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Nr. 53 

1 e KAMER - 20 januari 2000 

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - OVEREENKOMSTEN. RE
G RES - VERZEKERING. INDEPLAATSSTELLING - LANDVERZEKERING- SCHADE VEROOR
ZAAKT DOOR KIND- VERZEKERAAR DIE VOOR DE OUDERS BETAALD HEEFT- VERHAAL VAN DE 
VERZEKERAAR 

2° INDEPLAATSSTELLING- LANDVERZEKERING- SCHADE VEROORZAAKT DOOR KIND 
- VERZEKERAAR DIE VOOR DE OUDERS BETAALD HEEFT- VERHAAL VAN DE VERZEKERAAR 

3° VERZEKERING- LANDVERZEKERING- INDEPLAATSSTELLING- SCHADE VEROOR
ZAAKT DOOR KIND - VERZEKERAAR DIE VOOR DE OUDERS BETAALD HEEFT. 

1°, 2° en 3° De verzekeraar die voor de vader en de moeder de schade heeft betaald, treedt 
in alle rechten die zij ter zake van die schade hebben tegenover hun kind dat de schade 
heeft veroorzaakt (1). (Artt. 1384 B.W. en 22 Verzekeringswet.) 

(COMMERCIAL UNION BELGIUM N.V T. L ... ) 

ARREST 

(A.R. C.96.0161.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 mei 1995 gewezen door 
het Hof van Beroep te Antwerpen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 1384, tweede lid, van het Burgerljk Wetboek, 16 en 22 
van de wet van 11 juni 1874 op de verzekeringen, zoals ze van toepassing was voor 
de inwerkingtreding van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, 
1134, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek en 149 van de Grondwet, 

doordat, nadat het arrest vastgesteld heeft dat "niet betwist is dat de toenmalige 
N ... L ... volledig aansprakelijk is voor de schadegevolgen van de messteek die hij te 
Antwerpen op 23 juni 1986 aan de partij B ... toebracht" en zonder te betwisten, zo
als bleek uit de niet-weerlegde conclusie van eiseres dat eiseres de derde-schadelijder 
B ... vergoed heeft op grond van een verzekeringscontract burgerrechtelijke aanspra
kelijkheid "prive-leven", dat enerzijds bepaalt dat "als verzekerde worden aange
merkt de bij de verzekeringnemer inwonende personen (titel I B l.c) en dat derde is 
elke andere persoon dan de verzekerde (titel B 2) en anderzijds een uitsluiting om
schrijft wanneer de schade voortvloeit uit de persoonlijke burgerrechtelijke aanspra
kelijkheid van de verzekerde die meer dan zestienjaar oud is en die opzettelijk schade 
veroorzaakt (titel I B 7.e)". 

het arrest de tussenvordering in vrijwaring ingesteld door eiseres tegen verweer
der ongegrond verklaart, 

op grond dat "(eiseres) inroept dat zij overeenkomstig titel III, Gemeenschappe
lijke bepalingen van de algemene voorwaarden van de polis, art. D-a, in de rechten 
van haar verzekerde, de consoorten F ... L ... en zijn echtgenote A. .. V. .. , getreden is door 
de aan het slachtoffer B ... gedane betalingen; dat de door (eiseres) ingeroepen bepa
ling van titel III, Gemeenschappelijke bepalingen van de algemene voorwaarden van 

(1) Zie Cass., 7 feb. 1992, A.R. 7375, nr. 295; DALCQ, R.O., Traite de responsabilite civile, Les No
velles, Droit civil, t.V., vol. 1., Larcier, 1967, nr. 1563; FREDERICQ, S., Overzicht van recht
spraak. Verzekeringen (1965-1968), T.P.R., 1969, (257), nr. 36. 
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de polis, art. D-a, als volgt luidt : "Subrogatie : De Maatschappij treedt in de rech
ten, vordering en voorrechten van de verzekerde tot de door haar uitbetaalde bedra
gen"; dat de voornoemde bepaling in wezen de verwijzing is naar het art. 22, lid 1, van 
de Verzekeringswet luidens dewelke: "de verzekeraar die de schade betaald heeft, treedt 
in al de rechten van de verzekerde tegenover derden ter zake van die schade", ( ... ) waar 
in dezen de tussenvordering van (eiseres) beoogt de onderlinge verdeling van de aan
sprakelijkheid te horen bepalen tussen in solidum veroordeelde aansprakelijken, en 
in verhouding hiermede de minderjarige te veroordelen tot het betalen van zijn aan
deel in de vergoedingen, die aan de derde schadelijder werden betaald, deze vorde
ring uiteraard aan de partij behoort die de derde benadeelde heeft vergoed; dat zulks 
in dezen de ouders van de minderjarige zijn, voor wiens rekening de verzekeraar de 
derde schadelijder vergoedde; dat (eiseres), als verzekeraar, niet aantoont gerech
tigd te zijn, in toepassing van art. 22, lid 1, van de Verzekeringswet, om die rechten 
namens de ouders tegen hun minderjarig kind uit te oefenen, en in dezen des te min
der nu dat het minderjarig kind, in de zin van art. 22, lid 1, geen derde terzake de ver
goede schade is", 

eerste onderdeel, terwijl het vermoeden van aansprakelijkheid dat artikel1384, tweede 
lid, van het Burgerlijk Wetboek ten aanzien van de ouders voor hun minde.rjarige kin
deren instelt enkel geldt t.a.v. derden en bijgevolg de ouders zich tegen hun kinde
ren kunnen keren voor de door laatstgenoemden gepleegde fout en de op artikel22 Ver
zekeringswet gesteunde rechtsvordering van de verzekeraar die de schade, veroorzaakt 
door zijn verzekerde betaald heeft, ten gevolge heeft dat, ten belope van de vergoe
ding, de schuldvordering zelfvan de verzekerde tegen de aansprakelijke derde, over
gaat uit het vermogen van de verzekerde naar dat van de verzekeraar; door te zeg
gen dat eiseres niet aantoont gerechtigd te zijn om, in het kader van artikel 22, eerste 
lid, Verzekeringswet, rechten namens de ouders, voor wiens rekening zij de derde be
nadeelde heeft vergoed, tegen hun minderjarig kind uit te oefenen, schendt het ar
rest de artikelen 1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek en artikel 22 van de wet 
van 11 juni 1874 op de verzekeringen; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, krachtens artikel 22 van de Verzekeringswet van 11 juni 

1874, de verzekeraar die de schade heeft betaald, in alle rechten treedt die 
de verzekerde, ter zake van die schade, tegenover derden mocht hebben; 

Overwegende dat, krachtens artikel 1384, tweede lid, van het Burger
lijk Wetboek, het vermoeden van aansprakelijkheid van de vader en de moe
der voor de schade veroorzaakt door hun minderjarige kinderen enkel te
genover derden geldt; dat de vader en de moeder verhaal tegen hun kinderen 
kunnen uitoefenen; 

Dat hieruit volgt dat de verzekeraar die de schade voor de vader en de moe
der heeft betaald, verhaal heeft tegenover hun kind dat de schade heeft ver
oorzaakt; 

Overwegende dat het arrest oordeelt dat : 
1. de tussenvordering van eiseres beoogt de onderlinge verdeling van aan

sprakelijkheid te bepalen tussen in solidum veroordeelde aansprakelijken, 
zijnde eiseres en de ouders van verweerder, en in verhouding hiermede de 
minderjarige te veroordelen tot het betalen van zijn aandeel in de vergoe
dingen die aan de derde schadelijder werden betaald; 

2. deze vordering behoort aan de ouders van verweerder; 
3. eiseres niet gerechtigd is om op grond van artikel22 van de Verzeke

ringswet die rechten namens de ouders tegen hun minde:rjarig kind uit te oe
fenen; 

Dat het arrest zodoende artikel 22 van de Verzekeringswet en artikel 1384, 
tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
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Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest het verweer van eiseres dat verweerder, hoe

wei inwonend bij de verzekeringsnemer, toch niet als een verzekerde kan wor
den beschouwd, niet beantwoordt; 

Dat het onderdeel 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 beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; 
verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Gent. 

20 januari 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Kirkpatrick. 

Nr. 54 

1 e KAMER- 20 januari 2000 

OVEREENKOMST- RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN- T.A.V. DERDEN
SCHIJNMANDAAT- ONRECHTMATIG OPTREDEN VAN DE SCHIJNLASTHEBBER- MISDRIJF- GE
BONDENHEID VAN DE SCHIJNLASTGEVER 

Een persoon kan ten aanzien van een derde verbonden zijn voor daden gesteld door ie
mand die, wat die daden betreft, de schijn wekt de lasthebber te zijn van die per
soon, in zoverre die schijn aan laatstgenoemde kan worden toegerekend; de gebon
denheid van de schijnlastgever wordt niet bei"nvloed door het feit dat de 
schijnlasthebber in de uitvoering van de naar de schijn bestaande opdracht on
rechtmatig optreedt, oak al maakt dit onrechtmatig optreden een misdrijfuit (1). (Art. 
1998 B.W.) 

(ARGENTA SPAARBANK N.V. T. B ... ) 

ARREST 

(A.R. C.96.0202.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 januari 1996 gewe
zen door het Hof van Beroep te Gent; 

(1) Zie Cass., 20 juni 1988, A.R. 7851 en 7954, nr. 643; R. W, 1988-89, 1425, met noot A. VAN 
0EVELEN, "De juridische grondslag en de toepassingsvoorwaarden van de verbondenheid van de 
lastgever bij een schijnmandaat", p. 1416; J.T., 1989, p. 547, met commentaar van P.A. Foriers 
"L'apparence, source autonome d'obligations, ou application du principe general de ]'execution de 
bonne foi- a propos de l'arret de la Cour de cassation du 20 juin 1988", p. 541; R.C.J.B., 1991, 
noot van R. Kruythof, "La theorie de l'apparence dans une nouvelle phase", nr. 15-21. Zie ook voor 
wat betreft de stelling dat de lastgeving nooit misdrijven of oneigenlijke misdrijven tot voor
werp kan hebben; DE PAGE en R. DEKKERS, "Traite elementaire de droit civil belge", V. Brussel, 
Bruylant, 1975, p. 444, nr. 448; PLANIOL en RIPERT, XI, nr. 1502; C. PAULUS en R. BoES, "Lastge
ving, A.P.R., 1978, pp. 135 en 136. 
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Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 1134, 1382, 1383, 1984, 1987, 1988, 1989 en 1998 van 

het Burgerlijk Wetboek, het algemeen rechtsbeginselluidens hetwelk het rechtma
tig opgewekt vertrouwen een autonome bron van verbintenissen uitmaakt, zoals dat 
onder meer zijn uiting vindt in de leer van de schijnvertegenwoordiging, en het al
gemeen rechtsbeginsel neergelegd in het adagium "error communis facit ius", 

doordat het arrest eiseres veroordeelt tot terugbetaling aan verweerder van een be
drag van 710.000 frank in hoofdsom, bedrag dat overeenstemt met de geldsommen die 
verweerder en zijn echtgenote hadden toevertrouwd aan de heer R ... B ... , zelfstan
dig agent van eiseres, teneinde ze te storten op een spaarrekening geopend bij eise
res, maar die door de heer R. .. B ... op bedrieglijke wijze ten eigen bate werden aan
gewend, op de volgende gronden : 

"Bij de beslechting van de grond van de zaak zal blijken dat twee juridische be
ginselen van wezenlijk belang zullen zijn, nl. : 

a/ goede trouw wordt steeds vermoed, en hij die zich op kwade trouw beroept, moet 
deze bewijzen (art. 2268 B.W.); 

b/ de theorie van het schijnmandaat, die, in de huidige stand van de rechtsleer en 
van de rechtspraak, losgekoppeld is van de beginselen van de buitencontractuele aan
sprakelijkheid. 

Thans wordt algemeen aangenomen dat de lastgever verbonden kan zijn op grond 
van een schijnbare lastgeving, niet alleen wanneer hij de schijn op een foutieve wijze 
heeft gewekt, maar ook, bij ontstentenis van enige fout die hem ten laste kan wor
den gelegd, als het geloof van de derde in de omvang van de rechten van de lastheb
ber terecht was. Het wordt niet betwist dat de genaamde R. .. B ... , op het ogenblik dat 
(verweerder en zijn echtgenote) hem hun spaargelden overhandigden, een zelfstan
dig agent van (eiseres) was, die bovendien een eigen zakenkantoor had. Het kan
toor van B ... voerde, zowel aan de buiten- als aan de binnenkant publiciteit voor de 
spaarbank van (eiseres). Op 6.11.1990 wilden (verweerder en zijn echtgenote), via voor
melde B ... , bij (eiseres) een spaarboekje, 'golden rekening' genaamd, openen. B ... liet 
hen klaarblijkelijk geloven dat zij daadwerkelijk een dergelijk spaarboekje bij (eise
res) hadden geopend door op voormelde datum een rekening op hun naam te ope
nen (. .. ), door een persoonskaart op te stellen (. .. )en door hen een kaftje met het oog 
op het opbergen van rekeningsuittreksels te overhandigen met vermelding van het 
rekeningnummer en met als opschrift (golden spaarboekje). Hierna zal blijken dat hij 
hen alsdan, op naam van (eiseres), eveneens een kwijting overhandigde voor een be
drag van 500.000 BEF. (. .. ) (verweerder en zijn echtgenote) verklaarden dat zij, bij de 
opening van hun spaarrekening Argenta, hierop een bedrag plaatsten van 500.000 BEF 
waarvoor een kwitantie werd gegeven. Een en ander wordt in het overgelegd ge
deelte van het strafdossier bevestigd door een zekere R ... M ... , directielid van (eise
res), die o.m. verklaarde : 

dat B ... de opgestelde documenten i.v.m. de spaarrekening niet had overgemaakt; 
- dat (verweerder en zijn echtgenote) op 6/11/1990 wel degelijk een plaatsing de

den van 500.000 BEF bij de groep Argenta via formulier 15.685, hetgeen een gel
dige Argenta-kwitantie was; 

- dat het betrokken document, dat nadien door (verweerder en zijn echtgenote) te
rug a an B. .. werd overgemaakt door deze laatste vernietigd werd met wijziging van 
de daarop voorkomende datum van 06/11/1990 in 06/12/1990; 

- dat B. dan de vernietigde borderellen, zowel het origineel als het dubbel, aan de 
maatschappij heeft overgemaakt waar ze als niet gebruikt geregistreerd werden; 

- dat het niet uitzonderlijk is dat plaatsingsformulieren binnenkomen als ver
nietigd omdat de agent zich op een of andere wijze vergist heeft; dat, uit veiligheids
overwegingen dan wel door de maatschappij steeds gevraagd wordt het origineel bij 
te voegen, hetgeen ook te deze het geval was. (. .. ) Wetend dat hij het volledig ver
trouwen van (verweerder en zijn echtgenote) gewonnen had, voelde B ... dan op 29/ 
12/1990 klaarblijkelijk het moment gekomen om zijn voorheen aangevangen oplich
ting verder door te drijven. Aldus is er hij in geslaagd voormelde echtgenoten de eerste 
officiele kwitantie van (eiseres) te ontfutselen en hen een nieuwe kwijting te geven van 
710.000 BEF (500.000 BEF + 210.000 BEF), ditmaal echter op naam van zijn eigen 
zakenkantoor. Het komt onwaarschijnlijk voor dat deze handelwijze bij (verweerder 
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en zijn echtgenote) enige argwaan heeft gewekt omdat zij reeds voordien in het be
zit waren van de Argenta-documenten en zij B ... aanzagen als de Argenta-agent en als 
hun vertrouwensman. Door aldus te handelen slaagde B ... er zelfs in zijn vroeger ge
pleegde onregelmatigheden i.v.m. de 500.000 BEF tegenover (eiseres) te verduiken (. .. )) 
en verdween hij meteen met 710.000 BEF van (verweerder en zijn echtgenote). (Ei
seres) is trouwens slecht gekomen om de houding van (verweerder en zijn echtge
note) aan te klagen vermits ook zij het slachtoffer geworden is van haar agent B ... , die 
achteraf een oplichter bleek te zijn. De zaak B ... B ... is trouwens geen alleenstaand 
geval, doch slechts een voorbeeld van de vele oplichtingen die B ... op die wijze pleegde. 
Ter illustratie hiervan komt het passend voor een passus aan te halen uit het straf
rechtelijk vonnis dd. 21/4/1994 van de correctionele rechtbank te leper; Tevergeefs werpt 
de N.V: Argenta op dat B ... het vertikte de hem ter beschikking staande officieleArgenta
formulieren te gebruiken zoals hem opgelegd was. Dat is hier niet ter zake die
nend. Hij trad in alle in vorige alinea opgesomde gevallen opals Argenta-agent, het 
doen voorkomend als binnen het raam van zijn functie handelend, van zijn clienten 
opdrachten aannemend die een Argenta-bestemming moesten krijgen of veronder
steld werden die te krijgen. Dat hij meestal gewone kwijtschriften met de stem pel van 
zijn kantoor afgaf gebeurde al sedert jaren en was uitsluitend om te vermijden dat zijn 
praktijken te gauw aan het licht zouden komen (. .. ). Het betekent geenszins dat hij 
op persoonlijke titel en in afspraak met de klant geopteerd zou hebben voor een an
dere bestemming van de gelden dan bij de N.V. Argenta. Het tegendeel blijkt uit de 
verklaringen en de vaststellingen in het strafdossier" (cf. aangehaald vonnis, blz. 44). 
Gelet op alles wat voorafgaat is kwade trouw van (verweerder en zijn echtgenote) geens
zins bewezen en blijft (eiseres) gehouden tot vergoeding aangezien voormelde echt
genoten, in de gegeven concrete omstandigheden, er rechtmatig mochten op vertrou
wen dat hun geld bij (eiseres) geplaatst was; de terugbetalingsplicht van (eiseres) spruit 
voort uit het 'schijnmandaat' van B ... ", 

terwijl, eerste onderdeel, de lastgeving een overeenkomst is waarbij de lastgever aan 
de lasthebber de macht geeft om iets voor de lastgever in zijn naam te doen; 

een lastgeving dientengevolge enkel de uitvoering van rechtshandelingen tot voor
werp kan hebben; 

daaruit volgt dat de lasthebber die, binnen de grenzen van zijn mandaat, bij de uit
voering van zijn opdracht of naar aanleiding daarvan een misdrijf of een oneigen
lijk misdrijf begaat, de lastgever niet, op grond van de regels van de lastgeving, kan 
verbinden, omdat deze handelingen noodzakelijkerwijze buiten het voorwerp van de 
overeenkomst vallen; 

deze regel onverminderd toepassing vindt in het geval waarin de lastgever tegen
over derden is gebonden op grond van een schijnmandaat, omdat ook dan slechts rechts
handelingen het voorwerp van het schijnmandaat kunnen uitmaken, en dat dit voor 
misdrijven en oneigenlijke misdrijven niet het geval kan zijn; 

het arrest eiseres veroordeelt tot betaling aan verweerder van een vergoeding van 
710.000 frank in hoofdsom, op de grond aileen dat de heer B ... de schijnbare last
hebber van eiseres was, en verweerder en zijn echtgenote te goeder trouw waren, ter
wijl het voor het overige vaststelt dat de heer B ... , zelfstandig agent van eiseres, een 
spaarrekening bij eiseres voor verweerder en zijn echtgenote opende en gelden daarop 
in ontvangst nam, maar nadien zowel eiseres als verweerder en zijn echtgenote be
droog door de officiele bewijzen van de starting te vernietigen en de aldus gestorte gel
den voor eigen doeleinden aan te wenden; 

het arrest, onder meer met verwijzing naar een vonnis van de Correctionele Recht
bank te leper van 21 april1994, ook vaststelt dat de heer B ... een oplichter bleek te 
zijn, die zowel eiseres als talloze spaarders had bedrogen; 

het arrest zodoende, door te beslissen dat eiseres tot vergoeding van verweerder is 
gehouden op grond van een schijnlastgeving, terwijl het anderzijds uitdrukkelijk 
vaststelt dat de schade die verweerder leed haar oorsprong vindt in een foutieve 
gedraging, waarvoor de schijnlasthebber bovendien correctioneel was veroordeeld, zijn 
beslissing niet naar recht verantwoordt (schending van alle in het middel aange
haalde bepalingen); 
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Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat een persoon ten aanzien van een derde kan verbon
den zijn voor daden gesteld door iemand die, wat die daden betreft, de schijn 
wekt de lasthebber te zijn van die persoon, in zoverre die schijn aan laatst
genoemde kan worden toegerekend; 

Dat de gehoudenheid van de schijnlastgever niet wordt bei:nvloed door het 
feit dat die schijnlasthebber in de uitvoering van de naar de schijn be
staande opdracht onrechtmatig optreedt, ook al maakt dit onrechtmatig op
treden een misdrijf uit; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 

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

20 januari 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van de h. De Rie
maecker, advocaat-generaal- Advocaat : mr. Nelissen Grade. 

Nr. 55 

1e KAMER- 21 januari 2000 

1° HUUR VAN GOEDEREN- HANDELSHUUR- EINDE (OPZEGGING. HUURHERNIEUWING. 
ENZ.) - VERKOOP VAN EEN VERHUURD GOED - OPZEGGING VAN DE KOPER- AANV ANG. 

2° OVEREENKOMST- RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN- TUSSEN PAR
TIJEN- OPSCHORTENDE VOORWAARDE- GEVOLG. 

3° KQOP- VOORLOPIGE KOOPAKTE- EIGENDOMSOVERGANG- OPSCHORTENDE VOOR. 
WAARDE- GEVOLG. 

1 o Wanneer in de voorlopige koopakte betreffende een verhuurd pand bedongen wordt 
dat de eigendomsovergang wordt opgeschort tot de dag waarop de authentieke 
koopakte zal worden verleden, begint de termijn waarbinnen de koper aan de huur
der opzegging kan geven pas te lopen vanaf die dag (1). (Art. 12 Handelshuurwet.) 

2° en 3° Ofschoon een opschortende voorwaarde het bestaan van de overeenkomst, zo
als een koopovereenkomst, niet aantast, heeft zij de opschorting van de uituoering van 
de daaruit voortvloeiende uerbintenis tot geuolg, zodat degene die het recht heeft de 
uituoering van de uoorwaardelijke uerbintenis te eisen het eraan verbonden recht niet 
kan uitoefenen zolang de uoorwaarde niet is veruuld (2). (Artt. 1181, 1589 B.W.) 

(1) Zie Cass., 30 okt. 1958 (A.C., 1959, 181). 

(2) Zie Cass., 18 feb. 1993, A.R. 9314, nr. 103. 
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(C ... , B ... T. D ... , D ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.96.0313.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 16 april 1996 in hoger be
roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Doornik; 

Over het middel : schending van de artikelen 12 van de Handelshuurwet van 30 april 
1951, 1168, 1181, 1185, 1582, 1584 en 1589 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis beslist dat de verweerders de opzegging ter kennis heb
ben gebracht binnen de wettelijke termijnen, dat het hoger beroep van de eisers niet 
gegrond is en dat er geen schadeloosstelling dient te worden toegekend aan de ei
sers, op grond "dat de verweerders en de brouwerij blijkbaar ( ... ) achteraf overeen
gekomen zijn om aan die koop een concrete vorm te geven; dat zulks blijkt : - uit de 
exemplaren van de stukken 'verbintenis tot aankoop', die niet zijn gedagtekend, maar 
door de brouwerij zijn ondertekend op 24 juli 1991 ( ... );- uit de storting van een voor
schot van 375.000 frank door de verweerders; ( ... ) dat de verweerders en de vennoot
schap, die eigenares was, op dat tijdstip akkoord gingen over de zaak en de prijs; dat 
de eigendomsovergang evenwel is opgeschort tot de dag waarop de authentieke akte 
zou worden ondertekend; dat zulks, enerzijds, blijkt uit de inhoud van het door de ver
weerders en de brouwerij opgemaakte, niet gedagtekende en ondertekende stuk waarin 
staat dat de koop wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde dat de authen
tieke akte wordt ondertekend; dat blijkens laatstgenoemd stuk dat dagtekent van 16 
december 1991, de kopers eigenaar zullen worden vanaflaatstgenoemde datum;( ... ) 
dat zulks bevestigt dat de eigendomsovergang niet vroeger heeft plaatsgevonden", 

terwijl degene die het goed verkrijgt, luidens artikel12 van de wet van 30 april1951, 
de huurder van een in handelshuur gegeven pand, op straffe van verval, slechts mag 
uitzetten mits hij_de huur opzegt, eenjaar vooraf, en binnen drie maanden na de ver
krijging; de termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de verkrijging van het ver
huurde pand; er voor de toepassing van die bepaling sprake is van verkrijging, wan
neer de voorlopige koopakte wordt ondertekend, ook al geschiedt de eigendomsovergang 
pas later ofwordt de voorlopige koopakte opgemaakt onder een opschortende voor
waarde; het feit dat de eigendomsovergang pas later geschiedt een termijn impli
ceert die het bestaan zelf van de koopovereenkomst niet aantast; het bestaan van die 
overeenkomst evenmin in het gedrang komt wanneer een opschortende voorwaarde 
wordt bedongen, daar alleen de uitvoering van de onder die voorwaarde aangegane 
verbintenis is opgeschort; uit de vaststellingen van het bestreden vonnis te dezen blijkt 
dat de voorlopige koopakte is ondertekend op 24 juli 1991; uit de vaststellingen van 
het in dezelfde zaak op 14 september 1993 gewezen vonnis tevens blijkt dat de ver
weerders hun opzegging aan de eisers ter kennis hebben gebracht bij aangetekende 
brieven, die op 17 januari 1992 zijn verzonden; het bestreden vonnis bijgevolg op de 
hierboven weergegeven gronden niet wettig beslist dat de opzegging aan de eisers ter 
kennis is gebracht binnen de wettelijke termijn van drie maanden en derhalve even
min dat hun hoger beroep niet gegrond is en dat er geen gronden zijn om hun vor
dering tot schadeloosstelling te onderzoeken : 

Overwegende dat het bestreden vonnis, zonder dienaangaande te wor
den bekritiseerd, overweegt dat de verweerders en de vennootschap waar
van zij het goed hebben verkregen, het sedert 24 juli 1991 eens waren over 
de zaak en de prijs, "maar dat de eigendomsovergang was opgeschort tot de 
dag waarop de authentieke akte zou worden ondertekend", "daar de koop
overeenkomst (was) gesloten onder de opschortende voorwaarde dat (die) akte 
zou worden ondertekend"; 

Overwegende dat, enerzijds, de appelrechters niet hebben beslist dat de 
eigendomsovergang was uitgesteld ten gevolge van een termijn; 
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Overwegende dat, anderzijds, de opschortende voorwaarde, in tegenstel
ling tot de termijn, wordt gekenmerkt door de onzekerheid van de gebeur
tenis waarvan zij afhangt; 

Dat de voorwaarde, ofschoon zij het bestaan van de overeenkomst niet aan
tast, de opschorting van de onder die voorwaarde aangegane verbintenis tot 
gevolg heeft; 

Dat, derhalve, degene die het recht heeft de uitvoering van een voorwaar
delijke verbintenis te eisen, dat recht niet kan uitoefenen zolang de voor
waarde niet is vervuld; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, nu het beslist dat de in artikel 12 
van de Handelshuurwet van 30 april1951 bepaalde termijn pas is inge
gaan vanaf het verlijden van de authentieke akte, namelijk op 16 decem
ber 1991, op grand dat de eigendomsovergang ten gevolge van een opschor
tende voorwaarde tot die datum was uitgesteld, de beslissing dat de bij ter 
post aangetekende brief op 17 januari 1992 gedane opzegging aan de ei
sers ter kennis is gebracht binnen die termijn, naar recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

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

21 januari 2000- P kamer- Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter- Ver
slaggever : de h. Verheyden- Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, procureur
generaal-Advocaten: mrs. Gerard en T'Kint. 

Nr. 56 

1 e KAMER- 21 januari 2000 

1 o SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN - OORZAAK- BEGRIP. 

2° SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN- TESTAMENT- OORZAAK- VERDWIJNING
VERVAL- VOORWAARDEN- OVERLIJDEN VAN DE ERFLATER 

3° VERBINTENIS- OORZAAK- VERDWIJNING- GEVOLG. 

4 o ERFENISSEN- AFSTAND VAN RECHT - VERDWIJNING VAN DE OORZAAK- GEVOLG. 

5o AFSTAND VAN RECHT- AFSTAND VAN EEN ERFENIS- VERDWIJNING VAN DE OOR
ZAAK- GEVOLG. 

1 o De oorzaak van een schenking bij testament ligt niet uitsluitend in de vrijgevige be
doeling van de schenker, maar in de hoofzakelijke beweegreden die hij hem heeft voor
gezeten en die hem ertoe gebracht heeft te legateren (1). (Art. 895 B.W.) 

(1) Cass., 16 nov. 1989, A.R. 8402, nr. 169, de noten S. NuDELHOLE, in R.C.J.B., 1993, p. 78; P. 
DELNOV, in Ann. Fac. Dr. Lg., 1990, p. 338; L. RAucENT, in Rev.gen.dr.civ., 1990, 261, en de naam
loze noot in Rev. Not., 1990, 243; L. RAuCENT, Objet et cause des liberalites : les arrets de la Cour 
de cassation du 16 novembre 1989 et du 15 novembre 1990, in Quinze annees d'application de la 
reforme des regimes matrimoniaux, Brussel, Bruylant, 1991, 33. 
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2° Wanneer de beweegreden die voor een schenking bij testament doorslaggevend is ge
weest, door een voorval buiten de wil van de schenker, maar v66r het overlijden van 
de erflater vervalt of verdwijnt, kan de bodemrechter vaststellen dat die schenking 
vervallen is, als zij, volgens de bewoordingen zelfvan die beschikking ofvolgens de 
uitlegging van de wil van de beschikker, onlosmakelijk verbonden is met de om
standigheden die eraan ten grande lagen en die haar enige reden van bestaan uit
maken (2). (Art. 1131 B.W.) 

3° Behoudens in de gevallen waarin de wet aanneemt dat de handeling op zichzelf kan 
bestaan en van haar oorzaak kan worden gescheiden, is de geldigheid van een rechts
handeling, ongeacht of ze eenzijdig of tweezijdig is, onderworpen aan het bestaan van 
een oorzaak, maar de verdwijning van de oorzaak na de totstandkoming van de akte 
heeft in de regel geen gevolgen voor die akte (3). (Art. 1131 B.W.) 

4 o en 5° Wanneer afstand van een erfenis geen schenking is, blijft de latere verdwij
ning van de oorzaak ervan in de regel zonder geuolgen voor de geldigheid ervan (4). 
(Artt. 785, 1131 B.W.) 

(D ... T. D ... E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.98.0335.F) 

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden arrest, op 8 april 1998 gewezen door 
het Hof van Beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, gesteld als uolgt: schending van de artikelen 784, 785, 786, 
895, 1039, 1042, 1043, 1108, 1131 en 1133 van het Burgerlijk Wetboek en, voor zo
veel nodig, miskenning van het algemeen beginsel volgens hetwelk schenkingen ver
vallen wanneer hun oorzaak verdwijnt, 

doordat het arrest het hoger beroep van eiser verwerpt en het bestreden vonnis van 
27 januari 1995, dat de nietigverklaring had uitgesproken van het authentieke tes
tament van 26 september 1980 van wijlen R ... T ... , in zoverre hij daarin zijn zoon, de 
eerste verweerder onterfde, alsook van diens akten van verwerping van de nalaten
schappen van zijn vader en moeder, en dat de vordering van eiser tot het doen van re
kening en verantwoording niet gegrond had verklaard, bevestigt; dat het aldus be
slist op de volgende gronden: "uit een geheel van omstandigheden en uit welbepaalde 
en met elkaar overeenstemmende feiten kan worden afgeleid dat R ... T ... , door zijn drie 
kleinkinderen in het authentieke testament van 26 september 1980 te benoemen tot 
algemene legatarissen en door aldus zijn enige zoon S ... te onterven, vooral het familie
fortuin heeft willen beschermen, dat gevaar liep door de betrokkenheid van zijn zoon 
S ... in een belangrijke zaak van oplichting en heling, naar aanleiding waarvan hij op 
5 september 1980 in voorlopige hechtenis was genomen; ( ... ) terecht heeft de eerste rech
ter beslist dat vaststond dat R ... T ... wetens en willens zijn drie kleinkinderen total
gemene legatarissen had benoemd en aldus zijn zoon had onterfd, met de bedoeling 
het familiefortuin te vrijwaren tegen eventuele vervolgingen van laatstgenoemde door 
diens schuldeisers; ( ... )die bedoeling is de doorslaggevende beweegreden die R ... T ... 

(2) Zie noot 1. 

(3) Cass., 13 nov. 1969 (A. C., 1969, 261) en de noot P. Van Ommeslaghe, R.C.J.B., 1970, 3'28; 
5 nov. 1976 (ibid., 1977, 268); 17 mei 1991, A.R. 7266, nr. 480; F. PARISIS, "Vers un principe general 
de caducite des liberalites consecutive a !'effacement de leur cause", Rev.gen.d1:civ., 1994, p. 281. 

(4) P.A. FoRIERS, noot onder Cass., 28 nov. 1980, R.C.J.B., 1987, p. 100, nr. 23, en p. 109, nr. 30; 
P.A. FoRIERS, La caducite des obligations contractuelles par disparition d'un element essentiel a leur 
formation, Brussel, Bruylant, 1998, nr. 136. 
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ertoe gebracht heeft zijn testament in die zin op te maken; om al die redenen is het 
testament van 26 september 1982 onlosmakelijk verbonden met de hierboven uit
eengezette omstandigheden, die hem ertoe hebben gebracht te legateren - en die de 
enige reden van bestaan van het testament waren; (eiser) betoogt dat de verdwij
ning van de oorzaak van een schenking, in voorkomend geval, alleen het verval van 
die schenking tot gevolg kan hebben, als die verdwijning onder meer het gevolg is van 
een ten tijde van die akte niet te voorzien voorval dat zich na die akte en buiten de 
wil van de partijen heeft voorgedaan; hij leidt daaruit af dat zowel de veroordeling als 
de vrijspraak van zijn vader te voorziene gebeurtenissen waren, zodat de beweegre
den van de erflater niet is kunnen verdwijnen; (eiser) voegt iets aan de vereisten toe 
door het eventuele verval van een schenking waarvan de oorzaak is verdwenen te on
derwerpen aan de voorwaarde dat het voorval dat aan de schenking ten gronde lag 
niet kon worden voorzien; voor de verdwijning van de oorzaak en, derhalve, voor het 
verval van de schenking is het noodzakelijk maar voldoende dat het voorval zich bui
ten de wil van de erflater voordoet; terecht merkt de eerste rechter in dat verband op 
dat de vraag of de verdwijning van de oorzaak kon worden voorzien niet aan de orde 
is, aangezien in alle voorvallen waarin mensen optreden (zoals het verloop van een straf
rechtelijk onderzoek) het toeval dat de afloop ervan onzeker maakt, noodzakelijker
wijze een rol speelt; het feit dat de vrijspraak mogelijk bleef en te dezen eventueel te 
voorzien was sloot echter de mogelijkheid van een veroordeling niet uit en die vast
stelling alleen al wettigde de vrees van de erflater; het enige wat telt is dat de vrees 
of de subjectieve overtuiging van R. .. T ... , gelet op de feitelijke gebeurtenissen in sep
tember 1980, gegrond was; alleen die vaststelling telt los van de vraag of die door
slaggevende beweegreden achteraf door te voorziene of niet te voorziene gebeurte
nissen kon verdwijnen; ten slotte betoogt (eiser) dat de verdwijning van de oorzaak 
aileen maar de nietigheid van het testament tot gevolg kan hebben, als ze optreedt 
tussen het tijdstip waarop het testament wordt opgemaakt en het openvallen van de 
nalatenschap; hij vat die stelling samen in de zinsnede: "de rechten van de partijen 
ontstaan pas op het ogenblik van het overlijden"; een schenking bij testament heeft 
een oorzaak die niet uitsluitend te vinden is in de vrijgevige bedoeling van de erfla
ter, maar in die beweegreden die hem voomamelijk tot legateren heeft gebracht; wan
neer de doorslaggevende beweegreden van de schenking door een voorval buiten de 
wil van de erflater vervalt, kan de bodemrechter het verval van die schenking vast
stellen, als zij, volgens de uitlegging van de wil van de beschikker, onlosmakelijk ver
bonden is met de omstandigheden die eraan ten gronde lagen en die haar enige re
den van bestaan uitmaken; te dezen is hierboven uiteengezet dat de doorslaggevende 
beweegreden die bij R ... T ... heeft voorgezete11 toen hij het testament van 26 septem
ber 1980 opmaakte, te vinden was in zijn wil om het familiefortuin te beschermen te
gen de eventuele vervolgingen die door de schuldeisers van zijn zoon zouden wor
den ingesteld, en dat hij, subjectief gezien, goede redenen had om te vrezen dat dit 
gevaar zich werkelijk zou voordoen; bij het overlijden van R ... T ... op 28 november 1982 
was zijn vrees bewaarheid geworden, daar zijn zoon S ... voordien bij het arrest van 
20 oktober van het Hofvan Beroep te Brussel tot een gevangenisstrafvan vijfjaar was 
veroordeeld; pas toen (de eerste verweerder) door het Hofvan Beroep te Bergen werd 
vrijgesproken bij arrest van 27 november 1989 is de voornaamste beweegreden van 
zijn vader om hem te onterven ongegrond gebleken; uit dat voorval, dat zich buiten 
de wil van de erflater heeft voorgedaan - te dezen de vrijspraak van zijn zoon - blijkt 
dat de in 1980 aan zijn kleinkinderen gedane schenking geen oorzaak had; bij ont
stentenis van oorzaak was het testament onwettig; het ontbreken van een oorzaak 
maakt de schending ongeldig en levert voor de rechter grond op tot de vaststelling dat 
die akte 'ab initio' vervallen was; de omstandigheid dat de erflater intussen overle
den is heeft blijkbaar geen invloed op de verdwijning van de oorzaak van het testa
ment; terecht heeft de eerste rechter vastgesteld dat niet valt in te zien op welke rechts
grond de oorzaak had moeten verdwijnen v66r het overlijden van de erflater; de door 
(de eerste verweerder) ondertekende akten van verwerping van de nalatenschap
pen van zijn vader en moeder op 9 februari 1981 en 5 april1983 (laatstgenoemde ver
werping dagtekent van na de uitspraak van het arrest van het Hofvan Beroep te Brus
sel dat hem tot een gevangenisstrafvan vijfjaar heeft veroordeeld) zijn ingegeven door 
hetzelfde voornemen om het familiefortuin te beschermen tegen eventuele schuld
eisers, van wie een zich reeds bij de aanvang van het tegen hem ingestelde onder
zoek had laten horen (zie het proces-verbaal van het verhoor d.d. 12 september 1980 
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van R ... T ... door de agenten van de gerechtelijke politie van Brussel, waarin de S.G.B. 
als klagende partij wordt genoemd), terwijl het bestuur der belastingen nadien is op
getreden ter invordering van de belasting die verschuldigd was op de vermoedelijke 
winst (van de eerste verweerder) en verschillende tientallen miljoenen bedroeg; het
zelfde bestuur der belastingen had ten slotte tegen hem de pauliaanse rechtsvorde
ring ingesteld waarbij het was opgekomen tegen de door hem gedane afstand van zijn 
voorbehouden erfdeel in de nalatenschappen van zijn ouders; op de tijdstippen waarop 
(de eerste verweerder) de nalatenschappen van zijn ouders verwierp, bleek zijn fi
nanciele ondergang onafwendbaar en het kan niet in ernst worden betwist dat die ak
ten van verwerping dezelfde oorzaak hebben als die welke zijn vader ertoe bewogen 
heeft om hem te onterven, namelijk de vrijwaring van het familiefortuin, dat ge
vaar liep ten gevolge van het tegen hem ingestelde strafrechtelijk onderzoek; die oor
zaak eveneens wegviel ten gevolge van zijn vrijspraak op 27 november 1989; het ha
ger beroep (van eiser) is niet gegrond, in zoverre het strekt tot wijziging van het vonnis 
dat de nietigverklaring heeft uitgesproken van het testament van 26 september 1980 
van R ... T ... alsook van de (door de eerste verweerder) ondertekende akten van ver
werping van de nalatenschappen van zijn vader en moeder; daaruit volgt dat zijn vor
dering tot het doen van rekening en verantwoording geen bestaansreden heeft", 

terwijl, eerste onderdeel, de nietigheid van een rechtshandeling veronderstelt dat ze 
van bij de aanvang gebrekkig was, zodat de rechter, wanneer hij dat gebrek vast
stelt, die akte met terugwerkende kracht moet nietig verklaren; onder verval van een 
rechtshandeling moet worden verstaan het feit dat een rechtshandeling, die oor
spronkelijk geldig was, ongeldig wordt ten gevolge van het feit dat de voorwaarde waar
aan die handeling onderworpen is om ten valle uitwerking te krijgen wegvalt door een 
latere gebeurtenis; luidens de artikelen 1108, 1131 en 1133 van het Burgerlijk Wet
hoek, het bestaan van een geoorloofde oorzaak een voorwaarde is voor de geldig
heid van de rechtshandelingen, zodat het ontbreken van een dergelijke oorzaak, met 
terugwerkende kracht, de nietigheid tot gevolg heeft van de akte die geacht wordt "ab 
initio" gebrekkig te zijn geweest; het feit dat de oorzaak achteraf wegvalt ten ge
volge van een gebeurtenis buiten de wil van degene die de handeling verricht daar
entegen aileen het verval tot gevolg kan hebben van bedoelde rechtshandeling die bij 
de aanvang wel degelijk geldig was en dat verval inzake testamentaire beschikkin
gen is neergelegd in de artikelen 1039, 1042 en 1043 van het Burgerlijk Wetboek; het 
verval niet terugwerkt, in tegenstelling tot de nietigheid, wat niet zonder gevolgen is 
voor de omvang van de eventuele teruggaven; het arrest bijgevolg, door het bestre
den vonnis dat de nietigverklaring had uitgesproken van het testament van R ... T ... , 
in zoverre hij daarin zijn zoon 8 ... onterfde, alsook van diens akten van verwer
ping van de nalatenschappen van zijn vader en moeder, te bevestigen op grand dat de 
in 1980 aan de kleinkinderen gedane schenking geen oorzaak had, omdat die oor
zaak was verdwenen ten gevolge van het feit dat de eerste verweerder bij het ar
rest van 27 november 1989 was vrijgesproken, dat door de verdwijning van de oor
zaak het testament niet meer wettig was, "daar het ontbreken van een oorzaak de 
schenking ongeldig maakt en voor de rechter grand opleverde tot de vaststelling dat 
die akte 'ab initio' vervallen was", het wettelijk begrip verval, zoals het is neerge
legd in de artikelen 1039, 1042 en 1043 van het Burgerlijk Wetboek inzake testa
mentaire beschikkingen miskent, daar het verval niet terugwerkt, en althans de be
grippen nietigheid en verval met elkaar verwart (schending van de bovengenoemde 
bepalingen alsook van de artikelen 1108, 1131 en 1133 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

tweede onderdeel, artikel895 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat het testa
ment een akte is waarbij de erfiater, voor de tijd dat hij niet meer in leven zal zijn, 
over het geheel of een deel van zijn goederen beschikt, en die hij kan herroepen; daar 
het testament een uiterste wilsbeschiking is die slechts voltrokken wordt en uitwer
king heeft bij het overlijden van de erfiater, de oorzaak ervan, in de zin van de door
slaggevende beweegreden die bij de schenker heeft voorgezeten, tot op dat ogenblik 
moet bestaan; de verdwijning van de oorzaak het testament slechts kan doen 
vervallen, als zulks gebeurt voor de voltrekking van de akte, namelijk voor het 
overlijden van de erfiater; de verdwijning van de oorzaak na de voltrekking van de akte 
daarentegen het testament niet kan doen vervallen; het arrest bijgevolg, nu het 
vaststelt dat het voorval waardoor de oorzaak van het testament is weggevallen, 
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in zoverre de erflater daarin eerstgenoemde verweerder onterfde, namelijk diens vrij
spraak bij het arrest van 27 november 1989, dagtekende van na het overlijden van de 
scqenker, niet wettig heeft kunnen beslissen dat het testament van 26 september 1980 
vervallen was (schending van de artikelen 895, 1108 en 1131 van het Burgerlijk Wet
hoek alsook van de artikelen 1039, 1042 en 1043 van dat wetboek, waarin het be
grip verval inzake testamentaire beschikkingen is neergelegd en, voor zoveel nodig, 
miskenning van het algemeen beginsel volgens hetwelk schenkingen vervallen als hun 
oorzaak verdwijnt); het bijgevolg niet wettig heeft kunnen beslissen dat ook de door 
eerstgenoemde verweerder ondertekende akten van verwerping van de nalatenschap
pen van zijn vader en moeder vervallen waren (schending van dezelfde wetsbepalin
gen en miskenning van hetzelfde beginsel, alsook, voor zoveel nodig, schending van 
de artikelen 784, 785 en 786 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de voorwaar
den en gevolgen van de verwerping van nalatenschappen) : 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat de oorzaak van een schenking bij testament niet uit

sluitend ligt in de vrijgevige bedoeling van de schenker, maar in de hoofd
zakelijke beweegreden die bij hem heeft voorgezeten en die hem ertoe ge
bracht heeft te legateren; 

Dat, wanneer de beweegreden die voor een schenking bij testament door
slaggevend is geweest, door een voorval buiten de wil van de schenker ver
valt ofverdwijnt, de bodemrechter kan vaststellen dat die schenking ver
vallen is, als zij, volgens de bewoordingen zelfvan die beschikking ofvolgens 
de uitlegging van de wil van de beschikker, onlosmakelijk verbonden is met 
de omstandigheden die eraan ten grande lagen en die haar enige reden van 
bestaan uitmaken; 

Dat de verdwijning van de oorzaak evenwel het verval van die schen
king aileen tot gevolg heeft, voor zover ze zich voordoet v66r het overlijden 
van de erfiater; dat, zo de oorzaak nadien verdwijnt, zulks geen gevolgen heeft; 
dat de wet vermoedt dat de in een testament uitgedrukte wil van de schen
ker is blijven bestaan tot het overlijden van de erflater; dat voornoemd ver
moeden impliceert dat de oorzaak van de bij testament gedane schenking tot 
dat ogenblik blijft bestaan; 

Overwegende dat het arrest, na te hebben vastgesteld dat de oorzaak van 
de bij testament gedane schenking is verdwenen op 27 november 1989, dus 
na het overlijden van de erflater, beslist dat die verdwijning het verval van 
het testament van 26 september 1980 tot gevolg heeft; 

Dat het arrest aldus de in het tweede onderdeel aangegeven wetsbepa
lingen schendt; 

Dat het onderdeel, in zoverre, gegrond is; 
Overwegende voor het overige dat het middel, nu het niet preciseert waarom 

de onwettigheid van de beslissing betreffende het verval van het testa
ment van R. .. T ... de onwettigheid tot gevolg he eft van de door eerstge
noemde verweerder ondertekende akten van verwerping van de nalaten
schappen van zijn vader en moeder, in zoverre niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel: schending van de artikelen 784, 785, 786, 1108 en 1131 van 
het Burgerlijk Wetboek alsook, voor zoveel nodig, miskenning van het algemeen rechts
beginsel volgens hetwelk schenkingen vervallen wanneer hun oorzaak verdwijnt, 

doordat het arrest het hoger beroep van eiser verwerpt en het bestreden vonnis dat 
de nietigverklaring had uitgesproken van het authentieke testament van 26 septem
ber 1980 van R. .. T ... , in zoverre hij daarin zijn enige zoon, eerste verweerder, on
terfde, alsook van diens akten van verwerping van de nalatenschappen van zijn va
der en moeder, en dat de vordering tot het doen van rekening en verantwoording niet 
gegrond had verklaard, bevestigt op grond dat "de financii:He ondergang van (eerste 
verweerder) onafwendbaar leek op de tijdstippen waarop hij de nalatenschappen van 
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zijn ouders verwierp en het niet in ernst kan worden betwist dat die akten van ver
werping dezelfde oorzaak hebben als die welke zijn vader ertoe bewogen heeft om hem 
te onterven, namelijk, de bescherming van het familiefortuin dat gevaar liep ten ge
volge van het tegen hem ingestelde strafrechtelijk onderzoek; dat die oorzaak ook weg
viel ten gevolge van zijn vrijspraak op 27 november 1989", 

terwijl, krachtens de artikelen 784, 785 en 786 van het Burgerlijk Wetboek, de ver
werping van een nalatenschap een eenzijdige en uitdrukkelijke handeling is waar
bij degene die verwerpt afstand doet van zijn recht, zonder zich af te vragen aan wie 
zijn gebaar ten goede zal komen; die handeling weliswaar een oorzaak moet hebben 
in de zin van de artikelen 1108 en 1131 van het Burgerlijk Wetboek, maar het no
dig doch voldoende is dat de oorzaak bestaat op het ogenblik dat de handeling wordt 
verricht; er geen algemeen rechtsbeginsel bestaat volgens hetwelk rechtshandelin
gen vervallen wanneer hun oorzaak verdwijnt nadat ze zijn verricht en dat, gesteld 
al dat er een algemeen rechtsbeginsel zou bestaan volgens hetwelk schenkingen ver
vallen wanneer hun oorzaak verdwijnt, dat beginsel dan nog te dezen geen toepas
sing zou kunnen vinden, daar de verwerping van een nalatenschap geen schenking 
is; het arrest bijgevolg niet zonder de artikelen 784, 785, 786, 1108 en 1131 .van het 
Burgerlijk Wetboek te schenden en niet zonder, voor zoveel nodig, het algemeen rechts
beginsel te miskennen volgens hetwelk schenkingen vervallen als hun oorzaak ver
dwijnt, wettig heeft kunnen beslissen dat de door eerste verweerder ondertekende ak
ten van verwerping van de nalatenschappen van zijn vader en moeder vervallen was 
omdat de oorzaak ervan verdwenen was : 

Overwegende dat het arrest de oorzaak van de door de eerste verweer
der ondertekende akten van verwerping van de nalatenschappen van zijn va
der en moeder omschrijft als de doorslaggevende beweegreden die hem tot 
die handelingen heeft gebracht en beslist dat zij ingegeven was door zijn voor
nemen "om het familiefortuin te vrijwaren dat gevaar liep ten gevolge van 
het tegen hem ingestelde strafrechtelijk onderzoek'', "daar zijn financiele on
dergang onafwendbaar leek"; 

Dat het arrest geen enkel gegeven vaststelt op grond waarvan die ver
werpingen als schenkingen kunnen worden beschouwd; 

Overwegende dat, behoudens in het geval waarin de wet aanneemt dat de 
handeling op zichzelfkan bestaan en van haar oorzaak kan worden geschei
den, de geldigheidvan een rechtshandeling, ongeacht of ze eenzijdig ofwe
derkerig is, onderworpen is aan het bestaan van een oorzaak; 

Dat het bestaan van de oorzaak moet worden beoordeeld op het ogen
blik van de totstandkoming van de handeling waarvan zij een geldigheids
vereiste is en dat de latere verdwijning ervan in de regel geen gevolgen heeft 
voor de geldigheid van de handeling; 

Overwegende dat het hofvan beroep, nate hebben vastgesteld dat deli
tigieuze verwerpingen een oorzaak hadden op het ogenblik dat ze werden on
dertekend, ze niet wettig als vervallen heeft kunnen beschouwen op grond 
dat de oorzaak ervan was verdwenen ten gevolge van de latere vrijspraak van 
eerste verweerder; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, ongeacht de memorie van antwoord die voor verweerster 
is neergelegd buiten de wettelijke termijn, vernietigt het bestreden arrest; 
beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het 
vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan 
de bodemrechter over; verwijst de zaak naar het Hofvan Beroep te Ber
gen. 
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21 januari 2000 - 1 e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Thr
slaggever : de h. Mathieu - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, procureur
generaal - Advocaten : mrs. Delahaye en Gerard. 

Nr. 57 

1 e KAMER- 21 januari 2000 

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- OORZAAK- BEGRIP. BE
OORDELING DOOR DE RECHTER- OORZAKELIJK VERBAND- BEWIJSLAST. 

2° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN- BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID- AANSPRAKE
LIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- OORZAKELIJK VERBAND. 

3° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- OORZAAK- BEGRIP. BE
OORDELING DOOR DE RECHTER- VERKEERSONGEVAL- LINKS INHALEN -KRUISPUNT- VOOR
RANG VAN RECHTS. 

1 o en 2° In burgerlijke zaken dient de partij die een vordering heeft ingesteld we
gens een misdrijf het bewijs te leveren van de bestanddelen van dat misdrijf (1). (Art. 
1315 B.W.) 

3° Wanneer een bestuurder een voertuig links inhaalt op een kruispunt waar het van 
rechts komende verkeer voorrang heeft, is de beslissing onwettig waarbij elk oorza
kelijk verb and tussen dat misdrijf en het tussen beide voertuigen gebeurde ongeval 
wordt uitgesloten op grand dat het feit dat de rijbaan waarop het ongeval gebeurd 
is geen voorrangsweg was, geen invloed heeft gehad op het ongeval (2). (Artt. 1382 
en 1383 B.W.). 

(D ... , L ... T. S., O.M.O.B.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.98.0352.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 december 1997 gewe
zen door het Hof van Beroep te Bergen; 

Over het middel : schending van de artikelen 870 van het Gerechtelijk Wetboek, 1315, 
1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 19.3.1° en 19.3.2°, a, van het koninklijk be
sluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het weg
verkeer en miskenning van het algemeen beginsel inzake de bewijslast in strafza
ken, 

doordat het arrest, na te hebben vastgesteld "dat de oorspronkelijke vorderingen 
strekken tot vergoeding van de schade ten gevolge van een op 30 oktober 1992 te Mes
vin gebeurd verkeersongeval; ( ... ) dat de toedracht van het litigieuze ongeval door (ei
seres) in de minnelijke vaststelling van het ongeval als volgt wordt beschreven: 'ik ver
traag om naar links af te slaan; ik doe mijn richtingaanwijzer werken en begin af te 
slaan op het ogenblik dat voertuig A mij links inhaalt"', "voor recht zegt dat 

(1) Cass., 22 dec. 1995, A.R. C.94.0484.F, nr. 564. 

(2) Zie Cass., 22 nov. 1988, A.R. 2479, nr. 177; 25 maart 1997, A.R. P.96.1075.F, nr. 161; 19 juni 
1998, A.R. C.97.0412.F, nr. 324. 
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(eiseres) de volledige aansprakelijkheid draagt voor het litigieuze ongeval", haar 
veroordeelt tot vergoeding van de volledige schade van de twee verweerders, de vor
dering van eiser tot vergoeding van zijn eigen schade (schade aan het voertuig waar
van hij eigenaar was en dat door eiseres werd bestuurd) afwijst en beide eisers ver
oordeelt in de kosten, op grond "dat uit die verklaring niet blijkt dat (eiseres) haar 
richtingaanwijzers tijdig genoeg heeft doen werken en evenmin dat zij zich naar links 
heeft begeven, alvorens haar bocht naar links te nemen; dat uit de door de betrok
ken bestuurders opgemaakte situatieschets, die overigens zeer onduidelijk was, even
min blijkt dat (eiseres) de hierboven vermelde verplichtingen, die haar bij artikel19 
van het Wegverkeersreglement waren opgelegd en waarvan zij niet ontslagen was ten 
gevolge van het feit dat zij een kruispunt opreed waar het van rechts komende ver
keer voorrang had, is nagekomen; dat (verweerder) derhalve goede gronden heeft om 
te beweren dat hij met reden verrast werd door het manoeuvre van het voor hem rij
dende voertuig, zodat de eerste rechter terecht (eiseres) aansprakelijk heeft ver
klaard; dat hij daarentegen ten onrechte van oordeel was dat de door (verweerder) be
gane overtreding in oorzakelijk verband staat met het ongeval; dat immers de 

. omstandigheid dat de rijbaan waarop de beide weggebruikers reden geen voorrangs-
weg was, van geen betekenis was voor het ontstaan van het ongeval", 

terwijl, eerste onderdeel, krachtens het algemeen beginsel inzake de bewijslast in straf
zaken en de artikelen 870 van het Gerechtelijk Wetboek en 1315 van het Burgerlijk 
Wetboek, de partij die voor de burgerlijke rechter vergoeding vordert van door een mis
drijfveroorzaakte schade, het bewijs dient te leveren van de bestanddelen van het aan 
de tegenpartij ten gelaste gelegde misdrijf; het algemeen beginsel inzake de bewijs
last in strafzaken van toepassing is, wanneer bij de burgerlijke rechter een vorde
ring wordt ingesteld wegens overtreding van de strafwet; de rechter de rechtsvorde
ring niet gegrond mag verklaren op grond dat de verweerder op die rechtsvordering 
niet bewijst dat hij het hem ten laste gelegde misdrijf niet heeft gepleegd; het ar
rest te dezen de rechtsvordering van de beide verweerders tot vergoeding van de schade, 
die volgens hen door een overtreding van eiseres was veroorzaakt, toewijst op grond 
dat eiseres niet bewijst dat zij de verplichtingen, die bij artikel 19 van het Wegver
keersreglement worden opgelegd aan de links afslaande bestuurder (zijn voorne
men tijdig genoeg kenbaar maken en zich naar links begeven) is nagekomen; eise
res zulks niet diende te bewijzen; de verweerders daarentegen het bestaan dienen te 
bewijzen van de aan eiseres ten laste gelegde overtreding waarop zij hun vordering 
baseerden; het arrest derhalve het algemeen beginsel inzake de bewijslast in straf
zaken miskent en de artikelen 870 van het Gerechtelijk Wetboek, 1315 van het Bur
gerlijk Wetboek, 19.3.1 o en 19.3.2°, a, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 
schendt; 

tweede onderdeel, wanneer een in een verkeersongeval betrokken bestuurder een fout 
heeft begaan, de rechter het oorzakelijk verband tussen die fout en het ongeval slechts 
wettelijk kan verwerpen, als hij vaststelt dat het ongeval zich zonder die fout even
eens zou hebben voorgedaan zoals het gebeurd is; de rechter weliswaar de beslis
sing waarbij het oorzakelijk verband tussen de fout van een bestuurder en het on
geval wettelijk wordt verworpen kan gronden op de vaststelling dat het ongeval zich 
eveneens en op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan, indien die bestuurder geen fout 
zou hebben begaan, maar die redenering van het zogenaamde "wettig alternatief' 
slechts kan worden gevolgd als de rechter de concrete verkeerssituatie, zoals zij zich 
werkelijk voordeed, in aanmerking neemt; de rechter het oorzakelijk verband tus
sen een fout en het ongeval niet wettelijk verwerpt als hij zijn beslissing grondt op de 
overweging dat het ongeval zich eveneens zou hebben voorgedaan, indien het ver
keer was geregeld door andere regels dan die welke van toepassing waren op de plaats 
van het ongeval; de eisers te dezen verweerder verweten dat hij artikel 17.2.2°, a, van 
het Wegverkeersreglement had overtreden door het voertuig van eise}es in te halen 
op een kruispunt met voorrang van rechts; het arrest toegeeft dat verweerder een over
treding heeft begaan; het niet vaststelt dat het ongeval zich zou hebben voorgedaan 
zoals het gebeurd is, indien verweerder het voertuig van eiseres niet had ingehaald 
op het litigieuze kruispunt; het arrest de beslissing waarbij het oorzakelijk verband 
tussen de overtreding van verweerder en het ongeval wordt verworpen, enkel 
grondt op de overweging dat "de omstandigheid dat de rijbaan waarop de beide weg
gebruikers reden geen voorrangsweg was van geen betekenis was voor het ontstaan 
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van ongeval"; uit die grand blijkt dat, volgens het hofvan beroep, het ongeval zich even
eens zou hebben voorgedaan, indien de rijbaan een voorrangsweg was geweest en het 
van rechts komende verkeer dus geen voorrang had; het arrest dus het oorzakelijk ver
band tussen de door verweerder begane overtreding en het ongeval verwerpt op grand 
van andere verkeersregels dan die welke te dezen van toepassing waren op het liti
gieuze kruispunt; het arrest derhalve de beslissing waarbij verweerder van alle aan
sprakelijkheid voor het ongeval wordt ontslagen, niet naar recht verantwoordt (scherr
ding van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest, nate hebben vastgesteld dat "de vorderin

gen (van eiser en de verweerders) strekken tot vergoeding van de schade ten 
gevolge van een op 30 oktober 1992 te Mesvin gebeurd verkeersongeval", ver
meldt "dat de toedracht van het litigieuze ongeval door (eiseres) in de min
nelijke vaststelling van het ongeval als volgt wordt beschreven : 'ik ver
traag om naar links af te slaan; ik doe mijn richtingaanwijzer (werken) en 
begin afte slaan op het ogenblik dat het voertuig (van verweerder) mij links 
inhaalt"; dat uit die verklaring niet blijkt dat (eiseres) haar richtingaan
wijzers tijdig genoeg heeft doen werken en evenmin dat zij zich naar links 
had begeven alvorens haar bocht naar links te nemen; dat uit de door de be
trokken bestuurders opgemaakte situatieschets, die overigens zeer ondui
delijk was, evenmin blijkt dat (eiseres) de hierboven vermelde verplichtin
gen, die haar bij artikel19 van het Wegverkeersreglement waren opgelegd 
en waarvan zij niet ontslagen was ten gevolge van het feit dat zij een kruis
punt opreed waar het van rechts komende verkeer voorrang had, is nage
komen; dat (verweerder) derhalve goede gronden heeft om te beweren dat hij 
met reden verrast was door het manoeuvre van het voor hem rijdende voer
tuig, zodat de eerste rechter terecht (eiseres) aansprakelijk heeft ver
klaard"; 

Overwegende dat de verweerders eiseres verweten dat zij de artikelen 
19.3.1 o en 19.3.2°, a, van het Wegverkeersreglement had overtreden door haar 
voornemen om naar links af te slaan, niet tijdig genoeg kenbaar te maken 
door middel van de linkerrichtingaanwijzers en door zich niet naar links te 
begeven alvorens haar bocht naar links te nemen; 

Overwegende dat de partij, die in burgerlijke zaken een vordering heeft 
ingesteld wegens een misdrijf, het bewijs dient te leveren van de bestand
delen van dat misdrijf; 

Overwegende dat het arrest te dezen de vorderingen van de verweer
ders toewijst op grand dat het niet is bewezen dat eiseres de haar bij de voor
noemde bepalingen van het Wegverkeersreglement opgelegde verplichtin
gen is nagekomen, ofschoon het bewijs 9-at eiseres die bepalingen had 
overtreden door de verweerders diende te worden geleverd; 

Dat het hofvan beroep, nu het die v~rderingen gegrond verklaart om de 
hierboven weergegeven redenen, het in het eerste onderdeel aangegeven al
gemeen beginsel en de aldaar aangegeven wettelijke bepalingen schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat de eisers voor het hof van beroep verweerder 

verweten dat hij artikel 17.2.2°, a, van het Wegverkeersreglement had 
overtreden door het voertuig van eiseres links in te halen op een kruis
punt met voorrang van rechts; 

Overwegende dat het arrest, na te hebben aangenomen dat verweerder die 
overtreding had begaan, beslist dat ze niet in oorzakelijk verband staat met 
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het ongeval op grond "dat (. .. )de omstandigheid dat de rijbaan waarop de 
beide weggebruikers reden geen voorrangsweg was van geen betekenis was 
voor het ongeval"; 

Overwegende dat uit die reden blijkt dat, volgens het hof van beroep, ver
weerder eiseres had kunnen inhalen zonder een overtreding te begaan en het 
ongeval zich eveneens zou hebben voorgedaan, indien de rijbaan een voor
rangsweg was geweest en het van rechts komende verkeer op het kruis
punt dus geen voorrang had; 

Dat het arrest om die reden de beslissing waarbij het oorzakelijk ver
band tussen de overtreding van verweerder en het ongeval wordt verwor
pen, grondt op andere verkeersregels dan die welke te dezen van toepas
sing waren; 

Overwegende dat het hofvan beroep aldus de beslissing dat de overtre
ding van verweerder niet in oorzakelijk verband staat met het ongeval en de 
daardoor veroorzaakte schade, niet naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van het 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 Luik. 

21 januarti 2000 -1e kamer- Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter- Ver· 
slaggever : de h. Mathieu - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, procureur
generaal - Advocaat : mr. Kirkpatrick. 

Nr. 58 

1 e KAMER- 21 januari 2000 

1° EUROPESE UNIE- PREJUDICIELE GESCHILLEN- ERKENNING VAN DIPLOMA'S- RICHT
LIJN- BEOORDELING DOOR DE STATEN- BEPERKINGEN. 

2° PREJUDICIEEL GESCHIL- HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP
PEN -ERKENNING VAN DIPLOMA'S- RICHTLIJN- BEOORDELING DOOR DE STATEN- BEPER
KINGEN. 

3o ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - ERKENNING VAN 
DIPLOMA'S- EUROPESE RICHTLIJN - BEOORDELING DOOR DE STATEN- BEPERKINGEN. 

1 o, 2° en 3° lngeval een cassatiemiddel aanvoert dat de bevoegde overheden van de lid
staten, wanneer een Europese richtlijn de voorwaarden vastlegt voor de onder
linge erkenning van de diploma's die vereist zijn om een beroep, zoals dat van ar
chitect, uit te oefenen, ingeval die voorwaarden niet zijn vervuld, de kwalificaties van 
een verzoeker niet mogen vergelijken met die welke in de nationale regeling zijn 
opgelegd, stelt het Hof van Cassatie een prejudiciele vraag aan het Hof van Justi
tie van de Europese Gemeenschappen (1). (Artt. 52, 57 en 177 E.E.G.-Verdrag.) 

(1) Zie Cass., 24 nov. 1995, A.R. D.95.0007.F, nr. 507. 
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(NATIONALE RAAD VAN DE ORDE VAN ARCHITECTEN T. D ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. D.99.0018.F) 

Nr. 58 

RET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 16 juni 1999 gewezen 
door de raad van beroep van de Orde van Architecten met het Frans als voer
taal; 

Over het eerste middel : schending van de artikelen 159 van de Grondwet, 5, 52, 57, 
173 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, ondertekend te Rome 
op 25 maart 1957, goedgekeurd bij de Belgische wet van 2 december 1957 (voor
noemde artikelen 57 en 173 zoals ze van kracht waren v66r hun wijziging door het Ver
drag van Maastricht van 7 februari 1992, goedgekeurd bij de Belgische wet van 26 no
vember 1993, en zoals ze van kracht waren sinds hun wijziging door dat verdrag), 11 
van de richtlijn 85/384/EEG van de Raad van 10 juni 1985 inzake de onderlinge er
kenning van de diploma's, certificaten en andere titels op het gebied van de archi
tectuur, tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerke
lijke uitoefening van het recht van vestiging en vrij verrichten van diensten en, voor 
zover nodig, 1, inzonderheid § 2, van de wet van 20 februari 1939 op de bescher
ming van de titel en van het beroep van architect, en van de bijlage bij die wet, zo
als ze voortvloeien uit de koninklijke besluiten van 6 juli 1990 en 29 maart 1995 die 
vastgesteld zijn met toepassing van artikel 1 van de wet van 4 juli 1989 betreffende 
overdracht van bevoegdheden voor de uitvoering van de richtlijn van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen van 10 juni 1985, 4, 5 en 38 van de wet van 26 juni 1963 
tot instelling van een Orde van architecten, 

doordat de bestreden beslissing vaststelt dat "(verweerder) in het bezit is van een 
diploma van ingenieur op 16 februari 1966 uitgereikt door de 'Staatliche Ingenieur
schule fiir Bauwesen' te Aken (BRD), afdeling 'Algemeiner Hochbau'; (dat) (verweer
der) van 1966 tot 1991 in loondienst bij verschillende Luikse architectenbureaus heeft 
gewerkt en, ten gevolge van de vereffening in 1991 van de vennootschap waar hij toen 
werkte, (. .. ) verzocht om inschrijving op de tabel van de Orde van architecten van de 
provincie Luik; (dat) dit verzoek is afgewezen bij beslissing van 29 april1993 op grond 
dat zijn diploma, uitgereikt door een afdeling 'Algemeiner Hochbau', niet bedoeld was 
in artikel 11, a) vierde streepje, van de richtlijn 85/384 inzake de onderlinge erken
ning van de diploma's, certificaten en andere titels op het gebied van de architec
tuur, tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uit
oefening van het recht van vestiging en vrij verrichten van diensten, bepalingen waarop 
artikel 3, 2, a) vierde streepje, van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van 
de titel en van het beroep van architect betrekking hebben; (dat) de raad van be
roep van de Orde van architecten met het Frans als voertaal, op hoger beroep (van ver
weerder), bij beslissing van 17 november 1993 aan het Hofvan Justitie van de Eu
ropese Gemeenschappen een prejudiciele vraag gesteld heeft over de gelijkstelling van 
(verweerders) diploma met de diploma's, certificaten en andere titels bedoeld in de voor
noemde bepaling van de wet van 20 februari 1939; (dat) het Hofvan Justitie van de 
Europese Gemeenschappen in een arrest van 9 augustus 1994 tot het besluit komt dat 
(verweerders) diploma niet gelijkwaardig is aan de diploma's, certificaten en an
dere titels waarvan een limitatieve opsomming vermeld staat in artikelll, a) vierde 
streepje, van de richtlijn 85/384; (dat) de raad van beroep bij beslissing van 15 fe
bruari 1995, en op grond van het voornoemde arrest van 9 augustus 1994, afwij
zend heeft beschikt op het beroep van verweerder die een nieuw middel aanvoerde dat 
afgeleid was uit artikel52 van het EEG-Verdrag en het arrest van 7 mei 1991 van het 
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (Vlassopoulou); (dat) het door (ver
weerder) ingestelde cassatieberoep tegen de beslissing van 15 februari 1995 werd ver
worpen in het arrest van 25 (lees: 24) november 1995; (dat) (verweerder) bij brief van 
25 oktober 1997 de Raad van de Orde van architecten van de provincie Luik op
nieuw verzocht om inschrijving op de tabel van Orde en (dat) zijn verzoek afgewe
zen werd bij een door de voorzitter en de secretaris van die raad ondertekende brief 
van 5 februari 1998, op grond dat 'de raad van de Orde geen rekening hoefde te hou
den met zijn kennis en kwalificaties en ze evenmin hoefde te beoordelen; (dat de raad) 
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enkel dient na te gaan of zijn diploma gelijkwaardig is en dat zulks niet het geval is'; 
dat zijn op artikel52 gegrond verzoek al door de raad van beroep en het Hofvan Cas
satie was onderzocht en dat er geen enkel nieuw argument of gegeven voorhanden was; 
(dat eiser) tegen die beslissing hoger beroep instelt; (. .. ) dat (eiser en verweerder), die 
partij zijn in het huidige geding, vragen om opnieuw het probleem te onderzoeken van 
de inschrijving van laatstgenoemde op de lijst van de Orde van architecten van de pro
vincie Luik op grond van artikel52 van het EEG-Verdrag, zoals de draagwijdte er
van wordt toegelicht door de rechtspraak van het Hofvan de Europese Gemeen
schappen, met name van het arrest Vlassopoulou, aangezien vaststaat dat betrokkene 
zich niet kan beroepen op de overgangsbepalingen vervat in artikelll, a) vierde streepje, 
van de richtlijn 384/85, evenmin als op het bepaalde in artikel 12 van die richtlijn"; 
dat de bestreden beslissing "de beslissing van 5 februari 1998 van de voorzitter en van 
de secretaris van de Raad van de Orde van architecten van de provincie Luik teniet
doet, vaststelt dat (verweerder) de door de Belgische wet vereiste kwalificaties en ken
nis heeft om op de tabel van de Orde van architecten te worden ingeschreven (en) be
veelt dat (verweerder) wordt ingeschreven op de tabel van de Orde van architecten van 
de provincie Luik", op grond "dat hoofdstuk II van het Verdrag van Rome het recht 
van vestiging invoert en artikel 52 bepaalt dat in het kader van de bepalingen van dat 
hoofdstuk de beperkingen van de vrijheid van vestiging voor onderdanen van een lid
staat op het grondgebied van een andere lidstaat tijdens de overgangsperiode gelei
delijk worden opgegeven; dat het luidens het tweede lid van dat artikel de vrijheid van 
vestiging de toegang tot werkzaamheden anders dan in loondienst omvat; dat die be
paling ongetwijfeld een directe werking heeft en kan worden aangevoerd door elke on
derdaan van een lidstaat van de Gemeenschap die in een andere Staat van de Ge
meenschap een werkzaamheid, anders dan in loondienst, wil uitoefenen; dat artikel 
57, dat deel uitmaakt van hetzelfde hoofdstuk van het Verdrag, de Raad van de Ge
meenschappen, volgens de in genoemde bepaling omschreven procedure, ermee ge
last richtlijnen vast te stellen inzake de onderlinge erkenning van diploma's, certi
ficaten en andere titels 'teneinde de toegang tot de werkzaamheden, anders dan in 
loondienst, en de uitoefening daarvan te vergemakkelijken' (. .. ); dat lui dens de con
clusie van advocaat-generaal Van Gerven voor het arrest Vlassopoulou, 'de richtlij
nen (die vastgesteld zijn met toepassing van artikel 57) bestemd zijn om de verwe
zenlijking van de vrijheid van vestiging te vergemakkelijken maar haar niet 
conditioneren'; (. .. ) dat uit de hierboven uiteengezette motivering volgt dat (verweer
der) zich op de directe werking van artikel 52 kan beroepen, ook al is zijn diploma niet 
uitdrukkelijk bedoeld in de bepalingen van de richtlijn 384/85; ( ... ) dat de bevoegde na
tionale overheid, in het raam van artikel 52 van het Verdrag, rekening moet hou
den met de diploma's, certificaten en andere titels die de betrokkene heeft behaald met 
de bedoeling zijn beroep in een andere lidstaat uit te oefenen en de uit die stukken 
blijkende bekwaamheid moet vergelijken met de in de nationale regeling verlangde 
kennis en kwalificaties; dat de provinciale raad van architecten van de provincie Luik 
zulks moest onderzoeken in het kader van het verzoek van (verweerder), houder van 
een in de Bondsrepubliek Duitsland behaald diploma, om inschrijving op de tabel van 
de Orde van architecten; dat die bevoegdheid, in het raam van het geding in hoger be
roep, door de raad van beroep moet uitgeoefend worden; dat (verweerder) zonder twij
fel met zijn in Duitsland behaalde diploma van bouwkundig ingenieur, in zijn land het 
beroep van architect mocht uitoefenen, wat blijkt uit een attest van de Orde van ar
chitecten van het 'Land Nordrhein-Westfalen' d.d. 6 mei 1992; dat de theoretische op
leiding (van verweerder) blijkens dat attest aangevuld is met twee jaar praktijk als 
architect; dat vaststaat dat (verweerder) in Belgie ongeveer 25 jaar lang, in een ver
houding van ondergeschiktheid, een activiteit van architect heeft uitgeoefend; dat de 
talrijke door hem overgelegde attesten, zowel van voormalige werkgevers als van firma's 
waarmee hij op beroepsvlak samenwerkte, gewag maken van belangrijke 
projecten die hij voor zijn werkgevers heeft ontworpen en van het volste vertrou
wen dat zij in hem hadden; dat uit die attesten volgt dat (verweerder) 25 jaar lang alle 
taken die een architect moet vervullen tot tevredenheid van zijn medecontrac
tanten heeft uitgevoerd; dat uit de hierboven uiteengezette motivering volgt dat (ver
weerder) niet aileen in het bezit is van een diploma, aangevuld met een praktijk als 
architect in Duitsland, op grond waarvan hij in dat land als architect ingeschreven kon 
worden, maar dat zijn vijfentwintigjarige beroepsactiviteit in Belgie een waarborg is 
voor zijn beroepsbekwaamheid; dat (verweerder) erop wijst dat artikel12, a) van de 
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Belgische wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel van architect be
paalt dat de ingenieurs die werden gediplomeerd overeenkomstig de wetten op het toe
kennen van academische graden mogen optreden in de hoedanigheid van architect, 
en daaruit terecht afleidt dat de Belgische wet toestaat dat de houder van diploma's 
van hetzelfde type als het zijne, in Belgie wettig het beroep van architect mag uit
oefenen; dat de door (verweerder) opgedane kennis en kwalificaties die worden ver
langd, zowel op academisch vlak als door de uitoefening van zijn beroepsactiviteit, in 
de hierboven uiteengezette omstandigheden, gelijkwaardig zijn aan die welke in Bel
gie vereist zijn om op de tabel van een provinciale Orde als architect te worden in
geschreven", 

terwijl artikel 52, tweede lid, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Eco
nomische Gemeenschap, ondertekend te Rome op 25 maart 1957, luidt als volgt: "de 
vrijheid van vestiging omvat de toegang tot werkzaamheden anders dan in loon
dienst en de uitoefening daarvan alsmede de oprichting en het beheer van onderne
mingen, en met name van vennootschappen in de zin van de tweede alinea van ar
tikel 58, overeenkomstig de bepalingen welke door de wetgeving van hetland van 
vestiging voor de eigen onderdanen zijn vastgesteld"; artikel57, eerste en tweede lid, 
van dat verdrag luidt als volgt: "1) teneinde de toegang tot werkzaamheden, anders 
dan in loondienst, en de uitoefening daarvan te vergemakkelijken, stelt de Raad ( ... ) 
richtlijnen vast inzake de onderlinge erkenning van diploma's, certificaten en an
dere titels; 2) met hetzelfde doel stelt de Raad v66r de afloop van de overgangspe
riode richtlijnen vast inzake de coiirdinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen der lidstaten betre:ffende de toegang tot werkzaamheden, anders dan in loon
dienst, en de uitoefening daarvan"; uit die bepalingen volgt dat wanneer (a) de be
voegde overheid van een lidstaat die moet beslissen op een verzoek tot toelating tot 
een beroep dat naar nationaal recht slechts toegankelijk is voor degene die over een 
diploma of een beroepskwalificatie beschikt, welk verzoek is ingediend door een 
gemeenschapsonderdaan die in het bezit is van een in een andere lidstaat behaald di
ploma, en wanneer (b) geen enkele door de Raad op grond van artikel57, eerste lid, 
van het Verdrag vastgestelde richtlijn de voorwaarden bepaalt inzake de onderlinge 
erkenning van de diploma's die voor de uitoefening van dat beroep vereist zijn, deal
dus aangezochte overheid rekening moet houden met de diploma's, certificaten en an
dere titels die de betrokkene met het oog op de uitoefening van hetzelfde beroep in een 
andere lidstaat heeft behaald, door de uit die diploma's blijkende bekwaamheden te 
vergelijken met de in de nationale regeling verlangde bekwaamheid en kwalifica
ties; de nationale overheid daarentegen, wanneer het een beroep betreft waarvoor wel 
een op grond van artikel 57, eerste lid vastgestelde richtlijn bestaat, geen vergelij
king mag en kan maken en enkel de richtlijn mag toepassen; die nationale over
heid derhalve niet verplicht is de uitoefening van het bewuste beroep toe te staan, wan
neer het diploma van de verzoeker, ingevolge de bepalingen van de richtlijn, niet 
gelijkwaardig is aan de diploma's die naar nationaal recht voor de uitoefening van dat 
beroep vereist zijn; (2) de voorwaarden voor de onderlinge erkenning van de diploma's, 
voor wat het beroep van architect betreft, vervat zijn in de richtlijn 85/384/EEG van 
de Raad van 10 juni 1985 inzake de onderlinge erkenning van de diploma's, certifi
caten en andere titels op het gebied van de architectuur, tevens houdende maatre
gelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van ves
tiging en vrij verrichten van diensten; artikel 11 van de richtlijn een limitatieve 
opsomming geeft van de tijdens een overgangsperiode uitgereikte diploma's, waar
van elke lidstaat moet erkennen dat ze recht geven op de uitoefening van het be
roep van architect; de nationale overheid die moeten beslissen op een verzoek tot uit
oefening van het beroep van architect enkel mag nagaan of het diploma waarop de 
betrokkene zich beroept, voorkomt in de opsomming in artikel 11 van de richtlijn; de 
nationale overheid, als zulks niet het geval is, de exhaustieve opsomming in artikel 
11 niet mag aanvullen door een vergelijkend onderzoek te doen dat als doel zou 
hebben te bepalen of uit het niet in dat artikel vermelde diploma al dan niet blijkt dat 
de houder ervan evenwaardige kennis en kwalificaties heeft als die welke blijken uit 
de nationale diploma's en titels die voor de uitoefening van het beroep vereist zijn; de 
bestreden beslissing derhalve, nadat ze had vastgesteld dat verweerder een di
ploma bezit dat op 16 februari 1966- dus tijdens de overgangsperiode bedo'eld in de 
richtlijn - uitgereikt is door de "Staatliche Ingenieurschule fiir Bauwesen" te Aken 
(BRD), afdeling "Algemeiner Hochbau", welk diploma niet bedoeld is in artikelll van 
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de richtlijn, niet wettig heeft kunnen beslissen dat de Raad van de Orde van archi
tecten van de provincie Luik en, in hoger beroep, de raad van beroep van de Orde ar
chitecten met het Frans als voertaal, een vergelijking diende te maken tussen de be
kwaamheden die bleken uit het door verweerder aangevoerde diploma, enerzijds, en 
de in de nationale regeling verlangde bekwaamheid en kwalificaties, anderzijds; de 
raad van beroep van de Orde van architecten met het Frans als voertaal met die be
slissing zijn beoordeling in de plaats heeft gesteld van de auteurs van de richtlijn en 
aldus de limitatieve aard van de opsomming in artikelll van die richtlijn heeft mis
kend (schending van alle in het middel aangewezen nationaalrechtelijke en 
gemeenschapsrechtelijke bepalingen) : 

Overwegende dat uit de vaststellingen van de bestreden beslissing blijkt dat ver
weerder houder is van een diploma van ingenieur, op 16 februari 1966 uitgereikt door 
de "Staatliche Ingenieurschule fur Bauwesen" te Aken (Duitsland), afdeling "Al
gemeiner Hochbau"; dat hij van 1966 tot 1991 in loondienst gewerkt heeft bij ver
schillende Luikse architectenbureaus en in 1991 verzocht heeft om ingeschreven te 
worden op de tabel van de Orde van Architecten van de provincie Luik; dat zijn in
schrijving geweigerd is bij een beslissing van de Orde van Architecten van de pro
vincie Luik d. d. 29 april1993 waartegen hij hager beroep heeft ingesteld; dat de raad 
van beroep van de Orde van Architecten met het Frans als voertaal in een uit
spraak van 17 november 1993 een prejudiciele vraag heeft gesteld aan het Hof van 
Justitie van de Europese Gemeenschappen teneinde uit te maken ofhet diploma van 
verweerder bedoeld is in artikel 11, a, vierde streepje, van de richtlijn nr. 85/384/ 
EEG van de Raad van 10 juni 1985 inzake de onderlinge erkenning van de diploma's, 
certificaten en andere titels op het gebied van de architectuur, tevens houdende maat
regelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van 
vestiging en vrij verrichten van diensten, waarvan hoofdstuk III, waarin de bepa
ling voorkomt waarop het verzoek tot uitlegging betrekking had, een overgangs
regeling instelt waaronder verweerders toestand valt; dat het Hofvan Justitie van 
de Europese Gemeenschappen in zijn arrest nr. C-447/93 van 9 augustus 1994 die 
vraag negatief heeft beantwoord; dat verweerder zich ook niet kan beroepen op het 
bepaalde in artikel 12 van de voornoemde richtlijn; dat de raad van beroep van de 
Orde van Architecten met het Frans als voertaal op 5 februari 1995 het beroep van 
verweerder niet gegrond heeft verklaard; dat diens cassatieberoep tegen voor
noemde beslissing is verworpen bij arrest van het Hofvan 25 (lees: 24) november 
1995; dat verweerder op 25 oktober 1997 opnieuw gevraagd heeft om ingeschre
ven te worden op de tabel van de Orde van Architecten van de provincie Luik, die 
bij een door de voorzitter en de secretaris van de raad van de Orde van Architec
ten van die provincie ondertekende brief van 4 (lees : 5) februari 1998 dat ver
zoek heeft afgewezen; 

Overwegende dat de bestreden beslissing uitspraak doet op het door haar ont
vankelijk verklaarde hoger beroep van de nationale raad van de Orde van Archi
tecten tegen die brief; 

Dat de raad van beroep, met de motivering die het middel weergeeft en 
bekritiseert, de beroepen beslissing heeft tenietgedaan en bevolen heeft dat 
verweerder, van wie die raad vaststelt dat hij over de door de Belgische wet 
vereiste kwalificaties en kennis beschikt, ingeschreven wordt op de tabel van Orde 
van Architecten van de provincie Luik; 

Overwegende dat het middel in hoofdzaak aanvoert dat, wanneer de Raad 
op grond van artikel 57, eerste lid, van het Verdrag van Rome een richt
lijn heeft vastgesteld teneinde de voorwaarden te bepalen voor de onder
linge erkenning van de diploma's die voor de toegang tot een beroep ver
eist zijn, de bevoegde overheid van een lidstaat die moet beslissen op een 
verzoek om toelating tot dat beroep, enkel mag onderzoeken of voldaan is aan 
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de in de richtlijn gestelde voorwaarden, wanneer niet aan die voorwaar
den is voldaan de raad van beroep echter niet, wat zij op grond van arti
kel 52 van dat verdrag te dezen wel heeft gedaan, de kwalificaties en de ken
nis van de verzoeker mag vergelijken met die welke de nationale regeling voor 
de toegang tot het beroep vereist; 

Dat het middel aldus een vraag opwerpt waarover het Hofvan Justitie van 
de Europese Gemeenschappen, ingevolge artikel 234 van het Verdrag tot op
richting van de Europese Gemeenschap, aileen bevoegd is om bij wijze van 
prejudiciele beslissing uitspraak te doen; 

Om die redenen, houdt de uitspraak aan tot het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen, bij wijze van prejudiciele beslissing, uit
spraak heeft gedaan over de onderstaande vraag : "Houden de artikelen 5 
en 52 van het Verdrag de Rome in dat een lidstaat, waarvan de bevoegde over
heid moet beslissen op een verzoek, ingediend door een onderdaan van de Ge
meenschap die een in een andere lidstaat behaald diploma bezit, om toe
gelaten te worden tot een beroep dat naar nationaal recht slechts toegankelijk 
is voor degene die over een diploma of een beroepskwalificatie beschikt, re
kening moet houden met het door verzoeker aangevoerde diploma en de uit 
dat diploma blijkende bekwaamheid en kwalificaties moet vergelijken met 
de in de nationale regeling verlangde kennis en kwalificaties, zelfs in het ge
val dat er met betrekking tot het bewuste beroep een richtlijn bestaat die de 
Raad op grond van artikel 57, eerste en tweedelid, van genoemd verdrag, 
heeft vastgesteld, dat die richtlijn, m.b.t. de studiecyclussen die tijdens een 
overgangsperiode aangevat of voortgezet zijn, een exhaustieve opsomming 
geeft van de in de verschillende lidstaten uitgereikte diploma's of certifica
ten op grond waarvan het bewuste beroep in de overige lidstaten mag wor
den uitgeoefend, dat verzoeker onder de toepassing van die overgangs
regeling valt en dat het door hem aangevoerde diploma niet in die exhaustieve 
opsomming vermeld staat?"; houdt de kosten aan. 

21 januari 2000 - 1 e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Ver
slaggever : de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, procureur
generaal - Advocaten : mrs. Kirkpatrick en Simont. 

Nr. 59 

3e KAMER- 24 januari 2000 

1° SOCIALE ZEKERHEID - WERKNEMERS- RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID -
BIJDRAGEN - VERMINDERING DOOR OVERHEIDSBESLISSING- TERUGVORDERING TEGEN R.S.Z. 
- VERJARING- AANV ANGSTERMIJN. 

2° VERJARING- BURGERLIJKE ZAKEN- TERMIJNEN (AARD. DUUR AANVANG. EINDE)- RIJKS
DIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID - BIJDRAGEN - VERMINDERING DOOR OVERHEIDS
BESLISSING- TERUGVORDERING TEGEN R.S.Z.- VERJARING -AANVANGSTERMIJN. 

