veroordeeelde ten goede in zo
verre zulks voor hem voordelig is (2). 

(PROC.-GEN. BIJ HET HOF VAN CASSATIE IN ZAKE D ... ) 

ARREST 

(A.R. P.99.1387.N) 

RET HOF; - Gelet op de vorderingen van de procureur-generaal bij het 
Hofvan Cassatie van 30 september 1999 en 23 november 1999, deze laat
ste vordering luidende als volgt : 

"Aan de tweede kamer van het Hof van Cassatie 

De ondergetekende procureur-generaal heeft de eer hierbij uiteen te zet
ten dat de minister van Justitie hem bij schrijven van 21 september 1999, 
met kenmerk 'Directoraat-generaal Strafwetgeving en Rechten van de Mens 
- DienstAlgemeen Internationaal Strafrecht, CAR-CAN/99/134', bevel heeft 
gegeven om overeenkomstig artikel 441 van het Wetboek van Strafvordering
bij het Hof aangifte te doen van het op 14 juni 1993 gewezen en in kracht 
van gewijsde gegane vonnis van de Correctionele Rechtbank te Kortrijk, waar
bij DEGRYSE Willy, Jozef, geboren te Roeselare op 9 juli 1949, herbergier, 
wonende te 8900 leper, Rijselsestraat, 111, bij verstek, tot een hoofdgevan
genisstraf van een jaar werd veroordeeld wegens overtreding van artikel 
391bis van het Strafwetboek, welk misdrijf in staat van bijzondere herha
ling is gepleegd van 1 juni 1992 tot 15 april 1993. 

De overtredingen van artikel 391bis van het Strafwetboek worden ge
straft met gevangenisstrafvan acht dagen tot zes maand en met een geld
boete van vijftig tot vijfhonderd frank of met een van die straffen aileen; vol
gens het laatste lid van artikel 391bis van het Strafwetboek kunnen, in geval 
van een tweede veroordeling wegens een van de in dit artikel omschreven 
misdrijven, gepleegd binnen een termijn van vijf jaar te rekenen van de eer
ste, de straffen worden verdubbeld. 

Daar de duur van een maand gevangenis volgens artikel 25 van het 
Strafwetboek dertig dagen bedraagt, mocht de gevangenisstraf die de recht
bank te dezen mocht uitspreken, rekening houdende met de herhaling, niet 
meer dan twaalf maanden of driehonderd zestig dagen bedragen. Nu de op
gelegde straf een kalenderjaar bedraagt, is ze derhalve onwettig. 

Gelet op de aanvankelijke vordering van 30 september1999; 

Overwegende dat het aannemen van huidige aanvullende vordering moet 
leiden tot de vernietiging van de beslissing tot veroordeling; dat dergelijk ar
rest van vernietiging tot gevolg heeft dat de strafvordering herleeft en op
nieuw kan worden ingesteld; 

Overwegende dat het op 8 juli 1993 in kracht van gewijsde getreden von
nis van 14 juni 1993 van de Correctionele Rechtbank te Kortrijk de straf
vordering heeft doen vervallen; dat dit verval zich verzet tegen het verder 

(2) Cass., 15 maart 1988, A.R. 1829, nr. 442. 
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lopen van de verjaringstermijn van de strafvordering tijdens de periode 
tussen de datum van het verval en het uit te spreken arrest van vernieti
ging; 

Overwegende dat hieruit volgt dat de verjaringstermijn, die opgehouden 
heeft te lopen vanaf de datum van het verval, zijn loop zal hernemen vanaf 
de datum van het arrest van vernietiging; 

Om die redenen, vordert de ondergetekende procureur-generaal dat het het 
Hof gelieve, ongeacht de aanvankelijke vordering van 30 september 1999, het 
aangegeven vonnis te vernietigen, te bevelen dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis en de zaak naar een 
andere correctionele rechtbank te verwijzen. 

Brussel, 23 november 1999 
Voor de procureur-generaal, 

De advocaat-generaal, 
(get.) P. Duinslaeger" 

Gelet op artikel441 Wetboek van Strafvordering, aannemende de rede
nen van vermelde vordering; 

Vernietigt het vonnis nr. 1880 van 14 juni 1993 van de Correctionele Recht
bank te Kortrijk met dien verstande dat de vernietiging van de beslissing de 
veroordeelde ten goede komt in zoverre zulks voor hem voordelig is; be
veelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver
nietigde vonnis; verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te le
per. 

11 januari 2000 - 2° kamer - Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter - Thr
slaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat
generaal. 

Nr. 22 

2e KAMER - 12 januari 2000 

HELING- BESTANDDELEN. 

De appelrechters beslissen naar recht dat de inzittende van een gestolen voertuig dat 
voertuig niet heeft geheeld, wanneer zij vaststellen dat die persoon af en toe als in
zittende heeft plaatsgenomen in een voertuig waarvan hij wist of had moeten we
ten dat het gestolen was, maar vervolgens oordelen dat hij geen enkele feitelijke macht 
over dat voertuig heeft uitgeoefend en uitsluiten dat hij het, door gebruik of mede
gebruik, in bezit of detentie heeft genomen (1). (Art. 505 Sw.) 

(1) Zie Cass., 4 juni 1996, A.R. P.95.0778.N, nr. 208. 
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(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS 
T. LANDSBOND VOOR BEROEPS- EN ONAFHANKELIJKE ZIEKENFONDSEN E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.99.0242.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 december 1998 gewe
zen door het Hof van Beroep te Bergen; 

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de door de 
verweerster Fran~oise Limont tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvor
dering en op de door de andere verweerders tegen eiser ingestelde burger
lijke rechtsvorderingen, in zoverre de laatstgenoemde beslissingen uit
spraak doen over het beginsel van de aansprakelijkheid; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 

Overwegende dat het arrest, op de in het middel weergegeven appel
conclusie van eiser, antwoordt dat ''het weliswaar bewezen is dat Limont Alain 
zich tijdens de diefstal van het voertuig van Lessire Christian inderdaad in 
het gezelschap bevond van Spanoghe Vincent en Derveau Jean-Michel, maar 
uit de gegevens van het dossier daarom niet blijkt dat (Limont Alain) zou heb
ben deelgenomen aan de uitvoering van dat feit op een van de bij artikel 66 
van het Strafwetboek bepaalde wijzen, of dat hij onderrichtingen zou heb
ben gegeven om het te plegen of de in artikel 67 van het Strafwetboek be
doelde hulp zou hebben verleend; dat Spanoghe Vincent, daarentegen, wiens 
verklaringen wat dat betreft niet in twijfel hoeven te worden getrokken, aan
gezien hij de gevolgen en de draagwijdte ervan niet kon inschatten, hier
omtrent verklaart heeft: 'Limont heeft niet zelfmaterieel aan de diefstal deel
genomen, hij is later in het voertuig gestapt'; dat het feit dat Limont Alain 
in voornoemd voertuig, waarvan hij wist of had moeten weten dat het ge
stolen was, af en toe als inzittende heeft plaatsgenomen, geen heling te zijner 
laste oplevert, aangezien zijn gedrag hem geen enkele macht over dat voer
tuig heeft verschaft en bijgevolg noch het bezit noch zelfs de detentie van dat 
voertuig tot gevolg heeft gehad"; 

Overwegende dat de appelrechters, door die gronden, geantwoord heb
ben op de appelconclusie van eiser en hun beslissing regelmatig met rede
nen hebben omkleed; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist; 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat de noodzakelijke bestanddelen van het misdrijf heling 
het bezit of de detentie zijn van een door een misdaad of wanbedrijf ver
kregen voorwerp en de voorafgaande of met het bezit of de detentie samen
vallende kennis van de onrechtmatige oorsprong van dit voorwerp; dat het 
bezit of de detentie kunnen bestaan uit het gebruik of het medegebruik van 
het voorwerp; 

Overwegende dat het arrest beslist "dat het feit dat Limont Alain in voor
noemd voertuig, waarvan hij wist of had moeten weten dat het gestolen was, 
af en toe als inzittende heeft plaatsgenomen, geen heling te zijner laste op
levert, aangezien zijn gedrag hem geen enkele macht over dat voertuig heeft 
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verschaft en bijgevolg noch het bezit noch zelfs de detentie van dat voer
tuig tot gevolg heeft gehad"; dat het arrest derhalve oordeelt dat Alain Li
mont geen enkle feitelijke macht over dat voertuig heeft uitgeoefend en, bij
gevolg, uitsluit dat hij het, door gebruik of medegebruik, in bezit of detentie 
heeft genomen; 

Dat de appelrechters, door die grond, hun beslissing volgens welke Alain 
Limont het voertuig niet heeft geheeld, naar recht verantwoorden; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 

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

12 januari 2000 - 2• kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Batsele - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Gerard. 

Nr. 23 

2• KAMER - 12 januari 2000 

1° STRAF -ANDERE STRAFFEN- VERBEURDVERKLARING- VASTSTELLING VAN DE WETTE
LIJKE VOORWAARDEN. 

2° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTI
KEL 6.3 - ARTIKEL 6.3.E- RECHT OP GRATIS BIJSTAND VAN EEN TOLK- BE GRIP. 

3° GERECHTSKOSTEN- STRAFZAKEN -ALLERLEI- RECHT OP GRATIS BIJSTAND VAN EEN 

TOLK- BEG RIP. 

4 o CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN- VERBAND MET BESTREDEN BESLISSING- BE
STREDEN BESLISSING- VEROORDELING- VOORWERP VAN HET MID DEL- VOORBEREIDEND ON
DERZOEK. 

5° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN- NIEUW MIDDEL- MIDDEL DAT KRITIEK OE
FENT OP DE BEHANDELING VAN DE ZAAK IN EERSTE AANLEG- NIET AAN DE APPELRECHTER 
VOORGELEGD MIDDEL. 

1 o De beslissing die, in strafzaken, de bijzondere verbeurdverklaring beveelt, is niet naar 
recht verantwoord, als zij niet vaststelt dat de zaken die gediend hebben of be
stemd waren tot het plegen van het misdrijf, het eigendom van de ueroordeelde zijn 
(1). (Art. 42, 1°, Sw.) 

2° en 3° De tolkkosten mogen niet ten laste van de beklaagde worden gelegd (2). (Art. 
6.3.e E.V.R.M.) 

(1) Zie Cass., 11 sept. 1990, A.R. 4051, nr. 18. 

(2) Zie Cass., 25 jan. 1984, A.R. 3376, nr. 280. 
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4 o Het middel dat betrekking heeft op het voorbereidend onderzoek is, in de regel, niet 
ontvankelijk tot staving van het cassatieberoep tegen een veroordelend arrest of von
nis (3). 

5° Het middel dat kritiek oefent op de behandeling van de zaak in eerste aanleg, is nieuw 
en derhalve niet ontvankelijk, wanneer het niet is voorgelegd aan de bodemrechter 
die in hager beroep uitspraak doet (4). 

(S ... , P. .. T. CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN EN VOOR RACISMEBESTRIJDING E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.99.1189.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 juni 1999 gewezen door 
het Hof van Beroep te Luik; 

I. Op de voorziening van de beklaagde Andre Laruelle : 

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

2. waarbij de bijzondere verbeurdverklaring van de in beslag genomen voor
werpen wordt bevolen : 

Over het tweede middel : 
Overwegende dat de bijzondere verbeurdverklaring van de zaken die het 

voorwerp van het misdrijf uitmaken, of die gediend hebben of bestemd wa
ren tot het plegen van het misdrijf, met toepassing van artikel 42, 1 o, 
Strafwetboek, alleen kan worden bevolen wanneer die zaken het eigen
dom van de veroordeelde zijn; 

Overwegende dat de rechter de voorwaarden moet vermelden waaraan, val
gens de wet, de verbeurdverklaring moet voldoen; 

Overwegende dat het arrest, met bevestiging van het beroepen vonnis, be
slist dat "de in beslag genomen en op de griffie van de rechtbank neerge
legde stukken, die gediend hebben om de aan de beklaagden ten laste ge
legde feiten te plegen, verbeurd moeten worden verklaard", zonder te 
vermelden dat de voorwerpen het eigendom zijn van een van de beklaag
den; dat, aldus, de appelrechters hun beslissing niet naar recht verantwoor
den; 

Dat het middel gegrond is; 
3. waarbij hij in de kosten wordt veroordeeld : 
Over het eerste middel : 
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, niet 

blijkt dat de appelrechters de tolk- ofvertaalkosten ten laste van e~ser heb
ben gelegd; 

In tegenstelling tot de voorgaande arresten die, zoals het arrest van 25 jan. 1984, vaststelden 
dat uit geen enkele vermelding van de bestreden beslissing blijkt dat de tolkkosten niet begre
pen zijn in de tegen eiser uitgesproken veroordeling in de kosten, stelt dit arrest vast dat uit geen 
enkel stuk waarop het Hofvermag acht te slaan, blijkt dat de appelrechters de vertaal- oftolk
kosten ten laste van eiser hebben gelegd. 

(3) Cass., 25 mei 1994, A.R. P.94.0068.F, nr. 262. 

(4) Zie Cass., 4 nov. 1992, A.R. 9967, nr. 714. 
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Dat het middel feitelijke grondslag mist; 
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorge

schreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

II. Op de voorziening van de beklaagde Domenico Sapere: 
A. In zoverre zij gericht is tegen de beslissing op de strafvordering : 

2. waarbij de bijzondere verbeurdverklaring van de in beslag genomen voor
werpen bevolen wordt : 

Over het ambtshalve aangevoerde middel : schending van artikel 42, 1 o, 
van het Strafwetboek: 

Overwegende dat de appelrechters, om de sub I, in antwoord op het iden
tieke middel van de eiser Andre Laruelle gegeven gronden, eisers veroor
deling tot de bijzondere verbeurdverklaring niet naar recht verantwoor
den; 

3. waarbij eiser, voor het overige, veroordeeld wordt wegens de andere, hem 
ten laste gelegde feiten : 

Overwegende dat het middel betoogt dat de onderzoeksrechter ver
zuimd heeft twee gegevens ten gunste bij het dossier te voegen, die naar aan
leiding van een ander onderzoek zijn opgespoord en "waarvan hij dus weet 
had op het ogenblik dat hij deze zaak onderzocht", zodat de artikelen 55 en 
56 van het Wetboek van Strafvordering zijn geschonden en "de algemene 
rechtsbeginselen betreffende het vooronderzoek'' en eisers recht van verde
diging zijn miskend; 

Overwegende dat het middel, dat betrekking heeft op het vooronder
zoek, in de regel niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat het middel tevens niet ontvankelijk is, in zoverre het ge
wag maakt van lacunes in de behandeling van de zaak in eerste aanleg en 
in zoverre uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, niet blijkt 
dat eiser dat verweer voor de appelrechter heeft aangevoerd; 

En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

III. Op de voorzieningen van de beklaagden Marina Konstantinova en Andre 
Flasse: 

A. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen op de straf
vordering: 

2. waarbij de bijzondere verbeurdverklaring van de in beslag genomen voor
werpen wordt bevolen: 

Over het ambtshalve aangevoerde middel : schending van artikel 42, 1 o, 
van het StrafWetboek : 

Overwegende dat de appelrechters, om de sub I, in antwoord op het iden
tieke middel van de verweerder Laruelle gegeven gronden, de veroorde
ling van de eisers tot de bijzondere verbeurdverklaring niet naar recht ver
antwoorden; 
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de ei
sers veroordeelt tot de bijzondere verbeurdverklaring; verwerpt de voorzie
ningen voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt elke eiser 
in drie vierde van de kosten van zijn voorziening en laat het overige vierde 
ten laste van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hofvan Be
roep te Bergen. 

12 januari 2000 - 28 kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Fettweis - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. G. Riga en F. Kutty, Luik. 

Nr. 24 

28 KAMER- 12 januari 2000 

REGELING VAN RECHTSGEBIED- STRAFZAKEN- TUSSEN ONDERZOEKSGERECHT EN 
VONNISGERECHT- AARD VAN HET MISDRIJF - VORDERING VAN DE PROCUREUR DES KO· 
NINGS- VORDERING TOT VERBETERING- RAADKAMER- VERWIJZING NAAR DE CORRECTIO
NELE RECHTBANK WEGENS GECORRECTIONALISEERDE MISDADEN EN WANBEDRIJVEN- BE
SLISSING VAN HET VONNISGERECHT- BESLISSING IN HOGER BEROEP- BESLISSING TOT 
ONBEVOEGDVERKLARING- IN KRACHT VAN GEWIJSDE GEGANE BESLISSINGEN- BESLIS
SING TOT ONBEVOEGDVERKLARING NIET NAAR RECHT VERANTWOORD- VERNIETIGING VAN HET 
ARREST VAN HET HOF VAN BEROEP - VERWIJZING NAAR HETZELFDE, ANDERS SAMENGE
STELDE HOF VAN BEROEP. 

Wanneer het hof van beroep zich onbevoegd heeft verklaard om kennis te nemen van 
de strafvordering, op grand dat de raadkamer misdaden niet heeft gecorrectiona
liseerd, hoewel die raadkamer ze had gecorrectionaliseerd met overname van de gran
den van de vordering tot verbetering van de procereur des Konings, die betrekking 
hadden op de voor die telastleggingen in aanmerking te nemen verzachtende om
standigheden, vernietigt het Hof, dat beslist tot regeling van rechtsgebied, het ar
rest van het hof van beroep en verwijst het de zaak naar hetzelfde, maar anders sa
mengestelde hof van beraep (1) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK T. J ... E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.99.1392.F) 

HET HOF; - Gelet op het verzoek tot regeling van rechtsgebied, dat op 
de griffie van het Hof is ontvangen op 7 oktober 1999 en waarvan een eens
luidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht; 

Overwegende dat de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Luik bij beschikking van 11 februari 1998 de verdachten Richard Jansen, 

(1) Zie Cass., 18 mei 1983, A.R. 2953, nr. 519. 
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Fredy Breuer, Bernard Zanella, Christian Clesse en Rene Gerard verwe
zen heeft naar de Correctionele Rechtbank te Luik, "wegens de in de vor
dering omschreven inbeschuldigingstellingen"; 

Overwegende dat de procureur des Konings, in zijn vordering van 5 juni 
1997, de verwijzing van de voormelde verdachten vordert uit hoofde van, als 
dader ofmededader: A.l. Jansen, huisdiefstal, B.2. Breuer en Zanella, zware 
diefstal, B.3. Clesse, zware diefstal, en C.4. Gerard, heling, en met betrek
king tot de "inbeschuldigingstelling B" verzachtende omstandigheden aan-
voert; · 

Overwegende dat de raadkamer de procureur des Konings heeft ver
zocht om de omschrijving van de telastlegging A.l. te onderzoeken en dat 
laatstgenuemde, op de terechtzitting van 11 februari 1998 van de voor
melde kamer, een vordering tot verbetering heeft neergelegd; dat hij in die 
vordering "tot verbetering van de eerste vordering" verzoekt om de verdach
ten te verwijzen uit hoofde van, als dader of mededader: A.l. Jansen, zware 
diefstal, A.2. Jansen, Breuer en Zanella, zware diefstal, A.3. Clesse, zware 
diefstal, daarbij vermeldend dat "op die feiten criminele straffen staan (. .. ), 
maar dat er aileen correctionele straffen moeten worden opgelegd, aange
zien rekening moet worden gehouden met verzachtende omstandigheden we
gens het ontbreken van eerdere veroordelingen tot criminele straffen", B.4. 
Gerard, heling; dat hij tevens de raadkamer verzoekt om, met betrekking tot 
de "inbeschuldigingstelling B", verzachtende omstandigheden in aanmer
king te nemen; 

Overwegende dat het Hofvan Beroep te Luik, op de hogere beroepen te
gen het vonnis van de Correctionele Rechtbank te Luik van 22 juni 1998 die 
de burgerlijke partij, de naamloze vennootschap Union Miniere, en het open
baar ministerie ten aanzien van de vijf beklaagden hebben ingesteld, zich bij 
arrest van 15 april 1999 onbevoegd heeft verklaard om kennis te nemen van 
de strafvordering, op grond "dat uit de gegevens van het dossier blijkt dat 
het openbaar ministerie, in zijn vordering van 5 juni 1997, verzocht om de 
beklaagden Jansen, wegens huisdiefstal, Breuer, Zanella en Clesse, we
gens zware diefstallen en Gerard, wegens heling, naar de correctionele recht
bank te verwijzen; dat het openbaar ministerie, in een tweede, niet gedag
tekende vordering, de verwijzing van de beklaagde Jansen vorderde, niet meer 
wegens de oorspronkelijke telastlegging, maar wegens de telastlegging van 
zware diefstal; dat het openbaar ministerie, met betrekking tot de telast
legging A, wei melding heeft gemaakt van verzachtende omstandigheden, 
maar aileen de correctionalisering van de telastlegging B heeft gevorderd, 
d.i. de telastlegging die betrekking heeft op een heling die met correctio
nele straffen wordt gestraft; dat de beschikking tot verwijzing, die de gron
den van de vordering ovemeemt zonder evenwel te verduidelijken om welke 
vordering het gaat, de voormelde telastlegging A dus niet heeft gecorrectio
naliseerd; (. .. ) dat de Correctionele Recht bank te Luik dus niet bevoegd was 
om uitspraak te doen over het geheel van de aan de beklaagden ten laste ge
legde feiten, wegens de samenhang die tussen de verschillende telastleg
gingen, waaronder de telastlegging A, kon bestaan; (. .. ) dat het hof (van be
roep), op dezelfde gronden, evenmin bevoegd was om uitspraak te doen over 
de grond van de tegen de beklaagden ingestelde vervolgingen"; 

Overwegende dat tegen de beschikking van 11 februari 1998 vooralsnog 
geen voorziening openstaat en dat het arrest van het hofvan beroep in kracht 
van gewijsde is gegaan; dat uit de tegenstrijdigheid tussen beide beslissin
gen een geschil over rechtsmacht is ontstaan dat de rechtsgang belem
mert; 
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Overwegende dat de in de verbeterde beschikking tot verwijzing be
doelde feiten van de telastleggingen A.l., A.2. en A.3. de misdaden schij
nen op te leveren die door de artikelen 66, 461 en 467 van het Strafwet
boek gestraft worden met opsluiting van vijf tot tien jaar; dat de raadkamer 
de gronden van die beschikking tot verbetering - die betrekking hebben op 
de voor de voormelde telastleggingen in -aanmerking te nemen verzach
tende omstandigheden - overneemt, en die misdaden aldus regelmatig ge
correctionaliseerd heeft; 

Overwegende dat de door het hof van beroep bedoelde samenhang blijkt 
te bestaan en dat voornoemd hof bevoegd was om kennis te nemen van het 
geheel van de aan Richard Jansen, Fredy Breuer, Bernard Zanella en Chris
tian Clesse verweten feiten; 

Om die redenen, beslissende tot regeling van rechtsgebied, vernietigt het 
arrest van 15 april 1999 van het Hof van Beroep te Luik; verwijst de zaak 
naar het anders samengestelde Hof van Beroep te Luik. 

12 januari 2000 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Batsele - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal. 

Nr. 25 

2e KAMER - 12 januari 2000 

1° BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN- EXPLOOT- BETEKENING BIJ TER POST 
AANGETEKENDE BRIEF- GELDIGHEID. 

2° HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- PRINCIPAAL 
BEROEP. VORM. TERMIJN- VERSTEKVONNIS - ONREGELMATIGE BETEKENING- HOGER BE
ROEP VAN DE VEROORDEELDE- 'IERMIJN- BEGIN. 

1 o De betekening, aan een woon- ofverblijfplaats in het buitenland, door verzending 
door de gerechtsdeurwaarder bij ter post aangetekende brief van een afschrift van de 
akte is onregelmatig, wanneer degene aan wie de betekening wordt gedaan, inge
schreven is in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente (1). (Art. 40, eer
ste lid, Ger.W.) 

2° Wanneer een beklaagde bij verstek is veroordeeld, kan de termijn van hager be
roep jegens hem niet ingaan als het vonnis hem niet op regelmatige wijze is bete
kend, zelfs als de akte van betekening hem overhandigd werd. 

(1) Zie Cass., 7 juni 1994, A.R. 7267, nr. 291. 
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(L ... ). 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.99.1490.F) 

89 

. HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 september 1999 ge
wezen door het Hof van Beroep te Bergen; 

Over het derde en vierde middel : 
Overwegende dat, krachtens artikel203, § 1, van het Wetboek van Straf

vordering, de termijn van hoger beroep ten aanzien van de bij verstek ver
oordeelde beklaagde vijftien dagen bedraagt, te rekenen van de dag na de re
gelmatige betekening van het vonnis; 

Overwegende dat het bestreden arrest vaststelt : 
1. dat de verzending van het beroepen vonnis, op verzoek van de procu

reur des Konings te Bergen, op 15 februari 1999 aan verweerder is bete
kend overeenkomstig artikel 40 van het Gerechtelijk Wetboek, luidens het
welk de gerechtsdeurwaarder, ten aanzien van hen die in Belgie geen gekende 
woonplaats, verblijfplaats of gekozen woonplaats hebben, het afschrift van 
de akte bij een ter post aangetekende brief aan hun woonplaats of aan hun 
verblijfplaats in het buitl:mland stuurt; 

2. dat "de beklaagde desalniettemin bij het dossier van de procedure een 
'getuigschrift van verblijfplaats met historiek' voegt, dat hem op 11 septem
ber 1999 is overhandigd door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de 
gemeente Zinnik, volgens hetwelk hij op het ogenblik van de voormelde be
tekening in die gemeente zijn woonplaats had"; 

Dat uit het arrest aldus volgt dat de betekening van 15 februari 1999 on
regelmatig is; 

Overwegende dat de termijn van hoger beroep tegen het verstekvonnis, bij 
gebrek aan een regelmatige, aan eiser gedane betekening, jegens hem niet 
is kunnen ingaan, en dit niettegenstaande het feit dat de akte van beteke
ning hem op 28 april 1999 is overhandigd"; 

Dat de appelrechters hun beslissing bijgevolg niet naar recht verantwoor
den, wanneer zij oordelen "dat (eisers) belangen niet zijn geschaad door de 
door hem aangevoerde onregelmatigheid, aangezien hij zijn hoger beroep had 
kunnen en moeten instellen zodra de akte van betekening hem persoon
lijk was overhandigd", en dat eiser, door voornoemd hoger beroep in te stel
len op 9 juli 1999, 'buiten de bij artikel 203 van het Wetboek van Strafvor
dering voorgeschreven termijn heeft gehandeld"; 

Dat, iri zoverre, de middelen gegrond zijn, 

Om die redenen,zonder dat er grond bestaat tot onderzoek van de ove
rige middelen, die niet kunnen leiden tot cassatie zonder verwijzing, ver
nietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; laat de kosten ten laste van 
de Staat; verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Luik. 

12 januari 2000 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Fettweis - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Ph. De Wiselaere, Bergen. 
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Nr. 26 

2e KAMER - 12 januari 2000 

1° VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- HERROEPING- CASSATIE

BEROEP- TERMIJN. 

2° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKE
NING- STRAFVORDERING- DUUR, BEGIN EN EINDE- VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTEL
LING- HERROEPING- CASSATIEBEROEP VAN DE VEROORDEELDE- 'IERMIJN. 

1 o en 2° Het cassatieberoep dat de veroordeelde instelt tegen een beslisisng tot her
roeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling, moet binnen vijftien vrije dagen 
worden ingesteld,na de dag waarop hem de beslissing van de commissie voor de voor
waardelijke invrijheidstelling ter kennis is gebracht bij aangetekende brief, of, in
dien de betrokkene van zijn vrijheid is beroofd, door afgifte van een afschrift van de 
beslissing door de directeur van de strafinrichting (1). (Art. 373 Sv.; art. 10, § 5, eer
ste lid, wet 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling en tot wij
ziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschapij tegen ab
normalen en de gewoontemisdadigers, vervangen door de wet van 1 juli 1964.) 

tU ... ). 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.99.1635.F) 

HET HOF;- Gelet op de bestreden beslissing, op 20 oktober 1999 ge
wezen door de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling; 

Overwegende dat de bij artikel 373 van het Wetboek van StrafVordering 
voorgeschreven termijn van vijftien vrije dagen, waarover de veroordeelde 
beschikt om cassatieberoep in te stellen tegen een beslissing tot herroe
ping van de voorwaardelijke invrijheidstelling, ten aanzien van de veroor
deelde ingaat vanaf de dag waarop de beslissing van de commissie voor de 
voorwaardelijke invrijheidstelling aan hem ter kennis is gebracht op een van 
de twee wijzen, bedoeld in artikel10, § 5, eerste lid, van de wet van 5 maart 
1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling, naargelang de be
trokkene al dan niet van zijn vrijheid is beroofd; 

Overwegende dat een afschrift van de beslissing van 20 oktober 1999 tot 
herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling, aan de van zijn vrij
heid beroofde eiser door de directeur van de strafinrichting te Vorst op 22 ok
tober 1999 is overhandigd; 

Overwegende dat de voorziening die is ingesteld op 10 november 1999, laat
tijdig en derhalve niet ontvankelijk is; 

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

12 januari 2000 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Fettweis - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal. 

(1) Zie Cass., 10 nov. 1999, A.R. nr. P.99.138l.F, nr. 597. 
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Nr. 27 

2e KAMER- 12 januari 2000 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS- AANHOUDING- MET UITZONDERING VAN EEN OP HE· 
TERDAAD ONTDEKTE MISDAAD OF WANBEDRIJF- PROCES-VERBAAL- VERMELDINGEN- VER
ZUIM- GEVOLG. 

2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- VORDERING TOT HET INSTELLEN VAN EEN OPSPO
RINGSONDERZOEK- AANVULLENDE VORDERING- VORM. 

3° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- VORDERING TOT HET INSTELLEN VAN EEN OPSPO
RINGSONDERZOEK- AANVULLENDE VORDERING- VORM. 

4 ° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - VORDERING TOT HET INSTELLEN vAN EEN OPSPO
RINGSONDERZOEK- VORM- MONDELINGE VORDERING- SCHRIFTELIJKE BEVESTIGING- TER
MIJN. 

1 o Uit het feit alleen dat een door de rijkswacht opgemaakt proces-verbaal van aan
houding geen melding maakt van het juiste uur van de effectieve vrijheidsbene
ming en van de kennisgeving aan de betrokkene van de beslissing tot aanhouding, 
volgt niet dat het daaropvolgende, overeenkomstig de wettelijke bepalingen uitge
vaardigde aanhoudingsbevel door nietigheid zou zijn aangetast (1). (Art. 2, 4°, ben 
c, Wet Voorlopige Hechtenis.) 

2° De wet legt geen enkel bijzondere vormvereiste op, noch aan de vordering tot het in
stellen van een opsporingsonderzoek, waarmee het O.M. een zaak bij de onderzoeks
rechter aanhangig maakt, noch de aanvullende vordering, strekkende tot uitbrei
ding van de aanhangigmaking van die magistraat (2). (Art. 64 Sv.) 

3° Gelet op het schriftelijk karakter van het gerechtelijk onderzoek, moet de aanvul
lende vordering, strekkende tot uitbreiding van de mate waarin de zaak bij de on
derzoeksrechter aanhangig is, net als de vordering tot opening van een gerechte
lijk onderzoek, gedagtekend en ondertekend worden door een magistraat van het O.M.; 
die substantiele vormvereisten beletten niet dat het O.M. de zaak door een monde
linge vordering bij de onderzoeksrechter aanhangig maakt, op voorwaarde dat er 
daarna een gedagtekend en geschreven document wordt opgemaakt dat als akte van 
de voormelde vordering kan dienen (3). (Art. 64 Sv.) 

4 o De wet bepaalt geen enkele termijn waarbinnen het O.M. de schriftelijke akte moet 
opmaken, ter bevestiging van de mondelinge vordering waarbij de zaak bij de on
derzoeksrechter aanhangig is gemaakt. (Art. 64 Sv.) 

(Z .... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.0002.F) 

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 28 december 1999 gewe
zen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hofvan Beroep te 
Luik; 

(1), Zie Cass., 10 nov. 1993, A.R. P.93.1418.F, nr. 458. 

(2) Zie Cass., 26 mei 1992, A.R. 6616, en 30 sept. 1992, A.R. 248, nrs. 504 en 638. 

(3) Zie noot 2. 
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Over het eerste en tweede middel : 

Overwegende dat uit het feit aileen dat een door de Rijkswacht opge
maakt proces-verbaal geen melding maakt van het juiste uur, als voorge
schreven bij artikel 2, 4 o, b en c, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de 

. voorlopige hechtenis, niet volgt dat het daaropvolgende, overeenkomstig de 
wettelijke bepalingen uitgevaardigde aanhoudingsbevel door nietigheid zou 
zijn aangetast; 

Overwegende dat niet aileen uit het aanhoudingsbevel, maar ook uit de 
andere stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat eiser op 17 
december 1999, om 15.30 uur, effectiefvan zijn vrijheid is beroofd; dat voor
noemd bevel op 18 december 1999, om 13.20 uur, tegen hem is uitgevaar
digd, en dat het hem dezelfde dag, om 13.25 uur, door de griffier is bete
kend; dat voornoemd bevel dus is betekend binnen de vierentwintig uur na 
de effectieve vrijheidsbeneming; 

Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen; 

Over het derde en vierde middel : 

Overwegende dat de wet geen bijzonder vormvereiste oplegt, noch aan de 
vordering tot het instellen van een opsporingsonderzoek, noch aan de aan
vullende vordering, strekkende tot uitbreiding van de aanhangigmaking van 
de onderzoeksrechter; dat de aanvullende. vordering, net als de vordering tot 
opening van een gerechtelijk onderzoek, gedagtekend en ondertekend moe
ten worden door het openbaar ministerie; 

Overwegende dat die substantiele regels niet beletten dat de zaak door een 
mondelinge vordering van het openbaar ministerie bij de onderzoeksrech
ter aanhangig wordt gemaakt, op voorwaarde dat er daarna een geschre
ven document wordt opgemaakt dat als akte van de voormelde vordering kan 
dienen; dat de wet geen enkele termijn bepaalt waarbinnen het openbaar mi
nisterie die akte ter bevestiging van de mondelinge vordering moet opma
ken; 

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, volgt 
dat de onderzoeksrechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Marche
en-Famenne op 18 december 1999 een aanhoudingsbevel tegen eiser heeft 
uitgevaardigd wegens vereniging met het oogmerk om misdrijven te ple
gen, en dat de raadkamer van de voormelde rechtbank, bij beschikking van 
21 december 1999, de handhaving van eisers voorlopige hechtenis heeft be
volen, na erop te hebben gewezen "dat de heer onderzoeksrechter van
daag, op de terechtzitting, heeft bevestigd dat de zaak mondeling bij hem aan
hangig is gemaakt; dat de magistraat van het openbaar ministerie niet heeft 
nagelaten de mondelinge vordering schriftelijk te bevestigen, maar voor
noemd document tot nog toe niet heeft kunnen opmaken; dat de aanhou
dingen (waaronder die van eiser) op 17 december, aan het eind van de dag, 
hebben plaatsgevonden", en na aldus de regelmatigheid van de aanhangig
making van eisers zaak bij de onderzoeksmagistraat te hebben nagegaan, 
waarbij die aanhangigmaking is geschied door een aanvullende monde
linge vordering; 

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de aanhangigmaking van ei
sers zaak bij de onderzoeksrechter "schriftelijk is bevestigd op 22 decem
ber 1999" en beslist "dat het weinig terzake doet of de schriftelijke beves
tiging van de vordering v66r dan wel na (de beschikking van) de raadkamer 
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geschiedt, die uitspraak moet doen over de regelmatigheid van het aanhou
dingsbevel, aangezien die schriftelijke bevestiging slechts het instrumen
tum is van de akte van aanhangigmaking van de onderzoeksrechter, waar
van het bewijs te dezen wordt geleverd door de met elkaar overeenstemmende 
verklaringen van de onderzoeksrechter en van de magistraat van het open
baar ministerie ; dat geen enkele wettelijke bepaling een termijn voor
schrijft, waarbinnen de voormelde mondelinge vorderingen schriftelijk moe
ten worden bevestigd"; 

Dat, aldus, de appelrechters hun beslissing over de regelmatigheid van het 
tegen eiser uitgevaardigde aanhoudingsbevel naar recht verantwoorden; 

Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen; 
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorge

schreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

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

12 januari 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal. 