1 o en zo De regel dat de termijn van verjaring van een vordering ingesteld tegen de Rijks
dienst voor Sociale Zekerheid tot terugvordering van niet verschuldigde bijdragen in
gaat vanaf de dag van de betaling, geldt slechts inzoverre de verpichtingen van de 
bijdrageplichtige op het ogenblik van de betaling geen verandering ondergaan door 
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een latere gebeurtenis die voor de bijdrageplichtige rechten doet ontstaan voor de pe
riode waarvoor de betaling werd verricht; wanneer aldus door een overheids
beslissing verplichte bijdragen verminderd worden voor bijdragen die reeds zijn be
taald, gaat de verjaringstermijn van het onverschuldigd gedeelte van de betaling 
slechts in vanaf die overheidsbeslissing. (Art. 42, tweede lid, Sociale Zekerheids
wet Werknemers.) 

(R.S.Z. T. CLARKLIFT BELGIUM N.V.) 

ARREST 

(A.R. S.98.0150.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 juni 1998 gewezen door 
het Arbeidshof te Brussel; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 42, tweede lid, van de wet van 27 juni 1969 tot herzie
ning van de Besluitwet van 28 december 1944 betre:ffende de maatschappelijke ze
kerheid der arbeiders, voor zijn wijziging bij artikel 75 van de wet van 29 april 1996, 
1179, 1235, 1376, 1377, 1378 en 2257, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek; 

doordat het bestreden arrest, het hager beroep van eiser ontvankelijk doch onge
grond verklaart, met bevestiging van het beroepen vonnis eiser veroordeelt om aan 
verweerster te betalen een bedrag van 1.239.000 fr., te vermeerderen met de mora
toire en gerechtelijke intresten vanaf 28 maart 1991 tot de dag van e:ffectieve beta
ling, alsook een bedrag van 27.451 fr., ten titel van moratoire en gerechtelijke in
tresten op het in de loop van de procedure betaalde bedrag van 852.000 fr. en tot de 
kosten, op grand van de volgende overwegingen : "Artikel42, lid 2, van de wet van 27 
juni 1969 tot herziening van de Besluitwet van 28 december 1944 betre:ffende de maat
schappelijke zekerheid der arbeiders bepaalt dat de vorderingen ingesteld tegen de 
Rijksdienst voor maatschappelijke Zekerheid tot terugvordering van niet verschul
digde bijdragen, verjaren na drie jaar, welke ingaan op de dag van de betaling. Op 23 
november 1983 werd door (verweerster) een aanvraag om erkenning als "onderne
ming in moeilijkheden" en daarenboven als 'onderneming in buitengewone economi
sche omstandigheden verkerend' in de zin van artikelll, 4° van het koninklijk be
sluit nr. 181 van 30 december 1982, tot oprichting van een Fonds ter aanwending van 
de bijkomende loonmatiging voor de tewerkstelling, ingediend. Bij schrijven van 21 
september 1990 van de Minister van Economische Zaken wordt aan (verweerster) me
degedeeld dat de ondememing door het Ministerieel Comite voor Economische en So
ciale Coordinatie erkend werd als verkerend in buitengewone ongunstige economi
sche omstandigheden. Het onverschuldigd karakter van de gedane stortingen staat 
vast op de datum van deze erkenning als een bedrijfverkerend in buitengewone on
gunstige economische omstandigheden. (Verweerster) kan de vordering tegen (ei
ser) slechts uitoefenen vanaf de erkenningsdatum, gezien v66r deze datum niet vast
staat of de stortingen aldan niet onverschuldigd zijn en de verjaring loopt vanafhet 
ogenblik waarop (verweerster) beschikt over haar terugvorderingsrecht. Terecht ver
wijst de eerste rechter en (verweerster) naar het arrest van de Raad van State van 27 
juni 1972 (J.T.T., 1973, p. 72): 'de verjaringstermijn van een vordering kan immers 
slechts aanvangen vanaf het ogenblik dat de uitoefeningsvoorwaarden van be
doelde vordering verwezenlijkt zijn; de verjaringstermijn van de terugvordering van 
een onverschuldigde betaling kan geen aanvang nemen zolang het wettelijk onmo
gelijk is het onverschuldigd karakter van de betaling te bewijzen'. Artikel 2257 van 
het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de verjaring niet loopt ten aanzien van een schuld
vordering die van een voorwaarde afhangt, zolang die voorwaarde niet is vervuld. Zo
lang de voorwaarde van erkenning als onderneming in buitengewone economische om
standigheden niet is vervuld kan de verjaring van de schuldvordering van (verweerster) 
ten aanzien van (eiser) niet lopen. De verjaringstermijn vangt aan op 21 september 
1990 en werd gestuit door het aangetekend schrijven van (verweerster) op 28 maart 
1991 en de dagvaarding op 28 juni 1991."; 
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terwijlluidens artikel 2257, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek de verjaring niet 
loopt ten aanzien van een schuldvordering die van een voorwaarde afhangt, zolang die 
voorwaarde niet is vervuld; de verjaringstermijn van een vordering aldus, in begin
sel, pas kan aanvangen vanafhet ogenblik dat het recht ontstaat om de vordering uit 
te oefenen; deze regel evenwel geen toepassing vindt wanneer de wet ten aanzien van 
een specifieke vordering uitdrukkelijk het ogenblik bepaalt waarop de verjaringster
mijn van deze vordering een aanvang neemt; in casu artikel 42, tweede lid, van de 
R.S.Z.-Wet uitdrukkelijk bepaalt dat de verjaringstermijn van een vordering inge
steld tegen eiser tot terugvordering van niet verschuldigde bijdragen ingaat op de dag 
van de betaling; krachtens deze bepaling het ogenblik zelfwaarop het onverschul
digd karakter van de betaling komt vast te staan aldus geenszins in aanmerking dient 
te worden genomen voor het bepalen van het vertrekpunt van de veijaringstermijn 
voorzien in de bedoelde bepaling; anders oordelen trouwens elke zin aan artikel 42, 
tweede lid, van de R.S.Z.-Wet- inzoverre dit het vertrekpunt van de verjaringster
mijn situeert op de dag van de betaling - zou ontnemen nu het onverschuldigd ka
rakter van een betaling doorgaans nooit aan het licht komt op de dag van de beta
ling zelf; overeenkomstig de artikelen 1235, 1376, 1377 en 1378 van het Burgerlijk 
Wetboek de verplichting tot terugbetaling in hoofde van hem die een onverschul
digde betaling heeft ontvangen, tenslotte eveneens ontstaat op het ogenblik van de be
taling; de erkenning van het onverschuldigd karakter van een betaling bovendien een 
retroactieve werking heeft (artikel1179 van het Burgerlijk Wetboek) waardoor de be
taling geacht moet worden onverschuldigd te zijn betaald vanaf de dag van de beta
ling; 

zodat de beslissing van het arbeidshof dat de veijaringstermijn van verweersters vor
dering in terugbetaling van onverschuldigd betaalde bijdragen ten aanzien van ei
ser pas was beginnen lopen vanaf de erkenningsdatum nu slechts op dat ogenblik was 
komen vast te staan dat de bijdragen onverschuldigd waren betaald, niet naar recht 
is verantwoord, en zodoende de veijaring van deze vordering ten onrechte niet had vast
gesteld (schending van de artikelen 42, tweede lid, van de R.S.Z.-Wet, 1179, 1235, 1376, 
1377, 1378 en 2257 van het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat artikel 42, tweede lid, van de wet van 27 juni 1969 tot 
herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maat
schappelijke zekerheid der arbeiders bepaalt, in de toepasselijke lezing, dat 
de vorderingen ingesteld tegen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid tot te
rugvordering van niet verschuldigde bijdragen, ve:rjaren na drie jaar, welke 
ingaan op de dag van de betaling; 

Dat de regel dat de termijn van verjaring ingaat vanaf de dag van de be
taling slechts geldt inzoverre de verplichtingen van de bijdrageplichtige op 
het ogenblik van de betaling geen verandering ondergaan door een latere ge
beurtenis die voor de bijdrageplichtige rechten doet ontstaan voor de pe
riode waarvoor de betaling werd verricht; 

Dat wanneer aldus door een overheidsbeslissing verplichte bijdragen ver
minderd worden voor bijdragen die reeds zijn betaald, de verjaringster
mijn van het onverschuldigd gedeelte van de betaling slechts ingaat vanaf 
die overheidsbeslissing; 

Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerster op 23 november 1983 
gevraagd heeft erkend te worden als onderneming in moeilijkheden of 
verkerend in buitengewone economische omstandigheden en dat de 
erkenning medegedeeld werd op 21 september 1990; dat het oordeelt dat de 
verjaringstermijn van het recht op terugvordering van de onverschuldigde 
bijdragen ingaat op het ogenblik dat verweerster het onverschuldigd be
drag kon terugvorderen; 

Dat het aldus zijn beslissing naar recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

24 januari 2000- 3e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De Bruyn en Biitzler. 

Nr. 60 

3e KAMER- 24 januari 2000 

ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDING -ALGEMEEN -InJLP VAN DERDEN- BIJKOMENDE VER
GOEDING- NIET DEFINITIEF VASTGESTELD- BEREKENINGSBASIS- DATUM VAN BEREKE
NING. 

Voor de vaststelling van de bijkomende vergoeding waarop het slachtoffer van een ar
beidsongeval aanspraak kan maken indien zijn toestand volstrekt de geregelde hulp 
van een ander persoon vergt, dient rekening te worden gehouden met de aanpas
singen van het gemiddeld maandelijks minimumloon aan de schommelingen van het 
indexcijfer van de consumptieprijzen, zoals bepaald in artikel 3, laatste lid, van de 
in de N.A.R. gesloten C.A.O. nr. 43 van 2 mei 1988, houdende wijziging en coordi
natie van de C.A.O.'s nr. 21 van 15 mei 1975 en nr. 23 van 25juli 1975 betreffende 
de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen, dit zolang de vergoe
ding niet definitief is vastgesteld; de vergoeding wordt definitief vastgesteld bij over
eenkomst tussen de partijen of, in geval van betwisting, bij beslissing van het arbeids
gerecht (1). (Art. 24, vierde en vijfde lid, Arbeidsongevallenwet.) 

(GEMEENSCHAPPELIJKE VERZEKERINGSKAS 
VAN BOUWWERK, HANDEL EN NIJVERHEID - APRA T. J ... ) 

ARREST 

(A.R. S.99.0011.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 april1998 gewezen door 
het Arbeidshof te Antwerpen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 24 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (zoals ge

wijzigd bij wet van 1 augustus 1985 ~ eerste lid -, bij koninklijk besluit nr. 285 van 
31 maart 1984- derde lid-, bij wet van 22 december 1989- vierde lid-, bij ko
ninklijk besluit nr. 39 van 31 maart 1982 en wet van 29 december 1990- zesde lid 
(-), 

doordat het arbeidshof in de bestreden beslissing, het hoger beroep verwerpend, het 
bestreden vonnis van 10 oktober 1996 van de Arbeidsrechtbank te Antwerpen beves
tigt, en recht doende op het incidenteel beroep, eiseres veroordeelt tot betaling aan ver
weerder van de vergoedingen voor hulp van derden, te berekenen op het gewaar
borgd minimum maandloon, verder te indexeren voor de jaren 1997 en 1998 tot op de 
datum van het arrest, en dit op volgende gronden (arrest pp. B--6) : 

(1) Cass., 1 feb. 1993, A.R. 8166, nr. 68. 
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" ... dat het gewaarborgd minimumloon dat dient in aanmerking te worden geno
men, het gewaarborgd minimumloon is op datum van de definitieve regeling (bij ak
koord, vonnis of arrest), dus met inbegrip van de intussen doorgevoerde index
verhogingen en andere verhogingen voor de bijkomende vergoeding wegens hulp van 
derden (Cassatie, 1 februari 1993, R. W. 1993-1994, 87; Cassatie, 28 februari 1994, J.T.T. 
1994, 423; "Ontwikkelingen van de Sociale Zekerheid 1990-1996", Die Keure, blz. 494, 
J. Huys) . 

... dat bovendien gewezen wordt op de blijvende onwil van de wetsverzekeraars om 
de dubbele indexatie toe te passen . 

... dat bijgevolg alle door (eiseres) aangehaalde argumenten worden verworpen, zo
wel wat de datum van de berekening voor de bijkomende vergoeding wegens hulp van 
derden als wat de dubbele indexatie betreft en het vonnis van de eerste rechter dient 
te worden gevolgd . 

... dat het arbeidshof hiermede zijn vroegere rechtspraak bevestigt (ABB/Luyten, 13 
mei 1997, A.R. 576/96; APRA/Frans, 24 juni 1997, A.R. 719/95- onuitgegeven) . 

. . . dat bijgevolg het hoofdberoep als ongegrond wordt afgewezen . 

... dat, gelet op de hiervoor vermelde argumentatie, de indexering dient toegepast 
te worden tot op het ogenblik van de uitspraak van onderhavig arrest . 

... dat bijgevolg het incidenteel beroep gegrond is"; 
terwijlluidens artikel 24 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, dat de ver

goeding van de blijvende arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer van een arbeids
ongeval regelt, wanneer de arbeidsongeschiktheid blijvend is ofwordt, een jaar
lijkse vergoeding van 100 pet., berekend op het basisloon en de graad van de 
ongeschiktheid, de dagelijkse vergoeding vervangt vanaf de dag waarop de onge
schiktheid een bestendig karakter vertoont (tweede lid) en wanneer de toestand van 
de getroffene volstrekt de geregelde hulp van een ander persoon vergt, het slachtof
fer aanspraak kan maken op een bijkomende vergoeding, vastgesteld in functie van 
de (graad van) noodzakelijkheid van deze hulp, op basis van het gewaarborgd ge
middeld maandelijks minimumloon zoals vastgesteld voor een voltijdse werknemer, 
door collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten in de schoot van de N ationale Arbeids
raad ( vierde lid) en het j aar lijks bedrag van deze bijkomende vergoeding het bedrag 
van het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon, vermenigvuldigd met 12, 
niet mag overschrijden (vijfde lid); 

en terwijl, eiseres in haar verzoekschrift tot hoger beroep en in haar appel
conclusie aanvoerde dat de bijkomende vergoeding voor hulp van een derde persoon 
berekend dient te worden op basis van het gewaarborgd gemiddeld maandelijks mi
nimumloon geldend op het ogenblik van het ongeval, en daartoe verschillende mid
delen aanhaalde; 

Eiseres er aldus, vooreerst, op wees dat de ratio legis van de wijziging van de 
berekeningswijze van de bijkomende vergoeding voor hulp van derden, erin bestond 
de ongelijke behandeling te laten verdwijnen die erin bestond dat slachtoffers met een 
hoog basisloon een hogere vergoeding voor hulp van derden konden genieten dan slacht
offers met een laag basisloon, hoewel de schade zelf, bestaande in de behoefte aan hulp 
van derden, onafhankelijk was van dit loon; dat het in aanmerking nemen van de da
tum van de definitieve regeling van de bijkomende vergoeding voor hulp van der
den (dit is de datum van de akkoordbekrachtiging of de datum van een in kracht van 
gewijsde gegaan vonnis of arrest), als ogenblik waarop het minimumloon tot bere
kening van de vergoeding moet worden vastgesteld, de ongelijkheid, die de wetge
ver precies wou wegwerken, juist in stand houdt; 

Het slachtoffer van een arbeidsongeval met blijvende arbeidsongeschiktheid en be
hoefte aan hulp van derden, er in deze hypothese immers belang bij heeft door mid
del van het voeren van een gerechtelijke procedure, de vaststelling van het gemid
deld maandelijks minimuminkomen zo ver mogelijk in de toekomst te laten 
plaatsvinden; het slachtoffer aldus een andere, in beginsel merkelijk hogere vergoe
ding bekomt dan een slachtoffer dat, met dezelfde letsels, blijvende arbeidsonge
schiktheid en behoefte aan hulp van derden, onmiddellijk, en zonder het voeren van 
een gerechtelijke procedure, vergoeding bekomt; eiseres deze aanvoering in haar ver
zoekschrift tot hoger beroep met een cijfervoorbeeld staafde; 
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Eiseres er vervolgens op wees dat door de vergoedingsbasis voor hulp van een derde, 
meer bepaald het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon, te laten evo
lueren tot de dag van een definitieve regeling, een overlapping wordt gecreeerd van 
twee indexeringsmechanismen, vermits de vergoeding zelf gei:ndexeerd is krach
tens artikel 27bis van de Arbeidsongevallenwet, waarbij de vergoedingen worden ge
koppeld aan de spilindex die van kracht was op de datum van het ongeval; dat der
gelijke dubbele indexatie onlogisch en onbillijk is; 

Eiseres er voorts op wees dat ook met betrekking tot de bepaling van de vergoe
ding voor blijvende arbeidsongeschiktheid, berekend op het basisloon, waarbij men er
van uitging dat de aangepaste loongrens moest worden toegepast zolang de vergoe
ding niet definitiefwas vastgesteld, de wetgever bij wet van 6 augustus 1993 een vijfde 
lid toevoegde aan artikel 39 van de Arbeidsongevallenwet, volgens hetwelk de loon
bedragen die in aanmerking genomen worden voor de vaststelling van de vergoedin
gen en renten, uitsluitend deze zijn die van kracht zijn op de datum van het onge
val; 

Eiseres er voorts.in haar verzoekschrift tot hoger beroep op wees dat ook in demo
dellen gevoegd aan het koninklijk besluit van 10 december 1987 houdende de vast
stelling van de wijze en voorwaarden van de bekrachtiging van de overeenkomsten door 
het Fonds voor arbeidsongevallen, zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 16 no
vember 1990, uitdrukkelijk vermeld wordt dat het gewaarborgd gemiddeld maande
lijks minimumloon dat weerhouden dient te worden voor de berekening van de ver
goeding voor hulp van derden, het loon is op het moment van het ongeval; 

Eiseres er verder op wees dat ook de circulaires nr. 91/3 van 1 februari 1991 van het 
Fonds voor arbeidsongevallen, en nr. 223 van 17 mei 1991 van het Ministerie van so
ciale voorzorg, waarvan de eerste als stavingsstuk aan de feitenrechter werd voor
gelegd, gewaagden van het gemiddeld maandelijks minimumloon op de datum van het 
ongeval. 

Eiseres tenslotte aanvoerde dat ook in het koninklijk besluit van 1 juni 1993 hou
dende vaststelling van de bijzondere regels in verband met de toepassing van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op de moeilijk te plaatsen werklozen te
werkgesteld in beschutte werkplaatsen, bepaald werd dat het basisloon voor deze werk
nemers moest worden vastgesteld op 12 maal het gemiddeld gewaarborgd maand
inkomen, zoals dat op het ogenblik van het ongeval voor een voltijdse werknemer is 
vastgesteld bij collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de N ationale Arbeids
raad en bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaard; 

Het arbeidshofniet wettig kon oordelen dat het gewaarborgd minimumloon dat dient 
in aanmerking te worden genomen voor de bepaling van de vergoeding van de nood
zakelijke hulp van derden, het gewaarborgd minimumloon is op datum van de defi
nitieve regeling; 

Het in aanmerking nemen van het bedoelde minimumloon op datum van de defi
nitieve regeling immers 1) een ongelijkheid in de hand werkt tussen slachtoffers die 
zich in een zelfde situatie bevinden, daar waar de wetgever door het invoeren, in 1989, 
van een nieuwe vergoedingsregeling voor de noodzakelijke hulp van derden precies de 
bestaande ongelijkheden heeft willen wegwerken; 2) een systeem van dubbele in
dexering van de vergoeding tot gevolg heeft, nu de indexering van de uiteindelijk vast
gestelde vergoeding dient te geschieden aan de hand van een spilindex die zich v66r 
de datum van de vaststelling van de vergoedingsgrondslag situeert; 3) indruist te
gen de regeling inzake de vergoeding der gewone blijvende arbeidsongeschiktheid nu 
de wetgever, door de wijziging van artikel 39 van de arbeidsongevallenwet, de vast
stelling van het in aanmerking te nemen basisloon laat geschieden op het ogenblik van 
het ongeval; 4) strijdig is met de modellen van overeenkomst tot regeling van de scha
delijke gevolgen van een arbeidsongeval, gevoegd bij het terzake toepasselijke ko
ninklijk besluit van 10 februari 1987; 5) indruist tegen de bewoordingen van be
paalde circulaires; 6) afwijkt van een vergelijkbare regeling bij koninklijk besluit van 
1 juni 1993, inzake arbeidsongevallen overkomen aan moeilijk te plaatsen werklo
zen tijdens hun tewerkstelling in beschutte werkplaatsen; 

Het bij artikel 24, vierde lid van de Arbeidsongevallenwet bedoelde gewaarborgd ge
middeld maandelijks minimumloon, vastgesteld voor een voltijds werknemer, door col
lectieve arbeidsovereenkomst afgesloten in de schoot van de N ationale Arbeidsraad, 
derhalve dient te worden bepaald op datum van het ongeval; 
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Het arbeidshof dienvolgens zijn beslissing niet wettig rechtvaardigt (schending van 
artikel 24, inzonderheid vierde lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971) : 

Overwegende dat, krachtens artikel 24, vierde lid, van de Arbeidsongeval
lenwet, zoals gewijzigd bij artikel 38 van de wet van 22 december 1989, in
dien de toestand van de getroffene volstrekt de geregelde hulp van een an
der persoon vergt, hij aanspraak kan maken op een bijkomende vergoeding, 
vastgesteld naargelang van de noodzakelijkbeid van deze hulp, op basis van 
het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon zoals vastgesteld voor 
een voltijds werknemer bij collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in deNa
tionale Arbeidsraad; 

Dat, krachtens het vijfde lid van dit artikel, het jaarlijks bedrag van deze 
bijkomende vergoeding het bedrag van het gewaarborgd gemiddeld maan
delijks minimumloon, vermenigvuldigd met 12, niet mag overschrijden; 

Overwegende dat voor de vaststelling van deze bijkomende vergoeding re
kening dient te worden gehouden met de aanpassingen van het gemiddeld 
maandelijks minimumloon aan de schommelingen van het indexcijfer van de 
consumptieprijzen, zoals bepaald in artikel 3, laatste lid, van de in deNa
tionale Arbeidsraad gesloten collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 
1988, houdende wijziging en coordinatie van de collectieve arbeidsovereen
komsten nr. 21 van 15 mei 1975 en nr. 23 van 25 juli 1975 betreffende de 
waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen, dit zolang de ver
goeding niet definitief is vastgesteld; dat de vergoeding definitief wordt vast
gesteld bij overeenkomst tussen de partijen of, in geval van betwisting, bij 
beslissing van het arbeidsgerecht; 

Overwegende dat het arbeidshof artikel 24 van de Arbeidsongevallen
wet niet schendt door eiseres te veroordelen tot betaling van de vergoe
ding voor hulp van derden, te berekenen op het ge'indexeerd gewaarborgd mi
nimum maandloon van de datum van het arrest; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

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

24 januari 2000- 3e kamer- Voorzitter en verslaggever: de h. Boes, waarne
mend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal 
- Advocaat : mr. Butzler. 

Nr. 61 

3e KAMER- 24 januari 2000 

1 o WERKLOOSHEID- RECHT OP UITKERING- BEREKENINGSBASIS - GEMIDDELDE LOON 
- REFERTEPERIODE - DRAAGWIJDTE. 

2° WERKLOOSHEID - RECHT OP UITKERING - WERKLOOSHEIDSDIRECTEUR -
BEREKENINGSBASIS- REFERTEPERIODE- VASTSTELLING- GESCHIL- BEVOEGDHEID VAN 
DE ARBEIDSRECHTBANK- TOETSING- OMV ANG. 
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3° MACHTEN- RECHTERLIJKE MACHT- ARBEIDSRECHTBANK- ADMINISTRATIEVE BE
SLISSING- WERKLOOSHEID- UITKERING- VASTSTELLING- BEREKENINGSBASIS- REFERTE
PERIODE- TOETSING- OMVANG. 

1 o De regel dat het loon dat als berekeningsbasis voor de werkloosheidsuitkering voor 
de volledige werkloze geldt, het gemiddelde loon is waarop hij normaal recht had voor 
de recentste onderbroken periode van ten minste vier weken tijdens dewelke hij in 
dienst was van dezelfde werkgever, met uitsluiting van het loon dat betrekking heeft, 
op overwerk zoals bepaald in artikel 29 van de Arbeidswet, sluit uit dat een kor
tere periode dan vier weken in aanmerking wordt genomen voor het bepalen van de 
cijfercode en legt op dat de uitkering moet worden berekend op het normaal gemid
delde loon over de meest recente ononderbroken periode van vier weken dat de werk
nemer in dienst is van dezelfde werkgever. (Art. 119 Werkloosheidbesluit 1991; art. 
65, § 1, eerste lid, M.B. 26 nov. 1991.) 

2° en 3° De arbeidsrechtbank, die kennisneemt van een geschil nopens de beslissing van 
de werkloosheidsdirecteur bij het bepalen van het normaal gemiddelde loon en van 
de cijfercode voor de werkloosheidsuitkering, oefent een toetsing uit met valle rechts
macht op deze beslisi·sng (1). (Art. 580, 2°, Ger.W.; art. 119 Werkloosheidsbesluit 1991; 
art. 65, § 1, M.B. 26 nov. 1991.) 

(R.V.A. T. B .... ) 

ARREST 

(A.R. S.99.0057.N) 

HET HOF;- Gelet op het arrest van het Hofvan 8 september 1997; 
Gelet op het bestreden arrest, op 11 december 1998 op verwijzing gewe

zen door het Arbeidshof te Brussel; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 33, tweede lid, 37, 40, 144, 145, 159 van de Grand
wet, alsook van het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten, artikel 65, 
§ 1 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassings
regelen van de werkloosheidsreglementering, 29, 111, 119 van het koninklijk be
sluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, artikel29 zo
als van kracht op het ogenblik van de litigieuze administratieve beslissing van 17 juni 
1994, d.i. na de vervanging door het koninklijk besluit van 25 mei 1993 en v66r de wij
ziging door de koninklijke besluiten van 11 juli 1994, 7 april 1995 en 22 november 1995; 

doordat, het bestreden arrest, na verwijzing door het Hofvan Cassatie, het hoger 
beroep van eiser ontvankelijk, doch ongegrond verklaart, dienvolgens, onder beves
tiging van het vonnis van 23 mei 1995 van de Arbeidsrechtbank te Dendermonde, af
deling Dendermonde, de bestreden administratieve beslissing van 17 juni 1994 ver
nietigt, en voor recht zegt dat verweerster vanaf 20 juni 1994 recht heeft op 
werkloosheidsuitkeringen aan de code 54, voor zover zij voldoet aan alle andere voor
waarden, op grond van o.m. volgende overwegingen : 

"Mevrouw Baro kan gelijkgesteld worden met een voltijds werknemer, overeen
komstig art. 28, § 2 Werkloosheidsbesluit, daar zij normaal een gemiddeld maand
loon ontving dat ten minste gelijk was aan het refertemaandloon, vastgesteld door de 
Minister, voldeed aan de toelaatbaarheidsvoorwaarden om aanspraak te maken op uit
keringen als voltijds werknemer en zich als werkzoekende voor een voltijdse arbeids
regeling had laten inschrijven. 

(1) Vgl. Cass., 10 juni 1996, A.R. S.95.0114.F, nr. 227, met conclusie adv.-gen. Leclercq in Bull. 
en Pas., 1996; zie Cass., 2 feb. 1998, A.R. S.97.0099.N, nr. 57; 14 dec. 1998, A.R. S.98.0036.N, nr. 
520; 15 maart 1999, A.R. S.98.0012.F, nr. 156. 
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De betwisting heeft betrekking op het loon dat als berekeningsbasis voor de werk
loosheidsuitkeringen geldt. 

In uitvoering van art. 119 Werkloosheidsbesluit werd bij art. 65 M.B. 26.11.1991 be
paald welk loon in aanmerking dient te worden genomen voor de berekening van de 
werkloosheidsuitkeringen. Dat deze bepaling in casu toepassing vindt wordt door par
tijen overigens niet betwist. Zij zijn het enkel oneens over de draagwijdte ervan. 

De vraag die dient opgelost te worden is, of enkel het loon van de laatste 4 weken 
van de tewerkstelling in aanmerking dient genomen te worden, dan het loon van de 
meest recente totale tewerkstellingsperiode bij dezelfde werkgever. Het voorstel van 
de R.VA. dit loon te beperken tot de laatste 12 maanden van tewerkstelling- om prag
matische redenen - steunt op geen enkele tekst en kan derhalve alleszins niet wor
den gevolgd. 

De bepaling van art. 65 M.B. 26.11.1991luidt als volgt: 
'Voor de volledige werkloze is het loon dat als berekeningsbasis voor de werkloos

heidsuitkering geldt het gemiddelde loon waarop hij normaal recht had voor de re
centste ononderbroken periode van ten minste vier weken tijdens dewelke hij in dienst 
was bij dezelfde werkgever, met uitsluiting van het loon dat betrekking heeft op over
werk zoals bepaald in artikel29 van de arbeidswet van 16 maart 1971'. 

Het gebruik van de term 'ten minste', zonder dat een maximum wordt vermeld, houdt 
volgens de R.V.A. in dat de meest recente tewerkstellingsperiode bij dezelfde werk
gever volledig in aanmerking dient te worden genomen, voor zover deze ten minste 
4 weken bedraagt. Vanuit taalkundig oogpunt zou deze interpretatie inderdaad in aan
merking kunnen genomen worden, doch er blijft eveneens ruimte voor de interpre
tatie die door mevrouw Baro wordt voorgesteld en welke trouwens doorgaans door de 
R.V.A. wordt toegepast. 

Om elke twijfel over de interpretatie van deze bepaling weg te nemen, loont het de 
moeite de eveneens authentieke Franse tekst ervan te raadplegen. 

Deze tekst luidt : "Pour le chomeur complet, la remuneration qui sert de base au cal
cul de !'allocation de chomage est la remuneration moyenne a laquelle il pouvait 
normalement pretendre pour la derniere periode d'au moins quatre semaines conse
cutives d'occupation du meme employeur ... " Deze tekst luidt letterlijk vertaald : Voor 
de volledig werkloze is het loon dat als basis dient voor de berekening van de werk
loosheidsuitkering het gemiddeld loon waarop hij normaal recht had voor de laatste 
periode van tenminste vier opeenvolgende weken tewerkstelling bij dezelfde werk
gever. 

Het hof meent dat uit deze tekst duidelijk blijkt dat slechts het normaal gemid
deld loon tijdens de laatste 4 weken van tewerkstelling (bij dezelfde werkgever) in aan
merking dient te worden genomen. 

Bovendien meent het hof dat het zeker niet de bedoeling van de wetgever kan ge
weest zijn de meest recente ononderbroken periode van tewerkstelling bij dezelfde werk
gever in haar geheel in aanmerking te nemen, daar zulks onwerkbaar zou zijn wan
neer de werknemer een lange ancienniteit had. De R.V.A. zou dan immers moeten 
beschikken over de lonen die gedurende de gehele tewerkstellingsperiode worden ge
noten en op basis daarvan zijn berekening moeten maken. Dat zulks onwerkbaar is, 
illustreert de R.V.A. zelf door 'om pragmatische redenen' de berekening te beperken 
tot het loon van de laatste 12 maanden, hoewel dit geen steun vindt in de tekst van 
de reglementaire bepalingen. Men kan zich daarenboven de vraag stellen wat als een 
'normaal gemiddeld loon' zou moeten beschouwd worden indien de werknemer in de 
loop van die tewerkstellingsperiode verschillende functies uitoefent tegen een ver
schillend loon, loonsverhogingen geniet, onder verschillende arbeidsduurregelingen te
werkgesteld wordt, enz. 

Ten slotte dient er nog op gewezen te worden dat indien mevrouw Baro na haar 10 
jaar durende deeltijdse tewerkstelling van 30/38 u per week gedurende ten minste 4 
weken zou zijn tewerkgesteld bij een andere werkgever voor voltijdse prestaties, haar 
werkloosheidsuitkering in dat geval eveneens berekend zou zijn geweest op het nor
maal gemiddeld loon tijdens die laatste tewerkstellingsperiode. Ret door de R.V.A. in
geroepen 'evenredigheidsbeginsel' is derhalve niet dienstig bij de uitlegging van de be
twiste bepaling. 
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Het hoger beroep komt derhalve ongegrond voor en de beslissing van de eerste rech
ter is volledig in overeenstemming met de toepasselijke reglementaire bepalingen en 
verdient dan ook bevestiging."; 

terwijl, overeenkomstig artikel65, § 1, eerste lid, van het ministerieel besluit van 
26 november 1991 het loon dat als berekeningsbasis voor de werkloosheidsuitke
ring geldt, het gemiddelde loon is waarop hij normaal recht had voor de recentste on
onderbroken periode van ten minste 4 weken tijdens dewelke hij in dienst was bij de
zelfde werkgever, met uitsluiting van het loon dat betrekking heeft op overwerk; uit 
deze bepaling volgt dat het loon verdiend tijdens de laatste tewerkstelling als basis 
voor de berekening van de werkloosheidsuitkeringen genomen kan worden op voor
waarde dat (1) de tewerkstelling zich heeft uitgestrekt over een onafgebroken pe
riode van ten minste vier weken en (2) de werkloze in die periode in dienst was van 
eenzelfde werkgever; voldoet de laatste tewerkstelling niet aan deze voorwaarden, dan 
wordt het loon voor de recentste onafgebroken tewerkstelling van ten minste vier we
ken bij dezelfde werkgever in aanmerking genomen; uit de toepassing van voor
melde bepaling volgt dat de berekening van de werkloosheidsuitkering geschiedt in 
functie van het loon dat verdiend werd tijdens een voldoende lange tewerkstelling, m.n. 
ten minste 4 weken; 

en terwijl, eens de recentste onafgebroken tewerkstellingsperiode van ten minste 4 
weken is vastgesteld, de berekeningsbasis voor de vaststelling van de werkloosheids
uitkering gevonden moet worden; het bestreden arrest ten onrechte oordeelt dat uit 
voormeld artikel65, § 1, eerste lid, volgt dat het normaal gemiddeld loon tijdens de 
laatste vier weken van tewerkstelling verplicht als berekeningsbasis in aanmer
king genomen moet worden; de kwestieuze wettelijke bepaling de berekeningsbasis 
voor de werkloosheidsuitkering uitsluitend definieert als het gemiddeld loon waarop 
de werkloze normaal recht had; de uitdrukking gemiddeld loon weliswaar impli
ceert dat steeds met het loon dat over een zekere periode verdiend werd rekening wordt 
gehouden; de duur van deze periode wordt echter niet door de wet bepaald doch aan 
de beoordeling van de directeur van het werkloosheidsbureau overgelaten; de vast
stelling van de berekeningsbasis voor de werkloosheidsuitkeringen zelfs een discre
tionaire bevoegdheid vormt, daar de directeur wordt opgedragen het gemiddelde loon 
waarop hij normaal recht heeft te bepalen; in de vereiste van artikel 65, § 1, eerste 
lid, m.n. dat slechts het loon voor de recentste tewerkstellingsperiode van ten min
ste vier weken in aanmerking genomen kan worden, zou hooguit een kleine beper
king van de bevoegdheid van de directeur gevonden kunnen worden, in die zin dat het 
gemiddelde loon dat door de directeur als normaal wordt beschouwd alleszins be
trekking moet hebben op een periode van ten minste vier weken; in het kwestieuze 
artikel 65, § 1, eerste lid, zou m.a.w. hooguit een minimumperiode voor de bereke
ning van het gemiddeld loon gevonden kunnen (worden); zelfs indien deze interpre
tatie van voormelde wetsbepaling moet aangenomen worden dan nog wordt de 
referentieperiode voor de berekening van het gemiddeld loon door de directeur steeds 
discretionair beoordeeld, in functie van het gemiddelde loon dat als normaal be
schouwd moet worden; 

zodat het arrest, nu het beslist dat slechts het normaal gemiddeld loon tijdens de 
laatste vier weken van tewerkstelling (bij dezelfde werkgever) in aanmerking dient 
te worden genomen, en nu het de administratieve beslissing van 17 juni 1994 ver
nietigde luidens welke het recht op werkloosheidsuitkeringen wordt bepaald op grond 
van een gemiddeld loon van 1.943,256 fr/dag (beschouwd tijdvak : 12 maanden of 26 
quinzaines voor het ontslag), wat overeenstemt met de werkloosheidscode 48, arti
kel65, § 1, meer bepaald het eerste lid, van het ministerieel besluit van 26 novem
ber 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, als
ook de artikelen 29, 111, 119 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende 
de werkloosheidsreglementering schendt; het arbeidshof bovendien door abusieve
lijk zijn eigen oordeel in de plaats te stellen van de directeur, de grondwettelijke be
palingen inzake de uitoefening van de uitvoerende en de rechterlijke macht alsook het 
algemeen rechtsbeginsel, die in de aanhefvan het middel worden vermeld, schendt: 

Overwegende dat, krachtens.,.art.ikel 119, 1 a, van hei Werkloosheids
besluit van 25 november 1991, de minister, na advies van het beheers
comite, het loon bepaalt dat als berekeningsbasis voor de werkloosheids-
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uitkering geldt; dat ter uitvoering hiervan artikel 65, § 1, van het ministe
rieel besluit van 26 november 1991 bepaalt dat het loon dat als berekenings
basis voor de werkloosheidsuitkering voor de volledige werkloze geldt, het 
gemiddelde loon is waarop hij normaal recht had voor de recentste onon
derbroken periode van ten minste vier weken tijdens dewelke hij in dienst 
was van dezelfde werkgever, met uitsluiting van het loon dat betrekking heeft 
op overwerk zoals bepaald in artikel 29 van de Arbeidswet; 

Overwegende dat die bepaling uitsluit dat een kortere periode dan vier we
ken in aanmerking wordt genomen voor het bepalen van de cijfercode en op
legt dat de uitkering moet worden berekend op het normaal gemiddelde loon 
over de meest recente ononderbroken periode van vier weken dat de werk
nemer in dienst is van dezelfde werkgever; 

Dat die uitkering niet moet worden berekend op het normale loon over een 
door de directeur van het werkloosheidsbureau bepaalde deel van de hele pe
riode waarin de werknemer in dienst is van dezelfde werkgever en waar
toe het meest recente minimum aantal van vier weken behoort; 

Dat het middel in zoverre faalt naar recht; 
Overwegende dat de directeur van het werkloosheidsbureau bij het be

palen van dit normaal gemiddelde loon en van de cijfercode voor de werk
loosheidsuitkering geen discretionaire bevoegdheid uitoefent; 

Dat, wanneer de werkloze deze administratieve beslissing betwist, er een 
geschil ontstaat tussen eiser en de werkloze over het recht op werkloos
heidsuitkering; dat de berechting van dit geschil tot de bevoegdheid be
hoort van de arbeidsrechtbank omdat deze krachtens artikel580, 2°, van het 
Gerechtelijk Wetboek, kennis neemt van de geschillen betreffende de rech
ten en verplichtingen van werknemers welke voortvloeien uit de wetge
ving inzake werkloosheid; 

Dat de arbeidsrechtbank een toetsing met volle rechtsmacht uitoefent op 
de beslissing van de directeur; dat, mits eerbiediging van het recht van ver
dediging en binnen het kader van het geding, zoals dit door de partijen is be
paald, alles wat onder de beoordelingsbevoegdheid van de directeur valt, on
der de controle van de arbeidsrechtbank valt; dat het aan de rechter toekomt 
de aangevochten beslissing op haar wetmatigheid te toetsen, wat hem toe
laat in de beoordeling van de feiten te treden en uitspraak te doen over het 
recht van de werkloze; dat slechts wanneer een wetsbepaling aan de direc
teur een discretionaire en onaantastbare beoordelingsbevoegdheid toekent 
omtrent een te nemen beslissing, de rechter de directeur zijn beoordelings
bevoegdheid niet mag ontnemen en niet in zijn plaats mag treden; dat, nu 
geen wetsbepaling aan deze bevoegdheid afbreuk doet door zulke discretio
naire en onaantastbare beoordelingsbevoegdheid aan de directeur toe te ken
nen met betrekking tot de bepaling van het in artikel 65, § 1, van het mi
nisterieel besluit van 26 november 1991 bedoelde loon, het arrest, door de 
bedoelde beslissing van de directeur te vernietigen, de in het middel 
aangewezen grondwettelijke bepalingen en het algemeen rechtsbeginsel van 
de scheiding van de machten niet schendt; 

Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen; 

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

24 januari 2000- 3e kamer- Voorzitter en verslaggeuer: de h. Boes, waarne
mend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal 
- Advocaat : mr. Simont. 
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Nr. 62 

26 KAMER - 25 januari 2000 

1° BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN- IN HET BUITENLAND- BETEKENING 
VAN HOGER BEROEP VAN O.M.- BEKLAAGDE MET WOONPLAATS IN POLEN- BETEKENING AAN 
DE PROCUREUR DES KONINGS- GELDIGHEID. 

2° HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- PRINCIPAAL 
BEROEP. VORM. 'IERMIJN- HOGER BEROEP DOOR O.M. BIJ GERECHT DAT HIERVAN KENNIS MOET 
NEMEN- BETEKENING VAN HET HOGER BEROEP- BEKLAAGDE MET WOONPLAATS IN PO
LEN- BETEKENING AAN DE PROCUREUR DES KONINGS - GELDIGHEID. 

3° CASSATIE- VERNIETIGING. OMVANG- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- BEKLAAGDE 
EN VERDACHTE- NIET-ONTVANKELIJK HOGER BEROEP VAN O.M.- REGELMATIG HOGER BE
ROEP VAN BURGERLIJKE PARTIJ- VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE- VERNIETIGING VAN DE 
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING - GEVOLG VOOR DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 

1 o en 2° Een betekening aan de procureur des Konings van het hoger beroep van het 
O.M. bij het gerecht dat van het beroep kennis moet nemen in het geval van een be
klaagde met woonplaats in Polen is noch met toepassing van art. 40, eerste lid, Ger. W, 
noch met toepassing van het Belgisch-Pools rechtshulpverdrag rechtsgeldig (1). (Art. 
205 Sv., 40, eerste lid, Ger.W., 16 en 23 Belgisch-Pools rechtshulopverdrag van 13 
mei 1931.) 

(1) Het ter kennis brengen van processtukken en rechterlijke beslissingen in strafzaken aan per
sonen die een woon- ofverblij:tplaats in het buitenland hebben, is een vorm van secundaire rechts
hulp. 

De betekening van akten bestemd voor een aldus in het buitenland verblijvende rechts
onderhorige wordt geregeld door art. 40 Ger.W. en/of door verdragsrechtelijke bepalingen. Nu is 
het zo dat de meeste verdragen het stilzwijgen bewaren over de procedurehandelingen die de over
heden van de verzoekende staat moeten stellen vooraleer de akten aan de aangezochte staat ter 
uitreiking toe te zenden. Hieruit leidt men af dat het interne recht van de verzoekende staat in 
dit stadium toepasselijk blijft. (F. THOMAS, Internationale rechtshulp in strafzaken, 1998, APR., 
nr. 271.) 

Luidens art. 32 Ger.W. wordt verstaan onder betekening de afgifte van een afschrift van de akte 
(bij gerechtsdeurwaardersexploot). In het geval waar, overeenkomstig art. 40 Ger.W., het af
schrift van de akte wordt verstuurd bij een ter post aangetekende brief aan de woon- ofverblijf
plaats van de betrokkene in het buitenland, wordt de betekening geacht te zijn verricht door de 
afgifte van de akte aan de postdienst. Zulke betekening maakt evenwel geen betekening uit aan 
persoon in de zin van art. 33 Ger.W (Cass., 18 okt. 1994, A.R. P.92.6402.N en P.92.6784.N, nr. 436.) 

Bij a:!Wezigheid van enig gekende woon- ofverblij:tplaats wordt de betekening gedaan aan de pro
cureur des Konings in wiens rechtsgebied de rechter die van de vordering kennis moet nemen of 
heeft genomen, zitting houdt (art. 40, tweede lid, Ger.W.) De betekening aan de procureur des Ko
nings geldt in dat geval als een betekening aan woonplaats. (Cass., 27 mei 1998, A.R. P.98.0260.F, 
nr 277.) 

Deze betekening aan de procureur des Konings is echter ongedaan indien de woon- ofverblijf
plaats van degene aan wie betekend wordt, gekend was. (Cass., 11 april1990, A.R. 8059, nr 483.) 

De rechter kan daarenboven zodanige betekening aan d~ procureur des Konings die onge
daan is ingevolge art. 40, laatste lid, Ger.W., niet rechtsgeldig verklaren op de enkele grond dat 
degene aan wie betekend is, moet bewijzen dat zijn belangeri werden geschaad. (Cass., 15 sept. 
1993, A.R. P.93.0234.F, nr 349.) 

Er werd geoordeeld dat de betekening aan de procureur des Konings, om reden dat de betrok
kene "afgevoerd is van ambtswege", dan wanneer blijkt dat zijn verblij:tplaats in het buitenland 
gekend was en hij bij zijn raadsman woonstkeuze had gedaan, ongedaan is. (Cass., 24 sept. 1996, 
A.R. P.96.1208.N en P.96.1222.N, nr. 327.) 

Daarentegen is de berekening aan de procureur des Konings rechtsgeldig : wanneer deze door 
het eigen toedoen van de verdachte op het ogenblik van de berekening van de akte (van dag
vaarding) diens woon- ofverblijfplaats niet kende (Cass., 3 jan. 1995, A.R. P.93.1511.N, nr. 2 en 
de voetnoot 1); wanneer degene aan wie betekend wordt ambtshalve van de bevolkingsregisters 
is geschrapt, nu de mogelijkheid dat betrokkene op een adres in de vreemde zou kunnen wordt 
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3° Wanneer op de voorziening van de beklaagde de beslissing op de strafvordering ver
nietigd wordt omdat het hager beroep van het O.M. door de appelrechter ontvan
kelijk is verklaard hoewel het niet ontvankelijk was, strekt de vernietiging zich niet 
uit tot de beslisisng op de regelmatige hogere beroepen van de burgerlijke partijen 
(2). 

(Z ... E.A. T. V ... E.A.) 

ARREST 

(A.R. P.97.0156.N) 

RET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 19 december 1996 in ha
ger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te leper; 

aangetroffen, het openbaar ministerie niet verplicht desomtrent opsporingen te doen (Cass., 14 feb. 
1995, A.R. P.93.143l.N, nr. 89); wanneer het exploot eerst vruchteloos is verzonden aan het door 
de geadresseerde verkeerd opgegeven adres in het buitenland. (Cass., 15 dec. 1993, A.R. nr 
P.93.1140.F, nr. 527; R. DE CoRTE en K. SEYEN, De adressering van de procespartij en de bereke
ning, R. Cass., 1994, 21.) 

De mogelijkheid tot overmaking van het afschrift van de akte bij een ter post aangetekende brief 
aan de woon- ofverblijfplaats in het buitenland geldt luidens art. 40 Ger.W. onverminderd enige 
andere wijze van toezending overeengekomen tussen Belgie en hetland waar de betrokkene zijn 
woon- ofverblijfplaats heeft. Uit die bepaling wordt afgeleid dat wanneer er een internationaal 
ofbilateraal verdrag bestaat tussen Belgie en hetland waar de geadresseerde woont ofver
blijft, dit verdrag dient toegepast en niet art. 40, eerste lid, Ger.W. (P. DE RIDDER, De betekening 
in het buitenland, Bruylant, 1998, nr 9; J. PELSMAEKERS, De betekening in het buitenland in straf
zaken, R. W, 1989-90, 353 [355]; P. RoUARD, Droit judiciaire prive, La procedure civile, II, 1, nr 369.) 
Niettemin werd er beslist dat de niet-naleving van de regels inzake mededeling van processtuk
ken, bedoeld in het Europees Verdrag van 20 april 1959 aangaande de wederzijdse rechtshulp in 
strafzaken (ERV) op zichzelf niet voldoende is om een rechtstreekse dagvaarding nietig te ver
klaren, die op verzoek van een burgerlijke partij aan een in het buitenland wonende persoon, over
eenkomstig de regels van het Belgisch recht en inzonderheid van art. 40 Ger.W., is betekend; zo
danig stuk kan enkel worden nietig verklaard als een wezenlijk gegeven van dat stuk ontbreekt 
ofindien vaststaat dat de onregelmatigheid ervan afbreuk kan doen aan de wezenlijke belan
gen van de Staat op wiens grondgebied de gedaagde verblijft of aan de rechten van die ge
daagde, met name aan zijn recht van verdediging. (Cass., 16 okt. 1991, A.R. 8601, nr. 91.) 

Art. 30, eerste lid, Benelux-Uitleveringsverdrag (BUV, 27 juni 1962) maakt ook de recht
streekse toezending van processtukken mogelijk bij aangetekend schrijven door de bevoegde au
toriteiten of deurwaarders. Daarentegen werd een betekening in het Groothertogdom Luxem
burg door bemiddeling van een plaatselijke gerechtsdeurwaarder op verzoek van een Belgische 
ambtgenoot, ongeldig bevonden. (Cass., 31 maart 1982, A.C., 1981-82, nr. 464.) 

Een rechtstreekse toezending van gerechtelijke stukken over de post is eveneens toegelaten krach
tens art. 52.1 Schengen Uitvoeringsovereenkomst (19 juni 1990). 

Tenslotte zijn er de gevallen waar de verzoekende instantie beroep doet op de bemiddeling van 
de in de verdragen aangewezen bevoegde autoriteiten van de aangezochte staat om de stukken 
aan de belanghebbende over te maken. (Cass., 17 april1991, A.R. 8795, nr. 429; 18 nov. 1992, A.R. 
9697, nr. 736.) Die overheden kunnen o.m. zijn de minister van Justitie (in bilaterale verdra
gen), de rechterlijke autoriteiten (art. 15.4 ERV), het openbaar ministerie (artt. 30 en 31 BUV.) 
Daarbij kan de verzoekende Staat o:!Wel geen bijzondere eisen stellen omtrent de wijze van uit
reiking der stukken, o:!Wel vragen dat de stukken zouden betekend worden volgens een proce
dure, bepaald in de wetgeving van de aangezochte Staat of overeenkomstig een bijzondere pro
cedure die met die wetgeving verenigbaar is. (Art. 7.1 ERV; art. 30.2 BUV; art. 52.5 Schengen 
Overeenkomst.) 

Bij a:!Wezigheid van een specifieke verdragsrechtelijke aanduiding kunnen alsdan drie moge
lijkheden worden weerhouden waarbij de berekening van de akte in de zin van art. 32 Ger.W. kan 
worden geacht te zijn verricht, met name : 

a. bij de aanzegging van de akte aan de instantie van de verzoekende Staat, bevoegd voor de 
overmaking van de stukken aan de buitenlandse overheden met het oog op de uitreiking ervan 
(Cass., 10 maart 1975, A. C., 1975, 768); 

b. op het ogenblik dat de buitenlandse overheid zelf de aan de geadresseerde af te geven akte 
ontvangt (Cass., 8 juni 1988, A.R. 6602, nr. 614; 20 juni 1990, A.R. 8358, nr. 612); => => 
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Gelet, wat de eiser Wojciech Zielinski betreft, op de neergelegde memo
rie waarvan een door de griffier van het Hofvoor eensluidend verklaarde ko
pie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt; 

I. Op de voorziening van Wojciech Zielinski : 
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen ei

ser ingestelde stra:!Vordering : 
Over het middel : 
Overwegende dat de procureur des Konings bij de Rechtbank van Eer

ste Aanleg te leper bij akte van 6 mei 1996 hoger beroep instelde tegen het 
vonnis van 15 april 1996 van de Politierechtbank te leper waarbij eiser van 
de hem ten laste gelegde feiten werd vrijgesproken; 

Overwegende dat naar luid van het artikel205 Wetboek van Stra:!Vorde
ring het openbaar ministerie bij het hof of de rechtbank die van het be
roep kennis moet nemen, op straffe van verval, binnen vijfentwintig da
gen te rekenen van de uitspraak van het vonnis, zijn beroep moet betekenen, 
hetzij aan de beklaagde, hetzij aan de voor het misdrijf civielrechtelijk aan
sprakelijke partij; 

Dat de termijn voor betekening aan eiser van het hoger beroep van het 
openbaar ministerie verstreek op 10 mei 1996; 

Overwegende dat reeds vanaf de vaststelling van de aan eiser ten laste ge
legde feiten zijn woonplaats in Polen gekend was; 

Overwegende dat naar luid van artikel40, eerste lid, Gerechtelijk Wet
hoek, ten aanzien van hen die in Belgie geen gekende woonplaats, verblijf
plaats, of gekozen woonplaats hebben, de gerechtsdeurwaarder bij een ter 
post aangetekende brief het afschrift van de akte aan hun woonplaats of aan 
hun verblijfplaats in het buitenland stuurt en met de luchtpost indien de 
plaats van bestemming niet in een aangrenzend land ligt, onverminderd enige 

c. wanneer het stuk wordt uitgereikt aan de geadresseerde, al dan niet aan persoon (zie J. LAE
NENs, Tijdstip van een betekening in Duitsland, noot onder Antwerpen, 16 maart 1998, R. W., 1999-
2000, 643). 

De aangezochte Staat is gehouden het bewijs van de uitreiking aan de verzoekende staat te doen 
geworden. In tegenstelling tot de mededelingsprocedure in de aangezochte staat die verdrags
rechtelijk wordt bepaald, worden de procedurele gevolgen van de mededeling daarna opnieuw bij 
uitsluiting beheerst door de interne wetgeving van de verzoekende Staat (F. Thomas, o.c., nr 277.) 

Voor het hoger beroep van het openbaar ministerie bij het hof of de rechtbank die van dat rechts
middel kennis moet nemen, schrijft art. 205 Sv. voor dat het beroep op straffe van verval bin
nen 25 dagen te rekenen van de uitspraak van het vonnis moet worden betekend aan de be
klaagde en/of de burgerrechtelijk aansprakelijke partij. (Cass., 10 jan. 1990, A.R. 7743, nr. 286.) 

In het geval dat die betekening aan een persoon in het buitenland moet plaatsvinden, zal aan 
de (korte) wettelijke vervaltermijn meestal slechts voldaan kunnen worden middels een beteke
ning overeenkomstig art. 40 Ger.W. ofvolgens de wijze sub litera a hoger vermeld. 

De andere mogelijkheden van betekening (b en c) zullen in de regel omzeggens altijd de nale
ving van de termijn van art. 205 Sv. onmogelijk maken. 

Waar art. 205 Sv. ten slotte bepaalt dat het exploot dagvaarding bevat binnen 60 dagen, zal deze 
terrnijn verlengd worden als de betekende in het buitenland verblijft. (Cass., 5 nov. 1980, A. C., 1980-
81, nr. 145, en de nootA. VANDEPLAS inR. W., 1981-82, 1399.) Die verlenging zal gebeuren met toe
passing van art. 55 Ger.W., desgevallend ook rekening gehouden met verdragsrechtelijk be
paalde terrnijnen (art. 7.3 ERV). Het openbaar ministerie dient hierbij acht te slaan op de langste 
termijn. (Cass., 24 okt. 1966,A.C., 1967, 262.) MDS. 

(2) Cass., 19 nov. 1980, A. C., 1980-81, nr. 170, en 24 jan. 1990, A.R. 7870, nr. 324. 
In het geval waar het hoger beroep van het openbaar ministerie door de bestreden beslissing 

ten onrechte ontvankelijk werd verklaard, kan cassatie van de beslissing op de strafVordering ge
schieden met verwijzing- zoals te dezen- of zonder verwijzing. (Cass., 29 mei 1984, A.R. 8520, 
nr. 553, en 24 jan. 1990, hoger verrneld.) 
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andere wij ze van toezending overeengekomen tussen Belgie en het land waar 
zij hun woon- of verblijfplaats hebben; 

Overwegende dat naar luid van het artikel16 van het op 13 mei 1931 tus
sen het Koninkrijk Belgie en de Poolse Republiek gesloten Verdrag van Uit
levering en van Gerechtelijke Bijstand in Strafrechtelijke Zaken de over
handiging van gerechtelijke akten aan een persoon die zich op het grondgebied 
van de aangezochte staat bevindt, zal verricht worden door de bevoegde over
heid van deze Staat; 

Dat naar de termen van het exploot van 9 mei 1996 de gerechtsdeurwaar
der Emile Van Cappel de akte van beroep heeft "betekend" aan eiser, met toe
voeging "Aangezien de gedaagde partij in Polen verblijft, zo heb ik voor hem 
een kopie van mijn onderhavig exploot met een vertaling in de Franse taal 
overhandigd aan de heer procureur des Konings te leper (. .. )", waarbij de ru
briek "sprekende met" niet werd ingevuld in uitvoering van een beteke
ning, maar aileen in verband met de overhandiging van een kopie van het 
exploot aan de procureur des Konings "teneinde aanzegging in Polen"; 

Overwegende overigens dat noch met toepassing van het artikel 40, eer
ste lid, Gerechtelijk Wetboek, noch met toepassing van de bepalingen van het 
Belgisch-Pools rechtshulpverdrag, een betekening van het hager beroep van 
het openbaar ministerie aan de procureur des Konings rechtsgeldig is; 

Dat de vermelde akte van de gerechtsdeurwaarder Van Cappel aileen dien
stig kan zijn als een verzoek aan de procureur des Konings met het oog op 
de toepassing van de door het Belgisch-Pools rechtshulpverdrag bepaalde wij
zen van betekening door overmaking van stukken; 

Overwegende dat luidens artikel 23 van voornoemd Belgisch-Pools 
rechtshulpverdrag aile mededelingen tussen beide verdragsluitende Sta
ten uit te wisselen in uitvoering van deze overeenkomst behalve degene be
treffende de vragen om uitlevering of om voorlopige aanhouding, door recht
streekse briefwisseling tussen de Ministeries van Justitie van beide Staten 
zullen geschieden; 

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat het verzoek om rechtshulp door de procureur-generaal bij het Hof 
van Beroep te Gent aan het departement van Justitie 13 mei 1996 dagte
kent; 

Dat alsdan de bij artikel 205 van het Wetboek van Strafvordering 
bepaalde vervaltermijn voor het betekenen aan eiser van het hager beroep 
van het openbaar ministerie verstreken was; 

Dat de beslissing van de appelrechters dat het hager beroep van het open
baar ministerie tijdig en regelmatig werd ingesteld en derhalve ontvanke
lijk is, niet naar recht verantwoord is; 

Dat het middel in zoverre gegrond is; 

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

Overwegende dat wanneer, op de voorziening van de beklaagde, de be
slissing op de strafvordering vernietigd wordt omdat het hager beroep van 
het openbaar ministerie door de appelrechter ontvankelijk is verklaard hoe
wei het niet ontvankelijk was, de vernietiging zich niet uitstrekt tot de be
slissing op de regelmatige hager beroepen van de burgerlijke partijen; 
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Overwegende dat eiser geen middel aanvoert; 

II. Op de voorzieningen van Warta S.A. en het Belgisch Bureau voor Auto
verzekeraars, vrijwillig tussengekomen partijen: 

Overwegende dat de eisers cassatieberoep instelden "tegen al de beschik
kingen van het vonnis te hunnen laste uitgesproken"; 

Overwegende dat het bestreden vonnis geen beschikkingen ten laste van 
de eisers inhoudt; 

Dat de voorzieningen niet ontvankelijk zijn bij gebrek aan belang; 

Om die redenen, ongeacht de neergelegde memorie in zoverre deze werd 
ingediend namens de eisers Warta S.A. en het Belgisch Bureau voor Auto
verzekeraars en niet de ontvankelijkheid van de voorzieningen van deze ei
sers betreft, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de eiser Woj
ciech Zielinski veroordeelt op strafrechtelijk gebied; verwerpt zijn voorziening 
voor het overige; verwerpt de voorzieningen van de eisers Warta S.A. en het 
Belgisch Bureau voor Autoverzekeraars V.Z.W.; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde von
nis; veroordeelt de eiser Wojciech Zielinski in de helft van de kosten van zijn 
voorziening; laat de overige kosten van deze voorziening ten laste van de 
Staat; veroordeelt de eisers Warta S.A. en het Belgisch Bureau voor Auto
verzekeraars V.Z.W. in de kosten van hun voorzieningen; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de correctionele Rechtbank te Kortrijk, zitting hou
dende in hoger beroep. 

25 januari 2000 - 2° kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Holsters, voorzit
ter- Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal- Advocaat : 
mr. Simont. 

Nr. 63 

2° KAMER - 25 januari 2000 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN - GEEN CONCLUSIE - STRAFZA
KEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- VEROORDELENDE BE
SLISSING OP DE STRAFVORDERING- SOCIAAL STRAFRECHT- VERMELDING VAN DE WETTE
LIJKE BEPALINGEN- GELDBOETE TE VERMENIGVULDIGEN MET HET AANTAL WERKNEMERS. 

Onwettig is de veroordeling tot een geldboete zoveel maal als er werknemers bij het 
sociaalrechtelijk misdrijf betrokken zijn, zonder vermelding van de wetsbepaling die 
toelaat de geldboete te vermenigvuldigen met het aantal werknemers (1). (Art. 149 
G.W.) 

(1) Zie Cass., 5 juni 1979 (A. C., 1978-79, 1159). 
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(M ... E.A.) 

ARREST 

(A.R. P.97.1438.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 oktober 1997 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen; 

I. Op de voorziening van Renzo Mela : 
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij eiser we

gens de telastleggingen A en B tot straf wordt veroordeeld : 
Overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschre

ven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de 
wet is gewezen; 

B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij eiser we
gens de telastleggingen C en D tot straf wordt veroordeeld : 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 195, inzonderheid eerste lid en 211 Wetboek van Straf

vordering, 
doordat het hof van beroep in de bestreden beslissing eiser schuldig verklaart aan 

de feiten van tenlastelegging C (volledig) enD, die het door eenheid van opzet ver
bonden acht, en overeenkomstig artikel 65 Strafwetboek veroordeelt tot een geld
boete van 500 frank x 17 = 8.500 frank, vermeerderd met 99 opdecimes, alzo ge
bracht op 850.000 frank of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden, met 
gedeeltelijk uitstel van de tenuitvoerlegging, en eiseres burgerrechtelijk aansprake
lijk verklaart voor de betaling van de boetes en de kosten, onder vermelding van "de 
artikelen aangehaald in de tenlasteleggingen, alsook de (hierna vernoemde) artike
len", 

terwijl ieder veroordelend vonnis overeenkomstig artikel 195, eerste lid, Wetboek 
van StrafVordering de feiten dient te vermelden waaraan de gedaagden schuldig of 
waarvoor zij aansprakelijk geoordeeld worden, alsmede de straf, de burgerlijke ver
oordelingen en de toegepaste wetsbepalingen, welk voorschrift overeenkomstig arti
kel211 van hetzelfde wetboek eveneens geldt voor de vonnissen in hoger beroep ge
wezen; eiser te dezen schuldig werd bevonden aan de feiten van de tenlasteleggingen 
C enD, die door de strafrechter door eenheid van opzet verbonden werden geacht en 
dienvolgens overeenkomstig artikel 65 Strafwetboek bestraft werden met de zwaar
ste straf; eiser aldus overeenkomstig artikel 172, § 1, 1 o van de Programma wet van 
22 december 1989 veroordeeld werd tot een geldboete van 500 frank; het hofvan be
roep evenwel nalaat de wetsbepaling aan te duiden krachtens dewelke deze veroor
deling vermenigvuldigd kon worden met het aantal werknemers ten aanzien waar
van de overtreding werd vastgesteld, te weten 17, 

zodat het arrest niet regehnatig met redenen is omkleed (schending van de in de aan
hefvermelde wetsbepalingen) en eisers dienvolgens niet wettig konden worden ver
oordeeld): 

Overwegende dat de appelrechters eiser wegens de telastleggingen C en 
D tot een straf veroordelen van 17 maal een geldboete van 500 frank op grand 
dat de telastlegging C (geen afschrift van de arbeidsovereenkomst van de deel
tijdse werknemers bewaard) met betrekking tot 17 deeltijdse werknemers 
werd begaan, zonder vermelding van de wetsbepaling die toelaat de geld
boete te vermenigvuldigen met het aantal werknemers ten aanzien waar
van de overtreding werd begaan; 

Dat het middel gegrond is; 
C. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij eiser 

wordt veroordeeld tot het betalen van een vergoeding aan de Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid : 
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Overwegende dat de hierna uit te spreken vernietiging van de beslis
sing waarbij eiser tot straf wordt veroordeeld we gens de telastleggingen C 
enD, de vernietiging meebrengt van de beslissing waarbij eiser wegens het 
feit C wordt veroordeeld tot het betalen van een wergoeding aan de Rijks
dienst voor Sociale Zekerheid, die er het gevolg van is; 

II. Op de voorziening van White Horse N.V.: 
Overwegende dat het middel van eiseres, dat hetzelfde is als dat van ei

ser, om dezelfde redenen gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uit
spraak doet over de telastleggingen C enD, eiser veroordeelt tot het beta
len van een vergoeding aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en eise
res civielrechtelijk aansprakelijk verklaart voor de geldboeten en de kosten 
uitgesproken ten laste van eiser; verwerpt de voorzieningen voor het ove
rige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 
het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt de eisers in de helft van de 
kosten; laat de overige kosten ten laste van de Staat; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent. 

25 januari 2000- 2e kamer- Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Thr
slaggeuer : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Butzler. 

Nr. 64 

2e KAMER- 25 januari 2000 

(VOLTALLIGE TERECHTZITTING) 

1 o MISDRIJF- RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING- RECHTVAARDIGING- ONOVERWIN
NELIJKE DWALING- BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER 

2° ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER- MIS
DRIJF- RECHTVAARDIGING- ONOVERWINNELIJKE DWALING. 

3° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTI
KEL 6.1- STRAFVERVOLGING- REDELIJKE TERMIJN- OVERSCHRIJDING- GEVOLG. 

4 ° STRAF- ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID - STRAFVERVOLGING- REDE
LIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - GEVOLG. 

5° STRAFVORDERING- STRAFVERVOLGING- REDELIJKE TERMIJN- OVERSCHRIJDING 
-GEVOLG. 

6° DOUANE EN ACCIJNZEN- BETALING VAN RECHTEN EN TAKSEN DOOR FRAUDE AAN 
SCHATKIST ONTTROKKEN- BIJZONDER OPZET. 

7° GEESTRIJKE DRANKEN- SLIJTERIJEN- OPENINGSBELASTING- BETALING VAN RECH
TEN EN TAKSEN DOOR FRAUDE AAN SCHATKIST ONTTROKKEN- BIJZONDER OPZET. 
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1 o en 2° De rechter in strafzaken stelt onaantastbaar in feite vast dat een door een be
klaagde aangevoerd feit of omstandigheid zijn verweer dat hij handelde ingevolge on
overwinnelijke dwaling, aannemelijk maakt (1). 

3°, 4 o en 5° Voor zover ondertussen het bewijs niet is teloorgegaan of de uitoefening van 
het recht van verdediging niet onmogelijk is geworden, bepaalt de rechter in straf
zaken bij overschrijding van de redelijke termijn voor de berechting van de zaak het 
meest passende herstel voor het door de beklaagde hierdoor geleden leed of nadeel; 
dit herstel kan bestaan, hetzij in het opleggen van een lagere straf dan de wettelijk 
bepaalde minimumstraf of enige straf, zelfs na toe passing van verzachtende om
standigheden, zo de wet dit toelaat, hetzij in het uitspreken van een schuldigver
klaring alleen (2). (Art. 6.1 E.V.R.M.) 

6° en 7o Uit de bewoordingen van art. 266, § 1, Douane en Accijnzenwet dat bepaalt 
dat "behoudens tegenstrijdige beschikkingen in bijzondere wetten en onvermin
derd de boeten en verschuldigdverklaringen ten bate van de Schatkist, de overtre
ders, hun medeplichtigen en de voor het misdrijf aansprakelijke personen solidair 
(zijn) gehouden tot betalen van rechten en taksen welke door de fraude aan de Schat
kist werden onttrokken, zomede van de eventueel verschuldigde nalatigheidsinte
resten" blijkt niet dat het vermelde artikel slechts toepasselijk is in geval van be
wezen verklaren van een misdrijf waarvoor een bijzonder opzet vereist is (3). (Art. 166, 
§ 1, Douane en Accijnzenwet en art. 35 K.B. 3 april 1953 tot samenordening van wets
bepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken.) 

(BELGISCHE STAAT- MIN. VAN FINANCIEN T. S ... ) 

ARREST 

(A.R. P.98.0284.N ) 

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 21 januari 1988 op ver-
wijzing door het Hofvan Beroep te Brussel gewezen; 

Gelet op het arrest van het Hof van 26 november 1996; 
I. Op de voorziening van de Belgische Staat : 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 1, 1°, 10, 11, 23 § 1, 31, 32, 35, 37 § 2, 41 en 42 van de 

bij koninklijk besluit van 3 april 1953 gecoiirdineerde bepalingen betre:ffende de slij
terijen van gegiste dranken, al deze artikelen behalve de artikelen 31, 32 en 42 zo
als gewijzigd bij de wet van 6 juli 1967, 

doordat het arrest de telastlegging sub 1 niet bewezen verklaart, om de redenen : 
dat er immers twijfel bestaat nopens het moreel element van het misdrijf nu ver
weerder aannemelijk maakt dat hij door de hoofdcontroleur van de bijgevoegde ver
volgende partij werd geadviseerd de huurwaarde te bepalen zoals hij het bij zijn aan
gifte heeft gedaan; dat hij aannemelijk maakt dat hij deze ambtenaar bij zijn verzoek 

(1) Zie Cass., 7 mei 1991, A.R. nr. 4343, nr. 463, en 10 jan. 1995, A.R. P.93.0976.N, nr. 17. 

(2) Bij arrest in voltallige terechtzitting op 9 dec. 1997 uitgesproken (A.R. P.96.0448.N, nr. 543) 
had het Hof beslist dat de feitenrechter, wanneer hij regelmatig vaststelt dat de redelijke ter
mijn overschreden is, de strafvordering niet op deze grond onontvankelijk ofvervallen mag ver
klaren; dat hij in voorkomend geval de straf tot het wettelijke minimum kan terugbrengen en zelfs 
kan volstaan met een schuldigverklaring. 

In zijn conclusie had het O.M. reeds de oplossing aangereikt dat de feitenrechter in bepaalde 
gevallen een straf, lager dan de wettelijke minimumstraf, zou moeten kunnen uitspreken. Die sug
gestie is in het geannoteerde arrest thans uitdrukkelijk weerhouden. 

(3) Zie A. V ANDEPLAS, Drankslijterijen van gegiste dranken : ontgaan van belastingen, nr. 75, 
in Comm. Strafi:; M. VITO, La taxe d'ouerture des delits de boissons fermentees, Editions du Jeune 
Barreau de Liege, 1996, 82-83. 
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tot advies voorafgaand aan de aangifte alle dienstige elementen bekend heeft ge
maakt; dat aannemelijk is dat hij, in die omstandigheden, onoverwinnelijk heeft ge
dwaald, 

terwijl artikel 23 § 1 van de samengeordende wetsbepalingen inzake slijterijen van 
gegiste dranken, gevoegd bij het koninklijk besluit van 3 april 1953 in de verplich
ting voorziet voor de nieuwe slijter om ten minste vijftien dagen voordat hij zijn be
drijf begint, bij de ontvanger der accijnzen een aangifte in te dienen; in deze aan
gifte dient hij onder meer de werkelijke ofvermoede huurwaarde van de lokalen op 
te geven; de gegevens van deze aangifte vallen volledig onder de verantwoordelijk
heid van de aangever. Het louter aannemelijk maken van een voorafgaande consul
tatie ten andere de feitenrechter niet toelaat te besluiten tot het bestaan van een on
overwinnelijke dwaling, 

zodat de mogelijkheid dat verweerder onjuist werd geadviseerd de vrijspraak voor 
feit I niet kan wettigen (schending van al de in hoofde van het middel vermelde wets
bepalingen) : 

Overwegende dat de rechter in strafzaken onaantastbaar in feite vast
stelt dat een door een beklaagde aangevoerd feit of omstandigheid zijn ver
weer dat hij handelde ingevolge onoverwinnelijke dwaling, aannemelijk 
maakt; 

Overwegende dat de beklaagde die een grond van rechtvaardiging of van 
schulduitsluiting aanvoert die niet elke grond van waarschijnlijkheid mist, 
deze niet client te bewijzen, maar dat het aan het openbaar ministerie, de ver
volgende partij of de burgerlijke partij staat het tegenbewijs te leveren; dat 
de omstandigheid dat voor een als misdrijf omschreven feit geen bijzonder 
opzet is vereist, hieraan niet afdoet; 

Overwegende dat de appelrechters oordelen dat het moreel element van 
het misdrijfniet is bewezen, omdat verweerder "aannemelijk maakt dat hij 
door de hoofdcontroleur van de bijgevoegde vervolgende partij (eiser) werd 
geadviseerd de huurwaarde te bepalen zoals (verweerder) het bij zijn aan
gifte (deed); dat (verweerder) aannemelijk maakt dat (verweerder) deze amb
tenaar bij zijn verzoek tot advies voorafgaand aan de aangifte alle dien
stige elementen bekend heeft gemaakt; dat aannemelijk is dat (verweerder) 
in die omstandigheden onoverwinnelijk heeft gedwaald"; 

Dat de rechters op grond van deze motivering wettig vermogen te oorde
len dat ''het feit van de tenlastelegging sub I, dat door de eerste rechter be
wezen werd verklaard, niet bewezen is gebleven", mitsdien de beslissing naar 
recht verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 1, 1°, 23 § 1, 31, 32, 35, 37 § 2, 41 en 42 van de bij ko

ninklijk besluit van 3 april 1953 gecoordineerde bepalingen betreffende de slijte
rijen van gegiste dranken, al deze artikelen behalve de artikelen 31, 32 en 42 zoals 
gewijzigd bij de wet van 6 juli 1967, en onjuiste toepassing van artikel6, 1 van het 
Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM), 

doordat het arrest, na vastgesteld te hebben dat het feit van de telastlegging II be
wezen is gebleven mits een wijziging van de datum waarop dit feit voltrokken was, 
nochtans oordeelt dat verweerder terecht voorhoudt dat de behandeling van deze zaak 
niet binnen een redelijke termijn, zoals vermeld in artikel 6 al. 1 van het Europees 
Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijhe
den (EVRM) is geschied, na uiteenzetting van de omstandigheden die de appE+ 
rechter tot deze bevinding leiden, oordeelt dat de duur van de overschrijding van de 
redelijke termijn kan worden bepaald op twee jaar, verder vaststelt dat noch deze over
schrijding, noch enige andere omstandigheid eigen aan deze zaak een schending van 
het recht van verdediging hebben veroorzaakt, en dat een daadwerkelijk rechtsher
stel aan verweerder kan toegestaan worden door vermindering van de boete van 
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1.500.000 frank tot 500.000 frank, en op grond van deze redenen verweerder veroor
deelt tot de betaling van de aldus verminderde boete, ten bedrage van 500.000 frank, 
benevens de betaling van de verschuldigde belasting zelf ten bedrage van 750.000 frank, 

terwijl de bodemrechter enerzijds vaststelt dat de in casu verschuldigde aanvul
lende belasting uiterlijk moest betaald zijn op 8 december 1986, en op die datum niet 
betaald was, zodat bewezen is de inbreuk op de bepaling van artikel 23 § 1 van de bij 
koninklijk besluit van 3 april 1953 gecoiirdineerde bepalingen betreffende de slijte
rijen van gegiste dranken, zoals gewijzigd bij de wet van 6 juli 1967, uit deze vast
stelling blijkt dat verweerder de verplichtingen, die hem door de artikelen 1, 1 o en 23, 
§ 1, van genoemd besluit (zijn opgelegd) niet is nagekomen, 

en terwijl de sanctie op deze inbreuk bij artikel 35, §§ 1 en 2, van hetzelfde be
sluit, gesteld wordt op het dubbel van de verschuldigde belasting, onverminderd de 
betaling van de belasting zelf, uit de artikelen 41 en 42 van hetzelfde besluit voort
vloeit dat deze boete van rechtswege verschuldigd is, enkel door het feit dat de in
breuk voltrokken is, ongeacht het bestaan van bedrieglijk opzet of van verzach
tende omstandigheden; dat het ontstaan van de wettelijke schuld inzake administratieve 
boeten, in de onderhavige zaak, de in die zin gevestigde algemene regel inzake douane
rechten en accijnzen volgt, 

en terwijl de vaststellingen van de appelrechters, volgens welke : (a) geen bewijs
middelen teloorgingen, (b) het mogelijk is geweest een eerlijk proces te garanderen, 
(c) de verdediging op geen enkele wijze werd beperkt ofbemoeilijkt, (d) de enige schade, 
die verweerder heeft geleden, de psychische spanning is, veroorzaakt door te lang on
der de dreiging van de huidige vervolging te moeten leven, niets ontnemen aan de vast
stelling dat het feit, met name het ontbreken van de verschuldigde betaling, bewe
zen is, zodat het hieraan verbonden strafgevolg enkel datgene kan zijn dat de wet voor 
de bewezen feiten oplegt, 

zodat het arrest, dat de van verweerder gevorderde boete om de bovenvermelde re
denen van 1.500.000 frank tot 500.000 frank herleidt, de wettelijke bepalingen die deze 
boete opleggen schendt (schending van al de in hoofde van het middel aangeduide wets
bepalingen) : 

Overwegende dat de rechter in strafzaken onaantastbaar oordeelt of de re
delijke termijn voor de berechting van de zaak, waarop elke beklaagde recht 
heeft, al dan niet is overschreden; 

Dat hij bij overschrijding van die termijn, voor zover ondertussen het be
wijs niet teloor is gegaan of de uitoefening van het recht van verdediging niet 
onmogelijk is geworden, het meest passende herstel moet bepalen voor het 
door de beklaagde hierdoor geleden leed of nadeel; 

Dat dit herstel kan bestaan, hetzij in het opleggen van een lagere straf dan 
de wettelijk bepaalde minimumstraf of enige straf, zelfs na toepassing van 
verzachtende omstandigheden zo de wet dit toelaat, hetzij in het uitspre
ken van een schuldigverklaring alleen; 

Overwegende dat in zoverre het middel ervan uitgaat dat de rechter bij 
overschrijding van de redelijke termijn voor een overtreding van artikel 35, 
§ 1 en 2, van het koninklijk besluit van 3 april 1953, dat een boete bepaalt 
van tweemaal de belasting en geen verzachtende omstandigheden toelaat, 
enkel deze wettelijk bepaalde straf kan opleggen, faalt naar recht; 

Overwegende, voor het overige, dat de appelrechters op grond van de door 
hen vermelde feitelijke gegevens wettig vermogen te oordelen dat de rede
lijke termijn is overschreden, dat geen bewijsmiddelen teloorgingen en de ver
·dediging op geen wijze werd beperkt of bemoeilijkt, dat eiser door de over
schrijding van de redelijke termijn leed onderging en geen ander nadeel en, 
ten slotte, dat hiervoor rechtsherstel kan worden geboden door het vermin
deren van de boete van 1.500.000 frank- bedoeld wordt de wettelijk be
paalde boete- tot 500.000 frank; 
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Dat de appelrechters hierdoor geen van de in het middel aangehaalde wets-
bepalingen schenden; 

Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen; 

II. Op de voorziening van Marc Spiessens : 

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen ei
ser ingestelde strafVordering waarbij eiser : 

1. van de telastlegging I is vrijgesproken : 

Overwegende dat de voorziening bij gebrek aan belang niet ontvanke
lijk is; 

2. wegens de telastlegging II wordt veroordeeld : 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 6.1 van het Europees Verdrag van 4 november 1950 tot 
bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden, goedge
keurd bij wet van 13 mei 1955, en 149 van de gecoiirdineerde Grondwet van 17 fe
bruari 1994, 

doordat het Hofvan Beroep te Brussel bij het bestreden arrest het bestreden von
nis tenietdoet, behoudens voor zover uitspraak werd gedaan over de kosten, en, voor 
het overige, opnieuw rechtsprekend, beklaagde vrijspreekt van de tenlastelegging sub 
1 en hem veroordeelt uit hoofde van de heromschreven tenlastelegging sub II tot een 
boete van 500.000 frank of een vervangende gevangenisstrafvan 3 maanden en tot 
betaling van 750.000 frank, zijnde de verschuldigde aanvullende openingsbelasting, 
te vermeerderen met de nalatigheidsintresten tegen de wettelijke rentevoet vanaf 9 
december 1986, na onder meer te hebben overwogen "dat de beklaagde terecht voor
houdt dat de behandeling van deze zaak niet binnen redelijke termijn, zoals ver
meld in artikel 6, alinea 1, EVRM, is geschied; dat deze termijn aanving op 3 maart 
1989, datum waarop de beklaagde ervan kennis kreeg dat, met betrekking tot het be
wezen feit, een proces-verbaal door de administratie zou worden opgesteld, nu v66r 
die datum de beklaagde op geen enkele wijze heeft kunnen ervaren dat hij van een 
misdrijf werd verdacht, laat staan dat hij kans liep voor een misdrijf te worden ver
volgd; dat de beklaagde zelf aangeeft dat hij bij het aangeven van de openings
belasting te goeder trouw was en dat hij overigens desbetreffend wordt vrijgespro
ken, zodat de aanvang van voormelde termijn in ieder geval niet op die datum kan 
worden gesitueerd; dat een eenvoudige voorwaardelijke "dreiging" met vervolging zo
als die geschiedde op 28 november 1986 en 5 augustus 1988, rekening houdend met 
de omstandigheden van huidige zaak, voormelde termijn niet doet lopen; dat 
vertraging die relevant is met betrekking tot het overschrijden van de redelijke 
termijn, werd opgelopen - door de afwezigheid van de raadsman van de bijge
voegde vervolgende partij voor de eerste rechter en derhalve gedurende de periodes 
dat de behandeling van de zaak omwille van deze afwezigheid moest worden uitge
steld, afwezigheid nopens dewelke deze partij geen overmacht aannemelijk maakt, laat 
staan bewijst;- door een deel van de termijn die verliep alvorens werd gedag
vaard ter behandeling na verwijzing ten gevolge van het eerste hierboven vermelde 
arrest van het Hofvan Cassatie en door een deel van de duur van de procedures in 
cassatie en van het beraad door de rechters ten gronde voor zover de uitspraak van 
hun beslissing werd uitgesteld, nu deze duur klaarblijkelijk werd bei:nvloed door over
belasting van deze rechtscolleges en derhalve werd verlengd hoven een redelijke duur 
ervan die verantwoord is door de complexiteit van de zaak of door enig element dat 
tot een goede rechtsbedeling behoort; dat de duur van de overschrijding van de re
delijke termijn kan worden bepaald op twee jaar; dat de schade die de beklaagde on
dervond wegens voormelde termijnoverschrijding beperkt bleef tot het te lang in de 
onzekerheid blijven nopens het lot dat huidige strafvordering uiteindelijk zou wor
den beschoren; dat uit niets blijkt dat hij andere schade leed dan het ondergaan van 
de psychische spanning welke werd veroorzaakt doordat hij te lang onder de drei
ging van huidige vervolging moest leven; dat, in die omstandigheden, voormeld rechts
herstel kan worden geboden door het verminderen van de boete van 1.500.000 frank 
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tot 500.000 frank; dat het niet verantwoord voorkomt de beklaagde niet meer te straf
fen nu, rekening houdend met de aard van het gepleegde misdrijf, het recht en het be
lang dat de maatschappij te dezen heeft zwaarder weegt dan het leed dat de be
klaagde werd aangedaan; dat het belang van de maatschappij en het streven naar 
verbetering van de beklaagde het opleggen van een straf vereisen nu uit de feite
lijke elementen van de zaak kan worden afgeleid dat de beklaagde ane halsstarrig 
zijn fiscale verplichtingen heeft verzuimd, zodat huidige bestraffing hem er hopelijk 
zal toe aanzetten meer verantwoordelijkheids- en burgerzin te ontwikkelen en zich in 
de toekomst te onthouden van het plegen van gelijkaardige feiten, preventief effect dat 
niet of in onaanvaardbaar mindere mate zou worden bereikt mocht hij voor het feit 
dat hij pleegde niet worden gestraft", 

terwijl, eerste onderdeel, naar luid van artikel6.1 van het Europees Verdrag tot be
scherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden bij het bepa
len van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging eenieder recht 
heeft op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak binnen een redelijke ter
mijn door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie, welke bij de wet 
is ingesteld; deze redelijke termijn ingaat op de dag waarop de betrokkene in be
schuldiging wordt gesteld wegens het plegen van een strafbaar feit ofwanneer hij we
gens enige daad van opsporings- of vooronderzoek onder de dreiging van een straf
vervolging leeft en dit een ernstige weerslag heeft op zijn persoonlijke toestand, met 
name omdat hij verplicht is geweest bepaalde maatregelen te nemen om zich te ver
dedigen tegen de beschuldigingen, die in de zin van het verdrag tegen hem werden in
gebracht; de inbeschuldigingstelling zodoende ook kan blijken uit andere maatrege
len dan een officiele kennisgeving indien deze maatregelen een verdenking impliceren 
en een belangrijke weerslag hebben op de toestand van de verdachte; in de mate dat 
inzake de openingsbelasting de administratie van douane en accijnzen tegelijk ver
volgende partij is en in geval van overtreding van de wetsbepalingen inzake de slij
terijen van gegiste dranken de vorderingen wegens overtredingen, fraude en mis
drijven voor de correctionele rechtbank zal dienen te brengen, zulks overeenkomstig 
de artikelen 43 van het koninklijk besluit van 3 april 1953 tot samenordening van de 
wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken en 281 van het koninklijk 
besluit van 18 juli 1977 tot coordinatie van de algemene bepalingen inzake douane en 
accijnzen, bekrachtigd bij artikel1 van de wet van 6 juli 1978, moet worden aange
nomen dat de redelijke termijn begon te lopen vanafhet ogenblik waarop de admi
nistratie beklaagde dreigde te vervolgen; eiser in dat verband aanvoerde dat het be
ginpunt minstens op 5 augustus 1988 moest worden gesitueerd, zijnde het ogenblik 
waarop een minnelijke schikking werd voorgesteld en betaling van de aanvullende 
openingsbelasting werd gevraagd en duidelijk werd gemaakt dat, indien op het 
voorstel niet werd ingegaan, er een vervolging zou plaatsvinden; het hof van beroep 
bovendien uitdrukkelijk vaststelt dat op 5 augustus 1988 een dreiging, zij het 
voorwaardelijk, geschiedde, 

zodat het bestreden arrest, gelet op de gedane feitelijke vaststellingen, niet wet
tig kon beslissen dat de redelijke termijn eerst op 3 maart 1989, datum waarop be
klaagde werd gemeld dat een proces-verbaal op 22 maart 1989 wegens het niet
betalen van een aanvullende openingsbelasting en de onvoldoende aangifte van een 
vermoede jaarlijkse huurwaarde zou worden opgesteld, een aanvang nam (schen
ding van artikel6.1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van 
de Mens en de fundamentele vrijheden); 

tweede onderdeel, eiser in zijn beroepsconclusie op pagina 6 aanvoerde dat de re
delijke termijn werd geschonden niet aileen met betrekking tot de strafrechtelijke as
pecten van de zaak, maar ook met betrekking tot de burgerlijke vordering in beta
ling van de aanvullende openingsbelasting, vermits artikel6, 1°, EVRM aan eenieder 
de waarborg van een behandeling binnen een redelijke termijn verleent, zowel bij het 
bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvordering als bij het 
vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen; hij op pagina 17 aan
gaande de aan de overschrijding te verbinden sanctie stelde dat de burgerlijke vor
dering onontvankelijk, minstens ongegrond moest worden verklaard, vermits arti
kel 50 EVRM stelt dat de partij die wordt getroffen door een overtreding van een 
verdragsrechtelijke verplichting in haar recht dient hersteld te worden, hetgeen ook 
geldt op burgerlijk vlak; het bestreden arrest, dat ingaat op het verweer aangaande 
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de weerslag van de overschrijding der redelijke termijn op de strafvordering, even
wei de conclusie onbeantwoord laat wat betreft de burgerlijke vordering, 

zodat het bestreden arrest, dat hoger aangehaald verweer onbeantwoord laat, niet 
regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 149 van de gecoordi
neerde Grondwet van 17 februari 1994) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de appelrechters de overschrijding van de redelijke ter

mijn zoals bedoeld in artikel 6 E.V.R.M. aannemen; 
Overwegende dat het onderdeel dat de door de rechters aangenomen 

aanvangsdatum van de redelijke termijn binnen dewelke de zaak moet wor
den behandeld, bekritiseert zonder hieruit enig rechtsgevolg af te leiden, niet 
tot cassatie kan leiden, mitsdien niet ontvankelijk is; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat de appelrechters vaststellen "dat de schade die (eiser) 

ondervond wegens de (door hen vermelde) termijnoverschrijding beperkt bleef 
tot het te lang in onzekerheid blijven nopens het lot dat huidige strafvor
dering uiteindelijk zou worden beschoren"; 