Nr; 28 

28 KAMER - 12 januari 2000 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS- VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING- VERZOEK- VER
WERPING- HOGER BEROEP- BERICHT AAN DE RAADSMAN VAN DE VERDACHTE - VERZUIM
GEVOLG. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING-AANWIJZING VAN 
DE PARTIJEN- VEREISTE VERMELDINGEN. 

3° VOORLOPIGE HECHTENIS- VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING- VERZOEK- VER
WERPING- HOGER BEROEP- ARREST- TERMIJN. 

1 o Wanneer een verdachte hager beroep instelt tegen het vonnis van de correctionele recht
bank dat zijn uerzoek tot uoorlopige inurijheidstelling uerwerpt en de griffier ver
zuimt hieruan aan de raadsman van de verdachte bericht te geven, leidt dat uer
zuim alleen tot nietigheid van de procedure, als daardoor het recht van verdediging 
is miskend (1); het recht van uerdediging wordt niet miskend, wanneer de ver
dachte is verschenen en zijn verweermiddelen heeft kunnen aanvoeren, zonder dat 
hi} verzocht heeft om de zaak te verdagen met het oog op de urijwaring van zijn recht 
van verdediging, nl. met het oog op de bijstand van een raadsman (2). (Art. 30, § 2, 
Wet Voorlopige Hechtenis.) 

(1) Zie Cass., 30 sept. 1992, A.R. 239, nr. 643. 

(2) Zie Cass., 6 okt. 1987, A.R. 1860, nr. 79. 
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2° In strafzaken bepaalt de wet noch uitdrukkelijk noch op straffe van nietigheid dat 
een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat een verzoek tot voorlo
pige invrijheidstelling verwerpt, melding moet maken van de naam, voornamen en 
woonplaats van de beklaagde, voor zover de aanwijzing, in het arrest, van de be
klaagde toelaat te bepalen dat de beslissing op hem van toepassing is (3). 

3° Wanneer een gedetineerde hager beroep instelt tegen een beschikking die zijn ver
zoek tot voorwaardelijke invrijheidstelling verwerpt, begint de termijn van vijftien 
dagen, waarbinnen de app?drechters uitspraak moeten doen, de dag na het indie
nen van de akte van beroep te !open (4). (Art. 30, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis; art. 
52 Ger.W.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.OO.OOll.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 31 december 1999 gewe
zen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hofvan Beroep te 
Brussel, die uitspraak doet in correctionele zaken; 

Overwegende dat de persoon die in het bestreden arrest aangewezen wordt 
als "Scarcella Nunzio, zonder beroep, geboren te Charleroi op 24 maart 1977, 
wonende te Charleroi, Aime Mignoletstraat, 13/1B", de hierboven aange
wezen Scarcella Nunzio is, zonder beroep, geboren te Brussel op 30 april1967, 
wonende te Charleroi, Martinsenstraat, 25; 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat de griffier, krachtens artikel 30, § 2, van de wet van 20 

juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, aan de raadsman van de ver
dachte, de beklaagde of de beschuldigde bericht moet geven van de dag waarop 
de zaak zal worden gebracht voor het rechtscollege, dat moet kennis
nemen van het hager beroep tegen een in paragraaf 1 van dat artikel be
doelde beslissing; 

Dat het bericht dat de griffier overeenkomstig voornoemd artikel aan de 
raadsman moet geven, niet is voorgeschreven op straffe van nietigheid, en 
dat het verzuim hiervan aileen kan leiden tot nietigheid van de proce
dure, als daardoor het recht van verdediging is miskend; 

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, niet 
blijkt dat de griffier aan de raadsman van eiser bericht heeft gegeven van 
de dag waarop de zaak door het appelgerecht zou worden behandeld; dat even
min blijkt dat de griffier eiser op de hoogte heeft gebracht van de dag, da
tum en uur waarop hij had moeten verschijnen, ook al schrijft de wet dit niet 
voor; 

Maar overwegende dat het arrest vermeldt dat eiser zijn verweermidde
len heeft kunnen aanvoeren, zonder dat uit de stukken waarop het Hof ver
mag acht te slaan, blijkt dat hij verzocht heeft om de zaak te verdagen met 
het oog op de vrijwaring van zijn recht van verdediging, en meer bepaald met 
het oog op de bijstand van een raadsman; 

(3) Zie Cass., 17 feb. 1999, A.R. P.99.0183.F, nr. 92. 

(4) Zie Cass., 24 april 1991, A.R. 9053, nr. 444. 
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Dat het middel niet kan worden aangenomen; 
Over het tweede middel : 

95 

Overwegende dat, enerzijds, in strafzaken, de wet noch uitdrukkelijk noch 
op straffe van nietigheid voorschrijft dat het arrest melding moet maken van 
de naam, voomamen en woonplaats van de beklaagde; dat de aanwijzing van 
de beklaagde dus volstaat om te bepalen dat de beslissing op hem van toe
passing is; 

Overwegende dat, anderzijds, uit de rechtspleging blijkt dat "Scarcella Nun
zio Agodino" en zijn raadsman, meester Jean-Philippe Mayence, op 16 de
cember 1999 door de Correctionele Rechtbank te Nijvel zijn gehoord met be
trekking tot de gegrondheid van het verzoek tot invrijheidstelling, dat 
voornoemde raadsman op 15 december 1999 namens eiser heeft neerge
legd op de griffie van voomoemde rechtbank, dat de beroepen beschikking 
hem aanwijst als "Scarcel~ Nunzio Agodino", en hem niet alleen de "Thrkse" 
nationaliteit, maar ook de geboorteplaats, geboortedatum en woonplaats toe
kent die tevens in het bestreden arrest vermeld staan, en dat "Scarcella Nun
zio" tegen die beslissing hager beroep heeft ingesteld en op 31 december 1999 
door de appelrechters is gehoord; dat eiser niet betoogt dat hij niet zelf in de 
zaak voor de eerste rechter is verschenen en, na hager beroep te hebben in
gesteld, door de appelrechters in die zaak is gehoord; 

Dat, blijkbaar, zowel het arrest als de beroepen beschikking een ver
keerde nationaliteit, geboorteplaats, geboortedatum en woonplaats aan ei
ser hebben toegekend; dat die foute identiteitsgegevens, die hierboven zijn 
rechtgezet, toebehoren aan medebeklaagden in de thans voor de Correctio
nele Rechtbank te Nijvel hangende rechtspleging over de grand van de zaak; 

Dat eiser dus ten onrechte aanvoert dat het arrest niet alleen is aange
tast door "onwettigheid bij gebrek aan identificatie", maar dater boven
dien "dwaling in de persoon kan bestaan"; 

Overwegende, voor het overige, dat het arrest, dat gegrond is op "ern
stige aanwijzingen ( ... ) van schuld" en de gronden van de bestreden beschik
kingen niet overneemt, het vermoeden van eisers onschuld niet miskent; 

Overwegende, ten slotte, dat eiser op 16 december 1999 hager beroep heeft 
ingesteld tegen de door de Correctionele Rechtbank te Nijvel op dezelfde dag 
gewezen beschikking, en het arrest op 31 december 1999 is gewezen, d.i. bin
nen de vijftien dagen na de verklaring van hager beroep, zodat de bij arti
kel 30 van de wet van 20 juli 1990 voorgeschreven termijn, waarbinnen de 
appelrechters uitspraak moesten doen, is nageleefd; dat die termijn, over
eenkomstig artikel 52 van het Gerechtelijk Wetboek, immers wordt bere
kend vanaf de dag na die van de akte die hem doet ingaan; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

Overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de 
wet is gewezen; 

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

12 januari 2000 - 29 kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Fischer- Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal - Aduocaat : mr. J.P. Mayence, Charleroi. 
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Nr. 29 

2e KAMER - 12 januari 2000 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING- MOTIVERING- WETTIGHEID. 

2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- NACHTELIJKE HUISZOEKING- NIET VOOR HET PU· 
BLIEK TOEGANKELIJKE PLAATS- PERSOON DIE HET WERKELIJK GENOT HEEFT VAN DE PLAATS 
- VERZOEK OF TOESTEMMING- WETTIGHEID- VOORWAARDEN. 

so CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN -ALGEMEEN- MISKENNING VAN EEN MINIS
TERIELE OMZENDBRIEF - MISKENNING DIE GEEN AANLEIDING GEEFT TOT CASSATIE. 

1 o Het arrest van de hamer van inbeschuldigingstelling, dat de handhaving van de voor
lopige hechtenis van de verdachte beveelt, is niet naar recht verantwoord, wanneer 
het de omstandigheden niet vermeldt die eigen zijn aan de persoonlijkheid van de 
verdachte en die de handhaving van die hechtenis voor de openbare veiligheid vol
strekt noodzakelijk maken (1). (Artt. 16, § 5, 22, § 6, en SO, § 4, Wet Voorlopige Hech
tenis.) 

2° Wanneer een opsporing of een huiszoeking wordt verricht in een voor het publiek niet 
toegankelijke plaats, op verzoek of met toestemming van de persoon die het werke
lijk genot heeft van de plaats, kan de opsporing of huiszoeking pas worden ver
richt na het schriftelijk indienen van het verzoek of de toestemming (2). (Artt. 1, eer
ste en tweede lid, so, en 1bis, wet 7 juni 1969 tot vaststelling van de tijd gedurende 
welke geen opsporing ten huize of huiszoeking mag worden verricht.) 

so Miskenning van een ministeriele omzendbrief geeft geen aanleiding tot cassatie (S). 
(Art. 159 Gw. [1994].) 

(B ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.0024.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 januari 2000 gewezen 
door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Brus
sel; 

I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing tot handha
ving van de voorlopige hechtenis: 

Over het ambtshalve aangevoerde middel : schending van de artikelen 16, § 5, 22, 
§ 6, en SO, § 4, eerste lid, van de wet van 20 juli 1990 betre:ffende de voorlopige hech
tenis: 

Overwegende dat het arrest de handhaving van de voorlopige hechtenis 
van de verdachte beveelt, zonder de omstandigheden te vermelden die ei
gen zijn aan de persoonlijkheid van de verdachte en die de handhaving van 
die hechtenis voor de openbare veiligheid volstrekt noodzakelijk maken; 

(1) Zie Cass., 16 juni 1993, A.R. P.93.0864.F, nr. 289. 

(2) Zie Cass., 3 dec. 1996, A.R. P.96.0257.N, nr. 477. 

(3) Zie Cass., 17 jan. 1984, A.R. 9405, nr. 259. 
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II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing betreffende de 
regelmatigheid van de huiszoeking, die door de politie van Sint-Joost-ten
Node in de nacht van 25 op 26 november 1999 bij Arber Kurtay is ver
richt, en van de vaststellingen die de voormelde politie tijdens die huiszoe
king heeft gedaan; 

Over het eerste middel : 

Overwegende dat artikel 1 van de wet van 7 juni 1969 bepaalt dat geen 
opsporing ofhuiszoeking in een voor het publiek niet toegankelijke plaats mag 
worden verricht v66r vijfuur 's morgens en na negen uur 's avonds, hoe
wei dat verbod niet van toepassing is op de drie, in dat artikel opgesomde 
gevallen, met name 3° in geval van verzoek of toestemming van de per
soon die het werkelijk genot heeft van de plaats, terwijl artikel1bis van voor
noemde wet vereist dat het verzoek of de toestemming, waarvan sprake is 
in artikel 1, 3 o, schriftelijk en voorafgaand aan de opsporing of huiszoe
king moet worden gegeven; 

Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling beslist "dat ar
tikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens 
niet is geschonden en het beginsel van de onschendbaarheid van de wa
ning niet is miskend", op grand "dat uit de processtukken volgt dat de me
deverdachte Kurtay op zijn minst impliciet heeft toegestemd in de indrin
ging van de politie in zijn waning en de politieman zijn telefoon heeft Iaten 
opnemen zonder zich ertegen te verzetten"; dat zij zodoende haar beslis
sing betreffende de regelmatigheid van de voormelde huiszoeking en van de 
vaststellingen die de politie tijdens die huiszoeking hebben gedaan, niet naar 
recht verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

III. Over het overige van de voorziening : 

Over het tweede middel : 

Overwegende dat miskenning van een ministeriele omzendbrief geen aan
leiding geeft tot cassatie; 

Overwegende dat het middel, voor het overige, niet aangeeft welke ''be
staande wetteksten" zouden zijn geschonden; 

Overwegende, ten slotte, dat het onderzoek van het middel het onder
zoek van feitelijke gegevens vereist, waartoe het Hof niet bevoegd is; 

Dat het middel bijgevolg niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uit
spraak doet over de handhaving van eisers voorlopige hechtenis en over de 
regelmatigheid van de voormelde huiszoeking en van de vaststellingen die 
de politie tijdens die huiszoeking heeft gedaan; verwerpt de voorziening voor 
het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiser in een vijfde van de 
kosten en laat de overige kosten ten laste van de Staat; verwijst de aldus be
perkte zaak naar de anders samengestelde kamer van inbeschuldigingstel
ling van het Hof van Beroep te Brussel. 

12 januari 2000- 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Fischer- Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal - Advocaat : mr. J. Devos, Brussel. 
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Nr. 30 

1 e KAMER - 13 januari 2000 

1° EUROPESE UNIE - VERDR,AGSBEPALINGEN- ALGEMEEN- EXECUTIEVERDRAG- BE
VOEGDHEID- PLAATSELIJKE BEVOEGDHEID- GELIJKWAARDIGE VERBINTENISSEN- ZELFDE 
OVEREENKOMST. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG- BURGERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID- PLAATSE
LIJKE BEVOEGDHEID- EUROPESE UNIE- EXECUTIEVERDRAG- GELIJKWAARDIGE VERBIN
TENISSEN- ZELFDE OVEREENKOMST. 

3° OVEREENKOMST- INTERNATIONAAL RECHT- EUROPESE UNIE- EXECUTIEVERDRAG 
- GELIJKWAARDIGE VERBINTENISSEN- ZELFDE OVEREENKOMST- BEVOEGDE RECHTER 

4 o VERBINTENIS- GELIJKWAARDIGE VERBINTENISSEN- ZELFDE OVEREENKOMST- IN

TERNATIONAAL RECHT- EUROPESE UNIE - EXECUTIEVERDRAG- BEVOEGDE RECHTER 

1°1°, 2°, 3° en 4o In geval van een vordering die op twee gelijkwaardige, uit een
zelfde overeenkomst voortvloeiende verbintenissen berust, is niet een rechter be
voegd om kennis te nemen van de gehele vordering, wanneer volgens de collisie
regels van de Staat van die rechter een van die verbintenissen in die Staat en de andere 
in een andere verdragsluitende Staat moet worden uitgevoerd (1). (Art. 5, sub 1, 
Executieverdrag van 27 sept. 1968 tussen de Staten-leden van de E.G. betref
fende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in bur
gerlijke en handelszaken, goedgekeurd bij de wet van 13 jan. 1971.) 

(LEATHERTEX DIVISIONE SINTETICI SPAT. BODETEX B.V:B.A.) 

ARREST 

(A.R. C.95.0318.N) 

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 29 oktober 1993 en 3 fe
bruari 1995 gewezen door het Hof van Beroep te Gent; 

Gelet op het arrest van het Hof op 4 december 1997 gewezen, waarbij een 
prejudiciele vraag gesteld werd aan het Hofvan Justitie van de Europese Ge
meenschappen; 

Gelet op het arrest van het Hofvan Justitie van de Europese Gemeen
schappen op 5 oktober 1999 gewezen; 

Over het eerste onderdeel van het middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 5, inzonderheid 1 o, en 22 van het Verdrag van 27 sep
tember 1968 tussen de Lid-Staten van de Europese Economische Gemeenschap be
treffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in bur
gerlijke en handelszaken, ondertekend te Brussel, en goedgekeurd bij de wet van 13 
januari 1971 en 31 juli 1986, 

doordat het arrest van 29 oktober 1993 beslist dat het bevoegd is uitspraak te doen 
over de vordering van verweerster op grand van de volgende motieven : 

"Het feit dat de plaats van haar vestiging gelegen is in Italii~ heeft (eiseres) ertoe 
gebracht dadelijk te beweren dat het enig bevoegde gerecht het (l)taliaanse gerecht 

(1) H.v.J. E.G., 5 okt. 1999 (op prejudiciele vraag van het Hofin deze zaak, bij het, ook. gepu
bliceerd, arrest van 4 dec. 1997, nr. 530, Jur., 1999, ... 
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is nl. de rechtbank te Prado. De hoofdregel van het EEX-verdrag in artikel 2 wijst in
derdaad in die richting. (Verweerster) stelde dat (eiseres) toch voor het (B)elgische ge
recht kan opgeroepen worden op grond van artikel 5, sub 1 van het verdrag, waar
uit volgt dat bijkomend geldt als bevoegd het gerecht van de plaats waar de verbintenis, 
die aan de eis ten grondslag ligt, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd. Zij werd 
daarin gevolgd door de eerste rechter, die terecht besliste dat hij bevoegd was; Ret ge
ding betteft de onrechtmatige opzegging van de beweerde zelfstandige agentuur
overeenkomst en de betaling van de ter uitvoering van die overeenkomst nog ver
schuldigde commissielonen. Ret gaat wel degelijk om een geschil ten aanzien van 
verbintenissen uit overeenkomst in de zin van artikel 5 sub 1 o van het verdrag (zie 
het arrest van het Rof van Justitie dd 8 maart 1988, (. .. )). In het kader van de 
bevoegdheidsbepaling volgens artikel 5 is enkel de oorspronkelijke, autonome ver
bintenis relevant. Bijgevolg mag gezegd worden dat aan de eis van (verweerster) ten 
grondslag liggen ten eerste de verbintenis om het overeengekomen commissieloon te 
betalen, ten tweede de verbintenis om bij het beeindigen van een voor onbepaalde tijd 
verleende agentuurovereenkomst een opzeggingstermijn in acht te nemen. De eerst
genoemde verbintenis mag niet worden aangezien als de hoofdverbintenis. Deze ver
bintenissen worden als gelijkwaardig beschouwd en in dat geval belet niets de (ver
weerster) ze allebei te brengen voor de rechter van de plaats van uitvoering van een 
ervan. Zonder dat zij daarin wordt tegengesproken en terecht stelt (verweerster) dat 
de verbintenis tot geven van een opzegtermijn in Belgie - meer bepaald ter zetel van 
de agent - dient te worden uitgevoerd en dat de (R)echtbank van (K)oophandel te Kort
rijk ook bevoegd was om van voorliggend geschil kennis te nemen", 

terwijl, eerste onderdeel, naar luid van artikel 5, 1 o van het Verdrag van 27 sep
tember 1986 de verweerder die woonplaats heeft op het grondgebied van een verdrag
sluitende Staat, ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst, kan worden op
geroepen voor het gerecht van de plaats, waar de verbintenis, die aan de eis ten 
grondslag ligt, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd; 

onder "verbintenis" in de zin van dit artikel5, 1 o moet worden begrepen, de con
tractuele verbintenis die ten grondslag ligt aan de vordering in rechte; 

hieruit volgt dat, indien het om een geschil gaat waaraan verschillende verbinte
nissen uit een zelfde overeenkomst aan de rechtsvordering ten grondslag liggen, voor 
elk van die verbintenissen afzonderlijk dient te worden nagegaan waar het op die ver
bintenis toepasselijke recht, vastgesteld overeenkomstig de verwijzingsregels van de 
geadieerde rechter, de uitvoering ervan lokaliseert; 

deze laatste regel slechts dan uitzondering lijdt, indien de geadieerde rechter, tus
sen de verbintenissen die ten grondslag liggen aan de bij hem aanhangig gemaakte 
vordering, een enkele hoofdverbintenis onderkent, ten opzichte waarvan alle an
dere verbintenissen bijkomstig zijn, in welk geval hij zich voor de beoordeling van zijn 
bevoegdheid moet laten leiden door het beginsel dat de bijzaak de hoofdzaak volgt, en 
hij zich dus bevoegd kan verklaren voor alle verbintenissen, indien blijkt dat hij be
voegd is voor de hoofdverbintenis; 

daaruit volgt dat, indien de rechter tussen de verschillende verbintenissen geen 
hoofd- en bijkomende verbintenissen kan onderscheiden, hij aileen bevoegd is om uit
spraak te doen over die verbintenissen waarvoor, afzonderlijk beschouwd, de plaats 
van de uitvoering op grond van zijn eigen verwijzingsregels, in zijn Lid-Staat gele
gen is; 

Overwegende dat het arrest van 29 oktober 1993 vaststelt dat aan de eis 
van verweerster, een handelsagent, twee gelijkwaardige verbintenissen ten 
grondslag liggen, de ene de verbintenis van eiseres een overeengekomen com
missieloon te betalen, de tweede de verbintenis van eiseres een opzeg
gingstermijn in acht te nemen bij de beeindiging van de agentuur; 

Dat dit arrest' oordeelt dat volgens de Belgische collisieregels de verbin
tenis een opzeggingstermijn in acht te nemen, in Belgie moet worden uit
gevoerd; dat het niet uitsluit dat voor de verbintenis commissieloon te be
talen, losstaand beschouwd, in Italie, woonplaats van de eiseres, zou moeten 
worden gedagvaard; 
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Overwegende dat, luidens het arrest van het Hofvan Justitie van' de Eu
ropese Gemeenschappen van 5 oktober 1999, artikel 5, sub 1, van het Ver
drag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de 
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en in handelszaken, zo
als gewijzigd bij het Verdrag van 9 oktober 1978, aldus moet worden uit
gelegd dat, in geval van een vordering die op twee gelijkwaardige, uit een
zelfde overeenkomst voortvloeiende gebeurtenissen berust, niet eenrechter 
bevoegd is om kennis te nemen van de gehele vordering, wanneer volgens de 
collisieregels van de Staat van die rechter een van die verbintenissen in die 
Staat en de andere in een andere verdragsluitende Staat moet worden uit
gevoerd; 

Overwegende dat de appelrechters bij het arrest van 29 oktober 1993 oor
delen dat de Belgische rechter bevoegd is omdat niets eiseres belet de be
oordeling van twee gelijkwaardige verbintenissen die uit eenzelfde over
eenkomst voortvloeien aan de Belgische rechter te onderwerpen zodra de 
Belgische rechter op grond van een van die verbintenissen bevoegd is ken
nis te nemen van de vordering op grond van artikel 5, sub 1, van het EEX
Verdrag; 

Dat het arrest aldus dit laatste artikel schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Overwegende dat de vernietiging van de beslissing over de bevoegdheid de 
vernietiging meebrengt van de beslissingen over de gegrondheid van de res
pectieve vorderingen waarover uitspraak is gedaan in de twee bestreden ar
resten en die nauw verbonden zijn; 

Om die redenen, vernietigt de bestreden arresten behalve in zoverre het 
arrest van 29 oktober 1993 het hoger beroep en het incidenteel beroep ont
vankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeeltelijk en van het volledig vernietigde ar
rest; houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de 
feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hofvan Be
roep te Brussel. 

13 januari 2000 - 1 e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Nelissen Grade en Delahaye. 

Nr. 31 

1 e KAMER - 13 januari 2000 

DERDENVERZET- ONTSTENTENIS- RECHTSOPVOLGER- GEVOLG. 

Uit de omstandigheid dat een persoon geen derdenverzet heeft aangetekend, terwijl hij 
dat had kunnen doen, volgt niet dat hij achteraf in de rechten niet zou mogen tre
den van een gedinguoerende partij die een toelaatbaar hoger beroep heeft inge
steld. (Artt. 1122 en 1129 Ger.W.) 



·~~---.[ __ -_::::1::= 

Nr. 31 HOF VAN CASSATIE 101 

(DUMON AGRO N.V: T. BELGISCHE STAAT) 

ARREST 

(A.R. C.96.0166.N) 

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden arrest, op 22 december 1995 gewe
zen door het Hof van Beroep te Brussel; 

Over het derde middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 28, 42, § 1, 705, 1122 en 1129 van het Gerechtelijk Wet

hoek; 
doordat het bestreden arrest, in hervorming van het vonnis a quo, de vordering van 

verweerder tot betaling van de vervallen keuringsvergoedingen gegrond verklaart, de 
tegenvordering van eiseres ongegrond verklaart en deze beslissing laat steunen op o.m. 
volgende overwegingen : 

"gei'ntimeerde liet op 22 mei 1987 het vonnis a quo betekenen aan de Belgische Staat, 
vertegenwoordigd door de Heer Eerste Minister (cfr. stuk nr. 1 van het procedure
dossier, farde 16bis van het dossier van ge!ntimeerde); 

er wordt niet betwist dat de procedure in eerste aanleg en in beroep gevoerd werd 
en wordt (cfr. infra) tussen de Nationale Dienst voor Afzet van Land- en Tuinbouw
producten, (afgekort N.D.A.L.T.P., stuk nr. 1, rechtsplegingsdossier van de recht
bank van eerste aanleg te Brugge) en de PVBA Dumon Agro, omgevormd in de NV Du
mon Agro, import-export; 

bij derde aanvullende besluiten, neergelegd ter griffie op 13 maart 1995, heeft de 
Minister van Kleine en Middelgrote Ondernemingen en Landbouw, die in de rech
ten treedt van de Nationale Dienst voor Afzet van Land- en Tuinbouwproducten, af
gekort N.D.A.L.T.P. het geding voortgezet (cfr. p. 1 en p. 2 van voornoemde beslui
ten), op basis van de wet van 16 juli 1993 (B.S. 20 juli 1993, 17006-17007) en van het 
K.B. van 14 december 1994 (B.S. 24 december 1994); 

vanaf 1 januari 1994 (cfr. artikel13 van het K.B. van 14 december 1994, B.S. van 
24 december 1994), worden de verplichtingen voortspruitend uit hangende geschil
len en niet uitgedrukt op de balans, aan het Departement (van Landbouw) overge
dragen voor zover het controletaken betreft ... (cfr. artikel8 van voornoemd K.B.), zo
dat ten vroegste vanaf die datum de bevoegde Minister het geding kan verderzetten 
in de staat waarin het zich bevindt en de betekening van het bestreden vonnis aan de 
Belgische Staat op 22 mei 1987, die geen partij was in het geding tot 13 maart 1995, 
geen invloed heeft op de grond van de zaak, aangezien voornoemde betekening werd 
verricht aan de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Eerste Minister die on
bevoegd was en is, voor de materies waarop het geschil betrekking heeft en de voort
zetting van het geding een onbekend feit was op de datum van betekening, gelet op 
een wet van een latere datum die onbestaande was, op het tijdstip van de beteke
ning; 

de betekening aan de Belgische Staat op 22 mei 1987, heeft niet tot gevolg dat het 
bestreden vonnis definitief is ten overstaan van de Belgische Staat, vermits het niet 
betekend werd aan het bevoegde Departement, vermits enkel de N.D.A.L.T.P. be
voegd was voor de materie, voorwerp van huidig geschil; bijgevolg is voornoemde be
tekening rechtens irrelevant" (arrest p. 4, 4e al. - p. 5, 2e al.) ; 

terwijl het vonnis a quo op 22 mei 1987 aan de Belgische Staat, vertegenwoor
digd door de Eerste Minister, werd betekend; tegen dit vonnis door de Belgische Staat 
geen derdenverzet overeenkomstig artikel 1122 Gerechtelijk Wetboek, werd aange
tekend, zodat deze beslissing t.a.v. de Belgische Staat, overeenkomstig de artikelen 
28 en 1129 Gerechtelijk Wetboek, in kracht van gewijsde is getreden; 

de omstandigheid dat de betekening gebeurde aan het kabinet van de Eerste Mi
nister, en niet aan het kabinet van de bevoegde minister van kleine- en middel
grote ondernemingen en landbouw, geen invloed heeft op dit definitiefkarakter van 
het vonnis t.a.v. de Belgische Staat; 
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uit art. 705, samengelezen met art. 42, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek immers 
volgt dat de minister aan wiens kabinet wordt betekend, niet mag betwisten dat het 
voorwerp van het geschil tot zijn bevoegdheid behoort, tenzij hij tevens de betrok
ken minister in zijn plaats stelt; 

de bestreden beslissing door te oordelen dat de betekening aan de Belgische Staat, 
vertegenwoordigd door de eerste minister, die niet bevoegd was voor het betrokken ge
schil, geen invloed heeft op de bevoegdheid van de Belgische Staat om, vertegen
woordigd door de minister van kleine- en middelgrote ondernemingen en landbouw, 
later in dezelfde procedure op te treden, derhalve de artikelen 28, 42, § 1, 705, 1122 
en 1129 van het Gerechtelijk Wetboek schendt : 

Overwegende dat uit de omstandigheid dat een persoon geen derden
verzet heeft aangetekend, terwijl hij dat had kunnen doen, niet volgt dat die 
persoon achteraf in de rechten niet zou mogen treden van een geding
voerende partij die een toelaatbaar hoger beroep heeft ingesteld; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

13 januari 2000 - 1 e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat- · 
generaal - Advocaten : mrs. Degryse en Butzler. 

Nr. 32 

1e KAMER -14januari 2000 

WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN - ALGEMEEN -
ELEKTRICITEITSVOORZIENING- INTERCOMMUNALE - STATUUT- GOEDKEURING BIJ KO
NINKLIJK BESLUIT- AARD. 

De statuten van een intercommunale voor elektriciteitsvoorziening die bij koninklijk be
sluit zijn goedgekeurd, vormen een wet in de zin van art. 608 Ger. W. (1) (Art. 608 
Ger.W.) 

(R .. T. ELECTRABEL N.V:) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.98.0260.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 november 1997 gewe
zen door het Hof van Beroep te Brussel; 

Over het middel : schending van de artikelen 544, 1165, 1382 van het Burgerlijk Wet
hoek, 6, 7, 21 van de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening, 85 van 

(1) Zie Cass., 23 nov. 1987, AR. 7584, nr. 175. 
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de bij koninklijk besluit van 28 oktober 1961 goedgekeurde statuten van de Inter
communale Asverlec en voor zover nodig, van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest het beroepen vonnis wijzigt, afwijzend beschikt op de rechts
vordering van eiseres tot vergoeding voor de schade ten gevolge van het onrechtma
tige gebruik van haar eigendom en de derving van het gebruik van de garage
opslagplaats, op grond dat "niet betwist wordt dat verweerster, gelet op het totale 
vermogen dat in het in opbouw zijnde pand is gei':nstalleerd, namelijk meer dan 15 kVA, 
het recht had te eisen dat haar een lokaal gratis ter beschikking werd gesteld om er 
haar installaties in onder te brengen; ( ... ) dat de eerste rechter terecht vaststelt dat 
'een zekerheid als vaststaand moet worden beschouwd, namelijk dat (verweerster) nood
zakelijkerwijs met instemming van de bouwer-verkoper van het pand, J. Wezel, ge
handeld heeft'; dat de eerste rechter eveneens terecht erop wijst dat J. Wezel, nog v66r 
(eiseres) zijn goed had gekocht, aan Asverlec het lokaal dat die vennootschap op recht
matige wijze had gevraagd, ter beschikking had gesteld; dat uit die vaststellingen volgt 
dat (verweerster) niet kan worden verweten, zoals (eiseres) voor de eerste rechter 
staande hield, dat zij onrechtmatig, zonder titel noch recht, het lokaal dat haar door 
de bouwer ter beschikking was gesteld, gebruikt zou hebben; dat de titel van dat ge
bruik voortvloeit uit de reglementsbepalingen die alle gebruikers moeten naleven en 
uit de door de, toenmalige, eigenaar van het goed gegeven instemming, ook al wer
den de respectieve rechten en verplichtingen van de partijen niet nader omschre
ven in en vastgesteld bij een geschrift; dat J. Wezel op 12 maart 1964 de gehele op
pervlakte van de garage en van de goederenopslagplaats aan (eiseres) heeft verkocht, 
zonder evenwel uitdrukkelijk voorbehoud te maken voor de bestemming van de 
11,99 m2 van het lokaal dat ter beschikking van (verweerster) was gesteld; dat J. We
sel aldus ontegenzeggelijk dat bepaald gelegen lokaal aan (eiseres) heeft verkocht; dat 
zij dus zonder enige twijfel de eigenares is van dit bepaald gelegen lokaal, waarbij de 
rechten van (verweerster) beperkt blijven tot het gebruik ervan; dat de verkoop aan 
(eiseres) gebeurde na de overeenkomsten tussen J. Wezel en (verweerster), zodat niet 
kan worden staande gehouden dat laatstgenoemde zich onrechtmatig de eigendom van 
(eiseres) zou hebben toegeeigend; dat het gebruik door (verweerster) regelmatig was, 
dat wil zeggen in overeenstemming met de rechten die zij wettig kon doen gelden en 
met de toestemming van de eigenaar van het goed\ zodat genoemd gebruik geen grand
slag kan vormen voor de (aanspraken) van (eiseres) t.a.v. (verweerster); dat, wat de 
drie aan (verweerster) verweten fouten betreft, waarop (eiseres) tevens haar vorde
ring tot schadevergoeding in het kader van artikel 1382 van het Burgerlijk Wet
hoek grondt, de door (eiseres) aangewreven fout niet bewezen is, aangezien het ge
bruik van het lokaal door (verweerster), zoals hoger uiteengezet, regelmatig is", 

terwijl, ... 

tweede onderdeel, luidens artikel 85 van de statuten van de intercommunale As
verlec, in wier rechten verweerster is getreden, zij het recht heeft te eisen dat in de 
gebouwen waar het totaal opgesteld vermogen 15 kVA overschrijdt, een door haar be
hoorlijk bevonden lokaal gratis tot haar beschikking wordt gesteld; uit de vaststel
lingen van het arrest volgt dat de heer J. Wezel, bouwer-verkoper van het pand waar
van de elektriciteitsaansluiting de toepassing van die reglementsbepaling 
rechtvaardigde, een lokaal heeft ingericht om er de hoogspanningscabine in onder te 
brengen, waarbij deze noodzakelijkerwijs met de instemming van de eigenaar van het 
goed is ge'installeerd; hoewel artikel 85 van de statu ten van Asverlec in wier rech
ten verweerster is getreden, haar weliswaar toestaat de terbeschikkingstelling van een 
lokaal te eisen, het evenwel niet bepaalt dat de regeling van die terbeschikkingstel
ling ook geldt voor de latere kopers van dat bepaald gelegen lokaal; het arrest, aan
gezien het oordeelt dat het gebruik door verweerster van het lokaal dat haar door de 
heer Wezel ter beschikking was gesteld, regelmatig was voor eiseres die van de heer 
Wezel dat bepaald gelegen lokaal heeft gekocht en zij dat gebruik diende te aanvaar
den aileen al omdat verweerster verbruiker was, aan die bepaling een draagwijdte toe
kent die ze niet bezit of althans ze uitlegt op een wijze die onverenigbaar is met de 
bewoordingen ervan (schending van de artikelen 85 van de bij koninklijk besluit van 
28 oktober 1961 goedgekeurde statuten van de intercommunaleAsverlec, 6, 7, 21 van 
de wet van 10 maart 1925 en voor zover nodig, van de artikelen 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek); 
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Wat het tweede onderdeel betreft: 
Over de eerste door verweerster opgeworpen grond van niet

ontvankelijkheid : de in dit onderdeel aangevoerde grief houdt geen ver
band met de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek: 

Overwegende dat de statuten van verweerster, overeenkomstig artikel21 
van de wet van 21 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening, die in de bij
lagen van het Belgisch Staatsblad van 19 juni 1992 zijn bekendgemaakt, goed
gekeurd zijn bij koninklijk besluit van 28 oktober 1961; dat ze een wet vor
men in de zin van artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek; 

Dat een foutieve uitlegging van die statu ten derhalve geen schending van 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek kan opleve
ren; 

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid aangenomen wordt; 

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

14 januari 2000 - 1 e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Ver
slaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Verbist en Geinger. 
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1 e KAMER- 14 januari 2000 

1 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- DAAD- FOUT- ADMINI· 
STRATIEVE OVERHEID- MET HET E.E.G.-VERDRAG STRIJDIGE VERORDENING. 

2° EUROPESE UNIE - ALGEMEEN- MET HET E.E.G.-VERDRAG STRIJDIGE VERORDENING
FOUT VAN DE ADMINISTRATIE- VOORWAARDEN. 

1 o en 2° Het arrest dat op grand van vaststellingen en overwegingen waaruit niet blijkt 
dat het een grand tot ontheffing van aansprakelijkheid in aanmerking heeft gena
men, beslist dat een veroordeling van een administratieve overheid, oak al is ze strij
dig met het E.E. G.-Verdr.ag, geen {out oplevert indien de schending van voor
noemd verdrag niet voldoende gekwalificeerd, ernstig en kennelijk is, niet naar recht 
verantwoord is (1). 

(1) Zie Cass., 13 mei 1982, A. C., 1982-83, nr. 54 7, en concl. O.M. in Bull. en Pas., 1992, I, 1056, 
inz. nrs. 18 e.v. Wanneer de burgerlijke aansprakelijkheid van de overheid, met toepassing van 
de artt. 1382 e.v. B.W. in het gedrang komt omdat ze een norm heeft miskend die haar ver
plicht niets te doen of op een welbepaalde manier iets te doen, verwerpt het Hof de stelling van 
de dualiteit van de begrippen onwettigheid en fout en oordeelt het dat de onwettigheid een fout 
oplevert, ongeacht beschouwingen over onvoorzichtigheid of onzorgvuldigheid. Ret arrest van het 
Hof d. d. 8 dec. 1994 (A.R. C.93.0303.F, nr. 541), dat uitspraak doet over de fout van de magis
traat en de gevolgen ervan op de burgerlijke aansprakelijheid buiten overeenkomst van de Bel
gische Staat, wijkt niet afvan dat standpunt. Wanneer de fout van de magistraat bestaat in een 
verkeerd optreden, zal zein concreto moeten worden beoordeeld naar de maatstafvan een nor
maal zorgvuldig en omzichtig magistraat die in dezelfde omstandigheden verkeert. 
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HOF VAN CASSATIE 

(EVOBUS BELGIUM N.V. T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. VERVOER) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.98.0477.F) 

105 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 juni 1998 gewezen door 
het Hof van Beroep te Brussel; 

Over het middel : schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek; 

doordat het arrest eraan herinnert dat: (1) eiseres met haar oorspronkelijke vor
dering de uitspraak wilde verkrijgen dat verweerder, aangezien hij in weerwil van ar
tikel30 van het EEG-Verdrag, de homologatie en de goedkeuring weigerde van uit an
dere lidstaten van de Gemeenschap afkomstige autobussen en autocars die niet voldoen 
aan de in de dagvaarding bestreden norm betreffende de draaicirkel, haar een ern
stig nadeel heeft berokkend waarvoor ze schadevergoeding vroeg, en bijgevolg wilde 
dat verweerder veroordeeld werd tot betaling, onder uitdrukkelijk voorbehoud van ver
meerdering ofvermindering in de loop van het geding, van 9.000.000 frank, vermeer
derd met compensatoire interest en gerechtelijke interest, en tot betaling van 100.000 
frank als vergoeding voor de schade die zij wegens tergend en roekeloos verweer had 
geleden, en tot betaling van de kosten; (2) in een vonnis van 20 november 1989 de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel "voor recht heeft gezegd dat verweerder, door 
jarenlang niet toe te staan dat autobussen en autocars die nochthans in andere lid
staten conform de wet werden gebouwd en op de markt gebracht, in Belgie werden ge
homologeerd en dus ingevoerd, louter op grond dat die voertuigen niet voldeden aan 
de technische norm, de zogenaamde 'draaicirkelnorm' die ingevoerd is bij het konink
lijk besluit van 16 november 1984 dat een artikel 32bis invoegde in het koninklijk be
sluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waar
aan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren 
moeten voldoen, artikel 30 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Econo
mische Gemeenschap heeft geschonden en aldus een fout heeft begaan"; (3) dat het 
bestreden vonnis met name als motivering had aangevoerd "dat de schending van een 
Verdragsbepaling door een nationaalrechtelijke beslissing een aquiliaanse fout ople
vert die van 16 no,vember 1984 tot 21 mei 1987 is blijven bestaan"; (4) de Recht
bank van Eerste Aanleg te Brussel, nadat eiseres een conclusie met daarin een vor
dering tot deskundigenonderzoek had neergelegd en verweerder verklaard had zich 
naar de wijsheid van de rechtbank te gedragen, bij vonnis van 21 maart 1990 die vor
dering heeft toegewezen en een deskundige heeft aangesteld met de opdracht: "de par
tijen te horen, alle nuttige inlichtingen in te winnen en meer bepaald toegang te krij
gen tot de bestellingen en leveringen van autocars, met name tot de relevante 
boekhoudkundige stukken die eiseres in haar bezit heeft en vervolgens de schade te 
bepalen die eiseres heeft geleden door de instandhouding van de litigieuze norm van 
16 november 1984 tot 1 juni 1987"; (5) de gerechtelijk deskundige, hoewel hij door ei
seres was aangesproken, in zijn verslag (p. 28) beslist heeft dat hij de door eiseres ge
leden schade aileen voor de periode van 16 november 1984 tot 1 juni 1987 zou bere
kenen, zoals aangegeven was in de opdracht die omschreven was in het vonnis van 
21 maart 1990; (6) eiseres in haar conclusie die zij na het deskundigenverslag op 19 
juli 1994 voor de eerste rechter heeft neergelegd, heeft uiteengezet dat "de deskundigen
opdracht evenwel door de rechtbank van eerste aanleg verkeerdelijk beperkt is tot de 
hierboven vermelde periode, in zoverre de litigieuze norm, die al bestond sinds 15 maart 
1968, voor (eiseres) schadelijke gevolgen heeft gehad van bij de uitvaardiging ervan 
in 1981"; (7) de eerste rechter, in het beroepen vonnis, op die uitbreiding van de vor
dering, geoordeeld heeft dat de homologatie van de autobussen wel degelijk sinds de 
inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 1984 afhankelijk is gesteld van hun 
overeenkomst met een dergelijke draaicirkelnorm, aangezien eiseres niet aantoont "dat 
er v66r 16 november 1984 een dwingende technische norm bestond inzake de draai
cirkel van autobussen en vrachtwagens"; dat het hofvan beroep, op een verzoek
schrift in hoger beroep en op een conclusie waarin eiseres aanvoerde dat de in het ko
ninklijk besluit van 16 november 1984 bedoelde draaicirkelnorm al voordien gold, 
aangezien artikel 57, 2, 1 o, van het koninklijk besluit van 14 maart 1968 (M.B., 
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28 maart 1968, p. 3218) er al in voorzag, maar daarbij toegaf dat "de versie van de tekst 
van de draaicirkelnorm, die in dat advies (lees : van de Commissie van de Europese 
Gemeenschappen) werd afgekeurd, die is welke werd gewijzigd bij het koninklijk be
sluit van 16 november 1984, dat een minder strenge norm oplegde, in zoverre zij een 
speling van enkele centimeters invoert", niettemin, in het bestreden arrest, afwij
zend beschikt op de vordering tot schadevergoeding die eiseres heeft ingesteld met be
trekking tot de periode v66r 16 november 1984, op grond dat "ook al werd toegege
ven dat, aangezien die versoepelde versie desondanks door de Europese overheid werd 
bekrachtigd, daaruit zou moeten worden afgeleid dat de oorspronkelijke tekst a for
tiori eveneens strijdig was met artikel30 van het Verdrag, daaruit niet volgt dat (ei
seres) automatisch recht heeft op schadevergoeding; ( ... ) niet kan worden volstaan met 
de vaststelling dat een gemeenschapsrechtelijke regel die ertoe strekt particulieren 
rechten toe te kennen, geschonden is, wat in casu het geval is; de schending daar
enboven voldoende gekwalificeerd, kennelijk en emstig moet zijn (Gilliams H., Van Ger
ven Y., Wouters J. en Wytinck P., Kroniek van rechtspraak: Europees ondernemings
recht (januari 1996 - september 1997), T.B.H., 1998, nr. 165, p. 191); ( ... ) om vast te 
stellen dat een schending van het gemeenschapsrecht voldoende gekwalificeerd is, de 
kennelijke en emstige miskenning door een lidstaat als beslissend criterium moet wor
den gehanteerd (H.v.J. 5 maart 1996, inzake Brasserie du Pecheur en Factortame, 
R.C.J.B., 1997, 257, gedeeltelijk p. 272, raadpl. 55 en 56);( ... ) elementen die door de 
bevoegde rechterlijke instantie in aanmerking kunnen worden genomen, onder meer 
zijn de mate van duidelijkheid en nauwkeurigheid van de geschonden regel, de om
vang van de beoordelingsmarge die de geschonden regel de nationale ( ... ) instanties 
laat, de vraag of al dan niet opzettelijk een schending is begaan of schade is veroor
zaakt, de vraag of een eventuele rechtsdwaling al dan niet verschoonbaar is, de om
standigheid dat de handelwijze van een gemeenschapsinstelling heeft kunnen bij
dragen tot het verzuim, de vaststelling of de instandhouding van met het 
gemeenschapsrecht strijdige nationale maatregelen of praktijken; in ieder geval een 
schending van het gemeenschapsrecht kennelijk gekwalificeerd is, wanneer zij ver
der is blijven bestaan in weerwil van de uitspraak van een arrest houdende vast
stelling van de verweten niet-nakoming, van een prejudiciele beslissing of van een vaste 
rechtspraak van het Hof (van Justitie) terzake, waaruit blijkt dat de betrokken ge
draging de kenmerken van een schending vertoont; ( ... ) uit het met redenen om
kleed advies van de Commissie blijkt dat zij de voorschriften voor voertuigen voor per
sonenvervoer vergelijkt met die bestemd voor goederenvervoer; dater enkel m.b.t. de 
voorschriften inzake goederenvervoer een Europese harmonisatie is gebeurd; dat het 
advies refereert aan de bijlage 1 van de richtlijn van de Raad nr. 85/3/EEG, betref
fende de gewichten, de afmetingen en sommige andere technische kenmerken van be
paalde wegvoertuigen (PB. L. nr. L2/14 van 3 januari 1985) waaruit volgt dat voor
noemde voertuigen "in staat moeten zijn een cirkel te beschrijven met een uitwendige 
straal van 12,5 m en een inwendige straal van 5,30 m", dat is de norm die in Belgie 
geldt voor voertuigen van categorie II (voor het vervoer van goederen bestemde voer
tuigen met een maximale massa van 44 ton), cf. artikel 32bis, punt 3.3, - d.i. de wij
ziging van de oude versie van artikel 57bis van het koninklijk besluit van 14 maart 
1968, luidens hetwelk de straal van de cirkelboog, beschreven door enig deel van een 
motorvoertuig bij het doorrijden van een bocht met de grootste inslag der gestuurde 
wielen, ten hoogste 12 meter mag bedragen; ( ... ) de norm van de uitwendige straal van 
12,50 m uiteindelijk overgenomen is in het koninklijk besluit van 21 mei 1987; ( ... ) de 
Commissie naar aanleiding van een klacht van verscheidene in Belgie gevestigde au
tocarinvoerders op 10 juni 1985 de Belgische overheid een ingebrekestelling heeft ge
stuurd (niet overgelegd); ( ... ) tevens uit het ad vies van de Commissie blijkt dat de be
streden norm haar oorsprong vindt in een Benelux-beschikking van 1965, maar dat 
ze al enkele jaren niet meer wordt toegepast in het Groothertogdom Luxemburg en 
sinds 1984 blijkbaar ook niet meer in Nederland;( ... ) het met redenen omkleed ad
vies van de Commissie ontegenzeglijk het middel van de Belgische Staat dat afge
leid is uit artikel 233 van het EEG-Verdrag afwijst, maar met name overweegt dat die 
bepaling de drie betrokken lidstaten in staat stelt de regels toe te passen die bin
nen hun unie in afwijking van de gemeenschapsregeling gelden, in zoverre die unie 
een voorloper is op de totstandkoming van de gemeenschappelijke markt, maar dat 
in casu, indien de norm op Europees vlak nog niet is geharmoniseerd, de autocars die 
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volgens de in de andere lidstaten geldende norm zijn gebouwd desalniettemin zon
der belemmering in Belgie ingevoerd moeten kunnen worden;(. .. ) uit het voor
gaande volgt dat er in 1984/85 een kentering heeft plaatsgevonden in de voorschrif
ten m.b.t de draaicirkel, althans wat het goederenvervoer betreft, waarna de Raad in 
1985 een richtlijn heeft aangenomen en Nederland in 1984 van de Benelux-beschikking 
heeft afgezien, terwijl de Belgische overheid pas op 10 juni 1985 in gebreke is ge
steld; (. .. ) uit een brief van het ministerie van Verkeerswezen van 6 juli 1981 in aan
sluiting op een brief van 13 november 1980 die antwoordde op een brief van een par
ticulier, blijkt dat de Commissie van de Europese Gemeenschappen een voorstel had 
gedaan over de draaicirkel van autobussen en autocars, maar dat de minister het niet 
opportuun achtte om de Belgische regeling terzake aan het voorstel van de Commis
sie aan te passen; ( ... ) verder uit die brief blijkt dat Belgie zich pas naar de nieuwe in 
de desbetreffende gemeenschapsrichtlijnen vervatte voorschriften zou dienen te schik
ken, wanneer ze de door de Raad zouden zijn aangenomen; de Belgische overheid te 
grote opstoppingen in de nauwe straten van de steden wilde voorkomen en beletten 
dat de achtertrein van buss en en cars voetgangers zou wegmaaien; (. .. ) in het kader 
van de beoordeling van de aard van de schending- ook al was ze kennelijk en ern
stig - evenwel de stand van de communautaire rechtspraak inzake de schadever
goeding door de nationale Staten in de jaren 1981-84 dient te worden nagegaan; (. .. ) 
de normatieve akten die de weergave zijn van opties inzake economisch beleid, blij
kens de rechtspraak de aansprakelijkheid van de overheid slechts uitzonderlijk en in 
bijzondere omstandigheden in het gedrang brengen; (. .. ) de wetgevende macht niet be
lemmerd mag worden door het vooruitzicht op aansprakelijkheidsvorderingen tel
kens als zij, in het algemeen belang, overweegt normatieve maatregelen uit te vaar
digen die de belangen van de particulieren zouden kunnen aantasten; ( ... ) van een 
particulier geeist kan worden dat hij, binnen redelijke perken, bepaalde voor zijn eco
nomische belangen nadelige gevolgen van een normatieve akte, ook al is deze als niet 
geldig erkend, verdraagt zonder dat hij daarvoor door de overheid vergoed kan wor
den (Commentaar Megret, Le droit de la CEE, Dl. 10, p. 300); (. .. ) er sprake moet zijn 
van een kennelijke en ernstige miskenning door de Staat van de grenzen waarbin
nen zijn bevoegdheid dient te blijven; (. .. ) de Staat, ook al past hij het algemeen be
ginsel van goed bestuur toe, toch een hogere norm zou mogen overtreden, indien hij 
een rechtvaardigingsgrond zou kunnen aanvoeren; (. .. ) het weliswaar niet gaat om een 
uit artikel 36 van het EEG-Verdrag afgeleide exceptie, evenmin als om een dwin
gende vereiste, maar toch niet kan werden betwist dat de Belgische wetgever, gelet 
op de Benelux-beschikking van 1965 (toentertijd in het Europa van de zes), een be
perkte beoordelingsmarge had bij de totstandkoming van het koninklijk besluit van , 
14 maart 1968; (. .. )de bestreden beschikking in casu op 14 maart 1968 is uitgevaar
digd, terwijl (eiseres) aantoont dat een particulier daarover pas in 1981, na een- niet 
overgelegd- voorstel van de Gemeenschap, een kritische brief had geschreven; (. .. ) 
een dergelijk voorstel niet dwingend is (Commentaar Megret, Dl. 10, p. 479 e.v); ar
tikel189, laatste lid, van het Verdrag bepaalt dat aanbevelingen en adviezen niet bin
dend zijn; het met redenen omkleed advies van de Commissie d.d. 6 juni 1986 bo
vendien niet op dat voorstel gegrond is maar, met name, op de regels betreffende de 
draaicirkel zoals ze voortvloeien uit een richtlijn die al sinds begin 1985 van toepas
sing was op goederenvervoer, nu geen enkele regeling tot stand is kunnen komen voor 
personenvervoer, zulks wegens onenigheid tussen de lidstaten; (. .. ) (eiseres) voorts niet 
aantoont dat ze tussen 1981, datum van haar oprichting, en 1984 zelf stappen heeft 
gezet om haar schade te beperken; dat zij niet aantoont dat ze te gelegener tijd, alle 
middelen van recht heeft aangewend die haar tey beschikking stonden; (. .. ) de met de 
gemeenschapsrechtelijke regel van artikel 30 vim het Verdrag strijdige belemme
ring pas vanaf 1984/1985 kennelijk is geworden" zodat "de vordering waarbij (eise
res) voor de periode 1981-1984 schadevergoeding vraagt, alsook die betreffende de klan
tenbinding gedurende die periode, niet gegrond lijkt", 

terwijl, behoudens onoverkomelijke dwaling of enige andere grond tot ontheffing van 
aansprakelijkheid, iedere handeling ofverzuim die een miskenning uitmaakt van een 
internationaalrechtelijke norm met directe werking of van een nationaalrechtelijke norm 
die rechtsonderhorigen verplicht niets te doen of op een welbepaalde manier iets te 
doen, een quasi delictuele fout, in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek, oplevert waardoor de burgerlijke aansprakelijkheid van degene die 
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genoemde fout begaat in het gedrang kan komen, ingeval die fout schade veroor
zaakt; die regels ook gelden voor de uitvoerende macht in de uitoefening van haar ver
ordenende bevoegdheid, wanneer die uitvoerende macht een fout begaat of wan
neer zij een verordening uitvaardigt of goedkeurt die een miskenning inhoudt van 
internationaalrechtelijke normen met directe werking of van nationaalrechtehjke nor
men die haar verplichten niets te doen of op een welbepaalde marrier iets te doen; om 
de aansprakelijkheid van de uitvoerende macht in de uitoefening van haar verorde
nende bevoegdheid, op grand van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek in het gedrang te brengen wegens de miskenning van een nationaalrechtelijke 
norm - zoals een direct toepasselijke bepaling van het EEG-Verdrag- het niet nood
zakelijk is dat die miskenning daarenboven voldoende gekwalificeerd, emstig en ken
nelijk is, en zulks ook al stelt het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap
pen die vereiste als voorwaarde om, in de rechtsorde van de Gemeenschap, de overheid 
van de Europese Genieenschap of een van de lidstaten aansprakelijk te stellen we
gens miskenning van het gemeenschapsrecht, wanneer de lidstaat of de overheid van 
de Gemeenschap optreedt op een gebied waarin hij een ruime beoordelingsmarge heeft; 
het arrest niet het bestaan vaststelt van enige grand tot onthe:ffing aan de zijde van 
verweerder; dat de heel algemene motivering dat "(verweerder), ook al past hij het al
gemeen beginsel van goed bestuur toe, toch een hogere norm zou mogen overtre
den, indien hij een rechtvaardigingsgrond zou kunnen aanvoeren" immers niet het be
wijs kan opleveren van een grand tot onthe:ffing van aansprakelijkheid voor de 
toepassing van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek; het bestaan van 
een dergelijke grand overigens niet door verweerder wordt aangevoerd; het arrest bij
gevolg, na te hebben vastgesteld dat de versie van de tekst van de draaicirkelnorm, 
die in het met redenen omkleed advies van de Commissie van de Europese Gemeen
schappen d. d. 6 juni 1986 werd afgekeurd omdat hij niet strookte met artikel 30 van 
het EEG-Verdrag, die was welke werd gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 no
vember 1984, dat een minder strenge norm oplegde dan die welke voorheen be
stand, in zoverre zij een speling van enkele centimeters invoerde - wat noodzake
lijk imphceert dat ook die vorige versie strijdig was met voomoemd artikel 30 -, door 
de vordering tot schadevergoeding van eiseres voor de periode 1981-1984 onge
grond te verklaren op grond dat, om recht op schadevergoedingen te doen ontstaan, 
niet kan worden volstaan met de vaststelling dat een gemeenschapsrechtelijke re
gel die ertoe strekt aan particulieren rechten toe te kennen, geschonden is, wat in casu 
het geval is, maar dat die schending voldoende gekwalificeerd, kennelijk en ernstig 
moet zijn en dat de belemmering door de schending van de gemeenschapsrechtelijke 
regel van artikel30 van het Verdrag pas vanaf 1984-1985 kennelijk is geworden, de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek schendt, inzonderheid het wet
telijk begrip fout miskent, dat impliceert dat iedere schending van de wet of van een 
supranationale norm met directe werking, en niet aileen de voldoende gekwalifi
ceerde, kennelijke en ernstige miskenning van de bedoelde norm, een fout ople
vert: 

Overwegende dat de bestuursoverheid, behoudens onoverkomelijke dwa
ling of enige andere grond tot ontheffing van aansprakelijkheid, een fout be
gaat wanneer zij een verordening uitvaardigt of goedkeurt waarin zij of
wei een internationaalrechtelijke bepaling met directe werking in de interne 
rechtsorde schendt ofwel grondwettelijke ofwettelijke regels schendt die haar 
verplichten niets te doen of op een welbepaalde wijze iets te doen, zodat zij 
burgerlijk aansprakelijk is ingeval die fout schade veroorzaakt; 

Overwegende dat uit het arrest blijkt dat eiseres voor het hof van be
roep betoogde dat het bepaalde in artikel57, 2, 1°, van het koninklijk be
sluit van 14 maart 1968, houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer, inzake de draaicirkel van autobussen en autocars maatrege
len behelst met hetzelfde gevolg als kwantitatieve invoerbeperkingen die op 
grond van artikel 30 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Eco
nomische Gemeenschap verboden zijn, en dat die schending van het ver
drag een fout opleverde die haar schade had berokkend waarvoor zij ver
goeding vorderde; 
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Dat het arrest oordeelt dat hoewel die regeling strijdig is met artikel 30 
van het Verdrag, daaruit niet volgt dat "(eiseres) automatisch recht heeft op 
schadevergoeding"; dat het arrest vermeldt "dat niet kan worden volstaan 
met de vaststelling dat een gemeenschapsrechtelijke regel die ertoe strekt 
particulieren rechten toe te kennen, geschonden is, wat in casu het geval is; 
dat de schending daarenboven voldoende gekwalificeerd, kennelijk en ern
stig moet zijn"; dat het arrest de rechtspraak van het Hofvan Justitie van 
de Europese Gemeenschappen aanhaalt en zegt dat om vast te stellen dat 
een schending van het gemeenschapsrecht voldoende gekwalificeerd is, de 
kennelijke en ernstige miskenning door een lidstaat als beslissend crite
rium moet worden gehanteerd; 

Dat het arrest vervolgens zegt: "elementen die door de bevoegde rech
terlijke instantie in aanmerking kunnen worden genomen, zijn onder meer 
de mate van duidelijkheid en nauwkeurigheid van de geschonden regel, de 
omvang van de beoordelingsmarge die de geschonden regel de nationale (. .. ) 
instanties laat, de vraag of al dan niet opzettelijk een schending is begaan 
of schade is veroorzaakt, de vraag of een eventuele rechtdwaling al dan niet 
verschoonbaar is, de omstandigheid dat de handelwijze van een gemeenschaps
instelling heeft kunnen bijdragen tot het verzuim, de vaststelling of de in
standhouding van met het gemeenschapsrecht strijdige nationale maatre
gelen of praktijken"; 

Dat het arrest die beginselen toepast, daarbij de in het middel weerge
geven beoordelingscriteria vermeldt en op grand van vaststellingen en over
wegingen waaruit niet blijkt dat het hof van beroep een grand tot onthef
fing van aansprakelijkheid in aanmerking heeft genomen, beslist dat de door 
verweerder begane onwettigheid geen fout oplevert; 

Dat het arrest aldus de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden 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 uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; 
verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Bergen. 

14 januari 2000 - 1 e kamer - Voorzitter en uerslaggeuer : de h. Marchal, eerste voor
zitter- Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal - Aduoca
ten : mrs. Delahaye en Draps. 

Nr. 34 

1 e KAMER- 14 januari 2000 

1 o BEWIJS- BURGERLIJKE ZAKEN- VERMOEDENS- PACHT- OPZEGGING- PERSOON
LIJKE EXPLOITATIE - BETWISTING. 

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- OP CONCLUSIE -BURGER

LIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- DUBBELZINNIGHEID. 
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3° BEWIJS- BURGERLIJKE ZAKEN- BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVR.IJHEID- PACHT- OP
ZEGGING- PERSOONLIJKE EXPLOITATIE. 

4° HUUR VAN GOEDEREN- HANDELSHUUR- EINDE (OPZEGGING. HUURHERNIEUWING. 

ENZ)- OPZEGGING WEGENS PERSO<?fLIJKE EXPLOITATIE - BEWIJS. 

1 o De door een partij in haar eigen zaak qfgelegde verklaringen zijn loutere bewerin
gen waarop de rechter zijn beslissing nilft kan gronden, als zij niet door andere ge
gevens of enig vermoeden zijn gestaafd'(1). (Art. 12.6, tweede lid, Pachtwet.) 

2°, 3° en 4o Het vonnis, dat beslist dat de door de verpachter wegens persoonlijke ex
ploitatie gedane opzegging geldig is, is niet regelmatig met redenen omkleed noch naar 
recht verantwoord, wanneer het in het ongewisse laat of uit de gegevens van het des
kundigenonderzoek die het vermeldt, met zekerheid blijkt dat de landbouwexploitatie 
het overwegend deel van de beroepsactiviteit van de aanstaande exploitant zal zijn, 
dan wel ofze dat aileen maar waarschijnlijk maken. (Art. 149 Gw.; art. 12.6, tweede 
lid, Pachtwet.) 

(V .. E.A. T. D ... E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.99.0031.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 18 september 1998 in ho
ger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel; 

Over het middel: schending van de artikelen 1315, 1349, 1353 van het Burgerlijk 
Wetboek, 870 van het Gerechtelijk Wetboek, 12.6, en meer bepaald tweede en derde 
lid, van de wet van 4 november 1969 - gewijzigd bij de wet van 7 november 1988 -
tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het recht van voor
koop ten gunste van huurders van landeigendommen, vervat in hoek III, titel VIII, 
hoofdstuk II, afdeling III van het Burgerlijk Wetboek, en artikel149 van de gecoor
dineerde Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis herinnert aan de tekst van artikel 12.6, tweede lid, 
van de pachtwet die luidt als volgt: "wanneer de pachter zijn hoofdberoep in de land
bouw heeft, kan de opzegging voor persoonlijke exploitatie door de rechter slechts gel
dig worden verklaard indien het exploiteren van het landbouwbedrijf, waarin de be
trokken landeigendommen zullen worden geexploiteerd, een overwegend deel van de 
beroepsactiviteit van de aanstaande exploitant zal uitmaken"; dat het bestreden von
nis vervolgens, met bevestiging van het gehele beroepen vonnis, de op 24 januari 1994 
aan de eisers ter kennis gebrachte opzegging voor persoonlijke exploitatie van de li
tigieuze percelen geldig verklaart tegen 8 maart 1997 en de eisers veroordeelt om de 
vrije en volledige beschikkingsmacht over de gepachte gronden aan de verweerders 
terug te geven; dat voornoemd vonnis, na te hebben geoordeeld dat de verweerders 
schade hebben geleden omdat de opzeggingstermijn overschreden was, de tussen
vordering van de verweerders toewijst, de eisers veroordeelt om hun het provisio
nele bedag van 1 frank te betalen en, alvorens uitspraak te doen over hun overige scha
deposten, een heropening van het debat beveelt, op grond dat "voor het begrip 
overwegend deel van de beroepsactiviteit van de aanstaande exploitant niet de in
komsten van belang zijn - welke inkomsten meer zouden moeten bedragen dan die 
welke uit een andere beroepsactiviteit worden gehaald - dan wei de tijd die eraan be
steed wordt (in die zin burg. rechtb. Nijvel 1.1.1994, aangehaald in JT 17 .2.96); dat 
overigens, ingeval in de opzegging verschillende begunstigden worden aangewezen, 
ieders toestand moet worden nagegaan, waarbij het voldoende is dat de landbouw
activiteit voor een van hen overwegend is (in die zin J.P. Fexhe-Slins, 30.5.94, even
eens aang:ehaald in JT 17 .2.96); dat in dit welbepaalde geval uit de gegevens van het 

(1) Zie Cass., 17 april 1989, A.R. F.976.F, nr. 463. 
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dossier en het deskundigenverslag blijkt dat (verweerster) verklaart zich voltijds te 
wijden aan de landbouw, dat (verweerder) verklaart drie vierde van zijn tijd daar
aan te besteden (ook al vindt de deskundige die verhouding overdreven); dat het des
kundigenonderzoek hoe dan ook lijkt uit te wijzen dat bij de aanstaande exploita
tie, zoals ze wordt voorgesteld, de landbouwactiviteit van de (verweerders) 
noodzakelijkerwijze in de categorie van hoofdberoep en niet van bijberoep zal val
len; dat het deskundigenonderzoek van mevrouw Walravens onder meer devol
gende bijzonderheden aan het licht heeft gebracht: de landbouwexploitatie vormt voor 
de (eisers) hun hoofdberoep en zij halen hun inkomsten aileen uit die exploitatie, de 
(verweerders) hebben een landbouwbedrijfte Graty dat zij te klein vinden, wat pro
blemen oplevert voor de premies per melkkoe (verband met de oppervlakte) en het dier
lijk afvalo Bovendien wordt van de 19 ha 97 a geexploiteerde grond een oppervlakte 
van 11 ha 61 a ter bede geexploiteerd (zonder pacht), (verweerder) heeft nooit ont
kend het bijberoep van veehandelaar te hebben uitgeoefendo Die activiteit brengt meer 
op dan de landbouwexploitatie, ook al gaan de inkomsten uit laatstgenoemde acti
viteit in stijgende lijn, het echtpaar is zinnens zich toe te leggen op de kweek van melk
koeien door de geexploiteerde gronden uit te breiden en samen te brengeno Volgens de 
deskundige strookt dat plan 'met de bestemming van het goed' (po 20), zonder dat bij
zondere zware investeringen vereist zijn; de opzegging moet onder die voorwaarden 
geldig worden verklaard 000", 

terwijl, eerste onderdeel, wanneer de landbouwexploitatie voor de pachter zijn hoofd
beroep is, hij door de in de opzegging aangewezen aanstaande exploitant slechts uit 
het goed kan worden gezet, als diens landbouwactiviteit een overwegend deel van zijn 
beroepsactiviteit vormt; wanneer in de opzegging verschillende aanstaande exploi
tanten worden aangewezen, ieder van hen moet voldoen aan de voorwaarde dat het 
om een overwegend deel moet gaan; het bewijs van de feiten waaruit blijkt dat de 
beroepsactiviteit die wordt besteed aan de exploitatie van het landbouwbedrijfwaarin 
de landeigendommen zullen worden geexploiteerd, dient te worden geleverd door de 
verpachters die opzegging doen om het goed persoonlijk te exploiteren (artikelen 870 
van het Gerechtelijk Wetboek, 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 1206, tweede en 
derde lid, van de in het middel vermelde pachtwet); de loutere verklaring die de ver
pachters dienaangaande in hun eigen zaak hebben afgelegd en door de pachters wordt 
tegengesproken, geen vaststaand en bekend feit is waaruit een gevolgtrekking zou kun
nen worden gemaakt met de bij de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wet
hoek vereiste mate van zekerheid en derhalve niet als het wettelijk bewijs van dat feit 
kan worden aangemerkt; de eisers in hun appelconclusie aanvoerden dat "de (ver
weerders) samen werken; dat overigens het onderzoek van de overgelegde fiscale stuk
ken verheldering brengt; dat daaruit een toewijzing aan de echtgenoot blijkt wat wel 
degelijk wijst op een gemeenschappelijke activiteit van heiden; dat het betoog van (de 
verweerders) als zou de echtgenote zich inlaten met alles wat de landbouwexploitatie 
betreft en als zou de echtgenoot zijn volledige tijd aan de handel besteden, elke grond 
mist; dat de beide echtgenoten volledig samenwerken en dat wat geldt voor de ene ook 
geldt voor de andere; 000 dat de (verweerders) helemaal geen boeren maar veehande
laars zijn"; het bestreden vonnis, nu het derhalve uit de vaststelling dat verweerster 
"verklaart zich voltijds te wijden aan de landbouw en dat (verweerder) verklaart drie 
vierde van zijn tijd daaraan te besteden" afteidt dat de door de verweerders voor per
soonlijke exploitatie gedane opzegging in overeenstemming was met het bepaalde in 
artikel12o6, tweede lid, van de wet op de landpacht en derhalve geldig was, en nu het 
de beslissing dienaangaande uitsluitend grondt op de verklaringen van de verweer
ders, ofschoon die door de eisers in hun conclusie worden tegengesproken, de arti
kelen 870 van het Gerechtelijk Wetboek, 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 1206, 
tweede en derde lid, van de in het middel vermelde pachtwet schendt door aldus de 
verweerders in feite te ontslaan van de verplichting het bewijs te leveren van de door 
hen aangevoerde feiten, en het wettelijk begrip bewijs door vermoedens miskent (scherr
ding van de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, de omstandigheid dat de rechter blijkens artikel12o6, tweede lid, 
van de pachtwet de opzegging slechts geldig kan verklaren indien de exploitatie eeil 
overwegend deel van de beroepsactiviteit van de aanstaande exploitant "zal uitma
ken" geenszins uitsluit dat de verpachter, aanstaande exploitant, dient te bewijzen niet 
dat de aanstaande landbouwactiviteit eventueel of mogelijk een overwegend deel van 
de activiteit zal zijn, maar wel dat er dienaangaande zekerheid bestaat; de eisers in 
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dat verband in hun aanvullende conclusie in hoger beroep aanvoerden dat "de (ver
weerders) weliswaar intentieverklaringen afieggen, maar dat dergelijke verklarin
gen uiteraard zeer gemakkelijk worden afgelegd; dat er voor de toepassing van ar
tikel 12.6.2 van de wet meer vereist is dan eenvoudige intentieverklaringen; de 
voorgenomen exploitatie te dezen een overwegend deel van de aanstaande activiteit 
moet zijn; ... dat het niet voldoende is dat ze waarschijnlijk is; dat ze zeker moet zijn"; 
het bestreden vonnis, nu het derhalve oordeelt dat het deskundigenonderzoek '1ijkt 
uit te wijzen dat bij de aanstaande exploitatie, zoals ze wordt voorgesteld, de landbouw
activiteit van de (verweerders) noodzakelijkerwijs in de categorie van hoofdberoep en 
niet van bijberoep zal vallen", op dat punt een twijfel uitdrukt en aldus niet vast
stelt dat het bewijs met zekerheid is geleverd dat de aanstaande landbouwactiviteit 
van de verweerders met zekerheid het overwegend deel van hun beroepsactiviteit zal 
zijn, in feite de verweerders ontslaat van de verplichting het bewijs te leveren van het 
door hen aangevoerde feit en derhalve de beslissing waarbij de door de verweerders 
om redenen van persoonlijke exploitatie gedane opzegging geldig wordt verklaard, niet 
naar recht verantwoordt (schending van artikel12.6, inzonderheid tweede en derde 
lid, van de in het middel vermelde pachtwet, alsook van de artikelen 870 van het Ge
rechtelijk Wetboek en 1315 van het Burgerlijk Wetboek) en hoe dan ook niet ant
woordt op de conclusie waarin de eisers aanvoerden dat de waarschijnlijkheid ai
leen dat de landbouwactiviteit van de aanstaande exploitanten het overwegend deel 
van hun beroepsactiviteit zou uitmaken niet voldoende was, zodat het wat dat be
treft niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 149 van de ge
coordineerde Grondwet); de bovenaangehaalde overweging van het bestreden von
nis althans dubbelzinnig is, in zoverre daaruit niet kan worden opgemaakt of de rechter 
daarin twijfeluitdrukt, in welk geval zijn beslissing onwettig is, dan wel ofhij daarin 
een zekerheid te kennen geeft; het bestreden vonnis, nu het derhalve de beslissing val
gens welke de door de verweerders gedane opzegging geldig is op die overweging grondt, 
niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel149 van de gecoor
dineerde Grondwet); 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, in het in artikel 12.6, tweede lid, van de Pachtwet be
doelde geval, de verpachter die een verzoek indient tot geldigverklaring van 
de door hem met het oog op de persoonlijke exploitatie van de landeigen
dom gedane opzegging, dient te bewijzen dat die exploitatie het overwe
gend deel van de beroepsactiviteit van de aanstaande exploitant zal uitma
ken, wanneer de pachter betwist dat aan die voorwaarde is voldaan; 