Dat de appelrechters met die motivering het bestaan van andere schade 
uitsluiten, zodoende de conclusie van eiser beantwoorden; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel149 van de gecoordineerde Grondwet van 17 februari 1994, 
doordat het Hof van Beroep te Brussel bij het bestreden arrest eiser veroordeelt uit 

hoofde van de tenlastelegging sub II tot een boete van 500.000 frank of een vervan
gende gevangenisstraf van drie maanden, evenals tot betaling van de aanvullende 
openingsbelasting, te vermeerderen met nalatigheidsintresten tegen de wettelijke ren
tevoet vanaf9 december 1986, op grond "dat alle motieven van de beklaagde, behou
dens deze waarop hiema wordt geantwoord, en ook zijn griefnopens de (door hem voor
gehouden) onvolledigheid van het voorliggend dossier aileen dienstig zijn met betrekking 
tot zijn strafrechtelijke aansprakelijkheid voor (het feit van) de tenlastelegging sub 
I en de mogelijkheid ter bestra:ffing desbetre:ffend, zodat ze geenszins relevant zijn met 
betrekking tot de tenlastelegging sub II, tevens en onder meer rekening houdend dat 
de vrijspraak voor het feit van de tenlastelegging sub I de schuld aan (het feit van) 
de tenlastelegging sub II niet uitsluit"; 

terwijl uit de door eiser neergelegde conclusie blijkt dat hij diverse verweermid
delen aanvoerde, waaronder deze verband houdende met de overschrijding van de re
delijke termijn bij de behandeling van de zaak, de afwezigheid van enig schuldig ge
drag, desbetreffend onder meer stellende op pagina 21 dat hij ook nadien alle mogelijke 
inspanningen had gedaan teneinde alsnog de openingstaks te laten betalen, name
lijk door overgave van de vennootschap, het voorhanden zijn van een onoverwinne
lijke rechtsdwaling in zijnen hoofde, de schending van de rechten van de verdedi
ging doordat de eigen omzendbrieven van de Administratie van Douane en Accijnzen 
niet bij het dossier werden gevoegd, de inhoud van bedoelde omzendbrieven, waar
uit bleek dat de hoofdcontroleurs in algemene regel huurwaarden aanvaardden die ge
voelig beneden de normale huurwaarde lagen en dus niet beantwoorden aan de wet
telijk vastgelegde regel en waarin de methode werd gepreciseerd welke werd gebruikt 
door de hierarchisch meerderen van de hoofdcontroleurs om de huurwaarden te nor
maliseren, waaruit bleek dat er niet werd geopteerd voor een drastische verhoging van 
de huurwaarden teneinde talrijke expertise- en rechtsprocedures met de daarmee ge
paard gaande kosten en tijdrovende procedures te vermijden, doch werd geopteerd voor 
de voorzichtige werkwijze, die in hoofdzaak uitging van de bestaande en gekende huur
waarden, waarbij de verhoging op nauwkeurige wijze werd begrensd, regels welke door 
de administratie in het geval van eiser niet werden toegepast, evenals de scherr
ding van het gelijkheidsbeginsel ; eiser in zijn conclusies bij het aanvoeren van deze 
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verweermiddelen geen enkel onderscheid maakte tussen de tenlastelegging I en de ten
lastelegging II; de vrijspraak van eiser voor de tenlastelegging sub I de appel
rechters dan ook in beginsel niet vrijstelde van de verplichting om al deze middelen 
te beantwoorden, 

zodat door niet te preciseren welke middelen het als niet relevant met betrekking 
tot de tenlastelegging sub II beschouwde, doch zich te beperken tot de bespreking van 
een tweetal middelen, het bestreden arrest eiser in de onmogelijkheid stelt na te gaan 
of al zijn verweermiddelen werden beantwoord en derhalve niet regelmatig metre
denen is omkleed (schending van artikel149 van de gecoordineerde Grondwet van 17 
februari 1994) in ieder geval, in zoverre het niet preciseert waarom bedoelde mid
delen irrelevant waren voor de beoordeling van de tenlastelegging II, niet regelma
tig met redenen is omkleed (schending van artikel 149 Gecoordineerde Grondwet van 
17 februari 1994) : 

Overwegende dat de appelrechters oordelen dat "alle motieven van (ei
ser), behoudens deze waarop hierna wordt geantwoord, en ook zijn grief no
pens de (door eiser voorgehouden) onvolledigheid van het voorliggend dos
sier aileen dienstig zijn met betrekking tot zijn strafrechtelijke 
aansprakelijkheid voor het feit van de tenlastelegging sub I en de moge
lijkheid tot bestraffing desbetreffend"; dat zij aldus aanwijzen op welk door 
eiser gevoerd verweer zij, naar hun oordeel, wel en niet gehouden zijn te ant
woorden op grond van van de respectieve feiten van de telastleggingen I, waar
van zij eiser vrijspreken, en II, waarvoor zij eiser veroordelen; 

Overwegende, voor het overige, dat de appelrechters hun oordeel dat de 
niet door hen beantwoorde onderdelen van eisers verweer niet relevant zijn 
voor de beoordeling van de telastlegging II, laten steunen op de vaststel
ling dat deze alleen betrekking hebben op de telastlegging I - waarbij de 
rechters bij ontstentenis van een desbetreffende conclusie geen andere re
denen dienen te vermelden -, zodoende de beslissing regelmatig met re
denen omkleden; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

Over het derde middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 10, 11 Gecoordineerde Grondwet van 17 februari 1994, 

26, § 2, 3° van de Bijzondere Wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof en 154 Wet
hoek van StrafVordering, 

doordat het Hof van Beroep te Brussel bij het bestreden arrest eiser veroordeelt 
uit hoofde van de tenlastelegging sub II tot een boete van 500.000 frank of een ver
vangende gevangenisstraf van 3 maanden, evenals tot betaling van de aanvullende 
openingsbelasting, te vermeerderen met nalatigheidsintresten tegen de wettelijke ren
tevoet vanaf 9 december 1986, na geweigerd te hebben een prejudiciele vraag te stel
len op grond dat "wat de tweede door de beklaagde gestelde vraag betreft, klaarblij
kelijk geen schending van de door hem genoemde artikelen van de Grondwet 
voorhanden is; dat, met betrekking tot deze tweede vraag, vaststaat dat het gelijkheids
beginsel geenszins geschonden is nu iedereen die vervolgd wordt op grond van de door 
de beklaagde aangegeven wetsartikelen op gelijke wijze wordt behandeld; dat uit geen 
van de desbetreffend door de beklaagde aangevoerde elementen blijkt dat het prin
cipe van de 'gelijkheid van de wapens' ten deze werd geschonden; dat daaraan geen 
afbreuk wordt gedaan door de omstandigheid dat (bijgevoegde) vervolgende partij al
leen elementen 'a charge' zou voorbrengen zoals de beklaagde, overigens bewijsloos, 
voorhoudt; dat uit de loutere vaststelling dat de bijgevoegde vervolgende partij, even
als het openbaar ministerie, 'tegenpartij' van de beklaagde in het proces is en dus te
genstrijdige belangen kan hebben ofheeft niet kan worden afgeleid dat enig recht van 
verdediging van de beklaagden zou zijn geschonden", 

terwijl, eerste onderdeel, de regel dat de Belgen gelijk zijn voor de wet, die neer
gelegd is in artikel10 gecoordineerde Grondwet van 17 februari 1994, en deze van niet
discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden, die 
vervat is in artikel 11 gecoordineerde Grondwet van 17 februari 1994, impliceren dat 
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eenieder die zich in dezelfde toestand bevindt op dezelfde wijze wordt behandeld; zij 
wellicht geen verschil in behandeling tussen bepaalde categorieen van personen uit
sluiten, voor zover weliswaar voor het criterium van dat onderscheid een objectieve 
en redelijke verantwoording bestaat, hetgeen moet worden beoordeeld met inacht
neming van het doel en de gevolgen van de genomen maatregel, evenals van de re
delijkheid van de verhouding tussen de aangewende middelen en het beoogde doel; er 
sprake is van een schending van het gelijkheidsbeginsel wanneer vaststaat dat de aan
gewende middelen niet redelijkerwijze in verhouding staan tot het beoogde doel; in casu 
eiser aanvoerde benadeeld te worden door de strafvervolging, zoals bepaald in de ar
tikelen 42 tot en met 4 7 K.B. 3 april1953, waarin wordt verwezen naar het K.B. van 
18 juli 1977 houdende de Algemene Wet inzake douane en accijnzen en in het bij
zonder de artikelen 280 tot en met 285 in verband met de berechting en vervolging; 
het gelijkheidsbeginsel meer bepaald geschonden wordt doordat aan beklaagden, die 
vervolgd worden wegens een overtreding inzake douane en accijnzen, niet dezelfde ga
ranties op een eerlijk proces en in het bijzonder op wapengelijkheid worden ver
strekt als aan de beklaagde die wordt vervolgd met betrekking tot een gemeen
rechtelijk misdrijf, doordat in de strafprocedure inzake douane en accijnzen het 
onderzoeks- en vervolgingsrecht wordt uitgeoefend door de administratie, en het bo
vendien een klachtdelict betreft, waarbij de beslissingsmacht om de vordering al dan 
niet in te stellen integraal toebehoort aan de Administratie der Douane en Accijn
zen; de beklaagden inzake douane- en accijnzenovertredingen zodoende niet de waar
borg genieten van een onafhankelijke onderzoeksinstantie en een onafhankelijke ver
volgende partij, het openbaar ministerie terzake enkel een adviserende functie 
hebbende; hierdoor onder meer de mogelijkheid voor de beklaagde om bewijzen a 
decharge voor te leggen kan worden bei:nvloed doordat de administratie, die zelf be
slist om de vordering in te stellen, ook zelfbeslist wanneer zij dit doet, waardoor mo
gelijks getuigen slechts jaren na de feiten zullen worden gehoord, en dit op een ogen
blik waarop zij zich de feiten niet meer precies voor de geest kunnen halen; de gelijkheid 
van wapens evenwel de verplichting impliceert aan elke procespartij de redelijke mo
gelijkheid te bieden om haar zaak met bewijzen te staven dat de een in vergelijking 
met de andere in dat opzicht kennelijk wordt benadeeld; zelfs zo een doel van alge
meen belang zou kunnen worden aangehaald om dit onderscheid tussen de vervol
ging van overtredingen en misdrijven inzake douane en accijnzen en de vervolging van 
andere misdrijven te rechtvaardigen, - quod non -, dit onderscheid niet proportio
neel is met het nagestreefde doel, nu hierdoor de wapengelijkheid en het recht op een 
eerlijk proces, zoals voorzien bij artikel 6, § 1 EVRM in het gedrang worden ge
bracht, 

zodat het bestreden arrest niet wettig kon besluiten dat er desbetreffend klaar
blijkelijk geen schending van de artikelen 10 en 11 gecoordineerde Grondwet van 17 
februari 1994 voorhanden was (schending van voornoemde grondwetsbepalingen) en 
althans op grond van de gedane vaststellingen, waarbij werd gesteld dat alle 
beklaagden die vervolgd worden op grond van de bepalingen inzake douane en ac
cijnzen op gelijke wijze worden behandeld, niet wettig kon beslissen dater geen aan
leiding was tot het stellen van de tweede prejudiciele vraag, welke de verschillende 
behandeling van diegenen die vervolgd worden voor een gemeenrechtelijk misdrijf en 
deze die vervolgd worden wegens een overtreding van de bepalingen inzake douane 
en accijnzen betrof (schending van artikel26, § 2, 3°, van de bijzondere wet van 6 ja
nuari 1989 op het Arbitragehof); 

tweede onderdeel, in strafzaken de bewijslast rust op de vervolgende partij. Het dien
volgens eiser, die aanvoerde dat de wapengelijkheid en zijn recht van verdediging wer
den geschonden doordat de wijze waarop de strafvordering inzake douane en accijn
zen wordt uitgeoefend niet dezelfde waarborg van een onafhankelijke 
onderzoeksinstantie en een onafhankelijk vervolgende partij biedt, waardoor het straf
dossier enkel elementen a charge en niet a decharge bevat, niet toekwam om hier
van ook het bewijs te leveren; eiser overigens dit bewijs bijbracht door zelf de om
zendbrief voor te leggen, welke het bestaan van aanvullende richtlijnen met betrekking 
tot het bepalen van de huurwaarde inzake openingsbelasting aantoonde, 

zodat het bestreden arrest, dat de door ei.ser aangevoerde schending der 
wapengelijkheid onder meer verwerpt omdat hij bewijsloos aanvoerde dat de 
vervolgende partij enkel feiten a charge zou voorbrengen, de regels inzake de 



208 HOF VAN CASSATIE Nr. 64 

bewijslevering miskent (schending van artikel 154 Wetboek van Strafvordering) min
stens niet wettig kon besluiten dat eiser zulks bewijsloos aanvoerde (schending van 
diezelfde wetsbepaling) : 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat de appelrechters met betrekking tot het stellen van de 

tweede door eiser voorgestelde prejudiciele vraag aan het Arbitragehof, oor
delen dater "klaarblijkelijk geen schending van de door (eiser) genoemde ar
tikelen van de Grondwet voorhanden is" omdat, onder meer, "uit geen van 
de desbetreffend door (eiser) aangevoerde elementen blijkt dat het prin
cipe van de 'gelijkheid van de wapens' ten deze werd geschonden; dat daar
aan geen afbreuk wordt gedaan door de omstandigheid dat de (bijge
voegde) vervolgende partij aileen elementen 'a charge' zou voorbrengen, zoals 
(eiser), overigens bewijsloos, voorhoudt"; 

Dat de appelrechters met die motivering aan eiser geen bewijs opleggen 
maar de bewijswaarde van de tot zijn verweer "aangevoerde elementen" on
aantastbaar in feite beoordelen en als ongeloofwaardig verwerpen; 

Dat het onderdeel mitsdien feitelijke grondslag mist; 
Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel, in zoverre dit het Hof verplicht tot een on

derzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is, niet ontvankelijk is; 
Overwegende, voor het overige, dat de appelrechters op grond van de op 

de vierde bladzijde van het arrest vermelde motivering wettig vermogen te 
oordelen dat er "klaarblijkelijk geen schending van de door (eiser) ge
noemde artikelen van de Grondwet voorhanden is; 

Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen; 

Over het vierde middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel149 gecoiirdineerde Grondwet van 17 februari 1994, 
doordat het Hof van Beroep te Brussel bij het bestreden arrest het bestreden von-

nis tenietdoet, behoudens voor zover uitspraak werd gedaan over de kosten, en voor 
het overige, opnieuw rechtsprekend, eiser veroordeelt uit hoofde van de heromschreven 
tenlastelegging sub II tot een boete van 500.000 frank of een vervangende gevange
nisstrafvan drie maanden en tot betaling van de aanvullende openingsbelasting ten 
bedrage van 750.000 frank, te vermeerderen met de nalatigheidsintresten tegen de 
wettelijke rentevoet vanaf 9 december 1986, op grond dat "het feit van de 
tenlastelegging sub II, dat door de eerste rechter bewezen werd verklaard, bewezen 
is gebleven na onderzoek van de zaak door het hof'; 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn beroepsconclusie op pagina 21 aanvoerde dat 
hem niet het minste verwijt van schuld, opzet of zelfs onachtzaamheid kon treffen, maar 
dat hij integendeel alle mogelijke voorzorgen nam en advies inwon, zodat hij op zeer 
zorgvuldige wijze was tewerkgegaan, hetgeen niet kon worden gesteld van de admi
nistratie die klaarblijkelijk onjuiste inlichtingen verstrekte en aldus zelf aan de oor
sprong lag van wat hem werd verweten, hierdoor het gerechtvaardigd vertrouwen van 
eiser opwekkend dat hij in regel was, zich minstens niet aan een strafbaar hande
len blootstelde; de opgewekte gerechtvaardigde verwachtingen moeten worden geho
noreerd, zoniet zondigt de overheid zich aan een duidelijke inbreuk op de vertrou
wensleer, die een algemeen rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur uitmaakt; het beginsel 
van rechtszekerheid en het vertrouwensbeginsel ook in fiscale zaken gelden, zoals door 
het Hofvan Cassatie werd bevestigd in het arrest van 25 maart 1992, waarin werd 
gesteld "dat het recht op rechtzekerheid o.m. inhoudt dat de burger moet kunnen ver
trouwen op wat door hem niet anders kan worden opgevat dan als een vaste gedrags-of 
beleidsregel van de overheid; dat daaruit volgt dat de door de overheid opgewekte ge
rechtvaardigde verwachtingen van de burger in de regel moeten worden gehono
reerd"; dit beginsel eveneens geldt voor de burgerlijke vordering, aangezien door de 
overheid aan eiser was toegezegd dat er slechts een kans op minieme verhoging van 
de aanvullende openingsbelasting was; in dezelfde zin de rechtspraak oordeelt dat de 
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burger moet kunnen vertrouwen op afspraken, ook in fiscale zaken, die hij met de ad
ministratie maakt en dat de administratie om dezelfde reden niet kan terugkomen op 
haar eigen richtlijnen, 

zodat het bestreden arrest dat eiser schuldig verklaart aan de tenlastelegging II en 
veroordeelt tot betaling van de aanvullende openingsbelasting, zonder op voormeld ver
weer te antwoorden, niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van arti
kel149 gecoordineerde Grondwet van 17 februari 1994); 

tweede onderdeel, eiser in zijn beroepsconclusie op pagina's 28 en volgende aan
voerde dat hij zich in ieder geval op verzachtende omstandigheden kon beroepen om
wille van de bijzondere omstandigheden van de overtreding, waarbij hij zich voile
dig had laten leiden door het advies van zijn boekhouder en de toenmalige 
hoofdcontroleur de heer Iepermans; hij bovendien een blanco strafregister had en elke 
band tussen de gevraagde sanctie en de gevoerde realiteit reeds lange tijd was ver
dwenen en elk gevaar voor recidive uitgesloten; artikel 35 tot en met 41 K.B. 3 april 
1953 en artikel100 Strafwetboek een schending vormen van de artikelen 10 en 11 
Grondwet aangezien een onderscheid wordt gemaakt tussen beklaagden van het mis
drijfvan niet-aangifte en niet-betaling van openingsbelasting en beklaagden van an
dere, gemeenrechtelijke misdrijven; dit onderscheid niet aan de voorwaarden van het 
gelijkheidsbeginsel beantwoordt, met name : a. het onderscheidingscriterium is niet 
objectief redelijk verantwoord; b. de onderscheiden behandeling beantwoordt aan geen 
enkel wettig doel of algemeen belang : fiscale overtreders dienen niet strenger te wor
den beoordeeld dan gemeenrechtelijke overtreders; c. zelfs indien een doel zou kun
nen worden gevonden, dan nog is de onderscheiden behandeling hiermee niet in even
redigheid; eiser dan ook, in ondergeschikte orde, verzocht verzachtende omstandigheden 
toe te pas sen, minstens een prejudiciele vraag aan het Arbitragehof voor te leggen, 

zodat het bestreden arrest dat stelt dat het geen verzachtende omstandigheden wenst 
in acht te nemen, zonder de redenen op te geven waarom het zulks niet wenst, niet 
regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 149 gecoordineerde Grond
wet van 17 februari 1994) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de toelichting bij het middel verwijst naar de bladzij
den 21 en 22 van de conclusie en dat het middel verwijst naar bladzijde 21; 

Overwegende dat dit verweer betrekking heeft op de vaststelling van het 
bedrag van de vermoedelijke jaarlijkse huurwaarde voor de slijterij, voor
werp van de telastlegging I; dat uit het antwoord op het tweede middel volgt 
dat de rechters dit wettig vermogen vast te stellen; 

Overwegende dat eiser het vermelde verweer niet voor het eerst voor het 
Hofvermag aan te voeren met betrekking tot de niet-betaling binnen de wet
telijke termijn van de aanvullende openingsbelasting (telastlegging II); 

Dat het onderdeel niet ontvankelijk is; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat naar luid van artikel 100 Strafwetboek bij gebreke van 
andersluidende bepalingen in bijzondere wetten en verordeningen, de be
palingen van het eerste hoek van dit wetboek worden toegepast op de mis
drijven die bij die wetten en verordeningen strafbaar zijn gesteld, met uit
zondering van hoofdstuk VII en van artikel 85; 

Overwegende dat het koninklijk besluit van 3 april 1953 tot samen
ordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, 
op grond waarvan eiser wordt vervolgd geen bepaling inhoudt die artikel 85 
StrafVvetboek toepasselijk maakt; 

Dat het onderdeel in zoverre faalt naar recht; 
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Overwegende dat het onderdeel in zoverre het kritiek uitoefent op de vast
stelling van de appelrechters dat ''het hof (van beroep) geen verzachtende om
standigheden wenst in acht te nemen", gericht is tegen een overtollige re
dengeving, mitsdien niet tot cassatie kan leiden; 

Dat het onderdeel in zoverre niet ontvankelijk is; 
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 verweerder tegen eiser : 

Over het vijfde middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 1, 1 o, 8, 9, § 1, 17, § 1, 21, 23, 35, 42 en 43 van het ko

ninklijk besluit van 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de 
slijterijen van gegiste dranken, 266, § 1, en 283 van het koninklijk besluit van 18 juli 
1977 tot coordinatie van de algemene bepalingen inzake douane en accijnzen, be
krachtigd bij artikel 1 van de wet van 6 juli 1978, 

doordat het Hofvan Beroep te Brussel bij het bestreden arrest het bestreden von
nis tenietdoet, behoudens voor zover uitspraak werd gedaan over de kosten, en, voor 
het overige, opnieuw rechtsprekend, eiser veroordeelt uit hoofde van de heromschreven 
tenlastelegging sub II tot een boete van 500.000 frank of een vervangende gevange
nisstrafvan 3 maanden en tot betaling van 750.000 frank, zijnde de verschuldigde aan
vullende openingsbelasting, te vermeerderen met de nalatigheidsintresten tegen de 
wettelijke rentevoet vanaf 9 december 1986, overwegende "dat het feit van de ten
lastelegging sub II, dat door de eerste rechter bewezen werd verklaard, bewezen is ge
bleven na onderzoek van de zaak door het hof; dat de beklaagde ten onrechte aan
voert dat hij niet kan worden veroordeeld tot betaling van de (aanvullende) 
openingsbelasting; dat de verplichting tot dergelijke veroordeling immers is vervat in 
artikel 283 en 266, § 1, van de algemene wet inzake douane en accijnzen (coordinatie
K.B. van 18 juli 1977); dat op grond van deze wetsbepalingen de beklaagde, als da
der van het hierboven bewezen verklaarde misdrijf, hoofdelijk gehouden is tot beta
ling van voormelde belasting samen met de (oorspronkelijke) belastingplichtige, de 
BVBAABA, nu vaststaat dat het door hem gepleegde misdrijfvoor gevolg heeft ge
had dat deze belasting niet is betaald"; 

terwijl behoudens andersluidende wetsbepalingen de belasting enkel kan worden 
verhaald op de door de wet aangewezen belastingplichtige; luidens artikel 8 van het 
koninklijk besluit van 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen in
zake de slijterijen van gegiste dranken een openingsbelasting wordt ingesteld op de 
slijterijen van gegiste dranken; deze openingsbelasting verschuldigd is door iedere 
nieuwe slijter, met dien verstande dat zo de slijterij door een zaakvoerder of aange
stelde voor rekening van een derde wordt gehouden, voor de toepassing van de be
lasting aileen de lastgever als slijter wordt aangezien; de openingsbelasting der
halve in de regel nooit door een derde kan verschuldigd zijn, vermits noch artikel 9 
van het koninklijk besluit van 3 april 1953, luidens hetwelk de openingsbelasting door 
de nieuwe slijter verschuldigd is, noch artikel35, waarbij wordt voorzien in een geld
boete van tweemaal de in 't spel zijnde belasting, toelaten de openingsbelasting te ver
halen op een andere persoon dan de slijter; artikel 42 wellicht de bepalingen van de 
algemene wet inzake douane en accijnzen toepasselijk maakt op de heffing van de 
openingsbelasting op de drankslijterijen- met inbegrip van de aanvullende belas
ting - van de geldboeten en van de eventuele vervolgingskosten, daaronder begre
pen de artikelen 283 en 266, aangehaald door het bestreden arrest; artikel 283 van 
de Algemene Wet inzake douane en accijnzen preciseert dat de kennisneming en be
rechting van de civiele actie tot de bevoegde correctionele rechter behoren wanneer 
de overtreding, fraudes, misdrijven of misdaden tevens tot betaling van rechten of ac
cijnzen aanleiding geven, hetgeen als dusdanig niet werd betwist; deze bepaling wel
iswaar niet toelaat een ander persoon dan de belastingplichtige te veroordelen tot be
taling van de openingsbelasting; in artikel266, § 1, van de Algemene Wet inzake douane 
en accijnzen wellicht gepreciseerd wordt dat behoudens tegenstrijdige beschikking in 
bijzondere wetten en onverminderd de boeten en verschuldigdverklaringen ten bate 
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van de Schatkist, de overtreders, hun medeplichtigen en de voor het misdrijf aan
sprakelijke personen solidair gehouden zijn tot betaling van de rechten en taksen welke 
door de fraude aan de Schatkist werden onttrokken, zomede van eventueel verschul
digde nalatigheidsintresten; voor de toepassing van deze bepaling weliswaar het voor
handen zijn van fraude is vereist, hetgeen een bijzonder opzet veronderstelt; derge
lijk bijzonder opzet te dezen weliswaar niet werd vastgesteld in hoofde van eiser, die 
werd vervolgd om niet binnen de wettelijke termijn de aanvullende openings
belasting betaald te hebben, 

zodat het bestreden arrest op grand van de gedane vaststellingen niet wettig kon 
beslissen dat eiser, die niet de (oorspronkelijke) belastingplichtige was, gehouden was 
tot betaling van de aanvullende openingsbelasting (schending van de in het middel 
ingeroepen wetsbepalingen) : 

Overwegende dat artikel266, § 1, A.W.D.A. bepaalt dat "behoudens te
genstrijdige beschikkingen in bijzondere wetten en onverminderd de hoe
ten en verschuldigdverklaringen ten bate van de Schatkist, de overtre
ders, hun medeplichtigen en de voor het misdrijf aansprakelijke personen 
solidair (zijn) gehouden tot betalen van de rechten en taksen welke door de 
fraude aan de Schatkist werden onttrokken, zomede van de eventueel ver
schuldigde nalatigheidsintresten"; 

Overwegende dat uit de bewoordingen van de wet niet blijkt dat het ver
melde artikel slechts toepasselijk is in geval van bewezen verklaren van een 
misdrijf waarvoor een bijzonder opzet vereist is; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de kos
ten van hun respectieve voorzieningen. 

25 januari 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Frere - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Claeys Bmiuaert en Geinger. 

Nr. 65 

2e KAMER- 25 januari 2000 

1° VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- VOORLOPIGE AANHOUDING
COMMISSIE VOOR DE VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- SCHORSING- DEFINI
TIEVE BESLISSING- HERROEPING VAN DE VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING 
-TERMIJN. 

2° VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- COMMISSIE VOOR DE VOORWAAR
DELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- RECHTSPLEGING- 'IDEPASSING VAN ARTIKEL 6 E.V.R.M. 

3o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTI
KEL 6.1- COMMISSIE VOOR DE VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- RECHTSPLE
GING- 'IDEPASSING VAN ARTIKEL 6 E.VR.M. 

1 o Wanneer een veroordeelde die voorwaardelijk uri} is, voorlopig aangehouden wordt 
en de commisie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling een schorsing heeft ge
last, wordt de termijn waarbinnen de commissie een definitieve beslissing moet ne
men gerekend vanaf de dag na die van de gebeurtenis welke hem kan d9en in
gaan, d. i. de uitvoering van het bevel tot voorlopige aanhouding, en van de zoveelste 
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tot de dag u66r de zoveelste. (Artt. 52 en 54 Ger.W., 11 en 13 wet 18 maart 1998 tot 
i.nstelling van de commisie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling.) 

2° en 3° Art. 6 E.VR.M. is niet toepasselijk op de rechtspleging voor de commissie voor 
de voorwaardelijke inurijheidstelling (1). (Art. 6 E.VR.M.) 

(J ... ) 

ARREST 

(A.R. P.99.1685.N ) 

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 16 november 1999 ge
wezen door de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van het 
rechtsgebied van het Hof van Beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 11 en 13 van de wet van 18 maart 1998 tot instelling van 
de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling, en 54 van het Gerechte
lijk Wetboek, 

doordat, eiser op 16 september 1999 door de heer procureur des Konings te Brugge 
voorlopig werd aangehouden en de Commissie zijn voorwaardelijke invrijheidstel
ling slechts schorste bij beslissing van 16 november 1999, 

terwijl, de commissie bij beslissing van 11 oktober 1999 overging tot schorsing van 
de voorwaardelijke invrijheidstelling van eiser en deze schorsing ingevolge artikel 13 
van de wet van 18 maart 1998 wordt geacht te zijn ingegaan op de datum waarop het 
bevel tot voorlopige aanhouding is uitgevoerd, in casu op 16 september 1999; arti
kel 11, § 3 van de wet van 18 maart 1998 uitdrukkelijk voorziet dat de Commissie de 
schorsing van de voorwaardelijke invrijheidstelling moet herroepen binnen een ter
mijn van ten hoogste twee maanden en dat, indien er binnen deze termijn geen be
slissing is genomen, de veroordeelde opnieuw in vrijheid moet worden gesteld on
der dezelfde voorwaarden als voorheen; zich vervolgens de vraag stelt naar de dag 
waarop voomoemde schorsingstermijn van twee maanden een aanvang neemt; het in 
casu de schorsing van een vooraf bestaande toestand betreft, nl. de voorwaardelijke 
vrijheid van eiser, dient deze schorsing geacht te zijn ingegaan op het moment waarop 
een einde werd gesteld aan deze bestaande toestand, nl. het moment waarop eiser van 
zijn voorwaardelijke vrijheid werd beroofd, in casu op 16 september 1999; naar ana
logie met de schorsing van de verjaringstermijn van de strafvordering, de dies a quo 
in de schorsingstermijn begrepen is, in tegenstelling tot de algemene regel van ar
tikel 52 eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek; deze berekeningswijze wordt be
vestigd door artikel 11, § 2 van de wet van 18 maart 1998, waarin wordt gesteld dat 
in geval van schorsing de veroordeelde onmiddellijk wordt opgesloten en de dagen 
vri.jheidsbeneming aangerekend worden op het gedeelte van de nog te ondergane straf; 
het inconsistent zou zijn te oordelen dat de dag waarop eiser van zijn voorwaarde
lijke vrijheid werd beroofd, in casu 16 september 1999, wel op het gedeelte van zijn 
nog te ondergane straf zou worden aangerekend, maar dat de eigeruijke schorsing van 
zijn voorwaardelijke invrijheidstelling slechts de dag nadien zou ingaan; dit alles tot 
gevolg heeft dat de termijn van 2 maanden waarbinnen de Commissie tot herroe
ping van de voorwaardelijke invrijheidstelling diende te beslissen, een aanvang nam 
op 16 september 1999; artikel 54 van het Gerechtelijk Wetboek stelt dat een in maan
den bepaalde termijn wordt gerekend van de zoveelste tot de dag v66r de zoveelste, 
waardoor de termijn van 2 maanden waarbinnen de Commissie tot herroeping van de 
voorwaardelijke invri.jheidstelling diende te beslissen, een einde nam op maandag 15 
november 1999; 

(1) Vgl. met de commissie tot bescherming van de maatschappij : Cass., 23 jah. 1990, A.R. 4056, 
nr. 321; 25 sept. 1991, A.R. 9219, nr. 47, en 19 jan. 1993, A.R. 7255, nr. 37. 
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zodat, de beslissing tot herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling van ei
ser de artikelen 11 en 13 van de wet van 18 maart 1998 tot instelling van de com
missies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling en 54 van het Gerechtelijk Wet
hoek schendt; de beslissing, genomen door de Commissie op de dinsdag 16 november 
1999, manifest laattijdig is en de Commissie eiser in vrijheid had moeten stellen on
der dezelfde voorwaarden als voorheen : 

Overwegende dat krachtens artikelll, § 3, van de wet van 18 maart 1998 
tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstel
ling, bij schorsing van de voorwaardelijke invrijheidstelling de commissie bin
nen een termijn van ten hoogste twee maanden de voorwaardelijke invrij
heidstelling moet herroepen ofwel deze schorsing moet opheffen, eventueel 
met herziening van de voorwaardelijke invrijheidstelling; dat bij ontsten
tenis van een beslissing binnen de vermelde termijn, de veroordeelde op
nieuw in vrijheid wordt gesteld onder dezelfde voorwaa:r;-den als voorheen; 

Dat, wanneer een veroordeelde voorlopig aangehouden is en de commis
sie een schorsing gelast overeenkomstig artikelll, deze luidens artikel13 
van voornoemde wet geacht wordt te zijn ingegaan op de datum waarop het 
bevel tot voorlopige aanhouding is uitgevoerd; 

Overwegende dat de aanrekening van de dag zelf van de vrijheidsbene
ming bij onmiddellijke wederopsluiting als gevolg van de schorsing, over
eenkomstig artikelll, § 2, van deze wet, enkel de strafuitvoering betreft; 

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 52 Gerechtelijk Wetboek, de ter
mijn waarbinnen in geval van schorsing de commissie een definitieve be
slissing moet nemen wordt gerekend vanaf de dag na die van de gebeurte
nis welke hem doet ingaan, dit is hier de uitvoering van het bevel tot 
voorlopige aanhouding op 16 september 1999; 

Dat luidens artikel 54 Gerechtelijk Wetboek een in maanden bepaalde ter-
mijn wordt gerekend van de zoveelste tot de dag v66r de zoveelste; 

Dat de bestreden beslissing mitsdien tijdig is genomen; 
Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

Over het tweede middel, gesteld als uolgt : 
schending van artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens 

en de fundamentele vrijheden van 4 november 1950 en van het algemeen rechtsbe
ginsel van het recht van verdediging, 

doordat de bestreden beslissing de voorwaardelijke invrijheidstelling van eiser heeft 
herroepen, en wei op grond van de volgende overwegingen : "De Commissie her
roept de voorwaardelijke invrijheidstelling om volgende redenen : De beslissing tot schor
sing van de voorwaardelijke invrijheidstelling beoogde drie dingen : het vinden van 
een vaste woonplaats; het vinden/opstarten van een adequate (ambulante) psychia
trische begeleiding inzake de zich stellende persoonlijkheidsproblematiek; het vin
den van een zinvolle en controleerbare dagbesteding (vermits een volwaardige pro
fessionele reclassering momenteel niet tot de mogelijkheden behoort). Op de zitting 
van 8 november 1999 kan betrokkene geen adequaat alternatief inzake deze drie do
meinen voorleggen. En ook al betreurt de commissie met hem dat de praktische mo
gelijkheden die hij mocht genieten om naar deze drie alternatieven op zoek te gaan, 
verre van optimaal waren, toch meent zij dat meer faciliteiten terzake niet tot een fun
damenteel andere beslissing zouden hebben kunnen leiden. Op het gebied van woonst 
en dagbezigheid stond hij immers nog nergens. En ook al stelt hij dat hij teneinde een 
verblijfplaats te bekomen, vrienden niet op een adequate wijze heeft kunnen bena
deren, dan nog zou een grondige voorbereiding van een voorgesteld opvangmilieu niet 
meer mogelijk geweest zijn. Dit gegeven dient ook in het licht gezien te worden van 
het feit dat aile personen/diensten die in dit dossier betrokken zijn, tot hetzelfde voor
stel komen, met name dat een (kortdurende) residentiele psychiatrische behande
ling inzake de persoonlijkheidsproblematiek een onvermijdelijke stap naar een nieuwe 
sociale rei:ntegratie van betrokkene is. En dat hij zich fundamenteel met deze optie 
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niet wou verzoenen, tot op de dag van de zitting, was wellicht de oorzaak dat con
crete stappen hierin niet werden ondernomen en er geen overeenkomst tussen hem 
en de instelling die hem zou opnemen kon bereikt worden. Omwille van het gege
ven dat hij voor de commissie verklaart zich willens nillens toch bij dergelijke stra
tegie te zullen neerleggen, wordt hem nog een dag de tijd gegeven om alsnog de ver
eiste bevestiging voor te leggen. Wanneer de psychiatrische kliniek die bereid is hem 
op te nemen en die hem ook reeds goed kent, wat met het oog op de continu!teit van 
de hulpverlening niet zonder belang is, bevestigt tot overname te willen overgaan in
dien hij zich vervolgens reclasseert in het Leuvense en wanneer de commissie moet 
vaststellen dat hij absoluut naar het Brugse/Oostendse terugwil, dan dient ook deze 
piste als onuitvoerbaar te worden beschouwd. In zekere zin zou de bijkomende voor
waarde van de psychiatrische kliniek als laattijdig kunnen beoordeeld worden en in 
hoofde van betrokkene een grond inhouden om er zich niet akkoord mee te hoeven ver
klaren. Deze evolutie in voorwaarden tot behandeling illustreert wel twee feitelijk
heden. Enerzijds het gegeven dat betrokkene in de regio waar hij terug naar toe wil 
inderdaad geen diensten meer kan vinden die met hem verder willen gaan. Ander
zijds verduidelijken zij ook de evolutie in de persoonlijkheidsproblematiek zoals die 
ervaren en vastgesteld wordt door de diensten die hem sedert geruime tijd kennen 
en geholpen hebben en die bij voorrang geplaatst zijn om de context te schetsen 
waarbinnen de begeleiding of behandeling zich verder dient te ontwikkelen. 
De commissie meent dan ook dat de complexiteit van de zich stellende problema
tiek van die aard is dat op korte termijn geen degelijk alternatief mag verwacht wor
den en ziet zich dan ook genoodzaakt de ultieme beslissing van herroeping te ne
men." (beslissing p. 3 en 4), 

terwijl, eerste onderdeel, de Commissie de voorwaardelijke invrijheidstelling van ei
ser bij beslissing van 11 oktober 1999 schorste om hem in de tussentijd de kans te ge
ven een woonplaats en psychiatrische begeleiding te vinden; de Commissie immers van 
mening was dat een ambulante psychiatrische begeleiding volstond om de reclasse
ring van eiser te concretiseren en zij het hernemen van de voorwaardelijke invrij
heidstelling van eiser afhankelijk stelde van het vinden van een dergelijke opvang en 
begeleiding; eiser in de periode tussen 11 oktober en 8 november 1999, slechts een en
kele dag uitgaanspermissie kreeg van de directie van de strafinrichting te Brugge ten
einde een oplossing te vinden die aan de voorwaarden van de Commissie zou vol
doen; eiser zich tijdens deze uitgaanspermissie op 28 oktober 1999, aanbood bij het 
Sociaal-pedagogisch en Psychologisch Studiebureau te Brugge, waar hij een intake
gesprek had met mevrouw Gwenda Verdriest, psychologe; deze laatste eiser een tweede 
maal wenste te ontmoeten alvorens een definitieve beslissing tot opname te nemen, 
doch deze ontmoeting niet meer kon plaatsvinden v66r 4 november 1999, datum waarop 
eiser opnieuw naar de strafinrichting te Vorst werd overgebracht; de Commissie toch 
besliste dat de voorwaardelijke invrijheidstelling van eiser diende te worden 
herroepen op grond van de volgende overweging : "Op de zitting van 8 november 1999 
kan betrokkene geen adequaat alternatiefinzake deze drie domeinen voorleggen. En 
ook al betreurt de commissie met hem dat de praktische mogelijkheden die hij mocht 
genieten om naar deze drie alternatieven op zoek te gaan, verre van optimaal wa
ren, toch meent zij dat meer faciliteiten terzake niet tot een fundamentele andere be
slissing zouden hebben kunnen leiden, 

zodat, hieruit duidelijk blijkt dat de Commissie, hoewel hiervan bewust zoals blijkt 
uit voormelde motivering, geen rekening hield met de praktische onmogelijkheid voor 
eiser om een adequate woonst en begeleiding te vinden; eiser over onvoldoende tijd en 
faciliteiten beschikte om aan de verwachtingen van de Commissie te voldoen, waar
door artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fun
damentele vrijheden van 4 november 1950 en het algemeen rechtsbeginsel van het recht 
van verdediging werden geschonden; 

tweede onderdeel, eiser op de zitting van 8 november 1999 door de Commissie op de 
hoogte werd gesteld van het feit dat een kortdurende residentiele opname in het psy
chiatrisch centrum te Bierbeek, gevolgd door een instroom in het systeem van het be
schut wonen, respectievelijk zelfstandig wonen, tot de mogelijkheden behoorde en hij 
dit alternatief aanvaardde; de Commissie hierop besliste de zitting in voortzetting te 
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zetten naar 9 november 1999 teneinde contact te kunnen opnemen met het psychia
trisch centrum Sint-Camillus te Bierbeek en de eventuele opname van eiser te re
gelen; de heer Max Vandenbroecke, psychiater verbonden aan voornoemd centrum, ver
volgens bij fax bevestigde dat eiser onmiddellijk kon worden opgenomen, mits eiser 
zich akkoord verklaarde zich in de regio Leuven te resocialiseren; eiser met betrek
king tot dit voorstel helemaal niet werd gehoord door de Commissie, daar eiser v66r 
de zitting, tegen zijn wil en zonder medeweten van zijn raadsman, reeds terug was 
overgebracht naar de strafinrichting te Brugge; de Commissie toch besliste dat de voor
waardelijke invrijheidstelling van eiser diende te worden herroepen op grond van de 
volgende overweging : "Wanneer de psychiatrische kliniek die bereid is hem op te ne
men en die hem ook reeds goed kent, wat met het oog op de continui:teit van de hulp
verlening niet zonder belang is, bevestigt tot overname te willen overgaan indien hij 
zich vervolgens reclasseert in het Leuvense en wanneer de commissie moet vaststel
Ien dat hij absoluut naar het Brugse/Oostendse terugwil, dan dient ook deze piste als 
onuitvoerbaar te worden beschouwd. In zekere zin zou de bijkomende voorwaarde van 
de psychiatrische kliniek als laattijdig kunnen beoordeeld worden en in hoofde van be
trokkene een grond inhouden om er zich niet akkoord mee te hoeven verklaren. Deze 
evolutie in voorwaarden tot behandeling illustreert wei twee feitelijkheden. Ener
zijds het gegeven dat betrokkene in de regio waar hij terug naar toe wil inderdaad geen 
diensten meer kan vinden die met hem verder willen gaan. Anderzijds verduidelij
ken zij ook de evolutie in de persoonlijkheidsproblematiek zoals die ervaren en vast
gesteld wordt door de diensten die hem sedert geruime tijd kennen en geholpen heb
ben en die bij voorrang geplaatst zijn om de context te schetsen waarbinnen de 
begeleiding ofbehandeling zich verder dient te ontwikkelen. De commissie meent dan 
ook dat de complexiteit van de zich stellende problematiek van die aard is dat op korte 
termijn geen degelijk alternatief mag verwacht worden en ziet zich dan ook genood
zaakt de ultieme beslissing van herroeping te nemen"; 

zodat, eiser zich niet heeft kunnen uitspreken over voornoemd voorstel waarvan de 
al dan niet herroeping van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling afhankelijk was; de 
Commissie dan ook helemaal niet heeft kunnen vaststellen dat eiser "absoluut naar 
het Brugse/Oostendse terugwil" en dat "er op korte termijn geen degelijk alterna
tiefmag verwacht worden", waardoor artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van 4 november 1950 en van 
het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging werden geschonden : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de beslissing van de commissie voor de voorwaarde

lijke invrijheidstelling, uitspraak doende op een verzoek tot invrijheidstel
ling van de veroordeelde, niet het kenmerk heeft van een beslissing op een 
vordering tot het vaststellen van burgerlijke of politieke rechten en ver
plichtingen en evenmin van een beslis~ing op een strafvervolging; 

Dat artikel6 E.V.R.M. niet toepasselijk is op de rechtspleging voor de com
missie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling; 

Dat het onderdeel in zoverre faalt naar recht; 
Overwegende dat, voor het overige, uit de stukken waarop het Hof ver

mag acht te slaan, niet blijkt dat eiser voor de commissie om enig uitstel heeft 
verzocht teneinde zijn verweer te kunnen voorbereiden, of dat hij dienaan
gaande een schending van zijn recht van verdediging heeft aangevoerd; 

Dat eiser dit niet voor het eerst voor het Hof kan aanvoeren; 
Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel geheel opkomt tegen de feitelijke beoor

deling van de commissie dat op korte termijn geen degelijk alternatief mag 
verwacht worden, onder meer omdat een opname van eiser in een psychia
trische kliniek wegens zijn eigen onwil niet uitvoerbaar is; 

Dat het onderdeel niet ontvankelijk is; 
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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. 

25 juni 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal - Advocaat : mr. P. Landers, Brussel. 

Nr. 66 

2e KAMER - 25 januari 2000 

1 o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP 
KAN OF MOET WORDEN INGESTELD - STRAFVORDERING- OPENBAAR MINISTERIE EN VER
VOLGENDE PARTIJ- DOUANE EN ACCIJNZEN- VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING- VOOR
ZIENING DOOR BESTUUR VAN FIN ANCIEN- ONTV ANKELIJKHEID. 

2° DOUANE EN ACCIJNZEN- VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING- VOORZIENING DOOR 

BESTUUR VAN FINANCIEN- ONTVANKELIJKHEID. 

3° VOORLOPIGE HECHTENIS- DOUANE EN ACCIJNZEN- VOORLOPIGE INVRIJHEID
STELLING- VOORZIENING DOOR BESTUUR VAN FIN ANCIEN- ONTVANKELIJKHEID. 

1°, 2° en 3° Het cassatieberoep door het Bestuur van Financien tegen een beslissing van 
voorlopige invrijheidstelling inzake douane en accijnzen is niet ontvankelijk (1). (Art. 
113 Sv.) 

(BELGISCHE STAAT- MIN. VAN FIN ANCIENT. V ... ) 

ARREST 

(A.R. P.99.1803.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 december 1999 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen; 

Overwegende dat het bestreden arrest de voorlopige invrijheidstelling van 
de verweerder beveelt inzake douane en accijnzen zonder dat hij gehou
den is een borg te stellen; dat aileen de Belgische Staat een voorziening heeft 
ingesteld tegen genoemd arrest; 

Dat de Belgische Staat niet bevoegd is tegen een dergelijke beslissing in 
cassatie op te komen; 

(1) Cass., 24 jan. 1972 (AC., 1972, 506). 
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Om die redenen, ongeacht de memorie neergelegd door de vervolgende par
tij die geen betrekking heeft op de ontvankelijkheid van de voorziening, ver
werpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten. 

25 januari 2000 - 2e kamer- Voorzitter: de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Thr
slaggever : de h. Stassijns - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Claeys Bouuaert. 

Nr. 67 

2e KAMER- 25 januari 2000 

1 o ARBITRAGEHOF- PREJUDICIELE VRAAG- HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING- ON
DERZOEK VAN FEITELIJKE GEGEVENS- VRAAG DIE OP VERONDERSTELLINGEN BERUST. 

2° PREJUDICIEEL GESCHIL- ARBITRAGEHOF- HOF VAN CASSATIE- VERPLICHTING
ONDERZOEK VAN FEITELIJKE GEGEVENS- VRAAG DIE OP VERONDERSTELLINGEN BERUST. 

1 o en 2° Het Hof van Cassatie is niet verplicht om aan het Arbitragehof een prejudi
ciele vraag te stellen die het onderzoek veronderstelt van feitelijke gegevens die niet 
uit de bestreden beslissing blijken en die, bijgevolg, op veronderstellingen berust (1). 
(Art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof.) 

(H ... T.M ... ) 

(A.R. P.99.1507.F) 

26 januari 2000 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal. 

Nr. 68 

2e KAMER - 26 januari 2000 

HERZIENING- VERZOEK TOT VERWIJZING OM ADVIES- HERZIENING AANGEVRAAGD DOOR 
DE MINISTER VAN JUSTITIE- RAADKAMER- INTERNERING -NIEUWE FElTEN- VERWIJ
ZING VOOR ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG NAAR HOF VAN BEROEP. 

Wanneer het Hof, op vordering van de procureur-generaal, kennisneemt van een ver
zoek tot herziening van de minister van Justitie, waarin aangevoerd wordt dat de 
onschuld van de geinterneerde zou blijken uit feiten die zich hebben voorgedaan na 

(1) Zie Cass., 24 sept. 1997, A.R. P.97.0610.F, nr. 366. 



218 HOF VAN CASSATIE Nr. 68 

de door de raadkamer gewezen beslissing tot internering, neemt het Hof dat ver
zoek aan en verwijst het voornoemd verzoek, voor behandeling, naar een hof van be
roep (1). (Art. 443, 3°, 444, 3° en 44 7bis Sv.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE INZAKE E. .. ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.99.1678.F) 

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

"Aan de tweede kamer van het Hof van Cassatie. 
Ondergetekende procureur-generaal heeft de eer hierbij uiteen te zetten 

dat de Minister van Justitie hem, bij schrijven van 12 november 1999, Al
gemene Directie van het Bestuur Strafwetgeving en Rechten van de Mens, 
6/CAR/99/133, met toepassing van de artikelen 443, 3o, 444, 3o, en 44 7bis van 
het Strafwetboek, gelast heeft bij het Hof van Cassatie een verzoek tot her
ziening aanhangig te maken van een op 6 september 1991 gewezen en in 
kracht van gewijsde gegane beschikking van de raadkamer van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Verviers, in zoverre die beslissing de interne
ring van Henri Eve beveelt op grond van de telastleggingen van vrijwil
lige brandstichting 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9. 

Jean-Claude Kluckers heeft de voormelde feiten bekend, op grond waar
van hij is veroordeeld door het op 23 juli 1998 gewezen en in kracht van ge
wijsde gegane vonnis van de Correctionele Rechtbank te Verviers. 

Ten gevolge van de spontane en precieze bekentenis van Kluckers schijnt 
de bekentenis van Eve geen waarde meer te hebben, aangezien zij ingege
ven schijnt te zijn door de toestand van ontreddering waarin deze destijds 
verkeerde. 

Ret bewijs van Eve's onschuld schijnt te volgen uit de sinds zijn veroor
deling gebeurde feiten. 

Om die redenen, gelet op de artikelen 443, 444 en 445 van het Wetboek van 
StrafVordering, vordert ondergetekende procureur-generaal dat het den Hove 
behage om het verzoek tot herziening ontvankelijk te verklaren en te be
velen dat het door een hof van beroep zal worden onderzocht, teneinde na 
te gaan of de tot staving van het verzoek aangevoerde feiten voldoende grond 
opleveren voor herziening. 

Brussel, 24 november 1999, 
Voor de procureur-generaal, 

advocaat-generaal 
(o) J. Spreutels." 

Om die redenen, gelet op de artikelen 443, 3o, 444, 3° en 44 7bis van het 
Wetboek van Strafvordering, met aanneming van de gronden van de voor
melde vordering, verklaart het verzoek tot herziening ontvankelijk en be
veelt dat dit verzoek zal worden onderzocht door het Hof van Beroep te Luik, 
teneinde nate gaan of de tot staving van het verzoek aangevoerde gron
den voldoende gronden opleveren voor herziening; houdt de kosten aan. 

(1) Zie Cass., 31 mei 1994, A.R. P.94.0528.N, nr. 274. 
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26 januari 2000- 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Batsele - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal. 

Nr. 69 

2e KAMER- 26 januari 2000 

1 o VREEMDELINGEN- VASTHOUDING IN EEN WELBEPAALDE PLAATS- VERLENGING
TOEPASSELIJKE WETSBEPALINGEN. 

2° VREEMDELINGEN- ONDERZOEKSGERECHTEN- MOTIVERING- TOEPASSELIJKE WETS
BEPALINGEN. 

3° ONDERZOEKSGERECHTEN- VREEMDELINGEN- MOTIVERING- TOEPASSELIJKE 
WETSBEPALINGEN. 

P De bepalingen van de artt. 74/6 en 52 Vreemdelingenwet, die betrekking hebben 
op de verlenging van de vasthouding op een welbepaalde plaats, zijn niet van toe
passing op de vreemdeling die geen kandidaat-vluchteling is en aan wie een vrij
heidsberovende maatregel werd betekend met het oog op zijn verwijdering van het 
grondgebied (1). (Artt. 2, 52 en 74/6 Vreemdelingenwet.) 

2° en 3° Noch art. 62 Vreemdelingenwet, noch art. 2 wet 29 juli 1991 zijn van toe
passing op de onderzoeksgerechten. (Art. 62 Vreemdelingenwet; art. 2 wet 29 juli 
1991.) 

(B ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.99.1900.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 december 1999 gewe
zen door het Hofvan Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstel
ling; 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat, luidens artikel 74/6 van de wet van 15 december 1980 

van de wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de ves
tiging en de verwijdering van vreemdelingen, de vreemdeling die het Rijk bin
nengekomen is zonder te voldoen aan de in artikel 2 van voornoemde wet ge
stelde voorwaarden of wiens verblijf heeft opgehouden regelmatig te zijn en 
aan wie de toegang tot 's lands grondgebied of de toelating om in de hoe
danigheid van kandidaat-vluchteling in het Rijk te verblijven werd ont
zegd krachtens artikel 52, in een welbepaalde plaats kan worden vastge
houden in afwachting van die toelating of van zijn verwijdering van het 

(1) Zie Cass., 20 feb. 1996, A.R. P.96.0144.N, nr. 83. 
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grondgebied; dat de vasthouding met een periode van twee maanden kan wor
den verlengd door de minister of zijn gemachtigde, en, na verlenging, door 
de minister; 

Overwegende dat die bepalingen niet van toepassing zijn op de vreem
deling die geen kandidaat-vluchteling is, en aan wie een vrijheidsbero
vende maatregel werd betekend met het oog op zijn verwijdering van het 
grondgebied; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel : 

Overwegende dat noch artikel 62 van de voormelde wet van 15 decem
ber 1980 noch artikel2 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdruk
kelijke motivering van de bestuurshandelingen van toepassing zijn op de 
onderzoeksgerechten; 

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. 

26 januari 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Batsele - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal - Advocaat : de h. M. Abbes, Brussel. 

Nr. 70 

26 KAMER - 26 januari 2000 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING- ONDERZOEKSGERECHTEN- MOTIVE
RING- GRONDEN VAN VROEGERE BESLISSINGEN -AUTOMATISME. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING- VOORWAARDEN- VERDACHTE GEDE
TINEERD OM EEN ANDERE REDEN- GEVOLG. 

1 o De onderzoeksgerechten die de voorlopige hechtenis handhaven, kunnen de gran
den overnemen van een of meerdere vroeger in de zaak gewezen beslissingen, wan
neer zij vaststellen dat die gronden op het ogenblik van hun uitspraak nag steeds be
staan, voor zover dit tot geen enkel automatisme leidt (1). (Artt. 16, § 1, 22, vijfde lid, 
en 30, § 4, Wet Voorlopige Hechtenis.) 

(1) Zie Cass., 3 feb. 1999, A.R. P.99.0133.F, nr. 65. 
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2° Uit de omstandigheid alleen dat een voorlopig gehechte verdachte tevens gedeti
neerd wordt om een andere reden, kan niet worden afgeleid dat de voorlopige hech
tenis niet voldoet aan de bij art. 16, § 1, Wet Voorlopige Hechtenis opgesomde voor
waarden. (Art. 16, § 1, Wet Voorlopige Hechtenis.) 

(Y .. ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.0094.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 januari 2000 gewe
zen door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstel
ling; 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat de artikelen 16, 22 en 30 van de wet van 20 juli 1990 be

palen dat de onderzoeksgerechten die de voorlopige hechtenis handhaven, 
moeten nagaan of er ernstige aanwijzingen van schuld blijven bestaan en mel
ding moeten maken van de feitelijke omstandigheden van de zaak en van die 
welke eigen zijn aan de persoonlijkheid van de verdachte, die de hechtenis 
volstrekt noodzakelijk maken voor de openbare veiligheid; 

Overwegende dat die bepalingen niet beletten dat de onderzoeksgerechten 
die de voorlopige hechtenis handhaven, de gronden kunnen overnemen van 
een of meerdere vroeger in de zaak gewezen beslissingen, wanneer zij vast
stellen dat die gronden op het ogenblik van hun uitspraak nog steeds be
staan, voor zover dit tot geen enkel automatisme leidt; 

Overwegende dat het arrest met name vaststelt dat, wegens eisers spe
cifieke gerechtelijk verleden, de vrees bestaat dat hij nieuwe misdaden ofwan
bedrijven zal plegen, als hij opnieuw in vrijheid wordt gesteld; dat het ar
rest tevens vermeldt dat de vrees bestaat dat hij zich zal verstaan met de 
persoon die hem beschuldigt van de in het aanhoudingsbevel omschreven fei
ten; 

Overwegende dat de appelrechters, met verwijzing naar hun arrest van 20 
december 1999, tevens vermelden, en zonder door eiser, wat dat betreft, te 
worden tegengesproken, dat het onderzoek geen enkele vertraging heeft op
gelopen; dat zij bijgevolg, door een beoordeling waaruit geen enkel automa
tisme blijkt, hebben kunnen beslissen dat de door hen omschreven vrees voor 
herhaling en verstandhouding op het ogenblik van de uitspraak van het ar
rest nog steeds bestond; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 
Over het tweede middel : 
Overwegende dat het middel niet ontvankelijk is, in zoverre het kritiek oe

fent op de feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak door de feiten
rechters; 

Overwegende, voor het overige, dat het arrest, in tegenstelling tot wat het 
middel aanvoert, vermeldt in hoeverre de openbare veiligheid in het ge
drang zou worden gebracht als eiser in vrijheid zou worden gesteld, aan
gezien het melding maakt van zijn gerechtelijk verleden en dat verleden ver
gelijkt met de in het aanhoudingsbevel omschreven feiten, om daaruit afte 
leiden dat de vrees voor een specifieke herhaling aileen kan worden voor
komen door de hechtenis te handhaven; 
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Dat, in zoverre, het middel feitelijke grondslag mist; 
Overwegende, ten slotte, dat uit de omstandigheid alleen dat een voorlo

pig gehechte verdachte tevens op een andere grand gehecht wordt, niet kan 
worden afgeleid dat de voorlopige hechtenis niet voldoet aan de voorwaar
den, bedoeld in artikel16, § 1, van de wet van 20 juli 1990; 

Dat, in zoverre, 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. 

26 januari 2000- 2e kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. De Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal - Advocaat : mr. J. Denoncin. 

Nr. 71 

1 e KAMER (BEPERKTE SAMENSTELLING) - 27 januari 2000 

VORDERING IN RECHTE- TEGENVORDERING -AKTE VAN VOORBEHOUD. 

Een akte van voorbehoud houdt enkel een vaststelling in en geen beslissing over de er
kenning van een recht ten voordele van een partij en ten laste van een andere par
tij, en maakt geen tegenvordering in een geschil uit (1). (Art. 14 Ger.W.) 

(IMMOBILIENVENNOOTSCHAP VAN DE DISTRIBUTIE N.V. T. VLAAMS GEWEST) 

ARREST 

(A.R. C.98.0018.N) 

HET HOF;- Gelet op de bestreden arresten, op 1 februari 1996 en 10 ja
nuari 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 19, 809, 1042, 1068 en 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wet

hoek, 

doordat het tussenarrest van 1 februari 1996 beslist dat : 

"de voor dit hofhangende betwisting verder betrekking heeft op het voorbehoud van 
(verweerder) betre:ffende de toepassing van artikel37, zesde lid, van de Stedenbouw
wet; na verwijzing door het Hofvan Cassatie in het arrest van het Hofvan Beroep te 
Antwerpen van 14 maart 1994 ambtshalve het middel werd opgeworpen geput uit de 
beperkte draagwijdte van de tussengekomen cassatie en geformuleerd als volgt : 

(1) Zie Cass., 6 juni 1996, A.R. C.93.0265.N, nr. 220. 
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'dat uit voornoemde vaststelling dan ook volgt dat alle beschikkingen van het be
streden vonnis, op 18 juni 1984 gewezen door de twaalfde kamer van de Recht bank 
van Eerste Aanleg te Brussel - met inbegrip van het kwestieuze voorbehoud betref
fende de toepassing van art. 37, zesde lid, van de Stedenbouwwet- thans niet en
kel gezag van gewijsde hebben bekomen, doch tevens in kracht van gewijsde zijn ge
treden, dat echter voornoemde beschikkingen- die door het Hof van Cassatie niet 
werden vernietigd- tot gevolg hebben dat de rechtsmacht van het hofvan beroep is 
uitgeput, zodat het niet meer vermag te oordelen betreffende het door het bestre
den vonnis van 18 juni 1994 verleende voorbehoud in toepassing van art. 37, zesde lid, 
van de Stedenbouwwet'; 

de vraag betreffende de beperkte draagwijdte van de tussengekomen cassatie en het 
gezag en de kracht van gewijsde van het vonnis dd. 18 juni 1984 zich eveneens stelt 
in verb and met de toelaatbaarheid van de thans voor het hof van beroep gevoerde be
twisting betreffende het voorbehoud betreffende de toepassing van art. 37, zesde lid, 
van de Stedenbouwwet; partijen nopens dit punt geen stelling hebben genomen en dien
volgens, bij toepassing van artikel 774, tweede lid, Ger.W. de debatten ambtshalve die
nen heropend te worden teneinde partijen toe te laten desbetreffend te conclude
ren"; 

en vervolgens op deze gronden de debatten heropent op de genoemde punten; 
en doordat het eindarrest van 10 januari 1997 beslist dat de vordering van eise

res, die ertoe strekt te horen zeggen voor recht dat het door verweerder in toepas
sing van artikel37, zesde lid, van de Stedenbouwwet gemaakte voorbehoud onge
grond is, niet toelaatbaar is, om reden dat : "voornoemd arrest (i.e. het arrest van het 
Hofvan Beroep te Antwerpen van 14 maart 1996) betreffende de beperkte draag
wijdte van de tussengekomen gedeeltelijke cassatie en het gezag van gewijsde van het 
vonnis van 18 juni 1984, het volgende middel opwerpt : 

'dat uit voornoemde vaststelling dan ook volgt dat alle beschikkingen van het be
streden vonnis, op 18 juni 1984 gewezen door de twaalfde kamer van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Brussel - met inbegrip van het kwestieuze voorbehoud betref
fende de teopassing van art. 37, zesde lid, van de Stedenbouwwet- thans niet en
kel gezag van gewijsde hebben bekomen, doch tevens in kracht van gewijsde zijn ge
treden'; 

echter voornoemde beschikkingen- die door het Hofvan Cassatie niet werden ver
nietigd- tot gevolg hebben dat de rechtsmacht van het hofvan beroep is uitgeput, 
zodat het.niet meer vermag te oordelen betreffende het door het bestreden arrest van 
18 juni 1984 verleende voorbehoud van de toepassing van art. 37, zesde lid, van de 
Stedenbouwwet; 

het Hofvan Beroep te Antwerpen de debatten heeft heropend teneinde partijen toe 
te laten hun standpunt kenbaar te maken nopens het ambtshalve opgeworpen mid
del betreffende de beperkte draagwijdte van de verwijzing na cassatie en de rechts
macht van het hof; 

uit de overgelegde stukken niet blijkt dat na heropening van de de batten de zaak 
voor het Hof te Antwerpen verder werd behandeld en beslecht; 

de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel in (haar) vonnis van 18 juni 1984 de eis 
van (eiseres) gegrond verklaarde voor een bedrag van 17.3:1.3.522 frank 'onder voor
behoud van artikel37, zesde lid, van de Stedenbouwwet' en vervolgens (verweer
der) veroordeelde tot betaling van een provisioneel bedrag van 1.000.000 frank; 

het vonnis aldus uitdrukkelijk uitspraak heeft gedaan en zijn rechtsmacht heeft uit
geput nopens het door (verweerder) opgeworpen geschilpunt betreffende het voorbe
houd voor de toepassing van art. 37, zesde lid; 

de eerste rechter in de motivering van het thans bestreden vonnis van 14 fe
bruari 1989 en conform aan de conclusie van (eiseres), uitdrukkelijk heeft beslist: 'dat 
(verweerder) ten onrechte voorbehoud maakt ten aanzien van de toepassing van ar
tikel 37, lid 6 en lid 7 van de Stedenbouwwet, aangezien het voorbehoud betref
fende lid 6 door het Hof van Beroep te Brussel zonder voorwerp werd verklaard'; 

de eerste rechter, na zijn beslissing nopens het voorbehoud vervat in het vonnis van 
18 juni 1984, geen rechtsmacht meer had om nopens dit punt andermaal te beslis
sen in het thans bestreden vonnis; 
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deze beslissing strijdig is met deze vervat in het vonnis van 18 juni 1984 en het ge
zag van rechterlijk gewijsde van laatstgenoemde vonnis miskent; 

het gezag van gewijsde blijft bestaan zolang de beslissing niet ongedaan is ge
maakt (art. 26 Ger.W.); 

na gedeeltelijke cassatie van het arrest van het Hofvan Beroep te Brussel van 4 mei 
1988 het gezag van gewijsde van het vonnis van 18 juni 1984, meer bepaald wat be
treft het verleende voorbehoud voor toepassing van artikel37, zesde lid, van de Steden
bouwwet, onaangetast blijft zolang het Hof van Beroep te Antwerpen, na verwij
zing, geen andersluidende beslissing heeft genomen; 

(eiseres) in haar vierde en vijfde conclusie na heropening van de debatten aan
neemt dat het in het vonnis van 18 juni 1984 verleende voorbehoud inderdaad kan wor
den aan(ge)zien 'als een verworven feit' en dat de geldigheid ervan niet langer ter be
twisting staat, en aanvoert dat, gelet op de devolutieve werking van het hoger beroep 
ingesteld tegen het vonnis van 14 februari 1989, het hof is gevat en uitspraak dient 
te doen nopens de gegrondheid van het door het Vlaamse Gewest gemaakte voorbe
houd; 

(eiseres) in de ontwikkeling van het middel in haar vijfde aanvullende conclusie 
(blz. 7, punt 7) stelt dat, nu het geschil zelfvoor het hof aanhangig is, 'partijen hun 
verweermiddelen en eisen kunnen aanpassen' en dat zij bij conclusie aan het hof heeft 
gevraagd te zeggen voor recht dat er terzake geen aanleiding toe bestaat om deze toe
gekende planschadevergoeding,- bij toepassing van artikel 37, zesde lid, van de 
Stedenbouwwet - te verminderen; 

deze eis is gesteld in het dispositief van de vierde aanvullende conclusie na her
opening van de debatten voor het hof; 

(eiseres) aldus, voor de eerste maal na tussenarrest en heropening van de debat
ten, in graad van beroep een nieuwe eis instelt ertoe strekkende ten gronde te ho
ren beslissen nopens de toepassing van artikel37, zesde lid, en de rechten en even
tuele vorderingen waarvoor (verweerder) enkel voorbehoud heeft gevraagd; 

deze eis in de voorafgaande procedure niet ter sprake is gekomen en niet aan de be
oordeling van de eerste rechter werd onderworpen, waar alleen het al dan niet ver
lenen van het door (verweerder) gevraagde voorbehoud ter discussie stond; 

in het tussenarrest van 1 februari 1996 trouwens reeds werd vastgesteld dat de voor 
dit hof hangende betwisting verder betrekking heeft op het voorbehoud van (ver
weerder) betreffende artikel37, zesde lid, van de Stedenbouwwet; 

(eiseres) in haar eerste, tweede en derde conclusies voor het hof, genomen v66r de 
heropening van de debatten, besluit tot de bevestiging van het bestreden vonnis; 

(verweerder) besluit tot toekenning van het gevraagde voorbehoud en de hervor
ming van het bestreden vonnis op dit punt; 

partijen weliswaar in hun conclusie voor het hof omstandig hebben besloten no
pens deal dan niet vervulling in voorliggend geval van de door artikel37, zesde lid, 
gestelde voorwaarden;deze argumentatie evenwel werd ontwikkeld tot staving van het 
ter discussie staande geschilpunt, namelijk het al dan niet verlenen van het ge
vraagde voorbehoud; 

bij tussenarrest van 1 februari 1996 de debatten werden heropend enkel om par
tijen toe te laten te besluiten nopens de in het arrest van 14 maart 1994 van het Hof 
van Beroep te Antwerpen vastgestelde beperkte draagwijdte van de tussengekomen 
cassatie en de incidentie daarvan op het gezag van gewijsde van het vonnis van de 
Rechtbank te Brussel van 18 juni 1984; 

gelet op de daaruit voortvloeiende beperking van de de batten, de thans gestelde 
nieuwe eis van (eiseres) niet toelaatbaar is"; 

terwijl verweerder, door voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, die ge
adieerd was van de vordering van eiseres strekkende tot planschadevergoeding, voor
behoud te vorderen inzake de toepassing van artikel 37, zesde lid, van de Steden
bouwwet, in werkelijkheid een tegenvordering instelde tegen eiseres, die er toe strekte 
de aan eiseres toekomende planschadevergoeding te verminderen ofte weigeren, in
dien en voor zover zou komen vast te staan dat eiseres in dezelfde streek andere goe
deren bezit die voordeel halen uit de inwerkingtreding van een plan van aanleg ofuit 
werken uitgevoerd op kosten van openbare besturen; 
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verweerder, om reden die hem eigen waren, er zich op dat ogenblik echter toe be
perkte het recht te vorderen om, ook al werd reeds uitspraak gedaan over de aan ei
seres toekomende planschadevergoeding, in een later stadium vooralsnog aan te to
nen dat er aanleiding bestond om deze vergoeding te verminderen of zelfs geheel te 
weigeren, wat hem werd toegestaan bij vonnis van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Brussel van 18 juni 1984; 

dit niet wegneemt dat, vanaf dat ogenblik, de tegenvordering van verweerder strek
kende tot vermindering ofweigering van de planschadevergoeding, aanhangig was ge-
maakt voor de eerste rechter; · 

de betwisting tussen partijen inzake de tegenvordering van verweerder, zich in de 
daaropvolgende procedure in hoger beroep uitsluitend toespitste op de vraag ofver
weerder dergelijk voorbehoud kon vragen, met andere woorden, of er gronden wa
ren om aan verweerder vooralsnog het recht te geven aan te tonen dat er aanlei
ding was tot vermindering of weigering van de planschadevergoeding, en deze betwisting 
werd beslecht door het Hofvan Beroep te Brussel van 4 mei 1988, waarin dit voor
behoud zonder grond werd verklaard; 

eiseres vervolgens de zaak opnieuw aanhangig maakte voor de Rechtbank van Eer
ste Aanleg te Brussel, in voortzetting van dezelfde procedure, omdat zij in het von
nis van 18 juni 1984 slechts een uitvoerbare titel had voor een bedrag van 1.000.000 
frank, terwijl de toegekende planschadevergoeding in het totaal17.313.522 frank be
droeg; 

verweerder in deze procedure opnieuw het recht vorderde om in de toekomst te mo
gen aantonen dat de voorwaarden van artikel37, zesde lid, van de Stedenbouwwet om 
de aan eiseres toekomende planschadevergoeding te verminderen ofte weigeren, wa
ren vervuld, maar dat de eerste rechter, in een vonnis van 14 februari 1989, deze vor
dering ongegrond verklaarde, gelet op het arrest van het hofvan beroep van 14 mei 
1988; 

verweerder tegen dit vonnis hoger beroep aantekende, en de aangevochten arres
ten uitspraak doen op dit hoger beroep; 

ingevolge de devolutieve kracht, het hoger beroep van verweerder tegen het von
nis van 14 februari 1989 het geschil deed overgaan op de appelrechter, met alle ju
ridische en feitelijke vragen die daarmee samenhangen, en zulks met inbegrip van de 
feiten die plaatsgrepen na de beslissing van de eerste rechter; 

de appelrechter aldus rekening diende te houden met de vemietiging, door het Hof, 
in het arrest van 7 september 1990, van het arrest van het Hofvan Beroep te Brus
sel van 4 mei 1988, in zoverre dit arrest voor recht verklaart dat het voorbehoud, ge
maakt in het vonnis van 18 juni 1984, betre:ffende de toepassing van artikel 37, zesde 
lid, van de Stedenbouwwet zonder voorwerp is, vernietiging die tot gevolg had dat ver
weerder, door het in kracht van gewijsde treden van dit vonnis van 18 juni 1984, de
finitiefhet recht had verworven om vooralsnog aan te tonen dater aanleiding was tot 
vermindering of weigering van de planschadevergoeding die aan eiseres toekwam; 

nu de betwisting om trent het voorbehoud aldus definitief was beslecht, enkel de grond 
van de tegenvordering zelf van verweerder aanhangig bleef voor de appelrechter; 

het dientengevolge vanaf dat ogenblik aan verweerder toekwam om ook effectief aan 
te tonen dat eiseres in dezelfde streek andere goederen bezit die voordeel halen uit de 
inwerkingtreding van een plan van aanleg of uit werken uitgevoerd op kosten van open
bare besturen; 

eiseres en verweerder daaromtrent ook uitvoerig hebben geconcludeerd voor de appel
rechter, totdat verweerder in zijn laatste conclusie van 7 juni 1996 plots stelde dat de 
nog aanhangige betwisting tussen partijen zich beperkte tot de vraag ofhet voorbe
houd verleend door het vonnis van 18 juni 1984 nu aldan niet een definitiefkarak
ter had; 

uit het bovenstaande volgt dat de appelrechter louter ten gevolge van de devolu
tieve kracht van het hoger beroep is geadieerd van de tegenvordering van verweer
der strekkende tot vermindering of weigering van de planschadevergoeding toeko
mend aan eiseres, in toepassing van artikel37, zesde lid, van de Stedenbouwwet en 
ertoe is gehouden daarover uitspraak te doen, 
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zodat de bestreden arresten, door te beslissen dat voor de appelrechter niet eer
der dan na het tussenarrest van 1 februari 1996, dat de debatten had heropend, een 
nieuwe vordering van eiseres werd ingesteld ertoe strekkende ten grande te horen be
slissen nopens de toepassing van artikel37, zesde lid, van de Stedenbouwwet en de 
rechten en eventuele vorderingen waarvoor verweerder enkel een voorbehoud heeft 
gevraagd, de devolutieve kracht van het hoger beroep, waardoor het geschil met alle 
juridische en feitelijke vragen die ermee samenhangen voor de appelrechters wordt 
gebracht, miskent (schending van de artikelen 890, 1042 en 1068 van het Gerechte
lijk Wetboek); 

de bestreden arresten eveneens weigeren uitspraak te doen over de tegenvorde
ring van verweerder strekkende tot vermindering of weigering van de aan eiseres toe
komende planschadevergoeding in toepassing van artikel37, zesde lid, van de Steden
bouwwet, hoewel die vordering voor de appelrechter aanhangig was (schending van 
de artikelen 809, 1042 en 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek); 

het arrest van 10 januari 1997 tenslotte om dezelfde reden ten onrechte beslist dat, 
na het tussenarrest van 1 februari 1996 en dit arrest van 10 januari 1997 zelf, uit
spraak was gedaan over alle geschilpunten tussen partijen zodat de appelrechter zijn 
rechtsmacht volledig had uitgeput (schending van artikel 19 van het Gerechtelijk Wet
boek): 

Overwegende dat, krachtens artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek het 
hoger beroep tegen een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen, 
het geschil zelf aanhangig maakt bij de rechter in hoger beroep; dat door het 
hoger beroep het geschil op de appelrechter overgaat met alle feitelijke en 
juridische vragen die daarmee samenhangen; 

Dat een akte van voorbehoud enkel een vaststelling inhoudt en geen be
slissing over de erkenning van een recht ten voordele van een partij en ten 
laste van een andere partij; 

Dat een akte van voorbehoud niet een tegenvordering in een geschil uit
maakt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, eenparig beslissend, verwerpt de voorziening; veroor
deelt eiseres in de kosten. 

27 januari 2000 - 1 e kamer (beperkte samenstelling) - Voorzitter : de h. 
Verougstraete, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijklui
dende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal- Advocaten: mrs. Nelis
sen Grade en Geinger. 

Nr. 72 

1 e KAMER (BEPERKTE SAMENSTELLING) - 27 januari 2000 

BEWIJS- BURGERLIJKE ZAKEN- VERMOEDENS- ZAKEN VAN KOOPHANDEL -AANNEMINGS
WERKEN- FACTUUR- AANNEMING- FEITELIJK VERMOEDEN. 
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De rechter kan inzake handelsverrichtingen zoals aannemingswerken uit de aanne
ming van de factuur een feitelijk vermoeden putten en er het bewijs in vinden dat de 
schuldenaar zijn akkoord heeft gegeven met de in de factuur vermelde verbintenis; 
dit is eveneens het geval wanneer de aangenomen factuur is gestuurd in uitvoe
ring van een schriftelijke overeenkomst, maar daarvan afwijkende verbintenissen in
houdt (1). (Art. 25 W.Kh.) 

(OPLEIDING CENTRUM WERKTUIGMACHINES N.V. T. ZAKENKANTOOR LEN AERTS B.V.B.A.) 

ARREST 

(A.R. C.98.0114.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 1 december 1997 gewe
zen door het Hof van Beroep te Antwerpen; 

Gelet op het verzoekschrift tot cassatie, dat aan dit arrest is gehecht en 
daarvan deel uitmaakt; 

Over het middel : 
Wat het eerste onderdeel betreft; 
Overwegende dat, krachtens artikel 25 van titel IV van het Wetboek van 

Koophandel, het bewijs van een handelsovereenkomst of van het teniet
gaan ervan kan worden geleverd door alle bewijsmiddelen, vermoedens in
begrepen; 

Dat, krachtens die wetsbepaling, de rechter inzake handelsverrichtingen, 
zoals aannemingswerken uit de aanneming van de factuur een feitelijk ver
moeden kan putten en er het bewijs kan in vinden dat de schuldenaar zijn 
akkoord heeft gegeven met de in de factuur vermelde verbintenis; 

Dat dit eveneens het geval is wanneer de aangenomen factuur is ge
stuurd in uitvoering van een schriftelijke overeenkomst, maar daarvan af
wijkende verbintenissen inhoudt; 

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de bedoelde facturen werden ge
stuurd in uitvoering van de overeenkomst tussen de partijen en niet wer
den geprotesteerd, evenmin als de daarbij gaande brief van verweerster; 

Dat het arrest op grond van de zelfstandige reden dat de facturen en de 
bijgaande briefniet werden geprotesteerd, beslist dat die facturen en die brief 
het bewijs leveren van de handelsverbintenissen van eiseres die zij inhou
den; 

Dat het arrest aldus zijn beslissing naar recht verantwoordt; 
Overwegende dat het onderdeel, in zoverre het miskenning van de be

wijskracht van de overeenkomst tussen de partijen aanvoert evenals de daar
uit volgende miskenning van de verbindende kracht van die overeen
komst, al was het gegrond, niet tot cassatie kan leiden; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 
Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat het onderdeel miskenning van de bewijskracht van ak

ten aanvoert; 
Dat het arrest niet steunt op de uitlegging van de dagvaarding en van de 

conclusie van verweerster, maar op de eigen lezing en interpretatie door de 
rechter van de bedoelde factuur; 

(1) Zie Cass., 29 jan. 1996, A.R. C.94.027l.N, nr. 59. 
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Overwegende dat de bedoelde factuur vermeldt : "Factuur nr. 13 - vol
gens overeenkomst dd. 8/4/1993 (verhuur familie Sauter)"; 

Dat het arrest met de in het onderdeel aangevochten reden dat het een ver
huring van een winkelpand aan de familie Sauter betreft, van deze fac
tuur een uitlegging geeft die met de bewoordingen ervan niet onverenig
baar is; 

Overwegende verder dat het onderdeel niet zegt dat het arrest een be
twisting opwerpt die door de partijen niet werd aangevoerd, maar dat het ar
rest het voorwerp van de vordering van verweerster wijzigt; 

Dat verweerster betaling van de bedoelde factuur vorderde en eiseres ook 
tot betaling van die factuur werd veroordeeld; 

Dat het arrest aldus het voorwerp van de vordering van verweerster niet 
wijzigt; 

Overwegende dat het onderdeel voor het overige volledig is afgeleid uit de 
vergeefs aangevoerde miskenning van bewijskracht van akten en wijzi
ging van het voorwerp van de vordering; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 

Om die redenen, eenparig beslissend, verwerpt de voorziening; veroor
deelt eiseres in de kosten. 

27 januari 2000 - 1 e kamer (beperkte samenstelling) - Voorzitter en verslagge
ver : de h. Boes, waarnemend voorzitter- Gelijkluidende conclusie van de h. Bres
seleers, advocaat-generaal - Advocaat : mr. Geinger. 

Nr. 73 

1 e KAMER- 27 januari 2000 

1 o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 8- EER
BIEDIGING VAN DE BRIEFWISSELING- BEWIJSMIDDEL- ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE- VOOR
LOPIGE MAATREGELEN- VOORWAARDEN. 

zo GRONDWET - GRONDWET 1994 CARTT. 1 TOT 99) - ARTIKEL 29 - BRIEFGEHEIM- BRIE
VEN- BEWIJSMIDDEL- ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE- VOORLOPIGE MAATREGELEN- VOOR
WAARDEN. 

3° BRIEVEN- BRIEFGEHEIM- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 8- GROND
WET (1994)- ARTIKEL 29- BEWIJSMIDDEL- ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE - VOORLOPIGE 
MAATREGELEN- VOORWAARDEN. 

4° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED- ECHTSCHEIDINGS
PROCEDURE- VOORLOPIGE MAATREGELEN- BEWIJSMIDDEL- BRIEVEN- VOORWAARDEN
BRIEFGEHElM- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 8 - GRONDWET (1994)- ARTI
KEL 29. 

5o RECHTBANKEN - BURGERLIJKE ZAKEN - ALGEMEEN - BEHANDELING EN BERECH
TING VAN DE VORDERING- CONCLUSIETERMIJN- BETWISTING- CONCLUSIE - LAATTIJ
DIG- GEVOLG- RECHT VAN VERDEDIGING. 
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6° RECHT VAN VERDEDIGING- BURGERLIJKE ZAKEN- BEHANDELING EN BERECH
TING VAN DE VORDERING- CONCLUSIETERMIJN- BETWISTING- CONCLUSIE- LAATTIJ
DIG- GEVOLG. 

7° RECHTBANKEN- BURGERLIJKE ZAKEN -ALGEMEEN- BEHANDELING EN BERECH
TING VAN DE VORDERING- BERECHTING- MEDEDELING AAN HET OPENBAAR MINISTERIE
ADVIES- WEREN VAN STUKKEN- TIJDSTIP. 

8° OPENBAAR MINISTERIE- BURGERLIJKE ZAKEN- BEHANDELING EN BERECHTING VAN 
DE VORDERING- BERECHTING- MEDEDELING- AD VIES - WEREN VAN STUKKEN- TIJD
STIP. 

1°, 2°,3° en 4° Noch artikel8 E.V.R.M. noch artikel29, eerste lid, Grondwet, hou
den verbod in om brieven die men op regelmatige wijze in zijn bezit heeft te gebrui
ken in een echtscheidingsgeding of het geding dat strekt tot voorlopige maatrege
len tijdens dat geding (1); het doet niet ter zake dat in een geding over voorlopige 
maatregelen een foutief gedrag van een der echtgenoten niet of in mindere mate dan 
in het echtscheidingsgeding zelf aan bod komt. 

5° en 6° De conclusie die na het verstrijken van de termijn wordt neergelegd mag niet 
uit het debat worden geweerd in zoverre ze de toepassing van artikel 747, § 2, Ge
rechtelijk Wetboek betwist (2); de rechter die hierop geen acht slaat miskent het recht 
van verdediging van de partij die te laat heeft geconcludeerd. 

7° en go De betwisting of stukken uit het debat moeten worden geweerd moet niet wor
den beoordeeld vooraleer het openbaar ministerie zijn advies heeft gegeven. (Art. 764 
Ger.W.) 

(Y .. T. Z ... , X ... ; X ... T. Z ... , Y .. ) 

ARREST 

(A.R. C.98.0364.N en C.98.0365.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 mei 1998 gewezen door 
het Hof van Beroep te Gent; 

Overwegende dat de voorzieningen C.98.0364.N en C.98.0365.N tegen het
zelfde arrest zijn gericht; dat ze moeten worden gevoegd; 

I. Op de voorziening C.98.0364.N: 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van artikel 8 van het (Europees) Verdrag tot bescherming van de rech
ten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 novem
ber 1950 en goedgekeurd door de wet van 13 mei 1955 en van artikel 29, eerste lid, 
van de gecoordineerde Grondwet van 17 februari 1994, 

doordat het bestreden arrest, recht doende op de vordering van eiser tot cassatie aan 
verweerster verbod te horen opleggen de stukken uit haar dossier, kaft II, num
mers 7.6 tot 7.27, voor te leggen, minstens die stukken uit de debatten te weren (vor
dering die ook werd gesteld door de in bindendverklaring van het te wijzen arrest op
geroepen partij), deze vordering afwijst, en dit op volgende gronden (bestreden arrest, 
p. 3-5): 

(1) Zie Cass., 28 mei 1953, A. C., 1953, 660. 