Overwegende dat de door een partij in haar eigen zaak afgelegde verkla
ringen loutere beweringen zijn waarop de rechter zijn beslissing niet kan gron
den, als ze niet gestaafd worden door andere gegevens of enig vermoeden; 

Overwegende derhalve dat het bestreden vonnis, gelet op de conclusie van 
de eisers, de door de verweerders gedane opzegging niet heeft kunnen geldig
verklaren op grond van de loutere vaststelling dat verweerster "verklaart zich 
voltijds te wijden aan de landbouw, en dat (verweerder) verklaart drie vierde 
van zijn tijd daaraan te besteden"; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat de eisers in hun conclusie aanvoerden dat het krach
tens artikel 12.6, tweede lid, van de Pachtwet vereist is dat de persoon
lijke exploitatie van het landbouwbedrijf door de verpachter met zeker
heid vaststaat, "dat het niet voldoende is dat ze waarschijnlijk is; dat ze zeker 
moet zijn"; 
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Overwegende dat het bestreden vonnis na de hierboven weergegeven vast
stelling overweegt "dat het deskundigenonderzoek hoe dan ook lijkt uit te wij
zen dat bij de aanstaande exploitatie, zoals ze wordt voorgesteld, de landbouw
activiteit van de (verweerders) noodzakelijkerwijs in de categorie van 
hoofdberoep en niet van bijberoep zal vallen; dat het deskundigenonder
zoek (. .. ) onder meer de volgende bijzonderheden aan het licht heeft ge
bracht : (. .. ) dat de verpachters een landbouwbedrijf hebben te Graty dat ze 
te klein vinden (. .. ); dat het echtpaar zinnens is zich toe te leggen op de kweek 
van melkkoeien door de geexploiteerde gronden uit te breiden en samen te 
brengen (. .. ); 

Dat die gronden, waaruit blijkt dat de appelrechters hebben overwogen dat 
de in het deskundigenverslag opgesomde gegevens erop schijnen te wijzen 
dat de landbouwactiviteit het hoofdberoep is van de verweerders, in het on
gewisse laten of uit die gegevens met zekerheid blijkt dat die activiteit het 
overwegend deel van hun beroepsactiviteit zal zijn dan wel of ze dat ai
leen maar waarschijnlijk maken; dat ze lijden aan de in het onderdeel aan
geklaagde dubbelzinnigheid; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Overwegende dat de vernietiging van het bestreden vonnis leidt tot de ver
nietiging van het vonnis van 8 januari 1999, dat het gevolg ervan is; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis en doet het op 8 ja
nuari 1999 gewezen vonnis teniet; beveelt dat van het arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis en het tenietgedane von
nis; houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de 
bodemrechter over; verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Brussel, zitting houdende in hoger beroep. 

14 januari 2000- 1 e kamer- Voorzitter en verslaggeuer: de h. Marchal, eerste voor
zitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal - Advoca
ten: mrs. Simont en DeBruyn. 

Nr. 35 

3e KAMER - 17 januari 2000 

(VOLTALLIGE ZITTING) 

1° INKOMSTENBELASTINGEN- VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET- AAN· 
REKENING EN TERUGBETALING VAN DE VOORHEFFINGEN- ROERENDE VOORHEFFING- 'IE
RUGBETALING- MORATORIUMINTEREST- VOORWAARDEN. 

2° INTERESTEN- MORATOIRE INTERESTEN- VOORWAARDEN- INKOMSTENBELASTIN

GEN- ROERENDE VOORHEFFING- 'IERUGBETALING. 

1 o en 2° De roerende voorheffing die wegens niet-betaling binnen de gestelde ter
mijn is ingekohierd, maar die het bestuur dient terug te betalen ten gevolge van een 
fout die het heeft begaan, is een belasting in de zin van art. 308, eerste lid, WJ.B. 
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(1964); de terugbetaling van die voorheffing leidt tot het toekennen van moratorium
interest (1). (Arlt. 266, 303, eerste lid, en 308, eerste lid, W.I.B; [1964]; artt. 365, 412, 
eerste lid, en 418, eerste lid, W.I.B. [1992] (2).) 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN T. TOP TOYS B.V.B.A.) 

Advocaat-generaal J.F. Leclercq heeft in substantie gezegd (vertaling) 

In de lijn van het arrest nr. 35/99 van 17 maart 1999 van het Arbitragehof ben ik 
geneigd te denken dat de roerende voorheffing, als zij wegens niet-betaling binnen de 
gestelde termijn is ingekohierd, maar het bestuur ten gevolge van een vergissing die 
het heeft begaan, tot terugbetaling ervan is gehouden, een belasting is in de zin van 
art. 308, eerste lid, W.I.B. (1964) en dat de terugbetaling van die voorheffing bijge
volg tot het toekennen van moratoriuminterest leidt (3). (Arlt. 266, 303, eerste lid, en 
308, eerste lid, W.I.B. [1964]; artt. 365, 412, eerste lid, en 418, eerste lid, W.I.B. [1992] 
(4).) 

lk ben derhalve van mening dat het enige middel faalt naar recht. 

De memorie van antwoord wijst terecht erop dat, als men de stelling van het mid
del volgt, de Belgische Staat, minister van Financien, er alle belang bij zou hebben de 
nietigverklaring van een ten onrechte ingekohierde roerende voorhe:ffi.ng tot in het on
eindige uit te stellen, aangezien de Staat, volgens die stelling, bij de terugbetaling geen 
moratoire intrest zou hoeven te betalen op grond van art. 308, eerste lid. Het valt moei
lijk aan te nemen dat de wetgever een dermate onbillijk systeem heeft willen vast
leggen terwijl art. 43 van de recente wet van 15 maart 1999 betreffende de beslech
ting van fiscale geschillen, tot wijziging van art. 418, eerste lid, W.I.B. (1992), thans 
een heel wat meer algemene regel ten voordele van de belastingplichtige invoert. 
Voortaan bepaalt art. 418, eerste lid, dat, bij terugbetaling van belastingen, voorhef
fingen, voorafbetalingen, nalatigheidsintrest, belastingverhogingen of administra
tieve boeten, moratoriuminterest wordt toegekend. 

Besluit : verwerping. 

ARREST (vertaling) 

(A.R. F.98.0031.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 november 1997 gewe
zen door het Hof van Beroep te Brussel; 

Over het middel : schending van de artikelen 1, 2, 164, 171 en 308 van het Wet
hoek van de inkomstenbelastingen (afgekort W.I.B. 64), zoals ze van toepassing wa
ren op het aanslagjaar 1988; 

doordat, het hofvan beroep, op een voorziening waarin betwist wordt dat eiseres 
een ter harer name ingekohierde roerende voorhe:ffi.ng verschuldigd is ingevolge de ge
lijktijdige beslissingen van haar buitengewone algemene vergadering van 9.11.1988 
om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te vermeerderen met 3.400.000 

(1) Zie concl. O.M. 

(2) Zie concl. O.M. 

(3) Zie Cass., 16 feb. 1984, A.R. F.63l.F, nr. 335; Arbitragehof, 17 maart 1999, nr. 35/99, B.S., 
19 juni 1999, p. 23316; raadpl. Cass., 18 dec. 1992, voltallige zitting, A.R. F.1999.N, nr. 803, met 
concl. adv.-gen. Goeminne; 24 okt. 1996, A.R. F.96.0001.F, nr. 400; 26 maart 1998, bep. kamer, A.R. 
F.95.0050.N, nr. 170; 11 juni 1999, A.R. F.98.0105.N-F.98.0107.N, nr. 349; vgl. Cass., 29 okt. 1987, 
A.R. F.810.F, nr. 127; 12 okt. 1995, A.R. F.93.0120.N, nr. 433; 4 juni 1998, A.R. C.95.0065.N, nr. 
286; 23 sept. 1999, A.R. F.96.0028.N, nr. 482, en de noot 2, A. C., 1999, p. 1156. 

(4) W.l.B. (1992) v66r de wijziging ervan bij wet 15 maart 1999 betreffende de beslechting van 
fiscale geschillen, B.S., 27 maart 1999, p. 9982. 
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F door een onttrekking aan de reserves, en vervolgens dat kapitaal van de vennoot
schap te verminderen door een terugbetaling aan de vennoten van het bij de oprich
ting van de vennootschap in geld geplaatst en gestort kapitaal, beslist dat er, bij ont
stentenis van een door eiser ten genoege van recht bewezen veinzing, geen dividenden 
zijn toegekend op grond waarvan roerende voorheffing verschuldigd zou zijn, de ont
heffing van de litigieuze aanslag in de roerende voorheffing beveelt, en eiser veroor
deelt om alle ten gevolge van die aanslag onverschuldigd gei'nde betalingen plus de 
moratoire interest terug te betalen; 

terwijl, artikel 308, W.I.B. 64 weliswaar bepaalt dat moratoire interest wordt toe
gekend bij terugbetaling van belastingen; die van het gemeen recht en de openbare 
orde afwijkende bepaling evenwel op beperkende wijze moet worden gei'nterpre
teerd en geen toepassing vindt wanneer het gaat om de terugbetaling van de roe
rende voorheffing die de schuldenaar van de inkomsten ingevolge de artikelen 164 en 
171 W.I.B. 64 moet betalen, ook al had die voorheffing ingekohierd moeten worden bij 
ontstentenis van spontane betaling binnen de bij artikel 303, eerste lid, W.I.B. be
paalde termijn, aangezien de inkohiering op grond van artikel266 W.I.B. 64 ten name 
van de belastingschuldige niet als gevolg heeft dat zij daardoor haar karakter van "roe
rende voorheffing" in de zin van de artikelen 2 en 164 verliest, d.w.z. van een be
drag berekend op de gehele door de verkrijger van de inkomsten verschuldigde be
lasting en daardoor geenszins zou kunnen worden aangemerkt als een van de vier 
"belastingen" die in artikel 1 van dat Wetboek van de inkomstenbelastingen ver
meld staan en ten name van de verkrijgers van de inkomsten worden vastgesteld, waar
bij artikel 2 overigens preciseert dat die belastingen worden geheven bij wijze van voor
heffingen; het hof van beroep, aangezien het moratoire interest toekent ten gevolge 
van de ontheffing van de aanslag die voor het aanslagjaar 1988 als roerende voor
heffing ingekohierd was, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt en de in het mid
del aangewezen bepalingen schendt : 

Overwegende dat het arrest vaststelt dater van ambtswege een aan
slag ten name van verweerster is gevestigd betreffende haar betaling van een 
roerende voorheffing van 25 pet. ten gevolge van een terugbetaling van ka
pitaal aan haar aandeelhouders; dat het die voorheffi.ng als onverschul
digd beschouwt en eiser veroordeelt om de onverschuldigd gei:nde bedra
gen terug te betalen; 

Dat het middel enkel opkomt tegen de beslissing van het arrest om ver
weerster moratoire interest op die bedragen toe te kennen; 

Overwegende dat ingevolge artikel 308 van het Wetboek van de inkom
stenbelastingen (1964), dat in casu van toepassing is, moratoire interest wordt 
toegekend bij terugbetaling van belastingen; 

Dat de roerende voorheffing die wegens niet-betaling binnen de gestelde 
termijn is ingekohierd, maar die het bestuur dient terug te betalen ten ge
volge van een fout die het heeft begaan, een belasting is in de zin van voor
noemd artikel 308; 

Dat de terugbetaling van een voorheffing derhalve leidt tot het toeken
nen van moratoire interest; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

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

17 januari 2000- 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Ver
slaggeuer : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Baltus, Brussel, voor de verweerster. 
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Nr. 36 

36 KAMER- 17 januari 2000 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN- BURGERLIJKE ZAKEN- ALGEMEEN- RIJKSDIENST VOOR 
PENSIOENEN- VERSCHIJNING IN RECHTE- MODALITEITEN- GELDIGHEID- VOORWAARDE. 

2° PENSIOEN- WERKNEMERS- RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN- VERSCHIJNING IN 
RECHTE- MODALITEITEN- GELDIGHEID- VOORWAARDE. 

1 o en 2° Het personeelslid dat door de administrateur-generaal met instemming van 
het beheerscomite van de R. V.P is gedelegeerd om die openbare instelling voor het 
gerecht te vertegenwoordigen, is geen orgaan van die publiekrechterlijke rechtsper
soon; dat personeelslid treedt dus niet geldig in rechte op voor de R. V.P. die daar en
kef in de persoon van zijn administrateur-generaal of bij advocaat kan verschij
nen (1). 

(R.V.P. T. NATIONALE ORDE VAN ADVOCATEN E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. S.99.0097.F) 

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 3 februari 1999 gewezen 
door het Arbeidshof te Luik; 

Over het middel : schending van de artikelen 440, 703, 728, 729 van het Gerech
telijk Wetboek, 10 van de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de in
stellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, 1, eerste lid, 
4°, van de wet van 31 maart 1967 tot toekenning van bepaalde machten aan de Ko
ning ten einde de economische heropleving, de bespoediging van de regionale recon
versie en de stabilisatie van het begrotingsevenwicht te verzekeren, 49 van het ko
ninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen 
voor werknemers, 154 en 159 van de Grondwet, 

doordat het arrest het hoger beroep van verweerder ontvankelijk en gegrond ver
klaart, het bestreden vonnis wijzigt en voor recht zegt dat de heer Debouny, bestuurs
secretaris, niet de vereiste hoedanigheid bezat om eiser in rechte te vertegenwoor
digen en dat derhalve laatstgenoemde niet naar behoren in eerste aanleg is 
vertegenwoordigd; dat het aldus beslist op de volgende gronden: "Artikel440 van het 
Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat 'voor alle gerechten, behoudens de uitzonderin
gen bij de wet bepaald, alleen de advocaten het recht hebben te pleiten'. Artikel 728 
van het Gerechtelijk Wetboek preciseert evenwel dat de partijen op het ogenblik van 
de rechtsingang en later in persoon of bij advocaat dienen te verschijnen. Derhalve kan 
(eiser) het recht niet worden ontzegd om in persoon te verschijnen. Luidens artikel 703 
van voornoemd wetboek 'treden rechtspersonen in rechte op door tussenkomst van hun 
bevoegde organen'. Het wordt niet betwist dat de heer Debouny geen orgaan van (ei
ser) is. Dus kan hij in beginsel niet voor laatstgenoemde verschijnen. Artikel49 van 
het koninklijk b~sluit nr. 50 van 24 oktober 1967 luidt als volgt: 'de administrateur
generaal vertegerlwoordigt de instelling in de gerechtelijke en buitengerechtelijke han
delingen en treedt geldig in haar naam en voor haar rekening op ( ... )' Het voegt er even
wel aan toe: 'hij mag nochtans, met instemming van het beheerscomite, zijn bevoegdheid 

(1) Zie Cass., 27 maart 1996 (AC., 1969, 708); 5 april1971 (ibid., 1971, 740); 19 mei 1972 (ibid., 
1972, 876) met concl. van Paul Mahaux, eerste adv.-gen.; 13 feb. 1973 (ibid., 1973, 590); 13 maart 
1978 (ibid., 1978, 803); Arbitragehof, 16 dec. 1998, nr. 135/98, A.A., p. 1663; J. SoHIER, "La re
presentation de l'Etat en justice", J.T., 1998, p. 313 en 314; B. TILLEMAN, Proceshandelingen van 
en tegen vennootschappen, Antwerpen-Apeldoorn, 1997, p. 278 tot 283; J. VAN CoMPERNOLLEl, ''Vaction 
en justice des societes et groupements, T.P.R., 1980, p. 109 en 110. 
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om op te treden namens de insteiling voor de rechtscoileges aan een of meer led en van 
het personeel overdragen'. Op grond van die tekst kan een personeelslid (van ei
ser), ofschoon het geen orgaan van eiser is, namens de insteiling optreden voor de 
rechtscoileges. Het loutere feit dat het personeelslid (van eiser) slechts in rechte kan 
optreden wanneer het daartoe gemachtigd is, impliceert dat het personeelslid geen or
gaan van de instelling is. De omstandigheid dat de heer Debouny te dezen kan op
treden voor de rechtscoileges is dus een wettelijke uitzondering op de artikelen 728 
en 440 van het Gerechtelijk Wetboek volgens welke, behoudens de in de wet be
paalde uitzonderingen, de partijen in persoon ofbij advocaat verschijnen voor de rechts
coileges. Dus moet worden nagegaan of artikel49 van het koninklijk besluit nr. 50 gel
dig kan afwijken van de bovengenoemde wetteksten. Het wordt niet betwist dat het 
koninklijk besluit een bijzondere-machtenbesluit is en dat het niet door de wetge
ver is bekrachtigd. Dat koninklijk besluit blijft, ook al kan het aileen bij wet wor
den gewijzigd, een bestuurshandeling die onderworpen is aan de voor dat soort ak
ten bestaande controles van de rechter, zoals de controle, bepaald in artikel159 van 
de Grondwet, op grond waarvan de hoven en rechtbanken de algemene besluiten en 
verordeningen aileen toepassen in zoverre zij met de wetten overeenstemmen. Te de
zen moet de rechter dus nagaan of artikel 49 van het koninklijk besluit nr. 50 bin
nen de perken valt van de bij de machtigingswet aan de Koning verleende bevoegd
heid of, met andere woorden, of artikel 49 in overeenstemming is met de 
machtigingswet. Artikel 1 van de wet van 31 maart 1967 tot toekenning van be
paalde machten aan de Koning ten einde de economische heropleving, de bespoedi
ging van de regionale reconversie en de stabilisatie van het begrotingsevenwicht te 
verzekeren luidt als volgt: 'Door in Ministerraad overlegde besluiten kan de Koning 
aile nuttige maatregelen treffen ten einde: ( ... ) 4°, a) de wetten betreffende (de in
richting) en de werking van de openbare diensten, met uitzondering van de wetten be
treffende de rechterlijke orde en het Rekenhof, de provinciale wet, de gemeentewet en 
de wet tot instelling van de Raad van State, aan te vuilen en te wijzigen; b)( ... )'. De 
machtigingswet machtigt de Koning tevens om aile nuttige maatregelen te treffen ten 
einde het beheer en de activiteit der insteilingen van openbaar nut, al dan niet on
derworpen aan de wet van 16 maart 1954, te verbeteren en om de verschillende wet
gevingen op de pensioenen der loontrekkende en weddetrekkende arbeiders te her
zien en te harmoniseren. Het (arbeids)hof overweegt dus dat de machtigingswet de 
Koning machtigde om alle nuttige maatregelen te treffen ten einde de wetten op de 
pensioenen van de werknemers alsook de organisatie en de werking van de Rijks
dienst voor Werknemerspensioenen te verbeteren, zonder dat Hij evenwel de wet
ten betreffende de rechterlijke orde mocht wijzigen. Het wordt niet betwist dat ar
tikel 49 van het koninklijk besluit nr. 50 een regel is die strekt tot verbetering van de 
werking en organisatie (van eiser). De rechter dient evenwel nate gaan of die regel 
geen wet betreffende de rechterlijke orde heeft aangevuld of gewijzigd. Het begrip 'rech
terlijke orde' is voor verschillende interpretaties vatbaar. Het begrip 'rechterlijke orde' 
betekent immers, ofwel, in de beperkte zin van het woord, het geheel van de rechts
coileges, ofwel, in de ruime zin van het woord, niet aileen het geheel van de hoven en 
rechtbanken, maar ook de openbare dienst van het gerecht en de regels betreffende 
de werking ervan. De machtigingswet moet op een beperkende wijze worden uitge
legd. De bijzondere-machtenwetten zijn immers uitzonderingswetten in die zin dat zij 
aan de Koning, dat is aan de uitvoerende macht, een bevoegdheid van de wetgever ver
lenen of overdragen. Wanneer moeilijkheden rijzen bij de interpretatie van de aan
gelegenheden die bij bijzondere-machtenbesluiten mogen worden geregeld, dient de 
rechter dus die uitlegging te kiezen welke de minste bevoegdheid toekent aan de Ko
ning. Op grond van dat beginsel dient dus onder 'rechterlijke orde' te worden ver
staan de regels betreffende de werking van het gerecht, meer bepaald de regels, in zo
verre zij bepalen welke personen voor de rechter kunnen verschijnen of een partij in 
rechte kunnen vertegenwoordigen. Door een personeelslid (van eiser) te machtigen om 
eiser te vertegenwoordigen, vult artikel 49 van het koninklijk besluit een wet betref
fende de rechterlijke orde aan ofwijzigt die, wat volgens de machtigingswet uitge
sloten is. Blijkens de machtigingswet zelf dient onder rechterlijke orde te worden ver
staan de wetten betreffende de werking van de openbare dienst van het gerecht. Artikel 
1, 4°, a) doelt op de wetten betreffende de inrichting en de werking van de openbare 
diensten, met uitzondering evenwel van de wetten betreffende de rechterlijke orde. 
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Daaruit hlijkt dat onder 'rechterlijke orde' de openhare dienst van het gerecht kan wor
den verstaan, waarhij het de Koning evenwel niet is toegestaan de regels hetref
fende de inrichting en de werking van die dienst te wijzigen of aan te vullen. De 
minister-staatssecretaris van Openhaar Amht en Toerisme schrijft overigens in zijn 
commentaar op artikel1, 4°, a) van de machtigingswet en meer hepaald op de re
den waarom de wetten hetreffende de rechterlijke orde zijn uitgesloten het vol
gende: 'Op grand van een eenvormige interpretatie van de rechtspraak is de rege
ring van oordeel dat het hegrip openhare dienst de diensten van algemeen hestuur, de 
hijzondere korpsen, de instellingen van openhaar nut en de ondergeschikte puhliek
rechtelijke lichamen omvat en dat de regering derhalve niet zinnens is maatrege
len te treffen ten aanzien van de ondergeschikte overheden, het Rekenhof of, nog, de 
inrichting van de rechterlijke orde'. Het (arheids)hof overweegt dat de halie deel uit
maakt van de inrichting van de rechterlijke orde alsook van de werking ervan. Bo
vendien wordt het statuut van de halie en dat van zijn organen geregeld in de arti
kelen 428 en volgende van het Gerechtelijk Wet hoek, die zijn opgenomen in het tweede 
deel van dat wethoek dat handelt over de rechterlijke organisatie. Door een rechts
persoon te machtigen om zich voor de rechter te laten vertegenwoordigen door een per
soneelslid dat geen orgaan sensa strictu is, wijzigt artikel 49 van het koninklijk he
sluit nr. 50 een regel hetreffende de inrichting van de rechterlijke orde I'm de taak van 
de advocaten, die van die orde deel uitmaken. Die hepaling druist dus in tegen de mach
tigingswet en kan geen toepassing vinden", 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn appelconclusie aanvoerde dat artikel 728 van 
het Gerechtelijk Wethoek naar luid waarvan de partijen in persoon voor de rechter kun
nen verschijnen, zowel voor de rechtspersonen als voor de natuurlijke personen geldt; 
de wet de natuurlijke personen opsomt die de rechtspersonen in rechte vertegen
woordigen en die door in persoon voor de rechter te komen, de persoonlijke verschij
ning van de rechtspersoon verzekeren; geen enkele hepaling van het Gerechtelijk Wet
hoek uitsluit dat de opdracht om een dergelijke persoonlijke verschijning te verzekeren 
het voorwerp kan uitmaken van een machtiging; eiser als openhare instelling een rechts
persoon is in de zin van artikel 728 van het Gerechtelijk Wethoek; de opsomming van 
de natuurlijke personen die eiser in rechte vertegenwoordigen en die, door in per
soon voor de rechter te komen, de persoonlijke verschijning van eiser verzekeren, der
halve op grand van die wetshepaling dient te geschieden in de wet tot invoering en re
geling van de werking en het heheer van eiser; artikel 49 van het koninklijk hesluit 
nr. i50 van 24 oktoher 1967, verre van, zoals het arrest heslist, een hij de wet he
paalde uitzondering te zijn op de artikelen 440 en 728 van het Gerechtelijk Wet
hoek, slechts een gewone toepassing van laatstgenoemde wetsbepaling is op het ge
hied van het heheer en de werking van de instellingen van openhaar nut, tot de 
verhetering waarvan de Koning is gemachtigd, nu het hepaalt dat de administrateur
generaal van eiser, met instemming van het heheerscomite, zijn bevoegdheid om na
mens eiser op te treden voor de rechtscolleges, aan een of meer leden van het per
soneel mag overdragen; het artikel evenmin een schending inhoudt van artikel 440, 
eerste lid, van het Gerechtelijk Wethoek, dat niet van toepassing is op het geval waarin 
een procespartij zelf optreedt en in persoon verschijnt; een lid van het personeel van 
eiser dus eiser rechtsgeldig in rechte vertegenwoordigt en door persoonlijk voor de rech
ter te komen de persoonlijke verschijning van eiser verzekert in de zin van artikel 728 
van het Gerechtelijk Wethoek, wanneer hij in het hezit is van de hovengenoemde mach
tiging; het arrest bijgevolg niet op de in het middel weergegeven gronden heeft kun
nen heslissen dat de heer Dehouny, hestuurssecretaris van eiser, niet de vereiste hoe
danigheid hezat om namens eiser voor de rechter op te treden, ook al was hij daartoe 
gemachtigd overeenkomstig artikel 49 van het koninklijk hesluit nr. 50 van 24 ok
toher 1967, en dat eiser dus niet naar hehoren is vertegenwoordigd in eerste aanleg 
(schending van de artikelen 440, 703, 728, 729 van het Gerechtelijk Wethoek, 1, eer
ste lid, 4°, van de wet van 31 maart 1967 tot toekenning van bepaalde machten aan 
de Koning ten einde de economische heropleving, de hespoediging van de regionale re
conversie en de stahilisatie van het hegrotingsevenwicht te verzekeren en 49 van het 
koriinklijk hesluit nr. 50 van 24 oktoher 1967 hetreffende het rust- en overlevings
pensioen voor werknemers); 

tLeede onderdeel, artikel1, eerste lid, 4°, van de wet van 31 maart 1967 hepaalt dat 
de Koning alle nuttige maatregelen kan treffen ten einde : a) de wetten hetreffende 

i 
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de inrichting en de werking van de openbare diensten, met uitzondering van de wet
ten betreffende de rechterlijke orde, aan te vullen en te wijzigen; de in die wetsbe
paling gebruikte woorden "rechterlijke orde" niet overeenstemmen met die uit het Ge
rechtelijk Wetboek, maar moeten worden geacht te slaan op het geheel van de 
rechterlijke rechtscolleges die een hierarchie vormen met het Hofvan Cassatie aan 
de spits; artikel154 van de Grondwet volgens hetwelk de wedden van de leden van 
de rechterlijke orde door de wet worden vastgelegd, aan die woorden dezelfde bete
kenis hecht; dat begrip eveneens verschilt van het begrip rechterlijke organisatie dat 
slaat op het geheel van de organen die zijn belast met de werking van de openbare 
dienst van het gerecht en op het geheel van de regels tot vaststelling van de hierar
chie, de samenstelling, de bevoegdheid van de rechtscolleges van de rechterlijke orde, 
alsook het statuut van de magistraten en de medewerkers van het gerecht; artikel 49 
van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 dus geen wet betreffende de rech
terlijke orde in de zin van het geheel van de rechterlijke rechtscolleges wijzigt of aan
vult en bijgevolg niet kan worden geacht de machtigingswet van 31 maart 1967 te 
schenden; het arrest bijgevolg niet wettig op de in het middel weergegeven gronden 
heeft kunnen beslissen dat artikel 49 van het koninklijk besluit nr. 50, waarbij een 
rechtspersoon wordt gemachtigd om zich voor de rechter te laten vertegenwoordi
gen door een van haar personeelsleden, een regel wijzigt betreffende de inrichting van 
de rechterlijke orde en de taak van de advocaten die van die orde deel uitmaken, dat 
die bepaling dus niet indruist tegen de machtigingswet en geen toepassing kan vin
den (schending van de artikelen 1, eerste lid, 4°, van de wet van 31 maart 1967 tot 
toekenning van bepaalde mach ten aan de Koning ten einde de economische herop
leving, de bespoediging van de regionale reconversie en de stabilisatie van het 
begrotingsevenwicht te verzekeren, 49 van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 ok
tober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, 154 en 159 
van de Grondwet); 

derde onderdeel, gesteld dat, zoals het arrest aanneemt, de woorden "rechterlijke 
orde" die worden gebruikt in artikel1, eerste lid, 4°, a) van de wet van 31 maart 1967 
kunnen worden geacht betrekking te hebben op de regels betreffende de inrichting en 
de werking van de openbare dienst van het gerecht en dat de balie deel uitmaakt van 
de organisatie van de rechterlijke orde in de zin van die bepaling, op grand dat de ar
tikelen 428 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek tot vaststelling van het sta
tuut van de balie en van dat van zijn organen, zijn opgenomen in het tweede deel van 
dat wetboek, dat handelt over de rechterlijke organisatie, de in artikel 728 van het Ge
rechtelijk Wetboek bepaalde uitzonderingen daarentegen deel uitmaken van het vierde 
deel van het Gerechtelijk Wetboek dat de burgerlijke procedure regelt; ook al kan de 
advocaat als medewerker van het gerecht wegens het hem toegekende pleitmonopolie 
geacht worden uit dien hoofde deel uit te maken van de rechterlijke organisatie, de 
in artikel 728 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde uitzonderingen procedure
faciliteiten zijn ten gunste van personen die gemachtigd zijn om anderen in rechte te 
vertegenwoordigen op grond van bijzondere banden of bevoegdheden die hun in het 
algemeen geen toegang verlenen tot het geding; zij bijgevolg niet vallen onder de re
gels betreffende de inrichting en de werking van de openbare dienst van het ge- r
recht; artikel 49 van het koninklijk besluit nr. 50 een bijkomende uitzondering of, be- "' 
ter gezegd, nadere regels invoert betreffende een in het Gerechtelijk Wetboek zelf 
vervatte uitzondering, namelijk die waarbij de administrateur-generaal als orgaan van 
eiser en als zodanig door artikel 728 van het Gerechtelijk Wetboek rechtstreeks ge
machtigd om in rechte op te treden, die bevoegdheid kan overdragen aan leden van 
het personeel van zijn instelling, als hij kennelijk in de practische onmogelijkbeid ver
keert om de opdracht om eiser te vertegenwoordigen in persoon te vervullen; arti
kel49 van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967, dat artikel10 van de wet 
van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor 
sociale zekerheid en sociale voorzorg overneemt en op eiser toepast, derhalve geens
zins de wetten betreffende de rechterlijke orde en evenmin die betreffende de inrich
ting van de rechterlijke orde wijzigt en aanvult maar aileen een uitzondering in
voert of, beter gezegd, een in een bepaling van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde 
uitzondering, die geen betrekking heeft op de inrichting en de werking van de open
bare dienst van het gerecht, nader regelt teneinde het beheer en de werking van ei
ser, die een instelling van openbaar nut is, te verbeteren; het koninklijk besluit al
dus een juiste toepassing maakt van de machtigingswet van 31 maart 1967 die de 
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Koning, zonder enige beperking, machtigt om alle nuttige maatregelen te treffen ten 
einde het beheer en de activiteit der instellingen van openbaar nut, al dan niet on
derworpen aan de wet van 16 maart 1954, te verbeteren; het arrest bijgevolg niet op 
de in het middel weergegeven gronden wettig heeft kunnen beslissen dat artikel 49 
van het koninklijk besluit nr. 50, waarbij een rechtspersoon wordt gemachtigd om zich 
voor de rechter te laten vertegenwoordigen door een van haar personeelsleden, een re
gel wijzigt betreffende de inrichting van de rechterlijke orde en de taak van de ad
vocaten, die van die orde deel uitmaken, dat die bepaling indruist tegen de machti
gingswet en geen toepassing kan vinden (schending van de artikelen 440, 703, 728, 
729 van het Gerechtelijk Wetboek, 10 van de wet van 25 april1963 betreffende het 
beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voor
zorg, 1, eerste lid, 4°, van de wet van 31 maart 1967 tot toekenning van bepaalde mach
ten aan de Koning ten einde de economische heropleving, de bespoediging van de re
gionale reconversie en de stabilisatie van het begrotingsevenwicht te verzekeren, 49 
van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en over
levingspensioen voor werknemers, 154 en 159 van de Grondwet) : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest, zonder eiser het hem bij artikel 728, § 1, van 

het Gerechtelijk Wetboek toegekende recht om in persoon te verschijnen te 
ontzeggen, beslist dat hij te dezen niet in persoon ver.schenen is maar door 
tussenkomst van een personeelslid dat daartoe door de administrateur
generaal gemachtigd was overeenkomstig artikel 49, zevende lid, van het ko
ninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overle
vingspensioen voor werknemers en dat die bepaling, door te voorzien in die 
mogelijkheid om eiser in rechte te vertegenwoordigen, afwijkt van voor
noemd artikel 728 alsook van artikel 440 van het Gerechtelijk Wetboek, op 
grand dat '1uidens artikel 703 (van dat) wetboek 'rechtspersonen in rechte 
optreden door tussenkomst van hun bevoegde organen'; (dat) het niet wordt 
betwist dat (het personeelslid dat te dezen gemachtigd werd om eiser te ver
tegenwoordigen) geen orgaan (van eiser) is; (dat) hij derhalve in beginsel niet 
namens hem kan verschijnen"; 