(2) Zie Cass., 4 okt. 1996, A.R. C.95.0290.N, nr. 357. 
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"Bij conclusies neergelegd voor de eerste rechter vorderde (de in bindendverklaring 
opgeroepen partij) onder meer aan (verweerster) verbod op te leggen tot het overleg
gen van de stukken gei'nventariseerd onder kaft II(= kaft 2), nrs. 2, 7 en 8, min
stens deze stukken uit de debatten te weren; bij verzoekschrift tot vrijwillige tus
senkomst neergelegd voor de eerste rechter op 20 december 1995 is (eiser) 
tussengekomen in het geding hangende tussen (de in bindendverklaring opgeroe
pen partij en verweerster); op zijn beurt vorderde hij voor de eerste rechter de stuk
ken van (verweerster) in kaft 2 (= kaft II), 7.6 tot 7.26 uit de debatten te weren; zo
wel (de in bindendverklaring opgeroepen partij) als (eiser) verzetten zich tegen de 
aanwending door (verweerster) van vertrouwelijke briefwisseling die tussen (eiser en 
de in bindendverklaring opgeroepen partij) werd gevoerd; voorgehouden werd dat de 
aanwending van deze vertrouwelijke briefwisseling een inbreuk uitmaakte op arti
kel 8 E.V.R.M. en als dusdanig het recht op privacy schond; zij hielden staande dat 
zonder toestemming van de auteur en de bestemmeling de vertrouwelijke briefwis
seling niet aan derden mocht worden meegedeeld; verder lieten (eiser en de in bindend
verklaring opgeroepen partij) gelden dat de beweerde homofiele geaardheid van (de 
in bindendverklaring opgeroepen partij) in het kader van de procedure voorlopige maat
regelen geenszins relevant is daar noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks de schuld
gronden in het kader van een procedure voorlopige maatregelen mochten worden on
derzocht, zodat geen hoger belang aanwezig was dat de schending van het briefgeheim 
verantwoordde, hetgeen volgens (de in bindendverklaring opgeroepen partij en ei
ser) des te meer het geval is daar de briefwisseling op een ongeoorloofde wijze in het 
bezit van (verweerster) is gekomen; (verweerster) wierp de onontvankelijkheid op van 
de vordering van (eiser) en hield ten gronde staande dat door haar geen immoreel, ge
welddadig of oneerlijk procede werd aangewend teneinde de kwestieuze agenda en brie
ven in bezit te krijgen, laat staan dat zij zich aan enig strafrechtelijk beteugeld mis
drijf schuldig maakte; de eerste rechter verklaarde de vordering van (eiser) ontvankelijk 
doch werden de vorderingen tot het weren van bovenvermelde stukken afgewezen als 
ongegrond; in hoger beroep hernemen zowel (de in bindendverklaring opgeroepen par
tij) als (eiser) hun vorderingen tot verwijdering van de stukken onder kaft II(= kaft 
2), 2, 7 en 8; (de in bindendverklaring opgeroepen partij) vordert daarenboven de ver
wijdering van de briefwisseling uitgaande van de twee gemeenschappelijke kinde
ren zich bevindend in kaft I, stuk 6; met de eerste rechter dient aangenomen dat de 
vrijwillige tussenkomst van (eiser) toelaatbaar is nu deze tussenkomst er toe strekt 
zijn belang te beschermen en enkel een bewarende beschermingsmaatregel beoogt; de 
vraag tot wering van een aantal stukken is tweeledig; zowel de verwijdering van brief
wisseling uitgaande van bloedverwanten in de nederdalende lijn als van briefwisse
ling tussen (in bindendverklaring opgeroepen partij) en een derde wordt gevraagd; ( ... ) 
wat het tweede aspect betreft (briefwisseling tussen de in bindendverklaring opge
roepen partij en een derde, in casu eiser) stelt zich de vraag naar het gebruik van con
fidentiele briefwisseling; deze problematiek is identiek in een echtscheidings
procedure als in een procedure voorlopige maatregelen (artikel1280 van het Gerechtelijk 
Wetboek) zodat de vraag naar schuld of onschuld ten deze niet relevant is; alwaar in 
het gemeen recht geldt dat vertrouwelijke brieven niet in rechte mogen worden over
gelegd omdat het recht op geheimhouding een prerogatief is dat voortvloeit uit de be
scherming van het prive-leven wordt in de rechtspraak en rechtsleer een uitzonde
ring gemaakt m.b.t. de echtscheidingsprocedures en dus ook met de daarmee 
samenhangende procedure voorlopige maatregelen; daarbij wordt een dubbel voor
behoud gemaakt in die zin dat noch de auteur, noch de bestemmeling aan een be
roepsgeheim mogen onderworpen zijn en dat de andere echtgenoot geen ongeoor
loofd middel heeft aangewend om in het bezit van deze brieven te komen; 
dienaangaande besliste de eerste rechter dater geen sluitend bewijs voorligt dat (ver
weerster) op onregelmatige wijze in het bezit is gekomen van de desbetreffende brie
ven; de bewering dat deze brieven achtergelaten werden in de echtelijke woning 
he eft overigens steun in het feit dat zelfs een origineel van een kladbrief wordt 
overgelegd dewelke door (verweerster) in de prullenmand werd aangetroffen; de lou
tere bewering van (de in bindendverklaring opgeroepen partij) dat deze briefwisse
ling zich bevond in een met cijferslot afgesloten aktetas blijkt niet uit concrete fei
ten en zou hoe ook aanleiding hebben gegeven tot een strafrechtelijke klacht we gens 
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diefstal met braak, hetgeen tot op heden evenmin is gebeurd; in de gegeven omstan
digheden is er geen aanleiding de andere stukken 7 (7 .6 tot 7 .26) en 8 uit de debat
ten te weren", 

terwijl naar luid van artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van 
de mens en de fundamentele vrijheden ondertekend te Rome, op 4 november 1950, en 
goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, eenieder recht heeft op eerbiediging van zijn 
prive-leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling (artikel8.1); er op dit recht 
slechts beperkend te interpreteren uitzonderingen mogelijk zijn, zoals aangegeven in 
artikel8.2 van hetzelfde Verdrag; artikel29, eerste lid, van de gecoordineerde Grand
wet bepaalt dat het briefgeheim onschendbaar is; uit deze wetsbepalingen volgt dat 
het briefgeheim, wat vertrouwelijke brieven betreft, in beginsel onschendbaar is en 
er op dit beginsel slechts beperkend te interpreteren uitzonderingen zijn; de regels om
trent de bewijsvoering in een echtscheidingsprocedure geen inbreuk toelaten op dit be
ginsel van de onschendbaarheid van het briefgeheim betreffende vertrouwelijke brie
ven waarin een derde, dit is een niet-echtgenoot, de schrijver of de ontvanger is (zoals 
in casu eiser een derde is), minstens geen dergelijke uitzondering kan voorliggen wan
neer een partij (zoals in casu verweerster) de vertrouwelijke briefwisseling met een 
derde (in casu eiser) zou wensen voor te leggen in een fase van de echtscheidings
procedure waarin, zoals ten deze het geval is naar o.m. eiser had laten gelden en door 
het bestreden arrest niet wordt tegengesproken (zie het bestreden arrest, p. 3, voor
laatste alinea), de schuldvraag noch rechtstreeks noch onrechtstreeks aan de orde was, 
nu de procedure enkel de discussie rond voorlopige maatregelen betrof, 

zodat het bestreden arrest, nu het beslist dat in de in casu gegeven omstandighe
den zoals die blijken uit de geciteerde consideransen, er geen aanleiding is de ten pro
cesse bedoelde confidentiele briefwisseling voorgelegd door verweerster en gewis
seld tussen de in bindendverklaring opgeroepen partij en eiser uit de debatten te weren, 
een miskenning inhoudt van het recht op de onschendbaarheid van vertrouwelijke brief
wisseling, derhalve artikel 8 van het in het middel aangegeven Verdrag tot bescher
ming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden schendt evenals ar
tikel 29, eerste lid, van de gecoordineerde Grondwet : 

Overwegende dat, krachtens artikel 8, lid 1, E.VR.M., eenieder recht heeft 
op eerbiediging van zijn prive-leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn brief
wisseling; dat, volgens lid 2 van dit artikel, geen inmenging van enig open
baar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit recht dan 
voor zover bij de wet is bepaald en in een democratische samenleving no
dig is in het belang van 's lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het eco
nomisch welzijn van het land, de bescherming van de openbare orde en het 
voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede 
zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen; 

Overwegende dat, krachtens artikel 29, eerste lid, van de Grondwet, het 
briefgeheim onschendbaar is; 

Overwegende dat voornoemde bepalingen geen verbod inhouden om brie
ven die iemand op regelmatige wijze in zijn bezit heeft, te gebruiken als be
wijsmiddel in een echtscheidingsgeding of in het geding dat strekt tot voor
lopige maatregelen tijdens het echtscheidingsgeding; 

Dat ter zake niet doet dat in een geding over de voorlopige maatregelen 
een foutief gedrag van een der echtgenoten niet of in mindere mate dan in 
het echtscheidingsgeding zelf aan bod komt; 

Overwegende dat het arrest onaantastbaar oordeelt dat verweerster re
gelmatig in het bezit kwam van de brieven die eiser uit het debat wenst te 
weren en beslist dat de brieven niet uit het debat moeten worden ge
weerd; 

Dat het aldus de aangewezen verdrags- en wetsbepalingen niet schendt; 
Dat het middel niet kan worden aangenomen; 
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Overwegende dat door de verwerping van de voorziening, de oproeping tot 
bindendverklaring van X ... die eiser tegen hem heeft gericht, geen bestaans
reden meer heeft; 

II. Op de voorziening C.98.0365.N: 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 748, § 2, en 1138, 3°, van het Ge

rechtelijk Wetboek, van het algemeen rechtsbeginsel tot eerbiediging van het recht van 
verdediging alsmede, voor zoveel nodig, de artikelen 1147 en 1148 van het Burger
lijk Wetboek en het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk, ongeacht de bij de wet 
bepaalde gevallen, de termijnen worden verlengd met de tijd gedurende welke de par
tij in de volstrekte onmogelijkheid verkeert om de handeling te verrichten waartoe ze 
verplicht is, 

doordat het hof van beroep vooraf beslist dat de aanvullende conclusie ingediend ter 
griffie door verweerster op 2 februari 1998 en de door haar bij die gelegenheid in het 
geding gebrachte nieuwe stukken niet uit de debatten dienen te worden geweerd, ver
volgens oordeelt dat de door eiser ter zitting van 9 februari 1998 ingediende conclu
sie laattijdig is zodat deze conclusie ambtshalve uit de debatten moet worden ge
weerd en vervolgens, zonder aan eiser nag de gelegenheid te geven een conclusie in 
te dienen en verweer te voeren tegen de door verweerster bij aanvullende conclusie 
gewijzigde vorderingen en te antwoorden op de nieuwe stukken die door verweerster 
worden aangewend, het hager beroep van eiser grotendeels afwijst en het inciden
teel beroep van verweerster gedeeltelijk inwilligt door eiser te veroordelen tot gro
tere onderhoudsbijdragen voor elk van zijn kinderen, met name 20.000 frank boven 
de kinderbijslag in plaats van 7.000 frank en tot een onderhoudsgeld van 85.000 frank, 
in plaats van 60.000 frank voor verweerster met dien verstande dat eiser tevens wordt 
veroordeeld tot verdere betaling van alle kosten en lasten verbonden aan de hypo
thecaire lening en alle kosten verb and houdend met de waning, en het hof van be
roep om tot deze beslissingen te komen ondermeer steunt op de door verweerster nieuw 
in het geding gebrachte stukken ondermeer de persberichten aangaande het 
bestuurdersschap van eiser in de NV A. .. alsmede in de NV B ... en zijn betrokken
heid bij de samenwerking tussen de NV A. .. , de CV C ... en NV D ... op grand van de 
volgende redengeving : 

"Ten deze werd de rechtsdag vastgesteld bij beschikking van 2 oktober 1997 op grand 
van artikel747, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek. De termijnen van conclusie wer
den daarin voor (eiser en de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen par
tij) bepaald op 19 december 1997 terwijl aan (verweerster) een bijkomende termijn werd 
verleend voor wederantwoord tot 31 januari 1998. 

Door (eiser) werd ter openbare terechtzitting van 9 februari 1998 aangevoerd dat 
de op 2 februari 1998 door (verweerster) neergelegde conclusie laattijdig is. 

Gelet op de inhoud van artikel53 van het Gerechtelijk Wetboek dat bepaalt dat de 
vervaldag in de termijn is begrepen en dat indien die dag een zaterdag, zondag, of een 
wettelijke feestdag is de vervaldag wordt verplaatst op de eerst volgende werkdag is 
de door (verweerster) neergelegde conclusie op 2 februari 1998 tijdig. 

Anderzijds kan het (hof van beroep) niet anders dan vaststellen dat de door (ei
ser) neergelegde conclusie van 9 februari 1998 laattijdig is zodat deze conclusie ambts
halve uit de debatten moet worden geweerd." (bestreden arrest, bladzijden 2 onder
aan en 3 bovenaan), 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn conclusie ingediend ter zitting op 9 februari 
1998 (pleitnota genoemd) niet enkel aanvoerde dat de aanvullende conclusie door ver
weerster laattijdig werd ingediend, maar eveneens dat eiser pas kennis kreeg van alle 
nieuwe stukken en van de volledige conclusie op dinsdag 3 februari 1998 wat onder 
andere een miskenning uitmaakt van artikel 745 en 750 van het Gerechtelijk Wet
hoek en eveneens op die grondslag vorderde dat deze conclusie en nieuwe stukken uit 
de debatten zouden worden geweerd en wel in de volgende bewoordingen : 

"Overwegende dat (eiser) het (hof van beroep) eerbiedig verzoekt : 
1. in hoofdorde te weren uit de de batten: 
- de tweede conclusie van (verweerster) 
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- de nieuwe stukken van (verweerster), met name de stukken geYnventariseerd in 
de inventaris gevoegd bij haar tweede conclusie onder de nummers 35 tot en met 14 7. 
Dit gelet in het algemeen op de rechten van verdediging en de noodzaak van een or
dentelijk procesverloop zonder procesrechtsmisbruik en gelet in het bijzonder op het 
feit dat ( ... ) 

- (eiser) slechts kennis kreeg van alle nieuwe stukken en van de volledige con
clusies op dinsdag 03/02/98, wat o.a. een miskeruring uitmaakt van art. 745 en 750 Ger. 
Wb." (zie conclusie voor eiser ingediend op 9 _februari 1998, genoemd pleitnota blz. 2 
onderaan en blz. 3 bovenaan)". 

Het hof van beroep noch met bovenstaande redengeving, noch met enige redenge
ving antwoordt op dit precieze middel aangevoerd door eiser en gesteund op de laat
tijdige mededeling en het arrest derhalve niet regelmatig met redenen is omkleed 
(schending van artikel149 van de Grondwet); 

en terwijl, tweede onderdeel, eiser in dezelfde conclusie ingediend ter zitting op 9 fe
bruari 1998 niet enkel vorderde dat de tweede conclusie van verweerster en de door 
haar aangewende nieuwe stukken uit de debatten zouden worden geweerd, maar te
vens in strikt subsidiaire orde vorderde dat de zaak zou worden uitgesteld met toe
keruring aan eiser van een bijkomende conclusietermijn van een maand gelet op de vol
gende nieuwe terzake dienende feiten en stukken die nieuwe conclusies rechtvaardigen : 

- "de 103 bladzijden nieuwe stukken, voor het eerst opgenomen in de inventaris 
gevoegd bij de tweede conclusie van (verweerster) en waarop (eiser) niet meer mag ant
woorden; 

- de 68 bladzijden tellende tweede conclusie die geen wederantwoord is doch waarin 
de volledige zaak wordt behandeld, op talrijke punten verder wordt ontwikkeld en tal
rijke nieuwe argumenten worden aangevoerd; 

- de vordering van (verweerster) bij wege van haar gewraakte tweede conclusie 
wordt gewijzigd; 

- voor het eerst wordt gevorderd dat de in hoofde van de kinderen en (ver
weerster) gevestigde belastingen zouden betaald worden door (eiser); 

- de bedragen van beweerde door (eiser), ten onrechte niet betaalde kosten uit het 
verleden worden gevoelig verhoogd. 

Deze nieuwe stukken hebben voornamelijk betrekking op de financiele mogelijk
heden van partijen en de vordering tot betaling van volgens (verweerster) ten on
rechte door (eiser) niet betaalde kosten. 

Meer in het algemeen wordt dit verzoek in subsidiaire orde eveneens gerechtvaar
digd door de elementaire vereisten van een behoorlijke procesvoering zonder 
procesrechtsmisbruik, de rechten van verdediging en de onmogelijkheid van (eiser) te 
handelen conform art. 748, § 2, gelet op de beperkte tijd tussen de ontvangst van de 
conclusies en de bepaalde rechtsdag" (zie conclusie eiser ingediend ter zitting op 9 fe
bruari 1998, blz. 3 en 4). 

Het hof van beroep met hogervermelde overwegingen, noch met enige andere over
weging antwoordt op dit precieze verweer van eiser en het arrest derhalve niet re
gelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel149 van de Grondwet) en de 
appelrechters tevens nalaten uitspraak te doen over een punt van de vordering van 
eiser (schending artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek); 

en terwijl, derde onderdeel, het verstrijken van de termijnen bepaald overeenkom
stig artikel 747, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek niet kan beletten dat een partij na 
het verstrijken van deze termijnen nog een conclusie indient die precies betrekking 
heeft op de regelmatigheid van het procedureverloop; 

Dat immers het recht van verdediging voorrang moet hebben op een strikte toe
passing van de termijnen bepaald overeenkomstig artikel 7 4 7 van het Gerechtelijk Wet
hoek; te dezen eiser in zijn conclusie ingediend ter zitting op 9 februari 1998 de re
gelmatigheid van het procedureverloop en de toepassing van arti~ls 7 4 7, § 2, en 7 48, 
§ 2, van het Gerechtelijk Wetboek betwistte ondermeer wegens laattijdigheid van de 
mededeling van de stukken door verweerster en eiser tevens de schending van zijn recht 
van verdediging aanvoerde indien hem niet de mogelijkheid zou worden geboden om 
nog verweer te voeren tegen de door verweerster gewijzigde vordering en de nieuwe 
door haar medegedeelde stukken; 
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het hofvan beroep derhalve eisers recht van verdediging schendt door eisers laat
ste conclusie ingediend ter zitting op 9 februari 1998 ambtshalve uit de debatten te 
weren zonder te antwoorden op de middelen die daarin werden ontwikkeld met be
trekking tot de onregelmatigheid van het procedureverloop en de schending van het 
recht van verdediging van eiser en zonder te beslissen over het verzoek van eiser om 
de zaak uit te stellen teneinde hem in staat te stellen een conclusie in te dienen met 
betrekking tot de gewijzigde vordering en de nieuwe stukken die werden aange
wend (schending van het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdedi
ging); 

en terwijl, vierde onderdeel, indien het arrest zo moet worden begrepen dat het hof 
van beroep het verzoek van eiser tot het toekennen van een bijkomende termijn van 
30 dagen om een aanvullende conclusie in te dienen afwijst in toepassing van arti
kel 748, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek omdat het verzoek niet werd ingediend ten 
laatste 30 dagen voor de rechtsdag niettegenstaande dit niet kon gebeuren te dezen 
nu de bedoelde conclusie en stukken pas werden ingediend een week voor de rechts
dag hetgeen een geval van overmacht uitmaakt, de appelrechters hun beslissing niet 
naar recht verantwoorden (schending van de artikelen 748, § 2, van het Gerechte
lijk Wetboek en voor zoveel als nodig 114 7, 1148 van het Burgerlijk Wetboek als
mede van het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk, ongeacht de bij de wet be
paalde gevallen, de termijnen worden verlengd met de tijd gedurende dewelke de partij 
in de volstrekte onmogelijkheid verkeert om de handeling te verrichten waartoe ze ver
plicht is); 

en terwijl, vijfde onderdeel, de appelrechters het recht van verdediging van eiser mis
kennen door bij de uitspraak over de vordering, in het bijzonder bij de beslissing tot 
verhoging van de aan de verweerster toegekende onderhoudsgelden voor zichzelf en 
voor de kinderen, rekening te houden met de aanvullende conclusie van verweerster 
waarin de vordering werd gewijzigd, en met de nieuwe door verweerster aange
wende stukken (103 bladzijden nieuwe stukken), in het bijzonder deze die betrek
king hebben op de vermeende inkomsten van eiser ondermeer door te verwijzen naar 
de persartikelen waaruit zou blijken dat eiser bestuurder is van de N.V: A. .. en van 
de N.V: B ... , deel zou uitmaken van het directiecomite van de N.V: A ... en nauw be
trokken zou zijn bij de samenwerking van de N.V. A ... , de C.V: C ... en de N.V: D ... (ar
rest, blz. 11), alsook blz. 7 : stuk 122, blz. 8, derde offerte en blz. 13, par. 2 : stuk
ken m.b.t. financiele tussenkomsten van de moeder, zonder aan eiser de mogelijkheid 
te hebben gegeven zich te verweren tegen deze gewijzigde eis en een conclusie in te 
dienen met betrekking tot deze gewijzigde eis en in het bijzonder de nieuwe stuk
ken (schending van het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdedi
ging): 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat overeenkomstig artikel 747, § 2, laatste lid, van het Ge

rechtelijk Wetboek, onverminderd de toepassing van de uitzonderingen be
doeld in artikel 748, §§ 1 en 2, van hetzelfde wetboek, de conclusies die wor
den overgelegd na het verstrijken van door de voorzitter of de door hem 
aangewezen rechter bepaalde termijnen, ambtshalve uit het debat worden 
geweerd; 

Dat de conclusie die na het verstrijken van de termijn wordt neergelegd 
evenwel niet uit het debat mag worden geweerd in zoverre zij de toepas
sing van het genoemde artikel betwist; dat de rechter die hierop geen acht 
slaat het recht van verdediging van de partij die te laat heeft geconclu
deerd, miskent; 

Dat het onderdeel in zoverre gegrond is; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 

schending van artikel 29 van de Grondwet en 8, 1 o en 2°, van het Europees Ver
drag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, on
dertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, 
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doordat het hofvan beroep het hoger beroep van eiser alsook het hoger beroep in
gesteld door de tot bindend verklaring van arrest opgeroepen partij ongegrond ver
klaart en met bevestiging van de beroepen beschikking oordeelt dat er geen aanlei
ding toe bestaat om de stukken 7 (7.6 tot 7.26) en 8 uit het dossier van verweerster 
uit de de batten te weren en aan verweerster geen verbod moet worden opgelegd tot 
het overleggen van deze stukken, met name de briefwisseling gevoerd tussen eiser en 
de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij op grond van devol
gende redengeving : 

"Wat het tweede aspect betreft stelt zich de vraag naar het gebruik van confiden
tit\le briefwisseling. Deze problematiek is identiek in een echtscheidingsprocedure als 
in een procedure voorlopige maatregelen (artikel 1280 van het Gerechtelijk Wet
hoek) zodat de vraag naar schuld of onschuld ten deze niet relevant is. 

Alwaar in het gemeen recht geldt dat vertrouwelijke brieven niet in rechte mo
gen worden overgelegd omdat het recht op geheimhouding een prerogatief is dat voort
vloeit uit de bescherming van het prive-leven wordt in de rechtspraak en rechtsleer 
een uitzondering gemaakt m.b.t. de echtscheidingsprocedures en dus ook met de daar
mee samenhangende procedure voorlopige maatregelen. 

Daarbij wordt een dubbel voorbehoud gemaakt in die zin dat noch de auteur, noch 
de bestemmeling aan het beroepsgeheim mogen onderworpen zijn en dat de andere 
echtgenoot geen ongeoorloofd middel heeft aangewend om in het bezit van deze brie
ven te komen. 

Dienaangaande besliste de eerste rechter terecht dater geen sluitend bewijs voor
ligt dat (verweerster) op onregelmatige wijze in het bezit is gekomen van de desbe
treffende brieven. De bewering dat deze brieven achtergelaten werden in de echte
lijke woning vindt overigens steun in het feit dat zelfs een origineel van een kladbrief 
wordt overgelegd dewelke door (verweerster) in de prullenmand werd aangetroffen. 

De loutere bewering van (eiser) dat deze briefwisseling zich bevond in een met cij
ferslot afgesloten aktentas blijkt niet uit concrete feiten en zou hoe dan ook aanlei
ding hebben gegeven tot een strafrechtelijke klacht wegens diefstal met braak, het
geen tot op heden evenmin is gebeurd. 

In de gegeven is er geen aanleiding de andere stukken 7 (7.6 tot 7.26) en 8 uit de 
debatten te weren" (bestreden arrest bladzijde 4 en 5), 

terwijl, eerste onderdeel, overeenkomstig artikel 29 van de Grondwet het brief
geheim onschendbaar is en luidens artikel 8.1 van het EVRM eenieder recht heeft op 
eerbiediging van zijn briefwisseling; 

daaruit voortvloeit dat vertrouwelijke brieven niet openbaar mogen gemaakt wor
den en dus ook niet in rechte mogen worden overgelegd door een derde zonder toe
stemming van de auteur en van de bestemmeling van de brief; 

het recht op geheimhouding van vertrouwelijke brieven immers een prerogatief is 
dat voortvloeit uit het recht op bescherming van het prive-leven, een persoonlijkheids
recht dat het eigendomsrecht van de brief beperkt; 

daarvan enkel kan worden afgeweken in de gevallen limitatief opgesomd in arti
kel 8, 2°, EVRM, de te dezen niet voorhanden zijn; 

aan dit recht op geheimhouding geen afbreuk wordt gedaan door de omstandig
heid dat diegene die deze briefwisseling wil overleggen niet op onregelmatige wijze in 
het bezit daarvan zou zijn gekomen; 

de appelrechters derhalve door de bedoelde briefwisseling niet uit de debatten te we
ren artikel29 van de Grondwet en 8.1 en 2 EVRM schenden; 

en terwijl, tweede onderdeel, indien al een uitzondering op de principiele regel van 
de onschendbaarheid van de briefwisseling zou worden aanvaard, dergelijke uitzon
dering restrictief dient te worden gei:nterpreteerd en enkel kan worden toegelaten in 
zoverre dit absoluut noodzakelijk is; 

het te dezen niet ging om een eigenlijke echtscheidingsprocedure, maar wel om een 
procedure op grond van artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek tot het treffen van 
voorlopige maatregelen waarbij de schuldvraag niet relevant is; 

de appelrechters ten onrechte oordelen dat het recht op bescherming van het brief
geheim niet enkel moet wijken in geval van een echtscheidingsprocedure, maar ook 
in geval van de daarmee samenhangende procedure inzake voorlopige maatregelen, 
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de appelrechters zodoende artikel29 van de Grondwet en 8.1 van het EVRM scherr
den: 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel om de redenen vermeld in het antwoord 

op het middel in de voorziening C.98.0364.N, niet kan worden aangeno
men; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat noch artikel 29 van de Grondwet noch artikel 8, lid 1, 

E.V.R.M. verhinderen dat briefwisseling die iemand regelmatig in zijn be
zit heeft, als bewijsmiddel gebruikt wordt in de procedure van voorlopige 
maatregelen tijdens een echtscheidingsgeding; 

Dat ter zake niet doet dat in een dergelijke procedure de vraag van het fou-
tief gedrag van een partij geen rol of een mindere rol speelt; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 

Over het derde middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 764 en 931, 2de lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het hof van beroep de briefwisseling uitgaande van de kinderen pas uit de 
debatten heeft geweerd nadat het openbaar ministerie bij monde van advocaat
generaal Kenis advies had verleend en het openbaar ministerie aldus bij het formu
leren van zijn advies kennis heeft kunnen nemen van en rekening heeft kunnen hou
den met deze briefwisseling, welk advies vervolgens door het hofvan beroep werd 
gevolgd, 

terwijl overeenkomstig artikel 931, 2de lid, van het Gerechtelijk Wetboek, geen en
kele verklaring van bloedverwanten in de nederdalende lijn tijdens een geding tus
sen hun ouders in rechte mag worden overgelegd; dat overeenkomstig artikel 764 van 
het Gerechtelijk Wetboek te dezen door het openbaar ministerie advies werd ver
leend, vooraleer de bedoelde stukken uit de debatten werden geweerd, welke advies 
door het hof van beroep werd gevolgd, 

het hofvan beroep derhalve, door te hebben nagelaten de bedoelde brieven uit
gaande van de kinderen uit de debatten te weren vooraleer het dossier werd over
gemaakt aan het openbaar ministerie en vooraleer door het openbaar ministerie ad
vies werd verleend, de artikelen 764 en 931 van het Gerechtelijk Wetboek schendt: 

Overwegende dat de betwisting of stukken uit het debat moeten worden 
geweerd, niet moet worden beoordeeld vooraleer het openbaar ministerie zijn 
advies heeft gegeven; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

Overige dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden; 

Om die redenen, voegt de zaken C.98.0364.N en C.98.0365.N; verwerpt de 
voorziening inzake C.98.0364.N; vernietigt het bestreden arrest inzake 
C.98.0365.N in zoverre het uitspraak doet over de onderhoudsbijdrage, de be
taling van de kosten en lasten verbonden aan de hypothecaire leningen en 
alle kosten verband houdend met de waning; verwerpt de voorziening voor 
het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt Y ... in de kosten van de 
voorziening C.98.0364.N; houdt de overige kosten aan en laat de beslis
sing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel. 
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27 januari 2000 - 1 e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete, 
afdelingsvoorzitter- Gedeeltelijk andersluidende conclusie (3) van de h. Dubrulle, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De Gryse, Butzler en Verbist. 

Nr. 74 

1 e KAMER - 28 januari 2000 

RECHT VAN VERDEDIGING- BURGERLIJKE ZAKEN- OPDRACHT VAN DE RECHTER- BE
SLISSING- RECHTSGROND WAAROP PARTIJEN ZICH NIET HEBBEN BEROEPEN- GEEN GELE
GENHEID TOT TEGENSPRAAK- GEVOLG. 

De r~chter die zijn beslissing grondt op een middel dat door de partijen niet is aan
gevoerd, zonder hun de gelegenheid te geven daarover verweer te voeren, miskent het 
recht van verdediging (1). (Rechtsbeginsel van het recht van verdediging.) 

(3) Andersluidend wat het derde onderdeel van het eerste middel van de voorziening sub II be
trof, het weren van eisers' laattijdige conclusie aanvocht. Het O.M. was van oordeel dat dit on
derdeel evenmin kon aangenomen worden. Eiser had in de op de rechtsdag zelf neergelegde en door 
de app1llrechters wegens laattijdigheid geweerde "pleitnota" o.m. aangevoerd dat de tegenpartij 
zelfhaar conclusie buiten de haar, op grond van art. 747, § 2, Ger.W., toegekende termijn had neer
gelegd. De appelrechters zeggen waarom dat, naar hun oordeel, niet het geval was en vervol
gens dat ze niet anders dan kunnen vaststellen dat eisers' conclusie laattijdig is ... wat door ei
ser niet werd betwist. Evenmin betwistte hij de toepassingsvoorwaarden van art. 747, § 2, dit zijn 
de voorwaarden waaronder de rechter conclusietermijnen toekent. 

De verwijzing, in de voorziening, naar het precedent van 4 oktober 1996 (zie voetnoot 2) achtte 
het O.M., zich hierbij aansluitend bij de memorie van antwoord, niet relevant. In die door het Hof 
beoordeelde zaak (die ook een echtscheidingsprocedure betrof) stelde de eiser dat zijn conclusie, 
in zoverre ze ertoe strekte aan te voeren dat het artikel 751 Ger.W. niet kon worden toegepast, niet 
uit het beraad kon worden geweerd. Hij voerde aan dat aan de voorwaarden voor de toepassing 
van die bepaling niet voldaan was, namelijk omdat hij van de rechtsdag reeds verwittigd werd ter
wijl de termijn waarbinnen hij een antwoordconclusie kon neerleggen nog niet verstreken was. Bo
vendien bleek uit het zittingsblad, op de rechtsdag, niet dat toen de toepassing van artikel 751 Ger.W 
gevorderd werd, noch uit het dispositiefvan het bestreden arrest, dat die bepaling dus ook toe
gepast werd. De verweerster in cassatie had enkel gevraagd de conclusie van de eiser in cassa
tie uit de debatten te weren; de advocaten hadden gepleit en dus was het recht van verdediging 
van de eiser in cassatie in elk geval miskend, door het weren van zijn, zelfs laattijdige, conclu
sie, hoewel hij de toepassingsvoorwaarden van art. 751 betwistte. In de door het hierbij geanno
teerd arrest getoetste zaak voerde eiser in cassatie niet de onregelmatigheid van de termijn
bepaling overeenkomstig art. 747, § 2, maar van het "procedureverloop" aan. 

Het O.M. oordeelde dat, door het weren van die laattijdige "conclusie", wat ze ook mocht in
houden, de appelrechters gewoon de wet toepasten en geenszins het recht van verdediging van ei
ser schonden. Immers, impliceert de beslissing een nochtans laattijdige conclusie niet te weren af
hankelijk te stellen van een bepaalde inhoud van die conclusie niet een paradoxale houding van 
de rechter : kennis nemen van die inhoud, hoewel de wet hem oplegt dat niet te doen? Overi
gens hebben de appelrechters, in het arrest, eisers' verweer over de laattijdigheid van ver
weersters' conclusie beantwoord en verworpen. Buitendien werd de schending van zijn recht van 
verdediging door eiser, zowel in het onderdeel als voor de appelrechters, slechts aangevoerd in de 
mate dat hem niet de mogelijkheid zou worden (resp. werd) geboden om nog verweer te voeren te
gen de door verweerster gewijzigde vordering en de nieuwe door haar medegedeelde stukken. 

Artikel 747 geeft, samen met artikel 748, precies het recht van verdediging gestalte. Ook hier 
werd de memorie van antwoord bijgetreden : door alsnog conclusies toe te laten buiten de ter
mijn bepaald door de wet, waarvan de toepassingsvoorwaarden vervuld zijn, dreigt die wette
lijke bepaling, nochtans ook bedoeld om de procedure te versnellen, te worden uitgehold. Vol
staat een algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging om die aldus bedoelde wettelijke 
regeling (verder) te doen wijken? 

(1) Cass., 7 april 1997, A.R. S.96.0162.F, nr. 171. 
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(GEMEENTEKREDIET N.V. T. S .. .) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.98.033l.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 juni 1997 gewezen door 
het Hof van Beroep te Brussel; 

Over het middel : schending van de artikelen 2, 1134, 1135, 1156 tot 1162 van het 
Burgerlijk Wetboek, 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, miskenning van het al
gemeen beginsel dat de partijen zelf de grenzen van hun vordering bepalen en dat de 
rechter geen uitspraak mag doen over niet gevorderde zaken en miskenning van het 
algemeen beginsel van het recht van verdediging, 

doordat het arrest het hager beroep van eiseres ontvankelijk maar niet gegrond ver
klaart, het afwijst en de nieuwe vordering van verweerder ontvankelijk en gegrond 
verklaart door voor recht te zeggen dat de moratoire interest, die vanaf 27 novem
ber 1987 verschuldigd was op het bedrag van de veroordeling in de hoofdsom en op 
24 mei 1994 gekapitaliseerd is, vanaf die datum moratoire interest zal opbrengen tot 
op de dag van de algehele betaling en eiseres in de kosten van het hager beroep ver
oordeelt; dat het arrest het verweermiddel van eiseres verwerpt volgens hetwelk zij 
van alle aansprakelijkheid voor haar fouten behalve voor haar grove fouten ontsla
gen was ingevolge het aansprakelijkheidsbeperkend beding dat op 19 februari 1980 
in haar algemeen reglement der verrichtingen is ingevoerd, maar dat volgens haar, 
krachtens artikel 25 van dat reglement luidens hetwelk zij "zich het recht (voorbe
hield) (het) op eender welk ogenblik te wijzigen" van toepassing is op de toentertijd 
lopende verrichtingen; dat het arrest zijn beslissing hierop grondt dat ''het feit dat het 
recht heeft om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in haar algemeen reglement der 
verrichtingen en in de voorwaarden, met name die inzake openbaarheid, waaron
der een dergelijke wijziging eventueel aan haar clienten kan worden tegengewor
pen, niet wegneemt dat een dergelijke wijziging alleen voor de toekomst effect kan sor
teren, gelet op het feit dat overeenkomsten stabiele rechtsregels behoeven; dat dezelfde 
behoefte aan rechtszekerheid inzake overeenkomsten vereist dat bij wijziging van de 
bestaande wet, de oude wet in de regel van toepassing blijft, zowel op de totstand
koming, de geldigheid en het bewijs van de overeenkomsten, als op de gevolgen er
van (. .. ); dat (eiseres) zulks overigens in zekere mate toegeeft; dat zij immers, wan
neer zij naar analogie aanvoert dat het contractuele beding volgens hetwelk de rentevoet 
op het debetsaldo door de bank wordt vastgesteld, rechtsgeldig is in het Belgisch po
sitief recht, zonder voorbehoud Winandy citeert (. .. ) die erop wijst "dat iedere wijzi
ging van de rentevoet uiteraard alleen voor de toekomst geldt"; dat de boven
staande regel, in voorkomend geval, enkel betwist zou kunnen worden indien het 
algemeen reglement der verrichtingen (eiseres) het recht zou geven om het eenzij
dig met terugwerkende kracht te wijzigen; dat zulks te dezen evenwel niet het ge
val is; dat om die redenen moet worden aangenomen dat, zoals (verweerder) staande 
hield, de rekening die hij op 25 mei 1977 heeft geopend nog steeds onder toepassing 
valt van het toentertijd geldende algemeen reglement der verrichtingen" en dat "(ei
seres) op grand van genoemd reglement niet kan ontkomen aan haar aansprakelijk
heid ten gevolge van de uitvoering van een vals overschrijvingsformulier", 

terwijl, (. . .); 

tweede onderdeel, de rechter het recht van verdediging miskent als hij zijn beslis
sing grondt op een middel dat door de partijen niet is aangevoerd of op een grand die 
hij ambtshalve opwerpt zonder hun de gelegenheid te geven daarover verweer of te
genspraak te voeren; geen van de partijen in zijn conclusie, zelfs niet impliciet, had 
aangevoerd dat het gewijzigde reglement alleen voor de toekomst effect kon sorte
ren gelet op het feit dat overeenkomsten stabiele rechtsregels behoeven; het arrest, 
ingeval het ambtshalve het middel opwerpt betreffende de werking in de tijd van het 
gewijzigde reglement, het recht van verdediging miskent, dat wil zeggen eiseres niet 
de gelegenheid geeft daarover uitleg te verschaffen; het arrest bijgevolg, aangezien het, 
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om het door eiseres aangevoerde verweermiddel te verwerpen, ambtshalve het mid
del opwerpt betre:ffende de werking in de tijd van de wijzigingen in het algemeen re
glement der verrichtingen, hoewel geen van de partijen zich op dat middel had be
roepen en zulks, zonder vooraf eiseres te hebben aangezocht om uitleg te verscha:ffen 
over die "niet-terugwerkende kracht" van het nieuw algemeen reglement der ver
richtingen en zonder haar, in voorkomend geval de gelegenheid te bieden dat mid
del tegen te spreken, het in het middel aangewezen algemeen beginsel van het recht 
van verdediging heeft miskend; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest de standpunten terzake weergeeft en oor

deelt dat "die betwistingen in het raam van het huidige de bat niet terzake 
dienend lijken; het feit dat (eiseres) het recht heeft om eenzijdig wijzigin
gen aan te brengen in haar algemeen reglement der verrichtingen en in de 
voorwaarden, met name die inzake openbaarheid, waaronder een derge
lijke wijziging eventueel aan haar clienten kan worden tegengeworpen, niet 
wegneemt dat een dergelijke wijziging aileen voor de toekomst effect kan sor
teren, gelet op het feit dat overeenkomsten stabiele rechtsregels behoe
ven" en om die reden beslist dat de op 25 mei 1997 door verweerder geo
pende rekening nog steeds onder toepassing valt van het toentertijd geldende 
algemeen reglement der verrichtingen, hoewel geen van de partijen dat mid
del had aangevoerd, noch voor de rechtbank van koophandel, noch voor het 
hof van beroep; 

Het arrest, aangezien het om die reden, zonder van tevoren de partijen te 
hebben aangezocht om hun middelen in dat verband aan te voeren, beslist 
dat het gewijzigde algemeen reglement niet van toepassing is, het recht van 
verdediging van eiseres miskent; 

Dat het onderdeel 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. 

28 januari 2000 - 1 e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- iler
slaggeuer : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat
generaal - Aduocaat : Gerard. 

Nr. 75 

1 e KAMER- 28 januari 2000 

1 o WEGVERKEER- WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975- REGLEMENTSBEPALINGEN 
-ARTIKEL 19-ARTIKEL 19.3- RICHTINGSVERANDERING- BESTUURDER DIE NAAR LINKS AF
SLAAT- VERPLICHTING ZICH NAAR LINKS TE BEGEVEN- DRAAGWIJDTE. 

zo WEGVERKEER- WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975- REGLEMENTSBEPALINGEN 
-ARTIKEL 16 -ARTIKEL 16.3- RECHTS INHALEN- VOORWAARDEN. 
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1 o De beslissing dat de bestuurder het Wegverkeersreglement niet in acht genomen heeft, 
is niet naar recht verantwoord als ze gegrond is op de overweging dat het feit dat hij 
zich naar de witte middenstreep heeft begeven onvoldoende lijkt, aangezien het Weg
verkeersreglement de bestuurder die naar links afslaat de verplichting oplegt zich naar 
links en niet alleen naar het midden van de rijbaan te begeven (1). (Art. 19.3 Weg
verkeersreglement.) 

2° Het arrest dat vaststelt dat een bestuurder zich naar de witte middenstreep heeft 
begeven en overweegt dat niet bewezen is dat hij verzuimd heeft zijn linker
richtingaanwijzer voldoende tijdig te laten werken, is niet naar recht verantwoord 
wanneer het beslist dat een tweede bestuurder links kon inhalen (2). (Art. 16.3 Weg
verkeersreglement.) 

CAXA BELGIUM N.V T. P & V VERZEKERINGEN C.V.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.98.0409.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 juni 1998 gewezen door 
het Hof van Beroep te Luik; 

Over het middel : schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 1382, 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek, 10.1.3°, 16.3, tweede lid, en 19.3, inzonderheid 2°.a), van het 
koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer, 

doordat het arrest het bestreden vonnis wijzigt, voor recht zegt dat de verzekerde 
van eiseres volledig aansprakelijk is voor het ongeval, eiseres veroordeelt tot beta
ling aan verweerster van het provisioneel bedrag van 8.666 frank, vermeerderd met 
interest, eiseres veroordeelt om aan verweerder het provisioneel bedrag van een frank 
te betalen en, alvorens verder uitspraak te doen, een medisch deskundigenonder
zoek beveelt, zulks op grond "dat weliswaar niet aangetoond is dat Thierry Kinnar ver
zuimd had zijn linkerrichtingaanwijzer voldoende tijdig te laten werken, maar dat toch 
uit de bovenstaande gegevens blijkt dat hij zich niet alleen er niet van vergewist heeft 
of (verweerder) kwam aangereden, maar dat hij zich bovendien niet voldoende naar 
de linkerkant van de rijbaan heeft begeven alvorens in die richting af te slaan; dat de 
omstandigheid dat hij zich naar de witte middenstreep heeft begeven niet vol
doende lijkt, aangezien de bestuurder die naar links afslaat, overeenkomstig arti
kel19.3 van het wegverkeersreglement 'zich naar links' moet 'begeven' en niet en
kel naar het midden van de rijbaan; dat de enige beperking aan het zich naar links 
te begeven erin bestaat dat men de tegenligger niet mag hinderen; dat niet betwist 
wordt dat de weg v66r de bestuurder van het landbouwkonvooi vrij was en dat hij zich 
aldus links van de middellijn van de weg kon plaatsen en dat zijn manoeuvre aldus 
op duidelijke en ondubbelzinnige wijze kenbaar was gemaakt; dat Kinnar zich ove
rigens niet bekommerd heeft om de weggebruikers die achter hem reden, aangezien 
hij pas op het allerlaatste moment v66r de aanrijding het door (verweerder) be
stuurde voertuig heeft opgemerkt, hoewel hij, gelet op de uitstekende zichtbaarheid 
voor de weggebruikers op de plaats van de feiten, (verweerders) voertuig kon en moest 
zien aankomen, indien hij voldoende aandachtig was geweest; dat (eiseres) tever
geefs staande houdt dat het inhaalmanoeuvre van (verweerder) 'op zijn minst ge
waagd en foutiefwas'; dat uit artikel16.6, van het wegverkeersreglement niet blijkt 
dat bestuurders op rijbanen met twee rijstroken, ook al zijn ze niet in rijstroken ver
deeld of in minder dan vier rijstroken verdeeld, meerdere voertuigen tegelijk links mo
gen inhalen; dat inhalen altijd links geschiedt, zelfs als de ingehaalde bestuurder zijn 
voomemen kenbaar gemaakt heeft maar zich daarbij niet naar links heeft begeven om 

(1) Zie Cass., 11 april1994, A.R. C.93.0381.N, nr. 167. 

(2) Cass., 23 okt. 1981, A.R. 3172 (A. C., 1981-82, 291). 
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die beweging uit te voeren (Cass. 2e K., 6 mei 1992, Verkeersrecht nr. 92/129); dat ove
rigens geenszins bewezen is dat (verweerder) met overdreven of onaangepaste snel
heid reed, aangezien zijn voertuig een remspoor van ongeveer 30 meter op de rij
baan heeft achtergelaten en dat de remafstand van een voertuig dat 60km/u rijdt, 35 
meter bedraagt, reactiesnelheid inbegrepen; dat uit de bovenstaande overwegingen volgt 
dat (verweerder) terecht verrast is geweest door de plotse en niet te voorziene zijde
lingse beweging van de verzekerde van (eiseres) die volledig aansprakelijk is voor het 
ongeval", 

terwijl het arrest beslist dat de verzekerde van eiseres volledig aansprakelijk is voor 
het litigieuze ongeval; het van oordeel is dat verweerder, verzekerde van ver
weerster, geen enkele fout heeft begaan en verrast is geweest door de plotse en niet 
te voorziene zijdelingse beweging van de verzekerde van eiseres, 

eerste onderdeel, de appelrechters, wat specifiek de fout van de verzekerde van ei
seres betreft, van oordeel zijn dat hij artikel19.3, van het wegverkeersreglement heeft 
overtreden; zij hem verwijten dat hij zich niet naar links heeft begeven; zij in dat ver
band verklaren dat de omstandigheid dat de verzekerde van eiseres zich "naar de witte 
middenstreep" heeft begeven, onvoldoende lijkt aangezien artikel 19.3, van het weg
verkeersreglement, volgens hen, de bestuurder die naar links afslaat de verplich
ting oplegt zich naar links en niet aileen naar het midden van de rijbaan te bege
ven; in strijd met die bewering, de bestuurder die links afslaat de in artikel19.3.2°.a, 
van het wegverkeersreglement vervatte verplichting in acht neemt wanneer hij zich, 
op een rijbaan met tweerichtingsverkeer, van rechts naar het midden van de rij
baan begeeft, zonder dat hij daarbij verplicht is zich zodanig naar links te verplaat
sen dat inhalen links onmogelijk wordt; het arrest derhalve, door vast te stellen dat 
de verzekerde van eiseres zich heeft begeven naar de witte middenstreep die de rij
baan verdeelt, niet wettig kon beslissen dat die weggebruiker artikel19.3, van het weg
verkeersreglement heeft overtreden en dus een fout heeft begaan die zijn aanspra
kelijkheid in het gedrang brengt (schending van de artikelen 1382, 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek en 19.3, inzonderheid 2°.a, van het koninklijk besluit van 1 de
cember 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer- weg
verkeersreglement); 

en terwijl het arrest, eveneens wat de fout van de verzekerde van eiseres betreft, 
als moet worden aangenomen dat het hofvan beroep zijn beslissing grondt op de over
weging dat de verzekerde van eiseres zich overigens niet bekommerd heeft om de weg
gebruikers die achter hem reden, aangezien hij pas op het allerlaatste moment v66r 
de aanrijding het door verweerder bestuurde voertuig heeft opgemerkt, hoewel hij, ge
let op de uitstekende zichtbaarheid voor de weggebruikers op de plaats van de fei
ten, verweerders voertuig kon en moest zijn aankomen, indien hij voldoende aan
dachtig was geweest, niet antwoordt op het door eiseres aangevoerde verweermiddel 
volgens hetwelk haar verzekerde "in zijn buitenste linkerachteruitkijkspiegel geke
ken heeft om zich ervan te vergewissen of hij zelf niet door een andere bestuurder werd 
ingehaald; dat hij, omdat hij zag dat geen weggebruiker hem volgde, zijn bocht naar 
links heeft ingezet; dat het volstrekt normaal is dat de heer Kinnar het door (ver
weerder) bestuurde voertuig niet heeft opgemerkt, aangezien hij in zijn spiegel ai
leen het door de heer Marcadieu bestuurde voertuig, dat hem volgde, kon zien ter
wijl het door (verweerder) bestuurde voertuig voor hem onzichtbaar is omdat het achter 
die door de heer Marcadieu bestuurde tractor reed"; zodat het arrest dat geen acht slaat 
op dat omstandige verweermiddel, niet naar recht is verantwoord; (schending van ar
tikel 149 van de Grondwet); het arrest althans, door op heel algemene wijze te ver
klaren dat de weggebruikers op de plaats van de feiten een heel goede zichtbaar
heid hebben, geen rekening houdt met de omstandigheden van de zaak - namelijk 
de aanwezigheid van een landbouwkonvooi - en ze evenmin tegenspreekt, zodat het 
de artikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek en 19.3, van het wegverkeers
reglement schendt; 

tweede onderdeel, de appelrechters, wat de- zelfs gedeeltelijke- aansprakelijk
heid van verweerder betreft, van oordeel zijn dat hij geen enkele fout heeft begaan en 
dat hij verrast is geweest door de plotse en niet te voorziene zijdelingse beweging van 
de verzekerde van eiseres; enerzijds, de bestuurder die naar links afslaat, zoals 
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eiseres staande houdt in het eerste onderdeel, de in artikel19.3.2°.a, van het weg
verkeersreglement vervatte verplichting in acht neemt wanneer hij zich, op een rij
baan met tweerichtingsverkeer, van rechts naar het midden van de rijbaan begeeft, 
zonder dat hij daarbij verplicht is zich zodanig naar links te verplaatsen dat inha
len links onmogelijk wordt; de appelrechters vaststellen dat de verzekerde van eise
res zich naar de witte middenstreep heeft begeven en zijn linkerrichtingaanwijzer heeft 
laten werken; zij uit die feitelijke omstandigheden niet wettig hebben kunnen aflei
den dat de tweede verweerder terecht verrast is geweest door de plotse en niet te voor
ziene zijdelingse beweging van de verzekerde van eiseres (schending van de artike
len 1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 10.1.3° en 19.3, inzonderheid 2°.a, van het 
koninklijk besluit van 1 september 1975 houdende algemeen reglement op de poli
tie van het wegverkeer); anderzijds, verweerder hoe dan ook de door de verzekerde van 
eiseres bestuurde tractor niet links mocht inhalen, daar de appelrechters vaststel
len dat de verzekerde van eiseres zich naar de witte middenstreep had begeven en zijn 
linkerrichtingaanwijzer had laten werken; een bestuurder die links afdraait, im
mers rechts moet ingehaald worden, aangezien hij zijn voomemen om links af te slaan 
kenbaar heeft gemaakt door middel van zijn linkerrichtingaanwijzer en hij zich naar 
links heeft begeven om die beweging uit te voeren; het arrest derhalve, aangezien het, 
in weerwil van de hierboven vermelde feitelijke omstandigheden, beslist dat verweer
der het door de verzekerde van eiseres bestuurde voertuig links mocht inhalen, de ar
tikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 16.3, tweede lid, en 19.3, inzonder
heid 2°.a, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement 
op de politie van het wegverkeer en, voor zover nodig, artikel10.3.1°, van dat ko
ninklijk besluit schendt : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat de bestuurder die links afslaat de in artikel19.3.2°.a, van 

het wegverkeersreglement vervatte verplichting in acht neemt wanneer hij 
zich, op een rijbaan met tweerichtingsverkeer, van rechts naar het mid
den van de rijbaan begeeft; dat die bepaling niet vereist dat de bestuurder 
zich zoveel mogelijk naar links begeeft; 

Overwegende het hof van beroep, aangezien het oordeelt dat het feit dat 
de verzekerde van eiseres "zich naar de witte middenstreep heeft begeven 
onvoldoende lijkt, aangezien artikel 19.3, van het wegverkeersreglement de 
bestuurder die naar links afslaat de verplichting oplegt 'zich naar links' en 
niet alleen naar het midden van de rijweg 'te begeven'; dat de enige beper
king aan het zich naar links begeven erin bestaat dat de tegenliggers niet 
mag worden gehinderd; dat niet betwist wordt dat de weg v66r de bestuur
der van het landbouwkonvooi vrij was en dat hij zich aldus links van de mid
dellijn van de weg kon plaatsen en dat zijn manoeuvre aldus op duidelijke 
en ondubbelzinnige wijze kenbaar was gemaakt", zijn beslissing dat de ver
zekerde van eiseres de in het voornoemde artikel19.3.2°.a, vervatte ver
plichting niet in acht heeft genomen, niet naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
Wat het tweede onderdeel betreft; 
Overwegende dat ingevolge artikel16.3, tweede lid, van het wegverkeers

reglement het inhalen van een voertuig op de openbare weg rechts moet ge
schieden wanneer de bestuurder ervan te kennen heeft gegeven dat hij voor
nemens is links af te slaan en zich naar links begeven heeft alvorens die 
beweging uit te voeren; . 

Overwegende dat het arrest vaststelt "dat niet aangetoond is dat (de ver
zekerde van eiseres) verzuimd had zijn linkerrichtingaanwijzer voldoende tij
dig te laten werken"; 

Dat uit die vaststelling en uit het antwoord op het eerste middel volgt dat 
het hof van beroep niet wettig heeft kunnen beslissen dat verweerder het door 
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de verzekerde van eiseres links mocht inhalen en dat hij zodoende "te
recht verrast" was geweest "door de plotse en niet te voorziene zijdelingse 
beweging" van dat voertuig; 

Dat het onderdeel 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 Brussel. 

28 januari 2000 - 1 e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Ver· 
slaggever : de h. Echement- Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Butzler en Houtekier. 

Nr. 76 

1 e KAMER- 28 januari 2000 

ERFDIENSTBAARHEID - OVERGANG- AFSCHAFFING- NUT- BE GRIP. 

Het vonnis beslist wettig dat de erfdienstbaarheid nag steeds voor het heersend erf van 
nut is, wanneer het overweegt dat zij het gemak voor het heersend erf doet toe
nemen en er een meerwaarde aan verleent doordat er een gemakkelijker, zelfs 
veiliger, toegang tot de eigendom mogelijk wordt (1). (Artt. 637, 686 en 710bis B.W.) 

(B ... T. C .. E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.99.0005.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis op 30 juni 1998 in hoger be
roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Doornik; 

Over het middel: schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 637, 639, 686, 
710bis (wet van 22 februari 1983, enig artikel), 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

doordat het bestreden vonnis de beslissing van de eerste rechter wijzigt, afwij
zend beschikt op eisers rechtsvordering die ertoe strekt, met toepassing van artikel 
710bis van het Burgerlijk Wetboek, een bedongen erfdienstbaarheid van overgang die 
zijn erfbelast ten voordele van dat van de verweerders, afte schaffen en eiser in de 
kosten van de beide gedingen veroordeelt, zulks op grand dat "een erfdienstbaar
heid, volgens een heersende rechtspraak, enkel afgeschaft kan worden als ze alle nut 
voor het heersend erf verloren heeft en dat de afschaffing daarentegen niet kan be
volen worden ingeval er enig nut, hoe gering ook, voor het erf blijft bestaan (. .. ); dat 

(1) Zie Cass., 16 mei 1952 (A. C., 1952, 518). Over art. 710bis B.W., raadpl. J. DERMAGNE, "Un 
nouveau mode d'extinction des servitudes: Ia suppression judiciare", Rev. not. b., 1983, p. 452; J. 
HANSENNE, Les biens, dl. II, Collection scientifique de Ia facute de droit de Liege, 1996, nr. 1144. 
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die beperkende uitlegging in overeenstemming schijnt te zijn met de geest van de wet, 
met het beginsel van de wilsautonomie en met het beginsel dat overeenkomsten de 
partijen strekken tot wet, op grond waarvan het de partijen vrijstaat een erfdienst
baarheid te vestigen op een erf ten voordele van een ander, ook al is ze op dat ogen
blik niet van nut ( ... ); dat de rechter derhalve dient te letten op het huidige nut van 
het erf maar ook op het nut dat in de toekomst zou kunnen blijken en aldus alle ge
vallen in aanmerking moet nemen waarin de erfdienstbaarheid opnieuw nuttig zou 
worden; de erfdienstbaarheid hoe dan ook haar nut behoU:dt wanneer ze het gemak 
van het gebruik of van de exploitatie van het heersend erf doet toenemen en het al
dus een meerwaarde toekent en dat het al dan niet behouden van de erfdienstbaar
heid aan de hand van die maatstafbeoordeeld moet worden( ... ); dater in casu op ge
wezen moet worden dat 1 o de eigendom van de (verweerders) verscheidene 
toegangswegen heeft, namelijk een toegang van 4,19 meter breed tussen de panden 
31 en 33, waarlangs landbouwverkeer mogelijk is, een toegang tot een geplaveide bin
nenplaats tussen de panden 29 en 31, waarop de erfdienstbaarheid betrekking heeft, 
en twee toegangsdeuren aan de straatkant; 2° elk van die toegangswegen voor het beer
send erf eigen kenmerken vertoont en ingericht is volgens het nut e~an, waarbij de 
overgang langs de erfdienstbaarheid de toegang van de voertuigen naar de garage mo
gelijk maakt zonder langs de slijkerige toegangsweg te moeten passeren die door ma
terieel van de exploitatie wordt gebruikt; 3 o de overgang en vooral het kruisen van het 
landbouwverkeer met prive-auto's zoals die van klanten voor hoeveproducten of van 
buitenstaanders zoals de veearts of andere dienstenverstrekkers moeilijker, zelfs ge
vaarlijk, lijken tijdens bepaalde periodes wanneer de toegangsweg tussen de num
mers 31 en 33 heel intensiefwordt gebruikt; 4° de parkeerplaatsen voor auto's op de 
geplaveide binnenplaats, niettegenstaande de mening van de eerste rechter, zeker vei
liger zijn dan dieter hoogte van de panden 31 en 31A", 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in conclusie had aangevoerd dat "de last die we
gens een erfdienstbaarheid op een erfrust, betrekking heeft op het gebruik en het nut 
van en voor (het) heersend erf en niet op de mogelijkheid die de houder van de erf
dienstbaarheid heeft om de, door de opgeroepen landmeter gemeten afstand van 66 
meter, met auto, op zijn eigendom zelf, niet af te leggen; het gebruik en het nut van 
een erf slaan op de economische en objectieve exploitatie van dat erf en niet op een 
subjectief gemak; door het tegendeel te beweren misbruik van recht de regel wordt; 
op zich een dergelijk misbruik al voldoende zou zijn om een in die mate onduldbare 
toestand af te schaffen; ( ... ); wat de feiten betreft, de erfdienstbaarheid van over
gang in 1929 werd ingesteld voor het gebruik van het nut van andere soorten, thans 
niet langer bestaande, activiteiten, die vervangen zijn door een nieuwe activiteit waar
bij middelen en materieel worden gebruikt die toentertijd vrijwel onbekend waren en 
waarvoor er thans een brede, gemakkelijke, van de openbare weg goed bereikbare toe
gang bestaat, zonder gevaar of risico's voor wie dan ook, dus objectief gesproken in de 
eerste plaats voor de (verweerders); zij niet ernstig staande kunnen houden dat het 
gebruik en het nut van hun erf aangetast, zelfs gewoonweg verminderd zou wor
den, door een kort traject van enkele meters die te voet worden afgelegd! dat op
nieuw zou neerkomen op misbruik van recht; artikel 1134, evenmin als artikel 544 van 
het Burgerlijk Wetboek door artikel 710bis van het Burgerlijk Wetboek zijn opgehe
ven; de last van de erfdienstbaarheid voor (eiser) buitensporig is; die last niet lan
ger objectief en redelijk verantwoord kan worden door het thans verloren gegane nut 
dat het eertijds voor het heersend erf opleverde; zij afgeschaft moet worden; de eer
ste rechter niet verbiedt dat er voertuigen parkeren op de binnenplaats die aan het 
pand van de (verweerders) paalt; het onderhavige geschil daarop geen betrekking heeft; 
aileen de vraag over de toegang tot die binnenplaats aan de orde is; de erfdienst
baarheid, naar zeggen van de (verweerders) zelf, door iedereen wordt gebruikt, ter
wijl ze juridisch gezien strikt voorbehouden is aan de (verweerders) zelf en aan hun 
rechtsopvolgers en niet aan hun bezoekers, dokter, veearts, toevallige klanten; ( ... ) de 
(verweerders) gewag maken van hun gewoonten, namelijk hun gemak dat volstrekt 
niets te maken heeft met het nut van de erfdienstbaarheid; ze aileen maar een be
tere, normale en heel eenvoudige gewoonte hoeven aan te nemen: binnengaan in hun 
woning langs de voordeur die op de openbare weg uitgeeft of, van op de openbare weg 
zich een kleine moeite van enkele stappen getroosten om via de zijdeur binnen te gaan; 
zulks ten overvloede aantoont dat het volstrekt nutteloos is om ten nadele van 
(eiser) een last te behouden die voor het heersend erf geen enkel werkelijk en 
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objectief nut heeft; de erfdienstbaarheid in wezen immers een dienst is die een erf aan 
een ander erf moet bewijzen; niets, zoals de eerste rechter erop wijst, de (verweer
ders) belet om de toegang tot hun panden enigszins aan te passen; de erfdienstbaar
heid van overgang geen toegang geeft tot de loodsen en garages maar wel tot een bin
nenplaats die "via de andere kant" gemakkelijk toegankelijk is; de slijkerige stukken 
van de toegangswegen en de aanhorigheden van de eigendom van de (verweerders) ui
teraard geen verband houden met de erfdienstbaarheid van overgang; de instand
houding van die toestand de (verweerders) kennelijk niet deert: het gebruik van een 
erfdienstbaarheid van overgang hen niet kan ontlasten hun eigendom enigszins in staat 
van voldoende netheid te behouden (. .. ); het voldoende is de niet betwiste plannen die 
bij het dossier zijn gevoegd te raadplegen om vast te stellen dat de binnenplaats, on
clanks een kleine afstand van 66 meter(. .. ) met auto, veel gemakkelijker bereik
baar is via de andere toegangsweg; niemand de (verweerders) verbiedt voertuigen of 
landbouwmaterieel op de - voldoende ruime- binnenplaats van hun boerderij te par
keren en dat parkeren zo te regelen dat het trace van de erfdienstbaarheid van over
gang daarom niet hoeft te worden gebruikt; de (verweerders) beslist geen blijk ge
ven van enige geest van goed nabuurschap en het misbruik van recht bevestigen 
waarover (eiser) eveneens moet klagen"; het bestreden vonnis, door erop te wijzen dat 
de overgang via de erfdienstbaarheid "voor het heersend erf eigen kenmerken ver
toont en de toegang van de voertuigen naar de garage mogelijk maakt zonder langs 
de slijkerige toegangsweg te moeten passeren (. .. )", geen antwoord geeft op de ver
weermiddelen volgens welke de last die wegens de erfdienstbaarheid van overgang van 
1929 op eisers erf rust, betrekking had op het gebruik en het nut voor het heersend 
erf en niet op een subjectief gemak; dat de verweerders in die optiek misbruik van hun 
recht zouden maken indien ze de slijkerige stukken van de brede en van op de open
bare weg goed bereikbare toegangsweg die thans op hun erfvoorhanden is, niet zou
den aanleggen; de litigieuze erfdienstbaarheid van overgang hoe dan ook geen toe
gang geeft tot loodsen of garages maar waar wel tot een "binnenplaats"; het bestreden 
vonnis, door te verklaren dat ''het kruisen van prive-auto's ... van klanten of van bui
tenstaanders zoals de veearts moeilijk (zal) zijn tijdens bepaalde periodes wanneer de 
toegangsweg tussen de nummers 31 en 33 heel intensiefwordt gebruikt", niet ant
woordt op het middel van de conclusie ten betoge dat de litigieuze erfdienstbaar
heid juridisch gezien voorbehouden is aan de verweerders zelf en aan hun rechtsop
volgers en dat de voertuigen van hun bezoekers, dokter, veearts, klanten (. .. ) "geen 
toegang hebben tot de erfdienstbaarheid"; ten slotte de vermelding dat de parkeer
plaatsen voor auto's op de geplaveide binnenplaats zeker veiliger zijn, geen reke
ning houdt met de omstandigheid dat eiser in zijn conclusie eraan herinnerde dat het 
parkeren van voertuigen op de binnenplaats niet betwist wordt en dat "het onder
havige geschil daarop geen betrekking heeft"; het bestreden vonnis, in zoverre het niet 
antwoordt op eisers conclusie of althans niet op het geheel van de daarin vervatte ver
weermiddelen, met name die betreffende het misbruik van recht door de verweer
ders en de objectieve en exclusieve aard van de erfdienstbaarheid van overgang, niet 
regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, het bestreden vonnis, luidens een door notaris Lison op 29 au
gustus 1929 opgemaakte verkoopakte, vaststelt dat "de verkopers voor zichzelf en voor 
hun rechtsopvolgers het recht (hebben) voorbehouden van een overgang te voet en met 
voertuig op het gedeelte van het terrein dat in de vorm vaneenctriehoek is aange
duid op het ( .. .) plan"; het recht dat bij overeenkomst a an de eigenaars van het heer
send erfis verleend, met andere woorden enkel sloeg op de overgang te voet en met 
voertuig op het lijdend erf; een erfdienstbaarheid krachtens artikel637 van het Bur
gerlijk Wetboek, een last is die op een erf is gelegd tot gebruik en tot nut van een erf 
dat aan een andere eigenaar toebehoort; zij een dienst is die een erf aan een ander erf 
moet bewijzen; zelfs een bedongen erfdienstbaarheid noch aan een persoon, noch ten 
voordele van een persoon, maar slechts aan een erf en ten behoeve van een erf mag 
worden opgelegd (artikel 686 van het Burgerlijk Wetboek); uit die zowel contrac
tuele als wettelijke bepalingen volgt dat de rechter, bij de beoordeling of de liti
gieuze erfdienstbaarheid van overgang alle nut voor het heersend erfverloren had (ar
tikel 710bis van het Burgerlijk Wetboek), geen rekening mocht houden met het 
subjectieve nut van de erfdienstbaarheid voor de eigenaar van het heersend erf en nog 
minder met de gemakken die zij aan derden biedt, maar aileen mocht nagaan of de 
nieuwe toegang tussen de panden 31 en 22 te voet en met voertuig mogelijk is, 
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zoals de erfdienstbaarheid op eisers erf het toelaat; de litigieuze bedongen 
erfdienstbaarheid van overgang in dat verb and voor het heersend erf nutteloos is ge
worden, nu, volgens de vaststellingen van het bestreden vonnis, "de eigendom van de 

{

' (verweerders) verscheidene (andere) toegangswegen heeft, namelijk een toegang van 
4,19 meter breed tussen de panden 31 en 33, waarlangs landbouwverkeer mogelijk is ... ", 
zelfs als die toegang slijkerig of minder gemakkelijk zou zijn omdat hij door de ei
genaar van het heersend erf niet voldoende onderhouden en aangelegd is; het be
streden vonnis derhalve, aangezien het beslist dat de litigieuze erfdienstbaarheid niet 
alle nut heeft verloren op grond dat de overgang via de andere toegangsweg, in be- ) 
paalde omstandigheden, voor de eigenaars van het heersend erf en voor derden min
der gemakkelijk is (modder, kruisen van landbouwmaterieel, enz.), enerzijds, de dwin
gende kracht van de overeenkomst miskent op grond waarvan de erfdienstbaarheid ' 
is gevestigd, daar die overeenkomst enkel ertoe strekte de overgang mogelijk te rna
ken en niet de gerieflijkheid en het gemak van de overgang te waarborgen (scherr
ding van de artikelen 639, 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek), anderzijds, de 
wettelijke begrippen erfdienstbaarheid en nut voor het heersend erf miskent, daar op 
grond van die begrippen geen rekening mag worden gehouden met het nut of het ge
mak van de erfdienstbaarheid voor haar gebruikers maar enkel acht mag worden ge
slagen op de dienst en het nut van het heersend erf (schending van de artikelen 637, 
686 en 710bis van het Burgerlijk Wetboek) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de grief die het middel het bestreden vonnis verwijt dat 

het, in een van zijn overwegingen, geen rekening houdt met de omstandig
heid, waaraan eiser in zijn conclusie herinnert, "dat het parkeren van voer
tuigen op de binnenplaats niet betwist wordt en 'het onderhavige geschil 
daarop geen betrekking heeft"', geen verband houdt met het in artikel149 
van de Grondwet voorgeschreven vormvereiste; 

Dat, in zoverre, het onderdeel niet ontvankelijk is; 
Overwegende dat, voor het overige, het bestreden vonnis oordeelt dat "de 

erfdienstbaarheid alleen al verantwoord is door het gemak van het beer
send erf, zonder dat rekening moet gehouden worden met economische over
wegingen" mits "dat gemak objectief is in die zin dat het aan iedere eige
naar van het heersend erf door het loutere feit van de uitoefening van het 
eigendomsrecht van nut kan zijn" en "(dat) ( ... ) de erfdienstbaarheid haar nut 
behoudt wanneer zij het gemak van het gebruik en de exploitatie van het 
heersend erf verder doet toenemen en er aldus een meerwaarde aan ver
leent"; 

Dat het bestreden vonnis vervolgens erop wijst "dat ( ... )elk van (de) toe
gangswegen (tot de eigendom van de verweerders) voor het heersend erf ei
gen kenmerken vertoont en ingericht is volgens het nut ervan, waarbij de 
overgang langs de erfdienstbaarheid de toegang van de voertuigen naar de 
garage mogelijk maakt zonder langs de slijkerige toegangsweg te moeten pas
seren die door materieel van de exploitatie wordt gebruikt" en "(dat) de over
gang en vooral het kruisen van het landbouwverkeer met prive-auto's zo
als die van klan ten voor hoeveproducten of van buitenstaanders zoals de 
veearts of andere dienstenverstrekkers moeilijker, zelfs ( ... ) gevaarlijk, lij
ken tijdens bepaalde periodes wanneer de toegangsweg tussen de num
mers 31 en 33 heel intensief wordt gebruikt"; 

Dat het bestreden vonnis besluit dat "hoewel de rechtbank (in hoger be
roep) zich bewust is van de last die het lijdend erf bezwaart, de afschaf
fing van de erfdienstbaarheid een objectieve vermindering van het nut voor 
het heersend erf tot gevolg zou hebben"; 

Overwegende dat het bestreden vonnis met al die vermeldingen ant
woordt op de in dit onderdeel weergegeven conclusie van eiser, enerzijds, door 
het betoog tegen te spreken dat de erfdienstbaarheid aan het heersend erf 
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slechts nog een subjectief gemak bijbracht dat onderscheiden moet wor
den van het objectief nut en gebruik dat ze zou moeten beogen, en door de 
gevolgtrekkingen die eiser uit dat middel maakt, afte wijzen, anderzijds, door 
te verklaren dat het nut van de erfdienstbaarheid beoordeeld kan worden door 
te letten op het gemak van overgang die zij biedt aan derden die zich naar 
het heersend erf begeven; 

Dat, in zoverre, het onderdeel feitelijke grondslag mist; 
Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat de bewoordingen van de artikelen 637 en 686, eerste lid, 

van het Burgerlijk Wetboek, waarop het middel steunt, niet in hun letter
lijke betekenis mogen worden begrepen; dat de erfdienstbaarheid altijd van 
nut is voor personen; dat er sprake is van erfdienstbaarheid zodra de dienst 
in direct en onmiddellijk verband staat met het gebruik en de exploitatie van 
een erf, zelfs als die dieiist geen ander gevolg heeft dan de toename van het 
gemak van dat gebruik en van die exploitatie; dat de dienst, door dat toe
genomen gemak, aan het erf een meerwaarde toekent en dus voor dat erf ge
vestigd is, overeenkomstig de voornoemde wetsbepalingen; 

Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt dat de litigieuze erf
dienstbaarheid, luidens de akte op grond waarvan ze gevestigd is, ertoe strekt 
de eigenaars van het heersend erf en hun rechtopvolgers een recht op over
gang te voet__en_metvoertuig te verzekeren op het gedeelte van het terrein 
waarop-ze betrekking heeft; 

Overwegende dat uit de motiveringen van het bestreden vonnis die in het 
eerste onderdeel zijn weergegeven, volgt dat die erfdienstbaarheid, in de op
tiek van de appelrechters, doordat ze een gemakkelijker, zelfs veiliger toe
gang tot de eigendom van de verweerders mogelijk maakt, het gemak voor 
het heersend erf doet toenemen en er een meerwaarde aan verleent; 

Dat het bestreden vonnis, op grond van die feitelijke beoordeling, wettig 
beslist dat de erfdienstbaarheid nog steeds van nut is voor het heersend erf 
en bijgevolg noch de wettelijke begrippen erfdienstbaarheid en nut voor het 
heersend erf, noch de dwingende kracht van de overeenkomst waarbij zij is 
ingevoerd, miskent; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 

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

28 januari 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Ver
slaggeuer : de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat
generaal - Aduocaat : mr. De Bruyn. 

Nr. 77 

1 e KAMER - 28 januari 2000 

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN)- ALGE

MENE AANNEMINGSVOORWAARDEN -AANNEMER- VORDERING TOT VERGOEDING WEGENS ON
DERBREKING DOOR HET BESTUUR -- RECHTSVORDERING- 'IERMIJNEN. 
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Het arrest is niet naar recht verantwoord wanneer het beslist dat de in de algemene 
aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en dien
sten bedoelde termijn van een jaar na de volledige oplevering van de gezamenlijke 
werken of na de volledige keuring van de gezamenlijke leveringen, waarbinnen de aan· 
nemer, op straffe van verval, elke rechtsvordering betreffende een overheidsop
dracht moet indienen, niet van toepassing is op de rechtsvorderingen van de aan
nemer die gegrond zijn op de vordering tot vergoeding wegens onderbreking van de 
uitvoering van de aanneming door het bestuur (1). (Artt. 15, § 5, en 18, § 2, M.B. 10 
aug. 1977.) 

(FRANSE GEMEENSCHAP VAN BELGIE- MIN. V. BEGROTING, FINANCIEN EN AMTENARENZAKEN 
T. ENTREPRISES CAMILLE ET HENRI GUISSARD N.V. E.A.) 

ARREST 

(A.R. C.99.0131.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 november 1998 gewe
zen door het Hof van Beroep te Luik; 

Over het middel: schending van de artikelen 15, § 5, 16, § 4, eerste lid, 2°, en 18, 
§ 2, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende vaststelling van de 
algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, leve
ringen en diensten (voornoemd artikel 18, § 2, zoals het te dezen van toepassing was 
en v66r de wijziging ervan bij het ministerieel besluit van 8 oktober 1985), 

doordat het arrest op eigen gronden en door verwijzing naar de motivering van het 
beroepen vonnis vaststelt dat de werken waarvan de voorzetting van de uitvoering op 
6 oktober 1986, ten gevolge van het faillissement van de oorspronkelijke aannemer, 
aan de verweerders was toevertrouwd, op 15 juni 1990 voorlopig opgeleverd waren en 
dat de eerste verweerster op 27 december 1989, 1 augustus 1990 en 6 september 1990 
vorderingen had ingediend tot vergoeding van de schade die voortvloeide uit de on
derbreking van de werken die het bestuur drie maal had bevolen; dat het arrest ver
volgens de exceptie van verjaring verwerpt die eiseres opgeworpen had tegen de door 
de verweerders bij dagvaarding van 16 oktober 1991 ingestelde rechtsvordering en, 
met bevestiging van het beroepen vonnis, die rechtsvordering in beginsel ontvanke
lijk en gegrond verklaart en een deskundigenonderzoek beveelt, en die beslissing ver
antwoordt, zowel op eigen gronden als door ovememing van de motivering van het be
roepen vonnis, zulks in hoofdzaak op grand van de overweging "dat de rechtsvordering 
strekt tot vergoeding van de schade ten gevolge van de onderbrekingen op bevel van 
het bestuur, bedoeld in artikel15, § 5, dat een volledige en zelfstandige regeling vormt", 
dat vaststaat dat de litigieuze opdracht, die v66r 1 januari 1986 was bekendge
maakt, nog steeds onder de toepassing valt van oud artikel 18, § 2, luidens hetwelk 
iedere rechtsvordering van de aannemer betreffende een overeenkomst op straffe van 
verval door de aannemer moet worden ingediend ten laatste eenjaar na de voorlo
pige keuring van de gezamenlijke werken en "hoewel oud artikel 18, § 2, voldoende 
ruim gesteld is om betrekking te hebben op de rechtsvorderingen die gegrond zijn op 
artikel 15, § 5, van de algemene aannemingsvoorwaarden, het evenwel niet van toe
passing is op de voomoemde rechtsvorderingen, daar, zoals eerder gezegd, artikel 15, 
§ 5, een volledige en zelfstandige regeling vormt, zodat de ontvankelijkheid van de in 
die bepaling bedoelde vorderingen aan geen enkele andere voorwaarde onderwor
pen is dan die welke gesteld is in artikel 16, § 4, eerste lid, 2°, waarnaar ze ver
wijst", 

terwijl artikel 15, § 5, tweede lid, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 
bepaalt dat de aannemer het recht heeft een rekening tot schadeloosstelling in te die
nen voor een in gemeen overleg te betalen b~drag voor de onderbrekingen op bevel van 

(1) Zie Cass., 14 feb. 1985, A.R. 7187, nr. 358. 
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het bestuur die voldoen aan de in die bepaling omschreven voorwaarden; dat de re
kening tot schadevergoeding, volgens het derde lid van dat artikel, schriftelijk inge
diend moet worden binnen de in artikel16, § 4, eerste lid, 2°, bedoelde termijn, d.w.z., 
in beginsel, binnen "negentig kalenderdagen na de voorlopige levering van het ge
hele werk"; luidens artikel 18, § 2, zoals het te dezen van toepassing was en v66r de 
wijziging ervan bij het ministerieel besluit van 8 oktober 1985, in elk geval iedere rechts
vordering betreffende een overeenkomst, in beginsel, "op stra:ffe van verval (. .. ), door 
de aannemer moet worden ingediend ten laatste eenjaar na de voorlopige keuring van 
de gezamenlijke werken"; die bepaling en het bepaalde in artikel 16, § 4, eerste lid, 
2°, waarin de termijn wordt vastgesteld waarbinnen de rekening tot schadeloosstel
ling moet worden ingediend, perfect onder ling verenigbaar zijn, aangezien ze, voor de 
termijnen die ze respectievelijk vaststellen, hetzelfde vertrekpunt hanteren, zodat er, 
gelet op de algemene bewoordingen van oud artikel 18, § 2, geen enkele grond be
staat om de vordering van de aannemer tot betaling van de in artikel15, § 5, be
doelde vergoeding niet te onderwerpen aan de verjaring van een jaar waarin voor
noemd artikel 18, § 2, voorziet; het arrest bijgevolg, dat erop wijst dat de voorlopige 
keuring van de werken op 15 juni 1990 is gebeurd, niet wettig beslist dat de, bij dag
vaarding van 16 oktober 1991 ingestelde rechtsvordering van de verweerders in be
ginsel ontvankelijk en gegrond is : 

Overwegende dat, luidens artikel 18, § 2, van het ministerieel besluit van 
10 augustus 1977 houdende vaststelling van de algemene aannemings
voorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en dien
sten, zoals het van toepassing was op de litigieuze opdracht, in elk geval ie
dere rechtsvordering betreffende een overeenkomst op straffe van verval, door 
de aannemer moet worden ingediend ten laatste een jaar na de voorlopige 
keuring van de gezamenlijke werken of na de volledige keuring van de ge
zamenlijke leveringen; 

Overwegende dat de rechtsvordering van de verweerders gegrond is op ar
tikel 15, § 5, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977, dat be
paalt dat de aannemer het recht heeft een rekening tot schadeloosstelling in 
te dienen "oor een in gemeen overleg te betalen bedrag voor de onderbre
kingen van de uitvoering van de aanneming die door het bestuur worden be
volen en voldoen aan de voorwaarden die vervat zijn in het tweede lid van 
die bepaling; 

Overwegende dat de ontvankelijkheid van de in voornoemd artikel 15, 
§ 5, derde lid, bedoelde gestaafde rekening tot schadeloosstelling welis
waar aileen aan de voorwaarde is onderworpen dat ze ingediend moet zijn 
binnen de termijnen bedoeld in artikel 16, § 4, eerste lid, 2°, van de alge
mene aannemingsvoorwaarden, maar dat uit geen enkele bepaling in de 
aannemingsvoorwaarden volgt dat de rechtsvordering waarbij de aanne
mer zijn recht doet gelden ingeval de partijen het niet eens raken over het 
bedrag van de rekening tot schadeloosstelling, niet onder toepassing zou val
len van de verjaringstermijn bedoeld in voornoemd artikel 18, § 2, waar
van artikel 15, § 5, niet afwijkt; 

Dat het arrest, dat beslist dat voornoemd artikel 18, § 2, niet van toe
passing is op de rechtsvorderingen die gegrond zijn op artikel15, § 5, van 
de algemene aannemingsvoorwaarden, de aangewezen wettelijke bepalin
gen 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 Brussel. 
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28 januari 2000 - 1 e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Ver
slaggever : de h. Storck- Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Gerard en Van Ommeslaghe. 

Nr. 78 

39 KAMER- 31 januari 2000 

1° INKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAGPROCEDURE - SANCTIES. VERHOGINGEN. AD
MINISTRATIEVE BOETEN. STRAFFEN - BELASTINGVERHOGING- ADMINISTRATIEVE GELDBOE
TEN- GELIJKHEID VAN DE BELGEN VOOR DE WET- NIET-DISCRIMINATIE IN HET GENOT VAN 
DE AAN DE BELGEN TOEGEKENDE RECHTEN EN VRIJHEDEN- ARBITRAGEHOF- PREJUDI
CIELE VRAAG- VERZUIM VAN DE WETGEVER. 

2° ARBITRAGEHOF- CASSATIEMIDDEL- PREJUDICIELE VRAAG- HOF VAN CASSATIE -
VERPLICHTING- VERZUIM VAN DE WETGEVER. 

3° PREJUDICIEEL GESCHIL- ARBITRAGER OF- CASSATIEMIDDEL- HOF VAN CASSA
TIE- VERPLICHTING- VERZUIM VAN DE WETGEVER. 

1 o, 2° en 3° Wanneer een vraag als bedoeld in art. 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitrage
hot in een middel opgeworpen wordt voor het Hof van Cassatie, te dezen de vraag of 
de wet op de verhoging van de inkomstenbelastingen en de fiscale administratieve 
geldboeten de in voornoemde bijzondere wet aangegeven bepalingen van de Gw. 
schendt, moet het Hofvan Cassatie in de regel het Arbitragehofverzoeken over die 
vraag uitspraak te doen (1), ook al is die vraag gegrond op een verzuim van de wet
gever. (Art. 108 wet 4 aug. 1986; artt. 444 en 445 W.I.B. [1992]; art. 26 Bijzon
dere Wet Arbitragehof.) 

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

Advocaat-generaal J.F Leclercq heeft in substantie gezegd (vertaling): 

1. lk ben van mening dat de prejudiciele vraag die wordt opgeworpen in het eer
ste onderdeel van het enige middel, namelijk de vraag of art. 109 wet 4 aug. 1986 hou
dende fiscale bepalingen, wanneer het aldus wordt uitgelegd dat het uitsluitend be
trekking heeft op de fiscale administratieve geldboeten, met uitsluiting van de 
verhogirigen van de irikomstenbelastingen, de artt. 10 en 11 Gw. (1994) schendt, aan 
het Arbitragehof dient te worden gesteld. 

Wanneer immers voor het Hofvan Cassatie in een middel een vraag als bedoeld in 
art. 26, § 1, 3° Bijzondere Wet Arbitragehof is opgeworpen, te dezen de vraag of de wet 
op de verhogingen van de inkomstenbelastingen en de fiacale administratieve geld
boeten de in de voornoemde bijzondere wet aangegeven bepalingen van de Gw. schendt, 
moet het Hof van Cassatie in de regel het Arbitragehof verzoeken over die vraag uit
spraak te doen (2). (Art. 108 wet 4 aug. 1986; artt. 444 en 445 W.I.B. [1992]; art 26 
Bijzondere Wet Arbitragehof.) 

lk ben me er heel goed van bewust dat tegen mijn mening gemakkelijk de regel kan 
worden ingebracht die voortvloeit uit het arrest van 28 april1999, A.R. P.98.0936.F 

(1) Zie conclusie O.M. 

(2) Cass., 14 feb. 1995, A.R. P.93.0780.N, en 24 mei 1995, A.R. P.94.1247 .N, nrs. 88 en 255; 26 
juni 1997, A.R. C.96.0372.F, nr. 304; zie Cass., 17 okt. 1997, A.R. C.96.0216.F, nr. 412. 
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van het Hof en volgens welke aan het Arbitragehof geen vraag dient te worden ge
steld betreffende de mogelijke schending van de artt. 10 en 11 Gw. 1994 door het stil
zwijgen van de wet, aangezien dat Hof, bij wege van een prejudiciele beslissing, ai
leen uitspraak doet over de vragen betreffende de schending door een wet, decreet of 
ordonnantie van voornoemde grondwetsbepalingen (3). (Art. 26 Bijzondere Wet 
Arbitragehof.) 

Ik moet evenwel toegeven dat ik, ondanks al mijn respect voor de rechtspraak van 
het Hof en ondanks het feit dat het mijn voornaamste betrachting is bij te dragen tot 
de rechtszekerheid, maar moeilijk de werkelijke strekking van de bovengenoemde re
gel kan begrijpen. 

Want het is tenslotte niet zo - en mijn beschouwing kan in die ene overdenking wor
den samengevat - dat de ongelijkheid of de discriminatie waarover eiser klaagt in 
alle gevallen waarin de vraag naar de overeenstemming van een wetsbepaling met de 
artt. 10 en 11 Gw. 1994 wordt gesteld, noodzakelijkerwijs voortvloeit uit wat in een 
van de mogelijke uitleggingen van voornoemde wetsbepaling kan worden aange
merkt als het stilzwijgen van de wet (4)? 

Als het Hof oordeelt zich niet met dat stand punt te kunnen verenigen, dan is mis
schien, als ik mij deze suggestie mag veroorloven, het arrest in onderhavige zaak de 
gelegenheid om de strekking van de regel, die ik zo vrij was opnieuw aan een onder
zoek te onderwerpen, te preciseren en dus te verduidelijken. 

2. Ik ben van mening dat er in mijn optiek in de huidige stand van de rechtsple
ging geen gronden zijn om het tweede en het derde onderdeel te onderzoeken. 

Besluit : prejudiciele vraag aan het Arbitragehof. 

ARREST (vertaling) 

(A.R. F.98.0075.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 4 maart 1998 gewezen door 
het Hof van Beroep te Luik; 

Over het middel, gesteld als volgt: schending van de artikelen 109 van de wet van 
4 augustus 1986 houdende fiscale bepalingen, 10, 11, 172 van de gecoordineerde Grand
wet, 1, 2, 3, 6 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 
van de bestuurshandelingen, 351, 444 van het Wetboek van de lnkomstenbelastin
gen, gecoordineerd bij het koninklijk besluit van 10 april 1992 en bekrachtigd bij de 
wet van 12 juni 1992 (hierna "W.I.BJ1992"), 225 van het koninklijk besluit van 27 au
gustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, als
ook, voor zoveel nodig, schending van de artikelen 256, 334 van het bij het konink
lijk besluit van 26 februari 1964 gecoordineerd Wetboek van de lnkomstenbelastingen 
(hierna "W.I.B./1964") en 238 his van het koninklijk besluit van 4 maart 1965 tot uit
voering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), 

doordat het arrest, dat uitspraak doet over het beroep dat de eisers op 5 mei 1994 
hebben ingesteld tegen de beslissing van de door de directeur der directe belastin
gen van de provincie N amen gemachtigde ambtenaar betreffende de aanslagen in de 
personenbelasting en in de aanvullende gemeentebelasting voor de aanslagjaren 1991 
en 1992, die zijn opgenomen respectievelijk onder de artikelen 3716888 en 3720225 
van de voor de gemeente Walcourt opgemaakte kohieren, en eraan herinnert dat de 
eisers "erover klagen dat zij in de kennisgevingen van ambtshalve aanslag niet op de 
hoogte zijn gebracht van het feit dat de belastingen met 100 pet. zouden worden ver
hoogd" en "zich beroepen op de wet van 29 juli 1991 alsook op circulaires of admini
stratieve commentaren", hun beroep ontvankelijk maar niet gegrond verklaart, op grond 
dat "laatstgenoemde bepalingen hoe dan ook geen kracht van wet hebben; ( ... ) dat ar
tikel 3 van voormelde wet alleen van toepassing is op de bestuurshandelingen die door 

(3) Zie Cass., 28 april 1999, A.R. P.98.0936.F, nr. 244. 

(4) Zie D. RIBES, "Existe-t-il un droit a Ia norme? Controle de constitutionnalite et ommission 
legislative", Revue belge de droit constitutionnel, 1999/3, p. 237 e.v. 
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de Raad van State kunnen worden nietigverklaard; dat zulks niet het geval is met de 
kennisgeving van ambtshalve aanslag waarvan de regelmatigheid door de geweste
lijk directeur en daarna door het hof van beroep wordt nagegaan (. .. ); dat het be
richt van ambtshalve aanslag aldus niet kan worden nietigverklaard, noch op die grond 
noch wegens het zogezegd summier karakter ervan, dat immers hoe dan ook, gelet op 
de omstandigheden van de zaak, niet kan worden gelijkgesteld met het ontbreken van 
motivering; (. .. ) dat de bestreden beslissing te dezen evenmin kan worden geacht niet 
gemotiveerd te zijn; (. .. ) dat de litigieuze belastingverhogingen worden opgelegd op grond 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en de uitvoeringsbesluiten ervan; de 
belastingplichtigen, die geacht worden de wet te kennen, door geen aangifte in te die
nen waardoor de ambtshalve aanslag gewettigd werd, zich ipso facto blootstelden aan 
wettelijk en automatisch toepasselijke administratieve sancties die voor hen des te min
der een verrassing konden zijn, daar het te dezen hun tiende en elfde opeenvol
gende overtreding betrof; (. .. ) dat de normaal toepasselijke belastingverhoging 200 pet. 
bedraagt, zodat zij zich integendeel gelukkig mogen prijzen met de door de admini
stratie uiteindelijk toegepaste aanslagvoet, zonder dat hun beroep gegrond kan wor
den bevonden", 

terwijl, eerste onderdeel, krachtens artikel109 van de wet van 4 augustus 1986 hou
dende fiscale bepalingen, telkens wanneer een belastingadministratie aan een be
lastingplichtige een bericht zendt, waarbij hem een administratieve boete wordt op
gelegd, dit bericht de feiten die de overtreding opleveren en de verwijzing naar de 
toegepaste wet- of verordeningsteksten vermeldt, en de motieven opgeeft die ge
diend hebben om het bedrag van de boete vast te stellen; die wettelijke verplich
ting, op stra:ffe van een niet gerechtvaardigde discriminatie te doen ontstaan tus
sen belastingplichtigen, naargelang van hen de betaling van een fiscale boete dan wel 
van een belastingverhoging wordt gevorderd, noodzakelijkerwijs zowel geldt voor de 
bij het Wetboek van de Inkomstenbelastingen opgelegde administratieve geldboe
ten als voor de belastingverhogingen die, evenzeer als de boeten, bestuurlijke sane
ties zijn, die kunnen worden opgelegd voor dezelfde overtredingen van de bepalin
gen van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen of van deter uitvoering ervan 
genomen besluiten; het arrest bijgevolg niet wettig zonder artikel 109 van de wet van 
4 augustus 1986, alsook de artikelen 10, 11 en 172 van de gecoordineerde Grond
wet te schenden heeft kunnen beslissen dat het bericht van ambtshalve aanslag niet 
kan worden nietigverklaard wegens het zogezegd summier karakter ervan, dat im
mers, gelet op de omstandigheden van de zaak, hoe dan ook niet kan worden gelijk
gesteld met het ontbreken van motivering en dat de litigieuze verhogingen wette
lijk en automatisch van toepassing waren, daar uit de gedingstukken blijkt dat de 
administratie in de kennisgeving van ambtshalve aanslag, in strijd met artikel109 
van de wet van 4 augustus 1986, nergens melding maakte van enigerlei belasting
verhoging; 

tweede onderdeel, de administratie, krachtens artikel351 van het W.I.B./1992 (256 
van het W.I.B./1964), de aanslag ambtshalve kan vestigen op het bedrag van de be
lastbare inkomsten die zij kan vermoeden op grond van de gegevens waarover zij be
schikt, onder meer in het geval waarin de belastingplichtige nagelaten heeft een aan
gifte te doen binnen de wettelijke termijn; de administratie, voor de aanslag ambtshalve 
wordt gevestigd, bij ter post aangetekende brief aan de belastingplichtige kennis geeft 
van de redenen waarom zij van die procedure gebruikt maakt, van het bedrag van de 
inkomsten en andere gegevens waarop de aanslag zal steunen, alsmede van de wijze 
waarop die inkomsten en gegevens zijn vastgesteld; de belastingplichtige over een ter
mijn van een maand beschikt om zijn opmerkingen schriftelijk in te brengen en de aan
slag in beginsel niet voor het verstrijken van die termijn mag worden gevestigd; ar
tikel 444 van het W.I.B/1992 (334 van het W.I.B./1964) bepaalt dat bij niet-aangifte 
of in geval van onvolledige of onjuiste aangifte, de op het niet aangegeven inkomsten
gedeelte verschuldigde belastingen worden vermeerderd met een belastingverhoging 
die wordt bepaald naar gelang van de aard en de ernst van de overtreding, volgens 
een schaal waarvan de trappen door de Koning worden vastgesteld en gaande van 10 
pet. tot 200 pet. van de op het niet aangegeven inkomstengedeelte verschuldigde be
lastingen; de oplegging van een belastingverhoging overeenkomstig de in artikel225 
van het koninklijk besluit tot uitvoering van het W.I.B/1992 (238bis van het konink
lijk besluit tot uitvoering van het W.I.B/1964) vastgestelde schaal, impliceert dat de 
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belastingambtenaar een aantal gegevens beoordeelt (het al dan niet bestaan van het 
opzet om de belasting te ontduiken, her haling van de overtredingen, het al dan niet 
bestaan van omstandigheden, onafhankelijk van zijn wil), waaromtrent de belasting
plichtige zijn opmerkingen reeds voor de inkohiering naar voren moet kunnen bren
gen; het hier- net zoals het bedrag van de niet aangegeven inkomsten en de eigen
Iijke belastingverhoging, waarvan het bedrag wordt berekend met inaanmerkingneming, 
enerzijds, van de aard en de ernst van de overtreding, anderzijds, van de op het niet 
aangegeven inkomstengedeelte verschuldigde belastingen- gegevens betreft waarop 
de belasting wordt geheven en waarvan de administratie in haar kennisgeving van 
ambtshalve aanslag melding moet maken teneinde te voldoen aan het bepaalde in ar
tikel 351 van het W.I.B./1992 (256 van het W.I.B./1964); het arrest bijgevolg niet wet
tig heeft kunnen beslissen dat het bericht van ambtshalve aanslag niet kan worden 
nietigverklaard wegens het zogezegd summier karakter ervan, dat immers, gelet op 
de omstandigheden van de zaak, hoe dan ook niet kan worden gelijkgesteld met het 
ontbreken van motivering en dat de litigieuze belastingverhogingen wettelijk en au
tomatisch van toepassing waren, daar uit de gedingstukken blijkt dat de admini
stratie in de kennisgeving van ambtshalve aanslag nergens melding maakte van eni
gerlei belastingverhoging (schending van de artikelen 351 en 444 van het W.I.B./ 
1992 en 225 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het 
W.I.B./1992 alsook, voor zoveel nodig, schending van de artikelen 256, 334 van het 
W.I.B./1964 en 238bis van het koninklijk besluit van 4 maart 1965 tot uitvoering van 
het W.I.B./1964); 

derde onderdeel, ook al zou de motiveringsplicht die door artikel 109 van de wet van 
4 augustus 1986 (eerste onderdeel) en door artikel351 van het W.I.B./1992 (256 van 
het W.I.B./1964) (tweede onderdeel) aan de belastingambtenaar wordt opgelegd, zich 
niet uitstrekken tot de belastingverhogingen, de bestuurshandelingen van de bestu
ren, bedoeld in artikel1 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke mo
tivering van de bestuurshandelingen, overeenkomstig artikel 2 van voornoemde wet, 
dan nog uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd; die uitdrukkelijke motivering, blij
kens artikel 3 van voornoemde wet, in de akte de juridische en feitelijke overwegin
gen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen, en bovendien af
doende moet zijn; de besturen waarop de wet van 29 juli 1991 van toepassing is die 
zijn welke worden opgesomd in artikel 14 van de gecoordineerde wetten op de Raad 
van State en de aan de uitdrukkelijke motiveringsplicht onderworpen bestuurs
handelingen van die besturen, nog altijd volgens artikel1 van de wet van 29 juli 1991, 
de eenzijdige rechthandelingen met individuele strekking zijn die rechtsgevolgen be
ogen te hebben voor een ofmeer bestuurden ofvoor een ander bestuur; krachtens ar
tikel 6 van voornoemde wet van 29 juli 1991, de daarin vermelde verplichtingen ai
leen gelden voor de bijzondere regelingen waarbij de uitdrukkelijke motivering van 
bepaalde bestuurshandelingen is voorgeschreven, in zoverre deze regelingen min
der strenge verplichtingen opleggen dan die bepaald in de wet van 29 juli 1991; ener
zijds, de administratie der directe belastingen een van de besturen is, die worden op
gesomd in artikel14 van de gecoordineerde wetten op de Raad van State; anderzijds, 
de kennisgeving van ambtshalve aanslag de beslissing van de belastingambtenaar be
vat om de belasting vast te stellen op het bedrag van de belastbare inkomsten die hij 
kan vermoeden op grond van de gegevens waarover hij beschikt, de omkering van de 
bewijslast tot gevolg heeft en derhalve, een eenzijdige rechtshandeling met indivi
duele strekking is die rechtsgevolgen beoogt te hebben voor de belastingplichtige en 
dus een bestuurshandeling is in de zin van artikell van de wet van 29 juli 1991; het 
arrest bijgevolg, niet zonder aan de wet een voorwaarde toe te voegen die daarin niet 
was bepaald en, derhalve, niet zonder de artikelen 1, 2, 3 en 6 van de wet van 29 juli 
1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen te scherr
den wettig heeft kunnen beslissen dat de litigieuze verhogingen wettelijk en auto
matisch van toepassing waren, dat "artikel3 van voormelde wet alleen van toepas
sing is op de bestuurshandelingen die door de Raad van State kunnen worden 
nietigverklaard" en dat "zulks niet het geval is met de kennisgeving van ambts
halve aanslag waarvan de regelmatigheid door de gewestelijk directeur en daarna door 
het hofvan beroep wordt nagegaan (. .. )", zodat "het bericht van ambtshalve aan
slag aldus niet kan worden nietigverklaard noch op die grond noch wegens het zo
gezegd summier karakter ervan dat immers, gelet op de omstandigheden van de zaak, 
hoe dan ook niet kan worden gelijkgesteld met het ontbreken van motivering" : 
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Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat uit het arrest blijkt dat er ten aanzien van de eisers een 

ambtshalve aanslag is vastgesteld en dat hun belastingen met honderd per
cent werden verhoogd, zonder dat daarvan in het bericht van ambtshalve aan
slag melding werd gemaakt; 

Overwegende dat het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) en het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, onder de administratieve sane
ties, een onderscheid maakt tussen de belastingverhogingen en de admini
stratieve boeten; 

Overwegende dat luidens artikel 109 van de wet van 4 augustus 1986 hou
dende fiscale bepalingen, telkens wanneer een belastingadministratie aan 
een belastingplichtige een bericht zendt, waarbij hem een administratieve 
boete wordt opgelegd, dit bericht de feiten vermeldt die de overtreding op
leveren en de verwijzing naar de toegepaste wet- of verordeningsteksten, en 
de motieven opgeeft die gediend hebben om het bedrag van de boete vast te 
stellen; 

Overwegende dat het onderdeel de vraag opwerpt of het bovenaan
gehaalde artikel 109 verenigbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grand
wet; 

Overwegende dat er in de huidige stand van de rechtspleging geen grond 
bestaat om het tweede en het derde onderdeel te onderzoeken; 

Om die redenen,houdt de uitspraak aan tot het Arbitragehof bij wege van 
prejudiciele beslissing uitspraak zal hebben gedaan over de volgende vraag: 
schept artikel 109 van de wet van 4 augustus 1986 houdende fiscale bepa
lingen, wanneer het aldus wordt uitgelegd dat het uitsluitend slaat op de ad
ministratieve boeten, bedoeld in artikel 335 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen (1964) en in artikel 445 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen 1992, met uitsluiting van de belastingverhogingen, be
doeld in artikel 334 van voornoemd wetboek (1964) en in artikel 444 van dat 
wetboek 1992, een discriminatie die verboden wordt bij de artikelen 10 en 
11 van de Grondwet? 

31 januari 2000-36 kamer- Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter- Ver
slaggeuer : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Delahaye en T'Kint. 

Nr. 79 

3e KAMER - 31 januari 2000 

1 o GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN- GEMEENTE
BELASTINGEN - JAARLIJKSE BELASTING OP DE NIET BEBOUWDE PERCELEN DIE DEEL UITMA
KEN VAN EEN NIET VERVALLEN VERKAVELING- TOEPASSINGSGEBIED. 

zo STEDENBOUW- ALLERLEI- GEMEENTEBELASTINGEN- JAARLIJKSE BELASTING OP DE 
NIET BEBOUWDE PERCELEN DIE DEEL UITMAKEN VAN EEN NIET VERV ALLEN VERKA VELING
TOEPASSINGSGEBIED. 
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1 o en 2° De gemeenten zijn gerechtigd een jaarlijkse be lasting te he/fen van de niet be
bouwde percelen die deel uitmaken van een niet vervallen verkaveling; die belas
ting wordt geheven van de bovengenoemde percelen waarop ingevolge een beslis
sing van de overheid niet mag worden gebouwd of waarop niet kan worden gebouwd 
(1). (Art. 72, § 1, eerste lid, 1 o, en § 3, eerste lid, Oud Waals Wetboek Ruimtelijke 
Ordening en Stedenbouw.) 

(STAD NAMEN T. D ... E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. F.99.0018.F) 

HET HOF; -Gelet op het bestreden arrest, op 14 oktober 1998 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik; 

Over het middel, gesteld als volgt : schending van artikel 72, § 1, eerste lid, 1 en 2, 
en 72, § 3, eerste en tweede lid, van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Ste
debouw en Patrimonium (afgekort WWROSP), dat is gecodificeerd bij het besluit van 
de Waalse Gewestexecutieve van 14 mei 1984, en zoals die bepalingen van kracht wa
ren voor de wijziging van dat Waals Wetboek bij Gewestdecreet van 27 november 1997 
en, voor zoveel nodig, schending van de artikelen 1, 2, 3 en 4 van de belasting
verordening op de niet bebouwde percelen, gelegen in een niet vervallen verkave
ling, welke verordening op 25 maart 1992 werd goedgekeurd door de gemeenteraad 
van de stad N amen, 

doordat het hof, na te hebben geoordeeld dat het voor .de door de belasting getrof
fen eigenaars onmogelijk was een bouwvergunning te krijgen of hun percelen te ver
kopen zonder een aanvraag in te dienen tot wijziging van de oorspronkelijke 
verkavelingsvergunning, beslist dat "de in artikel 72, § 3, slotbepaling, vastgelegde 
ontheffingsregels van toepassing zijn op niet bebouwde percelen, gelegen in het woon
gebied van een bijzonder plan van aanleg", dat "de stad Namen in haar conclusie toe
geeft dat de verkavelingsvergunning een tweeledig karakter heeft; dat ze immers niet 
aileen van verordenende aard is en gelijkstaat met een bijzonder plan van aanleg maar 
ook van individuele aard is", en dat "daaruit moet worden afgeleid dat het in arti
kel 72, § 3, van voormeld wetboek bepaalde criterium om voor ontheffing in aanmer
king te komen niet aileen geldt voor de niet bebouwde gronden, die worden aange
geven in het bijzonder plan van aanleg, maar ook voor de gronden die worden 
aangegeven in een verkavelingsplan; dat trouwens, evenals de bouwvergunning, moet 
beantwoorden aan de voorschriften van het bijzonder plan van aanleg", en der
halve, met bevestiging van het besluit van de bestendige deputatie, beslist dat "de (van 
de verweerders) gevorderde belastingen niet verschuldigd zijn en het niet nodig is daar
omtrent een prejudiciele vraag te stellen aan het Arbitragehof', 

terwijl, krachtens artikel 72 van het WWROSP de gemeenten, buiten de opcentie
men op de onroerende voorhefing, twee soorten belasting kunnen heffen; zij ener
zijds een jaarlijkse belasting kunnen heffen op de niet bebouwde percelen, begre
pen in een niet vervallen verkaveling (artikel 72, § 1, 1); zij, anderzijds, eveneens een 
jaarlijkse belasting kunnen heffen op de niet bebouwde gronden, gelegen in het woon
gebied van een door de Executieve goedgekeurd ofvastgesteld plan van aanleg en pa
lende aan en openbare weg die, gelet op de plaatstelijke toestand, voldoende is uit
gerust (artikel 72, § 1, 2); er voor elk van beide belastingen aparte ontheffingsregels 
bestaan; eerstgenoemde belasting, namelijk die op de niet bebouwde percelen, be
grepen in een niet vervallen verkaveling, niet wordt geheven "van de percelen die, in
gevolge de bepalingen van de wet op de landpacht, thans niet voor bebouwing kun
nen worden bestemd" (artikel 72, § 3, eerste lid); er voor de tweede belasting, namelijk 

(1) Zie Cass., 19 feb. 1981, A.R. F.539.F, en 8 mei 1981, A.R. F.85l.N, nrs. 368 en 512; R.v.St. 
van Belgie (6e k.), 6 jan. 1977, Minet, nr. 18.030, An: R.v.St., p. 21. 
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die op de niet bebouwde gronden, gelegen in een woongebied, ruimere ontheffings
regels bestaan, daar die belasting niet wordt geheven "van de gronden waarop krach
tens een overhreidsbeslissing niet mag worden gebouwd, of wanneer daarop niet kan 
worden gebouwd, ofwanneer de gronden werkelijk voor land- oftuinbouw worden ge
bruikt" (artikel 72, § 3, tweede lid); uit de vaststellingen en vermeldingen van het ar
rest blijkt dat de litigieuze belasting een belasting is op de niet bebouwde percelen, 
gelegen in een niet vervallen verkaveling; de litigieuze belasting bijgevolg onderwor
pen was aan het bepaalde in artikel 72, § 1, 1, en 72, § 3, eerste lid, van het WWROSP 
en niet aan het bepaalde in artikel 72, § 1, 2, en 72, § 3, tweede lid, van voornoemd 
wetboek; het arrest derhalve niet wettig beslist dat de ontheffingsregeling voor de be
lasting op de niet bebouwde percelen, gelegen in een woongebied van een bijzonder plan 
van aanleg, van toepassing is op de litigieuze belasting, oak al past het die regeling 
toe bij analogie en voert het als grand aan dat de verkavelingsvergunning zowel van 
verordenende als van individuele aard is; 

Overwegende dat, krachtens artikel 72 van het Waalse Wetboek van Ruim
telijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, zoals het van kracht was v66r 
de wijziging ervan bij het decreet van 27 november 1997 van het Waalse Ge
west, de gemeenten, buiten de opcentiemen op de onroerende voorhe:ffing, in
zake stedebouw twee belastingen kunnen heffen, enerzijds, overeenkom
stig artikel 72, § 1, eerste lid, 1, van voormeld wetboek, een jaarlijkse belasting 
op de niet bebouwde percelen, begrepen in een niet vervallen verkaveling, 
anderzijds, overeenkomstig artikel 72, § 1, eerste lid, 2, van dat wetboek, een 
jaarlijkse belasting op de niet bebouwde gronden, gelegen in het woonge
bied van een door de Executieve goedgekeurd of vastgesteld plan van aan
leg en palende aan een openbare weg die, gelet op de plaatselijke toe
stand, voldoende is uitgerust : 

Overwegende dat artikel 72, § 3, van dat wetboek voor elk van die belas
tingen aparte ontheffingsregels invoert; 

Overwegende dat uit het arrest te dezen blijkt dat de door eiseres op 25 
maart 1992 goedgekeurde litigieuze belastingverordening betrekking heeft 
op de niet bebouwde percelen, gelegen in een niet vervallen verkaveling en 
dat de verweerders aileen eigenaar zijn van niet bebouwde percelen in een 
niet vervallen verkaveling; 

Overwegende dat het arrest derhalve, nu het beslist dat de ontheffings
regels die gelden voor de jaarlijkse belastingen op de niet bebouwde gran
den gelegen in het woongebied van een plan van aanleg, van toepassing zijn 
op de litigieuze belasting, de in het middel aangevoerde bepalingen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, ongeacht de memories van antwoord, die in strijd met ar
tikel 389 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 aan de grif
fie van het Hof per brief zijn toegezonden en niet aldaar zijn afgegeven; ver
nietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat 
de uitspraak daaromtrent aan de bodemrechter over; verwijst de zaak naar 
het Hof van Beroep te Brussel. 

31 januari 2000- 3e kamer- Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter- Ver
slaggever : de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat
generaal- Advocaten : mrs. Gerard; V. Carlier en M. Delvaux, Namen. 
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Nr. 80 

3e KAMER- 31 januari 2000 

1° INKOMSTENBELASTINGEN- VOORZIENING IN CASSATIE - CASSATIEMIDDEL- VER
EISTE VERMELDINGEN- GESCHONDEN WETSBEPALINGEN- AFZONDERLIJKE GRIEVEN. 

2° CASSATIEMIDDELEN- BELASTINGZAKEN VEREISTE VERMELDINGEN- INKOMSTEN
BELASTINGEN- GESCHONDEN WETSBEPALINGEN -AFZONDERLIJKE GRIEVEN. 

1 o en zo Niet ontvankelijk is het middel dat, inzake inkomstenbelastingen, verschil
lende grieuen aanuoert maar niet voor elk van die grieuen afzonderlijk aanwijst welke 
wetsbepalingen geschonden zijn (1). (Art. 388, eerste lid (2) W.I.B.[1992].) 

(VIGNERON-HOFMANS N.V T. BELGISCHE STAAT- MIN. V FINANCIEN) 

(A.R. F.99.0054.F) 

31 januari 2000- 3e kamer- Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter- V{)r
slaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclerq, advocaat
generaal-Advocaten: mrs. T'Kint; Huboux, Namen. 

Nr. 81 

3e KAMER - 31 januari 2000 

1 o ARBITRAGER OF-PREJUDICIELE VRAAG- RECHTBANKEN- VERPLICIDING OM EEN PRE
JUDICIELE VRAAG TE STELLEN- UITZONDERING- PREJUDICIELE VRAAG- ZELFDE ONDER
WERP- BEGRIP. 

2° PREJUDICIEEL GESCHIL- ARBITRAGEHOF- RECHTBANKEN- VERPLICIDING OM EEN 
PREJUDICIELE VRAAG TE STELLEN - UITZONDERING- PREJUDICIELE VRAAG- ZELFDE ON· 
DERWERP- BEGRIP. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN- VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET -ALLER
LEI -ARBITRAGEHOF- PREJUDICIELE VRAAG- RECHTBANKEN- VERPLICIDING OM EEN PRE
JUDICIELE VRAAG TE STELLEN- UITZONDERING- PREJUDICIELE VRAAG- ZELFDE ONDER
WERP- BEGRIP- ROERENDE VOORHEFFING- BEDRIJFSVOORHEFFING- TERUGGA VE. 

1°, zo en 3° Vragen m.b.t. de teruggave aan de belastingplichtige van bedragen die hij 
heeft betaald aan roerende voorheffing of aan bedrijfsvoorheffing zijn geen vragen met 

(1) Cass., 29 april1994, A.R. F.2009.N, nr. 207. 

(2) Art. 388, eerste lid, voor de opheffing ervan bij art. 34 wet 15 maart 1999 betreffende de be
slechting van fiscale geschillen. Zie thans art. 378 W.I.B. (1992). 
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hetzelfde onderwerp in de zin van art. 26, § 2, derde lid, 1, Bijzondere Wet Arbitrage
hof(1). (Art. 26, § 2, derde lid, 1°, Bijzondere WetArbitragehof, art. 309 W.I.B. [1964]; 
art. 419 (2) W.I.B. [1992].) 

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

ARREST (vertaling) 

(A.R. F.99.0109.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 april1999 gewezen door 
het Hof van Beroep te Brussel; 

Over het middel, gesteld als volgt: schending van de artikelen 309, eerste lid, 2°, van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), zoals het van toepassing was op het 
aanslagjaar 1990 inzake personenbelasting, 377 van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen 1992, 26, § 2, derde lid, 1, 28 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 
op het Arbitragehof (Belgisch Staatsblad van 7 januari 1989) en, voor zoveel nodig, 419, 
eerste lid, 2, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, 

doordat het bestreden arrest, nate hebben vastgesteld, enerzijds, dat het beroep 
strekt tot "volledige terugbetaling van de bedrijfsvoorheffing die aan de bron is in
gehouden op het loon van (verweerster) voor het jaar 1989 en die, bij ontstentenis van 
inkohiering in de personenbelasting voor het bedoelde belastbaar tijdperk, niet is ver
rekend" en, anderzijds, dat "(eiser) niet langer betwist (. .. ) dat de voorheffingen die
nen te worden terugbetaald, maar betoogt dat geen moratoire interest kan worden toe
gekend op grond van de artikelen 308 en 309 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (1964)", erop wijst dat "de (litigieuze) voorheffingen, die voor
heffingen gebleven zijn, moeten worden aangemerkt als een overschot van voorhef
fing in de zin van artikel 309, 2°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(1964),dat de toekenning van moratoire interest in dat geval uitsluit (. .. ) en belet dat 
toepassing wordt gemaakt van de artikelen 1378 en 1153 van het Burgerlijk Wet
hoek( ... ), daar de beginselen van het burgerlijk recht slechts gelden in belasting
zaken voor zover de belastingwet er niet van afwijkt", maar niettemin beslist om te 
dezen compensatoire wettelijke interest toe te kennen krachtens artikel1378 van het 
Burgerlijk Wetboek, op grond 1) dat "het Arbitragehof heeft beslist (dat), 'gei:nterpreteerd 
in die zin dat een belastingplichtige geen recht heeft op moratoriuminteresten op overschot
ten van roerende voorheffingen die, ingevolge een vergissing van de administratie, niet 
zijn vastgesteld bij de globale inkohiering en die niet zijn terugbetaald binnen de nor
male termijn van twee maanden vanaf de datum van de inkohiering van de belas
ting, de artikelen 308, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) 
(418, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992) en 309, eerste 
lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) (419, eerste lid, 2°, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992) de artikelen 10 en 11 van de Grand
wet schenden"', 2) dat gronden van dit arrest van het Arbitragehof ook van 

(1) Zie Cass., 6 april 1992, A.R. M.56l.F, nr. 423; 9 juni 1999, A.R. P.99.0117 .F, nr. 339; Be
schouwingen over de gevolgen van de door het Arbitragehof gewezen arresten, rede uitgesproken 
door de h. E. Krings, proc.-gen., op de plechtige openingszitting van het Hof op 2 sept. 1985, A. C., 
1986, nr. 61; Arbitragehof 17 maart 1999, nr. 35/99, B.S., 19 juni 1999, p. 23316; M. BECKERS, 
L'autorite et les effets des wTets de la Cour d'arbitrage, Story-Scientia, 1987, p. 49; A. BEIRLAEN, 
Procederen in nieuw Belgii! en komend Europa, XVII, Postuniversitaire Lessencyclus Willy Delva, 
1990-1991, nrs. 87 en 89; F. DELPEREE en A. RASSON-ROLAND, "LaCour d'Arbitrage", Rep. not., deel 
XIV, nr. 91; H. SrMONART, LaCour d'arbitrage, Story-Scientia, 1988, p. 243; J. VAN CaMPER
NOLLE, "La Cour d'arbitrage et le juge judiciaire", in Regards croises sur la Cour d'arbitrage, Brus
sel, 1995, nr. 15; J. VELAERS, Van Arbitragehoftot Grondwettelijk Hof, Maklu Uitg., Antwerpen
Apeldoorn, nr. 541. 

(2) Art. 419 v66r de wijziging ervan bij art. 44 wet 15 maart 1999 betreffende de beslechting van 
:fiscale geschillen, B.S., 27 maart 1999, p. 9882. 
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toepassing zijn in onderhavige zaak, namelijk- dat "de belastingplichtige (. . .) spon
taan niet meer heeft betaald dan hij verschuldigd was",- dat ''het niet 'praktisch on
mogelijk is de datum vast te stellen waarop de interesten zijn beginnen te lopen die 
moeten worden verdeeld onder de belastingplichtigen ten gunste van wie de inhou
dingen gebeurd zijn door de schuldenaar van de voorhe:ffingen"en- dat "een bijko
mend onderscheid invoeren naargelang de voorhe:ffing (. .. ) het voorwerp he eft uitge
maakt van een inkohiering (. .. ) niet pertinent is ten aanzien van het (door de wetgever) 
nagestreefde doel", en 3) dat, "daar het bovenaangehaalde arrest van het Arbitrage
hofte dezen moet worden toegepast, artikel309 van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen (1964) (419 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992) niet lan
ger de toepassing van de regels van het Burgerlijk Wetboek kan uitsluiten, in zoverre 
de regels van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen strijdig zijn met de Grond
wet", 

terwijl het hofvan beroep, nate hebben beslist dat de bedrijfsvoorhe:ffingen waar
van het de terugbetaling beveelt, een overschot van voorhe:ffingen zijn in de zin van 
artikel 309, eerste lid, 2°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), dat 
de toekenning van moratoire interest uitsluit en bovendien belet dat toepassing wordt 
gemaakt van artikel1378 van het Burgerlijk Wetboek, de bevoegdheid die het als 
rechtscollege bezit op grond van artikel 377 van het Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen 1992 te buiten gaat en artikel 309, eerste lid, 2°, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (1964) (of 419, eerste lid, 2°, van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen 1992) schendt door de toepassing van die bepaling te weigeren op grond 
dat ze strijdig is met de Grondwet en door te beslissen dat artikel 1378 van het Bur
gerlijk Wetboek dient te worden toegepast, aangezien het hof het gezag van ge
wijsde heeft miskend van het arrest nr. 35/99 van 17 maart 1999 van het Arbitrage
hof, waarop het zich beroept, enerzijds, omdat voornoemd arrest, dat op een prejudicii:He 
vraag is gewezen, aileen gevolgen heeft ten aanzien van het rechtscollege dat die vraag 
gesteld heeft, alsook ten aanzien van elk ander rechtscollege dat in dezelfde zaak uit
spraak doet (artikel 28 van de bijzondere wet op het Arbitragehof), wat te dezen niet 
het geval is, en, anderzijds, omdat het te dezen niet gaat over een vraag met "het
zelfde onderwerp" waardoor het hofvan beroep ontslagen zou zijn van de verplich
ting om aan het Arbitragehof een nieuwe prejudiciele vraag te stellen overeenkom
stig artikel 26, § 2, derde lid, 1 o, van de bijzondere wet op het Arbitragehof, daar uit 
de bewoordingen zelfvan voornoemd arrest van het Arbitragehofvolgt dat "de pre
judiciele vraag enkel betrekking heeft op gevallen waarin het hofvan beroep (. .. )de 
Staat ertoe veroordeelt aan een belastingplichtige de sommen terug te betalen die hij 
als roerende voorheffing heeft betaald" en dat dus een vraag betreffende de terug
betaling van bedragen die als bedrijfsvoorhe:ffing zijn betaald niet kan worden be
schouwd als een vraag met hetzelfde onderwerp als die waarover het arrest uit
spraak doet; het aan het Arbitragehof voorgelegde geval overigens geen enkele gelijkenis 
vertoont met het a an het hof van beroep voorgelegde geval, aangezien het eerste ge
val betrekking had op de weigering om roerende voorhe:ffingen te verrekenen bij de 
inkohiering van een aanslag in de algemene inkomstenbelasting en het terug te be
talen bedrag van de te veel betaalde roerende voorhe:ffing niet afhankelijk was van het 
tijdstip van de terugbetaling, terwijl er in het tweede geval geen aanslag ingeko
hierd was en het terug te betalen bedrag van de bedrijfsvoorhe:ffingen niet het
zelfde zou zijn geweest, indien de inkohiering was geschied binnen de wettelijke ter
mijnen; het hof van beroep dus de in het middel vermelde wetsbepalingen schendt door 
de toepassing te weigeren van artikel309, eerste lid, 2°, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen (1964) en door met toepassing van artikel1378 van het Burger
lijk Wetboek wettelijke compensatoire interest toe te kennen : 

Overwegende dat artikel26, § 2, derde lid, 1°, van de bijzondere wet van 
6 januari 1989 op het Arbitragehof bepaalt dat, indien een vraag waar
over dat hof bevoegd is bij wege van prejudiciele beslissing uitspraak te doen 
krachtens de eerste paragraaf van dat artikel, wordt opgeworpen voor een 
rechtscollege waarvan de beslissing vatbaar is voor voorziening in cassa
tie, dat rechtscollege niet gehouden is die vraag voor te leggen aan het 
Arbitragehof, wanneer dit hof reeds uitspraak heeft gedaan op een vraag of 
een beroep met hetzelfde onderwerp; 
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Dat uit die bepaling weliswaar volgt dat voornoemd rechtscollege zich in 
een dergelijk geval ontslagen kan achten van de verplichting om een pre
judiciele vraag te stellen aan het Arbitragehof, op voorwaarde dat het zich 
voegt naar het reeds door dat Hof gewezen arrest, maar dat het aldus aan 
dat arrest toegekende gezag daarenboven vereist dat de vraag of het be
roep waarover het uitspraak doet hetzelfde onderwerp heeft als de vraag die 
wordt opgeworpen voor het met de kennisneming van het geschil belaste 
rechtscollege; 

Overwegende dat het bestreden arrest, na te hebben beslist dat de bedrijfs
voorheffingen die zijn ingehouden op de door verweerster in 1989 verkre
gen bezoldigingen, aan haar moeten worden terugbetaald, oordeelt dat ar
tikel 309, eerste lid, 2o, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) 
de toekenning van moratoire interest op de aan haar uit dien hoofde ver
schuldigde bedragen uitsluit en belet dat op haar toepassing wordt ge
maakt van de artikelen 1153 en 1378 van het Burgerlijk Wetboek; 

Dat het bestreden arrest, om de toepassing van voornoemd artikel 309, eer
ste lid, 2o, te weigeren op grond dat het strijdig is met de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet en om aan verweerster "op de terugbetaalde bedragen com
pensatoire wettelijke toe te kennen met ingang van 1 september 1991", steunt 
op het arrest nr. 35/99 van het Arbitragehof van 17 maart 1999 dat, val
gens het hof van beroep, "te dezen moet worden toegepast"; 

Overwegende dat het bestreden arrest vaststelt dat het arrest van het 
Arbitragehof, waarnaar het hofvan beroep zich heeft willen voegen, voor recht 
heeft gezegd dat, "gei:nterpreteerd in die zin dat een belastingplichtige geen 
recht heeft op moratoriuminteresten op overschotten van roerende voorhef
fingen die, ingevolge een vergissing van de adminsitratie, niet zijn vastge
steld bij de globale inkohiering en die niet zijn terugbetaald binnen de nor
male termijn van twee maanden vanaf de datum van de inkohiering van de 
belasting, de artikelen 308, eerste lid, (. .. )en 309, eerste lid, van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen (1964) (. .. ) de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet schenden"; 

Overwegende dat het bestreden arrest weliswaar op grond van de in het 
middel sub 2) vermelde overwegingen erop wijst dat bepaalde redenen die 
ten grondslag liggen aan de beslissing van het Arbitragehof over een pre
judiciele vraag betreffende overschotten van roerende voorheffingen de
zelfde oplossing kunnen wettigen in het aan het hof van beroep voorge
legde geval waarin het ging over overschotten van bedrijfsvoorheffingen; 

Dat het bestreden arrest evenwel door die overwegingen, waaruit niet volgt 
dat de voor het hofvan beroep opgeworpen vraag hetzelfde onderwerp had 
als die waarover het Arbitragehof uitspraak gedaan heeft in het arrest nr. 
35/99, de beslissing dat voornoemd arrest "te dezen moet worden toege
past" niet naar recht verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, ongeacht de memorie van antwoord van verweerster, "me
marie in cassatie" genaamd, die immers niet op de griffie van het Hofis neer
gelegd, maar, in strijd met artikel 389 van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen 1992, bij ter post aangetekende brief is toegezonden, vernietigt 
het bestreden arrest behalve in zoverre het, na het beroep ontvankelijk te 
hebben verklaard, "de teruggave van de bedrijfsvoorheffingen over het 
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(aanslag)jaar 1990 aan (verweerster) beveelt"; beveelt dat van het arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de bodem
rechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hofvan Beroep te Luik. 

31januari 2000- 3e kamer- Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter- Ver
slaggever: de h. Storck- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat
generaal - Advocaat : mr. F. de Visscher, Nijvel, voor de verweerster. 

Nr. 82 

38 KAMER- 31 januari 2000 

1° INKOMSTENBELASTINGEN- ALLERLEI- EINDVONNIS- BE GRIP- ALGEMENE BE
KENDHEID- ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- REGEL VOLGENS WELKE DE STRAFVERVOLGING 
DE BURGERLIJKE ZAAK SCHORST - HOF VAN BEROEP -ARREST - EINDBESLISSING. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN- BELASTINGZAKEN- INKOMSTENBELASTINGEN- EIND
VONNIS- BE GRIP- ALGEMENE BEKENDHEID - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- REGEL VOL
GENS WELKE DE STRAFVERVOLGING DE BURGERLIJKE ZAAK SCHORST- HOF VAN BEROEP
ARREST - EINDBESLISSING. 

3° CASSATIEBEROEP- BELASTINGZAKEN -AFSTAND- GRONDSLAG- VERKEERDE GROND 
- GEEN BERUSTING- GEVOLG. 

4 ° RECHT VAN VERDEDIGING- BELASTINGZAKEN- FEITELIJKE GEGEVENS- PAR
TIJEN- GEEN TEGENSPRAAK- RECHTER- BESLISSING- GRONDSLAG. 

5° RECHTBANKEN- BELASTINGZAKEN- FEITELIJKE GEGEVENS- PARTIJEN- GEEN TE

GENSPRAAK- BESLISSING- GRONDSLAG- RECHT VAN VERDEDIGING. 

6° BEWIJS - BELASTINGZAKEN- ALGEMEEN- FEITELIJKE GEGEVENS- PARTIJEN- GEEN 
TEGENSPRAAK- BESLISSING- GRONDSLAG- RECHT VAN VERDEDIGING. 

7o VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - AANWIJZINGEN - ONDER
ZOEK VAN EEN GEDING- RECHTSVORMEN. 

1 o en 2° Wanneer het hof van beroep in een zaak van inkomstenbelastingen beslist dat 
het wegens de algemene bekendheid van het feit dat een strafrechterlijk onderzoek 
is ingesteld naar valsheden die begaan zijn naar aanleiding van het sluiten van over
eenkomsten, de uitspraak dient te verdagen en de toezending van het dossier aan de 
bevoegde procureur-generaal dient te bevelen, opdat laatstgenoemde zou handelen als 
naar recht, oefent het door die beslissing zijn rechtsmacht volledig uit over de vraag 
betreffende de toepassing van de regel volgens welke de strafvervolging de burger
lijke zaak schorst en is die beslissing dus geen eindbeslissing (1). (Artt. 2 en 19 Ger.W) 

3° Wanneer in belastingzaken eiser tot cassatie afstand heeft gedaan van zijn cassatie
beroep, op grand dat het niet ontvankelijk is wegens een door hem aangewezen on
regelmatigheid, doch zich daarbij het recht voorbehoudt een nieuw cassatieberoep in 

(1) Zie Cass., 22 nov. 1999, A.R. F.98.0115.F, nr. 617. 
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te stellen, kan die afstand niet als be rusting worden uitgelegd en verleent het Hofer 
geen akte van, als het vaststelt dat de aangevoerde grand van de afstand verkeerd 
is (2). 

4 o, 5° en 6° De rechter mag zijn beslissing niet doen steunen op feitelijke gegtc:vens waar· 
over partijen geen tegenspraak hebben kunnen voeren (3). (Algemeen beginsel van 
het recht van verdediging.) 

7o Art. 462 Sv. bevat richtlijnen voor de rechter of de ambtenaar van het O.M. dit in 
de loop van een enkel onderzoek van een, zelfs burgerlijk, geding, aanwijzingen van 
valsheid vindt (4). (Art. 462 Sv.) 

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

ARREST (vertaling) 

(A.R. F.99.0116.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 mei 1999 gewezen door 
het Hof van Beroep te Luik; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt: schending van de artikelen 149 van de 
Grondwet, 6, 1315, 1349, 1353 van het Burgerlijk Wetboek, 870, 1138, 2°, van het Ge
rechtelijk Wetboek, 4, eerste lid, van de wet van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van Strafvordering, 47 en 97, laatste lid, van de wet van 
15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, miskenning van het 
algemeen rechtsbeginsel, "beschikkingsbeginsel" genaamd, en van het algemeen rechts
beginsel van het recht van verdediging, 

doordat het hofvan beroep, nate hebben kennisgenomen (1) van het beroep van de 
vennootschap Lhoist tegen een beslissing waarbij de directeur der belastingen afwij
zend had beschikt op het bezwaarschrift dat voornoemde vennootschap had inge
diend tegen een volgens de wijzigingprocedure ingekohierde aanslag in de 
vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 1989, en (2) van een conclusie waarin ver
weerder subsidiair betoogde dat drie overeenkomsten, die op 29 november 1988 door 
de naamloze vennootschap Interferry, handelend in de hoedanigheid van zaakvoer
ster van een vereniging bij wijze van deelneming waarvan de vennootschap Lhoist deel 
uitmaakte, waren gesloten teneinde een 'sale rent back' -constructie op te zetten, door 
veinzing waren aangetast, in zijn arrest "de uitspraak opgeschort heeft; de toezen
ding van het dossier aan de procureur-generaal bevolen heeft opdat laatstge
noemde zou handelen als naar recht; de kosten aangehouden heeft", op grond "dat de 
administratie te dezen onder meer opwerpt dat een 'sale rent back'-overeenkomst die 
was gesloten tussen de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen en de naam
loze vennootschap Interferry, handelend in de hoedanigheid van zaakvoerster van een 

(2) Zie Cass., 16 mei 1980 (AC., 1979-80, 587); 24 maart 1999, A.R. P.98.1447.F, nr. 176. 

(3) Cass., 13 nov. 1989, A.R. 8656, nr. 156. I.v.m. het recht van verdediging dat een algemeen 
rechtsbeginsel is dat onafscheidelijk verbonden is met de rechtsprekende handeling en dat der
halve van toepassing is inzake inkomstenbelastingen, zie Cass., 21 mei 1963 (Bull. en Pas., 1963, 
I, 1010); 10 maart 1970 (AC., 1970, 650); 27 maart 1997, A.R. F.96.0094.F, nr. 168. I.v.m. het feit 
dat art. 1138, 2°, Ger.W. en derhalve het algemeen beginsel waarvan dat artikel slechts een toe
passing is, namelijk het beschikkingsbeginsel, niet van toepassing zijn op inkomstenbelastin
gen, zie Cass., 12 dec. 1996, A.R. F.96.0034.F, nr. 507. Het algemeen beginsel van het recht van 
verdediging en het beschikkingsbeginsel hebben niet dezelfde finaliteit. Het beschikkings
beginsel benadrukt de beschikkingsmacht van de partijen over de rechtsvordering voor de bur
gerlijke rechter, terwijl het algemeen beginsel van het recht van verdediging betrekking heeft op 
de noodzakelijke loyaliteit van de partijen en de rechter. Zie in dat verband noot 1, p. 1377, Cass., 
25 juni 1990, A.R. 8613, 624. 

(4) Zie Cass., 19 dec. 1972 (AC., 1973, 414), redengeving, inzonderheid p. 427. 
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vennootschap bij wijze van deelneming waarvan de (vennootschap Lhoist) deel uit
maakt, door veinzing was aangetast; dat het algemeen bekend is dat te Brussel een 
onderzoek is ingesteld naar de valsheden die zouden zijn gepleegd naar aanleiding van 
het sluiten van dat soort van overeenkomsten, die in werkelijkheid een 'sale lease back'
verrichting kunnen verbergen; dat de uitspraak over het bij het hof (van beroep) aan
hangige fiscaal geschil wel eens zou kunnen afhangen van de afloop van de strafVer
volging, daar de waarde die moet worden gehecht aan de aan het hof (van beroep) 
voorgelegde stukken de weerslag kan ondergaan van de ontwikkelingen van het on
derzoek dienaangaande; dat de rechter, krachtens artikel 462 van het Wetboek van 
StrafVordering en krachtens het algemeen beginsel volgens hetwelk de strafVervol
ging de burgerlijke zaak schorst, in een dergelijk geval de uitspraak dient op te schor
ten, teneinde het openbaar ministerie en, in voorkomend geval, de strafrechter de ge
legenheid te geven zich een oordeel te vormen op grond van de aanwijzingen die een 
mogelijke weerslag hebben op de stukken van het betrokken dossier; ( ... ) dat de om
standigheid dat artikel 462 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 is op
geheven bij de wet van 15 maart 1999 voor de rechter een dwingende reden te meer 
is om dat te doen, nu artikel 462 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen is op
geheven bij de wet van 15 maart 1999", 

terwijl, eerste onderdeel, (1) de rechter weliswaar zijn beslissing mag gronden op al
gemeen bekende feiten of op kennis door ervaring, maar hij, krachtens het alge
meen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, en krachtens de artikelen 1349 
en 1353 van het Burgerlijk Wetboek waarin het bewijs door vermoeden en de regels 
inzake de bewijslast worden omschreven, zijn beslissing niet mag gronden op bijzon
dere feitelijke gegevens waarvan hij kennis gekregen heeft buiten het geding en waar
over de partijen geen tegenspraak hebben kunnen voeren; de omstandigheid dat in een 
welbepaald gerechtelijk arrondissement een onderzoek is ingesteld naar valsheden die 
zouden zijn begaan naar aanleiding van het sluiten van een bepaald soort van over
eenkomsten door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen geen alge
meen bekend ofuit kennis door ervaring afgeleid feit is, ook al is het instellen van dat 
onderzoek een "algemeen bekend" feit; (2) de omstandigheid dat de in artikel4, eer
ste lid, van de wet van 17 april1878 neergelegde regel volgens welke "de strafVer
volging de burgerlijke zaak schorst" de openbare orde raakt, impliceert dat de rech
ter die regel ambtshalve kan en moet toepassen en de uitspraak dient op te schorten 
wanneer uit de stukken waarop hij vermag acht te slaan of uit de regelmatig aan de 
tegenspraak van de partijen onderworpen gegevens blijkt dat er een strafrechtspleging 
wordt gevoerd omtrent feiten die een verband vertonen ofkunnen vertonen met de bij 
de burgerlijke rechter aanhangig gemaakte rechtsvordering, zodat het gevaar be
staat voor tegenstrijdigheid tussen de beslissingen van beide rechters - de straf
rechter en de burgerlijke rechter; de rechter daarentegen niet met toepassing van bo
vengenoemde regel amtshalve de opschorting van de uitspraak kan bevelen, wanneer 
het bestaan van de strafrechtspleging niet blijkt uit regelmatig medegedeelde en aan 
de tegenspraak der partijen onderworpen stukken, geen van die partijen heeft aan
gevoerd dat er een onderzoek is ingesteld en de rechter daarvan kennis heeft gekre
gen buiten het geding; (3) verweerder weliswaar te dezen in zijn appelconclusie heeft 
aangevoerd dat drie overeenkomsten, die op 29 november 1988 waren gesloten door 
de vereniging bij wijze van deelneming Interferry- waarvan de vennootschap Lhoist 
deel uitmaakte - door veinzing waren aangetast, maar voor het hof van beroep nooit 
heeft aangevoerd dat die of andere feiten welke verb and hielden met het fiscaal be
roep van eiseres aanleiding hebben gegeven tot een strafrechterlijk onderzoek; de bo
venstaande redenen van het arrest impliceren dat uit geen enkel stuk van het dos
sier blijkt dat een strafrechterlijk onderzoek is ingesteld, maar dat het een feit betreft 
waarvan de leden van het hof van beroep buiten het geding kennis hebben 
gekregen wegens de "algemene bekendheid" van dat feit; het arrest derhalve de 
beslissing om de uitspraak om de bovengenoemde redenen op te schorten grondt op 
feiten waarvan de rechters persoonlijk kennis droegen en aldus de regels inzake de 
bewijslast miskent (schending van de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 
870 van het Gerechtelijk Wetboek) alsook het wettelijk begrip feitelijk vermoeden, dat 
een gevolg is dat de rechter afleidt uit een bekend feit, dat is uit een feit waarvan de 
rechter regelmatig kennis gekregen heeft en waarover de partijen tegenspraak 
hebben kunnen voeren (schending van de artikelen 1349 en 1353 van het 
Burgerlijk Wetboek); het arrest, nu het gegrond is op feiten die niet regelmatig zijn 
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onderworpen aan het oordeel van de bodemrechters, daarenboven het algemeen rechts
beginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, miskent (schending van dat algemeen be
ginsel en van artikel1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek waarin het is neerge
legd); het arrest bovendien, nu het gegrond is op feiten waarover de partijen geen 
tegenspraak hebben kunnen voeren, het algemeen rechtsbeginsel van het recht van 
verdediging miskent; het hof ten slotte, nu het met toepassing van de regel volgens 
welke "de strafvervolging de burgerlijke zaak schorst" de uitspraak opschort, of
schoon uit de stukken van de rechtspleging niet bleek dat er een strafrechterlijk on
derzoek was ingesteld naar feiten die een weerslag konden hebben op de uitspraak over 
het bij het hof van beroep aanhangige geschil, en zulks ook door de partijen niet was 
aangevoerd, de gevolgen miskent van het feit dat de in artikel 4, eerste lid, van de wet 
van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvorde
ring neergelegde regel de openbare orde raakt (schending van de artikelen 6 van het 
burgerlijk Wetboek, 4, eerste lid, van de wet van 17 april 1878 en, voor zoveel no
dig, 47 en 97, laatste lid, van de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van 
fiscale geschillen); 

tweede onderdeel (subsidiair), geen van de partijen voor het hofvan beroep heeft aan
gevoerd dat er een strafrechterlijk onderzoek was ingesteld dat een verband ver
toonde met het door de rechtsvoorganger van eiseres ingestelde fiscaal beroep en het 
hof (van beroep) niet vermeldt uit welke bron het vernomen heeft dat zodanig on
derzoek was ingesteld, zodat uit de motivering van het arrest niet kan worden op
gemaakt of de bodemrechters het feit "dater te Brussel een onderzoek is ingesteld naar 
valsheden die zouden zijn begaan naar aanleiding van het sluiten van (. .. ) overeen
komsten" van dezelfde aard als de litigieuze overeenkomsten van 29 november 1988 
hebben afgeleid uit de hun regelmatig voorgelegde gegevens dan wel of ze van dat feit 
buiten het geding kennis hebben genomen; het Hof aldus aan de hand van de moti
vering van het arrest de wettigheid ervan niet kan nagaan; het arrest dus niet re
gelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel149 van de Grondwet); 

derde onderdeel, (1) krachtens artikel 4, eerste lid, van de wet van 17 april1878 hou
dende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, de burgerlijke rech
ter de uitspraak dient op te schorten, wanneer feiten die een weerslag kunnen heb
ben op de uitspraak over het bij hem aanhangige geschil het voorwerp uitmaken van 
een strafrechtspleging, zodat er gevaar bestaat voor tegenstrijdigheid tussen de be
slissing van de burgerlijke rechter en die van het strafgerecht (zowel het onderzoeks
als het vonnisgerecht); voornoemd artikel 4, eerste lid, daarentegen niet van toepas
sing is in het geval dat een strafgerecht uitspraak moet doen over een geschil dat aan
leiding geeft tot juridische vragen, analoog aan die welke rijzen in het bij de burger
lijke rechter aanhangige geschil; voormeld artikel4, eerste lid, vanaf 6 april1999, dag 
van de inwerkingtreding van artikel47 van de wet van 15 maart 1999 betreffende de 
beslechting van fiscale geschillen, waarbij artikel 462 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen 1992 wordt opgeheven, van toepassing is op het rechtscollege waar
bij een beroep inzake inkomstenbelastingen is ingesteld; (2) de grond "dat het alge
meen bekend is dat te Brussel een onderzoek is ingesteld naar valsheden die zouden 
zijn gepleegd naar aanleiding van het sluiten van dat soort van overeenkomsten, die 
in werkelijkheid een 'sale lease back'-verrichting kunnen verbergen", te dezen bete
kent (a) dat het te Brussel ingestelde onderzoek waarnaar het hof van beroep heeft 
verwezen, betrekking heeft op overeenkomsten die gesloten zijn door natuurlijke per
sonen of rechtspersonen die niets te maken hebben met de naamloze vennootschap 
Interferry en de leden van de vereniging bij wijze van deelneming - waarvan de ven
nootschap Lhoist deel uitmaakte - voor wier rekening de naamloze vennootschap Inter
ferry de drie overeenkomsUm van 29 november 1988 had gesloten die volgens ver
weerder door veinzing waren aangetast, (b) dat voornoemd onderzoek niettemin 
juridische vragen doet rijzen, analoog aan die waarop het een antwoord dient te vin
den bij de uitspraak over het fiscaal beroep van eiseres; (3) het arrest bijgevolg, nu het 
de uitspraak opschort in afwachting van de uitslag van een strafrechterlijk 
onderzoek naar andere feiten dan die waarop het bij het hof van beroep 
aanhangige fiscaal beroep betrekking had, de voorwaarden voor de toepassing van de 
regel "de strafvervolging schorst de burgerlijke zaak" miskent (schending van 
artikel 4, eerste lid, van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering); 



Nr. 82 HOF VAN CASSATIE 265 

vierde onderdeel (subsidiair), de in het middel weergegeven gronden, zo ze niet de 
betekenis hebben die het derde onderdeel eraan geeft, dubbelzinnig zijn, aangezien 
daaruit niet kan worden opgemaakt ofhet te Brussel ingestelde strafrechterlijk on
derzoek waarnaar het hof van beroep verwezen heeft, betrekking heeft op de feiten 
waarover dat hof uitspraak dient te doen bij de beslechting van het fiscaal beroep van 
eiseres; het Hof derhalve aan de hand van de motivering van het arrest de wettig
heid van de bestreden beslissing niet kan nagaan; die beslissing dus niet regelma
tig met redenen is omkleed (schending van artikel149 van de Grondwet); 

vijfde onderdeel, de grond "volgens welke het feit dat artikel 462 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 1992 is opgeheven bij de wet van 15 maart 1999 
voor de rechter slechts een dwingende reden te meer is" om de uitspraak op te schor
ten dubbelzinnig is; hij kan betekenen, ofWel dat artikel 4, eerste lid, van de wet van 
17 april 1878, sedert de ophe:ffing van artikel 462 van voornoemd wetboek bij arti
kel47 van de wet van 15 maart 1999, overeenkomstig het gemeen recht, van toe
passing is op het rechtscollege dat uitspraak moet doen over een beroep inzake in
komstenbelastingen (eerste uitlegging), ofWel dat het rechtscollege waarbij een beroep 
inzake inkomstenbelastingen aanhangigis, sedert de ophe:ffing van artikel 462 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bij artikel4 7 van de wet van 15 maart 
1999, de uitspraak dient op te schorten, zelfs in de gevallen waarin de toepassing van 
het gemeen recht, dat volgt uit artikel 4, eerste lid, van de wet van 17 april 1878, voor 
de burgerlijke rechter bij wie een niet fiscaal geschil aanhangig is, geen enkele ver
plichting meebrengt om de uitspraak op te schorten (tweede uitlegging); het Hoften 
gevolge van de dubbelzinnigheid waaraan de redengeving van het arrest aldus lijdt, 
de wettigheid van de bestreden beslissing niet kan nagaan; die beslissing dus niet re
gelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel149 van de Grondwet) 

zesde onderdeel, artikel4, eerste lid, van de wet van 17 april1878 sedert 6 april1999, 
dag van de inwerkingtreding van artikel47 van de wet van 15 maart 1999, waarbij 
artikel 462 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wordt opgeheven, over
eenkomstig het gemeen recht, van toepassing is op elk rechtscollege dat uitspraak moet 
doen over een beroep inzake inkomstenbelastingen; dat rechtscollege de opschor
ting van de uitspraak niet dient te bevelen buiten de gevallen waarin de burger
lijke rechter, bij wie een niet fiscaal beroep aanhangig is, dat moet doen; het arrest 
derhalve, zo het in de tweede betekenis, zoals aangegeven in het vijfde onderdeel van 
het middel, moet worden opgevat, de gevolgen miskent van de opheffing van artikel 
462 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (schending van de artike
len 47 en 97, laatste lid, van de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van 
fiscale geschillen): 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest, nate hebben vastgesteld "dat (verweerder) 

te dezen opwerpt (. .. ) dat een 'sale rent back' overeenkomst die was geslo
ten tussen de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen en de naam
loze vennootschap Interferry, handelend in de hoedanigheid van zaakvoer
ster van een vennootschap bij wijze van deelneming waarvan (de 
rechtsvoorganger van eiseres) deel (uitmaakte), door veinzing is aange
tast", de beslissing om de uitspraak over de gegrondheid van het beroep van 
eiseres op te schorten hierop grondt "dat het algemeen bekend is dat te Brus
sel een onderzoek is ingesteld naar valsheden die zouden zijn gepleegd naar 
aanleiding van het sluiten van dat soort van overeenkomsten die in wer
kelijkheid een 'sale lease back'-verrichting kunnen verbergen" en "dat de uit
spraak over het geschil (. .. ) wel eens zou kunnen afhangen van de afloop van 
de strafVervolging"; 

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat het bestaan van voornoemd onderzoek, dat geen algemeen 
bekend feit of uit kennis door ervaring afgeleid feit is, is aangevoerd door de 
partijen of door het hof van beroep aan hun tegenspraak is onderworpen; 

Dat het arrest, nu het de toepassing van artikel 4, eerste lid, van de wet 
van 17 april 1878 op die omstandigheid grondt, de artikelen 1349 en 1353 
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van het Burgerlijk Wetboek schendt en het algemeen rechtsbeginsel van het 
recht van verdediging miskent; 

Dat, in zoverre, het onderdeel gegrond is; 

Over het tweede middel : schending van de artikelen 149 van de Grondwet en 462 
van het Wetboek van Strafvordering, 

doordat het hofvan beroep, nate hebben kennisgenomen (1) van het beroep van de 
vennootschap Lhoist tegen een beslissing waarbij de directeur der belastingen afwij
zend had beschikt op het bezwaarschrift dat voornoemde vennootschap had inge
diend tegen een volgens de wijzigingsprocedure ingekohierde aanslag in de 
vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 1989, en (2) van een conclusie waarin ver
weerder subsidiair betoogde dat drie overeenkomsten, die op 29 november 1988 door 
de naamloze vennootschap Interferry, handelend in de hoedanigheid van zaakvoer
ster van een vereniging bij wijze van deelneming waarvan de rechtsvoorganger van 
eiseres deel uitmaakte, waren gesloten teneinde een 'sale rent back'-constructie op te 
zetten, door veinzing waren aangetast, in zijn arrest "de uitspraak opgeschort heeft; 
de toezending van het dossier aan de procureur-generaal bevolen heeft, opdat laatst
genoemde zou handelen als naar recht; de kosten aangehouden heeft", op grond ''dat 
de administratie te dezen onder meer opwerpt dat een 'sale rent back'-overeenkomst 
die was gesloten tussen de N ationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen en de 
naamloze vennootschap Interferry, handelend in de hoedanigheid van zaakvoerster van 
een vennootschap bij wijze van deelneming waarvan de (vennootschap Lhoist) deel uit
maakt, door veinzing was aangetast; dat het algemeen bekend is dat te Brussel een 
onderzoek is ingesteld naar de valsheden die zouden zijn gepleegd naar aanleiding van 
het sluiten van dat soort van overeenkomsten, die in werkelijkheid een 'sale lease back'
verrichting kunnen verbergen; dat de uitspraak over het bij het hof (van beroep) aan
hangige fiscaal geschil wel eens zou kunnen afhangen van de afloop van de strafver
volging, daar de waarde die moet worden gehecht aan de aan het hof (van beroep) 
voorgelegde stukken de weerslag kan ondergaan van de ontwikkelingen van het on
derzoek dienaangaande; dat de rechter, krachtens artikel 462 van het Wetboek van 
Strafvordering en krachtens het algemeen beginsel volgens hetwelk de strafvervol
ging de burgerlijke zaak schorst, in een dergelijk geval de uitspraak client op te schor
ten, teneinde het openbaar ministerie en, in voorkomend geval, de strafrechter de ge
legenheid te geven zich een oordeel te vormen op grond van de aanwijzingen die een 
mogelijke weerslag hebben op de stukken van het betrokken dossier; ( ... ) dat het feit 
dat artikel 462 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen is opgeheven bij de wet 
van 15 maart 1999 voor de rechter slechts een dwingende reden te meer is om dat te 
do en", 

terwijl, eerste onderdeel, (1) artikel 462 van het Wetboek van Strafvordering luidt 
als volgt : "indien een hof of een rechtbank, bij het onderzoek van een geding, zelfs van 
een burgerlijk geding, aanwijzingen vindt omtrent een valsheid en omtrent de per
soon die ze gepleegd heeft, doet de ambtenaar belast met het openbaar ministerie of 
de voorzitter de stukken toekomen aan de procureur des Konings, bij de onderzoeks
rechter, hetzij van de plaats waar het misdrijf schijnt gepleegd te zijn, hetzij van de 
plaats waar de verdachte mocht worden gevat, en hij kan zelfs een bevel tot mede
brenging verlenen"; uit de expliciete bewoordingen van die bepaling blijkt dat ze en
kel van toepassing is wanneer het onderzoek van de stukken en de regelmatig aan het 
oordeel van het hof of de rechtbank voorgelegde gegevens aanwijzingen opleveren om
trent een valsheid in geschrifte die klaarblijkelijk is gepleegd door een welbepaald per
soon; (2) uit de in het middel weergegeven gronden van het middel blijkt dat de bodem
rechters, bij het onderzoek van de stukken en de regelmatig aan hun oordeel 
onderworpen gegevens van het dossier, helemaal geen aanwijzingen hebben gevon
den omtrent valsheden in geschrifte die zouden gepleegd zijn in verband met deli
tigieuze overeenkomsten van 29 november 1988; uit die motivering daarentegen blijkt, 
enerzijds, dat de rechters hun beslissing hebben gegrond op feiten waarvan zij bui
ten het geding kennis hadden gekregen en, anderzijds, dat het onderzoek van het dos
sier geen enkel gegeven aan het licht had gebracht dat reden gaf tot twijfel aan de waar
heidsgetrouwheid of de wettelijke bewijswaarde van de aan het hofvan beroep 
voorgelegde stukken, maar dat alleen "de ontwikkelingen (van een) onderzoek" naar 
"overeenkomsten van dezelfde soort" als de overeenkomsten van 29 november 1988 
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voor het hof (van beroep) een reden zouden kunnen zijn om "de waarde die moet wor
den gehecht" aan de aan het hofvoorgelegde stukken in vraag te stellen; die om
standigheden totaal verschillend zijn van het geval, het enige waarover artikel 462 
van het Wetboek van StrafVordering spreekt, waarin "het onderzoek van een ge
ding aanwijzingen kan opleveren omtrent een valsheid en omtrent de persoon die ze 
gepleegd heeft"; het arrest derhalve, nu het de opschorting van de uitspraak op de 
bovenaangehaalde redenen grondt, teneinde het dossier aan de procureur-generaal te 
kunnen toezenden, artikel462 van het Wetboek van StrafVordering schendt; 

tweede onderdeel (subsidiair), die gronden, zo daaraan niet de betekenis kan wor
den gegeven zoals in het eerste onderdeel wordt aangegeven, dubbelzinnig zijn; daar
uit immers niet kan worden opgemaakt ofhet hofvan beroep de mening dater te de
zen aanwijzingen bestonden omtrent een valsheid en omtrent de persoon die ze gepleegd 
had, heeft gegrond op het onderzoek van de stukken en de gegevens waarvan het re
gelmatig kennis had genomen dan wel of het hof (van beroep) zich daartoe geba
seerd heeft op feiten waarvan de magistraten kennis hadden genomen buiten het ge
ding; het Hof ten gevolge van die dubbelzinnigheid de wettigheid van de bestreden 
beslissing niet kan nagaan; het arrest derhalve niet regelmatig met redenen is om
kleed (schending van artikel149 van de Grondwet): 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat artikel 462 van het Wetboek van Strafvordering be
paalt dat, indien het hof of een rechtbank, bij het onderzoek van een ge
ding, zelfs van een burgerlijk geding, aanwijzingen vindt omtrent een vals
heid en omtrent de persoon die ze gepleegd heeft, de ambtenaar belast met 
het openbaar ministerie of de voorzitter de stukken doet toekomen aan de 
procureur des Konings, bij de onderzoeksrechter, hetzij van de plaats waar 
het misdrijf schijnt gepleegd te zijn, hetzij van de plaats waar de ver
dachte mocht worden gevat, en hij zelfs een bevel tot medebrenging kan ver
lenen; 

Overwegende dat uit de redengeving van het arrest en uit het antwoord 
op het eerste onderdeel van het eerste mid del blijkt dat het hof van be
roep geen aanwijzingen omtrent een valsheid heeft gevonden in de stuk
ken en de gegevens van het bij dit hof aanhangige dossier; 

Dat het hof (van beroep) derhalve, nu het op grond van artikel 462 van het 
Wetboek van Strafvordering "de toezending van het dossier aan de procureur
generaal beveelt opdat laatstgenoemde zou handel en als naar recht", die wets
bepaling schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, ongeacht de akte van afstand, die eiseres alleen heeft in
gediend voor het geval dat de voorziening als voortijdig zou beschouwd zijn 
en zonder dat er grond bestaat tot onderzoek van de overige onderdelen van 
het eerste middel en het tweede onderdeel van het tweede middel, die niet 
tot ruimere cassatie kunnen leiden, vernietigt het bestreden arrest, be
halve in zoverre daarbij het beroep ontvankelijk wordt verklaard; beveelt dat 
van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de uitspraak daarom
trent aan de bodemrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van Beroep te Brussel. 

31 januari 2000- 3e kamer- Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter- Thr
slaggever : de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Kirkpatrick. 
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Nr. 83 

2e KAMER - 1 februari 2000 

DIEFSTAL EN AFPERSING- ARTIKEL 462 s.w.- IMMUNITEIT- GEVOLG. 

Artikel 462 Sw. verleent aan de erin vermelde daders van diefstal een persoonlijke en 
afdoende immuniteit voor strafvervolging. Wanneer de strafrechter vaststelt dat een 
diefstal aan de in deze wetsbepaling vermelde daders wordt ten laste gelegd, kan hij 
slechts de strafuordering niet ontvankelijk verklaren, zonder uitspraak te kunnen doen 
over het bewezen zijn van het feit of de schuld van beklaagde. Hij kan bijgevolg ook 
geen uitspraak doen over de tegen de beklaagde van de diefstal uitgeoefende bur
gerlijke rechtsvordering, die evenmin ontvankelijk is. (Art. 462 Sw.; art. 4 VT.Sv.) (1) 

(V .. E.A. T. H ... E.A.) 

ARREST 

(A.R. P.97.0991.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 juni 1997 door het Hof 
van Beroep te Antwerpen gewezen; 

I. Op de voorzieningen van G ... V. .. H. .. en J ... V. .. D ... : 

A In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissing op de bur
gerlijke rechtsvordering van de eisers tegen de verweerder P ... H ... : 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 461, 462 van het Strafwetboek, 3, 4, tweede lid, van de 
wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Straf
vordering, gewijzigd bij de wet van 11 juli 1994, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wet
boek, 

doordat het bestreden arrest van hervorming, na op strafrechterlijk gebied de straf
vordering wegens diefstal ten laste van P ... H ... onontvankelijk verklaard te heb
ben, statuerend op burgerlijk gebied, de vordering van de eisers G ... V .. H ... en J ... V ... 
D ... ten opzichte van P ... H ... tot betaling van schadevergoeding, onontvankelijk ver
klaart op volgende gronden : dat P ... H ... niet bezitter te goeder trouw was van de li
tigieuze deelbewijzen; dat het bewaren ervan in de kluis in de kelder van de wo
ning van het echtpaar H ... V ... H ... hieraan niets afdoet; dat door de verkoop ervan in 
de gegeven omstandigheden de bedrieglijke wegneming bewezen is; dat P. .. H ... op het 
ogenblik van de feiten de schoonzoon was van de benadeelden; dat er derhalve een straf
uitsluitende verschoningsgrond aanwezig is; dat de bedrieglijke onttrekking ten op
zichte van P ... H ... bij toepassing van artikel462, 1, SWB een niet vervolgbaar mis
drijf oplevert waarvoor de strafvordering niet-ontvankelijk moet worden verklaard; ( ... ) 
dat overeenkomstig gemeld artikel462, 1, SWB de ten laste gelegde feiten nog wel aan
leiding kunnen geven tot burgerrechterlijke vergoeding; dat dit echter, anders dan dat 
de eerste rechter oordeelde, geen aanleiding kan geven tot een veroordeling op bur
gerlijk gebied voor het strafgerecht; dat vermits de strafvordering wegens de straf
uitsluitende verschoningsgrond onontvankelijk is, de vordering tot schadevergoe
ding van de benadeelden niet ontvankelijk is voor het strafgerecht, 

(1) Zie Cass., 8 okt. 1985, A.R. 9655, nr. 74; 6 mei 1993, A.R. 6416, nr. 225. 
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terwijl de door verweerder gepleegde diefstal, ondanks het feit dat hij gezien het be
staande verband van aanverwantschap tussen partijen, alleen aanleiding geeft tot 
burgerrechterlijke vergoeding, toch een misdrijfblijft (schending van art. 461, 462 van 
het Strafwetboek); dat, enerzijds, deze grond van verschoning strikt dient gei:nter
preteerd te worden zodat deze niet tot gevolg heeft dat de strafrechter onbevoegd zou 
zijn om van de burgerlijke gevolgen van het misdrijf te kennen en verweerder tot de 
gevraagde schadevergoeding te veroordelen; dat, anderzijds, ieder die door een straf
baar feit schade heeft geleden aan het strafgerecht kan vragen uitspraak te doen over 
de burgerlijke belangen, zodat het strafgerecht in alle geval bevoegd is om van de door 
de eisers gevraagde schadevergoeding tengevolge van het door verweerder ge
pleegde misdrijf te kennen, ook al is de strafvervolging van verweerder niet ontvan
kelijk (schending van de art. 461, 462 van het Strafwetboek, 3, 4, tweede lid, van de 
wet van 17 april 1878, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek), zodat het bestreden 
arrest de in het middel aangewezen bepalingen geschonden heeft : 

Overwegende dat artikel 462 van het Strafwetboek aan de erin ver
melde daders van diefstal een persoonlijke en afdoende immuniteit voor straf
vervolging verleent; dat de strafrechter, wanneer hij vaststelt dat een dief
stal aan een van de in deze wetsbepaling vermelde daders wordt ten laste 
gelegd, slechts de strafvordering niet ontvankelijk kan verklaren zonder uit
spraak te kunnen doen over het bewezen zijn van het feit of de schuld van 
de beklaagde; dat hij aldus evenmin uitspraak kan doen over de tegen de be
klaagde van de diefstal uitgeoefende burgerlijke rechtsvordering, welke het 
bewezen zijn van het feit en, afgezien van de wettelijke immuniteit, de schuld 
van de beklaagde veronderstelt; dat dit tot gevolg heeft dat de bij de straf
rechter tegen de beklaagde uitgeoefende burgerlijke rechtsvordering even
min ontvankelijk is; 

Dat de omstandigheid dat de strafrechter bij wie de strafvordering te
gen een mededader van de diefstal of een heler van de gestolen zaak aan
hangig is, de diefstal of de heling bewezen acht, hieraan geen afbreuk doet; 

Overwegende dat het tweede lid van artikel 4 Voorafgaande Titel Wet
hoek van Strafvordering, zoals aangevuld bij artikel14 van de wet van 11 
juli 1994, dat bepaalt dat de correctionele rechtbank waarbij de zaak over
eenkomstig artikel216quater Wetboek van Strafvordering aanhangig is ge
maakt en de politierechtbank ambtshalve de burgerlijke belangen aanhou
den, zelfs bij ontstentenis van burgerlijke-partijstelling, wanneer de zaak wat 
die belangen betreft niet in staat van wijzen is, slechts toepasselijk is wan
neer de vermelde strafrechters kennis hebben genomen van een ontvanke
lijke strafvordering en het aan de beklaagde ten laste gelegde feit bewe
zen hebben verklaard, hem eraan schuldig hebben bevonden en hem de bij 
de wet bepaalde straf of maatregel hebben opgelegd; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de kos
ten van hun respectieve voorzieningen. 

1 februari 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Houtekier; W. Dom, Mechelen. 
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Nr. 84 

ze KAMER - 1 februari 2000 

1 o BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- VRIJSPRAAK- ARTIKEL 71 sw -STAAT VAN 

KRANKZINNIGHEID - GEVOLG. 

zo GEESTESZIEKE .-VRIJSPRAAK -ARTIKEL 71 SW - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING

GEVOLG. 

1 o en zo Wanneer de rechter oordeelt dat de feiten ten laste van de beklaagde bewe
zen zijn, maar dat deze op het ogenblik der feiten in staat van krankzinnigheid ver
keerde en hij vervolgens de beklaagde vrijspreekt bij toepassing van de in artikel 71 
Strafwetboek bepaalde schulduitsluitingsgrond, is hij niet ontslagen van zijn ver
plichting om uitspraak te doen over de burgerlijke rechtsvordering van de regelma
tig gestelde burgerlijke partij op grand van artikel1386bis Burgerlijk Wetboek. (Art. 
71 Sw.; art. 1386bis B.W.) (1) 

(M ... T. D .. , R. .. E.A.) 

ARREST 

CAR. P.98.545.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 12 maart 1998 door het Hof 
van Beroep te Gent gewezen; 

C. In zoverre de voorziening is gericht tegen de beslissing op de door ei
ser tegen de verweerder D ... R. .. ingestelde burgerlijke rechtsvordering: 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 1382, 1383, 1384 en 1386bis Burgerlijk Wetboek, 71 

Strafwetboek, 3 en 4 (zoals gewijzigd bij artikel 14 van de wet van 11 juli 1994) van 
de Wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Straf
vordering, 1 (zoals gewijzigd bij artikel 46 van de wet van 20 juli 1990) en 7 van de 
wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en 
gewoontemisdadigers, 

doordat het hofvan beroep de heer D ... R. .. in het bestreden arrest vrijspreekt voor 
telastleggingen A (diefstal door middel van braak, inklimming of valse sleutels, van 
de personenwagen van eiser), B (het in het verkeer brengen van een motorvoertuig 
wetende dat de burgerlijke aansprakelijkheid waartoe het aanleiding kan geven niet 
gedekt is) en C (het op de openbare weg sturen van een motorvoertuig zonder hou
der te zijn van een rijbewijs), op volgende gronden : "Uit het dossier en de behande
ling ter terechtzitting blijkt dat : - de beklaagde op de plaats van het ongeval heeft 
zitten wenen en de verbalisanten toch betwijfelen dat hij 'volledig beseft wat hij heeft 
uitgericht',- andere kinderen hem kort voor de feiten plaagden door, na het beein
digen van de lessen, hem te beletten het leslokaal te verlaten via de deur naar de speel
plaats en wel op een ogenblik dat de leraar, (eiser), dit reeds had verlaten, en dat zijn 
gemoed hierdoor dermate was aangegrepen dat hij naar een vertrouwenspersoon in 
zijn vroegere school toe wilde met de auto van de leraar, ofschoon hij nog nooit een auto 
op de openbare weg had bestuurd,- de directeur van de school de heer A .. B ... van 
oordeel is dat de beklaagde 'dringend begeleiding en hulp nodig heeft', dat 'het hem 
ontbreekt aan elk normbesef en dat hij 'leeft in een waanwereld, geen besefheeft van 

(1) Zie de conclusie van proc.-gen. Liekendael voor Cass., 11 jan. 1983, A.R. 6780, nr. 273, in
zonderheid randnummer 49. 



Nr. 84 HOF VAN CASSATIE 271 

de draagkracht en de gevolgen van zijn daden',- het vrij P.M.S. centrum van Ouden
aarde aan de politiecommissaris ondermeer over de beklaagde meedeelde : '( ... ) op school 
wordt hij ervaren als een wat infantiel element in de groep - meerdere malen werd 
opgemerkt dat hij leerkrachten en klasgenoten deed opschrikken met een verhaal dat 
totaal uit de lucht gegrepen was - achteraf bleek dat hij niet echt bewust aan het lie
gen was, maar zodanig opging in de verkregen aandacht dat de realiteit geen be
lang meer had, zijn toestand na de feiten geeft duidelijk te kennen dat hij de ernst van 
zijn daad en de draagwijdte van de gevolgen niet inschat', -in het kader van de maat
schappelijke enquete door de probatie-assistente wordt aangestipt 'we hebben hier te 
doen met een (fysieke) jongeman, die de leeftijd van 18 heeft bereikt ( ... ) maar die jon
geman heeft een realiteitsbeeld, een normbesef dat ver van zijn (fysieke) leeftijd ligt 
- onmiddellijk valt de discrepantie van mogelijks 8 tot 10 jaar op- het is een jon
geman die nog werkelijk speelt ( ... ) dat hij niet een spel van kattekwaad heeft ge
speeld'; enige kennis van bepaalde voorschriften is voor hem slechts een 'fladder ge
geven dat maar een belletje doet rinkelen als er uitdrukkelijk naar gevraagd wordt'; 
zijn normbesefis dat van een 'kind-puber';- hij een 'verbaal IQ' heeft van 64, een 'per
formaal IQ' van 70 en een 'totaal IQ' van 61 en zijn sociale integratie bemoeilijkt wordt 
door een zeker gemis aan realiteitszin, - hij het derde jaar van het buitengewoon se
cundair onderwijs volgde en dat in het kader van uitkeringen aan gehandicapten be
slist werd dat hij, reeds voor de datum van de feiten, getroffen was door een blij
vende ongeschiktheid van ten minste 66 procent. Al deze elementen samen beschouwd 
is het hof van oordeel dat het bestaan van het moreel bestanddeel niet is aange
toond, de beklaagde beschikte op het ogenblik van de feiten immers niet over vol
doende psycho-(fysieke) mogelijkheden om zich conform de betrokken voorschriften te 
gedragen. De bewezen wederrechtelijke gedragingen kunnen hem in de gegeven om
standigheden niet worden verweten. Het feit dat hij meerderjarig was, niet onbe
kwaam of geestesziek was verklaard, staat deze vaststelling niet in de weg. De be
klaagde dient dan ook te worden vrijgesproken" (arrest, nr. 3.2, pp. 6-7); het hofmet 
betrekking tot tenlastelegging D (het op de openbare weg besturen van een perso
nenauto zonder daartoe in staat te zijn) vaststelt dat de strafvordering door verja
ring was vervallen, doch ook betreffende dit misdrijf beslist dat de afwezigheid van 
de schuld in hoofde van de heer D ... R. .. geldt (arrest, nr. 4.1, p. 8); het hofvan be
roep vervolgens de door eiser tegen beklaagde D ... R. .. ingestelde burgerlijke vorde
ring, gesteund op de hem ten laste gelegde misdrijven, als ongegrond afwijst; het hof 
tevens de door eiser tegen de VZW Elckerlyc en de NV AG 1824 ingestelde burger
lijke vorderingen afwijr;;t "in de mate dat zij zijn gesteund op de aan de beklaagde ten 
laste gelegde misdrijven en op de aansprakelijkheid van de onderwijsinstelling op grond 
van artikel1384, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek" (arrest, nr. 4.1, p. 8), 

terwijl, wanneer de rechter vaststelt dat de beklaagde aan wie een wanbedrijf of een 
misdaad ten laste wordt gelegd op het ogenblik van de uitspraak verkeert, hetzij in 
een staat van krankzinnigheid, hetzij in een ernstige staat van geestesstoornis of van 
zwakzinnigheid die hem ongeschikt maakt tot het controleren van zijn daden, hij over
eenkomstig artikel 7 van de wet van 9 april1930 tot bescherming van de maatschap
pij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers, de internering van de be
klaagde kan bevelen indien deze bij de uitspraak in een staat van sociale gevaarlijkheid 
verkeert; wanneer de beklaagde op het ogenblik dat hij het wanbedrijf of de mis
daad heeft gepleegd in staat van krankzinnigheid verkeerde, doch ofwel, zich niet meer 
in die staat bevindt op het ogenblik van de berechting, ofwel bij de uitspraak niet ver
keert in staat van sociale gevaarlijkheid, de rechter deze beklaagde bij toepassing van 
artikel 71 van het Strafwetboek dient vrij te spreken; wanneer de rechter de be
klaagde onder laatstgemelde omstandigheden vrijspreekt, hij zijn beslissing niet steunt 
op de overweging dat het misdrijfniet bewezen is, doch op de vaststelling dat het be
wezen verklaarde misdrijf geen grond tot toepassing van een straf oplevert, gelet op 
de strafrechtelijke ontoerekenbaarheid van de beklaagde bij het plegen van de fei
ten, noch tot toepassing van de Wet tot bescherming van de maatschappij, gelet op de 
geestestoestand van de beklaagde ten tijde van de uitspraak; het misdrijf echter be
wezen wordt geacht, zodat de tegen de beklaagde en de voor hem op grond van ar
tikel1384 Burgerlijk Wetboek aansprakelijke partijen, ingestelde burgerlijke vorde
ringen niet kunnen afgewezen worden om reden dat de beklaagde werd vrijgesproken; 

en terwijl het hof van beroep te dezen vaststelt dat de wederrechtelijke gedragin
gen bewezen zijn, doch aan de beklaagde D ... R ... niet kunnen verweten worden nu 
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hij op het ogenblik van de feiten niet over voldoende psycho-(fysieke) mogelijkhe
den beschikte om zich conform de wettelijke voorschriften te gedragen; het hof al
dus impliciet doch zeker vaststelt dat de beklaagde D ... R ... zich op het ogenblik van 
de feiten hetzij in staat van krankzinnigheid, hetzij in een ernstige staat van gees
tesstoornis of van zwakzinnigheid bevond die hem ongeschikt maakte tot het con
troleren van zijn daden; het hof echter niet de internering van de beklaagde D ... R. .. 
beveelt, doch de beklaagde vrijspreekt, hetgeen erop wijst dat hij zich volgens het hof 
ofwel niet meer in staat van kranzinnigheid of in een ernstige staat van geestes
stoornis of zwakzinnigheid bevond bij de uitspraak van het arrest, ofwel zich nog in 
dergelijke toestand bevond doch geen gevaar voor de maatschappij uitmaakte; het hof 
aldus niet de Wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de ab
normalen en de gewoontemisdadigers toepast, doch de beklaagde D ... R ... op grond van 
artikel 71 Strafwetboek vrijspreekt; deze vrijspraak van de beklaagde m.a.w. niet steunt 
op de vaststelling dat de tenlasteleggingen niet zijn bewezen, doch wel op de vast
stelling dat de beklaagde zich op het ogenblik van de bewezen verklaarde weder
rechtelijke gedragingen in een staat van krankzinnigheid bevond; deze beslissing tot 
vrijspraak derhalve niet volstaat om de door eiser tegen beklaagde, de VZW Elcker
lyc en de NV AG 1824 ingestelde burgerlijke vorderingen als ongegrond af te wij
zen, 

zodat de bestreden beslissing niet naar recht verantwoord is (schending van de in 
de aanhef van het middel aangehaalde wetsbepalingen) : 

Overwegende dat de appelrechters considereren, enerzijds, dat "niet (wordt) 
betwist dat het materieel bestanddeel voor elk van het onder A, B en C ten 
laste gelegde misdrijfvoorhanden is", anderzijds, dat ''het moreel hestand
dee! niet is aangetoond; (verweerder) beschikte op het ogenblik van de fei
ten immers niet over voldoende psycho-(fysieke) mogelijkheden om zich con
form de betrokken voorschriften te gedragen. De bewezen wederrechtelijke 
gedragingen kunnen hem in de gegeven omstandigheden niet worden ver
weten "; 

Dat zij, nate hebben vastgesteld dat de strafvordering met betrekking tot 
de telastlegging D (overtreding van het wegverkeersreglement) door verja
ring vervallen is, op grond van de vermelde overwegingen verweerder vrij
spreken van de hem ten laste gelegde feiten A (diefstal met braak), B (het 
in het verkeer brengen van een niet-verzekerd voertuig) en C (het op de open
bare weg besturen van een motorvoertuig zonder houder te zijn van een rij
bewijs) en vervolgens de burgerlijke rechtsvordering van eiser gericht te
gen verweerder en "gesteund op de aan (verweerder) ten laste gelegde 
misdrijven", als ongegrond afwijzen; 

Overwegende dat wanneer de rechter oordeelt dat de feiten ten laste van 
de beklaagde bewezen zijn, maar dat deze op het ogenblik der feiten in staat 
van krankzinnigheid verkeerde en hij vervolgens de beklaagde vrijspreekt, 
hij toepassing maakt van de in artikel 71 Strafwetboek bepaalde schuld
ui tsl ui tingsgrond; 

Dat in dat geval de rechter niet ontslagen is van zijn verplichting om uit
spraak te doen over de burgerlijke rechtsvordering van de regelmatig ge
stelde burgerlijke partij op grond van artikel 1386bis Burgerlijk Wetboek; 

Dat de appelrechters derhalve hun beslissing de burgerlijke rechtsvorde
ring van eiser tegen verweerder zonder verder onderzoek als ongegrond af 
te wijzen in zoverre deze "gesteund (is) op de hem ten laste gelegde mis
drijven", niet naar recht verantwoorden; 

Dat het middel gegrond is; 
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Om die redenen, verleent akte van de afstand; vemietigt het bestreden ar
rest in zoverre het de burgerlijke rechtsvordering van eiser tegen de ver
weerder D ... R. .. als ongegrond afwijst; verwerpt de voorziening voor het ove
rige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 
het gedeeltelijk vemietigde arrest; veroordeelt de verweerder D ... R. .. in een 
vierde van de kosten en eiser in de overige kosten; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel. 

1 februari 2000 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter- Verslagge
ver : de h. Londers - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Biitzler en Geinger. 

Nr. 85 

2e KAMER - 1 februari 2000 

ONDERZOEKSGERECHTEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- ARTIKEL 235BIS 
SV - ONDERZOEK VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE PROCEDURE- REGELMATIGHEID VAN DE 
INBESLAGNAME VAN OVERTUIGINGSSTUKKEN DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER- INZAGE VAN 
DE INBESLAGGENOMEN STUKKEN- TOEPASSING. 

Geen wetsbepaling vereist dat de kamer van inbeschuldigingstelling, die de beslis
sing van de onderzoeksrechter om stukken in beslag te nemen beoordeelt, steeds deze 
stukken zelf zou moeten inzien, zodat bijgevolg ook de partijen ze zouden kunnen in
zien; dit zou tot gevolg hebben dat niet-dienstige maar vertrouwelijke stukken, die 
ten onrechte in beslag werden genomen, steeds zouden worden bekendgemaakt. (Art. 
235bis Sv.) 