Overwegende dat die overwegingen waartegen het onderdeel niet op-
komt, op zich een grondslag opleveren voor de beslissing van het arrest; 

Dat het onderdeel niet tot cassatie kan leiden en dus niet ontvankelijk is; 
Wat het tweede en het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel1, 4°, a, van de wet van 31 maart 1967 tot toe

kenning van bepaalde mach ten aan de Koning ten einde de economische her
opleving, de bespoediging van de regionale reconversie en de stabilisatie van 
het begrotingsevenwicht te verzekeren, bepaalt dat de Koning, door in nii
nisterraad overlegde besluiten, alle nuttige maatregelen kan treffen ten einde 
de wetten betreffende de inrichting en de werking van de openbare dien
sten, met uitzondering van de wetten betreffende de rechterlijke orde en het 
Rekenhof, de provinciale wet, de gemeentewet en de wet tot instelling van 
de Raad van State, aan te vullen of te wijzigen; 

Overwegende dat het arrest toegeeft dat artikel49, zevende lid, van het 
koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 "een regel is die strekt tot ver
betering van de werking en de inrichting (van eiser)", doch op de gronden 
waartegen beide onderdelen opkomen, beslist dat de Koning in die bepa
ling een wet betreffende de rechterlijke orde heeft gewijzigd en dus de Hem 
bij artikel1, 4°, a, van de wet van 31 maart 1967 toegekende bevoegdhe
den heeft overschreden~ 

Dat het arrest tevens beslist dat voornoemd artikel49, zevende lid, af
wijkt van artikel 728 van het Gerechtelijk Wetboek; 
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Overwegende dat, krachtens voornoemd artikel 728, § 1, de partijen in per
soon of bij advocaat verschijnen; 

Dat die bepaling zowel voor de rechtspersonen als voor de natuurlijke per
sonen geldt; 

Overwegende dat luidens artikel 703, eerste lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek rechtspersonen in rechte optreden door tussenkomst van hun be
voegde organen; 

Dat bijgevolg een rechtspersoon slechts in persoon verschijnt als ze zich 
door een van haar organen laat vertegenwoordigen; 

Dat de wet weliswaar de natuurlijke personen opsomt die de rechtsper
sonen in rechte vertegenwoordigen en die, door in persoon voor de rechter 
te komen, de persoonlijke verschijning van de rechtspersoon mogelijk rna
ken, maar dat die natuurlijke personen, om te voldoen aan het bepaalde in 
bovenvermeld artikel 703, eerste lid, organen moeten zijn van de rechts
persoon die zij vertegenwoordigen; 

Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat eiser te de
zen voor de arbeidsrechtbank is vertegenwoordigd door een personeelslid, dat 
daartoe door de administrateur-generaal gemachtigd werd overeenkom
stig artikel 49, zevende lid, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 okto
ber 1967; 

Overwegende dat die machtiging niet tot gevolg heeft dat de gemach
tigde aangestelde van eiser het orgaan van eiser is geworden; 

Dat voornoemd artikel 49, zevende lid, derhalve, door een natuurlijke per
soon aan te wijzen om eiser in rechte te vertegenwoordigen, ofschoon die per
soon niet een van zijn organen is, afwijkt van de regels betreffende de ver
schijning van de partijen in rechte; 

Overwegende dat uit die overweging volgt dat voornoemd artikel49, ze
vende lid, ook al strekt het tevens "tot verbetering van de werking en de in
richting'' van eiser, de grenzen van de bevoegdheden te buiten gaat die aan 
de Koning zijn toegekend bij artikel1, 4°, a, van de wet van 31 maart 1967, 
daar Hij niet gemachtigd was om die regels te wijzigen of ervan af te wij
ken; 

Dat die onderdelen, ook al zijn ze gegrond, niet tot cassatie kunnen lei
den en derhalve niet ontvankelijk zijn; 

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

17 januari 2000 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - ver
slaggever : de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Gerard en Delahaye. 
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Nr. 37 

2e KAMER - 18 januari 2000 

VERZEKERING- W.A.M.-VERZEKERING- VERZEKERINGSOVEREENKOMST- INTERNATIO
NAAL VERZEKERINGSBEWIJS- GROENE KAART- DUUR VAN DE OVEREENKOMST- GELDIG
HEIDSDUUR VAN DE "GROENE KAART". 

De in het internationaal verzekeringsbewijs (de zg. "groene kaart") vermelde geldig
heidsduur doet geen afbreuk aan de wettelijk op een jaar bepaalde duur van de 
verzekeringsovereenkomst, behoudens andersluidende overeenkomst tussen par
tijen (1). (Art. 7 W.A.M.-wet van 21 november 1989; art. 5 K.B. 13 februari 1991 hou
dende de inwerkingtreding en de uitvoering van de W.A.M.-wet; artt. 1 en 26 K.B. 
14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aanspra
kelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.) 

(NAVIGA N.V. T. STRASSBURG, GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS) 

ARREST 

(A.R. P.97.124l.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 19 juni 1997 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel; 

Overwegende dat eiseres, gelet op de ondertekening door haar gemach
tigde van de aanvraag tot inschrijving bij de Dienst Wegverkeer van het bij 
het ongeval betrokken voertuig en de afl.evering van een verzekerings
bewijs ("groene kaart") met geldigheidsduur van 24 november 1994 tot 24 ja
nuari 1995, het bestaan van de W.A.M.-verzekeringsovereenkomst noch de 
aanvangsdatum van de dekking betwist; dat zij echter aanvoert dat de gel
digheidsduur van deze groene kaart verstreken was zodat zij voor het on
geval van 7 juli 1995 ten aanzien van de verweerders, derden-benadeelden, 
geen dekking verschuldigd is; 

Overwegende dat artikel1 van het koninklijk beshrit van 14 december 1992 
betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheids
verzekering inzake motorrijtuigen bepaalt, enerzijds, dat de overeenkom
sten betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekeringen inzake mo
torrijtuigen aan de bepalingen van de bij dit besluit gevoegde 
modelovereenkomst moeten beantwoorden, anderzijds, dat het toegelaten is 
ervan af te wijken, maar alleen ten gunste van de verzekeringnemer, van de 
verzekerde of van elke derde die bij de uitvoering van de overeenkomst be
trokken is, en dit zonder afbreuk te doen aan de dwingende bepalingen van 
de wet van 25 juni 1992 op de Landsverzekeringsovereenkomst; 

Dat luidens artikel 26 van de in bijlage gevoegde modelovereenkomst, de 
duur van de overeenkomst een jaar is, met stilzwijgende vernieuwing op het 
einde van de verzekeringsperiode van jaar tot jaar, tenzij zij door een van de 
partijen ten minste drie maanden voor het verstrijken van de lopende pe
riode werd opgezegd; 

(1) Zie : Cass., 26 april 1990, A.R. 8309, nr. 501. 
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Dat bij ontstentenis van andersluidende dwingende bepaling in artikel 30 
van de wet van 25 juni 1992 op de Landsverzekeringsovereenkomst, uit de 
voornoemde bepalingen volgt dat de duur van de W.A.M.-verzekeringspolis, 
behoudens afwijkende overeenkomst ten gunste van bepaalde personen, min
stens een jaar bedraagt; 

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 870 Gerechtelijk Wetboek, hij 
die het bestaan van dergelijke afwijking aanvoert, het bewijs ervan moet le
veren; 

Dat als zodanig bewijs niet kan gelden het eenzijdig geschrift dat door de 
partij die het aanvoert, zelf wordt opgesteld; 

Overwegende dat de afievering, overeenkomstig artikel 7 W.A.M.
verzekeringswet en artikel5 van het koninklijk besluit van 13 februari 1991, 
van de "groene kaart" weliswaar moet gebeuren na voorafgaande betaling 
van de premie die met de overeengekomen verzekeringsperiode overeen
stemt en met vermelding van een overeenstemmende geldigheidsduur; dat 
dit certificaat van de verzekeraar nochtans aileen tegen hem het bestaan van 
een verzekeringsovereenkomst voor de erin bepaalde duur doet vermoe
den, en hem van het bewijs van zijn aanvoering dat van artikel 26 Model
polis werd afgeweken, niet vrijstelt; 

Dat de in het internationaal verzekeringsbewijs vermelde geldigheids
duur geen afbreuk doet aan de wettelijk op een jaar bepaalde duur van de 
verzekeringsovereenkomst, behoudens bewijs van een andersluidende over
eenkomst tussen partijen; 

Overwegende dat de appelrechters uit de door hen aangehaalde bedoe
lingen van de partijen niet het bewijs van een tussen dezen overeengeko
men afwijking op artikel 26 Modelpolis afieiden, maar slechts het gebrek aan 
akkoord van de partijen om hiervan af te wijken, vaststellen; 

Dat de appelrechters met hun motieven hun beslissing dat "zolang par
tijen niet, gezamenlijk en formeel, overeenkwamen nopens een kortere duur, 
de verzekeringsovereenkomst moet geacht worden aangegaan te zijn voor de 
wettelijk voorziene, en stilzwijgende vemieuwbare termijn van een jaar", en 
dat, bij ontstentenis van schorsing ofbeeindigingvan de overeenkomst of van 
de dekking v66r de datum van het ongeval op een wettelijk bepaalde en aan 
derden tegenwerpelijke marrier, eiseres aan de verweerders dekking ver
schuldigd is, regelmatig met redenen omkleden en naar recht verantwoor
den; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt eiseres N aviga N.V. 
in de kosten van haar voorziening; veroordeelt de eiseressen Anneliese Strass
burg, Transport Mertens BVBA enA.B.B. N.V. in de kosten van hun voor
zieningen. 

18 januari 2000 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter- Verslagge
ver: de h. Goethals- Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, eerste advocaat
generaal-Advocaten: mrs. Biitzler, De Gryse; L. De Somer, Antwerpen. 
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Nr. 38 

2e KAMER - 18 januari 2000 

VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN -ALLERLEI- ONDERZOEK TER TERECHT
ZITTING- GESLOTEN DEUREN- VEREISTE VERMELDINGEN. 

Uit de vermeldingen van de processen-verbaal van de terechtzittingen of van de ver
oordelende beslissing moet zonder tegenstrijdigheid blijken dat de rechtbank, ge
last met vervolgingen gegrond op de artikelen 372 tot 378 van het Strafwetboek, de 
sluiting der deuren heeft bevolen met het oog op de bescherming van de persoon
lijke levensfeer en op verzoek van een van de partijen of van het slachtoffer (1). 

(M ... T.M ... ) 

ARREST 

(A.R. P.99.0379.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 februari 1999 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

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

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 148 en 149 van de Grondwet, artikel6.1 van het Eu

ropees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrij
heden, ondertekend op 4 november 1950, goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (Bel
gisch Staatsblad 19 augustus 1955) en de artikelen 190 en 211 van het Wetboek van 
Strafvordering, 

doordat de appelrechters de tenlasteleggingen A, B en G bewezen verklaren en ver
volgens eiser veroordelen tot een hoofdgevangenisstraf van drie jaar en, recht
doende op burgerrechtelijk gebied, het vonnis van de eerste rechter bevestigen, waar
bij eiser veroordeeld werd om aan elk der burgerlijke partijen de som te betalen van 
200.000 frank, vermeerderd met de vergoedende en gerechtelijke intresten en waar
bij aan elk van de burgerlijke partijen tevens voorbehoud werd verleend voor de kos
ten van een toekomstige psychologische en/of psychiatrische begeleiding en de daar
mee gepaard gaande medische en farmaceutische kosten; de appelrechters in het 
bestreden arrest vaststellen dat de behandeling van de zaak in openbare terechtzit
ting plaatshad; de appelrechters meer bepaald vaststellen als volgt : "Gehoord ter open
bare terechtzitting in het Nederlands:- de beklaagde, Victor Mouton, in zijn mid
delen van verdediging bijgestaan door Meester Frank Van Vlaenderen, advocaat te Gent; 
-de burgerlijke partij, Tania Mouton, in haar eis, bijgestaan door meester Ann Pha
riseau, advocaat te Gent;- de burgerlijke partij, Nicole Langlois, qq. Petra Mouton 
-in persoon aanwezig- in haar eis, bijgestaan door meester Wim Bartholomeus, ad
vocaat te Gent;- Advocaat-generaal Chr. Maes in zijn vordering"; (bestreden ar
rest, blz. 3) 

terwijl, eerste onderdeel, het proces-verbaal van de terechtzitting van 12 januari 1999 
van de 4e Kamer van het hofvan beroep vermeldt dat de appelrechters bij arrest be
volen hebben dat het onderzoek en de behandeling van de zaak uitsluitend tot de uit
spraak van het arrest met gesloten deuren zullen geschieden; het proces-verbaal van 
de terechtzitting van 12 januari 1999 zulks als volgt heeft vastgesteld: "Het hof, be
slissende op de vordering van het openbaar ministerie, velt een arrest, bevelende dat 

(1) Zie : Cass., 10 dec. 1989, A.R. 3325, nr. 252. 
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het onderzoek en de behandeling van de zaak, uitsluitend tot de uitspraak van het ar
rest, met gesloten deuren zullen geschieden, beslissing genomen om 14 uur". Het proces
verbaal vermeldt dat vervolgens de opgeroepen getuige, de heer Frank Van Damme, 
onderzoeksrechter, een verklaring heeft afgelegd en dat vervolgens de raadslieden van 
de partijen evenals het openbaar ministerie werden gehoord; het proces-verbaal van 
voormelde terechtzitting immers vermeldt dat de raadsman van eiser is versche
nen, heeft gepleit en een conclusie heeft neergelegd, dat de raadsman van tweede ver
weerster is verschenen, heeft gepleit en een stukkenbundel heeft neergelegd, de raads
man van derde verweerster is verschenen, heeft gepleit en een conclusie heeft 
neergelegd, alsmede het geding in eigen naam heeft hervat, het openbaar ministe
rie heeft gevorderd en eiser werd gehoord in zijn middelen van verdediging; voor
meld proces-verbaal van de terechtzitting van 12 januari 1999 eveneens vermeldt dat 
de zaak vervolgens in voortzetting werd gesteld op de terechtzitting van 9 februari 1999 
om 14u30 voor sluiting der debatten; dat deze vermeldingen in het proces-verbaal van 
de terechtzitting van 12 januari 1999 derhalve volkomen in tegenstrijd zijn met de ver
meldingen in het arrest, waarbij wordt gesteld dat eiser in zijn middelen van verde
diging, tweede en derde verweerster in hun eis en het openbaar ministerie in zijn vor
dering werden gehoord ter openbare terechtzitting; deze tegenstrijdige vermeldingen 
Uw Hof niet toelaten de regelmatigheid van de rechtspleging na te gaan; het bestre
den arrest derhalve door nietigheid is aangetast (schending van alle in het middel aan
gehaalde bepalingen); 

en terwijl, tweede onderdeel, in zoverre zou dienen te woi:-den aangenomen dat de 
behandeling van de zaak met gesloten deuren is geschied, uit de stukken waarop Uw 
Hofvermag acht te slaan niet blijkt dat regelmatig bevolen werd de zaak met geslo
ten deuren te behandelen; het proces-verbaal van de terechtzitting van 12 januari 1999 
enkel aangeeft dat de appelrechters, beslissende op de vordering van het openbaar mi
nisterie, bevolen hebben dat het onderzoek en de behandeling van de zaak met ge
sloten deuren zullen geschieden; noch het proces-verbaal van de terechtzitting van 12 
januari 1999, noch het bestreden arrest vaststellen dat de grondwettelijke en wet
telijke voorwaarden om de zaak met gesloten deuren te behandelen aanwezig zijn; de 
beslissing van de appelrechters om het onderzoek en de behandeling van de zaak met 
gesloten deuren te laten geschieden met name niet vaststelt dat de openbaarheid van 
de zitting gevaar zou opleveren voor de orde of de goede zeden, zoals bepaald in ar
tikel 148 van de Grondwet, noch dat zulks is gevraagd door een partij met het oog op 
de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer, zoals bepaald bij artikel 190 van het 
Wetboek van Strafvordering, noch dat de sluiting van de deuren aangewezen is om re
den van de bescherming van de belangen van mindeijarigen of van het prive-leven van 
de partijen bij het proces, zoals bepaald in artikel6.1 van het Europees Verdrag tot 
bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden; de feiten
rechter inderdaad onaantastbaar beslist over een eventuele sluiting der deuren, doch 
zulks hem niet ontslaat van de verplichting om vast te stellen dat de wettelijke of grond
wettelijke voorwaarden hiertoe voorhanden zijn; deze voorwaarden derhalve dienen 
geacht te worden niet aanwezig te zijn zodat het onderzoek en de behandeling van de 
zaak met gesloten deuren, en derhalve ook het bestreden arrest, door nietigheid zijn 
aangetast (schending van alle in het middel aangehaalde bepalingen) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat naar luid van artikel 148 Grondwet de terechtzittin
gen van de rechtbanken openbaar zijn, tenzij de openbaarheid gevaar op
levert voor de orde of de goede zeden, in welk geval zulks door de recht
bank bij vonnis wordt verklaard; dat luidens de artikelen 190, tweede lid, en 
310, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, wanneer de vervolgingen ge
grond zijn op de artikelen 372 tot 378 van het Strafwetboek, het vonnis
gerecht kan bevelen dat de zaak met gesloten deuren wordt behandeld, in
dien een van de partijen of het slachtoffer het vraagt, namelijk met het oog 
op de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer; 

Overwegende dat naar luid van het bestreden arrest de behandeling van 
de zaak in openbare terechtzitting plaatshad; 
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Overwegende dat het proces-verbaal van terechtzitting van 12 januari 1999 
evenwel vermeldt: "Het hof (van beroep), beslissende op de vordering van 
het openbaar ministerie, velt een arrest, bevelende dat het onderzoek en de 
behandeling van de zaak, uitsluitend tot de uitspraak van het arrest, met 
gesloten deuren zullen geschieden, beslissing genomen om 14 uur"; dat dit
zelfde proces-verbaal tevens vermeldt dat de opgeroepen getuige werd ge
hoord, dat het openbaar ministerie in zijn vordering en de partijen in hun 
middelen werden gehoord, en dat de zaak in voortzetting werd gesteld op de 
terechtzitting van 12 januari 1999 voor sluiting van het debat; 

Overwegende dat deze tegenstrijdige vermeldingen het Hof niet toela
ten de regelmatigheid van de rechtspleging na te gaan; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

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

Overwegende dat de hierna uit te spreken vernietiging van de beslis
sing op de strafvordering de vernietiging meebrengt van de beslissingen op 
de door de verweerders tegen de eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorde
ringen, die er het gevolg van zijn; 

Om die redenen, ongeacht het tweede onderdeel van het middel dat niet 
tot cassatie zonder verwijzing kan leiden, vernietigt het bestreden arrest, be
houdens in zoverre het vaststelt dat het beroepen vonnis definitief is waar 
het vaststelt dat de strafvordering met betrekking tot de feiten onder de te
lastleggingen C, D, E en F, vervallen is door verjaring; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; laat de kosten ten laste van de Staat; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen. 

18 januari 2000- 2e kamer- Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslagge
ver: de h. Goethals- Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, eerste advocaat
generaal - Advocaat : mr. Verbist. 

Nr. 39 

2e KAMER- 18 januari 2000 

WEGVERKEER- WEGVERKEERSWET- WETSBEPALINGEN- ARTIKEL 32 - ONWETEND
HEID - GEVOLG. 

Artikel 32 Wegverkeerswet straft oak degene die door zijn schuld onwetend is dat de be
stuurder aan wie hij zijn voertuig toevertrouwt, niet voldoet aan de wettelijke voor
waarden voor het besturen ervan (1). (Wegverkeerswet, art. 32.) 

(1) Cass., 16 juni 1981, nr. 593; 30 mei 1984, A.R. 3629, nr. 561. 
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(G ... ) 

ARREST 

(A.R. P.99.0776.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 29 april 1999 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Turnhout; 

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

Over de beide middelen samen : 
Overwegende dat artikel 32 Wegverkeerswet ook degene straft die door zijn 

schuld onwetend is of de bestuurder aan wie hij zijn voertuig toever
trouwt, voldoet aan de wettelijke voorwaarden voor het besturen ervan; 

Overwegende dat de appelrechters overwegen dat "hij die een auto ter be
schikking stelt van een ander steeds (dient) nate gaan of degene die zijn auto 
zal gebruiken wel over een rijbewijs beschikt"; dat zij aldus oordelen dat ei
sers beweerde onwetendheid het gevolg is van zijn eigen schuld; dat zij daar
door geen verplichting toevoegen aan de wet; 

Overwegende dat de appelrechters door hun motivering, waardoor zij ei
sers verweer verwerpen en aldus zijn conclusie beantwoorden, de beslis
sing regelmatig met redenen omkleden en naar recht verantwoorden; 

Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen; 
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorge

schreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

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

18 januari 2000- 2e kamer- Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter- Verslagge
ver : de h. Stassijns - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, eerste advocaat
generaal- Advocaat : mr. N. Devos, Turnhout. 

Nr. 40 

2e KAMER- 18 januari 2000 

BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN- EXPLOOT- KEUZE VAN WOONPLAATS
VOORWAARDE VOOR BETEKENING AAN DE PERSOON. 

Wanneer de geadresseerde van een betekening bij een lasthebber woonplaats heeft ge
kozen, wordt enkel de afgifte van het afschrift van het exploot van betekening aan de 
lasthebber persoonlijk als betekening aan de persoon geacht (1). (Art. 39, tweede lid, 
Ger.W.) 

(1) Zie de conclusie van het O.M. 
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(M ... T.C ... ) 

Eerste advocaat-generaal du Jardin heeft in substantie gezegd: 
Eiser werd in 1988 bij verstek veroordeeld. Voordien had hij bij zijn advocaat woonst

keuze gedaan "opdat voortaan alle betekeningen op de gekozen woonplaats (zou
den) gebeuren". 

Het vonnis van veroordeling werd op de gekozen woonplaats betekend, sprekende 
met een bediende van het advocatenkantoor. 

In 1997 tekende eiser verzet aan. Zijn verzet werd wegens laattijdigheid niet ont
vankelijk verklaard. 

De vraag is of de betekening aan gekozen woonplaats de kennis van de beteke
ning door de veroordeelde impliceert? 

Inzake betekening is de eerste regel dat zij aan de persoon zelf van de geadres
seerde moet gebeuren (art. 33 Ger.W.). Door die modaliteit van betekening is per se 
de belanghebbende persoonlijk in kennis gesteld van de betekening. 

Naast de betekening aan de persoon, mag aan zijn woonplaats worden betekend, met 
terhandstelling aan een beperkte groep personen (bloedverwanten enz.), die geacht wor
den de geadresseerde te zullen verwittigen (artt. 187 Sv. en 35 Ger.W.). Die modali
teit van betekening houdt evenwel niet per se in dat de belanghebbende door het en
kel feit van de betekening ervan in kennis is gesteld. Het behoort de feitenrechter toe 
te oordelen wanneer die kennis in feite verkregen werd en, bijvoorbeeld, ofhet aan
nemelijk is dat de betrokkene van de betekening geen kennis heeft gekregen. 

Bij gebrek aan woonplaats mag de betekening op de verblijfplaats gebeuren, even
eens met terhandstelling aan een bloedverwant, enz. 

Bij gebrek aan woonplaats, verblijfplaats of gekozen woonplaats (cfr. infra) wordt 
de betekening bij aangetekende brief gedaan aan de in het buitenland gekende ver
blijfplaats. Als geen verblijfplaats gekend is, wordt aan de procureur des Konings be
tekend. 

In het geval van een gekozen woonplaats, mag- en moet zelfs - op die gekozen 
woonplaats worden betekend (met evenwel de uitzondering voorzien in art. 39, al.3, 
Ger.W.). In die omstandigheid kan de terhandstelling van het afschrift van het ex
ploot van betekening aan de lasthebber persoonlijk gebeuren, "dan wordt de beteke
ning geacht aan de persoon te zijn gedaan" (art. 39, al. 2, Ger.W.). 

Zonder persoonlijke terhandstelling aan de persoon van de lasthebber bevindt men 
zich in dezelfde toestand als bij betekening aan woonplaats. 

Uit dit wettelijk systeem volgt dat de betekening aan de veroordeelde persoon
lijk, of aan zijn lasthebber in persoon- gelet op de assimilatie gedaan door art. 39, 
al. 2, Ger.W. -, per se inhoudt dat de geadresseerde op de hoogte is van de beteke
ning, met de aan die kennis gebonden rechtsgevolgen, m.b.t. het lopen van deter
mijn om hoger beroep of verzet aan te tekenen. 

Dit is niet het geval bij de andere modaliteiten van betekening, in welke gevallen 
het systeem van de buitengewone termijn van verzet in aanmerking komt (art. 187 
Sv). 

De wet van 9 maart 1908 heeft de buitengewone termijn van verzet ingevoegd, om 
de oncomfortabele situatie van de bij verstek veroordeelde te verhelpen, wanneer het 
vonnis hem niet persoonlijk was betekend. 

In de parlementaire werken leest men het volgende: "Il ne pourra pas suffire pour 
prouver une connaissance entrainant decheance de !'opposition, de rapporter ou de pro
duire une notification de jugement faite a domicile, bien que cette signification soit re
guliere aux termes des lois de procedure. La preuve de la connaissance devra etre ad
ministree en dehors et abstraction faite de l'exploit de signification a domicile" (Senaat, 
1897-1898, 9 maart 1998, p. 17; Kamer, 1906-1907, 15 februari 1907, p. 293-294). 

Het lopen van die buitengewone termijn veronderstelt eerst en vooral dat de be
tekening anders dan aan de persoon, regelmatig is geschied volgens een van de hier
boven vermelde modaliteiten. 

De betekening aan gekozen woonplaats, die niet aan de lasthebber persoonlijk is ge
schied, moet aldus worden geacht een betekening te zijn anders dan aan de per
soon, met de specifieke gevolgen van die modaliteit van betekening, met name dat de 
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buitengewone termijn loopt vanaf het verstrijken van de gewone termijn van verzet 
tot en met de vijftiende dag die volgt op de dag van de effectieve kennis van de be
tekening, wat door de feitenrechter soeverein wordt beoordeeld. 

Om het verzet laattijdig te verklaren, gaan de appelrechters te dezen ervan uit dat 
de afgifte van het exploot van betekening aan de bediende van het advocaten
kantoor, waar de betrokkene woonplaats had gekozen, de kennisneming van de be
tekening door de lasthebber, en gelet op de lastgeving, door de geadresseerde last
gever impliceerde. Dit was verkeerd. 

Een duidelijk onderscheid moet worden gemaakt tussen, enerzijds, het feit van de 
betekening, te dezen regelmatig gebeurd op de gekozen woonplaats, en, anderzijds, de 
kennis van de betekening, feit dat afzonderlijk moet worden beoordeeld. 

Wanneer de geadresseerde bij een lasthebber woonplaats heeft gekozen, wordt, over
eenkomstig art. 39, tweede lid, Ger.W., enkel de afgifte van het afschrift van het ex
ploot van betekening aan de lasthebber persoonlijk als betekening aan de persoon ge
acht. 

Te dezen stellen de appelrechters niet vast dat de betekening aan de lasthebber per
soonlijk was gedaan. 

Het is dus onterecht dat zij de termijn van verzet doen lopen vanaf de dag die volgde 
op die betekening, en niet vanaf de effectieve kennisneming van de betekening door 
de veroordeelde zelf, wat zij overigens ook niet vaststellen (2). 

ARREST 

(A.R. P.99.1436.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 september 1999 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen; 

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

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 33 en 39 Gerechtelijk Wetboek en 187 Wetboek van Straf

vordering, 
doordat het bestreden arrest het vonnis van de correctionele rechtbank waarbij ei

sers verzet onontvankelijk werd verklaard wegens laattijdigheid bevestigt op grond 
van de motieven: Dat Mr. Jean Barnet, advocaat te Brussel, op 5 juli 1988 naar de 
procureur des Konings te Antwerpen een aangetekende brief zond, waarvan de in
houd als volgt luidt : " ... Gelieve in bijlage een verklaring van woonstkeuze te vin
den, gedaan door mijn client, de heer Abraham Menis. Ik dank u nota te willen ne
men van deze woonstkeuze, en het bij het dossier te willen voegen, opdat voortaan alle 
betekeningen gebeuren op de gekozen woonst ... "; dat deze brief ondertekend is door 
Mr. Jean Barnet (stuk nr. 643 van het dossier); dat bij voormelde brief een verkla
ring gevoegd is die als volgt luidt : "( ... ) lk ondergetekende Abraham Menis, ver
klaar woonstkeuze te doen voor alle betekeningen in verband met de zaak han
gende voor de 28ste Correctionele Kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Antwerpen, op het kantoor van mijn advocaat Jean Barnet, Winston Churchill
laan, 79, te 1180 Brussel (. .. )"; dat deze verklaring ondertekend is door Abraham Me
nis; dat de beklaagde op 16 januari 1989 door de 28ste Kamer van de Correctionele 
Rechtbank te Antwerpen bij verstek veroordeeld werd; dat het verstekvonnis op 30 ja
nuari 1989 werd betekend aan de procureur des Konings; dat het verstekvonnnis op 

(2) Zie Cass., 20 feb. 1956, A. C. 1956, p. 503; 18 okt. 1994, A.R. P.92.6402.N en P.92.6784.N, nr. 
436; 8 juli 1997, A.R. P.97.0749.N, nr. 312; 3 maart 1998, A.R. P.96.1345.N, nr. 115; HAYOIT DETER
MICOURT, R., "Etude sur I' opposition", R.D.P., 713-714; VANDEPLAS, A., "Het verzet in strafzaken", 
in Strafrecht voor Rechtspractici, p. 35, nr. 12; VERSTRAETEN, R., Handboek van Strafvordering, nr. 
1274; DECLERCQ, R., Beginselen van Strafrechtspleging, 1999, nr. 2145 e.v.; Regout-Masson, M., noot 
sub Cass., 18 sept. 1980, JT., 1981, p. 193; VAN REEPINGHEN, CH., Verslag over de Gerechtelijke Her
vorming, 1964, pp. 57-64. 
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22 december 1989 een tweede maal betekend werd ditmaal op het kantoor van Mr. Jean 
Bornet; dat de gerechtsdeurwaarder er sprak met zijn bediende, Dominique Colet; dat 
deze laatste het exploot ondertekende en de kopie in ontvangst nam; dat op 26 de
cember 1989 het kantoor van Mr. Jean Bornet naar de procureur des Konings te Ant
werpen een brief stuurde waarin de inhoud als volgt luidt : "( ... ) Op vrijdag 22 de
cember 1989 werd op mijn kantoor, waar de heer Abraham Menis woonstkeuze gedaan 
zou hebben, hogervermeld vonnis betekend aan een bediende. Ik vestig uw aan
dacht op het feit, dat ik geen mandaat had een betekening van vonnis te ontvan
gen, en ik bovendien sinds enige tijd zonder instructies ben van de heer Menis ( ... )''; 
dat onder deze brief de naam "Jean Bornet" vermeld staat; dat de briefklaarblijke
lijk door een andere advocaat '1oco" werd ondertekend; dat beklaagde, meer dan ze
ven jaar later, op 12 mei 1997 verzet liet betekenen; dat beklaagde aanvoert dat niet 
bewezen is dat hij meer dan 15 dagen voor de betekening van het verzet kennis had 
van de betekening van het verstekvonnis; dat echter niet wordt betwist dat Mr. Jean 
Bornet eind 1989 kennis kreeg van de betekening die op 22 december 1989 op zijn kan
toor aan zijn bediende was gedaan; dat krachtens artikel 2 van het Gerechtelijk Wet
hoek de in dat wetboek gestelde regels in alle rechtsplegingen toepasselijk zijn, be
houdens wanneer deze geregeld worden door niet uitdrukkelijk opgeheven 
wetsbepalingen of door rechtsbeginselen, waarvan de toepassing niet verenigbaar is 
met de toepassing van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek; dat de artike
len 39 en 40 van het Gerechtelijk Wetboek in strafzaken toepasselijk zijn; dat de be
tekening aan de gekozen woonplaats in strafzaken niet wordt geregeld door bijzon
dere afwijkende wetsbepalingen; dat de regeling betreffende de betekening aan de 
gekozen woonplaats niet onverenigbaar is met rechtsbeginselen van het strafproces
recht; dat het laatste lid van artikel 40 Gerechtelijk Wetboek bepaalt : "( ... ) De be
tekening in het buitenland of aan de procureur des Konings is ongedaan indien de par
tij op wier verzoek ze verricht is, ( ... ) de gekozen woonplaats van degene aan wie 
betekend wordt, ( ... ) kende; dat de procureur des Konings ingevolge de hoger aange
haalde brief de gekozen woonplaats van beklaagde kende; dat de betekening van het 
verstekvonnis die op 30 januari 1989 aan de procureur des Konings werd gedaan dus 
ongedaan is; dat de procureur des Konings derhalve terecht het verstekvonnis over
eenkomstig artikel 39 Gerechtelijk Wetboek aan de gekozen woonplaats liet beteke
nen; dat het tweede lid van artikel 39 Gerechtelijk Wetboek bepaalt : "wordt het af
schrift aan de gekozen woonplaats ter hand gesteld aan de lasthebber persoonlijk, dan 
wordt de betekening geacht aan de persoon te zijn gedaan"; dat - wanneer de be
tekening niet aan de beklaagde persoon is geschied- deze beklaagde, luidens arti
kel 187 Wetboek van Strafvordering, in verzet kan komen binnen een termijn van vijf
tien dagen na de dag waarop hij van de betekening kennis heeft gekregen; dat - nu 
krachtens artikel39, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, een betekening aan de last
hebber persoonlijk, wordt geacht te zijn gedaan aan de persoon zelf- de kennisne
ming van het feit van de betekening door de lasthebber eveneens client geacht te zijn 
gedaan door de persoon zelf; dat nu niet wordt betwist dat de kennisneming van het 
feit van de betekening door Mr. Jean Bornet geschiedde voor 31 december 1989, be
klaagde eveneens wordt geacht van die betekening voor die datum kennis te heb
ben gekregen; dat het meer dan zeven jaar later gedane verzet derhalve laattijdig is; 
dat de vraag of Mr. Jean Bornet, op het ogenblik dat het verstekvonnis op zijn kan
toor werd betekend, al dan niet "zonder instructies" was, niet ter zake dienend is; dat 
ook de vraag of aan de woonstkeuze eenzijdig een einde kon gesteld worden, even
minter zake dienend is; dat vaststaat dat noch beklaagde, noch Mr. Jean Bornet, v66r 
de bewuste betekening aan de procureur des Konings hebben laten weten dat aan de 
woonstkeuze een einde werd gesteld; dat de procureur des Konings derhalve ver
plicht was het verstekvonnis aan Mr. Jean Bornet te betekenen; dat de brief die Mr. 
Jean Bornet nadien naar de procureur des Konings zond, de eerder rechtsgeldig ge
dane betekening niet retroactief ongeldig kon maken; dat niet wordt betwist dat be
klaagde, op het ogenblik van de betekening aan de gekozen woonplaats, in Belgie geen 
gekende werkelijke woon- ofverblijfplaats had; dat een betekening in het buiten
land (de woon- ofverblijfplaats in het buitenland- waar beklaagde klaarblijkelijk naar 
toe gevlucht was -was het parket trouwens ook niet bekend) of aan de procureur des 
Konings, krachtens het reeds aangehaalde artikel 40 Gerechtelijk wetboek onge
daan zou geweest zijn; overwegende dat het bestreden vonnis derhalve dient beves
tigd te worden, 
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terwijl artikel 39, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat wanneer de geadres
seerde van een betekening bij een lasthebber woonplaats heeft gekozen, de beteke
ning en de kennisgeving aan die woonplaats mogen geschieden; artikel 39, tweede lid, 
Gerechtelijk Wetboek inhoudt dat wanneer het afschrift aan de gekozen woon
plaats ter hand wordt gesteld aan de lasthebber persoonlijk, de betekening geacht wordt 
te zijn gedaan aan de persoon; dit artikel aldus uitsluitend betrekking heeft op de wijze 
van de betekening aan een gekozen woonplaats en de rechtsgevolgen hiervan; deze wets
bepaling evenwel niets inhoudt om trent de kennisneming van de betekening door de 
lasthebber bij wie woonplaats werd gekozen en de eventuele rechtsgevolgen hier
van; 

en terwijl het bestreden arrest vaststelt dat de betekening in casu niet is ge
schied aan eiser in persoon en niet geacht wordt te zijn geschied aan zijn persoon; ei
ser bijgevolg overeenkomstig artikel187, tweede lid, Wetboek van Strafvordering in 
verzet kon komen tegen zijn veroordeling bij verstek binnen een termijn van vijf
tien dagen na de dag waarop hij van de betekening kennis heeft gekregen; de aldus 
door de wetgever ingestelde buitengewone termijn van verzet bijgevolg loopt tot vijf
tien dagen nadat de beklaagde persoonlijk kennis heeft gekregen van de beteke
ning; de vraag naar het tijdstip van deze kennisname van de betekening door de be
klaagde een loutere feitenkwestie is; terzake geen sprake kan zijn van enige juridische 
gelijkstelling; met name de kennisname van de betekening door de lasthebber bij wie 
woonplaats werd gekozen niet impliceert dat er een feitelijke kennisname is in hoofde 
van de beklaagde zelf; het bestreden arrest niet vaststelt dat eiser persoonlijk en daad
werkelijk kennis heeft gekregen van de betekening meer dan vijftien dagen voor het 
aantekenen van het verzet; 

zodat het bestreden arrest niet op wettelijke wijze kon oordelen dat de kennis
name van de betekening door de persoon bij wie keuze van woonplaats werd ge
daan geacht wordt te zijn gedaan door de per soon zelf (schending van artikel 39 Ge
rechtelijk Wetboek), en op grand hiervan besluiten tot de onontvankelijkheid van het 
door eiser aangetekende verzet (schending van artikell87, tweede lid, Wetboek van 
Strafvordering) : 

Overwegende dat, naar luid van artikel 187, tweede lid, Wetboek van Straf
vordering, de beklaagde die bij verstek is veroordeeld en aan wie de bete
kening van het vonnis niet in persoon is gedaan, verzet kan aantekenen bin
nen een termijn van vijftien dagen na de dag waarop hij van de betekening 
kennis heeft gekregen; 

Dat, wanneer de geadresseerde bij een lasthebber woonplaats heeft ge
kozen, krachtens artikel39, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, enkel deaf
gifte van het afschrift van het exploot van betekening aan de lasthebber per
soonlijk als betekening aan de persoon wordt geacht; 

Overwegende dat de appelrechters niet vaststellen dat de betekening aan 
de lasthebber persoonlijk geschiedde maar op zijn kantoor aan een be
diende; 

Dat zij, mitsdien, onterecht de termijn van verzet doen lopen vanaf de dag 
die volgt op die betekening, en niet vanaf de kennisneming door de be
klaagde van die betekening; 

Dat de beslissing dat het verzet wegens laattijdigheid niet ontvankelijk is, 
niet naar recht is verantwoord; 

Dat het middel gegrond is; 
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de door de 

verweerders tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen : 
Overwegende dat de hierna uit te spreken vernietiging van de beslis

sing op de tegen eiser ingestelde strafvordering de vernietiging meebrengt 
van de beslissingen op de door de verweerders tegen hem ingestelde bur
gerlijke rechtsvorderingen, die er het gevolg van zijn; 
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; laat 
de kosten ten laste van de Staat; verwijst de zaak naar het Hof van Be
roep te Brussel. 

18 januari 2000 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- ver
slaggever : de h. Goethals- Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, eerste 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Van Ommeslaghe; R. Verstraeten, Brussel. 

Nr. 41 

2e KAMER- 18 januari 2000 

1 o MISDRIJF- DEELNEMING- VOORAFGAANDE DAAD- STRAFBAARHEID- VOORWAARDE. 

2° MISDRIJF- DEELNEMING- ESSENTIELE HULP- VORM. 

1 o Een daad van deelneming die de uitvoering van het hoofdmisdrijf voorafgaat, ont
leent lwar strafbaar karakter aan en door de verwezenlijking van het hoofd
misdrijf (1). (Artt. 66 en 67 Sw.) 

2° De vooraf verleende toezegging om mee te werken aan een misdrijf kan een essen
tiele hulp voor het plegen van dit misdrijf opleveren. (Art. 66 Sw.) 

(BRUINSMA E.A.). 

ARREST 

(A.R. P.99.154l.N) 

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 22 september 1999 door 
het Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het aan de rechter toekomt te onderzoeken of een op zich

zelf niet strafbare handeling een daad van deelneming vormt doordat zij be
antwoordt aan een der vormen van voorbereidingshandelingen zoals be
paald in de artikelen 66 of 67 Strafwetboek; 

Dat het Hof alleen bevoegd is om na te gaan of de rechter uit zijn vast
stellingen wettig het al of niet stellen van een daad van deelneming af
leidt; 

Overwegende dat de appelrechters, onder meer, vaststellen: "Hun me
dewerking betrof geen loutere toezegging van het uitvoeren van een klus, 
maar een essentieel onderdeel van de drugtrafiek, zonder dewelke deze, ge
let op de op het spel staande financiele belangen, zonder twijfel niet zou zijn 
georganiseerd; de mogelijkheid dat zo een van de beklaagden niet zou heb
ben meegewerkt een derde mogelijk bereid zou zijn gevonden in zijn plaats 

(1) TROUSSE, P.E., Droit Penal, Les Novelles, dl. 1, vol. II, nr. 3902, 3921, 3986 e.v. 
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op te treden, doet aan dit alles geen afbreuk"; dat zij zodoende de toezeg
ging van eiser Godefridus Brokken als een strafbare daad van deelneming 
in de zin van artikel 66, derde lid, Strafwetboek regelmatig bewezen ver
klaren; 

Wat het derde onderdeel betreft: 

Overwegende dat de voorafgaande daad van deelneming haar strafbaar ka
rakter ontleent aan en door de verwezenlijking van het hoofdmisdrijf, waar
door eenzelfde misdaad of wanbedrijf wordt gepleegd; 

Dat niet de datum van de daad van deelneming, maar de datum van de 
verwezenlijking van het hoofdmisdrijf voor de telastlegging van de straf
bare deelneming constitutief is; 

Overwegende dat het niet tegenstrijdig is, enerzijds, vast te stellen dat v66r 
het hoofdmisdrijf daden van deelneming werden gesteld, anderzijds, te oor
delen dat deze daden van deelneming wegens hun noodzakelijke bijdrage tot 
het hoofdmisdrijf daarmede een misdrijfvormen en aldus op datum van dit 
hoofdmisdrijf worden gesteld; 

Wat het vierde onderdeel betreft : 

Overwegende dat de omstandigheid dat de beslissing tot verwijzing ai
leen de datum van het hoofdmisdrijfvermeldt, niet eraan in de weg staat dat 
het vonnisgerecht de vooraf gestelde dad en van deelneming, die noodzake
lijk of nuttig zijn voor het plegen van dit hoofdmisdrijf, beoordeelt; 

Overwegende dat de appelrechters, die de deelneming van de eisers aan 
de invoer van de cocai:ne beoordelen op grond van de door hen vooraf of ge
lijktijdig aan deze invoer verleende noodzakelijke hulp, geen andere dan de 
bij hen aanhangig gemaakte feiten beoordelen, en het vervolgingsrecht van 
het openbaar ministerie noch de bewijskracht van de beschikking tot ver
wijzing van de raadkamer van 11 mei 1999 miskennen; 

Wat het vijfde onderdeel betreft: 

Overwegende dat de appelrechters mede op grond van de eerdere toezeg
ging van de eisers om in te staan voor het ophalen van de cocai:ne en het in 
Columbia op punt stellen van de zaak van invoer door de eisers Lamber
tus Brokken en de medebeklaagde Robert Bruinsma oordelen dat deze me
dewerking van de eisers een essentieel onderdeel betrof van de drug
trafiek, zonder dewelke deze zonder twijfel niet zou zijn georganiseerd, en 
waarbij de eisers de toegezegde hulp hebben volgehouden tot de invoer was 
voltrokken, dit is op 25 november 1998 om 18.30 uur; dat de appelrechters 
aldus wijzen op de uit de vorige handelingen van de eisers voortsprui
tende noodzakelijke hulp zonder dewelke het hoofdmisdrijfniet mogelijk was, 
en waardoor deze handelingen het karakter van daden van deelneming aan 
de invoer, gepleegd op 25 november 1998 verwerven; dat zij zodoende het ver
weer van de eisers dat aileen met daden van deelneming, door hen gesteld 
op 25 en 26 november 1998 mag worden rekening gehouden, verwerpen, hier
door hun conclusies beantwoorden, en de beslissing regelmatig met rede
nen omkleden; 

Wat het zesde onderdeel betreft : 

Overwegende dat de daad van deelneming onder meer bestaat in het vooraf 
wetens en will ens verstrekken van de noodzakelijke of bijkomende hulp tot 
het plegen van het hoofdmisdrijf; dat deze deelneming strafbaar wordt zo
dra het hoofdmisdrijf zich verwezenlijkt; dat geen nieuwe positieve daad van 
deelneming op datum van het hoofdmisdrijf hiertoe is vereist; 
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Overwegende dat de appelrechters de volgehouden wil van de eisers tot me
dewerking aan het misdrijfniet aanhalen als een afzonderlijke daad van deel
neming maar haar bestaan vaststellen als constitutief bestanddeel waar
door de vooraf verleende toezegging om mee te werken een essentiele hulp 
voor het plegen van het hoofdmisdrijf oplevert; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de kos
ten van hun respectieve voorziening. 

18 januari 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslagge
ver: de h. Goethals- Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, eerste advocaat
generaal - Advocaten : mr. Butzler; R. Verstraeten, Brussel. 

Nr. 42 

2e KAMER- 18 januari 2000 

VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING- MOTIVERING. 

Wanneer het onderzoeksgerecht vaststelt dat er een reeel gevaar bestaat dat de ver
dachte bij vrijlating zou overgaan tot het plegen van soortgelijke eigendoms
delicten, spreekt het zich aldus niet uit over de schuld of onschuld van de ver
dachte, maar betrekt het enkel feitelijke gegevens in zijn oordeel dat het voor de 
openbare veiligheid volstrekt noodzakelijk is de voorlopige hechtenis te handhaven 
(1). (Wet Voorlopige Hechtenis, artt. 16, § 1, en 21, § 4.) 

(SIEWERT) 

ARREST 

(A.R. P.00.0053.N) 

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 6 januari 2000 gewezen 
door het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling; 

Over het vierde middel : 
Overwegende dat, krachtens de artikelen 16, § 1, en 21, § 4, Voorlopige 

Hechteniswet, voor de handhaving van de voorlopige hechtenis onder meer 
de volstrekte noodzakelijkheid voor de openbare veiligheid is vereist; 

Overwegende dat het aan de rechter staat de feiten vast te stellen, die de 
volstrekte noodzakelijkheid voor de openbare veiligheid verantwoorden; 

Overwegende dat de appelrechters vaststellen, onder meer, dat er een reeel 
gevaar bestaat dat de verdachte bij vrijlating zou overgaan tot het plegen van 

(1) Cass., 12 feb. 1997, A.R. P.97.016l.F, nr. 82. 
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soortgelijke eigendomsdelicten; dat zij zich aldus niet uitspreken over schuld 
of onschuld van de verdachte, maar enkel feitelijke gegevens betrekken in 
hun oordeel dat het voor de openbare veiligheid volstrekt noodzakelijk is de 
voorlopige hechtenis te handhaven; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

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

18 januari 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter- Verslagge
ver : de h. Debruyne - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, eerste advocaat
generaal - Advocaat : mr. P. Deurbroeck, Gent. 

Nr. 43 

28 KAMER- 19 januari 2000 

1 o GRONDWET- GRONDWET 1994 (ARTT. 1 TOT 99) -ARTIKEL 10- HOGER BEROEP- KRIJGS

RAAD - VRIJSPRAAK- MILITAIR GERECHTSHOF- VEROORDELING- EENSTEMMIGHEID. 

2° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ARTT. 1 TOT 99) -ARTIKEL 11- HOGER BEROEP- KRIJGS
RAAD - VRIJSPRAAK- MILITAIR GERECHTSHOF - VEROORDELING- EENSTEMMIGHEID. 

3° HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- RECHTSPLE
GING IN HOGER BEROEP- KRIJGSRAAD- VRIJSPRAAK- MILITAIR GERECHTSHOF- VEROOR
DELING- EENSTEMMIGHEID- GRONDWET (1994) -ARTIKELEN 10 EN 11- SCHENDING. 

4 o GRONDWET- GRONDWET 1994 (ARTT. 1 TOT 99)- ARTIKEL 10- MISDRIJF GEPLEEGD IN 
HET BUITENLAND- PERSONEN VERBONDEN AAN EEN ONDERDEEL VAN HET LEGER- PERSO
NEN GEMACHTIGD OM EEN TROEPENKORPS TE VOLGEN- BELGISCHE MILITAIRE RECHTSCOL· 
LEGES- BEVOEGDHEID. 

5° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ARTT. 1 TOT 99) -ARTIKEL 11- MISDRIJF GEPLEEGD IN 
HET BUITENLAND - PERSONEN VERBONDEN AAN EEN ONDERDEEL VAN HET LEGER- PERSO
NEN GEMACHTIGD OM EEN TROEPENKORPS TE VOLGEN - BELGISCHE MILITAIRE RECHTSCOL
LEGES - BEVOEGDHEID. 

6° MISDRIJF- GEPLEEGD IN HET BUITENLAND- PERSONEN VERBONDEN AAN EEN ONDER
DEEL VAN HET LEGER- PERSONEN GEMACHTIGD OM EEN TROEPENKORPS TE VOLGEN- BEL
GISCHE MILITAIRE RECHTSCOLLEGES- BEVOEGDHEID - GRONDWET (1994) - ARTIKELEN 10 EN 
11 - SCHENDING. 

7° BEVOEGDHEID EN AANLEG- STRAFZAKEN- BEVOEGDHEID- BELGISCHE MILI
TAIRE RECHTSCOLLEGES- PERSONEN VERBONDEN AAN EEN ONDERDEEL VAN HET LEGER
PERSONEN GEMACHTIGD OM EEN TROEPENKORPS TE VOLGEN- GRONDWET (1994) -ARTIKE
LEN 10 EN 11 - SCHENDING. 

1°, 2 en 3° Art. 8, eerste lid, besluitwet 14 sept. 1918 schendt de artt. 10 en 11 Gw. niet, 
in zoverre het bepaalt dat de beslissingen van het Militair Gerechtshof bij meerder
heid van stemmen genomen worden, zonder dat het eenstemmigheid van de leden van 
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dat hof vereist wanneer zij een vrijspraak wijzigen of wanneer zij de door de krijgs
raad opgelegde straffen verzwaren (1). (Artt. 10 en 11 Gw.; art. 211bis Sv.; art. 58, 
tweede lid, Ger.W.; art. 8, eerste lid, besluitwet 14 sept. 1918.) 

4°, 5°, 6° en 7o Art. 10bis V.T.Sv. schendt de artt. 10 en 11 Gw. niet, in zoverre het be
paalt dat de personen die in welke hoedanigheid ook verbonden zijn aan een on
derdeel van het Zeger dat zich op buitenlands grondgebied bevindt, of die gemach
tigd zijn om een troepenkorps dat van dit Zeger deel uitmaakt, te volgen, en die enig 
misdriJf hebben gepleegd op het grondgebied van een vreemde Staat, in Belgie kun
nen worden vervolgd; ook art. 19, tweede lid, Mil. Sv., schendt de art. 10 en 11 Gw. 
niet, in zoverre het bepaalt dat de voormelde personen, buiten de tijd van oorlog, geoor
deeld worden door de militaire rechtscolleges voor alle door hen in het buiten
lands gebied gepleegde misdrijven. (Artt. 10 en 11 Gw.; art. 10bis, V.T.Sv.; art. 19, 
tweede lid, Mil.Sv.) 

(L ... T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. LANDSVERDEDIGING) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.98.0094.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 december 1997 gewe-
zen door het Militair Gerechtshof; 

Gelet op het arrest van 6 mei 1998 van het Hof (2); 
Gelet op het arrest van 10 november 1999 van het Arbitragehof (3); 
Over het vijfde middel: 
Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat het Arbitragehof, door voornoemd arrest voor recht heeft 

gezegd dat "artikel8, eerste lid, van de besluitwet van 14 september 1918 
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt, in zoverre het be
paalt dat de beslissingen van het Militair Gerechtshof 'bij meerderheid van 
stemmen worden genom en', zonder dat het oplegt dat zij met eenparig
heid van stemmen van de leden moeten worden genomen wanneer zij een vrij
spraak wijzigen of door de krijgsraad uitgesproken straffen verzwaren"; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 
Over het zesde middel : 
Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het Arbitragehof, door voornoemd arrest, voor recht heeft 

gezegd dat "artikel10bis van de wet van 17 april1878 houdende de voor
afgaande titel van het Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 11 van 
de Grondwet niet schendt, in zoverre het bepaalt dat de personen die, in welke 
hoedanigheid ook, aan een legerfractie in het buitenland verbonden zijn of 
zij die de machtiging verkregen een troepenkorps te volgen dater deel van 
uitmaakt, en die enig misdrijf hebben gepleegd op het grondgebied van een 
vreemde Staat, in Belgie zullen kunnen worden vervolgd" en dat "artikel19, 
tweede lid, van de wet van 15 juni 1899 houdende eerste titel van het Wet
hoek van Strafrechtspleging voor het leger de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet niet schendt, in zoverre het bepaalt dat de personen die, in welke 

(1) Zie Cass., 19 april 1988, A.R. 1902, nr. 499; 6 mei 1998, A.R. P.98.0094, nr. 224. 

(2) Cass., 6 mei 1998, A.R. P.98.0094.F, nr. 224. 

(3) A.A., 10 nov. 1999, nr. 115/99. 
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hoedanigheid ook, aan een legerfractie in het buitenland verbonden zijn of 
zij die de machtiging verkregen een troepenkorps te volgen dat er deel van 
uitmaakt, buiten oorlogstijd, beoordeeld worden door militaire rechtscolle
ges voor alle in het buitenlands gebied gepleegde misdrijven"; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 

En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

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

19 januari 2000 - 2° kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Fischer, waarne
mend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal -
- Advocaat : mr. Ph. Vande Casteele, Brussel. 

Nr. 44 

2e KAMER - 19 januari 2000 

1 o GRONDWET- GRONDWET 1994 (ARTT. 1 TOT 99)- ARTIKEL 10 - RAADKAMER- SAMEN
STELLING- ALLEENSPREKEND RECHTER- MISDRIJVEN TEGEN DE ORDE DER F AMILIE EN TE
GEN DE OPENBARE ZEDELIJKHEID - BESLISSING TOT INTERNERING- SCHENDING. 

2° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ARTT. 1 TOT 99) -ARTIKEL 11- RAADKAMER- SAMEN
STELLING -ALLEENSPREKEND RECHTER- MISDRIJVEN TEGEN DE ORDE DER FAMILIE EN TE
GEN DE OPENBARE ZEDELIJKHEID - BESLISSING TOT INTERNERING- SCHENDING. 

3° ONDERZOEKSGERECHTEN- RAADKAMER- SAMENSTELLING- ALLEENSPREKEND 
RECHTER- MISDRIJVEN TEGEN DE ORDE DER FAMILIE EN TEGEN DE OPENBARE ZEDELIJK
HEID- BESLISSING TOT INTERNERING- GRONDWET (1994) -ARTIKELEN 10 EN 11- SCHEN
DING. 

4 ° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ- INTERNERING- RAADKAMER- SA
MENSTELLING -ALLEENSPREKEND RECHTER- MISDRIJVEN TEGEN DE ORDE DER FAMILIE EN 
TEGEN DE OPENBARE ZEDELIJKHEID- BESLISSING TOT INTERNERING- GRONDWET (1994) -
ARTIKELEN 10 EN 11 - SCHENDING. 

1°, 2°,3° en 4° Het enige artikel, §XV, wet 25 okt. 1919 schendt de artt. 10 en 11 Gw. 
niet, in zoverre het bepaalt dat de bevoegdheden van de raadkamer van de recht
bank van eerste aanleg in strafzaken worden opgedragen aan een kamer met een rech
ter, inclusief de bevoegdheid om de internering te bevelen wegens een als misdaad of 
wanbedrijf omschreven feit, inz. een misdrijf tegen de orde der familie en tegen de 
openbare zedelijkheid. (Artt. 10 en 11 Gw.; enig art., §XV, wet 25 okt. 1919; art. 7 
wet 1 juli 1964.) 
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(B ... T.V. E.A.) 

ARREST (uertaling) 

(A.R. P.98.1182.F) 

Nr. 45 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest,_op 30 juli 1998 gewezen door 
het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling; 

Gelet op het arrest van 29 september 1998 van het Hof (1); 
Gelet op het arrest van 10 november 1999 van het Arbitragehof (2); 

Over het overige van het eerste middel : 
Overwegende dat het Arbitragehof, door het voormelde arrest, voor recht 

heeft gezegd dat "het enige artikel, § XV, van de wet van 25 oktober 1919 tot 
tijdelijke wijziging van de rechterlijke inrichting en van de rechtspleging voor 
de hoven en rechtbanken de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt, 
in zoverre het bepaalt dat de bevoegdheden van de raadkamer van de recht
bank van eerste aanleg in strafzaken aan een kamer met een rechter op
gedragen worden, daaronder begrepen, met toepassing van artikel 7 van de 
wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnor
malen en de gewoontemisdadigers, de bevoegdheid om de internering te ge
lasten van de verdachte die een feit, misdaad of wanbedrijf genoemd, heeft 
gepleegd, met name tegen de orde der familie of de openbare zedelijk
heid"; 

Dat het middel, wat dat betreft, faalt naar recht; 
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorge

schreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

Om die redenen, verwerpt het overige van de voorziening; veroordeelt ei
ser in de kosten. 

19 januari 2000 - 26 kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Fischer, waarne
mend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal
Advocaat: mr. 0. Bastyns, Brussel. 

Nr. 45 

2e KAMER- 19 januari 2000 

1 o JEUGDBESCHERMING- ALS WANBEDRIJF OMSCHREVEN FElT- RECHTSPLEGING

TOEPASSELIJKE BEPALINGEN. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN -ALGEMEEN- HEROPENING VAN RET 

DEBAT- TOEPASSELIJKE WETSBEPALING. 

(1) Cass., 29 sept. 1998, A.R. P.98.1182.F, nr. 42. 

(2) A.A., 10 nov. 1999, nr. 122/99. 
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3° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)- BEGRIP- DEBAT OP TEGENSPRAAK- RECHT 
VAN VERDEDIGING. 

4° VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN -ALGEMEEN- HEROPENING VAN RET 
DEBAT - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE BODEMRECHTER. 

5o ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER- STRAFZA
KEN- HEROPENING VAN RET DEBAT. 

6° BERUSTING- BESLISSING- VORDERING- BEGRIP. 

7o RECHTBANKEN- STRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- ONTKENTENIS 
- TOEPASSELIJKE BEPALINGEN. 

1 o De wetsbepalingen betreffende de vervolgingen in correctionele zaken zijn, in de re
gel, van toepassing op de rechtspleging m.b.t. de minderjarigen die voor de jeugd
rechtbank wegens een als misdrijfomschreven feit vervolgd worden. (Art. 36, 4°, en 
62 wet 8 april 1965.) 

2° De bij art. 774, tweede lid, Ger. W: voorgeschreven verplichting om het debat te her
openen, wordt in strafzaken niet opgelegd, zelfs niet wanneer de rechter op burger
lijk gebied uitspraak doet (1). (Art. 774, tweede lid, Ger.W.) 

3° Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel inzake tegenspraak dat verschilt van het 
algemeen beginsel van het recht van verdediging (2). (Algemeen rechtsbeginsel van 
het recht van verdediging.) 

4° en 5° In strafzaken beoordeelt de bodemrechter op onaantastbare wijze of, wegens 
uitzonderlijke omstandigheden, de heropening van het debat moet worden bevolen 
(3), onverminderd de eerbiediging van het recht van verdediging. 

6° Art. 1045 Ger. W. betreft de berusting in een beslissing en niet de berusting in een 
vordering (4). (Art. 1045 Ger.W.) 

7o De bepalingen van de artt. 848 tot 850 Ger. W., die betrekking hebben op de ont
kentenis, zijn niet van toepassing voor de strafgerechten, zelfs als deze zich ertoe be
perken uitspraak te doen over de burgerlijke rechtsvordering (5). (Artt. 848 tot 850 
Ger.W.) 

(WINTERTHUR EUROPE VERZEKERINGEN T. T ... E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.99.0503.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 8 maart 1999 gewezen door 
de jeugdkamer van het Hof van Beroep te Brussel; 

(1) Cass., 6 mei 1981, A.R. 1605, nr. 501; 8 dec. 1981,A.R. 6715, nr. 231; 29 mei 1984, A.R. 8601, 
nr. 556. 

(2) Cass., 14 jan. 1999, A.R. F.98.0047.F, en 24 maart 1999, A.R. P.99.0293.F, nrs. 24 en 180. 

(3) Cass., 8 sept. 1987, A.R. 1703, nr. 14; 14 nov. 1995, A.R. P.94.1194.N, nr. 496. 

(4) Zie Cass., 7 jan. 1983, A.R. 3579, nr. 265. 

(5) Zie Cass., 11 feb. 1986, A.R. 8815, nr. 373, en de noot R.D. 
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Over het eerste middel : schending van artikel 77 4 van het Gerechtelijk Wetboek, als
ook miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging en van 
het algemeen rechtsbeginsel inzake tegenspraak, 

doordat het Hofvan Beroep te Brussel beslist dat het boger beroep van eiseres tot 
cassatie niet ontvankelijk was, op grond dat "zij voor de eerste rechter verklaard heeft 
'de toewijzing van (de) vordering van de b.v.b.a. G.W.S. te aanvaarden, en bereid te 
zijn de derden te vergoeden die schade hebben geleden ten gevolge van de op 19 juli 
1997 gepleegde feiten', en de proceshandelingen van haar raadsman niet ontkent met 
toepassing van de artikelen 848 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, ook al zou 
hij de grenzen van zijn last ad litem te buiten zijn gegaan", 

terwijl geen enkele partij de uit de artikelen 848 en volgende van het Gerechte
lijk Wetboek afgeleide exceptie ooit aangevoerd heeft voor het hof van beroep; het Hof 
van Beroep te Brussel, bijgevolg, met toepassing van artikel 774, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, het debat had moeten heropenen alvorens uitspraak te doen, 
om de partijen (en vooral eiseres tot cassatie) de mogelijkheid te geven hun argu
menten met betrekking tot die exceptie aan te voeren; het hof eigenlijk des te meer 
dwingende redenen had om de heropening van het deb at te bevelen, daar eiseres in 
haar appEdconclusie betoogde dat zij nooit had berust of bekend, en dat zij de aan
bieding van haar raadsman om de gevolgen van de feiten van 19 juli 1999 te vergoe
den, nooit had bekrachtigd; eiseres, zodoende, de proceshandelingen van haar raads
man, die over de voormelde zaak voor de Jeugdrechtbank te Brussel had gepleit, in 
feite indirect ontkende; het Hof van Beroep te Brussel, bijgevolg, alvorens uit
spraak te doen over de ontvankelijkheid van het boger beroep, bij de behandeling van 
de zaak de ontvankelijkheid had moeten nagaan van de indirect geformuleerde vor
dering tot ontkentenis en daarbij de partijen had moeten uitnodigen zich hierover uit 
te laten (. .. ); "geen enkele beslissing immers kan worden genomen zonder dat elke par
tij de mogelijkheid heeft gehad om tegenspraak te voeren over alle litigieuze elemen
ten, alsook over de juridische grondslag van de uitspraak" (. .. ); het Hofvan Beroep te 
Brussel de heropening van het de bat niet heeft bevolen en aldus artikel 77 4 van het 
Gerechtelijk Wetboek heeft geschonden, te meer daar voornoemd hof, paradoxaal ge
noeg, erop heeft gewezen dat "de kans immers bestaat dat de raadsman van de ap
pellante (thans eiseres) te dezen zijn last ad litem te buiten is gegaan"; het arrest bij
gevolg moet worden vernietigd en die zaak naar een ander hof van beroep moet worden 
verwezen, opdat het de partijen zou horen over de toepassing van de artikelen 848 en 
volgende van het Gerechtelijk Wetboek en een eventuele vrijwillige tussenkomst zou 
toestaan van de raadsman die over de zaak gepleit heeft voor de Jeugdrechtbank te 
Brussel: 

Overwegende dat de wetsbepalingen betreffende de vervolgingen in cor
rectionele zaken, krachtens artikel 62 van de wet van 8 april 1965 betref
fende de jeugdbescherming, in de regel, van toepassing zijn op de rechts
plegingen bedoeld in titel II, hoofdstuk III van de voormelde wet, met name 
op de in artikel 36, 4 o, bedoelde rechtspleging; 

Overwegende dat de regel van artikel 77 4, tweede lid, van het Gerechte
lijk Wetboek niet van toepassing is in strafzaken, zelfs niet wanneer de straf
rechter op burgerlijk gebied uitspraak doet; dat er daarenboven geen alge
meen rechtsbeginsel "inzake tegenspraak" bestaat, dat verschilt van het 
algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging; 

Dat, in zoverre, het middel faalt naar recht; 
Overwegende, voor het overige, dat, in strafzaken, de bodemrechter op on

aantastbare wijze beoordeelt of de heropening van het debat wegens uit
zonderlijke omstandigheden moet worden bevolen; 

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat de partijen in hoger beroep tegenspraak hebben gevoerd over de 
vraag of eiseres al dan niet gebonden is door het feit dat haar raadsman, voor 
de eerste rechter, in de vordering van de B.V.B.A. G.W.S. heeft berust; dat 
de appelrechter het recht van verdediging van eiseres niet miskende, toen 
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hij, na afloop van dat debat, besliste dat eiseres gebonden is door die be
rusting, op grond dat zij de proceshandelingen van haar raadsman in ha
ger beroep niet met toepassing van de artikelen 848 en volgende van het Ge
rechtelijk Wetboek heeft ontkend; 

Dat het middel, wat dat betreft, niet kan worden aangenomen; 

Over het tweede middel : schending van de artikelen 440, 848 tot 850 en 1045 van 
het Gerechtelijk Wethoek, alsook van artikel 1998 van het Burgerlijk Wethoek, 

doordat het Hof van Beroep te Brussel heslist dat het hoger heroep van eiseres tot 
cassatie niet ontvankelijk was, op grond dat zij de proceshandelingen van haar raads
man niet met toepassing van de artikelen 848 en volgende van het Gerechtelijk Wet
hoek heeft ontkend, omdat hij zijn last ad litem te huiten zou zijn gegaan; dat het Hof 
van Beroep te Brussel, met andere woorden, schijnt te oordelen dat de door de raads
man van eiseres tot cassatie voor de jeugdrechthank gedane verklaring een gerech
telijke hekentenis oplevert en dat eiseres, aldus, in haar hoedanigheid van lastgeef
ster, door die verklaring gehonden hlijft, ook al ging haar raadsman door die verklaring 
zijn last te huiten, tenzij zij een rechtspleging zou inleiden tot ontkentenis van proces
handelingen, 

terwijl, enerzijds, eiseres niet gehonden is door enige gerechtelijke hekentenis of enig 
andere aanhieding, en, anderzijds, het hoger heroep van eiseres voldoende was om de 
door haar raadsman op de terechtzitting van de Jeugdrechthank te Brussel afge
legde verklaring als onhestaande en van onwaarde te doen verklaren; artikel 1356 van 
het Burgerlijk Wethoek hepaalt dat "een gerechtelijke hekentenis een verklaring is die 
in rechte gedaan wordt door de partij of door haar hijzondere gevolmachtigde"; de ver
klaring die in rechte gedaan wordt door iemand die niet over een hijzondere vol
macht heschikt, dus a contrario geen gerechtelijke hekentenis is; artikel 440 van het 
Gerechtelijk Wethoek luidt als volgt : "De advocaat verschijnt als gevolmachtigde van 
de partij zonder dat hij van enige volmacht moet doen hlijken, hehalve indien de wet 
een hijzondere lastgeving eist"; artikel 850 van het Gerechtelijk Wethoek luidt als volgt : 
"De rechter kan, op verzoek van een partij, weigeren rekening te houden met de aan
hieding, erkenning oftoestemming die niet gewettigd is door de handtekening van de
gene van wie zij uitgaat of van zijn hijzondere gevolmachtigde"; uit heide voor
melde hepalingen volgt dat de last ad litem van de advocaat niet impliceert dat hij het 
recht heeft om, voor rekening van zijn client, hekentenissen af te leggen of aanhie
dingen te doen (. .. ); (het Hof) dat heginsel overigens heeft vastgelegd in een arrest van 
15 juni 1990, dat voorgesteld wordt als een toepassing van de artikelen 440 en 850 van 
het Gerechtelijk Wethoek aileen ( ... ); de verklaring van de raadsman die namens ei
seres over de zaak heeft gepleit voor de jeugdrechthank (en niet de dominus litis is), 
in die omstandigheden, dus in rechte geen enkele waarde heeft, aangezien die ver
klaring geen gerechtelijke hekentenis oplevert en nooit door eiseres is hekrachtigd; ei
seres dus niet was gehonden door de aanhieding van haar raadsman om de schade ten 
gevolge van de op 19 juli 1997 gepleegde feiten te vergoeden, zodat het hoger he
roep op zich niet onontvankelijk was; de situatie daarenhoven geenszins wordt ge
wijzigd door het feit dat eiseres geen vordering tot ontkentenis heeft ingesteld over
eenkomstig de artikelen 848 en 849 van het Gerechtelijk Wethoek, aangezien aan eiseres 
geen enkele gerechtelijke hekentenis kon worden tegengeworpen; eiseres immers ai
leen al door hoger heroep in te stellen een andere heslissing kon verkrijgen, door op 
de terechtzitting te doen vaststellen dat haar raadsman zijn hevoegdheden te hui
ten was gegaan, wat zij door een conclusie neer te leggen heeft gedaan; de andere par
tijen hijgevolg de mogelijkheid hadden om, overeenkomstig artikel 848, derde lid, van 
het Gerechtelijk Wethoek, ook een vordering tot ontkentenis in te stellen; er im
mers moet worden vastgesteld dat artikel 848, derde lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek, op grond waarvan elke partij een vordering tot ontkentenis kan instellen, wan
neer de lastgever de handelingen van zijn lasthehher, die zijn hevoegdheden te huiten 
is gegaan, niet heeft hekrachtigd, aileen zin heeft als die andere partij van een reeds 
ontstaan, gewettigd en actueel helang doet hlijken om een dergelijke vordering in te 
stellen; die andere partij voornoemd helang aileen heeft als haar rechten mogelijk zijn 
geschonden, d.i., in deze zaak, het feit dat de lastgever, overeenkomstig artikel 1998 



142 HOF VAN CASSATIE Nr. 46 

van het Burgerlijk Wetboek, niet gebonden is door de handelingen van zijn lastheb
ber, als die handelingen buiten zijn bevoegdheden vallen en niet werden bekrach
tigd; het moeilijk valt in te zien hoe, buiten dat ene geval, de andere partijen enig be
lang zouden hebben bij het instellen van een vordering tot ontkentenis; die overweging 
dus bevestigt dat de rechter het niet-bestaan van de handeling die de toevertrouwde 
last te buiten gaat, kan vaststellen, ook zonder dat de lastgever een ontkentenispro
cedure instelt ; de lastgever, aldus, aileen al door hager beroep in te stellen op grond 
dat de lasthebber zijn bevoegdheden te buiten is gegaan, bevrijd is, in zoverre hij het 
bewijs van die overschrijding levert; wanneer de lasthebber zijn bevoegdheden te bui
ten gaat, er wel degelijk een onderscheid moet worden gemaakt tussen de gevolgen 
van de door die bevoegdheidsoverschrijding aangetaste handelingen, d.i. het niet
bestaan van die handelingen, en de gevolgen van die bevoegdheidsoverschrijding voor 
de lasthebber, d.i. de eventuele aansprakelijkheid; voor de eerstgenoemde gevolgen niet 
vereist is dat de raadsman, die zijn last te buiten is gegaan, in de zaak aanwezig is, 
tenzij men de toepassing wil voorkomen van de regel betreffende de betrekkelijke gel
ding van de gewezen beslissingen in het kader van een geschil dat zou worden in
gesteld tussen die raadsman en zijn lastgever of tussen die raadsman en een derde 
betrokkene; de lastgever aldus niet noodzakelijk zijn rechtsvordering tegen zijn last
hebber dient in te stellen, als hij het niet-bestaan van de hem ten onrechte toege
schreven verbintenis gewoon wil doen vaststellen ; het bestreden arrest dus moet wor
den vernietigd, te meer daar het erop wijst dat "de kans immers bestaat dat de 
raadsman van de appellante (thans eiseres) te dezen zijn last ad litem te buiten is ge
gaan": 

Overwegende dat artikel 1045 van het Gerechtelijk Wetboek de berus
ting in een beslissing en niet de berusting in een vordering betreft; 

Overwegende dat de artikelen 848 tot 850 van het Gerechtelijk Wetboek 
niet van toepassing zijn voor de strafgerechten, zelfs als deze zich ertoe be
perken uitspraak te doen over de burgerlijke rechtsvordering; 

Dat het middel steunt op de bewering dat de bij de voormelde bepalin
gen ingevoerde rechtspleging tot ontkentenis onder de bij dat wetboek be
paalde voorwaarden van toepassing zou zijn voor de strafgerechten, en al
dus op verkeerde juridische veronderstellingen gebaseerd is; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

19 j anuari 2000 - ze kamer - Voorzitter : de h. Fischer, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Fettweis - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal-Advocaten: mrs. Ph. Sury, A. C. Christyn de Ribaucourt, M. Bosmans, Brus
sel. 