(FAL N.V T. H ... ) 

ARREST 

(A.R. P.99.1843.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 november 1999 gewe
zen door het Hofvan Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstel
ling; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 35, 37 en 56 van het Wetboek van StrafVordering, 

eerste onderdeel, doordat, het bestreden arrest de juridische redengeving van het open-
baar ministerie zoals opgenomen in zijn schriftelijke vordering van 13 september 1999 
bijtreedt en tot de zijne maakt; dat hierin wordt gesteld : "Er is een onverenigbaar
heid tussen de vaststellingen van de onderzoeksrechter en de neerlegging : Ener
zijds stelt de onderzoeksrechter vast dat : - de gerechtelijke politie over een dos
sier beschikt dat hij volledig heeft doorgenomen en waarvan hij heeft vastgesteld dat 
het uiterst gevoelige informatie bevat, maar dat er zich geen enkel stuk in bevindt dat 
oorspronkelijk zou behoord hebben aan de nv Fal, - dat zij niet op wederrechte
lijke wijze in handen zijn gekomen van derden, - dat het geen stukken zijn die kun
nen beschouwd worden als bedrijfsinformatie. Anderzijds gaat de onderzoeksrech
ter over tot inbeslagname van hetgeen hij zelf gevoelige informatie noemt"; Dat verder 
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gesteld wordt : "Voor zover de kwestieuze stukken in een afzonderlijke en verze
gelde omslag toch ter griffie werden neergelegd als overtuigingsstuk in dit straf
dossier, moet vastgesteld worden dat dit beweerd beslag en de neerlegging niet be
antwoordt aan de vereisten van het Wetboek van Strafvordering en dat ze in strijd zijn 
met de eigen motivering van de onderzoeksrechter"; 

terwijl, deze vaststellingen van de onderzoeksrechter en de inbeslagname geens
zins tegenstrijdig of onverenigbaar zijn vermits de onderzoeksrechter op grond van de 
artikelen 35 en 56 Wetboek van Strafvordering bevoegd en zelfs gehouden is om "al
les wat dienen kan om de waarheid aan de dag te brengen" in beslag te nemen; Dat 
hieronder bijgevolg niet enkel de zaken vallen die oorspronkelijk aan de nv Fal toe
behoorden, of die op wederrechtelijke wijze in handen zijn gekomen van derden, of die 
beschouwd kunnen worden als bedrijfsinformatie; Dat ook andere zaken immers kun
nen dienen om de waarheid aan de dag te brengen; Dat dit des te meer geldt ver
mits de onderzoeksrechter nergens stelt dater zich in betreffende stukken geen aan
wijzingen bevinden omtrent het onderzochte misdrijf, 

zodat de juridische redengeving zoals uiteengezet in de vordering van het open
baar ministerie en overgenomen in het bestreden arrest de artikelen 35 en 56 van het 
Wetboek van Strafvordering schendt; 

tweede onderdeel, doordat het bestreden arrest de juridische redengeving van het 
openbaar ministerie zoals opgenomen in zijn schriftelijke vordering van 13 septem
ber 1999 bijtreedt en tot de zijne maakt; dat hierin wordt gesteld: "Overwegende dat 
verder uit het hierboven gerelateerde proces-verbaal blijkt dat de kwestieuze stuk
ken niet beschouwd kunnen worden als overtuigingsstukken in de zin van artike
len 36, 37, 38, 89, 89bis W.S.V., nude onderzoeksrechter zelfvaststelde dat ze ver
trouwelijke informatie bevatte," 

terwijl ook stukken die vertrouwelijke informatie bevatten overtuigingsstukken kun
nen zijn in de zin van de artikelen 36, 37, 38, 89 en 89bis Wetboek van Strafvorde
ring; Dat immers zelfs stukken die onder het beroepsgeheim vallen, in aanmerking 
komen voor inbeslagname wanneer het overtuigingsstukken betreft of bewijs
elementen, zijnde alle zaken die een element uitmaken van schuld of onschuld, of die
nend zijn tot beoordeling van de graad van schuld (Verstraeten, R., Handboek Straf
vordering; Maklu, Antwerpen, 1999, nr. 780; Lambert, P., Le secret professionnel, 1985, 
176, 199-200 en 204; Viaene, L., Huiszoeking en be slag in strafzaken, nrs. 4 75-
4 78); Dat het feit dat geen onregelmatigheid in hoofde van de gerechtelijke politie werd 
vastgesteld hieraan niets afdoet vermits de artikelen 37 en 56 Wetboek van Straf
vordering de onderzoeksrechter de verplichting opleggen over te gaan tot inbeslag
name zowel van zaken die tot overtuiging als tot ontlasting kunnen dienen; Dat een 
inbeslagname van zaken die onder het beroepsgeheim vallen mogelijk is, 

zodat de juridische redengeving zoals uiteengezet in de vordering van het open
baar ministerie en overgenomen in het bestreden arrest de artikelen 35, 37 en 56 van 
het Wetboek van Strafvordering schendt; 

derde onderdeel, doordat het bestreden arrest overweegt "dat de inbeslagname op 
14 oktober 1998 van het verzegeld pak 'uiterst gevoelige informatie' (post 2 van OS 
B2339/98) onder het beroepsgeheim vallende, door nietigheid is aangetast", 

terwijl de artikelen 35 en 56 van het Wetboek van Strafvordering de bevoegdheid 
om te oordelen welke stukken in beslag dienen te worden genomen teneinde de waar
heid aan de dag te brengen exclusief aan de onderzoeksrechter toekent; Dat de on
derzoeksrechter op grond van deze artikelen op autonome wijze beoordeelt welke stuk
ken wel en welke stukken niet onder het beroepsgeheim vallen; Dat de 
onderzoeksrechter tevens beoordeelt welke stukken die principieel onder het beroeps
geheim vallen, toch in beslag dienen worden genomen; Dat dit ook terecht is ver
mits de onderzoeksrechter, in tegenstelling tot de Kamer van Inbeschuldigingstel
ling, kennis heeft genomen van de inhoud van de inbeslaggenomen stukken; Dat de 
Kamer van Inbeschuldigingstelling geen kennis heeft genomen van de inhoud van deze 
stukken; Dat de Kamer van Inbeschuldigingstelling door het nietig verklaren van de 
inbeslagname van 14 oktober 1998 omdat de desbetreffende stukken onder het be
roepsgeheim vallen, een inbreuk begaat op de wettelijke bevoegdheid van de onder
zoeksrechter, 

zodat de artikelen 35 en 56 van het Wetboek van Strafvordering geschonden zijn : 
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Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de rechters met "de onverenigbaarheid tussen de vast

stellingen van de onderzoeksrechter en de neerlegging" bedoelen dat de vast
stellingen van de onderzoeksrechter diens beslissing om de stukken in be
slag te nemen, niet wettig verantwoorden; 

Overwegende dat, anders dan het onderdeel aanvoert, uit de aange
haalde motivering van het arrest blijkt dat de rechters oordelen dat de on
derzoeksrechter had vastgesteld dat de stukken geen informatie bevatten die 
dienstig is om de waarheid aan het licht te brengen; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit de motivering van het arrest blijkt dat met de ver

melding "vertrouwelijke informatie" wordt bedoeld informatie die niet mag 
bekend worden gemaakt, maar niet dat het om informatie gaat die dien
stig is om de waarheid aan het licht te brengen; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit het arrest blijkt dat de onderzoeksrechter van oor

deel was dat de stukken onder het beroepsgeheim van de politieambtenaar 
vielen; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 456 Strafwetboek, 
doordat het bestreden arrest de juridische redengeving van het openbaar minis

terie zoals opgenomen in zijn schriftelijke vordering van 13 september 1999 bij
treedt en tot de zijne maakt; dat hierin wordt gesteld : "Bovendien maakt het be
weerd beslag een inbreuk op het beroepsgeheim van de gerechtelijke politie en, na
dat de onderzoeksrechter het vertrouwelijk karakter ervan had vastgesteld maakt het 
derhalve in hoofde van de onderzoeksrechter een inbreuk uit op artikel456 S.W.B.", 

terwijl artikel 456 Strafwetboek bestraft : "hij die in zijn magazijn, in zijn winkel 
of in enige andere plaats spijzen, dranken, voedingsmiddelen ofvoedingswaren heeft 
die bestemd zijn om verkocht of gesleten te worden wetende dat zij stoffen bevatten 
die de dood kunnen tweegbrengen of de gezondheid zwaar kunnen schaden"; dat in 

· het ganse dossier geen sprake is van enig bestanddeel van dit misdrijf; Dat dit mis
drijf geen bestanddeel bevat dat kan gerealiseerd worden door de inbeslagname van 
een dossier door de onderzoeksrechter; Dat de redengeving die inhoudt dat de on
derzoeksrechter zich door de inbeslagname van een dossier schuldig maakt aan een 
inbreuk op artikel 456 Strafwetboek manifest onwettig is, 

zodat artikel 456 Strafwetboek werd geschonden : 

Overwegende dat de verwijzing naar artikel 456 Strafwetboek een ma
nifeste verschrijving is en moet gelezen worden als een verwijzing naar ar
tikel 458 Strafwetboek; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

Over het derde middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 235 bis van het Wetboek van StrafVordering, 
doordat het bestreden arrest de nietigheid uitspreekt van de inbeslagname op 14 

oktober 1998 van het verzegeld pak "uiterst gevoelige informatie" (post 2 van OS. B2339/ 
98), zonder dat de Kamer van Inbeschuldigingstelling evenwel kennis heeft geno
men van de inhoud van deze inbeslaggenomen stukken, 

terwijl artikel 235bis §§ 1 en 2 van het Wetboek van StrafVordering de Kamer van 
Inbeschuldigingstelling de verplichting oplegt de regelmatigheid van de procedure te 
onderzoeken; Dat aan deze onderzoeksverplichting niet of onvoldoende wordt vol
daan wanneer de Kamer van inbeschuldigingstelling geen kennis heeft genomen van 
de inhoud van de inbeslaggenomen stukken, 
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zodat artikel 235 his § 1 en § 2 is geschonden : 

Overwegende dat geen wetsbepaling vereist dat de kamer van inbeschul
digingstelling die de beslissing van de onderzoeksrechter om stukken in be
slag te nemen beoordeelt, steeds deze stukken zelf moet inzien zodat bijge
volg ook de partijen ze zouden kunnen inzien; dat dit tot gevolg zou hebben 
dat niet-dienstige maar vertrouwelijke stukken die ten onrechte in beslag wer
den genomen, steeds zouden worden bekendgemaakt; 

Overwegende dat de rechters op grond van de door hen vermelde gege
vens van het dossier wettig vermogen te oordelen dat de stukken ook al heb
ben ze deze niet zelf ingezien, niet dienstig zijn om de waarheid aan het licht 
te brengen; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

Over het vierde middel, gesteld als volgt : 
schending van het algemeen rechtsbeginsel van het debat op tegenspraak, artikel 

149 Grondwet en artikel 6.1 Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van 
de Mens, 

doordat verzoekster in haar beroepsbesluiten stelde dat "documenten die in prin
cipe onder het beroepsgeheim vallen immers wel degelijk op een wettige wijze in be
slag kunnen worden genomen indien het gaat om stukken die betrekking hebben op 
een misdrijfwaarvan de houder van het beroepsgeheim zelfverdachte is, overtuigings
stukken zoals bedoeld in artikel42, 1° en 2° Strafwetboek ofbewijselementen, d.w.z. 
alle zaken die een element uitmaken van schuld of onschuld, of dienend zijn tot be
oordeling van de graad van schuld" waarna verzoekster aantoont dat de in beslag ge
nomen stukken alleszins bewijselementen vormen; 

terwijl de Kamer van Inbeschuldigingstelling in haar arrest op geen enkele wijze 
op dit in besluiten ontwikkeld argument antwoordt; Dat zij niet ontkent dat hoger
vermelde categorieen van stukken een uitzondering vormen op het principe van de on
beslagbaarheid van zaken die onder het beroepsgeheim vallen; Dat zij evenmin be
twist dat de in casu inbeslaggenomen stukken bewijselementen uitmaken; 

zodat onvoldoende wordt geantwoord op de conclusies van verzoekster en het al
gemeen rechtsbeginsel van het debat op tegenspraak, artikel149 Grondwet en arti
kel 6.1 Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens geschonden 
worden: 

Overwegende dat uit het antwoord op het eerste onderdeel van het eer
ste middel blijkt dat de aanvoering dat de rechters hebben geoordeeld dat 
de stukken informatie die dienstig is om de waarheid aan het licht te bren
gen of met andere woorden bewijselementen bevatten, steunt op een on
juiste lezing van het arrest; 

Overwegende dat de rechters oordelen dat de onderzoeksrechter had vast
gesteld dat de stukken geen informatie bevatten die dienstig is om de waar
heid aan het licht te brengen; dat zij hierom niet meer hoefden te a:ntwoor
den op de doelloos geworden conclusies van eiseres betreffende de mogelijkheid 
om stukken in beslag te nemen die onder het beroepsgeheim vallen; 

Overwegende dat de rechters door hun beslissing het recht van eiseres op 
tegenspraak niet miskennen; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

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

1 februari 2000 - 26 kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat
generaal - Advocaat : mr. P. Helsen, Hasselt. 
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Nr. 86 

2e KAMER - 2 februari 2000 

1° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- VORMEN -ALGEMEEN- ONTVANKELIJKHEID
MEMORIE - GEEN VERPLICHTING. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
NIET-ONTVANKELIJKHEID- GEEN GROND TOT HEROPENING VAN HET DEBAT. 

3° ARBITRAGER OF- PREJUDICIELE VRAAG- VERPLICHTING VAN HET HOF VAN CASSA
TIE- GRENZEN. 

4o PREJUDICIEEL GESCHIL- ARBITRAGEHOF- VERPLICHTING VAN HET HOF VAN CAS

BATIE- GRENZEN. 

5° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- SCHADEVERGOEDING- VOORWAARDEN. 

6° VERZEKERING- WA.M.-VERZEKERING- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN DE GE
TROFFENE- VOORWERP- VERZEKERAAR VAN DE BEKLAAGDE- STRAFRECHTER. 

7° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- VOORWERP- WA.M.-VERZEKERING- BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING- VERZEKERAAR VAN DE BEKLAAGDE- STRAFRECHTER. 

8° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- STRAFRECIDER- TELASTLEGGING NIET BE

WEZEN VERKLAARD- BEVOEGDHEID- VOORWAARDEN. 

9° VERZEKERING- WA.M.-VERZEKERING- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- ZWAKKE 
WEGGEBRUIKER- VERZEKERAAR VAN DE BEKLAAGDE- STRAFRECHTER- BEVOEGDHEID
GRENZEN. 

1 o Geen enkele wettelijke bepaling onderwerpt de ontvankelijkheid van een cassatie
beroep aan de verplichting om een memorie neer te leggen. 

2° Wanneer, in strafzaken, de rechter zowel over de burgerlijke rechtsvordering als over 
de strafvordering uitspraak doet, hoeft hij niet de heropening van het debat te be
velen alvorens zich ambtshalve onbevoegd te verklaren om van de burgerlijke rechts
vordering kennis te nemen (1). (Art. 774, tweede lid, Ger.W.) 

3° en 4° Het Hofvan Cassatie is niet verplicht eeri prejudiciele vraag aan het Arbitrage
hof te stellen, wanneer die vraag de norm niet vermeldt die de artt. 10 en 11 Gw. zou 
schenden, maar gegrond is op de bewering dat 'het stelsel dat in strafzaken de voor
keur geniet' niet in overeenstemming is met die grondwetsbepalingen. (Artt. 10 en 11 
Gw.; art. 26 Bijzandere Wet Arbitragehof.) 

5o De strafrechter kan aan een burgerlijke partij slechts schadevergoeding toeken
nen, indien hij vaststelt dat de schade voortvloeit uit een als misdrijf omschreven feit 
dat hij bewezen verklaart (2). (Artt. 3 en 4 VT.Sv.) 

6° en 7o Wanneer de getroffene door een verkeersongeval een burgerlijke rechtsvorde
ring tegen de verzekeraar van de beklaagde voor het strafgerecht brengt, beoogt hij 
daarmee de vergoeding van de schade die hij t.g.v. het misdrijfvan de beklaagde heeft 
geleden (3). (Art. 1382 B.W.; artt. 3 en 4 VT.Sv.; artt. 12 en 14 W.A.M.-wet.) 

(1) Zie Cass., 17 feb. 1981 (A. C., 1980-81, nr. 356); 8 dec. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 231); 29 mei 
1984, A.R. 8601, nr. 556. 

(2) Cass., 3 maart 1999, A.R. P.98.1245.F, nr. 127. 

(3) Zie noot 2. 

l __ :_c__c: 
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so en go Het strafgerecht dat zowel van de strafvordering als van de burgerlijke rechts
vordering kennisneemt, is niet bevoegd om over de laatstgenoemde vordering uit
spraak te doen, wanneer het beslist dat de telastlegging niet bewezen is, ook al strekt 
die burgerlijke rechtsvordering tot vergoeding van de uit lichamelijke letsels of uit 
een overlijden voortvloeiende schade die de getroffene door een verkeersongeval of zijn 
rechthebbenden hebben geleden, en al is zij gericht tegen de verzekeraar die de aan
sprakelijkheid dekt van de eigenaar, de bestuurder of de houder van het motorrij
tuig dat bij dat ongeval is betrokken (4). (Art. 4 V.T.Sv.; art. 182 Sv.; artt. 14 en 29bis 
W.A.M.-wet.) 

(B ... E.A. T.V. .. E.A., LANDSBOND VAN DE NEUTRALE MUTUALITEITSVERBONDEN T.V. .. E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.98.0882.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 juni 1998 gewezen door 
het Hof van Beroep te Luik; 

A. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen op de door 
de eisers ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, die gegrond zijn op de aan 
de beklaagde ten laste gelegde misdrijven : 

Over de grond van niet-ontvankelijkheid, hieruit afgeleid dat de eisers geen 
enkel middel aanvoeren; 

Overwegende dat geen enkele wettelijke bepaling de ontvankelijkheid van 
een cassatieberoep onderwerpt aan de verplichting om een memorie neer te 
leggen; 

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen; 

Overwegende dat de eisers geen middel aanvoeren; 

B. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen over de 
burgerlijke rechtsvorderingen die de eisers ingesteld hebben tegen de vrij
willig tussengekomen partij, de naamloze vennootschap La Luxembour
geoise, en die gegrond zijn op artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrij
tuigen: 

Over het middel: schending van de artikelen 12, 14, § 2, 29bis, van de wet van 21 
november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake mo
torrijtuigen, 2, 774, tweede lid, 1042 van het Gerechtelijk Wetboek, miskenning van 
het algemeen beginsel van het recht van verdediging, alsook, voor zover nodig, schen
ding van artikel 4 van de wet van 18 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van 
het Wetboek van Strafvordering en van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, 

doordat het Hofvan Beroep te Luik, wat de burgerlijke belangen betreft, het von
nis wijzigt en zich daarbij onbevoegd verklaart om kennis te nemen van de burger
lijke vorderingen van de eisers, in zoverre zij gegrond zijn op de telastlegging van on
vrijwillige doodslag en zowel tegen de beklaagde V... als tegen de vrijwillig 
tussengekomen partij gericht zijn, en de door de burgerlijke partijen tegen de be
klaagde ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen ontvankelijk verklaart, in zoverre 
zij gegrond zijn op de telastlegging van het niet-verlenen van bijstand aan een per
soon die in gevaar verkeert; dat het hofbeslist dat het aan de burgerlijke partijen stond 
om hun vorderingen, als zij eventueel gegrond zijn op artikel29bis van de wet van 21 

(4) Zie Cass., 3 maart 1999, A.R. P.98.1245.F, nr. 127. 
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november 1989, voor de bevoegde rechter te brengen, op grond: "dat het straf
gerecht alleen bevoegd is om kennis te nemen van een rechtsvordering tot schade
vergoeding, als die rechtsvordering gegrond is op het vervolgde misdrijf en als dat mis
drijf de schade heeft veroorzaakt (. .. ); dat artikel 29bis van de wet van 21 november 
1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtui
gen, de zogenaamd 'zwakke' weggebruikers het recht verleent om tegen de verzeke
raar, die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt van het bij het ongeval betrok
ken voertuig, een rechtsvordering in te stellen tot vergoeding van de lichamelijke schade, 
met uitsluiting van de stoffelijke schade, hoewel de bevoegdheid van de strafrech
ter, met betrekking tot de burgerlijke rechtsvordering, beperkt is tot de uitspraak over 
de schade die door het misdrijf is veroorzaakt (. .. ); dat de aan de beklaagde ten laste 
gelegde onvrijwillige doodslag niet bewezen is, zodat de rechtbank niet bevoegd was 
en het hof (van beroep) niet bevoegd is om kennis te nemen van de burgerlijke vor
deringen die gegrond zijn op dat misdrijf, en zowel tegen de beklaagde als tegen zijn 
verzekeraar ingesteld zijn; (. .. ) dat het aan de burgerlijke partijen staat om, in voor
komend geval, hun burgerlijke rechtsvordering, die gegrond is op artikel 29bis van de 
wet van 21 november 1989, bij het bevoegde rechtscollege aanhangig te maken" (ar
resten, blz. 6-7),terwijl de rechtsvordering van de eisers inzonderheid gegrond was op 
artikel 29bis van de wet van 21 november 1989; dat de partijen, in deze zaak, noch 
de bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg noch die van het hofvan be
roep betwistten; dat het Hofvan Beroep te Luik, in tegenstelling tot de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Aarlen, misschien impliciet doch zeker onbevoegd heeft verklaard om 
kennis te nemen van de burgerlijke vorderingen van de eisers in cassatie, hoewel zij 
gegrond waren op artikel29bis van de wet van 21 november 1989, op grond dat de 
schade waarvoor zij vergoeding vorderden niet was veroorzaakt door iin van de aan 
de heer Vasseur ten laste gelegde misdrijven, 

terwijl, eerste onderdeel, overeenkomstig artikel 774, tweede lid, van het Gerech
telijk Wetboek, dat krachtens artikel1042 van dat wetboek in graad van beroep van 
toepassing is, de rechter de heropening van het debat ambtshalve moet bevelen, al
vorens de vordering geheel of gedeeltelijk te verwerpen, op grond van een exceptie die 
de partijen voor hem niet hadden ingeroepen en, inzonderheid, op grond van een ex
ceptie van niet-ontvankelijkheid of van onbevoegdheid; die bepaling strekt tot eer
biediging van het recht van verdediging, dat een algemeen beginsel is; uit de stuk
ken waarop het Hof van Cassatie vermag acht te slaan, niet blijkt dat een van de 
partijen de exceptie van niet-ontvankelijkheid, onbevoegdheid of zelfs ongegrond
heid van de vorderingen van de eisers had opgeworpen, met betrekking tot de toe
passing van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 en de vergoeding van de 
door de zwakke weggebruikers geleden schade, en, overigens, evenmin blijkt dat het 
hof van beroep de partijen de mogelijkheid heeft gegeven om hun opmerkingen naar 
voren te brengen met betrekking tot de exceptie, op grond waarvan het hof zich on
bevoegd heeft verklaard om kennis te nemen van de vorderingen van de eisers; het 
hofvan beroep, bijgevolg, nu het zich in het bestreden arrest onbevoegd verklaart om 
kennis te nemen van de rechtsvorderingen die de eisers op grond van artikel 29bis van 
de wet van 21 november 1989 hebben ingesteld, zonder eerst de heropening van het 
de bat te bevelen of de partijen de mogelijkheid te geven hun opmerkingen met be
trekking tot die exceptie van niet-ontvankelijkheid naar voren te brengen, de arti
kelen 2, 774, tweede lid, en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek schendt, alsook het al
gemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging miskent; indien het Hof van 
Cassatie inzonderheid zou beslissen dat artikel 774, tweede lid, van het Gerechte
lijk Wetboek niet van toepassing is in strafzaken en de rechter bijgevolg de herope
ning van het debat niet hoeft te bevelen alvorens zich ambtshalve onbevoegd te ver
klaren om kennis te nemen van de rechtsvorderingen van de eisers, in zoverre zij 
gegrond zijn op artikel29bis van de wet van 21 november 1989, en uit de omstan
digheid dat de appelrechters de heropening van het de bat, wat dat betreft, niet heb
ben bevolen, dus geen miskenning van het recht van verdediging van de eisers kan 
worden afgeleid, de eisers het Hofvan Cassatie op zijn minst verzoeken om aan het 
Arbitragehof een prejudiciele vraag te stellen met betrekking tot de overeenstem
ming van het stelsel dat in strafzaken de voorkeur geniet met de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet, in zoverre de rechter een burgerlijke vordering kan verwerpen op 
grond van een ambtshalve opgeworpen exceptie van onbevoegdheid, en zonder de par
tijen uit te nodigen zich hierover uit te spreken, terwijl artikel 774, tweede lid, van 
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het Gerechtelijk Wetboek, met toepassing van het algemeen beginsel van het recht van 
verdediging, de rechter, in burgerlijke zaken, verplicht de heropening van het debat 
te bevelen alvorens de vordering te verwerpen op grond van een exceptie die door de 
partijen niet is opgeworpen en waarover zij dus geen tegenspraak hebben kunnen voe
ren; 

tweede onderdeel, artikel 29bis, § 1, eerste en achtste lid, van de wet van 21 no
vember 1989 luidt als volgt : "Bij een verkeersongeval waarbij een motorrijtuig be
trokken is, wordt, met uitzondering van de stoffelijke schade, alle schade veroor
zaakt aan elk slachtoffer of zijn rechthebbenden en voortvloeiend uit lichamelijke letsels 
ofhet overlijden, vergoed door de verzekeraar die de aansprakelijkheid dekt van de 
eigenaar, de bestuurder of de houder van het motorrijtuig overeenkomstig deze wet. 
( ... ) Deze vergoedingsplicht wordt uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalin
gen betreffende de aansprakelijkheidsverzekering in het algemeen en de aansprake
lijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen in het bijzonder, voorzover daarvan in dit 
artikel niet wordt afgeweken"; het recht dat aldus toegekend wordt aan zwakke weg
gebruikers ten aanzien van de verzekeraar van een bij een verkeersongeval betrok
ken voertuig, volstrekt specifiek is; de rechtsvordering die de getroffene op grond van 
dat recht instelt, niet tegen de bestuurder zelf is gericht, maar tegen de verzeke
raar die de aansprakelijkheid dekt van de eigenaar, de bestuurder of de houder van 
het voertuig dat betrokken is in het wegverkeersongeval waarin, naar aanleiding waar
van of ten gevolge waarvan die weggebruiker lichamelijke schade heeft gel eden of is 
gedood; het feit dat de vervolgde automobilist werd veroordeeld dan wel vrijgespro
ken, dus geen weerslag heeft op die rechtsvordering, voor zover tussen de zwakke weg
gebruiker en de verzekeraar van die automobilist een geding- bij veronderstel
ling, voor de strafrechter - is aangegaan, de getroffene tegen die verzekeraar een op 
artikel29bis van de wet van 21 november 1989 gegronde rechtsvordering heeft in
gesteld en die weggebruiker, de in zijn rechten getreden of de aan het ongeval rech
ten ontlenende personen hun rechtsvordering hebben gegrond op een misdrijf dat aan 
het oordeel van de strafrechter wordt voorgelegd en aan een welbepaalde beklaagde 
ten laste is gelegd; die voorwaarden te dezen zijn vervuld; de verzekeraar van de be
klaagde V. .. , de naamloze vennootschap La Luxembourgeoise, in eerste aanleg in feite 
vrijwillig in de zaak is tussengekomen ten gevolge van het vonnis van 26 mei 1997 van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Aarlen, die de heropening van het debat had be
volen teneinde de identiteit van de verzekeraar van de heer V ... te vernemen, aan
gezien de rechtsvordering van de eisers, gegrond op artikel29bis van de wet van 21 
november 1989, alleen kon worden ingesteld tegen de verzekeraar; het Hofvan Be
roep te Luik, bijgevolg, nu het meent onbevoegd te zijn om kennis te nemen van de 
rechtsvordering die de eisers tegen de naamloze vennootschap La Luxembourgeoise 
hebben ingesteld op grond van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989, aan
gezien de aan de heer V. .. ten laste gelegde onvrijwillige doodslag niet bewezen is en 
er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de hem ten laste gelegde misdrijven en de 
schade van de eisers, (zijn beslissing) niet naar recht verantwoordt (schending van de 
artikelen 12, 14, § 2, 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de ver
plichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, alsook, voor zover no
dig, van artikel 4 van de wet van 18 april 1878 houdende de voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering): 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 774, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 

niet van toepassing is in strafzaken, zelfs als de strafrechter uitspraak doet 
over de burgerlijke belangen; dat de verplichting van de rechter om de her
opening van het debat te bevelen, afhangt van de aard van het strafge
ding, van zijn opdracht en van zijn bevoegdheden; 

Overwegende dat het hof van beroep, te de zen, dus niet wettelijk ver
plicht was om het debat te heropenen alvorens zich onbevoegd te verkla
ren om kennis te nemen van de rechtsvorderingen die de eisers hadden in
gesteld op grand van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrij
tuigen; 
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Overwegende, voor het overige, dat de eisers hun middelen hebben kun
nen aanvoeren omtrent de bevoegdheid van het hofvan beroep om van der
gelijke rechtsvorderingen kennis te nemen, voordat de zaak in beraad is ge
nonien; dat hun recht van verdediging bijgevolg niet is miskend; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 

En overwegende dat er geen grond bestaat om de aan het eind van dat on
derdeel gestelde prejudiciele vraag aan hetArbitragehofvoor te leggen, aan
gezien die vraag niet nader omschrijft welke norm, bedoeld in artikel 26bis, 
§ 1, 3°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op hetArbitragehof, dear
tikelen 10 en 11 van de Grondwet zou schenden, maar gegrond is op de be
wering dat "het stelsel dat in strafzaken de voorkeur geniet" niet in over
eenstemming is met die grondwetsbepalingen; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 

Overwegende dat, krachtens de artikelen 3 en 4 van de wet van 17 april 
1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvorde
ring, de strafrechter aan de burgerlijke partij slechts schadevergoeding kan 
toekennen, indien hij vaststelt dat de schade voortvloeit uit een als mis
drijf omschreven feit dat hij bewezen verklaart; dat, wanneer de getrof
fene door een verkeersongeval een burgerlijke rechtsvordering tegen de ver
zekeraar van de beklaagde voor het strafgerecht brengt, hij daarmee de 
vergoeding beoogt van de schade die hij ten gevolge van het misdrijf van de 
beklaagde heeft geleden; dat voomoemd rechtscollege, dat zowel van de straf
vordering als van de burgerlijke rechtsvordering kennisneemt, niet be
voegd is om over de laatstgenoemde vordering uitspraak te doen, wanneer 
het beslist dat de telastlegging niet bewezen is; 

Overwegende dat de appelrechters hun beslissing gronden op de overwe
gingen "dat het strafgerecht aileen bevoegd is om kennis te nemen van een 
rechtsvordering tot schadevergoeding, als die rechtsvordering gegrond is op 
het vervolgde misdrijf en als dat misdrijf de schade heeft veroorzaakt (. .. ); 
(. .. ) dat artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de ver
plichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, de zoge
naamd 'zwakke' weggebruikers het recht verleent om tegen de verzeke
raar, die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt van het bij het ongeval 
betrokken voertuig, een rechtsvordering in te stellen tot vergoeding van de 
lichamelijke schade, met uitsluiting van de stoffelijke schade, maar de be
voegdheid van de strafrechter, met betrekking tot de burgerlijke rechtsvor
dering, beperkt is tot de uitspraak over de schade die door het misdrijf is ver
oorzaakt (. .. ); (. .. ) dat de aan de beklaagde ten laste gelegde onvrijwillige 
doodslag niet bewezen is, zodat de (correctionele) rechtbank niet bevoegd was 
en het hof (van beroep) niet bevoegd is om kennis te nemen van de burger
lijke vorderingen die gegrond zijn op dat misdrijf, en zowel tegen de be
klaagde als tegen zijn verzekeraar ingesteld zijn"; dat de appelrechters hun 
beslissing aldus naar recht verantwoorden; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 

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

2 februari 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - 1.-er
slaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie vau de h. Loop, advocaat
generaal-Advocaten: mrs. Biitzler en Draps. 
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Nr. 87 

2e KAMER - 2 februari 2000 

1° RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG RECHTEN vAN DE MENS - ARTIKEL 7- STRAF
ZAKEN- STRAFVORDERING- VERJARINGSWETTEN- VERENIGBAARHEID. 

2° VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- TERMIJNEN- VERJARINGSWETTEN 
- VERENIGBAARHEID ARTIKEL 7 E.V.R.M. 

3° VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- TERMIJNEN- WANBEDRIJVEN. 

4o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- WERKING IN DE TIJD EN 
IN DE RUIMTE - STRAFVORDERING- NIEUWE WET- WERKING IN DE TIJD. 

5o RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTI
KEL 6.1- REDELIJKE TERMIJN- OVERSCHRIJDING- SANCTIE- ONTV ANKELIJKHEID VAN DE 
STRAFVORDERING. 

6° VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- ONTVANKELIJK
HEID - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING. 

1 o en 2° Art. 7 E. VR.M. is niet van toepassing op de wetten die de verjaringstermijn 
verlengen (1). 

3° De strafvordering verjaart door verloop van vijf jaar te rekenen van de dag waarop 
het misdrijf is gepleegd, wanneer dat misdrijf een wanbedrijf oplevert (2). (Art. 21 
V.T.Sv.) 

4 o Een nieuwe wet heeft, inzake strafrechtspleging, een onmiddellijke uitwerking, zo
dat zij van toepassing is op alle strafvorderingen die ontstaan zijn v66r de inwer
kingtreding ervan en die, krachtens de oude wet, op die datum nog niet zijn ver
jaard (3). 

5° en 6° Uit de vaststelling dat de redelijke termijn is overschreden, kan het vonnis
gerecht niet afleiden dat de strafvordering niet ontvankelijk is (4). (Art. 6.1 E.V.R.M.) 

(B ... , v .... l 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.99.0513.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 maart 1999 gewezen door 
het Hof van Beroep te Luik; 

I. Op de voorziening van P. .. B ... : 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat de verjaringswetten geen invloed hebben op de grand

slag van het recht, aangezien de verjaring van de strafvordering, dit is het 

(1) Zie Cass., 5 april 1996, A.R. A.94.0002.F, nr. 111. 

(2) Zie noot 1. 

(3) Zie noot 1. 

(4) Cass., 13 mei 1998, A.R. P.98.0077, nr. 247; 
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verval van de mogelijkheid om de beklaagde te vervolgen door het verstrij
ken van een bepaalde termijn, in het belang van de maatschappij is inge
steld; dat die wetten, wanneer zij de verjaringstermijn verlengen, niet tot ge
volg hebben dat de op het ogenblik van het misdrijftoepasselijke strafwordt 
verzwaard, of dat een handeling ofverzuim wordt gestraft die, op het ogen
blik dat ze werden gepleegd, niet strafbaar was; dat artikel 7 van het Ver
drag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrij
heden niet op die wetten kan worden toegepast; 

Overwegende, voor het overige, dat artikel 21 van de wet van 17 april 1878 
houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, ge
wijzigd bij artikel 25 van het Wetboek van Strafvordering, bepaalt dat, wan
neer een misdrijf een wanbedrijf oplevert, de desbetreffende strafvorde
ring verjaart door verloop van vijf jaren, te rekenen van de dag waarop het 
misdrijf is gepleegd; 

Overwegende dat, in strafzaken, de wetten betreffende de rechtsple
ging, zoals, met name, de wetten betreffende de verjaring van de strafvor
dering, onmiddellijke uitwerking hebben; 

Overwegende dat uit het bestreden arrest blijkt dat de onder D29 ten laste 
gelegde feiten van heling zijn gepleegd op 30 oktober 1991 en 4 november 
1991, dat de in de telastlegging E37 bedoelde oplichting is gepleegd op 4 no
vember 1994 en dat de in de telastlegging G43 bedoelde deelneming aan een 
vereniging met het oogmerk om misdrijven te plegen, tussen 1 oktober 1991 
en 8 januari 1992 heeft plaatsgevonden; 

Overwegende dat de strafvordering dus niet was verjaard op 31 decem
ber 1993, d.i. de datum van inwerkingtreding van artikel 25 van de 
programmawet van 24 december 1993, dat de verjaringstermijn van de we
gens een wanbedrijf ingestelde strafvordering van drie op vijf j aar heeft ge
bracht; 

Dat het arrest dus geen terugwerkende kracht aan die wet verleent; 
Overwegende dat uit de processtukken blijkt dat de verjaring van de straf

vordering, ten aanzien van eiser, met name is gestuit door de vordering tot 
verwijzing van 22 juli 1996 van de procureur des Konings te Luik; 

Overwegende dat de feiten van de telastleggingen D29, E37 en G43 dus 
niet waren verjaard ten tijde van de uitspraak van het arrest; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 
Over het tweede middel : 
Overwegende dat de vonnisrechter, uit de vaststelling dat de redelijke ter

mijn, bedoeld in artikel6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, is overschreden, niet kan 
afieiden dat de strafvordering niet ontvankelijk 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; 

II. Op de voorziening van J ... V. .. : 
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 voorzieningen; veroordeelt elke eiser in de 
kosten van zijn voorziening. 
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2 februari 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- 1-Er
slaggever : de h. Batsele - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal- Advocaat : mr. J. Pierre, Luik. 

Nr. 88 

1 e KAMER- 3 februari 2000 

1° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE - VERGOEDING - ONTEIGENING TER 
VERWEZENLIJKING VAN EEN ONTWERP VAN GEWESTPLAN- WAARDEVERMEERDERING OF 
-VERMINDERING VOORVLOEIEND UIT VOORSCHRIFTEN VAN EEN GESCHORST GEMEENTELIJK 
PLAN VAN AANLEG. 

2° GERECHTSKOSTEN- BURGERLIJKE ZAKEN- PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER 
- ONTEIGENINGSWET - PROCEDURE VOOR DE VREDERECHTER - RECHTSPLEGINGS· 
VERGOEDING. 

1 o Voor het bepalen van de waarde van een perceel dat onteigend wordt ter verwezen
lijking van een voorlopige goedgekeurd antwerp van gewestplan waarvan de voor
schriften afwijken van die van een gemeentelijk plan van aanleg dat het schorst, moet 
met de voorschriften van dit geschorste plan van aanleg rekening worden gehou
den (1). (Artt. 11 Gw., 2, § 2, en 31 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.) 

2° De toekenning van een rechtsplegingsvergoeding door de vrederechter wordt niet uit
gesloten door de bepalingen van de Onteigeningswet van 26juli 1962 betreffende de 
procedure voor de vrederechter, die ertoe strekt de inbezitstelling van het ontei
gende goed te benaarstigen en een provisionele vergoeding en nadien een voorlo
pige vergoeding te bepalen (2). (Art. 1017 Ger.W.) 

(SAGIMMO N.V 
T. INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VAN RUIMTELIJKE ORDENING IN LIMBURG) 

ARREST 

(A.R. C.97.0305.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 21 februari 1997 op ver-
wijzing gewezen door het Hof van Beroep te Gent; 

Gelet op het arrest van dit Hof van 15 januari 1988 (3); 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 16 van de Grondwet, 2, § 1 en § 2 (in de versie v66r de 
wijziging door artikel87bis van de Stedenbouwwet zoals ingevoerd bij artikel98 van 
het decreet van 22 december 1993), 25 en 31 van de wet van 29 maart 1962 hou
dende organisatie van de ruimtelijke ordening en de stedenbouw, 

(1) Zie Cass., 8 juni 1990, A.R. 6881. Zie echter ook Cass., 17 jan. 1964, Bull. en Pas., 1964, I, 
522. 

(2) Suetens-Bourgeois, G., Noot, R.W, 1975-76, kol. 1827, nr. 4. 

(3) Niet gepubliceerd; de bewoordingen ervan zijn ec}fter gelijk aan die van het op dezelfde da
tum gewezen arrest A.R. 5496, gepubliceerd onder nr. 293. 
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doordat het hof van beroep bij de waardebepaling van het onteigende perceel geen 
rekening houdt met de bestemming als bouwzone in het algemeen plan van aanleg, 
vastgesteld bij beslissing van de gemeenteraad van Genk van 26 november 1965 en 
goedgekeurd bij koninklijk besluit van 1 juni 1970, op grond van de volgende over
wegingen: 

"Blijkens de ons overgelegde gegevens evolueerde de stedebouwkundige situatie als 
volgt: 

- vooreerst was er een gemeentelijke plan van aanleg van kracht sedert de be
slissing van 26 november 1965 van de gemeenteraad van Genk, goedgekeurd bij ko
ninklijk besluit van 1 juni 1970; dit gemeentelijk plan van aanleg situeerde de per
celen als gelegen in de bouwzone; 

- vervolgens bestond er ten tijde van de onteigening een ontwerp-gewestplan -
dat dezelfde bindende kracht heeft als het gewestplan zelf- vastgesteld bij minis
terieel besluit dd. 22 maart 1976 (woonuitbreidingsgebied). 

Het ontwerp-gewestplan is strijdig met het gemeentelijk plan van aanleg omdat het, 
in beginsel, bestemd is voor 'groepswoningbouw', terwijl een 'bouwzone', zoals be
paald in het gemeentelijk plan van aanleg, geen groepswoningbouw verplicht. 

Zowel de rechtspraak van het Hof van Cassatie als deze van de Raad van State zijn 
eensluidend; het gewestplan heft de ermede strijdige bestemmingsvoorschriften van 
eerder vastgestelde en goedgekeurde gemeentelijke plannen op ( ... ). 

Dezelfde bindende en verordenende kracht hebben de ontwerpen van streek- of 
gewestplannen, die door de minister voorlopig zijn vastgesteld met dien verstande dat 
het ministerieel besluit de uitwerking van de vroeger vastgestelde of goedgekeurde plan
nen van aanleg in zoverre de voorschriften ervan niet meer in overeenstemming zijn 
met deze ontwerpen niet opheft doch de uitwerking ervan schorst (cf. art. 2, § 2 
Stedebouwwet van 29.03.1962). 

De huidige onteigening is geschied met het oog op de realisatie van het ontwerp
gewestplan (sociale woningbouw is woonuitbreidingsgebied). 

Nu het vroeger bestaand gemeentelijk plan van aanleg geschorst was en geen re
kening mag worden gehouden, bij het bepalen van de waarde van de percelen ont
eigend ter realisatie van het ontwerp-gewestplan, met de waardevermeerdering of 
-vermindering, die voortvloeit uit de voorschriften van dit plan (cf. art. 31 Stedebouw
wet, ( ... )), dient de inneming te worden gewaardeerd alsof er geen enkel plan van aan
leg bestond", 

terwijl de artikelen 2, § 1 en§ 2, 25 en 31 van de wet van 29 maart 1962 hou
dende organisatie van de ruimtelijke ordening en de stedenbouw dienen te worden ge
lezen met inachtneming van het grondwettelijk beginsel dat niemand mag worden ont
zet van zijn eigendom dan tegen een billijke schadeloosstelling, 

de schorsing van de uitwerking van een vroeger vastgesteld of goedgekeurd plan van 
aanleg ten gevolge van de voorlopige vaststelling van een ontwerp-gewestplan niet tot 
gevolg heeft dat met de bestemming die dat vroeger plan aan een perceel heeft ge
geven geen rekening meer mag worden gehouden bij de bepaling van de onteigenings
vergoeding wanneer het perceel onteigend wordt ter uitvoering van het ontwerp
gewestplan, 

de appelrechters derhalve aile in het middel aangehaalde wetsbepalingen schen
den: 

Over de door verweerster opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid van 
het middel : het middel vertoont geen belang nu het arrest de waarde van 
de onteigende percelen bepaalt alsof zij in de bouwzone zouden zijn gele
gen: 

Overwegende dat het onderzoek van de grond van niet-ontvankelijkheid 
onafscheidelijk verbonden is met het onderzoek van het middel zelf; 

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen; 
Over het middel : 
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Overwegende dat het te dezen toepasselijke artikel 2, § 2, van de Steden
bouwwet van 29 maart 1962 bepaalt dat de ontwerpen van streek- of gewest
plannen die door de minister voorlopig zijn vastgesteld, bindende en veror
denende kracht hebben en dat het ministerieel besluit de uitwerking schorst 
van de vroeger vastgestelde of goedgekeurde plannen van aanleg, in zo
verre de voorschriften ervan niet meer in overeenstemming zijn met deze ant
werp en; 

Dat het te dezen toepasselijke artikel 31 van die wet voorschrijft dat, bij 
het bepalen van de waarde van een onteigend perceel, geen rekening wordt 
gehouden met de waardevermeerdering of -vermindering die voortvloeit uit 
de voorschriften van het streek-, gewest- of gemeentelijk plan van aanleg; 

Dat daaruit volgt dat voor het bepalen van de waarde van een perceel dat 
onteigend wordt ter verwezenlijking van een voorlopig goedgekeurd ant
werp van gewestplan waarvan de voorschriften afwijken van die van een ge
meentelijk plan van aanleg dat het schorst, met de voorschriften van dit ge
schorste plan van aanleg moet worden rekening gehouden; 

Overwegende dat het arrest vaststelt dat : 1. het perceel van eiseres ont
eigend werd ter verwezenlijking van een ten tijde van de onteigening be
staande antwerp van gewestplan waarvan de voorschriften afweken van het 
daaraan voorafgaande gemeentelijk plan van aanleg; 2. het perceel over
eenkomstig dit laatste plan gelegen was in de bouwzone en volgens het ant
werp gewestplan in de woonuitbreidingszone; 

Dat het op grand daarvan oordeelt dat met de voorschriften van het ant
werp van gewestplan geen rekening mag worden gehouden evenmin als met 
die van het daardoor geschorste gemeentelijk plan van aanleg; 

Dat het op grand van dit oordeel de waarde van het perceel niet bepaalt 
volgens zijn ligging in een bouwzone, maar volgens : 

(1) een gedeeltelijke bouwzone en achterliggende zone; 
(2) de invloed van een aanpalende reeds bebouwde bouwzone; dat het ver

der op grand van dit oordeel bij het bepalen van die waarde de kansen van 
verharding en uitrusting van de Minderbroederstraat beoordeelt, doch geen 
rekening houdt met de ligging van het perceel in de bouwzone volgens het 
gemeentelijk plan van aanleg; 

Dat het aldus de artikelen 2, § 2, en 31 van de voormelde Stedenbouw-
wet schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 2, 1017, 1018 en 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, 1, 

2 en 7 van het koninklijk besluit van 30 november 1970 tot vaststelling van het ta
riefvan de invorderbare kosten bedoeld in artikel1022 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 

doordat het bestreden arrest beslist dat in het kader van de procedure voor de Vre
derechter bij hoogdringende omstandigheiden inzake onteigening ten algemenen nutte 
geen rechtsplegingsvergoeding verschuldigd is, 

terwijl de regels van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing zijn op alle rechts
plegingen, behoudens wanneer deze geregeld worden door niet uitdrukkelijk opge
heven wetsbepalingen of door rechtsbeginselen, waarvan de toepassing niet verenig
baar is met de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek; 

de rechtsplegingsvergoeding ingevolge de artikelen 1017, 1018, 6° en 1022 van het 
Gerechtelijk Wetboek deel uitmaakt van de kosten waarin ieder eindvonnis een par
tij dient te verwijzen, tenzij andere wetten anders bepalen; 

de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstan
digheden inzake onteigening ten algemenen nutte noch uitdrukkelijk regels stelt ten 
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aanzien van de rechtplegingsvergoeding, noch impliciet regelingen bevat die onver
enigbaar zijn met de artikelen 1017, 1018, 6° en 1022 van het Gerechtelijk Wet
hoek; 

de rechtsplegingsvergoeding overeenkomstig artikel 1022 van het Gerechtelijk Wet
hoek bijgevolg verschuldigd is; 

het koninklijk besluit van 30 november 1970 tot vaststelling van het tarief van de 
invorderbare kosten bedoeld in artikel1022 van het Gerechtelijk Wetboek in zijn ar
tikelen 1, derde lid en 7 op limitatieve wijze de procedures opsomt die niet aan het be
sluit zijn onderworpen; 

de onteigeningsprocedure hierin niet vermeld is; 
artikel 2, 3°, van het:l;elfde besluit uitdrukkelijk een tarief vermeldt voor de 

rechtsplegingsvergoedingen die verschuldigd zijn voor de rechtsplegingen voor de Vre
derechter, 

de appelrechters derhalve de in dit middel vermelde bepalingen miskennen door geen 
rechtsplegingsvergoeding toe te kennen voor de procedure die voor de Vrederechter ge
volgd werd: 

Over de door verweerster opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid van 
het middel : het middel is voorbarig, nu het geen eindbeslissing betreft : 

Overwegende dat het arrest reeds veroordeelt in de kosten, maar tevens 
de partijen verzoekt nadere verduidelijking te geven over de begroting van 
de door hen in rekening gebrachte kosten en daartoe de zaak naar de bij
zondere rol verwijst; 

Dat het echter oordeelt dat in de Onteigeningswet van 26 juli 1962 noch 
in het Gerechtelijk Wetboek een rechtsplegingsvergoeding is bepaald in ver
band met de voor de vrederechter gevoerde procedure en op grond hiervan 
beslist dat de toekenning van een rechtsplegingsvergoeding onwettelijk is; 

Dat dit laatste een eindbeslissing is en het middel niet voorbarig is; 
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen; 
Over het middel : 
Overwegende dat, krachtens artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek, de re

gels van dit wetboek van toepassing zijn op alle rechtsplegingen, behou
dens wanneer deze geregeld worden door niet uitdrukkelijk opgeheven wets
bepalingen of door rechtsbeginselen waarvan de toepassing onverenigbaar 
is met de bepalingen van dit wetboek; 

Dat de rechtspleging voor de vrederechter met toepassing van de Ontei
geningswet van 26 juli 1962 een rechtspleging is in de zin van artikel 2 van 
het voormelde wetboek en geen rechtspleging is die valt onder de door ar
tikel 2 omschreven uitzonderingen; 

Overwegende dat de procedure voor de vrederechter overeenkomstig de Ont
eigeningswet van 26 juli 1962 ertoe strekt de inbezitstelling van het ontei
gende goed te benaarstigen en een provisionele vergoeding en nadien een voor
lopige vergoeding te bepalen, welke laatste vergoeding definitief wordt indien 
geen procedure van herziening wordt ingesteld door een van de partijen; 

Dat die wettelijke bepalingen de toekenning van een rechtsplegings
vergoeding door de vrederechter niet uitsluiten; 

Dat niet van aard zijn om rechtsplegingsvergoedingen, aanvullende 
rechtsplegingsvergoedingen of uitgavenvergoedingen uit de gerechtskos
ten te sluiten : 

- het voormelde voorwerp van die procedure, 
- het opzet ervan om de tegengestelde belangen, enerzijds, van de ont-

eigende om een voorafgaande en billijke vergoeding te ontvangen voor het 
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onteigende goed en, anderzijds, van de onteigenaar om hoogdringend in het 
bezit van dit goed gesteld te worden, 

- het feit dat tegen het vonnis van de vrederechter dat de voorlopige ver
goeding bepaalt geen rechtsmiddel kan worden aangewend, 

- het feit dat het bepaalde bedrag aldan niet definitiefwordt naarge
lang een op zichzelf staande procedure in herziening plaats heeft waarin de 
onteigeningsvergoeding wordt bepaald, 

- de parlementaire voorbereiding; 

Overwegende dat het arrest rechtsplegingsvergoedingen voor de proce
dure voor de vrederechter uitsluit omdat die procedure van bijzondere aard 
is en omdat artikel 2 van het koninklijk besluit van 30 november 1970 slechts 
een rechtsplegingsvergoeding bepaalt voor "een procedure ten gronde voor 
het Vredegerecht"; 

Dat het aldus de in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Overwegende dat de vernietiging zich uitstrekt tot de beslissing van de 
appelrechters over hun bevoegdheid uitspraak te doen over de kosten in de 
procedure voor de vrederechter waartegen eiseres niet kon opkomen; 

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 Hofvan Beroep te Brussel. 

3 februari 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete - Verslaggever : de 
h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal- Ad
vocaten : mrs. Verbist en De Gryse. 

Nr. 89 

1 e KAMER - 3 februari 2000 

1 o MACHTEN- UITVOERENDE MACHT- BESTUURSHANDELING- UITDRUKKELIJKE MOTI

VERING- AFDOENDE MOTIVERING- BEGRIP. 

2° MACHTEN - RECHTERLIJKE MACHT - BESTUURSHANDELING- UITDRUKKELIJKE MO
TIVERING- AFDOENDE MOTIVERING- TOETSING- RECHTERLIJKE MACHT- GRENZEN. 

3° MACHTEN- SCHEIDING DER MACHTEN- BESTUURSHANDELING- UITDRUKKELIJKE MO
TIVERING- AFDOENDE MOTIVERING- TOETSING- RECHTERLIJKE MACHT- GRENZEN. 

4° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE- ONTEIGENINGSBESLUIT- MOTIVE
RING- INHOUD. 
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1 o Met afdoende motivering van de bestuurhandeling wordt bedoeld dat de beslis
sing voldoende door de motivering moet worden gedragen (1). (Art. 3, tweede lid, wet 
29 juli 1991 Motivering Bestuurshandeling.) 

2° en 3° Het staat aan de feitenrechter te oordelen of motive ring van de bestuurs
handeling afdoende is; daarbij mag hij evenwel het wettelijk begrip van de 
motiveringsplicht van de overheid niet schenden. (Art. 3, tweede lid, Wet 29 juli 1991 
Motivering Bestuurshandeling.) 

4 o De motivering van een onteigeningsbesluit moet vermelden waarom de onteige
ning noodzakelijk is, hetgeen impliceert dat de motivering moet berusten op werke
lijke feiten, dat daaruit een redelijk verband tussen de voorgenomen onteigening en 
het vooropgestelde doel kan afgeleid worden en dat, naargelang het geval, daaruit 
blijkt dat de genomen beleidsopties afgewogen werden (2). 

(VLAAMS GEWEST T. SOCIETE IMMOBILIERE DE CHAMONT N.V E.A.) 

ARREST 

(A.R. C.96.0380.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 21 april 1995 in hoger be
roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 16 en 149 van de op 27 februari 1994 gecoiirdineerde 

Grondwet, van het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten en van de 
artikelen 33, 36, 37, 40 en 41 van dezelfde Grondwet waarbij dit beginsel wordt uit
gewerkt, van de artikelen 144, 145 en 159 van dezelfde Grondwet waarbij de be
voegdheid van de rechterlijke macht wordt omschreven, van artikel1 van de wet be
treffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten 
algemenen nutte, vervat in artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de ont
eigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw van autosnelwegen, 
van artikel 1 van het Eerste aanvullend protocol bij het verdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, van 20 maart 1952, bekrach
tigd bij de wet van 13 mei 1955, en van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 
betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, 

doordat het bestreden vonnis, met bevestiging van de uitspraak van de eerste rech
ter, 

N a de motieven van de eerste rechter te hebben aangehaald, waarin wordt over
wogen, eerst dat "wat betreft het hoogdringend karakter van de onteigening, het mi
nisterieel besluit afdoende gemotiveerd (is)" 

doch daarna dat "op geen enkele wijze gezegd (wordt) waarom deze onteigening nu 
plots noodzakelijk geworden is, terwijl reeds op 6 september 1989 ... een werken
plan was opgesteld ... waarbij deze onteigening niet nodig was", 

en dat "aldus (vaststaat) dat het onteigeningsbesluit niet voldoet aan de verplich
ting tot uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandeling", de in graad van be
roep door eiser ingeroepen grieven afwijst, om redenen die als volgt kunnen samen
gevat worden : 

- (eerste grief) : 

(1) Zie Cass., 15 feb. 1999, A.R. S.98.007.F, nr. 88; zie oak: DEBERSAQUES, G., Een ingrijpende 
verandering in het bestuursrecht : de uitdrukkelijke motiveringswet van 29 juli 1999, T.B.P., 1992, 
373-383; VAN MENSEL, A., De formele motiveringsplicht, ibid., 384-392; PAQUES, B., L'evolution de 
l'utilite publique et de son contole, noot onder R.v.St., 8 nov. 1994, N.V. Leiebos,Amen., 1995/2, 
95-98. 

(2) Zie ANDERSON, R., en NmoUL, P., De Raad van State. Kroniek van rechtspraak 1994 in
zake Grondwettelijk recht (eerste dee!), Rec.An:R.u.St., 1996, 197-198. 
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"De eerste rechter diende zich alleen uit te spreken over de vraag of de onmiddel
lijke inbezitneming ... onontbeerlijk was ... 

Hij heeft niet beslist dat het werkenplan van 1989 een alternatieve wijze van in
richting van het kruispunt was, die diende te worden verkozen hoven de huidige op
lossing. 

Hij heeft aileen beslist dat uit de motivering van het onteigeningsbesluit niet bleek 
waarom de onteigening van het gedeelte van het perceel van eerste (verweerster) on
ontbeerlijk was voor het algemeen nut" 

- (tweede grief): 
"Om de gegrondheid van de tweede grief te onderzoeken, moet worden nagegaan of 

het litigieuze besluit afdoende gemotiveerd is betreffende de vraag of de onteige
ning van het bedoelde gedeelte van het perceel van eerste (verweerster) onontbeer
lijk is met het oog op de verwezenlijking van het algemeen nut. 

Zonder deze motivering kan het onteigeningsbesluit immers niet wettelijk zijn. 
De bevoegde overheid kan slechts onteigenen, wanneer dit onontbeerlijk is voor het 

openbaar nut ... "; 
N a een samenvatting van het onteigeningsbesluit vervolgt dan het vonnis : 
4. "Het staat aan de rechtbank te onderzoeken of de voorgenomen onteigening on

ontbeerlijk is om deze doelstellingen te verwezenlijken. 
Zij mag haar eigen opvattingen weliswaar niet in de plaats stellen van deze van de 

onteigenende overheid. Wel moet zij de wettelijkheid van het onteigeningsbesluit on
derzoeken. Daartoe moet zij onder meer nagaan of de feiten waarop (eiser) steunt om 
de doelstellingen van haar onteigening te formuleren reeel zijn. 

Verder moet zij eventueel nagaan of dezelfde doelstellingen niet op dezelfde wijze 
konden worden verwezenlijkt zonder de voorgenomen onteigening. Zoals gesteld dient 
deze immers onontbeerlijk te zijn"; 

Daarop volgt een kritiek van het antwerp : 
5. "De onteigening wordt noodzakelijk gemaakt doordat de rijbaan, in de voorge

nomen herinrichting van het kruispunt, verbreed wordt, zodat een strook van het per
ceel van eerste (verweerster) moet worden afgenomen. 

Dit zou niet nodig zijn indien de breedte van het fietspad beperkt wordt gehou
den, en geen middenberm wordt aangebracht, zoals in het plan van 1989. (Eiser) be
twist dit niet. Integendeel, hij poogt in de tweede grief van zijn akte van beroep deze 
twee afwijkingen van het plan van 1989 te verantwoorden"; 

6. "Uit geen enkel gegeven van het dossier waarvan de rechtbank kennis kan ne
men blijkt echter of, en op welke wijze, de verkeersveiligheid van de gebruikers van 
het fietspad zou worden verbeterd dankzij de verbreding van het kruispunt. 

Het motief van het onteigeningsbesluit op dit punt biedt geen enkele duidelijk
heid. 

De aanvang van dit motiefluidt: 'gelet op de aanwezigheid van een dubbelrichtings
fietspad kant Brussel tot aan de Francisdreef. (Eiser) voert echter in de dagvaar
ding tot hoger beroep aan dat het huidige fietspad te smal zou zijn, en na de ontei
gening zal kunnen worden verbreed om fietsverkeer in beide richtingen toe te laten. 

De vraag of(eiser) in het besluit heeft willen verwijzen naar een bestaand 'dubbel
richtingsfietspad', dan wel de wenselijkheid van zo'n fietspad heeft willen voorop
stellen, moet dan ook na lectuur van het onteigeningsbesluit onbeantwoord blijven. 

Verder luidt hetzelfde motiefvan het besluit dat de fietsers van aan de 'Francis
dreef 'de rijweg moeten oversteken en zich in het verkeer mengen op rijstroken van 
slechts drie meter breed'. 

Dit kan niet worden aangenomen. Uit het plan blijkt immers dat de fietsers, ge
komen ter hoogte van de Franciscusdreef, de rijbaan helemaal niet moeten overste
ken. Zij kunnen immers hun weg richting Brussel aan dezelfde (rechter)kant van de 
rijbaan vervolgen. 

Wel is het juist dat de fietsers zich in het verkeer moeten begeven op dezelfde rijstro
ken als de automobilisten. Dit geschiedt echter op een plaats die blijkens het plan meer 
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dan honderd meter van het kruispunt verwijderd is, en dan ook vreemd is aan de her
inrichting van het kruispunt en de litigieuze onteigening. 

Tot besluit blijkt dus dat (eiser) er niet in geslaagd is de doelstelling van de be
vordering van de verkeersveiligheid van de fiets op concrete wijze in verband te bren
gen met de noodzaak van de onteigening. De mogelijkheid om deze doelstelling te ver
wezenlijken steunt dan ook niet op reele feiten, en kan dientengevolge de onteigening 
niet naar recht verantwoorden. 

Ten onrechte doet (eiser) gelden dat in het besluit impliciet zou verantwoord zijn 
waarom op dit punt werd afgeweken van het werkenplan van 1989. 

Integendeel, terec 
ht heeft de eerste rechter beslist dat niet blijkt waarom de voorgenomen onteige

ning thans wel, en in het plan van 1989 niet, noodzakelijk was, in zoverre men het 
probleem bekijkt vanuit het oogpunt van de uitrusting van het fietspad en de veilig
heid der fietsers"; 

7. "Het andere onderdeel van de tweede grief van (eiser) betreft de aanleg van de 
middenberm. Deze was niet voorzien in het plan van 1989. 

Een middenberm verbreedt de rijbaan ter hoogte van het kruispunt, en zou op die 
marrier ter verantwoording van de onteigening van het litigieuze perceel kunnen wor
den ingeroepen. 

De vraag of de middenberm voor de vooropgestelde doelstellingen van verkeers
veiligheid onontbeerlijk is, dient echter ontkennend te worden beantwoord. 

Het volstaat de verkeerslichten zo te synchroniseren dat de voetgangers in een tijd 
de rijbaan kunnen oversteken. Precies hetzelfde resultaat zou aldus kunnen wor
den bereikt zonder de voorgenomen onteigening van eerste (verweerster). 

In die omstandigheden bestaat er geen redelijk verband van evenredigheid tus
sen de voorgenomen onteigening en het vooropgestelde doel van de verkeersveilig
heid der voetgangers. 

Op zichzelf kan de aanleg van een middenberm de voorgenomen onteigening dan 
ook niet verantwoorden. 

Overigens blijkt de verantwoording van de aanleg van een middenberm evenmin in 
de motieven van het onteigeningsbesluit te kunnen worden teruggevonden, zoals door 
de eerste rechter terecht werd beslist. 

(Eiser) stelt in de dagvaarding in beroep tevergeefs dat de motivering van de aan
leg van de middenberm specifiek te vinden is in de overweging dat de voetgangers 'in 
een tijd' de rijbaan dienen over te steken. Daardoor wordt echter alleen de gevaar
lijke verkeerssituatie beschreven. Nergens in de motivering van het besluit wordt het 
verband tussen dit gegeven en de aanleg van een middenberm geexpliciteerd"; 

8. "In hetgeen voorafgaat werd beslist dat in het onteigeningsbesluit noch de nood
zaak van een fietspad dat in twee richtingen kan worden gebruikt, noch de nood
zaak van een middenberm afdoende is gemotiveerd. 

Aldus werd de tweede grief van (eiser) tegen het beroepen vonnis verworpen. 
Daarenboven werd beslist dat de voorgenomen onteigening niet onontbeerlijk blijkt 

te zijn voor de verwezenlijking van de doelstellingen die (eiser) zich in het onteigenings
besluit in verband met het fietspad en de middenberm voor ogen heeft gesteld, met 
name de veiligheid van respectievelijk fietsers en voetgangers. 

Deze beslissingen, en de redenen waarop zij gegrond zijn, volstaan om het beroe
pen vonnis te bevestigen. Immers, zonder fietspad op de voorgenomen breedte, en zon
der middenberm, was de voorgenomen onteigening van een gedeelte van het per
ceel van eerste ge'i:ntimeerde niet noodzakelijk. Dit blijkt niet uit het werkenplan van 
1989 ... 

De in het onteigeningsbesluit vastgestelde noodzaak van afslaande rijstroken vol
staat op zichzelf niet om de voorgenomen onteigening afdoende te motiveren of te ver
antwoorden. 

Ten overvloede kan echter worden opgemerkt dat een groter aantal bredere rijstro
ken zeker niet snelheidsverminderend zou werken. Andermaal ontbreekt een rede
lijk verband van evenredigheid tussen de doelstelling van een snelheidsbeperking aan 
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het kruispunt, en het middel, dat erin bestaat het aantal rijstroken te vermeerde
ren, en sommige ervan te verbreden"; 

- (derde en vierde grief) : de appelrechter overweegt dat zijn vaststellingen er niet 
toe strekken de opportuniteit van de voorgenomen onteigening te beoordelen of daar
over een waardeoordeel te vellen, maar er enkel toe strekken de wettelijkheid van het 
onteigeningsbesluit te beoordelen; nogmaals wordt in het vonnis gesteld dat niet aan
getoond is dat de bestreden onteigening onontbeerlijk is; 

terwijl, eerste onderdeel, een administratieve akte aan het voorschrift van motiva
tie, zoals vereist door de wet van 29 juli 1991, voldoet wanneer de optredende over
heid de doelstellingen die zij nastreeft aanduidt, en de redenen opgeeft waarom zij de 
vermelde maatregel gekozen heeft om deze doelstellingen te realiseren; 

deze wet met name vereist dat de overheid de juridische en feitelijk overwegin
gen zou vermelden, die aan de beslissing ten grondslag liggen; zij betekent niet dat 
de rechterlijke macht bevoegdheid zou krijgen om de doeltreffendheid van deze be
slissing te beoordelen; 

een "afdoende" motivering, in de zin van artikel3 van de wet van 29 juli 1991, moet 
de betrokken persoon in de mogelijkheid stellen de motieven van de administra
tieve beslissing te kennen; evenwel verlenen noch het voorschrift betre:ffende de mo
tivering van bestuurshandelingen, noch de onteigeningswet, noch eender welke an
dere in het vonnis aangehaalde wetsbepaling aan de rechter de bevoegdheid om een 
motivering te eisen betre:ffende de afweging van verschillende beleidsopties; 

meer bepaald terzake van onteigeningen is de rechter weliswaar bevoegd om na te 
gaan of deze motivering bestaat, en om een eventuele machtsoverschrijding of machts
afwending te sanctioneren; dit verleent hem echter geen bevoegdheid om te oorde
len over het algemeen nut in de bepaling van de nodig geachte innemingen; het ver
eiste van een afdoende motivering laat de rechter bijgevolg niet toe, de onteigening 
te bekritiseren op grond van beleidsopties; 

het onteigeningsbesluit dient aldus de redenen aan te geven waarom een bepaald 
project, naar het oordeel van de overheid, aan het openbaar nut en het algemeen be
lang beantwoordt; het bestaan van zulke redenen wordt in het vonnis niet ontkend; 
evenmin wordt in het vonnis machtsoverschrijding of machtsafwending vastge
steld; 

de rechtbank had geen verdere bevoegdheid om te oordelen dat de onteigening "niet 
nodig zou zijn indien de breedte van het fietspad beperkt wordt gehouden, en geen mid
denberm wordt aangebracht" (blz. 8, nr. 5); en dat, wat betreft het aanleggen van een 
middenberm, ''het volstaat de verkeerslichten zo te synchroniseren dat de voetgan
gers in een tijd de rijbaan kunnen oversteken" (blz. 9, nr. 7); dat geen redelijk ver
band van evenredigheid (bestaat) tussen de voorgenomen onteigening en het voor
opgestelde doel ... " (id.); en om nate gaan "of dezelfde doelstellingen niet op dezelfde 
wijze konden worden verwezenlijkt zonder de voorgenomen onteigening" (blz. 7, punt 
4); met zulke overwegingen gaat de rechtbank de per ken van de jurisdictionele con
trole over de toe passing van de wet te buiten, en wordt het administratief beslissings
proces in zijn geheel in het gedrang gebracht, 

zodat het vonnis, waarin verschillende beleidsopties afgewogen worden, de werke
lijke draagwijdte van de wetsbepalingen betreffende de motivering van bestuurs
handelingen miskent (schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 
betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen), en meteen het 
grondwettelijk beginsel van de scheiding der machten miskent (schending van dit al
gemeen rechtsbeginsel en van de artikelen 33, 36, 37, 40, 41, 144, 145 en 159 van de 
gecoiirdineerde Grondwet, en bij wijze van consequentie, eveneens schending van de 
andere in hoofde van het middel aangehaalde wetsbepalingen); 

en terwijl, tweede onderdeel, het grondwettelijk voorschrift aan de overheid demo
gelijkheid verleent om over te gaan tot onteigeningen "ten algemenen nutte", maar 
daarbij niet vereist dat de onteigening onontbeerlijk zou zijn; 

artikel1 van het eerste protocol bij het EVRM eveneens de onteigening aan de vast
s telling van algemeen nut onderwerpt, en wel onder voorwaarden bij de wet be
paalt, doch geen gewag maakt van een voorwaarde van onontbeerlijkheid;: 

een vereiste van onontbeerlijkheid daarentegen wel voorkomt in artikel 1 van de ont
eigeningswet, waarnaar het vonnis eveneens verwijst; deze tekst echter betekent dat 
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onteigeningen ten algemenen nutte volgens de nieuwe procedure mogen nage
streefd worden wanneer de onmiddellijke inbezitneming onontbeerlijk is; de onont
beerlijkheid in deze tekst aldus een voorwaarde is voor de onmiddellijke inbezitne
ming, niet voor de onteigening zelf; deze bepaling bijgevolg niet aan de rechter een 
algemene bevoegdheid geeft om de onontbeerlijkheid van elke inneming te controle-
ren, 

en terwijl het vonnis, waar het stelt dat "de bevoegde overheid slechts kan ontei
genen wanneer dit onontbeerlijk is voor het openbaar nut Ooo" (blzo 6, onderaan), en dat 
de rechtbank "moet 000 nagaan of dezelfde doelstellingen niet op dezelfde wijze kon
den worden verwezenlijkt zonder de voorgenomen onteigening 000" (blzo 7, onderaan, 
en passim) het recht van de overheid om tot onteigening over te gaan aan een voor
waarde van onontbeerlijkheid onderwerpt, zijnde een vastgestelde noodzaak waar
voor geen alternatieve oplossing bestaat; 

het vonnis aldus een verwarring begaat tussen enerzijds het fundamenteel recht van 
de overheid om tot onteigening over te gaan, waarvoor algemeen nut wel, maar geen 
"onontbeerlijkheid" in de beschreven zin is vereist, en anderzijds de mogelijkheid om 
de procedure van de onteigeningswet van 26 juli 1962 toe te pas sen, hetgeen in het 
onderhavig geschil nooit betwist werd; 

zodat het vonnis ten onrechte de wettelijkheid van de onteigening aan de voor
waarde vastknoopt dat de onteigenende overheid, in de motivering van haar be
sluit, zou aantonen dat "de onteigening 0 00 onontbeerlijk is met het oog op de verwe
zenlijking van het algemeen nut" (schending van artikel 16 van de gecoiirdineerde 
Grondwet en van artikel 1 van het eerste aanvullend protocol bij het verdrag tot be
scherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, en onte
rechte toepassing van artikel 1 van de Onteigeningswet van 26 juli 1962); 

en terwijl, derde onderdeel, het vonnis behept is met een interne tegenstrijdig
heid, waar het enerzijds toegeeft dat de rechtbank "haar eigen opvattingen niet in de 
plaats mag stellen van deze van de onteigende overheid" (blzo 7), doch enkel het be
staan van een afdoende motivering moet nagaan, en anderzijds, minstens met be
trekking tot het aanleggen van een middenberm, de vraag over de onontbeerlijk
heid ervan ontkennend beantwoordt, op de overweging dat "het volstaat de 
verkeerslichten zo te synchroniseren dat de voetgangers in een tijd de rijbaan kun
nen oversteken" (blzo 9), en aldus wel een eigen opvatting tegen deze van de onteige
nende overheid stelt, 

zodat het vonnis, dat met deze interne tegenstrijdigheid is behept, niet ten ge
noege van rechte gemotiveerd is (schending van artikel 149 van de gecoiirdineerde 
Grondwet): 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, krachtens artikel 2 van de wet van 29 juli 1991 betref

fende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, de bestuurs
handelingen van bepaalde besturen uitdrukkelijk moeten worden gemoti
veerd; dat, krachtens artikel 3 van diezelfde wet, de opgelegde motivering 
in de akte de juridische en feitelijke overwegingen moet vermelden die aan 
de beslissing ten grondslag liggen en afdoende moet zijn; 

Dat met de uitdrukking "afdoende" bedoeld wordt dat de beslissing vol
doende door de motivering moet worden gedragen; 

Overwegende dat in verband met onteigeningen de motivering moet ver
melden waarom de onteigening noodzakelijk is, hetgeen impliceert dat de mo
tivering moet berusten op werkelijke feiten, dat uit de motivering een re
delijk verband tussen de voorgenomen onteigening en het vooropgestelde doel 
kan worden afgeleid en dat, naargelang het geval, uit die motivering blijkt 
dat de genomen beleidsopties afgewogen werden; 

Dat het aan de feitenrechter staat te oordelen of de motivering afdoende 
is; dat hij evenwel daarbij het wettelijk begrip van de motiveringsplicht van 
de overheid niet mag schenden; 
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Overwegende dat de appelrechters te dezen oordelen dat, wat de midden
berm betreft, geen motivering aanwezig is; dat, wat het fietspad betreft, de 
appelrechters oordelen dat het besluit berust op onjuiste feiten; 

Dat die redenen op zichzelf de beslissing naar recht verantwoorden; 
Dat het middel, in zoverre het de overige redenen van het vonnis bekri-

tiseert, al was het gegrond, niet tot cassatie kan leiden; 
Dat het middel niet kan worden aangenomen; 
Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat nude feitenrechters op grand van de door hen aange

nomen feitelijke omstandigheden wettelijk hebben kunnen beslissen dat de 
· motivering van het onteigeningsbesluit niet afdoende was, het tweede on

derdeel, ook al ware het gegrond, bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is; 
Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel slechts kan worden onderzocht mits een 

uitlegging van de wettelijke bepalingen waarvan de rechtbank een toepas
sing maakt; 

Dat de aangevoerde tegenstrijdigheid geen verband houdt met een 
motiveringsgebrek; 

Dat het onderdeel dat enkel artikell49 van de Grondwet als geschon
den wettelijke bepaling aanwijst, niet ontvankelijk is; 

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

3 februari 2000 - 1 e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete, 
afdelingsvoorzitter- Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Claeys Bmiuaert, B-iitzler en De Gryse. 

Nr. 90 

1 e KAMER - 3 februari 2000 

MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN (BEHOUD VAN)- RECHTSVORDERING- VOOR

WAARDEN. 

De wet verplicht de eigenaar of belanghebbende, die een rechtsvordering tot schade
vergoeding instelt, niet, op straffe van verval, een voorafgaandelijk voorstel of ver
zoek tot minnelijke regeling te doen. (Art. 7, wet 7 aug. 1931 op het behoud van de 
monumenten en landschappen.) 

(VLAAMS GEWEST T. STAGRO N.V.) 

ARREST 

CAR. C.97.0067.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 30 oktober 1996 gewe
zen door het Hof van Beroep te Brussel; 
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Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 7, inzonderheid de leden 1 en 3, van de wet van 7 augustus 

1931 op het behoud van monumenten en landschappen, zoals van kracht v66r het De
creet van het Vlaams Parlement van 16 april 1996 houdende bescherming van land
schappen, 

doordat het bestreden arrest de vordering van verweerster die gesteund was op ar
tikel 7 van de wet van 7 augustus 1931, principieel gegrond verklaart t.a.v. eiser als 
rechtsopvolger van de Vlaamse Gemeenschap en de Belgische Staat en deze beslis
sing op volgende overwegingen laat steunen : 

"( ... ) dat, naar luid van artikel 7, eerste lid, van de Monumentenwet, de eige
naars en overige belanghebbenden aanspraak hebben op een vergoeding ten laste van 
de Staat voor het nadeel dat hun wordt berokkend door de beperkingen van hun recht; 

( ... ) dat, volgens het derde lid van dat artikel, bij gebrek aan overeenkomst tus
sen partijen, deze vergoeding gerechtelijk wordt geregeld op aanvraag van de be
langhebbenden; dat deze aanvraag, op strafvan verval, moet worden ingediend bin
nen twee jaar te rekenen van de dag waarop de Regering, bij toepassing van het vierde 
en het zevende lid van artikel 6, het nadeel doet ontstaan met aan de belangheb
benden haar weigering te betekenen een handeling te verrichten die zij, krachtens hun 
rechten op het met dienstbaarheid bezwaard goed, willen uitoefenen; 

( ... ) dat artikel6, vierde lid, bepaalt dat de bij het koninklijk besluit tot rangschik
king verboden werken op verzoek van de belanghebbenden bij een later koninklijk be
sluit mogen worden toegelaten; dat artikel 6, zevende lid, onder verwijzing naar ar
tikel 1, bepaalt dat elk koninklijk besluit tot toelating, weigering of intrekking aan de 
belanghebbenden wordt betekend langs administratieve weg; 

( ... ) dat artikel 7 aldus zowel de grondvoorwaarden als de ontstaansvoorwaarde van 
de aanspraak op vergoeding vastlegt; 

( ... ) dat de grondvoorwaarden bestaan uit de rangschikking met de daaraan ver
bonden beperkingen van rechten, een nadeel dat wordt ondergaan door de eigenaar 
of door iedere belanghebbende en het oorzakelijk verband tussen de rangschikking en 
het nadeel; dat de ontstaansvoorwaarde gelegen is in de betekening, door de Rege
ring aan de belanghebbende, van de weigering een handeling toe te laten die in over
eenstemming is met hun recht maar verboden wordt door het koninklijk besluit van 
rangschikking; 

( ... ) dat de wet geen andere voorwaarden oplegt voor het bestaan van het recht op 
vergoeding; 

( ... ) dat (verweerster) voorhoudt dat zij ingevolge de rangschikking en de daaraan 
verbonden beperkingen aan haar recht een nadeel heeft geleden; dat zulks door (ei
ser) niet wordt betwist; 

( ... ) dat (verweerster) tevens het bij artikel 6, vierde lid, voorziene verzoek tot toe
lating heeft ingediend; dat partijen het erover eens zijn dat dit verzoek werd gewei
gerd; 

( ... ) dat aldus zowel de grondvoorwaarden als de ontstaansvoorwaarde voor het be
komen van vergoeding zijn verwezenlijkt; 

( ... ) dat het Vlaams Gewest ten onrechte voorhoudt dat het verzoek tot uitvoering 
van de verboden werken, voorzien bij artikel 6, vierde lid, enkel zou kunnen slaan op 
een 'tempering" van de ingestelde verbodsbepalingen en niet op werken die de waarde 
van het landschap in haar essentie en onherroepelijk zouden aantasten; dat de wet 
geen beperkingen oplegt aan de inhoud van het verzoek (in tegenstelling tot het ver
lenen van de toelating); dat de omstandigheid dat een andere wettekst in de moge
lijkheid tot opheffing van de rangschikking voorziet daaraan geen afbreuk doet; 

( ... ) dat het Vlaams Gewest ten slotte voorhoudt dat de vordering vervallen is in
gevolge het niet naleven van de beweerde 'verplichting om, voorafgaandelijk aan het 
geding, een overeenkomst tussen partijen te maken'; dat het zich daarbij beroept op 
de bepaling van artikel 7, derde lid, lui dens dewelke de vergoeding 'gerechtelijk' wordt 
geregeld 'bij gebrek aan overeenkomst tussen partijen'; 

( ... ) dat rechtsverval evenwel met zekerheid moet blijken uit de wet; dat uit de wet
telijke bewoordingen 'bij gebrek aan overeenkomst tussen partijen' niet kan worden 
afgeleid dat de belanghebbenden rechtsverval oplopen door niet, voorafgaandelijk aan 
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het geding, een minnelijk verzoek tot regeling in te dienen; dat de overheid zelf sinds 
de betekening van de dagvaarding op 18 februari 1986 ruimschoots de kans heeft ge
had een minnelijke overeenkomst na te streven doch daartoe blijkbaar geen enkel ini
tiatief heeft genomen; 

( ... ) dat uit hetgeen voorafgaat volgt dat de vordering in principe gegrond is op ba
sis van artikel 7 van de monumentenwet dat in hoofdorde door (verweerster) wordt 
ingeroepen; ( ... )", 

terwijl artikel 7, lid 1, van de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van monu
menten en landschappen, zoals van kracht v66r het Decreet van het Vlaams Parle
ment van 16 april 1996, bepaalt dat de eigenaars en overige belanghebbenden aan
spraak hebben op een vergoeding ten laste van de Staat voor het nadeel dat hen wordt 
berokkend door de beperkingen van hun recht tengevolge van het besluit tot rang
schikking; 

dit nadeel, krachtens artikel 7, lid 3, ontstaat op het ogenblik dat de Regering, bij 
toepassing van artikel 6, leden 4 en 7 van de Monumentenwet, haar weigering be
tekent aan de belanghebbenden om de handelingen te verrichten die zij op het met 
dienstbaarheid bezwaarde goed wilden uitoefenen en waarvoor zij, conform artikel6, 
lid 4, om toelating verzochten; 

artikel 7, lid 3, van de wet van 7 augustus 1931 bepaalt dat de vergoeding, bij ge
brek aan overeenkomst tussen partijen, gerechtelijk wordt geregeld op aanvraag van 
de belanghebbenden; 

uit voormelde bepaling volgt dat de gerechtelijke procedure dient voorafgegaan door 
een voorstel ofverzoek tot minnelijke regeling; dit voorstel tot minnelijke regeling moet 
uitgaan van de belanghebbenden die hun aanspraak op vergoeding willen laten gel
den en niet van de overheid; dit voorstel ofverzoek tot minnelijke regeling substan
tieel is en moet worden gedaan vooraleer de overheid in rechte aan te spreken, 

en terwijl het bestreden arrest oordeelt dat het gebrek aan indienen door ver
weerster van een minnelijk verzoek tot regeling voorafgaandelijk het geding in rechte 
niet tot rechtsvervalleidt, temeer volgens het arrest, de overheid zelf, sedert de dag
vaarding, hiertoe zelfhet initiatiefkon nemen; 

het bestreden arrest aldus op onwettige wijze weigert het substantieel karakter te 
erkennen van het in artikel 7, lid 3, van de Monumentenwet neergelegde voor
schrift van voorafgaandelijk verzoek tot minnelijke regeling en eveneens op onwet
tige wijze het initiatief hiertoe op de overheid laat steunen; het bestreden arrest door 
aldus te oordelen en de vordering van verweerster t.a.v. eiser principieel gegrond te 
verklaren, derhalve artikel 7, inzonderheid de leden 1 en 3, van de wet van 7 augus
tus 1931 op het behoud van monumenten en landschappen, zoals van kracht v66r het 
Decreet van 16 april 1996 houdende bescherming van landschappen, schendt : 

Overwegende dat artikel 7 van de wet van 7 augustus 1931 op het be
houd van monumenten en landschappen, zoals van kracht v66r het de
creet van de Vlaamse Raad van 16 april 1996, bepaalt dat de eigenaars en 
de overige belanghebbenden aanspraak hebben op een vergoeding ten laste 
van de Staat voor het nadeel dat hun wordt berokkend door de beperkin
gen van hun recht, dat dit recht aanleiding kan geven tot meerdere rechts
vorderingen in geval nieuwe oorzaken van nadelen kunnen ingeroepen wor
den en dat, bij gebrek aan overeenkomst tussen partijen, deze vergoeding 
gerechtelijk geregeld wordt op aanvraag van de belanghebbenden; 

Dat die wetsbepaling aan de belanghebbenden niet de verplichting op straffe 
van verval oplegt om, voorafgaandelijk aan de gerechtelijke procedure tot het 
verkrijgen van de in artikel 7 bepaalde schadevergoeding, een voorstel of een 
verzoek tot minnelijke regeling te doen; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 
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3 februari 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Wauters- Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. De Gryse en Delahaye. 

Nr. 91 

1 e KAMER - 3 februari 2000 

1 o INTERESTEN- COMPENSATOillE INTERESTEN- ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE 

- VERGOEDING- WEDERBELEGGING- WACHTINTEREST- BEGRIP. 

2° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE - VERGOEDING- WEDERBELEGGING 
- WACHTINTEREST- BEGRIP. 

3° CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE ZAKEN- BELANG- OVERTOLLIGE BESCHOU

WING. 

1 o en 2° De wachtintrest strekt tot vergoeding van het verlies aan opbrengst van de 
onteigeningsvergoeding zolang zij niet weder is belegd en moet dus in de regel en
kel worden berekend op de waarden die gewoonlijk inkomsten opbrengen (1). 

3° Niet ontvankelijk bij gebrek aan belang is het middel gericht tegen een overtollige 
beschouwing die geen beslissing draagt. 

(JUMBO ELECTRO N.V. T. VLAAMS GEWEST) 

ARREST 

(A.R. C.97.0250.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 31 januari 1997 gewe
zen door het Hof van Beroep te Gent; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van artikelen 16 van de gecoordineerde Grondwet van 17 februari 1994, 

16 van de wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden in
zake onteigening ten algemene nutte, vervat in artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 
betre:ffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw van 
de autosnelwegen en 4 van het decreet van 13 april 1988 tot bepaling van de geval
len en de modaliteiten waarbij de Vlaamse executieve kan overgaan tot onteigenin
gen ten algemenen nutte inzake de gewestelijke aangelegenheden, 

doordat het Hofvan Beroep te Gent bij het bestreden arrest van 31 januari 1997 
eiseres' aanspraak op wachtintresten op de toegekende onteigeningsvergoeding ver
werpt op volgende gronden : 

"In de regel hebben wachtintresten tot doel het verlies te vergoeden dat voort
vloeit uit de improductiviteit van de vergoeding gedurende de tijdspanne die nodig is 
om de vergoeding te beleggen met een opbrengst en zekerheid of m.a.w. om de on
derbreking van het genot van het kapitaal te herstellen (eerst onroerend, vervol
gens roerend gedurende de tijd die verloopt tussen de ontvangst van de vergoeding en 
de nieuwe belegging). 

(1) Cass., 14 dec. 1989, A.R. 8488, nr. 243. 
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Gelet op de mogelijkheden van de financiele markt in de jaren tachtig kon de 
onteigeningsvergoeding - zelfs op korte termijn - aan gunstige voorwaarden be
legd worden en kon dit onmiddellijk geschieden. 

Waar deze onteigening dateert van het jaar 1992 zou principieel in overweging kun
nen genomen worden wel wachtintresten toe te kennen op de hoofdzakelijke vergoe
ding omdat thans de herbelegging niet meer zo zeker en zo vlot kan geschieden als in 
de besproken periode. 

In dit concreet geval worden echter geen wachtintresten toegekend omdat het ei
gendom van (eiseres), op het ogenblik van de onteigening, klaarblijkelijk onge
bruikt was en niets opbracht, zodat van een onderbreking in het genot geen sprake 
kon zijn", 

terwijl overeenkomstig artikel 16 van de gecoiirdineerde Grondwet van 17 fe
bruari 1994 niemand van zijn eigendom kan worden ontzet dan ten algemene nutte, 
in de gevallen en op de wijze bij de wet bepaald en tegen billijke en voorafgaande scha
deloosstelling, hetgeen inhoudt dat de onteigende volledige vergoeding bekomt van de 
schade die hij ingevolge de onteigening lijdt, 

Hij derhalve niet alleen aanspraak zal kunnen maken op een vergoeding die over
eenstemt met het bedrag dat moet worden betaald om zich een onroerend goed aan 
te schaffen van dezelfde waarde als het goed waaruit de onteigende wordt ontzet, doch 
bovendien gerechtigd zal zijn een vergoeding voor het verlies aan opbrengst van de 
onteigeningsvergoeding, geleden zolang deze niet weder is belegd, te ontvangen, ver
lies dat wordt vergoed door de toekenning van wachtintresten welke in de regel wor
den berekend op de waarden die gewoonlijk intrest opbrengen, 

Deze wachtintresten derhalve enkel strekken tot vergoeding van de schade die fi
nancieel geleden wordt doordat de onteigende de hem toegekende onteigenings
vergoeding niet onmiddellijk kan wederbeleggen, en als dusdanig vreemd is aan het 
gebruik dat voorheen van het onroerend goed werd gemaakt, 

zodat het bestreden arrest op grond van de gedane vaststellingen niet wettig kon 
beslissen dat eiseres geen aanspraak kon maken op wachtintresten op de haar toe
gewezen onteigeningsvergoeding (schending van de in het middel aangehaalde be
palingen): 

Overwegende dat de wachtinterest strekt tot vergoeding van het verlies 
aan opbrengst van de onteigeningsvergoeding zolang zij niet weder is be
legd, en dus in de regel enkel moet worden berekend op de waarden die ge
woonlijk inkomsten opbrengen; 

Overwegende dat het arrest beslist geen wachtinterest toe te kennen om
dat de eigendom van eiseres, op het ogenblik van de onteigening, klaarblij
kelijk ongebruikt was en niets opbracht, zodat van een onderbreking in het 
genot geen sprake kan zijn; 

Dat het hofvan beroep aldus de onteigeningsvergoeding als overeenstem
mend beschouwt met een waarde die geen inkomsten opbrengt en op die grond 
de vordering tot het betalen van wachtinterest afwijst; 

Dat het arrest zodoende geen van de aangewezen wetsbepalingen schendt; 
Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 2, 1017, 1018, 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, 7, 8, 

13, 14 van de wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden in
zake onteigening ten algemene nutte, vervat in artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 
betreffende de onteigeningen van algemenen nutte en de concessies voor de bouw van 
de autosnelwegen, 4 van het decreet van 13 april 1988 tot bepaling van de gevallen 
en de modaliteiten waarbij de Vlaamse executieve kan overgaan tot onteigeningen ten 
algemenen nutte inzake de gewestelijke aangelegenheden, 1, 2, zoals van toepas
sing v66r de inwerkingtreding van het K.B. van 17 maart 1993, 2, zoals van toe
passing v66r de inwerkingtreding van het K.B. van 21 december 1994, en 6 van het 
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koninklijk besluit van 30 november 1970 tot vaststelling van het tariefvan de in
vorderbare kosten bedoeld in artikel1022 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het Hofvan Beroep te Gent bij het bestreden arrest van 31 januari 1997 
oordeelt. dat : 

"Voor de procedure voor de vrederechter, die een procedure 'sui generis' is, is geen 
rechtsplegingsvergoeding verschuldigd vermits artikel 2 van het koninklijk besluit van 
30 november 1970 slechts een rechtsplegingsvergoeding voorziet voor een proce
dure te gronde voor de vrederechter, hetzij in eerste, hetzij in laatste aanleg. 