Nr. 46 

ze KAMER- 19 januari 2000 

1° HERZIENING- ALGEMEEN- BEGRIP- DOEL. 

2° HERZIENING- VERZOEK EN VERWIJZING OM ADVIES- ONTVANKELIJKHEID- VOOR
WAARDEN- VEROORDELING TOT EEN HOOFDSTRAF- OPSCHORTING VAN DE VEROORDE
LING- VERBEURDVERKLARING. 
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3o VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VEROORDE
LING- GEWONE OPSCHORTING- HERZIENING- VERZOEK- ONTVANKELIJKHEID. 

1 o Herziening is een beroep, dat uitzonderlijk kan worden ingesteld tegen de ve:oo~~ 
delingen of tegen de beslissingen tot internering die in kracht van gewijsde zi]l~ ~i
gaan en een rechterlijke dwaling kunnen opleveren wegens bepaalde, door het Sv. el 
mitatief opgesomde omstandigheden; die rechtspleging strekt uitsluitend tot hers!W 
van het onrecht dat het gevolg is, ofwel van de uitspraak van een straf, onverrn

5
t v) 

derd de uitvoering ervan, ofwel van het bevel tot internering. (Artt. 443 en 44 7bis · 

2° en 3° De ontvankelijkheid van een verzoek tot herziening is niet onderworpen aa; 
een schuldigverklaring in correctionele of criminele zaken, maar wel aan eel'!' ve r
oordeling tot een hoofd-, correctionele of criminele straf, of aan een bevel tot mte n 
nering; een beslissing tot opschorting van de veroordeling (1), ook al gaat zij met e~e
verbeurdverklaring gepaard (2), kan derhalve geen aanleiding geven tot her:Zt 
ning. (Artt. 443 en 447bis Sv.) 

(G ... END ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.99.1623.F) 

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift, ondertekend door meester R.eJ?-t 
Bi:tzler, advocaat bij het Hof, en op 16 november 1999 neergelegd op de gr\·
fie van het Hof, waarbij Jean Glineur en zijn echtgenote Pascale Durieu "~ e
zoeken om het door het Hof van Beroep te Brussel op 19 januari 1998 J :0 
gens hen op tegenspraak gewezen arrest te herzien, waarbij de telastleggi:o.g~g 
van valsheid in geschriften, gebruik van valse stukken, oplichting, bedj;e
over de aard of oorsprong van de verkochte zaak en namaking zoals :0 
doeld in de Auteurswet, jegens elk van hen bewezen worden verklaard, 9-21-.:0 
elk van hen gedurende drie jaar de gewone opschorting van de uitspraak v2L .:0 
de veroordeling wordt verleend en de verbeurdverklaring wordt bevolen v2L :e
de valse stukken, die als bewijsstukken onder het nummer 12789/94 zijn :o.ee e
gelegd op de correctionele griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te B:r-0 
sel· 

Overwegende dat de herziening een rechtsmiddel is, dat uitzonderlijk ~~ 
worden ingesteld tegen de veroordelingen of tegen de beslissingen tot J. £1.
ternering die in kracht van gewijsde zijn gegaan en een rechterlijke d~e
ling kunnen opleveren wegens bepaalde, door het Wetboek van Strafvo:C d 
ring limitatief opgesomde omstandigheden; dat die rechtspleging uitsluite'j -t,
strekt tot herstel van het onrecht dat het gevolg zou zijn, ofWel van het ~0t 
spreken van een straf, ongeacht de uitvoering ervan, ofWel van het bevel 
internering,· ·e-

Overwegende dat, aldus, de ontvankelijkheid van een verzoek tot her:z;~
ning niet is onderworpen aan een schuldigverklaring in correctionele of C of 
minele zaken, maar wel aan een veroordeling tot een hoofd-, correctionel~j_e
criminele straf, of aan een bevel tot internering; dat, derhalve, een beS :CO.
sing tot opschorting van de veroordeling, ook al gaat zij met een verbeV
verklaring gepaard, geen aanleiding kan geven tot herziening; 

(1) Zie Cass., 28 mei 1997, A.R. P.97.0188.F, nr. 242. 

(2) Zie Hand. Senaat, 27 nov. 1963, biz. 97, R.PD.B., Aanv. IV, V 0 "Suspension, sursis et 
bation", biz. 641, nr. 94. 
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Dat het verzoek niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt het verzoek; veroordeelt de verzoekers in de kos
ten. 

19 januari 2000- 2e kamer- Voorzitter : de h. Fischer, waarnemend voorzitt~~at
Verslaggever : de h. Close- Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advo 
generaal - Advocaat : mr. Biitzler. 

Nr. 47 

2e KAMER - 19 januari 2000 

ETEI{E-
1 o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN B KA-

NING- STRAFVORDERING- VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) ~ 
MER VAN INBESCIDJLDIGINGSTELLING- REDELIJKE TERMIJN- ONTVANKELIJKHEID· 

.f\RTI-
20 RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 5 -.A-TIE-

ImL 5.3- REDELIJKE TERMIJN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- c.A-SS 
BEROEP- ONTVANKELIJKHEID. 

TERNA-
30 BEWIJS- STRAFZAKEN- GESCHRIFTEN -ALLERLEI- PROCES-VERBAAL- rr-J VOOR-

TIONALE AMBTELIJKE OPDRACHT- GETUIGE- SPONTANE VERKLARING- NIETIGHEIV ___. 
W AARDEN- GEWONE INLICHTING. 

-<7:BoCES-
40 ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- INTERNATIONALE AMBTELIJKE OPDRACHT- -" GE-

VERBAAL- GETUIGE- SPONTANE VERKLARING- NIETIGHEID- VOORWAARDB:r-J" -
WONE INLICHTING. 

1 o en 2° Het cassatieberoep dat de verdachte, v66r de eindbeslissing, instelt te.$-e ~ :J~~ 
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, is niet ontvankelijk, wan~ea 135 
arrest, zonder over een geschil inzake bevoegdheid of met toepassing van de ar "_ft(j ge
en 235bis Sv. uitspraak te doen, de exceptie betreffende de bij art. 5.3 E.V.fl- geen 
waarborgde redelijke termijn verwerpt, aangezien die mogelijke overschrijdi~B ople
grond van nietigheid, niet-ontvankelijkheid of verval van de strafvorderi~d 
vert (1). (Art. 5.3 E.VR.M.; artt. 135, 235bis en 416 Sv.) 

3° en 4° Het proces-verbaal dat een speurder bij zijn terugkeer in Belgie hee/"P ~~g:~ 
maakt en waarin hi} de gegevens vermeldt die voor het onderzoek nuttig blij__F z.L- iten
die hem door een getuige spontaan zijn toevertrouwd, terwijl hi} zich in het b aan
land beuond voor een ambteli}ke opdracht, is niet door nietigheid aangetasC.? 
gezien die gegevens als gewone inlichtingen gelden (2). 

(1) Zie Cass., 11 mei 1999, A.R. P.99.0489.N, nr. 278. 

(2) Zie Cass., 12 mei 1993, A.R. 384, nr. 231. 
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(G ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.99.1773.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 november 1999 gewe
zen door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling; 

I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing, waarbij uit
spraak wordt gedaan over de exceptie betre:ffende artikel 5.3 van het Ver
drag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrij
heden: 

Overwegende dat die beslissing geen eindbeslissing is in de zin van ar
tikel416, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, en noch over een 
geschil inzake bevoegdheid noch met toepassing van de artikelen 135 en 
235bis van voornoemd wetboek uitspraak doet; dat de mogelijke overschrij
ding van de bij de vermelde verdragsbepaling gewaarborgde redelijke ter
mijn geen grond van nietigheid, niet-ontvankelijkheid of verval van de straf
vordering oplevert; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk is; 
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij uit

spraak wordt gedaan over de regelmatigheid van de rechtspleging : 
Over het tweede middel : 
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet 

blijkt dat de onderzoeksrechter de personen heeft ondervraagd die in het bui
tenland, in zijn aanwezigheid, de Belgische speurders in vertrouwen heb
ben genomen; 

Dat het middel, in zoverre het aanvoert dat de onderzoeksrechter getui
gen, die voorafgaandelijk waren verhoord door de Turkse autoriteiten, bui
ten de aanwezigheid van die autoriteiten "opnieuw heeft verhoord", feite
lijke grondslag mist; 

Overwegende, voor het overige, dat de leden van de gerechtelijke poli
tie, bij hun terugkeer in Belgie, in twee processen-verbaal gegevens heb
ben vermeld die voor het onderzoek nuttig bleken en die hun door twee per
sonen, in de aanwezigheid van de onderzoeksrechter, spontaan zijn 
toevertrouwd, terwijl zij zich in Turkije bevonden voor een ambtelijke op
dracht; dat de appelrechters erop wijzen dat die processen-verbaal niet nie
tig verklaard hoeven te worden, aangezien de speurders hun vaststellin
gen konden optekenen als een getuigenis die als gewone inlichting geldt; dat 
zij, aldus, hun beslissing naar recht verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 
En overwegende dat de substantiele of op stra:ffe van nietigheid voorge

schreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

Om die redenen, ongeacht het eerste middel, dat geen betrekking heeft op 
de ontvankelijkheid van de voorziening, in zoverre het gericht is tegen de sub 
I bedoelde beslissing, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 
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19 januari 2000- 26 kamer- Voorzitter : de h. Fischer, waarnemend voorzitter
Verslaggever : de h. Close- Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal - Advocaat : mr. P. Delbouille, Luik. 

Nr. 48 

26 KAMER- 19 januari 2000 

1° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 5 -ARTI
KEL 5.4- RECHTSMIDDEL AANGEWEND VOOR EEN RECHTBANK- ONPARTIJDIGE RECHTER
LIJKE INSTANTIE - VOORLOPIGE HECHTENIS - VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING- HOF VAN 
BEROEP - SAMENSTELLING VAN RET RECHTSCOLLEGE - MAGISTRAAT DIE VAN EEN VORDE
RING TOT WRAKING HEEFT KENNISGENOMEN- GEVOLG. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS- VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING- HOF VAN BE
ROEP- SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE- MAGISTRAAT DIE VAN EEN VORDE
RING TOT WRAKING HEEFT KENNISGENOMEN- ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE- GE
VOLG. 

3° VOORLOPIGE HECHTENIS- INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN- BESLIS
SING VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK- BETEKENING- VOORWAARDEN. 

4 ° VOORLOPIGE HECHTENIS- HOGER BEROEP- INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOOR
WAARDEN- BESLISSING VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK- BETEKENING- GEVOLG. 

5° HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN EN INBEGREPEN)- GEVOL
GEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER- BESLISSING VAN DE EERSTE RECHTER- NIETIGVER
KLARING- NIEUWE BESCHIKKINGEN- GRONDEN VAN DE BEROEPEN BESLISSING- VER
PLICHTING VAN RET HOF VAN BEROEP. 

1° en 2° Uit de omstandigheid alleen dat een raadsheer bij het hofvan beroep uit
spraak doet over de handhaving van de voorlopige hechtenis van een beklaagde, die 
een verzoek tot invrijheidstelling bij de correctionele rechtbank heeft ingediend, na
dat voornoemde magistraat kennisgenomen heeft van een door die beklaagde te
gen de leden van de voormelde rechtbank ingestelde vordering tot wraking, han geen 
schending van art. 5.4 E. VR.M. worden afgeleid, evenmin als een miskenning van 
het algemeen rechtsbeginsel dat eenieder het recht verleent om door een onpartij
dige rechterlijke instantie te worden berecht (1). (Art. 5.4 E.V.R.M.; algemeen rechts
beginsel dat eenieder het recht verleent om door een onpartijdige rechterlijke in
stantie te worden berecht.) 

3° Het bepaalde in art. 18, § 1, vierde lid, Wet Voorlopige Hechtenis, volgens hetwelk 
de verdachte, bij ontstentenis van regelmatige betekening binnen de wettelijke ter
mijn, in vrijheid wordt gesteld, heeft betrekking op de betekening van het aanhou
dingsbevel en niet op de betekening van een beslissing van de correctionele recht
bank, die, bij de uitspraak over een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling, de 
invrijheidstelling van verzoeker beveelt, mits deze bepaalde voorwaarden naleeft en 
een borgsom start, oak al moet die betekening, met toepassing van art. 30, § 2, van 
de voormelde wet, binnen de vierentwintig uren en in de bij art. 18 voorgeschreven 
vormen geschieden. (Artt. 18 en 30, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis.) 

(1) Zie concl. O.M. v66r Cass., 16 juni 1999, A.R. P.98.0738.F, nr. 362. 
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4 o Art. 30, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis, legt geen enkele nietigheid of sanctie op, wan
neer de beslissing niet geschiedt binnen de uierentwintig uren, d.i. de termijn waar
binnen dit uormuereiste moet zijn uolbracht, aangezien de betekening alleen ertoe strekt 
de termijn van hager beroep te doen ingaan (2). (Art. 30, § 2, Wet Voorlopige Hech
tenis.) 

5° Het hofvan beroep dat de beslissing van de eerste rechter nietig heeft uerklaard en 
bij wege van nieuwe beschikkingen uitspraak doet, hoeft noch over de gronden van 
die beroepen beslissing noch over een daaraan gehecht stuk uitspraak te doen (3). 

(V. .. ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.0059.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 januari 2000 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel, rechtdoende op verwijzing; 

Gelet op het arrest van 22 december 1999 van het Hof; 

I. Op de voorziening die op 8 januari 2000, op een niet nader omschre
ven uur, is ingesteld, en waarop het uittreksel nr. 17 uit de minuten van de 
griffie van het Hof van Beroep te Brussel betrekking heeft : 

Overwegende dat uit de omstandigheid aileen dat een raadsheer bij het hof 
van beroep uitspraak doet over de handhaving van de voorlopige hechte
nis van een beklaagde, die een verzoek tot invrijheidstelling bij de correc
tionele rechtbank heeft ingediend, nadat voornoemde magistraat kennis
genomen heeft van een door die beklaagde tegen de leden van de voormelde 
rechtbank ingestelde vordering tot wraking, geen schending van artikel 5.4 
van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fun
damentele Vrijheden kan worden afgeleid, evenmin als een miskenning van 
het algemeen rechtsbeginsel dat eenieder het recht verleent om door een on
partijdige rechterlijke instantie te worden berecht; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het vijfde middel : 

Overwegende dat het bepaalde in artikel 18, § 1, vierde lid, van de wet van 
20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, volgens hetwelk "de ver
dachte, bij ontstentenis van regelmatige betekening binnen de wettelijke ter
mijn, in vrijheid wordt gesteld", betrekking heeft op de betekening van het 
aanhoudingsbevel en niet op de betekening van een beslissing van de cor
rectionele rechtbank, die, bij de uitspraak over een verzoek tot voorlopige in
vrijheidstelling, de invrijheidstelling van verzoeker beveelt, mits deze be
paalde voorwaarden naleeft en een borgsom start, ook al moet die betekening, 
met toepassing van artikel 30, § 2 - en niet, zoals eiser aanvoert, met toe
passing van artikel 31 -van de voormelde wet, binnen de vierentwintig uren 
en in de bij artikel 18 voorgeschreven vormen geschieden; 

(2) Zie Cass., 4 maart 1992, A.R. 9770, nr. 352; 29 juli 1997, A.R. P.97.1045.F, nr. 320. 

(3) Zie Cass., 14 mei 1986, A.R. 5056, nr. 562. 
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Overwegende dat artikel 30, § 2, dat onder hoofdstuk VII van de wet met 
de titel "Ret hoger beroep" staat, geen enkele nietigheid of sanctie oplegt, aan
gezien de betekening aileen ertoe strekt de termijn van hoger beroep te doen 
ingaan; 

Overwegende dat het hof van beroep vermeldt "dat de betekening van de 
beschikking de termijn doet ingaan waarbinnen de beklaagde hoger be
roep moet instellen; dat (eiser), te dezen, (op 26 november 1999), dus v66r 
het verstrijken van de termijn van betekening, hoger beroep heeft inge
steld; dat het feit dat de beschikking niet binnen de 24 uren is betekend, in 
ieder geval niet tot de invrijheidstelling van de beklaagde kan leiden"; dat 
het hof van beroep zijn beslissing betreffende het niet-betekenen van de voor
melde, tevens op 26 november gewezen beschikking, aldus naar recht ver
antwoordt; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

Over het zesde middel : 

Overwegende dat het hof van beroep, dat de beslissing van de eerste rech
ter teniet doet en bij wege van nieuwe beschikkingen uitspraak doet, noch 
over de gronden van die beroepen beslissing noch over een daaraan ge
hecht stuk uitspraak hoeft te doen; 

Overwegende dat artikel1068 van het Gerechtelijk Wetboek geen ver
band houdt met de door het Wetboek van Strafvordering geregelde proce
dures; 

Overwegende, voor het overige, dat de appelrechters de devolutieve kracht 
van eisers hoger beroep niet miskennen; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

II. Op de voorziening die op 8 januari 2000, op een niet nader omschre
ven uur, is ingesteld, en waarop het uittreksel nr. 18 uit de minuten van de 
griffie van het Hof van Beroep te Brussel betrekking heeft : 

Overwegende dat, in strafzaken, behoudens toepassing van het in arti
kel 40, vierde lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken bepaalde geval, en het geval van regelmatige afstand, een par
tij zich geen tweede maal in cassatie kan voorzien, ook al is de tweede voor
ziening ingesteld v66r de verwerping van de eerste; 

Overwegende dat de voorziening moet worden verondersteld na de voor
ziening, waarop uittreksel nr. 17 betrekking heeft, te zijn ingesteld; dat zij, 
derhalve, niet ontvankelijk is; 

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

19 januari 2000 - 2e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Fischer, waarne
mend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. C. Marchand, M. Aboudi, Brussel. 
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Nr. 49 

1 e KAMER - 20 januari 2000 

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE- AFTREK VAN DE BELASTING -AN

DERE HANDELINGEN DAN DEZE WAARVOOR AANSPRAAK OP AFTREK BESTAAT- GEBRUIK VOOR 
HET VERRICHTEN VAN HANDELINGEN ONDERWORPEN AAN DE B.T.W. - GEVOLG. 

Is naar recht verantwoord, het arrest dat vaststelt dat de aan de belastingplichtige ver
leende diensten in verband met andere verrichtingen, gebruikt werden voor het ver
richten van handelingen onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde, 
aldus uitsluit dat de belastingplichtige in de uitoefening van zijn beroepswerkzaam
heid ook andere handelingen verricht dan handelingen waarvoor op grand van art. 
45 WB. T. W aanspraak op aftrek bestaat, en op grand van die feitelijke vaststel
ling oordeelt dat de belastingplichtige geen gemengde belastingplichtige is en de toe
passing uitsluit van art. 46 WB.T.W (Artt. 45, § 1, en 46 W.B.T.W.) 

(BELGISCHE STAAT- MIN. VAN FINANCIEN T. LOYSE HOEVE N.V:) 

ARREST 

(A.R. C.96.0116.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 november 1995 gewe
zen door het Hof van Beroep te Antwerpen; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 45, § 1, 1°, van de wet van 3 juli 1969 houdende het wet

hoek van de belasting op de toegevoegde waarde, zoals van kracht tijdens hetjaar 1990, 
zijnde zoals gewijzigd bij de wet van 27 december 1977, en v66r de wijziging bij de wet 
van 28 december 1992, en bij wijze van gevolg van de artikelen 46, 47 en 48, § 1, van 
hetzelfde wetboek, eveneens in de tekst zoals van kracht tijdens het kalendeijaar 1990; 
in bijkomende orde, schending van de artikelen 1, 12 en 13, beide zoals gewijzigd bij 
koninklijk besluit van 31 maart 1978, van het koninklijk besluit nr. 3 van 10 decem
ber 1969 met betrekking tot de aftrekregeling voor de toepassing van de belasting over 
de toegevoegd waarde, 

bovendien schending van artikel 2 van de Eerste Richtlijn van de Raad (van de Eu
ropese Gemeenschappen), van 11 april1967, betreffende de harmonisatie van de wet
geving van de Lid-Staten inzake omzetbelasting, Publicatieblad van de Europese Ge
meenschappen, 14 april1967, en van de artikelen 17, § 2 en 5, alsook 18 tot en met 
20 van de Zesde Richtlijn van de Raad, van 17 mei 1977, betreffende de harmonisa
tie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting - Gemeenschappe
lijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag, Publicatie
blad 13 juni 1977, 

doordat het arrest, met bevestiging van de uitspraak van de eerste rechter, op grond 
van de overwegingen: "dat (verweersters) deelname aan paardenwedstrijden ofpaarden
wedrennen tot doel heeft de verkoopwaarde van haar paarden te verhogen en aldus 
kadert in haar economische activiteit van paardenfokkerij en paardenhandel en daar 
een geheel mee vormt; 

Dat de omstandigheid dat het door haar ontvangen prijzengeld in 1990 hoger was 
dan de opbrengsten van de paardenfokkerij en -handel irrelevant is, nu (verweerster) 
slechts op 7 maart 1990 werd opgericht en als zeer jonge onderneming haar naam en 
reputatie nog moest vormen, wat klaarblijkelijk ook een van de redenen was waarom 
zij haar paarden aan wedstrijden liet deelnemen; 

dat het ontvangen van prijzengelden in drafwedstrijden of paardenwedrennen met 
het oog op het uitoefenen van een commerciele activiteit zoals het fokken, opleiden en 
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verkopen en in waarde brengen van paarden voor (verweerster) geen afzonderlijke eco
nomische activiteit is, die los staat van haar paardenhandel; 

dat (verweerster) geen twee los van elkaar staande activiteiten uitoefent, geen ge
mengde BTW-plichtige is en terecht de volledige BTW in aftrek heeft gebracht ver
mits al haar activiteiten kaderen in een enkele economische activiteit die voor de to
taliteit aan BTW onderworpen is; 

Dat de omstandigheid dat (verweerster) in haar brief van 28.03.1991 zou hebben er
kend gemengde belastingplichtige te zijn irrelevant is nu haar belastingtoestand moet 
worden beoordeeld in het licht van de werkelijkheid en de BTW-wetgeving en niets 
uitsluit dat zij zich toen daaromtrent had vergist", 

Verweersters vordering tot aftrek inwilligt, en aldus de aftrek van de BTW die de 
deelneming aan paardenwedstrijden en paardenwedrennen heeft bezwaard, om de en
kele reden toestaat, dat deze activiteit met de paardenfokkerij en paardenhandel ka
dert, daar een geheel mee vormt, en bedoeld was om haar paardenfokkerij beter ren
derend te maken, evenwel zonder na te gaan of de ontvangsten, die uit deze 
paardenwedstrijden en paardenwedrennen voortvloeiden, aanleiding gaven tot het door
rekenen van BTW op een consument, 

terwijl, naar luid van artikel 45, § 1, van het wetboek van de belasting op de toe
gevoegde waarde (hierna BTW), het recht op aftrek enkel bestaat voor de BTW op goe
deren en diensten geleverd aan een belastingplichtige, voor zover hij die goederen en 
diensten gebruikt voor het verrichten van handelingen onderworpen aan de belas
ting (benevens andere gevallen, hier niet relevant), 

Handelingen onderworpen aan de belasting, in de zin van deze bepaling, zijn han
delingen die deel uitmaken van een productie- of distributiecyclus, uitkomende op een 
aan BTW onderworpen verbruiksuitgave; 

Ret "systeem" van de BTW, zoals deze belasting werd omschreven in de eerste richt
lijn en verder uitgewerkt in de zesde richtlijn van de Raad van de Europese Gemeen
schappen, en verder, in toepassing van deze richtlijnen, opgenomen in de Belgische 
wet van 3 juli 1969, tot bestaansreden en doel heeft, een uniforme belasting te hef
fen op alle consumptie-uitgaven; 

Om dit doel te bereiken alle leveringen van goederen en dienstverrichtingen, ge
daan door belastingplichtigen in de zin van deze wetgeving, met deze belasting wor
den bezwaard, en deze belastingplichtigen bovendien gerechtigd zijn op aftrek van de 
BTW die zij betaald hebben voor het verkrijgen van goederen en diensten gebruikt voor 
het verrichten van belastbare handelingen; 

Volgens dat stelsel de belastingplichtigen de BTW in aftrek mogen nemen, die ver
richtingen bezwaart welke zich in het toepassingsveld van de BTW bevinden, en niet 
de andere, dit toepassingsveld zijnde te omschrijven als het geheel van de leverin
gen van goederen en dienstverrichtingen, gedaan door een BTW-belastingplichtige om 
afgewenteld te worden op een eindverbruiker, 

Bovendien, voor leveringen van goederen en dienstverrichtingen die aangewend wor
den voor verrichtingen buiten dit toepassingsveld en daarom als niet belastbaar wor
den aangemerkt, de belasting blijft drukken op de laatste afuemer, 

en terwijl het onderscheid tussen belastbare en andere verrichtingen, in de zin van 
artikel46, § 1, van het Wetboek van de belasting op de toegevoegde waarde, niet af
hankelijk is van de vraag of de onderscheiden verrichtingen van een onderneming tot 
doel hebben de gezamenlijke winst van deze onderneming op te drijven, maar wel van 
de vraag of ze allen aangewend worden in de productie- of distributiecyclus van goe
deren of diensten die op een eindconsument kunnen afgewenteld worden, 

in dit opzicht de overweging, dat een activiteit die niet aan BTW onderworpen is, 
zou "kaderen" in een andere wel belastbare activiteit, en tot het renderend maken er
van zou bijdragen, terzake irrelevant is, 

en terwijl, in een onderneming die tot voorwerp heeft paardenfokkerij en verkoop 
van paarden, de kostprijs voor het fokken en onderhoud van de paarden wel opge
nomen wordt in de prijs betaald door de kopers van de paarden, welke prijs dan wel 
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aan BTW ten laste van de afuemers onderworpen is, en voor deze afuemer consumptie
uitgaven uitmaken; de ontvangen prijzengelden integendeel niet aan BTW onder
worpen zijn, geen consumptie-uitgaven uitmaken en zich niet in het toepassings
veld van de BTW bevinden; aldus voor de ontvangsten uit prijzengelden geen enkele 
afurenteling van BTW naar een consument mogelijk is, en de uitgaven gedaan om deze 
prijzen te bekomen niet tot aftrek aanleiding mogen geven, 

zodat het arrest slechts met miskenning van de fundamentele regelen betref
fende de belasting over de toegevoegde waarde heeft kunnen beslissen dat de BTW die 
verweerster gedragen heeft op de uitgaven die verband houden met haar deelname 
aan paardenwedstrijden ofpaardenwedrennen door haar in aftrek mogen gebracht wor
den van de BTW die zij aan de schatkist moest afdragen (schending van al de in hoofde 
van het middel aangeduide bepalingen) : 

Overwegende dat, krachtens artikel 45, § 1, 1°, B.T.W.-wetboek, het recht 
op aftrek bestaat voor de belasting over de toegevoegde waarde op goede
ren en diensten geleverd aan de belastingplichtige, voor zover hij die goe
deren en diensten gebruikt voor het verrichten van belaste handelingen; 

Dat wanneer de belastingplichtige in de uitoefening van zijn beroeps
werkzaamheid ook andere handelingen verricht dan handelingen waar
voor op grond van artikel 45 aanspraak op aftrek bestaat, de recuperatie
mogelijkheid evenredig wordt gereduceerd op de wijze bepaald bij artikel 46 
van het B.T.W.-wetboek; 

Dat aldus, in beginsel, aileen in aftrek mag worden gebracht de belas
ting geheven op de aan de betrokkene geleverde goederen en verleende dien
sten, voor zover hij die goederen en diensten gebruikt voor het verrichten van 
handelingen onderworpen aan de belasting; 

Overwegende dat de appelrechters vaststellen : 
1. dat verweerster in 1990 een economische activiteit had van paarden

fokkerij en paardenhandel, en om promotieredenen tijdens datjaar haar paar
den aan wedstrijden liet deelnemen; 

2. dat die deelnemingen in 1990 prijzen opleverden die hoger lagen dan de 
opbrengst van de paardenfokkerij en -handel, maar dat dit alleen te wij
ten was aan de omstandigheid dat de onderneming slechts in 1990 was op
gericht; 

dat, volgens de feitelijke beoordeling van de appelrechters, de deelname 
aan paardenrennen te dezen slechts een onderdeel was van de economi
sche activiteit van paardenhandel of paardenfokkerij; 

Overwegende dat het arrest zodoende vaststelt dat de aan verweerster ver
leende diensten in verband met de deelname aan paardenrennen gebruikt 
werden voor het verrichten van handelingen onderworpen aan de belas
ting en uitsluit dat verweerster in de uitoefening van haar beroepswerk
zaamheid ook andere handelingen verricht dan handelingen waarvoor op 
grond van artikel 45 van het B.T.W.-wetboek aanspraak op aftrek bestaat; 

Dat het arrest, dat op grond van deze feitelijke vaststelling oordeelt dat 
verweerster geen gemengde belastingplichtige is en de toepassing uitsluit van 
artikel 46 van het B.T.W.-wetboek, de in het middel aangewezen wetsbepa
lingen niet schendt; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 
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20 januari 2000 - 1 e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Claeys Bouuaert en Delahaye. 

Nr. 50 

1 e KAMER- 20 januari 2000 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE- BELASTING
ZAKEN - UITLEGGING VAN WETSBEPALINGEN - JURIDISCHE TEGENSTRIJDIGHEID -
MOTIVERINGSPLICHT. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN- VENNOOTSCHAPSBELASTING- VASTSTELLING VAN HET 
BELASTBAAR NETTO-INKOMEN- ALGEMEEN- K.B. NR. 15 VAN 9 MAART 1982- THESAURIE
BELEGGINGEN- BEGRIP. 

1 o Een juridische tegenstrijdigheid die slechts kan worden beoordeeld op grand van de 
uitlegging van wetsbepalingen, houdt geen verband met de motiveringsplicht (1). (Art. 
149 G.W.) 

2° Nu het begrip "thesauriebeleggingen" in het KB. nr. 15 van 9 maart 1982 niet na
der wordt gedefinieerd of gepreciseerd, heeft het de draagwijdte die het in het in ge
meen burgerlijk recht heeft, te dezen de algemene beginselen van het boekhoud
recht, zoals vervat in het KB. van 8 oktober 1975. (Art. 2, § 9, lid 1, 2°, K.B. nr. 15 
van 9 maart 1982.) 

(UPAR N.V. T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. FIN ANCIEN) 

ARREST 

(A.R. F.96.0084.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 mei 1996 gewezen door 
het Hof van Beroep te Antwerpen; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 149 van de gecoordineerde Grondwet; 2, § 9, lid 1, 2°, 
van het koninklijk besluit nr. 15 van 9 maart 1982 tot aanmoediging van de inschrij
ving op of de aankoop van aandelen of bewijzen van deelgerechtigdheid in Bel
gische vennootschappen, in de versie zoals gewijzigd door het koninklijk besluit nr. 150 
van 30 december 1982, beide volmachtbesluiten goedgekeurd bij wet van 1 juli 1983; 
1, 2, 3, 4, 16 van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding en de jaar
rekeningen van de ondernemingen; 1, 7, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 
met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen in de versie van dit be
sluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 oktober 1976, 14, 16, van de wet 
van 9 juli 1975 betreffende de controle van de verzekeringsondernemingen; 5, 7, van 
het koninklijk besluit van 12 november 1979 betreffende de jaarrekening van 
verzekeringsondernemingen, in de versie van dit besluit gepubliceerd in het Bel
gisch Staatsblad van 20 november 1979, 73 van de wet van 30 juni 1975 betref
fende het statuut van de banken en de private spaarkassen; 

(1) Cass., 7 nov. 1977, A.R. C.96.0408.F, nr. 461. 



Nr. 50 HOF VAN CASSATIE 153 

doordat, het bestreden arrest, na vastgesteld te hebben dat eiseres een erkende spaar
kas is, beslist dat de investering van eiseres, bestaande uit de verwerving ten be
drage van 441 miljoen fr. van vastrentende, niet op de beurs genoteerde, nomina
tieve, prive-emissies van obligatieleningen op lange termijn uitgegeven door Belgische 
industrHHe ondernemingen, loutere thesaurie-beleggingen zijn, die krachtens art. 2, 
§ 9, lid 1, 2° van het K.B. nr. 15/150 uitdrukkelijk van vrijstelling van de belast
baarheid van de dividenden zijn uitgesloten en daarom, onder bevestiging en met over
neming van de motieven van de bestreden beslissing van de gewestelijke directeur, -
die tot hetzelfde besluit was gekomen door de bepalingen van het koninklijk besluit 
van 8 oktober 1976, zoals uitgelegd door de Commissie voor Boekoudkundige Nor
men in haar adviezen nr. 13 en 15, toe te passen zonder aanduiding waarom deze be
palingen op eiseres van kracht zijn -, de fiscale voorziening van eiseres als onge
grond afwijst op de motieven : 

"dat de K.B.'s nr. 15 en 150 geen definitie noch omschrijving verscha:ffen no pens het 
begrip "thesauriebeleggingen"; dat derhalve het fiscale recht- althans wat de toe
passing van de bepalingen van voornoemde K.B.'s betreft- terzake geen oplossing 
biedt en de thans gerezen betwisting dient beoordeeld naar de dienaangaande gemeen
rechtelijke bepalingen, zijnde te dezen het K.B. dd. 8 oktober 1976 m.b.t. de jaar
rekening van de ondernemingen; dat evenwel de bepalingen van het K.B. dd. 8 ok
tober 1976 niet van toepassing zijn op o.a. spaarkassen, waaruit volgt dat de verwerving 
van staatsfondsen en daarmee gelijkgestelde e:ffecten kan worden aangezien als ge
bruik van het aangetrokken risicokapitaal, op voorwaarde dat het e:ffecten betreft 
waarop is ingeschreven of die zijn aangeschaft, niet om een voorlopig teveel aan geld
middelen te beleggen, maar om een tegenwaarde te vormen van tegenover derden aan
gegane verbintenissen; dat evenzeer m.b.t. andere obligatieleningen dient gesteld dat 
om een bepaalde vordering onder de financii:He vaste activa te catalogeren als crite
rium geldt dat ze bestemd is voor een duurzame ondersteuning van de activiteit van 
de onderneming waarop de vordering bestaat, of m.a.w. dat ze wordt toegekend of in 
stand gehouden met de bedoeling een welbepaalde onderneming op duurzame wijze 
geldmiddelen te verstrekken omdat zij die nodig heeft en niet omdat de krediet
verlenende onderneming hierin een geschikte belegging ziet; dat dienvolgens alle ef
fecten van leningen en obligaties, onderschreven of verkregen door een vennoot
schap, al dan niet onderworpen aan het K.B. van 8 oktober 1976, louter geld
beleggingen of thesauriebeleggingen vormen, indien niet is aangetoond dat aan de 
hierboven gestelde voorwaarden is voldaan; dat het gelet op het uitzonderings
karakter van de vrijstelling, aan (eiseres) behoort aan te tonen dat de door haar on
derschreven ofverkregen e:ffecten en obligaties voldoen aan door de K.B.'s 15 en 150 
voorgeschreven voorwaarden; dat het hofte dezen, met de gewestelijke directeur, ech
ter vaststelt dat (eiser~s) niet ten genoege van recht aantoont dat de door haar ge
dane investeringen werkelijk werden gedaan hetzij om een tegenwaarde te vormen van 
tegenover derden aangegane verbintenissen hetzij om op duurzame wijze de activi
teiten van welbepaalde ondernemingen waarmede zij nauwe banden heeft, te onder
steunen omdat deze werkelijk nood hebben aan geldmiddelen ter uitoefening en ont
plooiing van hun economische werkzaamheden; dat het echter veeleer duidelijk is dat 
(eiseres) op een gegeven ogenblik haar kapitaal verhoogt met 700.000.000 F. om dit 
aldus bekomen overschot aan geldmiddelen op interessante wijze te beleggen en zich
zelf een groot rendement te verscha:ffen, zonder zich werkelijk te bekommeren ofhaar 
beleggingen op duurzame wijze de noodwendigheden van de ondersteunde onderne
mingen tegemoetkomen of niet"; 

en terwijl, noch artikel2, § 9, lid 1, 2°, van het K.B. nr. 15-150, noch enige andere 
bepaling ervan, een definitie of enige omschrijving bevat van dit begrip "thesaurie
beleggingen"; uit niets blijkt dat de fiscale wetgever van genoemd K.B. nr. 15/150 de 
wil heeft gehad afte wijken van het algemeen recht zoals het bestaat in zijn totali
teit, noch tot uitdrukking heeft gebracht dat naar enige welbepaalde regeling in dat 
gemeen recht wordt verwezen; in dat geval de fiscale wet, voor wat betreft de toe
passing van de bepalingen van het K.B. nr. 15-150, beheerst blijft door de totaliteit 
van het gemeen recht, zoals dat bestaat met zijn eigen onderscheiden regelingen wan
neer een in e:ffecten belichaamde vordering op een vennootschap die in Belgie haar 
maatschappelijke zetel heeft in hoofde van een vennootschap al dan niet de aard heeft 
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van een thesauriebelegging, gezien met dergelijke niet nader gepreciseerde verwij
zing naar het gemene recht, het fiscale begrip "thesauriebelegging" de onderschei
den inhouden overneemt zoals die door de verschillende gemeenrechtelijke regelin
gen worden afgebakend en niet slechts de inhoud van een welbepaalde 
gemeenrechtelijke regeling, waarvoor elke reden ontbreekt om deze hoven de ande
ren te verkiezen; 

en terwijl, het gemene recht inzake boekhouding verschillende, onderscheiden in
houden toekent aan de term "thesauriebeleggingen" naargelang de aard van de on
derneming, die de in effecten belichaamde vordering opneemt, de gebruikelijke re
gels van het dubbel boekhouden en de bijzondere wetsvoorschriften, blijkens de 
gemeenrechtelijke bepalingen van o.m. de artikelen 1, 2, 3, 4 en 16, van de wet van 
17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekeningen van de onder
nemingen, krachtens dewelke ondernemingen "getrouw", "met inachtneming van de 
gebruikelijke regels van het dubbel boekhouden", "een voor de aard en de omvang van 
haar bedrijfpassende (volledige) boekhouding (moet voeren) en ... de bijzondere wets
voorschriften betreffende dat bedrijfin acht (moet nemen)", aangevuld o.m. met dear
tikelen 73, van de wet van 30 juni 1975 betreffende het statuut van de banken, de pri
vate spaarkassen en 14, 65 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle op de 
verzekeringsondernemingen; 

deze verschillende, onderscheiden inhouden reeds zijn terug te vinden in bijv. de 
gemeenrechtelijke regelingen van de rekeningenstelsels vastgelegd in de konink
lijke besluiten van 8 oktober 1976 en van 12 november 1979 en krachtens dewelke daar
onder: 
-in hoofde van een onderneming onderworpen aan het koninklijk besluit van 8 ok

tober 1976 met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen in rubriek "VIII 
Thesauriebeleggingen" van het op grond van artikel 7 erdoor vastgelegde rekening
uittreksels, verstaan wordt "de met beleggingsdoeleinden verkregen effecten die niet 
het kenmerk hebben van financiele vaste activa", hetzij de thesauriebeleggingen al
hier een residuaire categorie uitmaken van alle geldbeleggingen die geen financiele 
vaste activa uitmaken, welke laatsten beperkend zijn omschreven als te omvatten "ai
leen deze vorderingen, al dan niet belichaamd in effecten, bestemd voor een duur
zame ondersteuning van de bedrijfsuitvoering van andere ondernemingen"; 

- in hoofde van een onderneming onderworpen aan het koninklijk besluit van 12 
november 1979 met betrekking tot de jaarrekening van de verzekeringsondernemingen, 
waarop het K.B. van 8 oktober 1976 blijkens zijn artikel 1 niet van toepassing is, in 
rubriek "IX A Thesauriebeleggingen" van het op grond van artikel 5 en 7 erdoor vast
gelegde rekeningenstelsels, verstaan wordt" ... de vastrentende genoteerde effecten in 
de mate waarin ze bestemd zijn om in de liquiditeitsnoden van de onderneming te voor
zien; het beheersorgaan bepaalt, overeenkomstig artikel 16, de regels die gelden voor 
de klassering van deze effecten onder deze rubriek."; derhalve de niet-genoteerde vast
rentende effecten om de enige reden dat ze niet genoteerd zijn hiervan zijn uitgeslo
ten en ondergebracht worden onder de residuaire rubriek V "effecten bestemd voor be
legging" meer bepaald onderrubriek V. B.2. "de vastrentende effecten, andere dan deze 
die geklasseerd worden onder de Thesauriebeleggingen", hetzij de thesaurie
beleggingen alhier een strikt omschreven beperkte categorie uitmaken, dewelke de niet
genoteerde vastrentende effecten niet bevat, welke laatsten alhier steeds ten min
ste onder de beleggingseffecten van rubriek V terechtkomen in de mate zij niet tot de 
financiele vaste activa behoren, die krachtens rubriek IV "Andere financiele ac
tiva", meer bepaald onder rubriek IV. C.2. ''Vastrentende effecten" hier ook omvat
ten "de vorderingen, belichaamd in effecten die tot doel hebben duurzaam de activi
teit te steunen van ondernemingen andere dan die bedoeld in rubriek IV. A en N. B"; 

en terwijl, eiseres in regelmatig genomen besluiten opwierp dat de niet nader ge
preciseerde overneming van het gemene recht fiscaal de implimentatie van de boek
houdrechtelijke differentiatie tot gevolg heeft (tweede aanvullende besluiten pp. 2 en 
3) en dat de betwiste vastrentende industriele obligaties waarin zij investeerde, over
eenkomstig het op de erkende spaarkassen toepasselijke boekhoudrecht behoren tot 
de "beleggingseffecten", zoals bij de verzekeringsondernemingen, hetzij vermogens
bestanddelen met een verhoogde graad van vastlegging, die zonder "financiele vaste 
activa" te zijn, toch niet behoren tot de "thesauriebeleggingen" (aanvullende beslui
ten p. 5) en dit op grond van de objectieve kenmerken van de betwiste vastrentende 
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industriele obligaties die deze minder liquide maken dan de genoteerde overheids
fondsen (besluiten pp. 10-11), het door eiseres noodzakelijk te vormen oordeel over de 
rol van de portefeuilleposten voor het beheer van de liquiditeit van de onderneming 
(tweede aanvullende besluiten p. 3), hetgeen die kwalificatie meebrengt overeenkom
stig het algemeen geldend gebruik voor de financiele ondernemingen, zoals vastge
steld en opgelegd door de Bankcommissie in haar rondschrijven van 31 januari 1981, 
voortspruitend uit de algemene beginselen van de boekhouding toegepast op deze soort 
van ondernemingen en later bestatigd door het rekeningenstelsel van de krediet
instellingen, zoals vastgelegd in het koninklijk besluit van 23 september 1992 (aan
vullende besluiten pp. 2 tim 13); 

zodat, het bestreden arrest de beslissing, dat de betwiste investeringen van eise
res in obligatieleningen loutere thesauriebeleggingen zijn omdat eiseres niet aan
toont dat deze bestemd zijn voor een duurzame ondersteuning van de activiteit van 
de ondernemingen waarop de vorderingen bestaan, slechts heeft kunnen nemen dan 
mits schending van artikel2, § 9, lid 1, 2°, van het K.B. nr. 15-150 door aan het be
grip "thesaurie-belegging" van genoemde fiscale bepaling als enige betekenis de uit
legging te geven die het bezit in de rubriek VIII van het koninklijk besluit van 8 ok
tober 1976, omdat dit begrip beoordeeld moet worden naar de dienaangaande 
gemeenrechtelijke bepalingen, zijnde te deze het K.B. van 8 oktober 1976 met be
trekking tot de jaarrekening van de ondernemingen (schending van artikel2, § 9, lid 
1, 2°, van het K.B. nr. 15-150), dan wanneer dit begrip die beperkte uitlegging fis
caal niet bezit, maar wel, bij gebreke aan anders uitgedrukte wil van de fiscale wet
gever, ingevolge de beheersing van de fiscale wet door de totaliteit van het gemeen recht 
terzake, de verschillende, onderscheiden uitleggingen naargelang het toepassings
gebied en de onderscheiden die de gemeenrechtelijke bepalingen bevatten (scherr
ding van de artikelen 1, 2, 3, 4, 16, van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de 
boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen, 1, 7, van het koninklijk be
sluit van 8 oktober 1976, 14, 65, van de wet van 9 juli 1975 betre:ffende de controle van 
de verzekeringsondernemingen, 5, 7, van het koninklijk besluit van 12 november 1979, 
73 van de wet van 30 juni 1975 betre:ffende het statuut van de banken, de private spaar
kassen) en de enkele toepassing op het K.B. van 8 oktober 1976 op eiseres, zowel door 
het bestreden arrest als de gewestelijke directeur, het dispositief niet wettig verant
woordt wegens de eigen vaststelling van het bestreden arrest dat het K.B. van 8 ok
tober 1976 niet van toepassing is op eiseres (schending van artikel 149 van de ge
coordineerde Grondwet en 1 van het K.B. van 8 oktober 1976) : 

Overwegende dat artikel2, § 9, lid 1, van het K.B. nr. 15 van 9 maart 1982 
luidt: Dit artikel is niet van toepassing op de vennootschappen die tegen
over de inschrijvers niet de verbintenis aangaan of naleven om, v66r het einde 
van het eerste boekjaar waarvoor de vrijstelling kan worden toegepast, een 
som van ten minste 60 pet. van het kapitaal of van de kapitaalverhoging die 
in geld zijn afbetaald, eventueel verhoogd met de uitgiftepremies, te ge
bruiken tot de volgende doeleinden : 

10 : ( ... ) 
2o : verhoging van het totaal bedrag van deal dan niet in effecten beli

chaamde vorderingen op Rijksinwoners, enigerlei vennootschappen, ver
enigingen, inrichtingen of instellingen die in Belgie hun maatschappelijke 
zetel, hun voornaamste inrichting of hun zetel van bestuur of beheer heb
ben, de Belgische Staat, Gemeenschappen, Gewesten, provincies, agglome
raties, federaties van gemeenten of gemeenten alsmede inrichtingen waar
over belastingplichtingen die aan de belasting der niet-verblijfhouders zijn 
onderworpen, in Belgie beschikken, met uitsluiting van de vorderingen die 
de aard hebben van thesauriebeleggingen of die het gevolg zijn van ver
richtingen die niet tegemoet komen aan rechtmatige behoeften van finan
ciele of economische aard; 

Overwegende dat de voorziening gericht is tegen de beslissing van de appel
rechters die oordelen dat de beleggingen van eiseres in vastrentende, niet op 
de beurs genoteerde, nominatieve prive-emissies van obligatieleningen op 
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lange termijn, uitgegeven door in Belgie gevestigde ondememingen, thesaurie
beleggingen zijn in de zin van het genoemde koninklijk besluit; 

Overwegende dat het middel aan het arrest tegenstrijdigheid verwijt door
dat het eensdeels aanneemt dat het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 
met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen te dezen niet toe
passelijk is op eiseres die een spaarkas is, en anderdeels toch op grond van 
ditzelfde koninklijk besluit het begrip "thesauriebeleggingen" uitlegt; 

Dat zulke juridische tegenstrijdigheid die slechts kan worden beoor
deeld op grond van de uitlegging van wetsbepalingen, geen verband houdt 
met de motiveringsplicht van artikel 149 van de Grondwet, zodat het mid
del, in zoverre het dit artikel als geschonden aanwijst, niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat het middel voor het overige aan het arrest verwijt te heb
ben beslist dat het begrip "thesauriebeleggingen" bedoeld in het konink
lijk besluit nr. 15 volledig overeenstemt met het begrip "thesauriebeleggingen" 
dat vervat is in het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 en niet moet wor
den uitgelegd op grond van de inhoud dat dit begrip heeft in de totaliteit van 
het gemene recht, dit is met inbegrip van de teksten die de boekhouding en 
de jaarrekeningen van de verzekeringsondernemingen beheersen; 

Overwegende dat het begrip "thesauriebeleggingen" in het koninklijk be
sluit nr. 15 niet nader wordt gedefinieerd of gepreciseerd; dat het bij ge
brek aan dergelijke definitie of precisering, de draagwijdte heeft die het in 
het gemeen burgerlijk recht heeft, te dezen de algemene beginselen van het 
boekhoudrecht; 

Dat het begrip niet verwijst naar enige specifieke inhoud die het kan heb
ben in bepaalde sectoren, zoals de verzekeringssector, en niet afhankelijk is 
van de activiteit van de belastingplichtige die de beleggingen doet; dat het 
integendeel verwijst, zoals door de appelrechters aangenomen, naar het
geen toen beantwoordde aan de algemene beginselen van het boekhoud
recht en een uitdrukking vond in het koninklijk besluit van 8 oktober 1976; 

Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen; 

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

20 januari 2000- 1 e kamer- Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete, 
afdelingsvoorzitter- Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Delahaye en Claeys Bouuaert. 

Nr. 51 

1 e KAMER - 20 januari 2000 

1 o LASTGEVING- BELASTINGZAKEN- ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITEN

RECHTER- VOLMACHT- INHOUD. 

2° CASSATIEMIDDELEN- BELASTINGZAKEN- ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR 
FEITENRECHTER- VOLMACHT- INHOUD. 
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1 o en 2° Mits hi} de bewijskracht van de akte niet miskent, oordeelt de rechter op on
aantastbare wijze in feite of een gegeven volmacht een uitdrukkelijke last ten aan
zien van bepaalde handelingen inhoudt, en meer bepaald of deze de machtiging in
hield om in naam van de lastgever een akkoord met het bestuur aan te gaan over zijn 
belastbare inkomsten voor de betrokken aanslagjaren. (Art. 1988 B.W.) 

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

ARREST 

(A.R. F.96.0123.N) 

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 10 september 1996 ge
wezen door het Hof van Beroep te Antwerpen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 1319, 1320, 1322 en 1988 van het Burgerlijk Wetboek 

(hierna BW) zoals van toepassing voor de aanslagjaren 1987 en 1988, 
doordat het bestreden arrest, nate hebben vastgesteld dat (verweerder) op 1 april 

1977 de heer Paul Van Oostveldt volmacht gaf om voor hem "alle documenten wat be
treft Directe- en indirecte belastingen, BTW, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Al
gemene Kas voor zelfstandigen en Sociale en Fiscale diensten voor Werkgevers, te on
dertekenen en hem eveneens bij opgesomde diensten te verdedigen", beslist dat uit die 
algemene machtiging niet te besluiten of afte leiden is dat (verweerder) Paul Van Oost
veld volmacht had gegeven om in zijn naam een akkoord met de administratie aan te 
gaan omtrent zijn belastbaar inkomen voor de betrokken aanslagjaren en dat, aan
gezien (verweerder) geen geldig akkoord had gegeven omtrent zijn belastbare inkom
sten voor die aanslagjaren, de administratie geen hogere inkomsten dan aangege
ven kon weerhouden zonder voorafgaandelijk bericht van wijziging van aangifte te 
verzenden, 

terwijl de volmacht gesteld in de bewoordingen zoals weergegeven in het bestre
den arrest niet anders dan uitdrukkelijk in de zin van artikel 1988, tweede lid, van 
het Burgerlijk Wetboek kan worden beschouwd, ten aanzien van de handelingen, zelfs 
van beschikking, van de lasthebber ten overstaan van de fiscus, aangezien geen twij
fel kan bestaan over de wil van de lastgever om het invullen van de aangiften in de 
personenbelasting en alle in verband daarmee staande documenten, zelfs die welke 
een daad van beschikking bekrachtigen, aan de lasthebber over te dragen, 

zodat het bestreden arrest niet zonder schending van artikel 1988 BW wat de last
geving en de artikelen 1319, 1320 en 1322 BW wat de bewijskracht van de akten be
treft, kan beslissen dat de lastgeving van 1 april1977 aan de heer Paul Van Oost
veldt, geen machtiging inhield om akkoorden met de fiscus aan te gaan over het 
belastbaar inkomen van (verweerder): 

Overwegende dat het arrest door het in het middel vermelde oordeel van 
de volmacht een uitlegging geeft die met de bewoordingen ervan niet on
verenigbaar is en derhalve de bewijskracht ervan niet miskent; 

Overwegende dat de rechter op onaantastbare wijze in feite oordeelt of een 
gegeven volmacht een uitdrukkelijke last ten aanzien van bepaalde hande
lingen inhoudt, mits hij de bewijskracht van de akte niet miskent; 

Dat het middel, in zoverre het stelt dat een in algemene bewoordingen ge
geven last ook de bevoegdheid inhoudt om daden van beschikking te stel
len, opkomt tegen die feitelijke beoordeling van de rechters dat uit die al
gemene machtiging niet te besluiten of afte leiden is dat eiser aan Paul Van 
Oostveld volmacht had gegeven om in zijn naam een akkoord met het be
stuur aan te gaan over zijn belastbare inkomsten voor de betrokken aanslag
jaren; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 



158 HOF VAN CASSATIE Nr. 52 

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

20 januari 2000 - 1 e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Dauginet, Antwerp en. 

Nr. 52 

1 e KAMER- 20 januari 2000 

1 o GEMEENTE-, PROVINCIE EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN- RECHTSPLE
GING- BESTENDIGE DEPUTATIE- MEDEDELINGEN AAN DE PARTIJEN DOOR DE PROVINCIE
GRIFFIER- GEBREK- GEVOLG. 

2° RECHT VAN VERDEDIGING- BELASTINGZAKEN- GEMEENTE-, PROVINCIE EN PLAAT
SELIJKE BELASTINGEN- RECHTSPLEGING- BESTENDIGE DEPUTATIE- MEDEDELINGEN AAN 
DE PARTIJEN DOOR DE PROVINCIEGRIFFIER- GEBREK- GEVOLG. 

1 o Is nietig de beslissing van de bestendige deputatie van de provincieraad, die uit
spraak doet op het bezwaar tegen een aanslag in de provinciebelasting zonder dat 
door de provinciegriffier aan de bezwaarindiener kennis is gegeven van de datum van 
de terechtzitting noch kennis is gegeven van de memorie die door de provincie was 
neergelegd (1). (Art. 104bis, eerste lid, Provinciewet, en art. 5 K.B. 17 sept. 1987.) 

2° Het recht van verdediging wordt miskend wanneer de bestendige deputatie van de 
provincieraad uitspraak deed op het bezwaar tegen een aanslag in de provincie
belasting zonder dat door de provinciegriffier aan de bezwaarindiener kennis is ge
geven van datum van de terechtzitting noch kennis is gegeven van de memorie die 
door de provincie was neergelegd (2). (Art. 104bis, eerste lid, Provinciewet, en art. 
5 K.B. 17 sept. 1987 .) 

(ELECTRABEL N.V T. PROVINCIE ANTWERPENl 

ARREST 

(A.R. F.97.0004.N) 

HET HOF;- Gelet op de bestreden beslissing, op 25 juli 1996 gewezen 
door de bestendige deputatie van de provincieraad van Antwerpen; 

Over het eerste middel, gesteld als uolgt : 

schending van de artikelen 104bis van de Provinciewet van 30 april 1836, inge
voegd bij artikel 6 van de wet van 6 juli 1987 tot wijziging van sommige bepalingen 
van de Provinciewet, en 5 van het koninklijk besluit van 17 september 1987 betref
fende de procedure voor de Bestendige Deputatie in de gevallen waarin deze een 
rechtsprekende taak vervult, alsook van het algemeen rechtsbeginsel van de eerbie
diging van het recht van verdediging, 

(1) Cass., 13 okt. 1989, A.R. F. 1779.N, nr. 93. 

(2) Zie noot 1. 
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doordat de Bestendige Deputatie van de provincieraad van verweerster op 25 juli 
1996 uitspraak deed over het door eiseres op 25 april 1995 ingediende bezwaar te
gen de aanslag gevestigd op diens naam, voor de vestiging te 2950 Kapellen, Stations
straat 34, en ingekohierd onder het artikel 580400570737 voor het begrotingsjaar 1995 
en het belastingjaar 1994, 

terwijl op grond van artikel104bis, eerste lid, 3° en 6°, en derde lid, van de Provincie
wet van 30 april 1836 de behandeling van de zaak op tegenspraak geschiedt, par
tijen en advocaten gerechtigd zijn ter griffie van de provincie inzage te nemen van het 
dossier en een memorie in te dienen, de partijen en hun advocaten ter terechtzit
ting na de uiteenzetting van de zaak door een lid van de Bestendige Deputatie, hun 
mondelinge opmerkingen naar voren kunnen brengen, en de Koning de procedure re
gelt; op grond van artikel 5, derde lid, van het koninklijk besluit van 17 september 1987 
betreffende de procedure voor de Bestendige Deputatie in de gevallen waarin deze een 
rechtsprekende taak vervult, de provinciegriffier daartoe aan de partijen mededeelt 
op welke dagen en uren zij inzage van het dossier kunnen nemen, aan de verzoe
kende partij zonder verwijl de memories van antwoord zendt en de partijen kennis geeft 
van de datum van de openbare terechtzitting; 

te dezen eiseres op 25 april 1995 haar bezwaarschrift had ingediend en uit de be
slissing van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van verweerster van 25 juli 
1996, ter kennis gebracht van eiseres per aangetekend schrijven van 9 augustus 1996, 
blijkt dat het provinciebestuur een memorie had ingediend en dat de voormelde be
slissing werd gewezen in openbare terechtzitting van 25 juli 1996, zonder dat uit de 
rechtsplegingsstukken blijkt dat de provinciegriffier eiseres had medegedeeld op welke 
dagen en uren zij inzage kon nemen van het dossier, de memorie van het provincie
bestuur had gezonden ofkennis had gegeven van de datum van de openbare terecht
zitting, 

zodat eiseres niet in de gelegenheid werd gesteld haar recht van verdediging uit te 
oefenen en, bijvoorbeeld, ter terechtzitting mondeling haar opmerkingen naar vo
ren te brengen en op de memorie van het provinciebestuur te antwoorden, 

en zodat, door over voormeld bezwaarschrift uitspraak te doen, de Bestendige De
putatie van de provincieraad van verweerster het recht van verdediging van eiseres 
en de artikelen 104bis, eerste lid, 3° en 6°, van de Provinciewet van 30 april1836, in
gevoegd bij artikel 6 van de wet van 6 juli 1987 tot wijziging van sommige bepalin
gen van de Provinciewet, en 5 van het koninklijk besluit van 17 september 1987 be
treffende de procedure voor de Bestendige Deputatie in de gevallen waarin deze een 
rechtsprekende taak vervult, schendt : 

Overwegende dat artikel104bis, eerste lid, van de Provinciewet, inge
voegd bij de wet van 6 juli 1987, voor zover hier van belang, bepaalt: "In alle 
gevallen waarin de bestendige deputatie een rechtsprekende functie uitoe
fent: (. .. ) 3° geschiedt de behandeling op tegenspraak; partijen en advoca
ten zijn gerechtigd ter griffie van de provincie inzage te nemen van het dos
sier en een memorie in te dienen (. .. ); 6° wordt ter terechtzitting door een lid 
van de bestendige deputatie een uiteenzetting van de zaak gegeven, waarna 
partijen en hun advocaten hun mondelinge opmerkingen naar voren kun
nen brengen"; dat het tweede lid bepaalt: "De Koning regelt de proce
dure"; dat artikel 5 van het koninklijk besluit van 17 september 1987 be
treffende de procedure voor de bestendige deputatie in de gevallen waar deze 
een rechtsprekende taak vervult, nadere uitwerking geeft aan die beginse
len; 

Overwegende dat die regeling toepasselijk is op alle gevallen waarin de be
stendige deputatie een rechtsprekende functie uitoefent met inbegrip van het 
geval waarin de bestendige deputatie uitspraak doet over provinciebelastingen, 
onverminderd evenwel de mogelijkheid dat specifieke wettelijke bepalin
gen hiervan zouden afwijken; 
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Dat de te dezen toepasselijke wet van 23 december 1986 betreffende de in
vordering en de geschillen ter zake van provinciale en plaatselijke heffin
gen, geen sluitende regeling inhoudt van het recht van verdediging in deal
daar vernoemde zaken, zodat desbetreffende artikel 104bis van de 
Provinciewet moet worden toegepast; 

Overwegende dat uit de rechtsplegingsstukken niet blijkt dat aan eise
res door de provinciegriffier kennis is gegeven van de datum van de terecht
zitting noch kennis is gegeven van de memorie die door de provincie was neer
gelegd; 

Dat dientengevolge de in het middel aangewezen wettelijk bepalingen zijn 
geschonden en het recht van verdediging van eiseres is miskend; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslis
sing; veroordeelt verweerster in de kosten; verwijst de zaak naar de besten
dige deputatie van de provincieraad van Vlaams-Brabant. 

20 januari 2000 - 1 e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat
generaal- Advocaten : mrs. D. Lindemans, Ph. Malherbe, Brussel; G. Van Gelder, Ant
werpen. 

D/2001/0196/2 
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ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE 
Bijlage bij DEEL 1 van JAARGANG 2000 

INHOUDSOPGAVE 

Straf- Wegverkeer. 

Cassatie - Verjaring- Redenen van de vonnissen en 
arresten. 

Faillissement, faillissementsakkoord en gerechte
lijk akkoord. 

Cassatieberoep - Bescherming van de maatschap
pij. 

Strafvordering. 

Cassatieberoep - Openbaar ministerie - Hoger 
beroep. 

Bewijs- Recht van verdediging- Rechten van de 
Mens - Cassatiemiddelen. 

Wegverkeer. 

Cassatieberoep. 

Cassatieberoep - Rechten van de Mens - Voor
lopige hechtenis. 

Gemeenschap en gewest. 

Verwijzing van een rechtbank naar een andere -
Architect (Tucht en bescherming van de titel). 

Verjaring - Vervoer. 

Verjaring - Vervoer. 

Hoger beroep - Rechtsbeginselen (Algemene) -
Redenen van de vonnissen en arresten. 

Handelspraktijken. 

Maatschappelijk welzijn (Openbare centra voor). 

Arbeid- Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten-
Collectieve arbeidsovereenkomst. 

Betekeningen en kennisgevingen - Cassatieberoep. 

Cassatieberoep - Hoger beroep - Onderzoeks
gerechten. 

Cassatie - Verjaring- Verwijzing na cassatie. 

Heling. 

4 januari 

4januari 

4 januari 

4 januari 

Sjanuari 

Sjanuari 

Sjanuari 

Sjanuari 

Sjanuari 

Sjanuari 

6januari 

6januari 
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7 januari 

7 januari 

10 januari 

lOjanuari 

11 januari 

11 januari 

11 januari 

12januari 
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Nr.16 
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Nr. 22 



-2-

Straf - Rechten van de Mens - Gerechtskosten - 12 januari Nr.23 
Cassatiemiddelen. 

Regeling van rechtsgebied. 12januari Nr. 24 

Betekeningen en kennisgevingen - Hoger beroep. 12 januari Nr.25 

Voorwaardelijke invrijheidstelling - Cassatie- 12januari Nr.26 
beroep. 

Voorlopige hechtenis - Onderzoek in strafzaken. 12 januari Nr.27 

Voorlopige hechtenis - Vonnissen en arresten. 12januari Nr. 28 

Voorlopige hechtenis - Onderzoek in strafzaken - 12januari Nr. 29 
Cassatiemiddelen. 

Europese Unie - Bevoegdheid en aanleg- Overeen- 13januari Nr. 30 
komst- Verbintenis. 

Derdenverzet. 13 januari Nr. 31 

Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten. 14januari Nr. 32 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Euro- 14januari Nr. 33 
pese Unie. 

Bewijs - Redenen van de vonnissen en arresten - 14januari Nr. 34 
Huur van goederen. 

lnkomstenbelastingen - Interesten. 17 januari Nr. 35 

Vonnissen en arresten - Pensioen. 17 januari Nr. 36 

Verzekering. 18januari Nr. 37 

Vonnissen en arresten. 18januari Nr.38 

Wegverkeer. 18januari Nr. 39 

Betekeningen en kennisgevingen. 18januari Nr. 40 

Misdrijf. 18januari Nr. 41 

Voorlopige hechtenis. 18januari Nr.42 

Grondwet- Hoger beroep - Misdrijf- Bevoegd- 19januari Nr.43 
heid en aanleg. 

Grondwet - Onderzoeksgerechten - Bescherming van 19 januari Nr.44 
de maatschappij. 

Jeugdbescherming- Vonnissen en arresten- Rechts- 19 januari Nr.45 
beginselen (Algemene) - Onaantastbare beoor-
deling door de feitenrechter - Berusting- Recht-
bank en. 

Herziening- Veroordeling met uitstel en opschor~ 
ting van de veroordeling. 

19 januari Nr.46 

Cassatieberoep - Rechten van de Mens - Bew~js - 19 januari Nr.47 
Onderzoek in strafzaken. 
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Rechten van de Mens - Voorlopige hechtenis - Ho
ger beroep. 

Belasting over de toegevoegde waarde. 

Redenen van de vonnissen en arresten- Inkom
stenbelastingen. 

Lastgeving - Cassatiemiddelen. 

Gemeente-, provincie- en plaatselijke belas
tingen - Recht van verdediging. 

19januari 

20 januari 

20januari 

20januari 

20januari 

I 

Nr. 48 

Nr.49 

Nr. 50 

Nr. 51 

Nr. 52 
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