Te deze is noch het ene noch het andere het geval vermits de eerste aanleg van de 
huidige zaak zich pas kon voordoen met de vordering van een der partijen voor de recht
bank van eerste aanleg en de procedure, zoals bedoeld in het K.B. van 30 november 
1970, eerst alsdan aanhangig is en gevoerd wordt volgens de gewone rechtspleging (cf. 
art. 5-16 van de wet van 26 juli 1962). 

In onteigeningen zetelt de vrederechter krachtens een bijzondere wetgeving (cf. art. 
595 Ger.W.); noch in deze wetgeving noch in het Gerechtelijk Wetboek is een 
rechtsplegingsvergoeding voorzien i.v.m. de voor de vrederechter gevoerde proce
dure zodat de toekenning hiervan onwettelijk is. 

Vanaf de procedure in herziening gelden de regels van het Gerechtelijk Wetboek en 
kunnen rechtsplegingsvergoedingen toegekend worden", 

terwijl, overeenkomstig artikel1017 van het Gerechtelijk Wetboek, ingevolge ar
tikel 2 van voornoemd wetboek van toepassing is op alle rechtsplegingen, behou
dens wanneer deze geregeld worden door niet uitdrukkelijk opgeheven wetsbepalin
gen of door rechtsbeginselen, waarvan de toepassing niet verenigbaar is met de 
toepassing van de bepalingen van dit wetboek, de in het ongelijk gestelde partij in de 
kosten wordt verwezen door het eindvonnis, tenzij bijzondere wetten hiervan afWij
ken, 

Op grond van artikel 1018 van het Gerechtelijk Wetboek in de gerechtskosten on
der meer begrepen zijn de bij artikel1022 van hetzelfde wetboek bepaalde vergoe
dingen, 

In uit.voering van laatstgenoemd artikel het koninklijk besluit van 30 november 1970 
het tarief van de invorderbare kosten, bedoeld in voormeld artikel, meer bepaald de 
rechtsplegingsvergoeding, zijnde een vergoeding die wordt toegekend wegens het ver
richten van bepaalde materiele daden door een raadsman en begroot voor elke aan
leg, vaststelt, 

Het in artikelen 1 en 6 op limitatieve wijze de gevallen preciseert waarin deze ver
goeding niet verschuldigd is, 

In deze opsomming geen melding wordt gemaakt van de onteigeningsprocedure, ge
voerd voor de vrederechter aan wie het toekomt over de wettelijkheid van de voor
genomen onteigening en de hoegrootheid der voorgestelde onteigeningsvergoeding uit
spraak te doen bij een rechterlijke beslissing, nadat partijen de gelegenheid kregen 
om de stukken waarop de vordering is gestoeld te raadplegen en werden gehoord in 
openbare zitting, 

Bij gebreke van afWijkende bepaling in de wet de partij die beroep deed op een raads
man om voor de vrederechter de wettelijkheid der procedure en/of hoegrootheid der 
voorgestelde vergoeding te betwisten, derhalve aanspraak kan maken op een 
rechtsplegingsvergoeding, 

zodat het bestreden arrest, dat oordeelt dat een rechtsplegingsvergoeding eerst ver
schuldigd kan zijn in het kader van de herzieningsprocedure, niet naar recht is ver
antwoord (schending van artikelen 2, 1017, 1018, 1022 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 1, 2 zoals van toepassing v66r de inwerkingtreding van het koninklijk besluit 
van 17 maart 1993, 2, zoals van toepassing v66r de inwerkingtreding van het ko
ninklijk besluit van 21 december 1994, en 6 van het koninklijk besluit van 30 no
vember 1970 tot vaststelling van het tariefvan de invorderbare kosten bedoeld in ar
tikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, 7, 8, 13 en 14 van de wet betreffende de 
rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemene nutte, 
vervat in artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten alge
menen nutte en de concessies voor de bouw van de autosnelwegen en 4 van het de
creet van 13 april 1988 tot bepaling van de gevallen en de modaliteiten waarbij de 
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Vlaamse executieve kan overgaan tot onteigeningen ten algemenen nutte inzake de 
gewestelijke aangelegenheden) : 

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, niet 
blijkt dat de partijen in eerste aanleg of in hoger beroep aanspraak heb
ben gemaakt op de rechtsplegingsvergoeding van de procedure voor de vre
derechter; 

Overwegende dat het arrest beslist dat elke partij haar eigen kosten van 
de beide instanties moet dragen; dat het geen beslissing neemt over de 
rechtsplegingsvergoeding van de procedure voor de vrederechter; 

Overwegende dat het middel gericht is tegen overtollige beschouwingen die 
geen beslissing dragen; 

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

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

3 februari 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Geinger en Claeys Bouuaert. 

Nr. 92 

1 e KAMER- 4 februari 2000 

KORT GEDING- BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER IN KORT GEDING- MOTIVERING. 

De rechter in kort geding, die vaststelt dat de zaak urgent is en oordeelt dat voor de ei
ser in kort geding onmiddellijke schade dreigt indien een bepaalde bewarende maat
regel niet wordt genomen, is niet verplicht nader in te gaan op het verweer van de
gene tegen wie de maatregel wordt gevraagd en dat gebaseerd is op het materiele recht 
(1). (Art. 149 G.W.) 

(KONINKLIJKE FEDERATIE VAN GARAGEHOUDERS BELGIE E.A. T. BELGISCHE CONFEDERATIE VAN 
DE AUTOHANDEL EN REPARATIE EN VAN DE AANVERWANTE SECTOREN V.Z.W.) 

ARREST 

(A.R. C.98.0522.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 juni 1998 gewezen door 
het Hof van Beroep te Brussel; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel27 en 149 van de gecoordineerde Grondwet van 17 februari 

1994, van de artikelen 6, 1108, 1128 en 1133 van het Burgerlijk Wetboek, 

(1) Zie Cass., 9 mei 1994, A.R. S.93.0155.N, nr. 226. 
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doordat het bestreden arrest de hoofdvordering en tussenvordering van huidige ver
weerster in grote mate gegrond verklaart in haar gewijzigde versie ten aanzien van 
de huidige eisers sub 1, 3, 4 en 5 en aldus een reeks verbodsbepalingen oplegt ten laste 
van genoemde eisers onder verbeurte van een dwangsom, daartoe steunend op vol
gende motieven : 

"(. .. ) dat Fegarbel op 20 januari 1994 gecontracteerd heeft met Comaubel en zich ver
bonden heeft om een V.Z.W. op te richten, waarin ze samen met Comaubel zou op
gaan en waarin alle federaties, verenigingen en regionale verenigingen die van hen 
deel uitmaakten zouden worden geconfedereerd; 

Dat de principes en organisatiemodaliteiten werden geformuleerd in een bij de over
eenkomst gevoegd document; 

Dat de partijen zich verbonden om in de loop van 1994 hun personeel en structu
ren te integreren in de op te richten confederatie; 

Dat ze zich in die optiek tenslotte verbonden om ten laatste per 31 december 1994 
tot hun ontbinding te besluiten en om hun vereffening te voltooien tegen einde 1995; 

(. .. ) dat aan de uitvoering van die overeenkomst reeds vorm werd gegeven door de 
oprichting van Federauto in april 1994 en door de ontbindingsbesluiten van Comau
bel en Fegarbel in juni 1994; 

(. .. ) dat appellante wel degelijk belang he eft bij de verdere uitvoering van alle be
dingen van de overeenkomst dd. 20 januari 1994, zelfs al is zij zelf geen contracte
rende partij, gezien zij na de integratie van het personeel en de structuren van Co
maubel en Fegarbel als enige overkoepelende vereniging in de plaats zou treden van 
die contractanten; 

Dat de niet-uitvoering van deze overeenkomst haar bestaan zelf rechtstreeks be
dreigt; 

(. .. ) dat Fegarbel niet betwist dat zij in september 1996 op haar verbintenissen wenste 
terug te komen en zij om die reden beslist heeft het ontbindingsbesluit van juni 1994 
ongedaan te maken; 

(. .. ) dat ingevolge het statuut van Fegarbel als beroepsvereniging, onderworpen aan 
de wet van 31 maart 1898, haar ontbindingsbesluit niet uitvoerbaar blijft zolang het 
niet door de Raad van State is bekrachtigd; 

(. .. ) dat de discussie omtrent de mogelijkheid voor Fegarbel om, gelet op de a:fure
zigheid van deze bekrachtiging, zichzelf niet langer als ontbonden te beschouwen en 
zich te reactiveren evenwel niet decisief is in onderhavig geschil; 

Dat immers zelfs indien die mogelijkheid voorhanden schijnt zulks Fegarbel geen 
vrijbrief biedt om op aangegane engagementen terug te komen nu zij zich geldig on
voorwaardelijk heeft verbonden; 

Dat Fegarbel de mogelijkheid heeft om haar ontbinding probleemloos te laten be
krachtigen en zij zich evident niet op haar eigen nalaten terzake kan beroepen om een 
beslissing tot reactiveren als 'voldongen feit' te doen accepteren; 

(. .. ) dat bijgevolg, zelfs indien het een 'feit' is dat Fegarbel in september 1996 heeft 
beslist om in strijd met een eerder regelmatig genomen beslissing niet te ontbinden 
en te vereffenen, dit besluit, dat kennelijk indruist tegen op 20 januari 1994 door haar 
aangegane verbintenissen, waarvan de uitvoering het bestaan en de werking van ap
pellante wezenlijk raakt, op eerste zicht in rechte niet lijkt te kunnen worden geho
noreerd; 

(. . .) dat de grieven welke Fegarbel aanvoert omtrent de wijze waarop de organisa
tie van appellante is uitgebouwd en waarop de bevoegdheden er worden uitgeoe
fend mogelijk wel enige grond kunnen hebben, maar zulks niet betekent dat zij te
gen aangegane verbintenissen in zichzelf recht mag verschaffen door haar eerder 
prijsgegeven activiteiten zo maar te hernemen; 

Dat het haar integendeel vrijstond om de geeigende wegen voor conflictoplossing te 
bewandelen, quitte om in rechte de ontbinding ex tunc te vorderen van de overeen
komst dd. 24 januari 1994; 
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( ... ) dat Fegarbel, die bij naleving van de overeenkomst dd. 24 (lees : 20) januari 1994 
al had moeten opgehouden hebben te bestaan als vereffend rechtspersoon, dus ogen
schijnlijk niet op rechtmatige wijze haar voorheen uitgeoefende activiteit kan her
vatten op concurrerende voet met Federauto, die zij mee heeft opgericht en aan wie 
zij personeel, organisatiestructuur en liquidatiesaldo diende over te dragen en min
stens al grotendeels overgedragen had; 

( ... ) dat het in het licht van deze gegevens verantwoord voorkomt om voorlopige maat
regelen te treffen die in de lijn van de vermoedelijke rechten van partijen liggen; 

Dat in afWachting van een beslissing door de bodemrechter ten voordele van ap
pellante het status quo per 1 september 1996 dient te worden beschermd; 

( ... ) dat uit de overgelegde stukken blijkt dat Fe gar bel zich tot haar regionale ver
enigingen heeft gewend in bewoordingen die niet anders dan als denigrerend voor ap
pellante kunnen worden bestempeld en waarin zij hen verzoekt opnieuw bij haar aan 
te sluiten; 

Dat Fegarbel tevens aansluitingsformulieren heeft verstuurd naar de individuele 
leden die aangesloten zijn bij de regionale verenigingen die bij haar aangesloten wa
ren vooraleer Federauto was opgericht; 

( ... ) dat de verenigingen die als mede-gei:ntimeerden vermeld zijn sub 3, 4 en 5 -
schijnbaar in navolging van een schrijven van Fegarbel- een briefhebben rondge
stuurd waarin zij hun aangesloten leden in bedekte termen waarschuwen ten aan
zien van Federauto; 

( ... ) dat evenwel Fegarbel bij de ondertekening van het protocol-akkoord van 20 ja
nuari 1994 vermeld heeft dat zij gevolgmachtigd was door haar regionale verenigin
gen en dat in dit akkoord werd vermeld dat alle ondernemingen die rechtstreeks of 
onrechtstreeks aangesloten zijn bij de ondertekende federaties op 31 december 1994 
automatisch aangesloten worden bij de op te richten confederatie (Federauto); 

( ... ) dat de voormelde daden zonder twijfel van aard zijn om appellante op zijn minst 
zeer ernstige ongemakken te berokkenen; 

( ... ) dat in het licht van deze gegevens de door appellante gevorderde verbods
maatregelen gegrond voorkomen zoals hierna bepaald"; 

terwijl, eerste onderdeel, eisers in hun besluiten na tussenarrest op uitvoerige wijze 
regelmatig het middel hadden voorgedragen ten betoge dat de protocol-overeenkomst 
dd. 20 januari 1994 nietig was, nietigheid die gesteund was op verschillende gron
den (gebrek aan toestemming, daar de overeenkomst tot stand was gekomen o.i.v. be
drog minstens dwaling; steunend op een "ongeoorloofd voorwerp" en wel met mis
kenning van bepalingen van openbare orde inzake de niet-gerespecteerde regelen 
betreffende de grondwettelijk gewaarborgde vrijheid van vereniging); 

het desbetreffend middel in de genoemde besluiten na tussenarrest als volgt werd 
verwoord: 

"De protocolovereenkomst van 20 januari 1994 (stuk 1) 
Drie relevante vragen dringen zich op ten aanzien van deze overeenkomst : 
a) de vraag naar de waarde van de protocolovereenkomst- de geldigheid? 
b) de rechten die Federauto v.z.w. uit die overeenkomst kan putten? 
c) of de protocolovereenkomst correct werd uitgevoerd, en de mogelijke gebonden

heid van Fegarbel? 
a) Ten aanzien van de protocolovereenkomst zijn concluanten van oordeel dat de over

eenkomst nietig is 
* wegens gebrek aan toestemming van concluanten (Fegarbel is geen partij); de over

eenkomst is tot stand gekomen met bedrog, minstens heeft Fegarbel gedwaald om
trent de essentii\le gevolgen van dat akkoord; 

* de inhoud van de overeenkomst is op verschillende vlakken ongeoorloofd; 
gebrek aan toestemming : 
De tekst van het protocolakkoord werd nooit voorgelegd, laat staan goedgekeurd, 

door het geeigende orgaan van Fegarbel, en slechts post factum wordt de overeen
komst ter kennis gebracht. 
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Een aantal personen (4) hebben zich op eigen initiatief als onderhandelaar en on
dertekenaars van het akkoord opgeworpen, zonder oog te hebben voor 

a) de formaliteiten m.b.t. de Wet van 1898 op de beroepsvereniging en zij niet als 
bestuurder konden optreden, 

b) hun individueel optreden Fegarbel niet kan binden, 
c) deze personen geen enkel mandaat hadden om namens Fegarbel te handelen, en 
d) de overeenkomst niet werd geratificeerd door de geeigende organen van Fegar

bel; 
bedrog bij het afsluiten van de overeenkomst : 
Het individueel optreden zoals hierboven geschetst was enkel en aileen ingege

ven door persoonlijke belangen, men is daarbij zover gegaan om de oprichtingsakte 
van Federauto v.z.w. te ondertekenen zonder enige volmacht van het geeigende or
gaan van Fegarbel. De ondertekening wordt aileen post factum meegedeeld (stuk
ken 2 en 3). 

Deze vier personen, allen gedagvaard in tussenkomst en vrijwaring in de zaak ten 
gronde, hebben concluanten steevast voor voldongen feiten gesteld en misleid, en hun 
eigen belangen verdedigd. 

Zij zijn erin geslaagd Fegarbel een vereffeningsbeslissing te doen stemmen, en zich
zelf als vereffenaars te laten aanstellen. Zij slagen er eveneens in te doen beslissen 
dat het eventuele actief van Fegarbel zou bestemd worden voor Federauto, en belo
ven dat de andere contractpartner hetzelfde zou doen. 

Niets is minder waar : het ontbindingsbesluit van Comaubel vermeldt dat de netto
activa worden overgedragen aan de v.z.w. Stichting voor de Promotie van de Auto
handel in Belgie. Bovendien is Comaubel nog steeds niet ontbonden, noch veref
fend. 

De betrokkenen ontvingen allen uiteraard een beloning en bekleden sleutelposi
ties binnen Federauto. 

De protocol-overeenkomst is bijgevolg tot stand gekomen met bedrog, minstens heb
ben concluanten gedwaald omtrent de essentie en gevolgen van dat akkoord, daar waar 
zij nochtans konden verwachten op een correcte en eerlijke wijze te zijn ingelicht door 
voormelde 4 personen; 

ongeoorloofd voorwerp : 
De protocol-overeenkomst verwoordt het principe "onze leden worden automati

sche uw leden", hetgeen een essentieel en onverbrekelijk deel uitmaakt van de protocol
overeenkomst. 

Het principe van de vrijheid van vereniging laat echter niet toe aan te nemen of te 
eisen dat de leden van de leden automatisch ook lid worden van een andere vereni
ging, zonder dat het betrokken lid daaromtrent een duidelijke keuze maakt (zie Ber
gen 20 juni 1979, Rev. Not. B., 1980, p. 90). Daarenboven kan de vrijheid om aldan 
niet aan te sluiten niet worden beperkt door een maatregel uitgaande van een prive
persoon, vermits het gaat om een grondrecht. 

Nu is dit nietig, want tegen een grondwettelijk principe. 
Hetzelfde principe van vrijheid van vereniging wordt geschonden, waar 

"Comaubel en Fegarbel zich ertoe verbinden, ten laatste op 31 december 1994, for
meel tot ontbinding te beslissen". 

Zowel in de wet op de v.z.w.'s, als deze m.b.t. de erkende beroepsverenigingen, wordt 
de in vereffeningstelling en ontbinding op dwingende wijze geregeld. De beslissing komt 
uitsluitend toe aan een Algemene Vergadering en heeft voor een e.b.v. pas uitwer
king na homologatie door de Raad van State. 

Er kan over dergelijke beslissing niet gecontracteerd worden in de zin van een 
resultaatsverbintenis, zoals in casu. Het voorwerp van de overeenkomst is bijgevolg 
niet mogelijk. Bovendien is het voorwerp van de voormelde verbintenis buiten de han
del (art. 1128 B.W.Y'; 

de genoemde protocol-overeenkomst verbintenissen inhield lastens eerste eiseres om 
zich te ontbinden (zie het bestreden arrest, p. 5-6, nr. 5) en de door het bestreden ar
rest opgelegde verbodsmaatregelen verband houden met complicaties in dit proces tot 
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ontbinding en met de uitvoering van genoemde protocol-overeenkomst; de nietig
heid van de protocol-overeenkomst derhalve essentieel was ter ondersteuning van de 
opgelegde verbodsbepalingen, temeer daar het voorgedragen middel tot nietigheid ook 
betrekking had op bepalingen van openbare orde; het bestreden arrest niettemin de 
litigieuze verbodsbepalingen oplegt zonder op het verweer inzake de nietigheid van 
de genoemde protocol-overeenkomst te antwoorden, en zelfs, ondanks dit omstan
dig uitgewerkt middel, niet onderzoekt of de geldigheid van de protocol-overeenkomst 
prima facie kan worden geaccepteerd, 

zodat het bestreden arrest, bij gebrek aan een antwoord op het genoemd regelma
tig voorgedragen middel, niet regelmatig met redenen is omkleed en derhalve arti
kel149 van de gecoiirdineerde Grondwet schendt; 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat de rechter in kort geding die vaststelt dat de zaak ur
gent is en die, na de belangen te hebben afgewogen, oordeelt dat voor de ei
ser in kort geding onmiddellijke schade dreigt indien een bepaalde bewa
rende maatregel niet wordt bevolen, niet verplicht is nader in te gaan op het 
verweer van degene tegen wie de maatregel wordt gevraagd en dat geba
seerd is op het materiele recht; 

Overwegende dat de appelrechter de vorengenoemde vaststellingen doet 
en in die zin oordeelt; dat hij aldus de redenen geeft van zijn beslissing en 
aldus de andere en strijdige verweermiddelen van de eisers verwerpt en be
antwoordt; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 

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

4 februari 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Dirix- Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat
generaal met opdracht - Advocaten : mrs. De Gryse en Gerard. 

Nr. 93 

1 e KAMER - 4 februari 2000 

1 o WRAKING- OPSOMMING IN DE WET- GEVOLG- RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6.1- INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN PO
LITIEKE RECHTEN- ARTIKEL 14.1 - RECHTSPLEGING. 

2° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTI
KEL 6.1- RECHT OP DE ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER- SCHENDING- RECHTSPLE
GING- WRAKING. 

3° RECHTEN VAN DE MENS- INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLI
TIEKE RECHTEN- ARTIKEL 14.1- RECHT OP EEN ONPARTIJDIGE RECHTER- SCHENDING
RECHTSPLEGING- WRAKING. 
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1°, 2° en 3° Aangezien de redenen tot wraking op beperkende wijze worden opge
somd in de wet, kan de schending van de artt. 6.1 E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R. geen 
grand tot wraking opleveren (1). (Art. 828 Ger.W.; art. 6.1 E.V.R.M. en art. 14.1 
I.V.B.P.R.) 

(D ... ) 

ARREST 

(A.R. C.00.005l.N) 

RET HOF;- Gelet op het verzoekschrift tot wraking neergelegd ter grif
fie van het Hof van Beroep te Gent op 14 januari 2000; 

Gelet op het antwoord van raadsheer D ... C ... gegeven op 14 januari 2000, 
waarin zij verklaart dater geen reden tot wraking bestaat en dat zij wei
gert zich van de zaak te onthouden; 

Gehoord verzoeker in zijn opmerkingen; 

Overwegende dat de wraking wordt voorgedragen om reden dat "de on
afhankelijkheid en de onpartijdigheid van betrokken magistraat (. .. )in het 
gedrang is", zodat "in het kader van een goede rechtsbedeling het dan ook 
passend voorkomt dat betrokken magistraat zich van verdere behandeling 
van (de) zaak zou onthouden"; 

Dat verzoeker "voor zoveel als nodig", een beroep doet op artikel 6.1 
E.V.R.M. en artikel 14.1 I.V.B.P.R.; 

Overwegende dat, nu de redenen tot wraking op beperkende wijze wor
den opgesomd in artikel828 van het Gerechtelijk Wetboek, beweerde en al
gemeen geformuleerde schending van de onpartijdigheid of de onafhanke
lijkheid van de rechter niet bij wege van wraking kan worden aangevoerd; 

Dat het verzoek niet aangeeft hoe en waardoor de omstandigheden die ver
zoeker aanvoert ter ondersteuning van de wraking, de in artikel 828 van het 
Gerechtelijk Wetboek vermelde gronden van wraking kunnen opleveren; 

Overwegende dat artikel 828 van het Gerechtelijk Wetboek een limita
tieve opsomming geeft van de wrakingsgronden die bij middel van die pro
cedure mogen worden aangevoerd, zodat een schending van artikel 6.1 
E.V.R.M. en 14 I.V.B.P.R. geen grond tot wraking kan opleveren; 

Dat het verzoek moet worden verworpen; 

Om die redenen, verwerpt het verzoek; veroordeelt verzoeker in de kos
ten, met inbegrip van de kosten van betekening van dit arrest; stelt aan als 
gerechtsdeurwaarder Roland Beernaert, Godshuisstraat 17, 1861 Wolver
tem, met opdracht op verzoek van de griffier dit arrest te betekenen aan ver
zoeker. 

4 februari 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Londers - Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat
generaal met opdracht. 

(1) Cass., 19 nov. 1998, A.R. P.98.1420.N, nr. 488. 



306 HOF VAN CASSATIE Nr. 94 

Nr. 94 

1 e KAMER - 4 februari 2000 

INKOMSTENBELASTINGEN- PERSONENBELASTING- BEDRIJFSINKOMSTEN- BE
DRIJFSLASTEN- MOREEL AFDWINGBARE BIJDRAGEN. 

Naar recht verantwoord is de beslissing die na te hebben vastgesteld dat een VZ. W. zeer 
nauw aansluit bij een politieke partij, dat de belastingplichtige tijdens de periode dat 
hij volksvertegenwoordiger was, bijdragen heeft afgedragen aan deze VZ. W. op vraag 
en onder toezicht van de fractieleider van de politieke partij door middel van recht
streekse afhoudingen door de quaestuur, dat de afgedragen bijdragen afhankelijk wa
ren van het inkomen en functie van de belastingplichtige zoals bij de andere par
lementairen van dezelfde fractie, en op grand van die vaststellingen oordeelt dat binnen 
de fractie van de politieke partij het af(lragen aan de VZ. W. van een maandelijke bij
drage, moreel voldoende afdwingbaar was om deze bijdrage het karakter te geven van 
een aftrekbare bedrijfslast (1). (Art. 44 W.I.B., thans art. 49, eerste lid, W.I.B. 1992.) 

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

ARREST 

(A.R. F.96.0071.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 21 maart 1996 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 

schending van artikel 44, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen, in de versie v66r de coordinatie bij koninklijk besluit van 10 april 1992 bekrach
tigd bij wet van 12 juni 1992, iuncto artikel 71, § 1, 4°, d, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen, in de versie v66r de coordinatie bij koninklijk besluit van 10 april 
1992 bekrachtigd bij wet van 12 juni 1992, artikel1 van het koninklijk besluit van 2 
augustus 1989 tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van arti
kel 71, § 1, 4°, d, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (B.S. 19 augustus 
1989), evenals van het artikel 149 van de gecoordineerde Grondwet van 17 februari 
1994, voorheen artikel 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest besliste dat de !iiften die eisers hebben gedaan aan de 
V.Z.W. Vlaams Nationaal Studie-centrum als bedrijfslasten aan te merken zijn op grond 
van de volgende motieven : Dat het V.N.S. zeer nauw aanleunt bij de Volksunie zo
als blijkt uit zijn doel, het feit dat het op hetzelfde adres als de Volksunie is gehuis
vest, het feit dat zijn beheerders en leiders topfiguren van de Volksunie zijn en dat de 
ontvangsten en uitgaven van het V.N.S. zijn opgenomen in het financieel verslag dat 
aan de minister van Financien is toegezonden in het kader van artikel 24 van de wet 
van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven, 
de financiering en de open boekhouding van politieke partijen; dat de inkomsten van 
deze vereniging bijna uitsluitend bestaan uit de bijdragen van de parlementairen; dat 
terzake (eiser) enkel tijdens de periode dat hij volksvertegenwoordiger was heeft af
gedragen aan het V.N.S.; dat hij, zoals de andere parlementairen van de Volksunie, 
heeft afgedragen, op vraag en onder toezicht van de fractieleider van de Volksunie door 

(1) Zie Cass., 25 sept. 1987, A.R. F.1369.N, nr. 58. 



Nr. 94 HOF VAN CASSATIE 307 

middel van rechtstreekse afhoudingen door de quaestuur op zijn parlementaire ver
goedingen, vanaf zijn aanstelling als volksvertegenwoordiger; dat zijn bijdrage af
hankelijk was van zijn inkomen en functie zoals bij de andere parlementairen van de
zelfde fractie (13.500 fr., 19.500 fr. of 25.000 fr.); dat de administratie terecht heeft 
afgeleid uit deze feiten dat de bijdrage een bedrijfslast is; dat de afgedragen som on
tegensprekelijk een uitgave is, die de belastingplichtige niet zou hebben gedragen, zo 
hij geen parlementair mandaat van de Volksunie zou hebben uitgeoefend, het man
daat waaruit hij de belastbare inkomsten haalde; dat (eiser) tevergeefs abstractie maakt 
van het feit dat zijn mandaat werd uitgeoefend in het kader van een welbepaalde frac
tie als hij voorhoudt dat er van bedrijfslast geen sprake kan zijn omdat de giften hem 
niet konden worden opgedrongen en zij niet tot doel hadden een belastbaar inko
men te verwerven of te behouden; dat in het fiscaal recht de feitelijke toestand wordt 
onderzocht zoals deze zich in concreto aanbiedt; dat niet kan betwist worden dat (ei
ser) zijn mandaat heeft uitgeoefend binnen het kader van een welbepaalde fractie, na
melijk de Volksunie en binnen deze fractie het afdragen aan het V.N.S. van een maan
delijkse bijdrage moreel voldoende afdwingbaar was om aan deze bijdrage het karakter 
te verlenen van een aftrekbare bedrijfslast, 

terwijl, het hof, uit de door hem vastgestelde feiten 

"dat het V.N.S. zeer nauw aanleunt bij de Volksunie, zoals blijkt uit zijn doel, dat 
het op hetzelfde adres als de Volksunie is gehuisvest, dat zijn beheerders en leiders 
topfiguren van de Volksunie zijn en dat de ontvangsten en uitgaven van het V.N.S. zijn 
opgenomen in het financieel verslag dat aan de minister van Financien is toegezon
den in het kader van artikel 24 van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking 
en de controle van de verkiezingsuitgaven, de financiering en de open boekhouding van 
politieke partijen, dat de inkomsten van deze vereniging bijna uitsluitend bestaan uit 
de bijdragen van de parlementairen, dat eiser in cassatie enkel tijdens de periode dat 
hij volksvertegenwoordiger was heeft afgedragen aan het V.N.S., dat hij, zoals de an
dere parlementairen van de Volksunie, heeft afgedragen, op vraag en onder toe
zicht van de fractieleider van de Volksunie door middel van rechtstreekse afhoudin
gen door de quaestuur op zijn parlementaire vergoedingen, vanaf zijn aanstelling 
als volksvertegenwoordiger, dat zijn bijdrage afhankelijk was van zijn inkomen en 
functie zoals bij de andere parlementairen van dezelfde fractie (13.500 fr., 19.500 fr. 
of 25.000 fr.)", 

niet wettig kon afleiden zonder de in het cassatiemiddel aangeduide bepalingen te 
schenden dat de giften van eisers aan de V.Z.W. Vlaams Nationaal Studiecentrum een 
bedrijfslast uitmaken en dat de afgedragen som ontegensprekelijk een uitgave is, die 
de belastingplichtige niet zou hebben gedragen, zo hij geen parlementair mandaat van 
de Volksunie zou hebben uitgeoefend, het mandaat waaruit hij zijn belastbare in
komsten haalde, aangezien uit het nauw aanleunen van de V.Z.W. Vlaams Natio
naal Studiecentrum bij de Volksunie niet geldig kan worden afgeleid dat de giften van 
eisers aan deze eerste bedrijfslasten uitmaken zonder vooreerst aan te tonen dat de 
schenking van deze giften aan de Volksunie zelf een bedrijfslast uitmaakt en aange
zien overeenkomstig artikel 44, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen, in de versie v66r de coordinatie bij koninklijk besluit van 10 april 1992 be
krachtigd bij wet van 12 juni 1992, aftrekbare bedrijfslasten die zijn welke de 
belastingplichtige tijdens het belastbaar tijdperk heeft gedaan of gedragen "om be
lastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden", het parlementair mandaat juri
disch onafhankelijk is van de partij of de fractie op wiens lijst de parlementair ver
kozen werd zodat eiser geenszins de kwestieuze giften aan de V.Z.W. Vlaams Nationaal 
Studiecentrum diende te verrichten teneinde belastbare inkomsten te verkrijgen ofte 
behouden en de door het voormelde artikel 44 van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen bepaalde voorwaarden bijgevolg niet werden voldaan om te besluiten tot 
een bedrijfslast, 

zodat het hof zijn beslissing dat de giften aan de V.Z.W. Vlaams Nationaal Studie
centrum bedrijfslasten uitmaken in de zin van artikel44 oud W.I.B., niet naar recht 
kon verantwoorden (de schending van artikel 44, eerste lid, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, in de versie v66r de coordinatie bij koninklijk besluit van 10 
april 1992 bekrachtigd bij wet van 12 juni 1992, evenals van het artikel 149 van de 
gecoordineerde Grondwet van 17 februari 1994, voorheen artikel 97 van de Grand
wet): 
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Overwegende dat, krachtens het hier toepasselijke artikel 44, eerste lid, 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), aftrekbare bedrijfs
uitgaven en -lasten die zijn welke de belastingplichtige tijdens het belast
bare tijdperk heeft gedaan of gedragen om de belastbare inkomsten te ver
krijgen of te behouden, en waarvan hij de echtheid en het bedrag 
verantwoordt door middel van bewijsstukken of, ingeval zulks niet moge
lijk is, door alle andere door het gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen, met 
uitzondering van de eed; 

Overwegende dat het arrest vaststelt : 
1. dat het V.N.S. zeer nauw aanleunt bij de Volksunie; 
2. dat eiser enkel tijdens de periode dat hij volksvertegenwoordiger was, 

bijdragen heeft afgedragen aan het V.N.S., dit op vraag en onder toezicht van 
de fractieleider van de Volksunie door middel van rechtstreekse afhoudin
gen door de quaestuur; 

3. dat de afgedragen bijdragen afhankelijk waren van eisers inkomen en 
functie zoals bij de andere parlementairen van dezelfde fractie; 

Overwegende dat het arrest op grond van die vaststelling wettig ver
mocht te oordelen dat binnen de fractie van de Volksunie het afdragen aan 
het V.N.S. van een maandelijkse bijdrage, moreel voldoende afdwingbaar was 
om deze bijdrage het karakter te geven van een aftrekbare bedrijfslast; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

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

4 februari 2000 - 1 e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met 
opdracht - Aduocaten : mrs. Claeys Bouuaert; V. Dauginet, Antwerpen. 

Nr. 95 

3e KAMER - 7 februari 2000 

1 o HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBE
GREPEN)- GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER- VERWEERMIDDEL NIET GEVOERD 
VOOR EERSTE RECHTER- GEVOLG. 

zo ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING- ALGEMEEN- VERZEKERINGSIN
STELLING- UITGAVEN- WAARACHTIGHEID- TERUGVORDERING- BETWISTING DOOR 
ARBEIDSONGEV ALLENVERZEKERAAR- OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN LETSELS EN UITGA
VEN- GEVOLG. 

3° ARBEIDSONGEVAL- OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS- VERZEKE
RINGSINSTELLING- UITGA VEN- WAARACHTIGHEID- 'IERUGVORDERING- BETWISTING DOOR 
ARBEIDSONGEV ALLENVERZEKERAAR- OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN LETSELS EN UITGA
VEN- GEVOLG. 

4 o DESKUNDIGENONDERZOEK- DRAAGWIJDTE- GEVOLG. 
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5° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBE
GREPEN)- BESLISSINGEN EN PARTIJEN- RECHTERLIJKE BESLISSING- KRACHT VAN GE
WIJSDE T.A.V. EEN PARTIJ- BEPERKT HOGER BEROEP- DESKUNDIGENONDERZOEK OPGE
LEGD T.A.V. APPELGEDING VREEMDE PARTIJ- GEVOLG. 

6° DESKUNDIGENONDERZOEK- HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN- BEPERKT 
HOGER BEROEP - RECHTERLIJKE BESLISSING - KRACHT VAN GEWIJSDE T.A.V. EEN P ARTIJ
BEPERKT HOGER BEROEP- DESKUNDIGEN- OPDRACHT T.A.V. APPELGEDING VREEMDE PAR
TIJ- GEVOLG. 

1 o Het hoger beroep maakt het geschil zelf aanhangig bij de appelrechter; daardoor is, 
behalve de in de wet bepaalde uitzonderingen, het hoger beroep niet ongegrond om
dat het in hager beroep gevoerde verweer niet voor de eerste rechter werd gevoerd. (Art. 
1068, eerste lid, Ger.W.) 

2° en 3° In een geschil over de terugvordering door de verzekeringsinstelling tegen de
gene die voor het ongeval aansprakelijk is, van de bedragen die zij aan haar ver
zekerde heeft uitgekeerd, volgt niet uit het feit dat die bedragen bewezen zijn dat er 
een oorzakelijk verband is tussen de bedragen en het ongeval. (Art. 136, § 2, vierde 
lid, Z.I.V.-wet 1994; artt. 22, 24, 26 en 28 Arbeidsongevallenwet.) 

4 o De rechter kan een deskundig onderzoek bevelen als de per soon die door de des
kundige moet worden onderzocht niet in het geding is betrokken (1). (Art. 962 Ger.W.) 

5° en 6° Wanneer in de overheidssector, een rechtspersoon of instelling, door de eer
ste rechter veroordeeld wordt tot betaling van vergoedingen voor arbeidsongeval
len, voor ongevallen op de weg naar en van het werk aan eensdeels de getroffene an
derdeels de verzekeringsinstelling inzake ziekte en invaliditeit, heeft het feit dat de 
veroordeling van de bedoelde rechtspersoon of instelling ten aanzien van de getrof
fene in kracht van gewijsde is gegaan, niet tot gevolg dat de zaak tussen die rechts
persoon of instelling en de verzekeringsinstelling door de appelrechter niet meer in 
zijn volheid kan beoordeeld worden en dat de appelrechter desaangaande geen des
kundig onderzoek meer kan bevelen. (Art. 1 Arbeidsongevallenwet Overheids
personeel; artt. 19, tweede lid, 28, 962, 1050 en 1068 Ger.W.) 

(STAD ANTWERPEN T. LANDBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN) 

ARREST 

(A.R. S.99.009LN) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 februari 1998 gewe
zen door het Arbeidshof te Antwerpen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikelen 19, tweede lid, 28, 962, 963, 1044, 1045 en 1068, eerste lid, 

van het Gerechtelijk Wetboek en voor zoveel als nodig van het algemeen rechtsbe
ginsel inzake de devolutieve kracht van het hager beroep, en van het beschikkings
beginsel, en van artikelen 22, 24, 26 en 28 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971 (artikel24 zoals gewijzigd door het koninklijk besluit nr. 39 van 31 maart 1982, 
het koninklijk besluit nr. 285 van 31 maart 1984, de wet van 1 augustus 1985, de wet 
van 22 december 1989 en wet van 29 december 1990; artikel 26 zoals gewijzigd bij wet
ten van 17 juli 1985 en van 1 augustus 1985; artikel 28 zoals gewijzigd bij konink
lijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987) en 136, § 2, vierde lid van de bij koninklijk be
sluit van 14 juli 1994 gecoiirdineerde wet van 9 augustus 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzor
ging en uitkeringen, voorheen artikel 70, § 2, vierde lid van de wet van 9 augustus 1963 

(1) Zie Cass., 7 maart 1975, A. C., 1975, 764, met noot E.K. 



310 HOF VAN CASSATIE Nr. 95 

(gewijzigd bij wetten van 8 april 1965, 27 juni 1969, 5 juli 1971, 1 augustus 1985 en 
8 juli 1987), hernummerd tot artikel 76quater bij wet van 30 december 1988 (en la
ter gewijzigd bij wetten van 6 augustus 1993 en 30 maart 1994), 

doordat het Arbeidshof te Antwerpen in de bestreden beslissing, na het hoger be
roep ontvankelijk te hebben verklaard, dit evenwel als ongegrond afWijst met vol
gende motieven : 

" ... dat tot de aanstelling van een college van deskundigen niet kan overgegaan wor
den, daar de getroffene niet in de procedure in hoger beroep werd betrokken en daar 
het vonnis van 9 februari 1995 kracht van gewijsde heeft verkregen en bijgevolg de
finitief is ten aanzien van (eiseres), gelet op de betekening . 

. . . dat ook geen college van deskundigen kan aangesteld worden om het oorzake
lijk verband tussen de uitgaven van de mutualiteit en de door laatstgenoemde ge
vorderde kosten te bepalen, gezien deze kosten voor de eerste rechter niet werden be
twist en de kosten ten bedrage van 226.456 frank als voldoende bewezen voorkomen . 

.. . dat bijgevolg het hoger beroep ongegrond dient te worden verklaard (arrest p. 5, 
punt IV2.), 

terwijl het arbeidshof aldus het door eiseres in hoger beroep gedane verzoek tot het 
aanstellen van een college van deskundigen teneinde slachtoffer V. .. H ... te onder
zoeken en zich uit te spreken over het oorzakelijk verband tussen de vastgestelde let
sels en het tussengekomen arbeidsongeval, en eveneens tussen de uitgaven van de mu
tualiteit en de gevolgen toe te schrijven aan het arbeidsongeval, afWijst op de gronden 
(1) dat de heer V. .. H ... niet in de procedure in hoger beroep betrokken was, (2) dat het 
vonnis van 9 februari 1995 jegens de heer V. .. H ... kracht van gewijsde heeft verkre
gen, (3) dat de kosten van de mutualiteit niet betwist werden voor de eerste rechter 
en (4) dat de kosten ten bedrage van 226.456,- frank voldoende bewezen waren; 

en terwijl, het geschil oorspronkelijk betrekking had op de verplichtingen die ei
seres, als werkgever en arbeidsongevallenverzekeraar van de heer V. .. H ... , zouden ten 
laste vallen ingevolge het arbeidsongeval van 12 februari 1983; eiseres enerzijds een 
vergoedingsplicht had ten aanzien van het slachtoffer zelf, en anderzijds mogelijk tot 
vergoeding gehouden kon zijn ten aanzien van de in de rechten van het slachtoffer ge
treden verzekeringsinstelling voor geneeskundige zorgen en uitkeringen; 

Het geschil met het slachtoffer zelf, zoals het arbeidshofterecht vaststelt, defini
tief beslecht werd door het vonnis van 9 februari 1995 van de vierde kamer van de 
Arbeidsrechtbank te Antwerpen, dat op 18 augustus 1995 ten verzoeke van de heer 
V ... H ... a an eiseres werd betekend, en waartegen - wat dit punt betreft - geen ho
ger beroep werd aangetekend; 

Het geschil met de verzekeringsinstelling eveneens, in eerste aanleg, beslecht werd 
door genoemd vonnis van 9 februari 1995, waartegen echter door eiseres, overeen
komstig artikel 1050 van het Gerechtelijk Wetboek, (een beperkt) hoger beroep werd 
aangetekend, dat door het arbeidshof ontvankelijk werd bevonden; 

en terwijl, ten eerste, overeenkomstig artikel 1068, eerste lid, van het Gerechte
lijk Wetboek dit hoger beroep het geschil zelf aanhangig maakte bij de appel
rechter; 

Eiseres ten aanzien van de vordering van verweerder, die ertoe strekte terugbe
taling te bekomen van aan de heer V. .. H ... gedane uitgaven (ten belope van 226.456,
frank), alle verweermiddelen kon tegenwerpen die zij wenselijk achtte, zelfs verweer
middelen die zij desgevallend niet in eerste aanleg zou hebben opgeworpen; 

Aan eiseres geen berusting in de zin van artikel 1044 van het Gerechtelijk Wet
hoek, in de beslissing van de eerste rechter terzake de door verweerder lastens ei
seres gestelde vordering werd verweten, noch kon worden verweten nu noch het be
staan van een uitdrukkelijke berusting, noch het bestaan van bepaalde en met elkaar 
overeenstemmende akten of feiten waaruit zou blijken dat eiseres het vaste voorne
men had haar instemming te betuigen met de beslissing, zoals bedoeld in artikel 1045 
van het Gerechtelijk Wetboek, werden vastgesteld; 

en terwijl, ten tweede, de omstandigheid dat de kosten van de verzekeringsin
stelling, ten belope van 226.456,- frank als "voldoende bewezen" voorkwamen, niet in
houdt dat de verzekeringsinstelling deze -kosten noodzakelijk kon verhalen op eise
res; 
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De verzekeringsinstelling die aan haar verzekerde de wettelijk bepaalde presta
ties heeft toegekend, overeenkomstig artikel 70, § 2, vierde lid, van de wet van 9 au
gustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling van verplichte verzeke
ring voor ziekte en invaliditeit, later artikel 76quater, § 2, vierde lid, van dezelfde wet, 
en thans artikel136, § 2, vierde lid, van de bij koninklijk besluit van 14 juli 1994 ge
coordineerde wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een rege
ling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, in de 
plaats treedt van de rechthebbende, tot beloop van het bedrag van de verleende pres
taties, voor het geheel van de sommen die krachtens een Belgische wetgeving, een bui
tenlandse wetgeving ofhet gemeen recht verschuldigd zijn en die de betreffende schade 
geheel of gedeeltelijk vergoeden; 

De aansprakelijke voor een ongeval of de verzekeraar van het slachtoffer slechts ge
houden is tot vergoeding van de schade die het gevolg is van de fout, of van het on
geval; dit mage blijken, wat arbeidsongevallen betreft, uit artikelen 22 (tijdelijke ar
beidsongeschiktheid), 24 (blijvende arbeidsongeschiktheid), 26 (herstelling en vervanging 
van prothesen en orthopedische toestellen) en 28 (geneeskundige, heelkundige, far
maceutische en verplegingskosten) van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971; 

Te dezen de kritiek van eiseres er precies toe strekte erop te wijzen dat de door de 
verzekeringsinstelling gedane uitgaven niet in verband konden worden gebracht met 
de restletsels van het arbeidsongeval; 

De waarachtigheid van de uitgaven van de verzekeringsinstelling niet noodzake
lijk inhoudt dat deze aldus erkende uitgaven ook in oorzakelijk verband staan met of 
betrekking hebben op het arbeidsongeval, tot vergoeding waarvan eiseres kon wor
den aangesproken; 

en terwijl, ten derde, noch de omstandigheid dat het vonnis van 9 februari 1995 van 
de Arbeidsrechtbank te Antwerpen overeenkomstig artikel28 van het Gerechtelijk Wet
hoek, in kracht van gewijsde is gegaan ten aanzien van de heer V. .. H ... , noch de om
standigheid dat de heer V. .. H ... niet betrokken werd in de procedure in graad van be
roep, met zich brengen dat, voor het beslechten van het geschil tussen eiseres en 
verweerder, geen deskundig onderzoek zou kunnen worden opgelegd ten aanzien van 
de heer V. .. H ... ; 

Overeenkomstig artikel19, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, de rechter al
vorens recht te doen, een voorafgaande maatregel kan bevelen om de vordering te on
derzoeken, en de rechter, meer bepaald, overeenkomstig artikel 962 van het Gerech
telijk Wetboek, ter oplossing van een voor hem gebracht geschil deskundigen kan 
gelasten vaststellingen te doen of een technisch advies te geven, zonder dat hierbij zou 
worden vereist dat de deskundigenopdracht, zo zij betrekking zou hebben op het on
derzoek van personen, slechts zou kunnen opgelegd worden ten aanzien van de par
tijen in het geding of personen die in het geding betrokken werden; 

Het immers aan een persoon steeds vrijstaat te oordelen ofhij zich leent tot een des
kundig onderzoek waartoe door een rechter werd besloten ter beslechting van een ge
schil tussen andere partijen, 

zodat het arbeidshof zijn beslissing om niet in te gaan op eiseres' verzoek tot aan
stelling van een college van deskundigen, en om aldus eiseres' hager beroep af te wij
zen, niet wettig rechtvaardigt, en met name het recht op een beperkt hager beroep mis
kent (schending van artikel 1050 van het Gerechtelijk Wetboek en van het 
beschikkingsbeginsel), de devolutieve kracht van het hager beroep miskent (schen
ding van artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek), de strekking van de kracht van 
gewijsde van een rechterlijke beslissing miskent (schending van artikel 28 van het Ge
rechtelijk Wetboek) evenals het recht om een deskundigenonderzoek op te leggen, zelfs 
ten aanzien van een aan het appelgeding vreemde partij, miskent (schending van ar
tikelen 19, tweede lid en 962 van het Gerechtelijk Wetboek), een en ander met schen
ding van de artikelen 1044 en 1045 van het Gerechtelijk Wetboek inzake de berus
ting in rechterlijke beslissingen en 22, 24, 26 en 28 van de Arbeidsongevallenwet van 
10 april 1971 inzake de noodzakelijke oorzakelijkheidsband tussen de letsels en de uit
gaven waartoe de arbeidsongevallenverzekeraar gehouden is en 136 van de gecoor
dineerde wet van 9 augustus 1963 betreffende de omvang van het subrogatierecht van 
de verzekeringsinstelling, voorheen artikel 70 en vervolgens 76quater van de wet van 
9 augustus 1963: 
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Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat, krachtens artikel 1068, eerste lid, van het Gerechte

lijk Wetboek, het hoger beroep het geschil zelf aanhangig maakt bij de appel
rechter; 

Dat dienvolgens, behalve de in de wet bepaalde uitzonderingen, het ho
ger beroep niet ongegrond is omdat het in hoger beroep gevoerde verweer niet 
voor de eerste rechter werd gevoerd; 

Overwegende dat het arrest oordeelt dat het door eiseres gevorderde des
kundigenonderzoek "om het oorzakelijk verband tussen de uitgaven van de 
mutualiteit en de door laatstgenoemde gevorderde kosten te bepalen" niet 
kan worden toegestaan, omdat "voor de eerste rechter (deze kosten) niet wer
den betwist"; 

Dat het arrest aldus artikel 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk wet
hoek schendt; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat in een geschil over de terugvordering door een 

ziekteverzekeringsinstelling tegen degene die voor het arbeidsongeval scha
deloosstelling ofvergoedingen verschuldigd is, van de bedragen die zij aan 
haar verzekerde heeft uitgekeerd, uit het feit dat die bedragen bewezen zijn, 
niet volgt dater een oorzakelijk verband is tussen de uitgekeerde bedra
gen en het ongeval; 

Overwegende dat het arrest het door eiseres gevraagde deskundigenon
derzoek om het oorzakelijk verband tussen de teruggevorderde uitgaven en 
kosten van verweerder en het arbeidsongeval te bepalen, verwerpt op grond 
dat "de kosten ten bedrage van 226.456 frank als voldoende bewezen voor
komen"; 

Dat het aldus zijn beslissing niet naar recht verantwoordt; 
Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat, krachtens artikel 962 van het Gerechtelijk Wetboek, de 

rechter, ter oplossing van een voor hem gebracht geschil, deskundigen kan 
gelasten vaststellingen te doen of een technisch advies te geven; 

Dat die wetsbepaling noch enige andere voorschrijft dat de rechter geen 
deskundigenonderzoek kan bevelen als de persoon die door de deskundige 
moet worden onderzocht, niet in het geding is betrokken; 

Overwegende dat het arrest oordeelt dat niet tot de aanstelling van een 
college van deskundigen kan worden overgegaan omdat de getroffene in ho
ger beroep niet in de zaak werd betrokken; 

Dat het aldus artikel 962 van het Gerechtelijk Wetboek schendt; 
Overwegende verder dat als een in artikel1 van de wet van 3 juli 1967 be

doelde .rechtspersoon of instelling door de eerste rechter veroordeeld wordt 
tot betaling van vergoedingen aan, eensdeels, de getroffene en, ander
deels, de verzekeringsinstelling inzake ziekte en invaliditeit, het feit dat de 
veroordeling van de bedoelde rechtspersoon of ins telling ten aanzien van de 
getroffene in kracht van gewijsde is gegaan, niet tot gevolg heeft dat de zaak 
tussen die rechtspersoon of instelling en de verzekeringsinstelling door de 
appelrechter niet meer in zijn volheid kan worden beoordeeld en dat de appel
rechter desaangaande geen deskundigenonderzoek meer kan bevelen; 

Overwegende dat het arrest oordeelt dat niet tot aanstelling van een col
lege van deskundigen kan worden overgegaan omdat ten aanzien van ei
seres het vonnis van 9 februari 1995 wat betreft de beslissingen over de vor
deringen van de getroffene, in kracht van gewijsde is gegaan; 
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Dat het aldus zijn beslissing niet naar recht verantwoordt; 
Dat het middel gegrond is; 

313 

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit aan 
verweerder voorbehoud verleent tot het vorderen van alle verdere schade in ' 
oorzakelijk verband met het ongeval; beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de 
kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel. 

7 februari 2000 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Boes, waarnemend voorzitter- ~r
slaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van de mevr. De Raeve, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Biitzler. 

Nr. 96 

3e KAMER - 7 februari 2000 

1 o ARBEIDSONGEVAL- OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS- PERSONEELSLE
DEN- PROVINCIES-GEMEENTEN- SCHADEVERGOEDING- GENEESKUNDIG ONDERZOEK- BLIJ
VENDE INVALIDITEIT- PERCENTAGE- GENEESKUNDIGE DIENST- OORDEEL -ADMINISTRA
TIEF ONDERZOEK- OVERHEID- BESLISSING- OMVANG. 

2° ARBEIDSONGEVAL- OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS- PERSONEELSLE
DEN- PROVINCIES-GEMEENTEN- SCHADEVERGOEDING- GENEESKUNDIG ONDERZOEK- BLIJ
VENDE INVALIDITEIT- PERCENTAGE- GENEESKUNDIGE DIENST- OORDEEL -ADMINISTRA
TIEF ONDERZOEK - OVERHEID - BESLISSING - BETWISTING - ARBEIDSRECHTBANK -
BEOORDELING- OMVANG. 

3° RECHTBANKEN- BURGERLIJKE ZAKEN- SOCIALE ZAKEN (BIJZONDERE REGELS) -AR
BEIDSONGEVALLEN- OVERHEIDSPERSONEEL- PROVINCIES-GEMEENTEN- SCHADEVERGOE
DING- GENEESKUNDIG ONDERZOEK- BLIJVENDE INVALIDITEIT- PERCENTAGE- GENEES
KUNDIGE DIENST- OORDEEL -ADMINISTRATIEF ONDERZOEK- OVERHEID- BESLISSING
BETWISTING- ARBEIDSRECHTBANK- BEOORDELING- OMVANG. 

4o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- ALLERLEI- MACH
TEN - UITVOERENDE MACHT - VERORDENENDE BEVOEGDHEID - AARD -
ARBEIDSONGEVALLENWET- OVERHEIDSPERSONEEL- GEVOLG. 

1 o De beslissing van de geneeskundige dienst, die het percentage vaststelt van de blij
vende invaliditeit van het personeelslid van de overheid, slachtoffer van een ar
beidsongeval of ongeval op de weg van en naar het werk, is bindend voor de over
heid inzoverre deze dienst een blijvende invaliditeit erkent, welk percentage door de 
overheid alleen kan worden verhoogd (1). (Artt. 3, 3°, 8 en 9, K.B. 13 juli 1970.) 

zo en 3° De arbeidsrechtbank die oordeelt over een geschil met l(etrekking tot het per
centage aan blijvende invaliditeit van een personeelslid van een gemeente, zoals be
doeld in artikel19 van de wet van 3 juli 1967, kan geen lager percentage van blij
vende invaliditeit toekennen dan datgene dat door de geneeskundige dienst is erkend. 
(Art_ 19 Arbeidongevallenwet Overheidspersoneel; artt. 3, 3°, 8 en 9 KB. 13 juli 1970.) 

(1) Zie Cass., 19 dec. 1994, J.T.T., 1995, 238. 
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4 o De regeling tot bindende erkenning van de graad van blijvende invaliditeit van het 
personeelslid van de overheid dat slachtoffer werd van een arbeidsongeval of onge
val op de weg naar en van het werk, die op grand van wettelijke bepalingen is uit
gewerkt in een koninklijk besluit, doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van het 
arbeidsgerecht om de geschillen met betrekking tot het percentage aan blijvende in
validiteit te beslechten, ook al dient het arbeidsgerecht de wettelijke regeling tot er
kenning in acht te nemen. (Artt. 4, § 1, laaste lid, 19 Arbeidsongevallenwet Overheids
personeel; artt. 8 en 9 K.B. 13 juli 1970; art. 579, 1°, Ger.W.) 

(STAD SINT-NIKLAAS E.A. T. C ... ) 

ARREST 

CA.R. S.99.0122.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 19 februari 1998 gewe
zen door het Arbeidshof te Gent; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 13, 40, 108, 144, 145, 146 en 159, van de Grondwet, 556, 

579.1° en 607, van het Gerechtelijk Wetboek (art. 579.1° gewijzigd bij de wet van 24 
juni 1969), 1, 3.1 o b, 4, § 1, eerste en laatste lid, en 19, van de wet van 3 juli 1967 be
treffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar 
en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, (artikel 1 gewijzigd bij 
de wetten van 12 december 1997 en 20 december 1995 en bij het koninklijk besluit van 
3 april1997, artikel 3.1 o b gewijzigd bij de wet van 13 juli 1973, artikel4, § 1, ge
wijzigd bij het koninklijk besluit nr. 419 van 16 juli 1986), 8, 9 en 10, van het ko
ninklijk besluit van 13 juli 1970 betreffende de schadevergoeding ten gunste van som
mige personeelsleden van provincies, gemeenten, agglomeraties en federaties van 
gemeenten, verenigingen van gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk wel
zijn, diensten, instellingen en verenigingen voor maatschappelijk welzijn, diensten van 
het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en diensten van het College van 
de Franse Gemeenschapscommissie en openbare kassen van lening, voor arbeids
ongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk, (artikel 9 gewijzigd 
bij het koninklijk besluit van 2 april1974, artikel10 gewijzigd bij het koninklijk be
sluit van 27 januari 1988) en van het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk het de 
rechter verboden is een norm toe te passen die een bepaling van hogere rang schendt, 

doordat het bestreden arrest van bevestiging beslist dat de door de Administra
tieve Gezondheidsdienst vastgestelde graad van blijvende invaliditeit bindend is voor 
eerste eiseres als minimumpercentage en de vordering van eerste eiseres om een 
geneesheer-deskundige aan te stellen met als opdracht advies te geven over de graad 
van eventuele blijvende invaliditeit van verweerder ingevolge het arbeidsongeval van 
3 maart 1994 verwerpt als niet gegrond op de volgende gronden : In het onderwerpe
lijk geschil is de quintessens te weten of eerste eiseres gebonden is door de vaststel
lingen van de Administratieve Gezondheidsdienst (A.G.D.) met betrekking tot de graad 
van blijvende invaliditeit (te dezen 5 pet, percentage dat de getroffene bijtreedt). De 
wet van 3 juli 1967 betreffende schadevergoeding voor arbeidsongevallen, ongeval
len op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector is 
een kaderwet. Daarin werd in de mogelijkheid voorzien om bij (in Ministerraad over
legd) koninklijk besluit de aangekondigde voordelen aan bepaalde voorwaarden te on
derwerpen of die slechts binnen bepaalde per ken toe te staan. Ret in het onderwerpe
lijk geschil toepasselijke koninklijk besluit van 13 juli 1970 bepaalt dat de overheid 
beoordeelt of er aanleiding bestaat het percentage van blijvende invaliditeit, zoals dit 
door de geneeskundige dienst werd vastgesteld, te verhogen. De door de A.G.D. vast
gestelde graad van blijvende invaliditeit is aldus bindend voor de betrokken over
heid als minimumperrentage, die dit derhalve niet kan verlagen (en is enkel een mo
gelijkheid tot verhoging ervan). Dit is.-ook de zienswijze van het Hofvan Cassatie (cfr. 
Cass. 19 december 1994, Soc. Kron. 1995, 370: "dat uit die bepalingen volgt dater van 
een bindende beslissing van de geneeskundige dienst slechts sprake kan zijn in zo
verre die dienst een percentage van blijvende invaliditeit vaststelt, welk percentage 
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door de overheid kan worden verhoogd" en van de rechtsleer (cfr. Janvier, R., Ar
beidsongevallen publieke sector, Die Keure, blz. 202 en 403), 

terwijl, eerste onderdeel, volgens artikel8 van het koninklijk besluit van 13 juli 1970, 
de geneeskundige dienst geen andere beslissing neemt dan een beslissing om trent de 
vaststelling van het percentage van de blijvende invaliditeit die het gevolg is van het 
fysiologisch letsel dat door het ongeval veroorzaakt werd; dat volgens artikel 9 van dat 
koninklijk besluit, de overheid aan wie de beslissing van de geneeskundige dienst is 
bekendgemaakt, oordeelt of er aanleiding bestaat om het aldus vastgestelde percen
tage te verhogen; dat uit die bepalingen volgt dat er van een bindende beslissing van 
de geneeskundige dienst slechts sprake kan zijn in zoverre die dienst een percen
tage van blijvende invaliditeit vaststelt, welk percentage door de overheid kan wor
den verhoogd; dat die beslissing derhalve niet bindend is voor de arbeidsrechtbank ver
mits artikel 19 van de wet van 3 juli 1967 uitdrukkelijk bepaalt dat aile geschillen over 
de vaststeiling van het percentage aan blijvende invaliditeit verwezen worden naar 
de arbeidsrechtbank die krachtens artikel579.1° Gerechtelijk Wetboek bevoegd is om 
daarvan kennis te nemen; dat derhalve, wanneer de overheid van oordeel is dat het 
door de geneeskundige dienst vastgestelde percentage aan blijvende invaliditeit dient 
verlaagd, dan kan zij dit percentage niet eigenmachtig verlagen en dan dient zij het 
geschil over de vaststelling van dat percentage aanhangig te maken bij de bevoegde 
arbeidsrechtbank; dat het bestreden arrest derhalve ten onrechte de vordering van eer
ste eiseres tot aanstelling van een gerechtsdeskundige om advies te geven over het per
centage aan blijvende invaliditeit van eerste verweerder afgewezen heeft louter om
dat de door de Administratieve Gezondheidsdienst vastgestelde graad van blijvende 
invaliditeit bindend is voor de betrokken overheid vermits die beslissing niet bin
dend is voor de arbeidsrechtbank en het arbeidshof (schending van artikel 1, 3.1 o b, 
4, § 1, eerste en laatste lid, en 19, van de wet van 3 juli 1967, 8, 9 en 10, van het ko
ninklijk besluit van 13 juli 1970) en vermits eerste eiseres gerechtigd is het geschil 
over de verlaging van de door de Administratieve Gezondheidsdienst vastgestelde graad 
van blijvende invaliditeit bij de arbeidsrechtbank of het arbeidshof aanhangig te rna
ken en dat deze voile rechtsmacht hebben om over de aldus vastgestelde graad te oor
delen en deze eventueel ook te verlagen (schending van artikel13, 40, 144, 145, en 146, 
Grondwet, 556, 579.1° en 607, Gerechtelijk Wetboek, 19, wet van 3 juli 1967), 

tweede onderdeel, de Koning ingevolge artikel 108 van de Grondwet de verorde
ningen maakt en de besluiten neemt die voor de uitvoering van de wetten nodig zijn; 
dat de Koning binnen de grenzen van die grondwettelijke bevoegdheid, de draag
wijdte van een wet noch beperken, noch uitbreiden mag; dat artikel19 van de wet van 
3 juli 1967 uitdrukkelijk bepaalt dat alle geschillen over de vaststelling van het per
centage aan blijvende invaliditeit verwezen worden naar de rechterlijke overheid die 
bevoegd is om kennis te nemen van die vordering en dat volgens artikel579.1 o van 
het Gerechtelijk Wetboek de arbeidsrechtbank daartoe bevoegd is; dat de Koning in
gevolge artikel 108 van de Grondwet en artikel 4, § 1, laatste lid van de wet van 3 juli 
1967 bevoegd is om de nadere regelen voor het bepalen van de invaliditeit vast te stel
len maar dat artikel 4, § 1, laatste lid van de wet van 3 juli 1967 uitdrukkelijk pre
ciseert dat de Koning daartoe bevoegd is onverminderd artikel 19 van de wet van 3 
juli 1967; dat de Koning de nadere regelen voor het bepalen van de invaliditeit vast
gesteld heeft in ondermeer artikel 8 van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 val
gens hetwelk de geneeskundige dienst het percentage van de blijvende invaliditeit be
paalt en in artikel 9 van hetzelfde koninklijk besluit volgens hetwelk de overheid aan 
wie de beslissing van de geneeskundige dienst is bekendgemaakt, oordeelt of er aan
leiding bestaat om het aldus vastgestelde percentage te verhogen; dat indien de ar
tikelen 8 en 9 van dit koninklijk besluit zo dienen ge'interpreteerd dat de overheid aan 
wie de beslissing van de geneeskundige dienst is overgemaakt en die oordeelt dat er 
aanleiding bestaat om het aldus vastgestelde percentage te verlagen, het geschil over 
de verlaging van dit percentage niet bij de arbeidsrechtbank of het arbeidshof 
aanhangig kan gemaakt worden en dat de arbeidsgerechten dan geen voile rechts
macht hebben om over het aldus vastgestelde percentage uitspraak te doen; dat dan 
de Koning de draagwijdte van artikel 19 van de wet van 3 juli 1967 en van artikel 
579.1 o en 607 van het Gerechtelijk Wetboek alsdan beperkt heeft vermits die rechts
machten volgens deze artikelen terzake voile rechtsmacht hebben (schending van ar
tikel108 van de Grondwet, 1, 4, § 1, laatste lid en 19, wet 3 juli 1967, 579.1 o en 607, 
Gerechtelijk Wetboek); dat het bestreden arrest, in dat geval, de artikelen 8 en 9 van 
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het koninklijk besluit van 13 juli 1970 niet had mogen toepassen (schending van ar
tikel 159 Grondwet en van het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk het de rech
ter verboden is een norm toe te passen die een bepaling van hogere rang schendt) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, krachtens artikel 4, § 1, laatste lid, van de wet van 3 

juli 1967 betre:ffende de schadevergoeding voor ongevallen op de weg naar 
en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, de Koning de 
nadere regelen voor het bepalen van de blijvende invaliditeit vaststelt, on
verminderd artikel 19; 

Dat artikel 19 van deze wet bepaalt dat de geschillen met betrekking tot 
de toepassing van deze wet, ook die over de vaststelling van het percen
tage aan blijvende invaliditeit, worden verwezen naar de rechterlijke over
heid die bevoegd is om kennis te nemen van de vorderingen met betrek
king tot de vergoedingen, waarin de wetgeving inzake herstel van schade uit 
arbeidsongevallen of uit beroepsziekten voorziet; 

Overwegende dat, blijkens de artikelen 3, 3°, en 8 van het koninklijk be
sluit van 13 juli 1970 'betre:ffende de schadevergoeding ten gunste van som
mige personeelsleden van provincies, gemeenten, ( ... ), voor arbeidsongeval
len en voor ongevallen op de weg naar en van het werk", de geneeskundige 
dienst, zijnde de geneeskundige dienst belast met de erkenning van de on
geschiktheid die aan het personeelslid recht geeft op een definitief of tijde
lijk vervroegd pensioen, het percentage vaststelt van de blijvende invalidi
teit, die het gevolg is van het fysiologisch letsel dat door het ongeval werd 
veroorzaakt; 

Overwegende dat, krachtens artikel 9 van dit besluit, de overheid aan wie 
de beslissing van de geneeskundige dienst is bekendgemaakt, oordeelt of er 
aanleiding bestaat om het aldus vastgestelde percentage van de blijvende in
validiteit te verhogen en aan het slachto:ffer de betaling van een rente voor
stelt op basis van de verminderde arbeidsongeschiktheid; 

Dat uit de bepalingen van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 volgt dat 
de beslissing van de geneeskundige dienst voor de overheid bindend is in zo
verre deze dienst een blijvende invaliditeit erkent en dat de overheid ai
leen het vastgestelde percentage kan verhogen; 

Dat hieruit volgt dat de arbeidsrechtbank die oordeelt over een geschil met 
betrekking tot het percentage aan blijvende invaliditeit van een personeels
lid van een gemeente, zoals bedoeld in artikel 19 van de wet van 3 juli 1967, 
geen lager percentage van blijvende invaliditeit kan toekennen dan dat
gene dat door de voormelde geneeskundige dienst is erkend; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat, krachtens artikel 4, § 1, laatste lid, van de voormelde 

wet van 3 juli 1967, de Koning een regeling kan invoeren tot bindende er
kenning van de graad van blijvende invaliditeit van het personeelslid; 

Overwegende dat de in de artikelen 8, 9 en 10 van het koninklijk be-
sluit van 13 juli 1970 uitgewerkte regeling voor het bepalen van de invali
diteit van het personeelslid aldus gebaseerd is op een wet; 

Overwegende dat deze regeling, op grond van wettelijke bepalingen uit
gewerkt in een koninklijk besluit, geen afbreuk doet aan de bevoegdheid van 
het arbeidsgerecht om de geschillen met betrekking tot het percentage aan 
blijvende invaliditeit te beslechten, ook al dient het arbeidsgerecht voor
melde wettelijke regeling in acht te nemen; 

Dat het middel faalt naar recht; 
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eiseressen in de 
kosten. 

7 februari 2000- 3e kamer- Voorzitter en verslaggever: de h. Boes, waarne
mend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal 
- Advocaat : mr. Houtekier. 

Nr. 97 

3e KAMER - 7 februari 2000 

ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING- ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZE
KERING- ARBEIDSONGESCHIKTHEID- PRIMAIRE ONGESCHIKTHEID- EERSTE ZES MAAN
DEN- WAARDERING- BEROEPSCRITERIA. 

Over de eerste zes maanden van primaire arbeidsongeschiktheid kan een werknemer 
ten laste blijven van zijn verzekeringsinstelling, op voorwaarde dat de bij de wet be
paalde vermindering van het vermogen tot verdienen gewaardeerd wordt ten aan
zien van het gewone beroep van de betrokkene, althans indien de oorzakelijke aan
doening voor een gunstig verloop of genezing vatbaar is binnen een tamelijk korte 
tijdspanne. (Art. 100, § 1, eerste en derde lid, Z.I.V.-wet 1994.) 

(LANDSBOND VAN DE ONHAFHANKELIJKE ZIEKENFONDSEN T. G ... ) 

ARREST 

(A.R. S.99.0148.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 april1999 gewezen door 
het Arbeidshof te Antwerpen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel149 van de gecoiirdineerde Grondwet, 100, § 1, eerste en derde 

lid van de gecoiirdineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzeke
ring voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en van het algemeen rechtsbe
ginsel van het recht van verdediging, 

doordat het bestreden arrest de bestreden administratieve beslissing vernietigde en 
voor recht zegt dat verweerder gerechtigd is op de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen 
vanaf 15 maart 1996, vermeerderd met de gerechtelijke intresten vanaf 4 april 1996, 
op volgende gronden; 

( ... ) dat (verweerder) arbeidsongeschikt was erkend wegens ziekte vanaf 19 fe
bruari 1996. Na geneeskundig onderzoek verricht door de adviserend geneesheer van 
(eiser), werd beslist dat (verweerder) het werk diende te hernemen op 15 maart 1996. 

(. .. ) dat vaststaat dat gezien de arbeidsongeschiktheid dateert van 19 februari 1996 
de arbeidsongeschiktheid dient geevalueerd als in het geval voorzien door artikellOO, 
§ 1, al. 3 G.V.U.-Wet dat luidt: "Nochtans wordt die vermindering van het vermo
gen tot verdienen, over de eerste zes maanden primaire arbeidsongeschiktheid, ge
waardeerd ten aanzien van het gewone beroep van de betrokkene, in zover de oor
zakelijke aandoening voor een gunstig verloop ofvoor genezing vatbaar is binnen een 
tamelijk korte tijdspanne." 

Dat echter opvalt dat de opdracht gegeven in eerste aanleg aan de deskundige ver
der gaand is geweest en in functie van artikel100, § 1, van de wet tot instelling en 
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organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzor
ging en uitkeringen, hem werd opgedragen : "te onderzoeken ... meer bepaald of de let
sels of functionele stoornissen het vermogen tot verdienen van eisende partij ver
minderen tot een derde of minder dan een derde van wat een persoon van dezelfde stand 
en met dezelfde opleiding kan verdienen door zijn werkzaamheid, niet aileen in de 
beroepencategorie, waartoe (zijn) arbeid behoorde toen (hij) arbeidsongeschikt is ge
worden, maar ook in de verschillende beroepen die (hij) heeft of zou kunnen uitge
oefend hebben uit hoofde van (zijn) beroepsopleiding." 

Dat in functie van deze opdracht de expert navolgende vaststellingen deed: "sinds 
1980 lijdt Dhr. Leopold Gilis aan lage rugpijnen .... Het klinisch onderzoek en het me
disch dossier evenals het onderzoek bij Professor Dr. Driessens bevestigen de !urn
bale hinder van patient met chronisch neurogeen lijden L 5links .... Dit alles maakt 
dat patient zeker behept is met een verminderde lumbale rugbelastbaarheid zodat hij 
niet in aanmerking komt voor rugbelastende, langdurig staande arbeid of arbeid in 
moeilijke houdingen of op grate hoogte." 

(. .. ) dat niet betwist wordt dat (verweerder) arbeidsongeschikt werd erkend se
dert 19 februari 1996. Trouwens de expert stelde zelfvast dat het medisch dossier geen 
gegevens bevat tussen 1988 en 1996 (zie pag. 3 deskundig verslag) terwijl hij ver
der op pagina 5 stelt "Sinds de beslissing van de G.R.A. van 18 april1995 is pa
tient op RVA"- wat zijn arbeidsgeschiktheid impliceert- en dat hij te voren in de 
metaalnijverheid te werk gesteld is geweest en geen ander beroep dan dat van las
ser, automekanieker en metaalbewerker heeft uitgeoefend, wat allen rugbelastende 
beroepen zijn zoals blijkt uit het attest van Dr. Vermeersch van 16 juli 1998. 

Dat derhalve rekening houdend met deze vaststaande en niet betwiste gegevens de 
expert, indien zijn opdracht zich zou hebben beperkt tot de relatie met de laatste be
roepen van (verweerder), ongetwijfeld tot een andere conclusie zou zijn gekomen met 
name, dat gezien het rugletsel dat rugbelastende arbeid uitsluit, betrokkene op 15 maart 
1996 nog arbeidsongeschikt was in deze primaire periode. 

Dat al deze gegevens in acht nemend een nieuw deskundig onderzoek niet nuttig 
noch noodzakelijk voorkomt en vermits hoven en rechtbanken niet verplicht zijn het 
advies van de deskundige te volgen indien het strijdig is met hun overtuiging (arti
kel 986 Ger.W.), zijn er in casu voldoende overeenstemmende en objectieve elemen
ten aanwezig om te besluiten dat de voorwaarden voor de tussenkomst in het kader 
van de Z.I.V.-wetgeving zich in casu verenigen en (verweerder) derhalve hierop ge
rechtigd is." 

terwijl, overeenkomstig artikel100, § 1, eerste lid van de wet van 14 juli 1994 be
treffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen als 
arbeidsongeschikt in de zin van deze wet erkend wordt, de werknemer die alle werk
zaamheid heeft onder broken als rechtstreeks gevolg van het intreden of het verer
geren van letsels of functionele stoornissen, waarvan erkend wordt dat ze zijn ver
mogen tot verdienen verminderen tot een derde of minder dan een derde; in toepassing 
(van) het derde lid van artikel 100, § 1, van de gecoiirdineerde wet van 14 juli 1994, 
de 1/3de-norm over de eerste zes maanden, gewaardeerd wordt ten aanzien van het 
gewone beroep van de betrokkene, althans indien de oorzakelijke aandoening voor een 
gunstig verloop ofvoor genezing vatbaar is binnen een tamelijk korte tijdspanne; na 
die eerste zes maanden ofwanneer de oorzakelijke aandoening niet voor een gun
stig verloop ofvoor genezing vatbaar is binnen een tamelijk korte tijdspanne, over
eenkomstig het eerste lid van artikellOO, § 1, van de gecoiirdineerde wet van 14 juli 
1994, gekeken wordt naar wat een persoon van dezelfde stand en met dezelfde op
leiding, kan verdienen door zijn werkzaamheid in de beroepencategorie waartoe de 
beroepsarbeid van de betrokkene behoort, of in de verschillende beroepen die de be
trokkene heeft of had kunnen uitoefenen uit hoofde van zijn beroepsopleiding; 

en terwijl, eerste onderdeel, uit de regel dat de rechter ambtshalve de geldende rechts
regel op het geschil dient toe te passen volgt dat de rechter ambtshalve de ontbre
kende ofverkeerde rechtsgrond moet aanvullen, mits hij de rechten van de verdedi
ging eerbiedigt; dit beginsel van de rechten van de verdediging gebiedt de rechter 
alvorens de vordering in te willigen of af te wijzen op grand van een ambtshalve aan
gevoerde rechtsgrond, de debatten te heropenen om partijen de gelegenheid te hie
den ten aanzien van een ambtshalve aangevoerde rechtsgrond hun standpunt tela
ten kennen; 
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en terwijl, dat verweerder in zijn verzoekschrift tot hoger beroep het eerste lid van 
artikel100, § 1, van de gecoordineerde wet van 14 juli 1994 als rechtsgrond voor de 
inwilliging van zijn vordering aanduidde; verweerder in zijn beroepsakte (p. 2) im
mers stelde dat "conform artikel 100 ZIV-wet ( ... ) nagegaan diende te worden of de let
sels offunctionele stoornissen van (verweerder) zijn vermogen tot verdienen vermin
derde tot 1/3 of tot minder dan 1/3 van wat een persoon van dezelfde stand en met de
zelfde opleiding kan verdienen door zijn werkzaamheid, niet aileen in de beroepen
categorie waartoe zijn arbeid behoorde toen hij arbeidsongeschikt is geworden, maar 
ook in de verschillende beroeperi die hij heeft of zou kunnen uitgeoefend hebben uit 
hoofde van zijn beroepsopleiding"; verweerder aileszins aanvoerde dat de 1/3de
norm bepaald moet worden in de beroepencategorie waarbij de beroepsarbeid van ver
weerder behoort, alsook in de verschiilende beroepen die hij heeft of zou kunnen uitge
oefend hebben op grond van zijn beroepsopleiding; verweerder op geen enkel ogenblik 
gesteld heeft dat de 1/3de-norm bepaald moet worden uitsluitend ten aanzien van zijn 
gewone beroep; dit laatste bevestigd wordt door het feit dat verweerder in zijn ver
zoekschrift tot hoger beroep, in ondergeschikte orde de aanstelling van een andere ge
neesheer deskundige of een college van geneesherenldeskundigen vorderde met de
zelfde opdracht zoals bepaald in het tussenvonnis van de arbeidsrechtbank te Antwerpen 
van 10 januari 1997; in dit tussenvonnis aan de deskundige de opdracht werd gege
ven de vermindering van het verdienvermogen te evalueren niet aileen t.a.v. de 
beroepencategorie waartoe de beroepsarbeid van de betrokkene behoort, doch even
eens t.a.v. de verschillende beroepen die hij heeft of zou kunnen uitgeoefend hebben 
op grond van zijn beroepsopleiding; deze ruime opdracht eveneens aansluit bij een eva
luatie van de arbeidsongeschiktheid van verweerder overeenkomstig het eerste lid van 
artikel100, § 1, van de gecoordineerde wet van 14 juli 1994; dat verweerder in dit tus
senvonnis berust heeft hetgeen eveneens zijn keuze van het eerste lid van artikel100, 
§ 1, van de gecoiirdineerde wet van 14 juli 1994 als grondslag voor de berechting van 
zijn vordering bevestigt, en bovendien getuigt van het feit dat verweerder nimmer de 
vaststelling van zijn arbeidsongeschiktheid uitsluitend t.a.v. zijn gewone beroeps
activiteit heeft gevorderd; 

en terwijl, het arbeidshof oordeelde dat de arbeidsongeschiktheid dient geevalu
eerd overeenkomstig het derde lid van artikel100, § 1, van de gecoiirdineerde wet van 
14 juli 1994 en dienvolgens de vermindering van het vermogen tot verdienen van ver
weerder uitsluitend t.a.v. diens gewone beroep beoordeeld heeft; het arbeidshofbij
gevolg ambtshalve de door verweerder ingeroepen rechtsgrond voor de beoordeling van 
de vordering gewijzigd heeft, zonder partijen de gelegenheid te bieden ten aanzien van 
deze ambtshalve ingeroepen rechtsgrond hun standpunt te laten kennen en de de
batten op dit punt te heropenen; het arbeidshof door die ambtshalve aanvuiling van 
de rechtsgrond eveneens ambtshalve heeft opgeworpen dat de arbeidsongeschikt
heid van verweerder uitsluitend t.a.v. diens gewone beroep geevalueerd diende te wor
den, terwijl door verweerder expliciet was gesteld dat deze evaluatie zowel t.a.v. van 
het gewone beroep als t.a.v. de verschillende beroepen die hij heeft of zou kunnen uit
geoefend hebben op grond van zijn beroepsopleiding; deze ambtshalve aanvuiling van 
de redenen die door verweerder waren ingeroepen eveneens geschiedde zonder dat par
tijen de gelegenheid werd geboden hun standpunt te laten kennen t.a.v. deze ambts
halve ingeroepen reden; 

zodat het bestreden arrest door ambtshalve de rechtsgrond aan te vullen zonder par
tijen voorafgaandelijk de gelegenheid te bieden hun inzichten aangaande deze ambts
halve ingeroepen rechtsgrond en de daarmee gepaard gaande ambtshalve aanvul
ling van de door verweerder ingeroepen redenen te laten kennen, de rechten van de 
verdediging van eiser in cassatie heeft geschonden (schending van het algemeen rechts
beginsel van het recht van verdediging); 

en terwijl, tweede onderdeel, het arbeidshof zijn beslissing dat "de arbeidsonge
schiktheid dient geevalueerd als in het geval voorzien door artikel100, § 1, al. 3, G.V:U.
Wet" uitsluitend motiveerde vanuit de vaststelling dat "vaststaat dat ( ... ) de arbeids
ongeschiktheid dateert van 19 februari 1996"; uit geen enkele overweging van het arrest 
blijkt dat het arbeidshofvastgesteld, minstens onderzocht heeft, of de vsorwaarde voor 
de toepassing van het derde lid van artikel100, § 1, van de gecoiirdineerde wet van 
14 juli 1994, m.n. of de oorzakelijke aandoening aldan niet voor een gunstig ver
loop of voor genezing binnen een tamelijk korte termijn vatbaar was, in casu ver
vuld was; 
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zodat het bestreden arrest, door de arbeidsongeschiktheid van verweerder te be
oordelen met toepassing van het derde lid van artikel 100, § 1 van de gecoordi
neerde wet van 14 juli 1994, zonder vast te stellen dat de oorzakelijke aandoening voor 
een gunstig verloop of voor gene zing vatbaar is binnen een tamelijk korte tijd
spanne, het hof in de onmogelijkheid stelt de beslissing op haar wettigheid te toet
sen en derhalve noch regelmatig gemotiveerd is (schending van artikel149 van de ge
coordineerde Grondwet) noch wettig verantwoord is (schending van artikel100, § 1, 
eerste en derde lid, van de gecoordineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de ver
plichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen); het bestreden ar
rest door te oordelen dat het derde lid van artikel 100, § 1 van de gecoordineerde wet 
van 14 juli 1994 voor de berechting van het geschil van toepassing is, op de enkele grond 
dat de aandoening zich situeert in de eerste zes maanden van primaire ongeschikt
heid, zonder tevens vast te stellen dat de oorzakelijke aandoening voor een gunstig 
verloop ofvoor genezing binnen een tamelijk korte tijdspanne vatbaar is, niet wet
telijk gerechtvaardigd is (schending van artikel 100, § 1, eerste en derde lid, van de 
gecoordineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor ge
neeskundige verzorging en uitkeringen); 

terwijl, derde onderdeel, in zoverre het geschil toch op grond van artikel 100, § 1, 
derde lid, van de gecoordineerde wet van 14 juli 1994 berecht diende worden- quod 
non - het arbeidshof zijn beslissing dat verweerder arbeidsongeschikt was in de zin 
van voormelde wet, had dienen te beperken tot de eerste zes maanden van onge
schiktheid, d.w.z. tot 19 augustus 1994; een evaluatie van de arbeidsongeschiktheid 
uitsluitend t.a.v. het gewone beroep van de betrokkene overeenkomstig zoals voor
zien door het derde lid van artikel100, § 1, van de gecoordineerde wet van 14 juli 1994, 
immers enkel mogelijk is in de eerste zes maanden van arbeidsongeschiktheid; de ge
coordineerde wet van 14 juli 1994 weliswaar voorziet dat verweerder ook na de eer
ste 6 maanden van arbeidsongeschiktheid, dus na 19 augustus 1996, verder uitke
ringen kan genieten doch enkel op voorwaarde alsdan de bij de wet bepaalde 
vermindering van zijn vermogen tot verdienen bestaat zowel in vergelijking met het
geen een persoon van dezelfde stand en dezelfde opleiding kan verdienen door zijn werk
zaamheid in dezelfde beroepencategorie waartoe de beroepsarbeid behoort door ver
weerder verricht op het ogenblik dat hij arbeidsongeschikt is geworden, alsook in 
vergelijking met wat hij zou kunnen verdienen door zijn werkzaamheid in de ver
schillende beroepen die hij heeft uitgeoefend of zou kunnen uitgeoefend hebben ge
let op zijn beroepsopleiding (artikel100, § 1, eerste lid, gecoordineerde wet 14 juli 1994); 
nu het bestreden arrest een dergelijke evaluatie van de arbeidsongeschiktheid van ver
weerder uitdrukkelijk heeft verworpen is de beslissing niet wettelijk gerechtvaar
digd, zeker voor wat betreft de periode na de eerste zes maanden van ongeschikt
heid, d.w.z. na 19 augustus 1994; 

zodat de beslissing dat verweerder arbeidsongeschikt is in de zin van de gecoordi
neerde wet van 14 juli 1994, en uit dien hoofde gerechtigd is op uitkeringen niet wet
telijk gerechtvaardigd is alleszins voor wat de periode na 19 augustus 1994 betreft 
(schending van artikel100, § 1, eerste en derde lid, van de gecoordineerde wet van 14 
juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit
keringen): 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat, krachtens artikel100, § 1, eerste lid, van de gecoordi

neerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor ge
neeskundige verzorging en uitkeringen, als arbeidsongeschikt als bedoeld in 
deze wet wordt erkend, de werknemer die alle werkzaamheid heeft onder
broken als rechtstreeks gevolg van het intreden of verergeren van letsels of 
functionele stoornissen waarvan erkend wordt dat ze zijn vermogen tot ver
dienen verminderen tot een derde of minder dan een derde van wat een per
soon, van dezelfde stand en met dezelfde opleiding, kan verdienen door zijn 
werkzaamheid in de beroepscategorie waartoe de beroepsarbeid behoort, door 
betrokkene verricht toen hij arbeidsongeschikt is geworden, of in de ver
schillende beroepen die hij heeft of zou kunnen uitoefenen hebben uit hoofde 
van zijn beroepsopleiding; 



---=----=-----~-_-3 T::=_. _____ _ 

Nr. 98 HOF VAN CASSATIE 321 

Dat nochtans, krachtens het derde lid van deze wetsbepaling, die ver
mindering van het vermogen tot verdienen, over de eerste zes maanden pri
maire arbeidsongeschiktheid, gewaardeerd wordt ten aanzien van het ge
wone beroep van de betrokkene, in zover de oorzakelijke aandoening voor een 
gunstig verloop ofvoor genezing vatbaar is binnen een tamelijk korte tijd
spanne; 

Overwegende dat het arrest oordeelt, zonder vast te stellen dat de oor
zakelijke aandoening van verweerder voor een gunstig verloop ofvoor ge
nezing binnen een tamelijk korte tijdspanne vatbaar is, dat de primaire ar
beidsongeschiktheid van verweerder slechts ten aanzien van het gewone 
beroep van verweerder moet worden gewaardeerd en niet ten aanzien van 
de verschillende beroepen die hij heeft of zou kunnen uitoefenen hebben uit 
hoofde van zijn beroepsopleiding; 

Dat het arrest aldus de voormelde wetsbepalingen schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Overwegende dat het eerste en het derde onderdeel niet tot ruimere cas
satie kunnen leiden; 

Om die redenen, vemietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het 
hoger beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vemietigde arrest; gelet op 
artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in 
de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel. 

7 februari 2000 - 39 kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Boes, waarne
mend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal 
- Advocaat : mr. Simont. 

Nr. 98 

2• KAMER (VOLTALLIGE ZITTING) - 8 februari 2000 

CASSATIE- VERNIETIGING. OMVANG- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- BEKLAAGDE EN 
VERDACHTE - BIJKOMENDE STRAF- ONWETTIGHEID - GEVOLG. 

De onwettigheid van het als straf opgelegde verval van het recht tot het besturen van 
een motorvoertuig strekt zich uit tot de hele wegens de telastlegging uitgesproken be
straffing, tenzij de onwettigheid van de motivering van de straf oak de schuld
verklaring betreft, in welk geval de vernietiging zich oak tot de schuldverklaring uit
strekt (1). (Art. 195 Sv.) 

(1) Zie referten in de conclusie O.M. Verder dan het openbaar ministerie concludeerde, heeft het 
Hofhet klassieke principe van de eenheid-onsplitsbaarheid van de beslissing over de schuld en 
de strafprijsgegeven, wanneer de strafin een van haar onderdelen of in haar motivering met on
wettigheid is behept. 
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(V. .. E.A. T. N ... E.A.) 

Eerste advocaat-generaal du Jardin heeft in substantie gezegd : 
De casuspositie 

Er is in het onderhavige geval grand tot cassatie wat de beslissing betreft over het 
verval van het recht tot besturen van een voertuig, wegens schending van de bijzon
dere motiveringsplicht bepaald bij art. 195, tweede en laatste lid, Wetboek van Straf
vordering. 

De vraag over de omvang van de uit te spreken cassatie 
Welk is het gevolg van de onwettigheid, die slechts een van de bestanddelen van de 

beslissing treft? 
De vraagstelling moet aangescherpt worden, om de hele problematiek van de om

vang van cassatie niet onder de loep te moeten bekijken : 
Moet die onwettigheid leiden tot cassatie van de gehele beslissing van de straf

rechter, niet aileen van de gehele beslissing op de strafvordering, maar ook van de be
slissing op de burgerlijke rechtsvordering door die primaire vernietiging meege
sleept? Of wordt enkel vernietigd het deel dat door de onwettigheid is aangetast, terwijl 
het overige van de beslissing overeind blijft? 

* 
* * 
De regel 

Als uitgangspunt van de redenering moest de regel worden herinnerd volgens welke 
de strafrechter verplicht is- behalve in assisenzaken (vgl. de artt. 427 en 434, derde 
lid, Sv.)- ineens, d.w.z. bij eenzelfde uitspraak over de schuld en over de strafte be
slissen. 

Volgens een vaste rechtspraak is het aldus de strafrechter verboden met afzonder
lijke beslissingen uitspraak te doen over de schuld en over de straf (2), of over de ver
schillende onderdelen van de straf (3). 

De verantwoording van de regel van eenheid en onsplitsbaarheid van de beslis
sing over de strafvordering zou in de nauwe verbondenheid van de onderdelen van de 
beslissing van de strafrechter gelegen zijn, zodat het rationeel moeilijk is zonder con
tradictie of incoherentie een deel van het geheel af te scheiden. 

Volgens Faustin Helie (Instruction criminelle, III, nr. 5391) behoort de onsplits
baarheid van de beslissing in correctionele en politiezaken tot "la nature des cha
ses". "Le jugement, oeuvre du meme juge, forme un tout dont toutes les parties sont 
etroitement liees entre elles; la declaration de culpabilite et !'application de la peine 
ne sont qu'une meme operation et un meme acte; toutes les mesures prononcees par 
le dispositif sont la consequence d'une appreciation commune. Il est done difficile de 
detacher des parties de cet ensemble, de diviser ce qui se trouve confondu, de scin
der un meme acte en plusieurs fragments, de distingeer, en un mot, les parties que 
protege la chose jugee et celles qu'elle ne couvre pas" (ibid., nr. 5390; Cass., 7 ja
nuari 1856, Pas., 1856, 25). 

Voor Raoul Declercq "(hangen) de verschillende bestanddelen van de veroordeling 
op strafgebied van een beklaagde voor een feit zo nauw met elkaar samen dat de rech
ter, in correctionele of in politiezaken, noodzakelijk met een vonnis of arrest over de 
strafvordering uitspraak moet doen." (Declercq, R., "Over het splitsen van de ver
oordeling", noot sub Cass., 12 april 1994, R. W: 1994-1995, 192.) 

Volgens Jean Faures "le fait etant examine en meme temps que le droit, ce n'est 
qu'exceptionnellement que les differents chefs de prevention sont separes dans 
I' appreciation de la culpabilite et I' application de la peine; aussi la cassation est-elle 
en principe totale" (Faures J., Pourvoi en cassation en matiere repressive, nr. 384). 

(2) Cass., 14juni 1983, nr. 568; 5 februari 1986, nr. 361; 16 september 1986, nr. 25; 18 mei 1993, 
nr. 243; 17 februari 1998, nr. 96. 

(3) Cass., 3 november 1987, nr. 139. 
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Doet de rechter toch uitspraak bij afzonderijke beslissingen, dan zijn alle beslis
singen tezamen nietig. De cassatie van de beslissing op de straf brengt aldus de ver
nietiging mee van de beslissing over de schuld (4). 

Aan die regel valt er niet te tornen. De beoordeling van de strafrechter moet in
derdaad globaal zijn, al was het maar omdat het persoonlijk karakter van de straf de 
simultane en vooral interactieve waardering van verschillende componenten van zijn 
beslissing impliceert, met name het strafbaar feit, de schuld en de straf (5). 

* 
* * 

In het onderhavige geval gaat het evenwel niet om successieve beslissingen van de 
strafrechter, maar om een unieke beslissing, die voor een deel met onwettigheid is be
hept, met name de schending van art. 195 Sv. 

Hiermee wordt een cassatie-technisch probleem aangesneden, dit van de omvang van 
de vernietiging en van haar uitbreiding (6). 

Wanneer in de beslissing van de strafrechter, die zich aan de regel van eenheid
onsplitstaarbeid heeft gehouden, slechts een element voor vernietiging vatbaar is, stelt 
zich de vraag of die onwettigheid de andere niet voor kritiek vatbare onderdelen van 
de beslissing zodanig besmet dat de hele beslissing noodzakelijk moet vernietigd wor
den? 

* 
* * 

Omvang van de cassatie van de beslissing over de strafvordering 
Er mag niet uit het oog worden verloren dat het cassatieberoep, zowel op straf

rechtelijk gebied als op burgerlijk gebied, een uitzonderlijk rechtsmiddel is, zodat het 
cassatiemiddel noodzakelijk een specifieke draagwijdte heeft. Een cassatiemiddel kan 
aldus tot gehele of gedeeltelijke cassatie strekken. 

Hieruit volgt dat : 
1. wanneer het Hof de bestreden beslissing vernietigt, het noodzakelijk beslist bin

nen de perken van het cassatieberoep; 
2. wanneer de vernietiging m.b.t. een bepaald bestreden punt wordt uitgespro

ken, die vernietiging, in de regel, niet wordt uitgebreid tot de andere punten die in de
zelfde beslissing voorkomen en waartegen geen cassatieberoep werd ingesteld, en mits
dien aan de censuur van het Hof niet werden onderworpen (7). 

(4) Cass., 24 februari 1975, A. C., 1975, 722; 5 februari 1986, nr. 361; 17 februari 1998, nr. 96. 

(5) Cass., 17 februari 1998, nr. 96: "Overwegende dat krachtens de regels inzake rechtsbede
ling in correctionele en politiezaken de beoordeling van de schuld en van de straf zo nauw ver
bonden is dat niet bij afzonderlijke beslissing uitspraak mag worden gedaan over de schuld en de 
op te leggen straf', met noot get. Van Muylem, E., in Recente Cassatie, 1999-2, 60. 

(6) Het probleem van de omvang van de cassatie werd tot op heden door de rechtsleer (nog) niet 
in zijn geheel behandeld. Wel bestaan er merkwaardige monografieen en jurisprudentiele aan
tekeningen over bepaalde aspekten van de problematiek: Zie o.m.: KRINGS, E., "De omvang van 
cassatie", in T.P.R., 1995, 885; Actualites du droit, 1995, pp. 907-955; D'HONDT, M., "De omvang 
van cassatie: een beperkte update", in Liber Amicorum Jules D'Haenens, 1993, pp. 117-126; DE. 
CLERCQ, R., Beginselen van strafrechtspleging, tweede editie, 1999, nr. 2384 e.v.; DECLERCQ, R., "Over 
het splitsen van de veroordeling", noot sub Cass., 12 april1999, R. W, 1994-1995, 191-194; DE
CLERCQ, R., "Bedenkingen bij het cassatieberoep in strafzaken", in Liber Amicorum Jules D'Haenens, 
(1993), (29), 46 e.v.; DECLERQ, noot sub Cass., 5 april1977, R.D.P., 1978, 329-336; VAN MUYLEM, E., 
"Eenheid van de uitspraak over de stra:!Vordering", Cass., 17 februari 1998, in Recente Cas sa
tie, 1992-2, 60. 

(7) Procureur-generaal Krings vermeldt twee arresten van 27 februari 1985, A. C., 1984-85, nrs. 
386 en 387, waarin al de regels voorkomen, die essentieel zijn inzake de draagwijdte van het 
cassatieberoep in strafzaken. Zie oak MEEDS, A., "Lorsque la cassation est prononcee, se pose le 
probleme important et delicat de son etendue. Celle-ci est generalement precisee par le disposi
tif des arrets, mais sans que la Cour enonce les regles sur lesquelles elle se fonde. Deux princi
pes gouvernent la matiere. D'une part, la cassation, si generaux et absolus que soient les ter-



324 HOF VAN CASSATIE Nr. 98 

Die twee regels zijn geldig zowel in strafzaken als in burgerlijke zaken, en zowel op 
de beslissingen op de strafvordering als op de beslissingen op de civielrechtelijke vor
dering. 

Maar voor het overige is in strafzaken de omvang van de cassatie anders gere
geld dan in burgerlijke zaken. 

Bij een regelmatig cassatieberoep tegen een beslissing op de strafvordering dient het 
Hof in beginsel alle nietigheden of onregelmatigheden, die tot cassatie kunnen lei
den, ambtshalve naar voren te brengen, ongeacht van wie het cassatieberoep uit
gaat (Cass., 4 januari 1994, nr. 1), zelfs als de beklaagde in zijn cassatieberoep geen 
middel aanvoert of geen voorbehoud maakt, terwijl in civiele zaken het voorwerp van 
de voorziening door de draagwijdte van het middel beperkt is (8). 

Het is dus niet de draagwijdte van het middel die voor de rechtsmacht van het Hof 
in strafzaken bepalend is. 

* 
* * 

Hiermee duikt de regel van de eenheid-onsplitsbaarheid van de beslissing van de 
strafrechter op, in verband met de omvang van de cassatie met, desgevallend, het voor 
de burgerlijke partijen gevolg van een uitbreiding van de vernietiging tot de beslis
sing op de civielrechtelijke vordering die voor dezelfde strafrechter vervolgd wordt (9). 

Die vernietiging kan door de vernietiging van de beslissing op de strafvordering wor
den veroorzaakt, hoewel de schuldverklaring, waarop de burgerlijke aansprakelijk
heid van de beklaagde gesteund is, voor geen kritiek vatbaar zou zijn en door geen 
cassatiemiddel wordt aangevochten, waaruit ook blijkt dat de beklaagde tevreden is 
met zijn veroordeling, jegens een burgerlijke partij die ook met de uitspraak in
stemt (10). 

* 
* * 

Om een duidelijke visie van de vraagstelling te hebben, moet, eerst de complexe in
houd van de eindbeslissing van de strafrechter in aanmerking worden genomen, om 
dan pas te gissen naar de mogelijke gevolgen van een onwettigheid die slechts op een 
onderdeel van die beslissing - of op een stap van de procedure - betrekking zou heb
ben. 

mes dans lesquels elle a ete prononcee, est limitee ala portee du moyen en vertu duquel elle l'a 
ete (Cass., 30 avril1914, Pas., 1914, I, 207; 21 juin 1982, Pas., 1982, I, 1226 avec les conclu
sions de M. le Procureur general Charles). D'autre part : 'Tant en matiere civile qu'en matiere re
pressive, la cassation est edictee sans reserve : le demandeur qui obtient la cassation ne leur con
server le benefice a son prosit de l'arret casse, alors qu'il a obtenu par la cassation tout l'effet que 
ce recours pouvait produire' (Cass., 6 juin 1939, Pas., 1939, I, 291). C'est ce que l'on appelle l'effet 
absolu de la cassation, qui est fondamentalement distinct de celui de l'appel." ("Le probleme de 
la validite des normes dans la jurisprudence de la Cour de cassation", in Droit et Pouvoir, 
publication du centre universitaire de philosophie du droit, Story Scientia, 1988, p. 191). 

(8) KRINGS, E., op.cit., nr. 45, p 955: "En matiere penale les pouvoirs de la Cour sont plus lar
ges (qu'en matiere civile) puisque, sur le plan de l'action publique, la Cour peut soulever des moyens 
d'office et n'est, des lors, limitee que par !'existence d'un pourvoi." 

(9) De klassieke regel van de eenheid van de strafrechtelijke en burgerlijke fouten had oak als 
gevolg, schrijft Faustin Helie- op. cit., nr. 5390- "que l'annulation de la condamnation civile 
fait tomber la condamnation penale, car comment le juge saisi par le renvoi pourrait-il appre
cier la reparation civile, s'il ne peut apprecier les faits qui la motivent?". 

Over de eenheid van penale en civiele fouten : HENNAU, CHR., en ScHAMPS, G., Responsabilite pe
nale et responsabilite civile, une parente contestee, Annales de droit, 1995, 113-200; DALCQ, R.O., 
en SCHAMPS, G., La responsabilite delictuelle et quasi-delictuelle- Examen de jurisprudence (1987-
1993), R.C.J.B., 1995, 525-638. 

(10) Cass., 31 mei 1995, nr. 269 : "De vernietiging, op de voorziening, van de beklaagde, van de 
op de strafvordering gewezen beslissing heeft de vernietiging tot gevolg van de beslissingen op de 
tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, die uit eerstgenoemde beslissing voort
vloeien en waartegen eiser zich regelmatig in cassatie heeft voorzien. Oak al wordt de vernieti
ging van de op de strafvordering gewezen beslissing uitgesproken op een ambtshalve aange
voerd middel." 
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De inhoud van de beslissing over de strafvordering 
De beslissing van de strafrechter is samengesteld uit een complex van achtereen

volgende vaststellingen en beslissingen, de ene met de andere verweven om een ge
heel te vormen. 

De componenten van die beslissing zijn : 
1. het bewezen verklaren van het telastegelegde feit met, desgevallend, de con

trole van de regelmatigheid van de bewijsgaring, 
2. de vaststelling van het strafbaar karakter van het feit, met verwijzing naar een 

wettelijke kwalificatie, 
3. de schuldigverklaring van de dader d.i. zijn toerekenbaarheid en schuldigheid, 
4. de bepaling van de wettelijk voorziene sanctie, 
5. de maat van de straf, anders gezegd de straftoemeting, 
6. een specifieke motivering van de aard en van de maat van de straf, 
7. (desgevallend) de beslissing op de civielrechtelijke vordering die voor dezelfde straf

rechter wordt vervolgd. 
Al die componenten gaan gepaard met tal van andere beslissingen over het nale

ven van vormvoorschrirten of over de ontvankelijkheid van de strafvordering, enz. 
De uitspraak van de strafrechter komt aldus voor als een mozai:ek van ingelegde stuk

ken - in casu van dicta -, die, verweven met elkaar, een gestructureerde beslis
sing vormen, met de particulariteit dat al die onderdelen nog door een specifieke 
motiveringsverplichting, deze van art. 195 Sv, zijn overkoepeld, toepasselijk op elke 
deel van het veroordelend vonnis, zowel in verband met de feiten, als met de schuld 
van de gedaagde, met de straf en de strafmaat. 

Men mag in dit verband niet eraan voorbijzien dat het voorwerp van de cassatie een 
beslissing, een 'dictum' is. 

De aangekaarte onwettigheid, of onregelmatigheid, is niet meer dan de grond of de 
reden die tot cassatie kan leiden. Reden en draagwijdte van cassatie mogen niet ver
ward worden. 

* 
* * 

Welk zijn de gevolgen van de regel van de eenheid-onsplitsbaarheid 
wat de rechter op verwijzing betreft? 

Het valt niet te betwijfelen dat het vernietigen van de beslissing over het telaste
gelegde feit (componenten 1 en 2), over de strafbaarheid van de dader (component 3), 
of over de wettigheid van de straf (componenten 4 en 5) tot een volledige cassatie van 
de beslissing op de strafvordering moet leiden, wegens de nauwe verbondenheid van 
die onderdelen van de beslissing. 

De verknochtheid tussen die componenten van de beslissing is inderdaad zo in
nig dat men bezwaarlijk een van die ingelegde stukken uit het mozai:ek zou kunnen 
afnemen, zonder de beoordeling van de rechter op verwijzing in meer of mindere mate 
te verwringen (11). 

(11) Men moet hier rekening houden met de absolute werking van de vernietiging. Lees des
betreffend de noot van Hayoit de Termicourt, R., sub Cass., 18 oktober 1943, Pas., 1944, 5, over 
'1'effet absolu de la cassation, quant aux chefs de dispositif qu'elle frappe" en de voetnoot 6, su
pra. Door de absolute werking van de vemietiging kan de rechter op verwijzing, na cassatie op de 
strafVordering, een zwaardere straf opleggen dan die welke de vernietigde beslissing had gewe
zen, in zoverre de rechter die deze beslissing had gewezen zulks had kunnen doen, met evenwel 
het voorbehoud dat het cassatieberoep van de beklaagde aileen die wetschendingen bij het Hof aan
hanging maakt die te zijnen nadeel zijn begaan. 

Zie ook Cass., 8 november 1965, Pas., 1965, p. 324-325: "La violation de la loi une fois con
statee entraine la cassation totale ou partielle, selon les cas, mais toujours pure et simple, de la 
decision attaquee; qu'il s'ensuit que la cassation (. .. ) n'est pas prononcee par voie d'emendation a 
son profit, c'est-a-dire seulement en tant que le dispositif de la decision est defavorable (au prevenu-
demandeur )". · 
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Wat de overige componenten van de beslissing betreft, is het antwoord niet zo evi
dent. 

De regel zou kunnen zijn dat de omvang en de uitbreiding van de cassatie door het 
hoofdzakelijk of bijkomstig karakter van de strafonderdelen gepaaid worden. 

Er zou enkel uitzondering worden gemaakt op de principiele regel van de volle
dige cassatie, wanneer de nietigheid uitsluitend betrekking heeft "op wat be
schouwd wordt te behoren tot de bijkomende straffen en maatregelen". Die formule 
is evenwel bezwaarlijk bruikbaar omdat zij verwarringscheppend is. 

Uit de rechtspraak blijkt inderdaad dat het Hofvan Cassatie van het klassieke on
derscheid, dat de rechtsleer maakt tussen hoofdstraffen en bijkomende straffen, sinds 
lange jaren heeft afgezien. 

Aldus worden, bvb. de gevangenisstraf, de geldboete en de verbeurdverklaring, die 
bij eenzelfde vonnis worden uitgesproken ten laste van een beklaagde voor een uniek 
feit, of voor een complex van feiten in eendaagse samenloop, als een unieke, globale 
straf beschouwd. 

De onwettigheid die slechts een onderdeel van die zogenaamde globale strafbe
treft, strekt zich aldus uit tot de hele uitspraak over de strafvordering voor dat ene 
misdrijf, omdat dit strafonderdeel beschouwd wordt als behorend tot de hoofdstraf. 

Dit is een reeds oude stellingname van het Hof, die blijkt uit verschillende arres
ten, met name van 16 november 1920 (Pas., 1920, 129), 16 oktober en 11 decem
ber 1933 (Pas., 1934, pp. 22 en 96, met belangwekkende voetnoten getekend respek
tievelijk P.L. en L.C.) (12). 

In de samenvatting 3° van het arrest van 16 oktober 1933, leest men: "La con
damnation a la peine accessoire a les memes motifs que la condamnation a la peine 
principale, etant, comme celle-ci, la consequence de la declaration de culpabilite ( ... )". 
Dit verwoordt wel de opvatting dat de beslissing in strafzaken in de regel een en on
splitsbaar is. 

* 
* * 

Kan uit de rechtspraak van het Hof lering worden getrokken? (13) 
Leerzaam is de rechtspraak van het Hofte raadplegen in verband met de geval

len van volledige of gedeeltelijke cassatie. 

(12) Lees o.a. de voetnoot getekend P.L., sub Cass., 16 november 1920 : "Le juge du fond, lorsqu'il 
condamne, a raison d'un fait unique, a une peine d'emprisonnement, a une peine d'amende et a 
une peine d'emprisonnement subsidiaire, ne condamne en realite qu'a une peine unique formee 
de la reunion de ces trois elements : l'emprisonnement principal, l'amende et l'emprisonnement 
subsidiaire. Si l'un de ces elements est illegal, la peine totale est illegale. Comme, d'autre part, 
en matiere correctionnelle, le juge qui prononce la peine est le juge qui apprecie le fait, la cas
sation doit etre prononcee pour le tout, et, par suite, le prevenu pourra, le cas echeant, etre ac
quitte par le juge de renvoi. (Cass., 15 janvier 1917, Pas., 1917, 370 et la note)". 

Lees oak de voetnoot, eveneens getekend P.L., sub Cass., 16 oktober 1933, Pas., 1934, p. 23: "La 
Cour de cassation considere que l'amende est avec l'emprisonnement partie de la peine princi
pale et, en cas l'amende illegale, elle casse pour le tout." 

Na een verwijzing naar Nypels en Servais, schrijft de annotator: "Ces auteurs semblent em
ployer !'expression 'peine accessoire' dans le sens d'une peine mains ii:nportante que l'autre dite 
'peine principale': ainsi l'amende prononcee avec l'emprisonnement. Nous considerons ici comme 
peine accessoire celle qui est prononcee comme (la resultante d'une peine dite principale ala
quelle l'inculpe est condamne (voy. Code penal, art. 31, 32, 33, etc.). Nile Code penal, ni Haus ne 
semblent user de !'expression 'peine accessoire' avec la portee que lui donnent Nypels et Ser
vais." 

(13) Ret is hier niet de bedoeling een inventaris van de rechtspraak van het Hofte geven. Daar
voor wordt de reeds geciteerde rechtsleer profijtelijk geraadpleegd, waarin het klassieke onder
scheid tussen gehele en beperkte cassatie wordt gedaan. 

Over het probleem van omvang van cassatie, kan men zich overigens moeizaam van de in
druk ontdoen dat de rechtspraak aan rechtlijnigheid en eenduidigheid ontbreekt en eerder op een 
casu!stiek lijkt, waarin het niet gemakkelijk is "een scherpe scheidingslijn te bepalen tussen wat 
mag en wat niet mag, op grand van een welbepaalde regel" (Krings, E., op.cit., nr. 26). 
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Gevallen van volledige cassatie 

M.b.t. de omvang van de cassatie, behoort tot de hoofdstraf, of is rechtstreeks ver
bonden aan de beslissing over de hoofdstraf, zodat er tot volledige cassatie aanlei
ding is, niet aileen de eigenlijke hoofdgevangenisstraf volgens de klassieke accep
tie, maar ook, als onderdeel of bestanddeel ervan : 

- de (onterechte) strafVerzwaring wegens herhaling (Cass., 24 augustus 1998, nr. 
372); 

- de geldboete uitgesproken samen met de hoofdgevangenisstraf; 

Aldus zou bij veroordeling tot een geldboete benevens de gevangenisstraf, "de on
wettelijkheid van een der elementen van de enige toegepaste straf van x maanden en 
x frank geldboete de onwettelijkheid van de ganse straften gevolge (hebben)" (Cass., 
21 mei 1974, A. C., 1974, 1051); 

- een onwettig verleend uitstel, "omdat het uitstel van de tenuitvoerlegging van 
de straf een bestanddeel is van de straf' (Cass., 5 oktober 1988, nr. 88; 20 juni 1995, 
nr. 317, 10 september 1997, nr. 343); 

Hetzelfde geldt voor een probatie-uitstel, wanneer niet vastgesteld is dat de ver
oordeelde zich heeft verbonden de voorwaarden na te leven (Cass., 29 novem
ber 1988, nr. 185); 

Dit is evenwel niet het geval, wanneer het kwantum van de straf door het verle
nen van uitstel niet wordt be"invloed; in dit laatste geval is er enkel cassatie betref
fend het verleende uitstel, zonder verwijzing; 

(Zie conclusie van advocaat-generaal Janssens de Bisthoven voor Cass., 14 juni 1989, 
in Pas., nr. 602). (Zie ook Cass., 2 mei 1966, Pas., 1966, p. 1116); 

- het herstel van de plaats in haar vorige staat inzake stedenbouw, omdat die maat
regel, hoewel geen straf zijnde, als een verplichte aanvulling van de beslissing op de 
strafVordering wordt beschouwd; 

(Zie de conclusie adv.-gen. Lenaerts voor Cass., 9 maart 1976, A. C., 1976, p. 785 e.v.; 
Cass., 20 januari 1993, nrs. 39, 39bis en 39ter, met voetnoot getekend E.L.; in de an
dere zin: Cass., 13 juni 1977, A. C. 1977, 1052; 12 april1994, met noot getekend R. De
clercq, in R. W., 1994-95, 193). (Zie ook Faustin Helie, op.cit., nr. 5391); 

- het onwettig uitgesproken verbod om de geneeskunde uit te oefenen (Cass., 14 no
vember 1989, nr. 158, te vergelijken met Cass., 2 juni 1998, J.L.M.B. 1999, p. 1381); 

- het onwettig rijverbod, omdat "het een bestanddeel van de straf is en geen af
zonderlijke straf' (Cass., 3 februari 1976, A. C. 1976, 656; 23 januari 1985, nr. 301); 
of omdat "la decheance du droit de conduire fait partie d'un tout homogfme et que 
l'illegalite de pareille decheance affectait necessairement I' ensemble" (noot get. R. De
clercq, sub Cass., 5 april1977, R.D.P. 1977, 333); 

Anders is het wanneer het verval om te besturen als veiligheidsmaatregel wordt uit
gesproken (Cass., 24 januari 1977, met kritische noot getekend R-A D., A. C. 1977, p. 
578). 

* 
* * 

De omvang van de cassatie wordt aldus door het onderscheid hoofd- en bijko· 
mende straf gedetermineerd. Raoul Declercq begrijpt dit onderscheid als volgt : Af
gezien van het klassiek onderscheid hoofd~ en bijkomende straf, worden de onder
scheiden straffen als een enig hoofdstraf beschouwd omdat zij "sont jugees d'une grauite 
intrinseque telle, que, prononcees seules au en combinaison avec d'autres, elles sont, 
par essence, classees parmi les peines 'principales'; une illegalite qui les affecte at
teint par le fait meme I' ensemble de la peine" (R.D.P., 1977, 335). 

Die voorbeelden volstaan om te beseffen dat "grondige maatstaven ontbreken" (noot 
R.D., sub Cass., 14 november 1989, A. C., 1989-90, nr 158). 
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Blijft de vraag of een volledige cassatie zo onvermijdbaar is? Wanneer de grond van 
vernietiging zich verder in de structuur van de beslissing dan de componenten 1 tot 
5 bevindt, is het wel redelijk maar ook proces-economisch verantwoord het hele pro
ces over te doen? 

Uit de rechtspraak van het Hof zou wel kunnen blijken dat de regel van de eenheid
onsplitsbaarbeid ten koste van een volledige cassatie geen absoluut gebiedende prijs 
is. 

Bressen werden inderdaad geopend, die het misschien mogelijk maken op een te 
strakke regel te schieten ... 

* 
* * 

Gevallen van beperkte cassatie 
Wanneer de onwettigheid slechts een bijkomstig onderdeel van de beslissing over 

de straf treft, zou de cassatie tot dit onderdeel beperkt kunnen blijven, en bij voor
beeld wanneer de onwettigheid betrekking heeft op : 

- de verbeurdverklaring, omdat niet is vastgesteld dat aan de wettelijke vereis
ten is voldaan (Cass., 27 maart 1990, nr 452). Dit is in tegenstrijd met de sinds 1933 
(cfr. supra) door het Hof aangenomen stelling, volgens welke de verbeurdverklaring 
met de gevangenisstraf en de geldboete als een unieke straf beschouwd wordt; 

- de ontzetting van rechten van art. 31 Sw. (Cass., 15 december 1992, nr. 794), bvb. 
het verzuimen de ontzetting uit te spreken (Cass., 9 maart 1925, Pas., 1925, 171); 

- de ontzetting uit de ouderlijke macht (Cass., 7 januari 1924, Pas., 1924, 114); 
- de min een rijverbod verbonden verplichting om aan een examen te voldoen (Cass., 

7 oktober 1980, nr 82); 
- de beveiligingsmaatregel bevolen samen met de vervallenverklaring (Cass., 6 ok

tober 1998, nr. 431); 
de oplegging van een voertuig in verkeerszaken ( Cass., 22 juli 197 4, A. C. 197 4, 1234); 
de bekendmaking van de veroordeling wegens bankbreuk (Cass., 18 decem

ber 1978, p. 455); 
- de fiscale geldboete (Cass., 5 december 1989, nr. 221); 
- de wettelijke herleiding van de straf in geval van meerdaadse samenloop. Bij een-

daadse samenloop integendeel, zal de cassatie wegens een onwettigheid die op een van 
de misdrijven betrekking heeft, worden uitgebreid tot de hele beslissing nopens de sa
menlopende of voortgezette misdrijven, omdat de feiten als een unieke, onsplits
bare gedraging wordt beschouwd. (Cass., 24 januari 1977, 575; 11 juni 1991, nr. 523, 
1007; 23 november 1990, nr. 161, 341); 

- de vervangende gevangenisstraf (Cass., 21 april1999); 
- het onwettig verzuimen een vervangende gevangenisstrafuit te spreken (Cass., 

21 februari 1989, nr. 349); 
- de beslissing over de onmiddellijke aanhouding (zie de noot getekend M.D.S. sub 

Cass., 16 mei 1995, A. C. 1995, nr. 240); 

- de motivering, zoals vereist door art. 195 Sv. (zie J.L. Denis, inR.D.P., 1997,1025, 
en de noot getekend M. De Swaef in R. W, 1991-92, 1364); 

Vroeger oordeelde men er heel anders over : wanneer de nietigheid enkel betrek
king had op de straftoemeting, moest er niettemin eengehele cassatie zijn, "car pour 
apprecier la mesure de la peine, il est necessaire d'apprecier les faits incrimines" (Faus
tin Helie, op.cit., nr. 5390; Cass. fr., 16 november 1827, rapport M. Mangin); 

Met de aanvulling van art. 195 Sv., door de wet van 27 april1987, blijkt een an
dere opvatting de voorkeur te hebben gekregen, die weliswaar geen splitsing tussen 
de schuldigverklaring en de straftoemeting toelaat, maar toch een cesuur maakt in 
de appreciatie van de rechter, die, na zijn appreciatie van het strafbaar karakter van 
de gedraging van de dader, voor de aard en de maat van de straf een specifieke mo
tivering moet uitdokteren; 
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de veroordeling tot de gerechtskosten (Cass., 14 november 1995, nr. 495). 

* 
* * 

Besluit 

329 

Een uitgangspunt voor de besluitvorming over de omvang van een cassatie in straf
zaken kan wellicht uit de bepaling van de hoofdtaak van het Hofvan Cassatie afge
leid worden (14). 

Die hoofdtaak is het waarborgen van de eenheid bij de toepassing en de interpre
tatie van de wet (15). Het Hofvernietigt een beslissing aileen bij overtreding van de 
wet, miskenning van een algemeen rechtsbeginsel, of schending van een substan
tiiHe of op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm. 

Ten respecte van '1a liberte du juge de renvoi que la cour en tend lier le moins pos
sible" (16), beslist de cassatierechter niet zelf over de zaak. Zijn uitspraak heeft ove
rigens, behalve in het uitzonderlijk geval bepaald in artikel 1119 van het Gerechte
lijk Wetboek, geen gezag van gewijsde t.o.v. de rechter op verwijzing, die door de 
juridische beslissing van het Hof niet gebonden is. 

Uitgaande van die bedenkingen zou, als uitzondering op de regel van de gehele cas
satie, een gedeeltelijk cassatie van de beslissing in strafzaken mogelijk zijn, als er bij 
de rechter op verwijzing geen risico wordt geschapen voor tegenstrijdigheid tussen, ener
zijds, het deel van de bestreden beslissing dat door de cassatie niet wordt geraakt en 
aldus kracht van gewijsde heeft, en, anderzijds, het deel waarover ingevolge de ver
nietiging nog moet worden geoordeeld. 

Om dit in een regel te verwoorden en te omlijnen, moet de beslissing in strafza
ken opnieuw in haar complexiteit in aanmerking worden genomen. 

* 
* * 

Er zijn in de beslissing van de strafrechter componenten die zo nauw met elkaar ver
bonden zijn, dat het niet denkbaar is ze afzonderlijk te beoordelen. Zij staan in de smelt
kroes waar de strafrechter zijn oordeel vormt. Het gaat over : 

de vaststelling over het telastegelegde feit; 

- de beslissing over de schuldigheid van de beklaagde; 

- de wettelijke straf. 

Die componenten zijn onontbeerlijk, maar zij zijn ook voldoende om de beslissing 
van de strafrechter te vormen. Zij maken de harde kern van de beslissing uit en vor
men daarom een onsplitsbaar geheel. 

Er zijn andere componenten die betrekking hebben op : de bijkomende straffen
in de klassieke bevatting van de uitdrukking (cfr. supra)-, de straftoemeting, het al 
of niet uitstellen van de strafuitvoering, enz. 

Behoren die componenten ook tot de harde kern van de beslissing? Of mag men ze 
beschouwen als onderdelen die, hoewel wettelijk verplichtend, zich aan de periferie 
bevinden, zodat, bij cassatie op een van die onderdelen, de rechter op verwijzing daar
over vrij uitspraak kan doen, zonder miskenning van het rechterlijk gewijsde, zon
der gevaar voor contradictie of incoherentie met de delen van die beslissing die cassatie
bestendig zijn gebleven, maar ook zonder aantasting van zijn innerlijke overtuiging? 

Er is op die vraag geen uniek, principieel antwoord. 

(14) MEEUS A., op.cit., p 191, "II existe une relation entre la theorie de l'etendue de la cassa
tion et la conception que l'on se fait de la mission de la Cour." 

(15) Procureur-generaal E. Krings, 1 september 1987, "Kritische kanttekeningen bij een ver
jaardag", A. C., 1987-88, nr. 33, p. 37. 

(16) A. MEEUS, ibid.; de rede van procureur-generaal Dumon, van 3 september 1979, "Over de 
Rechtstaat", nr. 8 e.v. 
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Ret antwoord kan desgevallend van de motivering van de feitenrechter afhan
gen, als, bvb., duidelijk blijkt dat zijn beslissing over de zogenaamde periferische on
derdelen rechtstreeks door zijn beslissing over de hoofdcomponenten bei:nvloed werd, 
zodat er tussen de onderdelen van zijn beslissing een nauw verband dient gelegd, dat 
een ontkoppeling van de onderdelen uitsluit. 

Dit ontsnapt aan de controle van het Hof, omdat het tot de feitelijke beoordeling van 
de grondrechten behoort (Krings, E., op.cit., T.P.R., 1995, nr. 27). 

De uitbreiding van de cassatie tot het geheel van de bestreden beslissing dringt zich 
in die gevallen op. 

Indien, evenwel, zulk een verband uit de bestreden beslissing niet blijkt, is een split
sing van het te vernietigen onderdeel niet hinderlijk voor het verder afhandelen van 
de zaak. Een gedeeltelijke cassatie is dan juridisch aanvaardbaar maar ook proces
economisch een goede oplossing (17). 

Volgens de rechtspraak van het Franse Hof van Cassatie wordt er op de onsplits
baarheid van de beslissing van de strafrechter uitzondering gemaakt, '1orsque la cas
sation ne concerns que des dispositions purement accessoires de la decision ( ... ) ou a 
propos de la motivation speciale de la sanction, ce qui conduit a ecarter l'indivisibilite 
entre le prononce de la peine et la declaration de culpabilite, lorsque celle-ci n'encourt 
pas de censure" (18). 

In Nederland zou "de Hoge Raad in gevallen waarin in feite na een fair proces een 
goede beslissing is gevallen, fouten van de feitenrechter door de vingers ( ... ) zien en 
waar mogelijk (herstellen)". (E. Von Brucken Fock en A. van Dorst, 1988, Cassatie in 
strafzaken, tweede druk, p. 215). 

* 
* * 

De grenzen van de beperkte cassatie 

De ontkoppeling van bepaalde onderdelen van de beslissing van de strafrechter is 
m.i. niet te verantwoorden, wanneer de bedoelde onderdelen in verband staan met het 
bewezen verklaren van het telastegelegde feit, met de schuldigverklaring, of met de 
eraan verbonden straf(fen) en maatregelen. 

De ontkoppeling tussen schuldigverklaring en straftoemeting zou evenwel moge
lijk zijn, in de gevallen waarin de wet, en meer bepaald art. 195 Sv, een specifieke mo
tivering van de straftoemeting vereist, en aileen maar als de nietigheid op die spe
cifieke motivering betrekking heeft. 

De wetgever heeft overigens, met het invoeren in 1987 van een bijzondere 
motiveringsverplichting van de straftoemeting, zelf een cesuur tussen schuld en straf 
impliciet aanvaardbaar gemaakt, en aldus afbreuk gedaan aan de traditionele on
splitsbaarbeid tussen schuldigverklaring en straftoemeting, in zoverre de rechter in 
een afzonderlijke en specifieke motivering de redenen moet vermelden waarom hij "der
gelijke straf of dergelijke maatregel uitspreekt". 

(17) Procureur-generaal Lenaerts (2 september 1991, "Cassatierechtspraak vandaag", nr. 13) 
wees op "het aantal vernietigingen wegens vormgetrekon in de ruimste zin, motiveringe
tekortkomingen inbegrepen", om de vraag te stellen "of die gebreken ( ... ) wel een determine
rende invloed op de beslissingen hebben gehad. Is er dan wel voldoende reden om die gebreken 
met vernietiging te bestraffen?" Lees oak procureur-generaal R. Hayoit de Termicourt, "Propos sur 
l'article 95 de la Constitution", van 15 september 1954, p. 5 e.v. 

(18) Cass. fr., 26 oktober 1995 en 7 december 1995, Bull. crim., nrs. 324 en 374, pp. 908 en 1095, 
en andere verwijzingen naar de Franse rechtspraak in de voetnoot sub. Cass., 17 februari 1998, 
A.C., 1998, nr. 95. 
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Indien men in aanmerking neemt dat art. 195 Sv. een formele vereiste stelt, mag 
de onwettigheid die niet op de straf als dusdanig, maar enkel op de formele recht
vaardiging van haar toemeting betrekking heeft, tot de vernietiging van de aldus on
wettig verantwoorde straf leiden zonder uitbreiding van de cassatie naar de onder
delen van de beslissing die niet voor kritiek vatbaar zijn, "en vertu du principe de la 
chose jugee qui maintient toutes les dispositions qui ne sont pas necessairement ebran
lees par la nullite" (19). 

Deze inperking van de omvang van de cassatie heeft wel als corollair dat het Hof, 
naast de controle van de motivering van de straf, de mid del en die betrekking heb
ben op de schuldigverklaring ook op hun merites zal moeten toetsen teneinde na te 
gaan of het toch niet de uitgebreide vernietiging dient uit te spreken. 

Het kan inderdaad zijn dat de vastgestelde onregelmatigheid die tot de vernieti
ging met verwijzing aanleiding geeft, niet tot een louter motiveringsgebrek van de straf 
is te herleiden, maar de wettigheid zelf van de straf in het gedrang brengt. In zoda
nig geval dringt zich een gehele cassatie op; omdat de onwettige straf of strafmaat met 
de schuldigverklaring innig verbonden is. 

Die oplossing, die ook deze is van het Franse Hofvan Cassatie, biedt voordelen, ener
zijds, het voordeel dat de rechter op verwijzing zich nog slechts over een deelaspect 
van het strafproces, de straftoemeting en haar rechtvaardiging, dient uit te spre
ken, en, anderzijds, het voordeel dat de afbandeling van de civielrechtelijke aspec
ten van de zaak niet verbonden wordt aan een formele onregelmatigheid die, in we
zen, vreemd is aan de eigenlijke aansprakelijkheidsproblematiek (20). 

Na gedeeltelijke cassatie wijst de rechter op verwijzing een nieuwe beslissing over 
de straftoemeting met, ditmaal, een aangepaste motivering, ten minste als de wet hem 
die keuze laat, en als hij meent de bedoelde straf te moeten uitspreken. 

Hij spreekt zich dus niet uit over de schuldigverklaring, die onaanvechtbaar, cassatie
bestendig vaststaat, anders gezegd, kracht van gewijsde heeft. Voor het overige zal hij, 
binnen de wettelijke mogelijkheden, alle beoordelingsvrijheid bezitten, zodat hij, be
houdens wettelijke verplichting, zelfs niet gehouden is, tegen zijn innerlijke overtui
ging, de bijkomende straf, die in de bestreden beslissing onregelmatig was gemoti
veerd, uit te spreken (21). 

Met de tegenovergestelde oplossing, d.i. een uitbreiding van cassatie tot de ge
hele beslissing, zou de verwijzingsrechter andere beslissingen kunnen nemen dan deze 
die niet bekritiseerd werden. 

De aldus voorgestelde wijziging van de rechtspraak moet als een zuivere regel van 
cassatietechniek aangezien worden, gebaseerd op redenen van billijkheid, van pro
portionaliteit, van proces-economische aard : het kan, desgavallend, aangewezen zijn 
een gehele cassatie te vermijden, gelet op de disproportionele gevolgen op civielrech
telijk vlak, om, bvb., het hele proces niet te moeten overdoen. 

De cassatietechnische oplossing van een gedeeltelijke cassatie mag er evenwel niet 
toe leiden de feitenrechter de mogelijkheid te geven zijn beslissing te splitsen om, bvb., 
na de uitspraak over de schuld, om opportuniteitsredenen of om andere goede rede
nen zijn beslissing over de straf uit te stellen. 

(19) Faustin Helie, op.cit., nr. 5391: "En ce qui concerne I' application de la peine, il faut ( ... )dis
tinguer le cas oil la cassation n'atteint qu'une peine accessoire ou une mesure du dispositif qui peut 
etre efface sans toucher au jugement lui-meme." · 

(20) De omstandigheid dat, na een gedeeltelijke cassatie, de rechter op verwijzing zich niet meer 
heeft uit te spreken over de schuld, zou overigens geen nieuwigheid uitmaken (de reeds geci
teerde gevallen van gedeeltelijke cassatie van bijkomende straffen en maatregelen, of de herroe
ping van de opschorting van de uitspraak van de veroordeling, waar de Bchuldvraag niet meer aan 
de orde komt- art. 13 Probatiewet. In de voorgenomen invoering van het zogenaamd snel
recht is ook voorzien de veroordeling en de straftoemeting los te koppelen). 

(21) In eerder zeldzame gevallen, waar ondertussen de veljming van de stra:!Vordering zou zijn 
tussengekomen, of de redelijke termijn overschreden, zou de zaak penaal als afgedaan be
schouwd worden enkel met de schuldigverklaring die reeds op regelmatige wijze was uitgespro
ken (Cass., 9 dec. 1997, nr. 543; Rozie, J., "Schuldigverklating bij overschrijding van de rede
lijke termijn", R. W, 1998-99, 2). 
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Onverkort blijft voor de feitenrechter de regel van eenheid-onsplitsbaarheid, val
gens welke hij zich over de schuldvraag en over de strafmaatregelen in een vonnis of 
arrest moet uitspreken. 

* 
* * 

Besluit : een beperkte cassatie wat de beslissing over het verval van het recht tot be
sturen van een voertuig betreft. 

ARREST 

(A.R. P.97.1697.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 4 december 1997 in ha
ger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Dendermonde; 

I. Op de voorziening van Gunter Van Esbroeck : 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 

schending van artikel 195, tweede en laatste lid, Wetboek van StrafVordering (zo
als gewijzigd bij wet van 27 april 1987 en bij wet van 24 december 1993), 

doordat de rechtbank van eerste aanleg eiser in het bestreden vonnis, met beves
tiging van het vonnis van de Politierechtbank te Dendermonde van 6 mei 1997, we
gens het onopzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen veroordeelt tot een hoofd
gevangenisstrafvan drie maanden met uitstel gedurende een termijn van drie jaar, 
een geldboete van 200 frank en eiser vervallen verklaart van het recht tot sturen voor 
een termijn van drie maanden; de rechtbank van eerste aanleg hierbij overweegt dat 
"de tenlastelegging weerhouden in hoofde van (eiser) (. .. )in deze instantie bewezen 
(is) gebleven en ( ... ) door de eerste rechter op passende en rechtmatige wijze (werd) 
bestraft" (vonnis, p. 4, tweede alinea); de eerste rechter reeds een rijverbod van drie 
maanden had opgelegd en hij deze straf gerechtvaardigd achtte "gezien de ernst van 
de gedragingen" (vonnis van 6 mei 1997, p. 4, voorlaatste alinea); 

en doordat de rechtbank van eerste aanleg eiseres in het bestreden vonnis, ge
zien de strafrechtelijke veroordeling van eiser, op burgerrechtelijk vlak veroordeelt tot 
betaling van provisionele vergoedingen van 1.000.000 frank en 1 frank aan respec
tievelijk de heer Nelis en mevrouw Verhelst; 

terwijl de rechtbank van eerste aanleg, wanneer zij het verval van het recht tot stu
ren van onder meer een motorvoertuig uitspreekt, overeenkomstig artikel 195, tweede 
en laatste lid, Wetboek van StrafVordering, nauwkeurig maar op een wijze die be
knopt mag zijn, de redenen moet vermelden waarom zij dergelijke straf, waartoe de 
wet haar vrije beoordeling overlaat, heeft gekozen en zij eveneens de duur van deze 
straf dient te rechtvaardigen; de rechtbank van eerste aanleg, zonder de overwegin
gen van het beroepen vonnis desbetreffend over te nemen, ter rechtvaardiging van de 
aan eiser opgelegde straf er enkel op wijst dat de inbreuk op artikel 418 Strafwet
boek "op passende en rechtmatige wijze" werd bestraft door de eerste rechter en al
dus niet voldoet aan de verplichting om de reden te vermelden waarom zij een vervallen
verklaring van het recht op sturen uitspreekt en waarom zij die strafinaat toepast; zelfs 
indien dient aangenomen te worden dat de rechtbank van eerste aanleg in het be
streden vonnis de motivering van de straf door de eerste rechter heeft overgeno
men, quod non, niet werd voldaan aan de motiveringsverplichting van artikel 195 Wet
hoek van Strafvordering, nu de eerste rechte;r er zich toe beperkt het opgelegde rijverbod 
te motiveren door verwijzing naar "de ernst van de gedragingen"; het verval van het 
recht tot sturen aldus slechts werd gemotiveerd door verwijzing naar een algemeen 
en niet gei:ndividualiseerd criterium, 
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zodat het bestreden vonnis niet nauwkeurig de reden vermeldt waarom het ver
val van het recht tot sturen wordt uitgesproken en de beslissing mitsdien niet regel
matig met redenen is omkleed (schending van artikel195, tweede en laatste lid, Wet
hoek van Strafvordering) : 

Overwegende dat de appelrechters eiser wegens de telastlegging A (on
opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen bij een verkeersonge
val) onder meer vervallen verklaren van het recht een motorvoertuig te be
sturen gedurende een termijn van drie maand; 

Dat de appelrechters in verband met de vermelde telastlegging oordelen 
dat ze "door de eerste rechter op passende en rechtmatige wijze (werd) be
straft"; dat de eerste rechter overwoog dat "voor de telastlegging A, gezien 
de ernst van de gedragingen, een vervallenverklaring dient uitgesproken" te 
worden; 

Overwegende dat het in hoger beroep gewezen vonnis door enkel de ernst 
van eisers gedragingen in aanmerking te nemen het uitgesproken venial niet 
overeenkomstig artikel195, tweede en derde lid, Wetboek van Strafvorde
ring motiveert; 

Dat het middel gegrond is; 

Overwegende dat de onwettigheid van het als straf opgelegde verval van 
het recht tot het besturen van een motorvoertuig zich uitstrekt tot de hele 
wegens de telastlegging uitgesproken bestraffing tenzij de onwettigheid van 
de motivering van de straf ook de schuldigverklaring betreft; 

En overwegende, wat de schuldigverklaring betreft, dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn geno
men en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen; 

II. Op de voorziening van De Cock N.V.: 

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het, recht
doende over de strafvordering, ten laste van eiser wegens de telastlegging 
straf uitspreekt; vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het, recht
doende over de burgerlijke rechtsvorderingen, de zaak terug verwijst naar 
de eerste rechter voor verdere behandeling op burgerlijk gebied; verwerpt de 
voorzieningen voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; zegt dat er 
geen grond tot verwijzing bestaat in zoverre het de vernietiging betreft van 
de beslissing waarbij op burgerrechtelijk gebied de zaak voor verdere be
handeling terug naar de eerste rechter wordt verwezen; veroordeelt de ei
sers in de helft van de kosten en laat de overige kosten ten laste van de Staat; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Ouden
aarde, zitting houdende in hoger beroep. 

8 februari 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslagge
ver: de h. Frere- Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, eerste advocaat
generaal - Advocaat : mr. Biitzler. 
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Nr. 99 

2e KAMER - 8 februari 2000 

CASSATIE- ALGEMEEN. OPDRACRT EN BESTAANSREDEN VAN RET ROF. AARD VAN RET 
CASSATIEGEDING- INTREKKING VAN EEN ARREST- VOORWAARDEN. 

Uit de wettelijke opdracht van het Hof volgt dat het bevoegd is en de verplichting heeft 
om, buiten het geval bedoeld bij art. 1113 Ger. W, een arrest dat een voorziening niet 
ontvankelijk heeft verklaard, in te trekken, indien de beslissing uitsluitend berust op 
een feitelijke vergissing die niet aan de verzoeker tot intrekking te wijten is en waar
tegen deze geen verweer heeft kunnen voeren (1). (Art. 1113 Ger.W.) 

(G ... E.A. T. G ... E.A.) 

ARREST 

(A.R. P.99.1805.N) 

RET HOF; - Gelet op het verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht en 
daarvan deel uitmaakt; 

Gelet op het arrest van het Hof van 23 maart 1999; 

I. Over de intrekking: 
Overwegende dat in de regel het Hof aileen in het bij artikelll13 Ge

rechtelijk Wetboek bedoelde geval een door hem gewezen arrest intrekt; dat 
evenwel uit de wettelijke opdracht van het Hof volgt dat het bevoegd is en 
de verplichting heeft om, buiten het in het bij artikel 1113 Gerechtelijk Wet
hoek bedoelde geval, een arrest dat een voorziening niet ontvankelijk heeft 
verklaard, in te trekken, indien de beslissing uitsluitend berust op een fei
telijke vergissing die niet aan de verzoeker tot intrekking is te wijten en waar
tegen hij geen verweer heeft kunnen voeren; 

Overwegende dat, enerzijds, het Hof in zijn arrest van 23 maart 1999 op 
het cassatieberoep van V. .. G ... en Transport Albert Brille N.V., de eisers sub 
I, het op 31 oktober 1997 in hager beroep door de Correctionele Rechtbank 
te Kortrijk gewezen vonnis heeft vemietigd in zoverre het uitspraak doet over 
de tegen V. .. G ... ingestelde strafvordering, alsmede over de door Mercator 
en Noordstar N.V., H ... E ... M ... , E. .. G ... en Duson-Joly N.V., de verweer
ders sub II, tegen Transport Albert Brille N.V. ingestelde burgerlijke rechts
vorderingen, het heeft vastgesteld dat de beslissing waarbij TransportAl
bert Brille N.V. civielrechtelijk aansprakelijk wordt verklaard voor de kost-en 
waarin V. .. G ... wordt veroordeeld, zonder voorwerp is, en, ten slotte, het 
Transport Albert Brille N.V., V ... G ... en ABE N.V. heeft veroordeeld in de kos
ten van hun voorzieningen en de aldus beperkte zaak heeft verwezen naar 
de Correctionele Rechtbank te leper, zitting houdend in hoger beroep; 

Overwegende dat, anderzijds, het Hof in zijn arrest van 23 maart 1999 het 
door Transport Albert Brille N.V., V. .. G ... en ABE N.V., burgerlijke par
tijen, de eisers sub II, tegen het op 31 oktober 1997 in hoger beroep door de 

(1) Cass., 23 feb. 1990,A.R. F.1849.N, nr. 387. Zie: Cass., 31 okt. 1995,A.R. P.95.1126.N, nr. 465; 
22 juni 1998, A.R. S.97.014l.N, nr. 330. 
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Correctionele Rechtbank te Kortrijk gewezen vonnis ingestelde cassatie
beroep niet ontvankelijk heeft verklaard, en hen heeft veroordeeld in de kos
ten van hun voorziening op grand van volgende motivering : "Dat, om te vol
doen aan het voorschrift van artikel 418, eerste lid, Wetboek van 
StrafVordering, een volledig afschrift van de akte van verklaring van voor
ziening van de burgerlijke partij moet worden betekend aan de partijen te
gen wie het gericht is; dat te dezen het door de eisers, burgerlijke par
tijen, tijdig in origineel overgelegd exploot van betekening aan de verweerders 
E ... G ... en Duson-Joly N.V., alsmede aan de procureur des Konings bij de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk, van de verklaring van voorzie
ning, vermeldt : 'Dat verzoekers als burgerlijke partijen zich in cassatie heb
ben voorzien tegen alle schikkingen als burgerlijke partijen betreffende een 
vonnis uitgesproken door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk, cor
rectionele kamer met drie rechters, zetelend in graad van hager beroep op 
31.10.97. En terzelfdertijd en op zelfde verzoek als hoven, heb ik, onderge
tekende gerechtsdeurwaarder, aan voornoemde betekenden, een gelijkvor
mige fotokopij gelaten van het uittreksel uit het register van de verklarin
gen van beroep in cassatie gehouden ter griffie van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg van het arrondissement Kortrijk, Provincie West-Vlaanderen, waar
uit blijkt dat het beroep in cassatie werd ingesteld op 17 .11.97'; dat, in strijd 
met de vermeldingen in het exploot van betekening van het cassatie
beroep, geen eensluidend verklaard afschrift van de akte van voorziening bij 
het origineel is gevoegd, maar een fotokopie van het bestreden vonnis, zo
dat de overgelegde stukken niet toelaten na te gaan of een volledig af
schrift van de akte van verklaring van voorziening aan de verweerders is be
tekend en aldus aan het voorschrift van artikel418, eerste lid, Wetboek van 
StrafVordering is voldaan"; 

Overwegende dat het Hof aldus het exploot van betekening bij vergis
sing begreep in de zin dat het exploot vermeldt dat een eensluidend ver
klaard afschrift van de akte van voorziening bij het origineel is gevoegd, ter
wijl, zoals de verzoekers opmerken, het dit in werkelijkheid niet vermeldt, 
maar bedoelt dat afschrift werd gelaten van het exploot van betekening zelf, 
samen met een gelijkvormige fotokopie van het erin betekende uittreksel; 

Dat het Hof, voortgaande op de vermelde onjuiste lezing van het exploot 
van betekening, tot het besluit kwam dat geen volledig afschrift van de akte 
van verklaring van voorziening van de verzoekers werd overgelegd, ter
wijl de betekening daarvan aan de partijen tegen wie het gericht was, be
vestigd werd door de akte van betekening zelf; 

Dat er grand is het arrest van 23 maart 1999 gedeeltelijk in te trekken en 
bij wege van nieuwe beschikking recht te doen op het door de eisers sub II, 
dit zijn de huidige verzoekers, ingestelde cassatieberoep; 

Om die redenen, trekt gedeeltelijk in het arrest, op 23 maart 1999 door het 
Hof gewezen in de zaak P.97.1539.N, en doet, bij wijze van nieuwe beslis
sing, uitspraak over de voorziening; ... laat de kosten van het verzoek tot in
trekking ten laste van de Staat; ... verwijst dit gedeelte van de zaak even
eens naar de Correctionele Rechtbank te leper, zitting houdend in hager 
beroep 

8 februari 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggeuer: de h. Huybrechts- Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, eerste 
advocaat-generaal - Aduocaat : mr. De Gryse. 
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Nr. 100 

2e KAMER (VOLTALLIGE ZITTING) - 8 februari 2000 

1° DESKUNDIGENONDERZOEK.:__ STRAFZAKEN- DESKUNDIGE AANGESTELD DOOR DE 
VONNISRECHTER- BEOORDELING VAN DE STRAFVORDERING- TEGENSPREKELIJKHEID- TOE
PASSELIJKHEID VAN DE BEPALINGEN VAN RET GERECHTELIJK WETBOEK- DRAAGWIJDTE. 

2° DESKUNDIGENONDERZOEK- STRAFZAKEN- DESKUNDIGE AANGESTELD DOOR DE 
VONNISRECHTER- BEOORDELING VAN UITSLUITEND BURGERLIJKE BELANGEN- TEGENSPRE
KELIJKHEID- TOEPASSELIJKHEID VAN DE BEPALINGEN VAN RET GERECHTELIJK WETBOEK
DRAAGWIJDTE. 

so BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING INGE
STELD VOOR DE STRAFRECHTER- DESKUNDIGENONDERZOEK- TEGENSPREKELIJKHEID- TOE
PASSELIJKHEID VAN DE BEPALINGEN VAN RET GERECHTELIJK WETBOEK- DRAAGWIJDTE. 

1°, 2° en so Zodra het deskundigenonderzoek, bevolen door het vonnisgerecht, strekt 
tot de beoordeling van de strafvordering zelf, staat het aan de rechter de modali
teiten ervan te bepalen, rekening houdend met het recht van verdediging en de ver
eisten van de strafvordering. De in de artikelen 973 en 978 Gerechtelijk Wetboek ver
melde verplichtingen voor de deskundige om de partijen op te roepen en zijn 
vaststelling aan hen kenbaar te maken en hun opmerkingen aan te tekenen, zijn dan 
niet van toepassing en het onderzoek moet in dat geval door de deskundige slechts 
op tegenspraak worden uitgevoerd, voor zover en in de mate dit hem in zijn op
dracht door de rechter wordt opgelegd. Wanneer evenwel een deskundigenonder
zoek uitsluitend burgerlijke belangen betreft, moeten de artikelen 973 en 978 van het 
Gerechtelijk Wetboek worden toegepast. (Artt. 2, 97S en 978 Ger.W.) (1) 

(R. .. T. R. .. ) 

De heer advocaat-generaal Duinslaeger heeft in substantie gezegd : 

1. Eiser werd als medepassagier gewond bij een verkeersongeval en stelde zich bur
gerlijke partij voor de politierechtbank. 

Bij vonnis van 24 februari 1994 werd verweerder op strafrechtelijk gebied veroor
deeld tot een enkele straf voor de verschillende tenlasteleggingen. Op burgerlijk 
gebied werd de eis van de burgerlijke partijen ontvankelijk en deels gegrond ver
klaard : aan heiden werd een provisionele som toegekend, terwijl tevens een geneesheer
deskundige werd aangesteld met de opdracht de duur en de graad van de werk
onbekwaamheid te onderzoeken, de nodige elementen tot het bepalen van de schade 
bij te brengen en de invloed na te gaan van het niet dragen van de autogordel. 

Bij vonnis van 7 november 1996 verklaart de politierechtbank de vordering van ei
ser deels gegrond. Tegen dit vonnis wordt door eiser hoger beroep aangetekend. 

Bij vonnis van 1S maart 1997 bevestigen de appelrechters het vonnis a quo in al zijn 
beschikkingen. Tegen dit laatste vonnis wordt cassatieberoep aangetekend door ei
ser. 

De memorie van eiser van 11 juni 1997 omvat drie middelen. 

2. Het eerste middel voert een schending aan van de artikelen 10 en 11 van de ge
coiirdineerde Grondwet, 4S, 44 en 148 van het Wetboek van Strafvordering, 962 en vol
gende, meer bepaald 965, 972, 97S, 978 en 979 van het Gerechtelijk Wetboek, 6.1 van 
het E.V.R.M., van de rechten van verdediging en van het algemeen beginsel dat een 
procedure tegensprekelijk moet worden gevoerd, doordat het bestreden vonnis, om het 

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



Nr. 100 HOF VAN CASSATIE 337 

verzoek van eiser strekkende tot een bijkomend deskundig onderzoek afte wijzen, be
slist "dat de regelen van het Gerechtelijk Wetboek niet van toepassing zijn op het des
kundigenonderzoek in strafzaken ( .. .) en het feit dat de werkzaamheden niet contra
dictoir gebeuren noch artikel 6 E. V.R.M., noch de rechten van verdediging schenden". 

In het eerste onderdeel wordt aangevoerd dat de regels van het Gerechtelijk Wet
hoek, meer bepaald de in artikel 973 en 978 vermelde verplichting voor de deskun
dige om de partijen op te roepen en zijn vaststellingen aan de partijen kenbaar te rna
ken en hun opmerkingen aan te tekenen, ook van toepassing zijn op het vonnisgerecht 
in strafzaken dat voor de oplossing van de burgerlijke gevolgen van een misdrijf een 
deskundigenonderzoek beveelt (schending van de artikelen 43, 44 en 148 Wetboek van 
Strafvordering en 962, 965, 973, 978 en 979 Gerechtelijk Wetboek) en dat, min
stens, een dergelijk deskundigenonderzoek, dat door de rechter ten grande in straf
zaken wordt bevolen ter bepaling van de burgerlijke belangen van de partijen, te
gensprekelijk dient te gebeuren (schending van artikel 6 E.V.R.M. en van het algemeen 
beginsel dat een procedure tegensprekelijk moet zijn en van de rechten van de ver
dediging). 

In een tweede onderdeel wordt aangevoerd dat het bestreden vonnis door de re
gels van het Gerechtelijk Wetboek, die de tegenspraak voorzien, niet toepasselijk te 
verklaren, de gelijkheid tussen burgers schendt door een discriminatie in te voeren 
tussen de gerechtelijke expertise in burgerlijke zaken en de gerechtelijke expertise in 
strafzaken en zodoende, wanneer de expertise door de bodemrechter in strafzaken wordt 
bevolen ter oplossing van een burgerlijk geschil- weze het de burgerrechtelijke ge
volgen van een misdrijf- een ongelijke behandeling tussen categorieen van perso
nen instelt, welke niet berust op een objectief criterium en niet redelijk verant
woord is. Het Hof wordt dan ook verzocht om, zo het eerste onderdeel niet gegrond 
bevonden wordt, de volgende prejudiciele vraag te stellen aan het Arbitragehof: "Wor
den de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, afzonderlijk of in samenhang gelezen met 
artikel 6 E. V.R.M. geschonden door de artikelen 43, 44 en 148 van het Wetboek van Straf
vordering en 962 en volgende, meer bepaald 973 en 978 van het Gerechtelijk Wet
hoek, in die zin gefnterpreteerd dat zij de door een strafrechter, handel end in de hoe
danigheid van bodemrechter, aangestelde deskundige niet zouden verplichten (. . .) de 
regels vervat in bovenvermelde artikelen van het Gerechtelijk Wetboek (na te !e
ven)?". 

3. Voor een goed begrip dienen de aangevoerde argumenten, op grond van de stuk
ken waarop het Hof vermag acht te slaan, nader gesitueerd te worden in hun juiste 
procescontekst : 

De deskundige werd aangesteld door de strafrechter, handelend als feitenrechter. 
Zijn opdracht hield aileen verband met de bepaling van de hoegrootheid van de schade. 

De deskundige verwittigde beide partijen per aangetekend schrijven van dag, plaats 
en uur van zijn onderzoeksverrichtingen. Het onderzoek zelf gebeurde in aanwezig
heid van eiser in cassatie - wiens medische toestand immers diende onderzocht te 
worden -, van Dr. Bosmans, behandelende geneesheer van eiser in cassatie die op
trad als "raadsgeneesheer" van betrokkene, en van de raadsgeneesheren van de ver
zekeringsmaatschappijen. In het verslag wordt geen gewag gemaakt van eventuele op
merkingen. 

Het verslag werd op 17 mei 1994 tegelijkertijd toegezonden aan de griffie van de 
Politierechtbank te Genk en, in kopij, aan de raadsman van eiser in cassatie. De be
vindingen van de expert lokten schriftelijke opmerkingen van eisers raadsgeneesheer 
Dr. Bosmans uit, die op 25 juni 1994 (door de raadsman van eiser in cassatie) door
gestuurd werden aan de deskundige. 

In zijn antwoord van 3 juli 1994 (waarnaar verwezen wordt in het bestreden von
nis) aan de raadsman van eiser in cassatie laat de deskundige weten dat hij de op
merkingen "aandachtig bestudeerd heeft", maar dat zij "te laat toegestuurd (wer
den)'', gezien "(zijn) (inmiddels neergelegd) voorlopig verslag definitiefwerd en zonder 
opmerkingen" waarbij gepreciseerd wordt dat "de politierechter niet gevraagd heeft 
te wachten op mogelijke opmerkingen". Tach gaat de deskundige in dit antwoord na
der in op de opmerkingen van Dr. Bosmans, die hij evenwel verwerpt. 



338 HOF VAN CASSATIE Nr. 100 

In zijn besluiten voor de politierechtbank werpt eiser in cassatie op dat "zijn rech
ten tijdens de gerechtsexpertise op emstige wijze werden geschonden" en verzoekt hij 
om een nieuw bijkomend deskundigenonderzock (door een college of door een an
dere expert). 

Dit verzoek wordt door de politierechtbank verworpen. Volgens de eerste rechter be
roept de burgerlijke partij zich ten onrechte op een schending van zijn rechten, "ge
zien de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het deskundigenonder
zoek niet van toepassing zijn op deskundigenonderzoeken in strafzaken, ook indien dit 
enkel betrekking heeft op de afhandeling van de burgerlijke vordering", zodat het ver
slag kon neergelegd worden zonder het eerst aan de kritiek van de partijen te on
derwerpen. In het vonnis wordt bovendien gepreciseerd dat de onderzoeksverrichtingen 
gebeurden in aanwezigheid van eiser in cassatie, dat diens rechten op behoorlijke wijze 
werden behartigd, gezien zijn raadsgeneesheer (eveneens) aanwezig was en er geen 
kritiek geformuleerd wordt op de werkwijze van de deskundige en dat niet blijkt dat 
het standpunt van de partijen niet zou gehoord zijn. 

In hoger beroep herhaalt eiser- die ook kritiek heeft op de inhoud van de beslui
ten van de deskundige in verband met de weerhouden graad van blijvende werk
onbekwaamheid - zijn verzoek om een nieuw deskundigenonderzoek wegens scherr
ding van de rechten van verdediging, omdat de deskundige onmiddellijk een definitief 
verslag neerlegde zonder eisers opmerkingen afte wachten. In zijn beroepsconclusies 
preciseert eiser uitdrukkelijk dat "het principe van de niet-toepasselijkheid van het Ge
rechtelijke Wetboek op het in strafzaken uitgevoerde deskundigenonderzoek uiter
aard niet wordt betwist", maar stelt hij wel vragen bij de conformiteit "van een en an
der" met artikel 6.1 E.V.R.M., omdat- zo blijkt verder- hij van oordeel is dat de 
beoordeling door de eerste rechter niet strookt met de "door het Hofvan Cassatie op
gelegde verplichting tot tegensprekelijke behandeling ten grande, nu de eerste rechter 
de discussie op medisch gebied als afgedaan beschouwde, daarbij eenvoudigweg ver
wijzende naar de bevindingen van de deskundige", terwijl er, na de neerlegging van 
het verslag, nog opmerkingen werden geformuleerd door Dr. Bosmans en er niet uit 
het deskundigenverslag kan worden afgeleid dat al deze opmerkingen gedurende de 
expertisezitting werden behandeld. De eerste rechter kon bijgevolg, naar de me
ning van eiser, niet beslissen tot een objectief verloop van de expertise. 

De appelrechters wijden in hun vonnis van 13 maart 1997 een afzonderlijke ru
briek aan het verzoek tot bijkomend onderzoek. Zij wijzen uiteindelijk het verzoek af 
op grond van vijf consideransen : (1) de regelen van het Gerechtelijk wetboek zijn niet 
van toepassing op het deskundigenonderzock in strafzaken en het feit dat zijn werk
zaamheden niet contradictoir gebeuren schendt noch artikel 6 E.V.R.M., noch de rech
ten van verdediging; (2) de rechtbank is vrij in zijn beoordeling van het verslag en is 
niet gebonden door de vaststellingen of adviezen van de deskundige; (3) de deskun
dige heeft de opmerkingen van Dr. Bosmans weerlegd inzake de kaakproblematiek, 
de letsels aan de rechterknie en het niet dragen van de gordel; (4) de opmerkingen van 
Dr. Bosmans betreffen voornamelijk de kaakproblematiek, maar de deskundige kwam 
tot het besluit dat de burgerlijke partij geen wonden in het aangezicht zou gehad heb
ben indien hij de gordel gedragen had (conclusie van de deskundige waarvan het von
nis verder stelt dat dit gegeven niet wordt weerlegd); (5) de rechtbank is van oor
deel dat de opmerkingen van de burgerlijke partij op het deskundig verslag de 
bevindingen van de gerechtsdeskundige niet vermogen in twijfel te trekken. 

4. Deze reconstructie van de rechtspleging leidt tot een aantal vaststellingen be
treffende de aard van de opdracht die aan de deskundige werd toevertrouwd, betref
fende het verloop van het deskundigenonderzoek en betreffende de stand pun ten die 
door de eiser werden ingenomen. 

5. Het betwiste deskundigenonderzoek heefl enkel en alleen betrekking op de bur
gerlijke belangen : de opdracht die aan de deskundige werd toevertrouwd kon geen en
kele invloed meer hebben op de strafvordering, waaromtrent de rechter reeds uit
spraak had gedaan. 

6. De wijze waarop het deskundigenonderzoek zelfverlopen is, vertoont onmisken
baar een aantal "tegensprekelijke" kenmerken : oproeping en aanwezigheid van de par
tijen, bijstand van de raadsgeneesheer tijdens de onderzoeksverrichtingen, toezen
ding van een kopij van het verslag aan de partijen. Ook na de neerlegging waren er 
nog elementen van tegensprekelijkheid : eiser heeft opmerkingen geformuleerd op deze 
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opmerkingen werd door de deskundige rechtstreeks gereageerd; deze corresponden
tie werd uiteindelijk voorgelegd aan de politierechtbank en de kritiek op het 
deskundigenverslag werd betrokken in het tegensprekelijk debat voor de politierech
ter. 

7. In eerste instantie dient de ontvankelijkheid van het eerste onderdeel van het eer
ste middel onderzocht te worden. Ret lijkt aangewezen dit te doen aan de hand van 
een verdere uitbelichting van de standpunten, die door de eiser werden ingenomen, 
evenals door een vergelijking tussen de argumenten die hij aanvoerde voor de appel
rechters, enerzijds, en voor Uw Rof, anderzijds. 

8. Net zoals voor de eerste rechter verzocht eiser in cassatie tijdens de appel
procedure om de uitvoering van een nieuw (collegiaal) deskundigenonderzoek. Het is 
dit verzoek dat de appelrechters in de rubriek "bijkomend onderzoek" van het be
streden vonnis, na beoordeling ervan, verwerpen. 

Ret eerste middel in de memorie wordt volledig opgebouwd rond de eerste consi
derans van de appelrechters, zonder dat op enig ogenblik verwezen wordt naar de vier 
andere overwegingen van de appelrechters, zodat de vraag zich opdringt of de eiser 
aan deze eerste considerans niet (al) te veel gewicht geeft. 

Er weze onmiddellijk duidelijk gesteld dat de vraag die hier dient onderzocht te wor
den, niet de vraag is naar een eventueel gebrek aan feitelijke grondslag wegens een 
onjuiste of onvolledige lezing van het bestreden vonnis : de eiser maakt weliswaar geen 
gewag van de andere vier overwegingen, maar hij zegt evenmin dat die overige con
sideransen niet relevant waren voor de beslissing. Rij zegt enkel dat de beslissing (al
leszins ook) gesteund is op de eerste overweging. Bovendien staat het de eiser vrij ai
leen die motivering te betwisten die hem onwettig voorkomt. De enkele redenering dat 
hij vertrekt van een onjuiste of onvolledige lezing van het vonnis lijkt mij bijgevolg te 
zwak om de ontvankelijkheid van het middel af te wijzen. 

Wel wordt hier de vraag gesteld naar het juiste fundament van de beslissing van 
de appelrechters : zo de eiser zijn kritiek zou richten tegen een overweging die de be
slissing niet (aileen of niet op determinerende wijze) draagt, dan staan wij voor een 
mogelijk probleem van niet-ontvankelijkheid. De eiser komt in dit geval immers op 
tegen een overtollige of overbodige redengeving. 

Zoals hiervoor uiteengezet en anders dan uit het eerste middel zou kunnen wor
den afgeleid, hebben de appelrechters immers het gevraagde bijkomend deskundi
genonderzoek niet afgewezen op de (uitsluitende) grand : (1) "dat de regels van het Ge
rechtelijk Wetboek niet van toepassing zijn op het deskundigenonderzoek in strafzaken 
en dat het feit dat zi}n werkzaamheden niet contradictoir gebeuren noch artikel 6 
E. VR.M. noch de rechten van de verdediging schenden", maar (tevens) omwille van het 
gegeven, dat (2) de rechtbank "uiteraard" vrij blijft in haar beoordeling van het ver
slag, zonder gebonden te zijn door de vaststellingen of adviezen van de deskundige, 
(3) dat de deskundige de opmerkingen van Dr. Bosmans heeft weerlegd, (4) dat deze 
opmerkingen (niet pertinent zijn omdat ze) voornamelijk een medisch probleem be
treffen dat zich, volgens de deskundige niet zou hebben voorgedaan indien eiser de au
togordel gedragen had en, tenslotte, (5) dat de rechtbank van oordeel is dat de op
merkingen van de burgerlijke partij op het deskundig verslag de bevindingen van de 
gerechtsdeskundige niet vermogen in twijfel te trekken. 

Wanneer deze verschillende elementen in hun contekst gelezen worden, moet hier
uit dan niet afgeleid worden dat de appelrechters de vraag om een bijkomend onder
zoek niet afWijzen op grand van het louter principiele stand punt waartegen het mid
del opkomt, maar, wel integendeel, op grand van een reeks andere overwegingen -
waartegen eiser helemaal niet opkomt - die gebaseerd zijn op een inhoudelijke 
analyse van zowel de bevindingen van de deskundige als van de feitelijke gegevens 
die door eiser tegen deze bevindingen werden aangevoerd? 

Indien de appelrechters immers van oordeel zouden geweest zijn dat hun eerste con
siderans "op zich" kon volstaan om het verzoek van eiser afte wijzen, dan hadden zij 
zich kunnen beperken tot deze eerste overwegi.ng. 

Anders geformuleerd : is het niet precies de vaststelling, in hoofde van de appel
rechters, dat deze eerste redengeving niet volstaat, die hen er toe gebracht heeft -
in afWijking en in strijd met het principe dat zij in de eerste overweging vooropstel
len - tach een analyse te maken van de opmerkingen van eiser op de expertise en deze 
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opmerkingen te toetsen aan de bevindingen van de deskundige, waarna zij, ten
slotte, op grond van deze feitelijke en mitsdien onaantastbare beoordeling, het ver
zoek van eiser verwerpen? 

Wanneer het Hof zou vaststellen dat een of meerdere van deze andere overwegin
gen- waartegen eiser niet opkomt- (ook) de beslissing van de appelrechters schra
gen, dan volstaat deze redengeving aileen al om de beslissing naar recht te verant
woorden : de eerste overweging verliest dan haar pertinentie en (ver)wordt (tot) een 
overtollig of overbodig motief, zonder enige invloed op de wettigheid van de beslis
sing, die onverkort "overeind" blijft, zelfs wanneer de overtollige redengeving "op zich" 
voor kritiek vatbaar zou blijven. 

Het resultaat van deze oefening is onontbeerlijk voor het antwoord op devraag naar 
de ontvankelijkheid van het eerste middel. Het Hof zal deze appreciatie dan ook moe
ten maken vooraleer het zich over het al dan niet gegrond zijn van het middel buigt. 
Het blijft vanzelfsprekend een delicate oefening omdat het Hof moet peilen naar de 
precieze intenties van de appelrechters en naar het "relatieve" gewicht van elk van 
de consideransen. 

Het bestreden vonnis bevat nochtans enkele elementen, die behulpzaam kunnen zijn 
bij het maken van deze appreciatie. 

De appelrechters stellen in hun tweede considerans : "Uiteraard blijft de recht
bank vrij in haar beoordeling van het verslag en is zij niet door de vaststellingen of ad
viezen van de deskundige gebonden" : zij wijzen hiermee (terecht) op de "relatieve" 
waarde van een deskundigenverslag en op het feit dat zij zelf (nog) hun opinie moe
ten vormen over de mate waarin dit verslag kan en zal bijdragen tot hun uiteinde
lijk overtuiging en beslissing. Deze overweging volgt onmiddellijk op de betwiste eer
ste overweging "dat de regelen van het Gerechtelijk Weteoek niet van toepassing zijn 
op de deskundigenonderzoeken in strafzaken en het feit dat haar werkzaamheden niet 
contradictoir gebeuren noch artikel 6 E. V.R.M., noch de rechten van de verdediging schen
den". Het gebruik van het bijwoord "uiteraard" in het vonnis lijkt mij niet onbelang
rijk : deze formulering toont aan dat de appelrechters onmiddellijk zelf een correc
tie aanbrengen aan de eerste, door de eiser betwiste stelling, of, minstens, deze stelling 
temperen ofmilderen. Dit wijst erop dat de redenering van de appelrechters niet ein
digt bij de eerste overweging en dat zij het nodig achten ook andere elementen bij te 
brengen om hun beslissing te steunen : de appelrechters geven hiermee te kennen dat 
de eerste overweging, ook in hun ogen, niet kan volstaan als fundament voor hun be
slissing om het gevraagd bijkomend deskundigenonderzoek af te wijzen. 

Uit de drie laatste overwegingen blijkt daarenboven, ten overvloede, dat de appel
rechters het inderdaad nodig vonden om ook (nog) te antwoorden op de feitelijke en 
inhoudelijke kritiek van eiser op het deskundigenverslag. Deze kritiek wordt door de 
appelrechters evenwel "te licht" bevonden om de bevindingen van de deskundige aan 
te tasten en de vraag om een bijkomend deskundigenonderzoek wordt bijgevolg ver
worpen. Deze overwegingen vormen dus alleszins "mede" de basis voor deze beslis
sing om het verzoek afte wijzen en beantwoorden het strijdig verweer van eiser. De 
eerste overweging volstaat dus niet. 

Een negatieve benadering leidt tot een nog duidelijker en scherper resultaat : zelfs 
wanneer volledig abstractie wordt gemaakt van de eerste considerans, moet vastge
steld worden dat de beslissing nog naar recht verantwoord blijft door de overblij
vende redengeving die terug te vinden is in de laatste drie overwegingen. Dit is zelfs 
in zoverre waar, dat de appelrechters, op basis van deze drie laatste overwegingen, ook 
tot dezelfde beslissing tot afwijzing zouden gekomen zijn wanneer de litigieuze ex
pertise aan alle vereisten van de tegensprekelijkheid zou hebben voldaan. 

Uit deze negatieve benadering blijkt voldoende dat, zo de beslissing tot afwijzing van 
het bijkomend deskundigenonderzock al gesteund zou zijn op de eerste overweging, 
deze overweging in elk geval niet noodzakelijk is om de beslissing te verantwoor
den : de resterende overwegingen volstaan ruimschoots voor de appelrechters om de 
bijkomende expertise als "niet opportuun" af te wijzen en zij volstaan eveneens om het 
strijdig verweer van eiser te beantwoorden. 
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De eerste overweging, die de enige is waartegen eiser opkomt, blijkt bijgevolg uit
eindelijk niets moer dan een overtollige of overbodige redengeving te zijn : deze over
weging is niet aileen niet noodzakelijk om tot de beslissing van de appEllrechters te ko
men, zij volstaat bovendien niet. Het eerste onderdeel is dan ook, om die reden aileen 
al, niet ontvankelijk. 

9. Benevens dit eerste probleem doet de analyse van het bestreden vonnis en van 
de memorie en de vergelijking tussen beide stukken een nieuwe discussiegrond ont
staan met betrekking tot het eerste middel. 

In zijn beroepsbesluiten blijft de eiser aarzelen tussen, enerzijds, een formele kri
tiek tegen de wijze waarop het deskundigenonderzoek verlopen is - gezien hij een 
schending van zijn rechten afleidt uit het gegeven dat de deskundige onmiddellijk een 
definitief verslag neerlegde zonder zijn opmerkingen af te wachten - en, ander
zijds, een kritiek tegen de wijze waarop hij, voor de rechter ten gronde en dus tij
dens het tegensprekelijk debat, in de mogelijkheid gesteld werd de bevindingen van 
de deskundige te betwisten. 

Belangrijk bij deze "aarzeling" is dat eiser uitdrukkelijk preciseert dat hij het prin
cipe van de niet-toepasselijkheid van de regels van het Gerechtelijk Wetboek op het 
deskundigenonderzoek in strafzaken "uiteraard" niet betwist, maar dat hij wel de "con
formiteit van een en ander met artikel 6 E.V.R.M." in vraag stelt. Uit de verdere in
houd van de beroepsbesluiten blijkt duidelijk dat deze vraag naar "de conformiteit van 
een en ander met artikel 6 E. VR.M." uiteindelijk aileen maar betrekking heeft op de 
wijze waarop de tegensprekelijkheidsvereiste van het debat voor de rechter ten gronde 
werd gerealiseerd, gezien eiser voorhoudt dat de eerste rechter de discussie op me
disch gebied als afgehandeld beschouwde "daarbij eenvoudigweg verwijzende naar de 
bevindingen van de deskundige". 

Eiser lijkt dus de discussie omtrent de toepasselijkheid van de bepalingen van het 
Gerechtelijk Wetboek eerst te openen, om deze discussie onmiddellijk daarop terug te 
sluiten door uitdrukkelijk te steilen dat hij het principe van de niet-toepasselijkheid 
"uiteraard" niet betwist. Men kan zich dus afvragen of eiser, tijdens de procedure voor 
de appelrechters, wel degelijk een schending van de artikelen 962 en volgende van het 
Gerechtelijk Wetboek heeft ingeroepen, 

Indien deze vraag negatief beantwoord wordt, dan zal moeten vastgesteld wor
den dat het eerste onderdeel van het eerste middel, in zoverre dat het, in strijd met 
de beroepsconclusie, voluit steunt op een schending van de artikelen 962 en vol
gende van het Gerechtelijk Wetboek, "nieuw" is, en bijgevolg ook om die redenen als 
niet ontvankelijk moet beschouwd worden. 

De figuur van het "nieuwe" middel wordt door Uw Hof ook toegepast op de uit
spraak van de strafrechter over de burgerlijke rechtsvordering (2). 

A. Meeus (3) onderscheidt (in burgerlijke zaken) drie gevailen waarin een middel 
niet als "nieuw" kan beschouwd worden : 

Er is in de eerste plaats het zuiver klassieke geval waar het middel reeds eerder door 
een (van de) partij(en) aan de feitenrechter werd voorgelegd. In de zaak die ons aan
belangt, is dit blijkbaar niet het geval : de eiser zegt immers zelf dat er, in zijn hoofde, 
tijdens de appelprocedure geen enkele betwisting bestond (en dus ook niet 
ingeroepen werd) omtrent het middel dat hij thans voor Uw Hof wel aanvoert. 
Eiser kan inderdaad moeilijk voorhouden dat hij de schending inroept van een 
welbepaald principe, wanneer hij tegelijkertijd uitdrukkelijk de niet-toepasselijkheid 
van ditzelfde principe vooropstelt. Wij staan hier dus niet voor het eerste klassieke 
geval. 

(2) R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, 2de editie 1999, p. 1004, nr. 2360. 

(3) A. MEEUS, "La notion de loi imperative et son incidence sur Ia procedure en cassation et sur 
!'office dujuge", noot onder Cass., 17 maart 1986, R.C.J.B., 1988, p. 517. 
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In de tweede plaats dient rekening gehouden te worden met de rechtspraak van Uw 
Hof, dat herhaaldelijk (4) besliste dat een middel niet "nieuw" is als het opkomt te
gen een motief dat de rechter geeft om zijn beslissing te verantwoorden. De arres
ten van Uw Hof, die deze regel vooropstellen, hadden tot nog toe blijkbaar steeds be
trekking op zuiver burgerlijke zaken, maar niets lijkt er zich tegen te verzetten dat 
deze regel ook zou toegepast worden voor wat de uitspraak van de strafrechter over 
de burgerlijke rechtsvordering betreft. 

In toepassing van deze regel zou, in de zaak die ons aanbelangt, kunnen besloten 
worden dat het middel, in de mate dat het teruggrijpt naar de eerste considerans van 
de appelrechters, niet "nieuw" is. 

Tach spelen hier nog een aantal andere elementen mee, die een ander licht op de 
zaak kunnen werpen. 

Er dient in eerste instantie rekening gehouden te worden met het fundament zelf 
van deze regel. De regel dat een middel niet "nieuw" is als het opkomt tegen een mo
tief dat de rechter (zelf) geeft om zijn beslissing te verantwoorden, steunt op de on
derliggende redenering dat het precies dit motief is dat de controverse, waartegen het 
middel zal gericht worden, doet ontstaan : het middel is dan niet "nieuw" omdat men 
een partij onmogelijk kan verwijten niet eerder opgekomen te zijn tegen een grief die 
pas ontstaat of aan het licht komt door de beslissing van de rechter zelf (5). 

In de zaak die thans voorligt, is de toestand evenwel totaal anders : het "twist
punt" (met name de al dan niet toepasselijkheid van de artikelen 962 en volgende van 
het Gerechtelijk Wetboek) was voor de eiser genoegzaam gekend, vermits het ook al 
voorkwam in de beslissing van de eerste rechter. Hij haalt dit twistpunt bovendien zelf 
ook aan in zijn beroepsbesluiten, maar hij sluit het onmiddellijk van het verdere de
bat uit. Wij staan hier dus helemaal niet voor een situatie waar de eiser met een nieuw 
en voor hem onaanvaardbaar gegeven wordt geconfronteerd, omwille van het feit dat 
de rechter (op eigen initiatief) een welbepaald (en onverwacht) motief heeft weer
houden als verantwoording voor zijn beslissing en waarbij dit motief een "nieuwe" grief 
doet ontstaan, waartegen de eiser alsnog moet kunnen opkomen. 

Ik meen dat hier eenzelfde redenering moet gevolgd worden als in de herhaalde
lijk (6) bevestigde rechtspraak van Uw Hof dat het middel "nieuw" is als het ge
richt is tegen de beslissing van de appelrechter, die conform de beslissing van de eer
ste rechter is en waarop de eiser in cas sa tie geen kritiek heeft uitgeoefend in hager 
beroep. 

Deze rechtspraak is in feite niets meer dan een toepassing van het algemeen prin
cipe, dat een middel slechts als niet "nieuw" kan beschouwd worden, wanneer de ei
ser zich (voordien) niet "impliciet of expliciet" met de stelling die door de vonnis
rechter wordt weerhouden, akkoord verklaard heeft (7). Positiefuitgedrukt betekent 
dit dat een middel "nieuw" is wanneer de eiser thans voor Uw Hofhet standpunt van 
de appelrechters bestrijdt, daar waar hij zich eerder, tijdens de appelprocedure, bij dit
zelfde standpunt aansloot. 

Dat is precies wat hier gebeurde : in antwoord op de motivering van de eerste rech
ter die in zijn vonnis van 7 november 1996 overwoog "dat de beklaagde terecht stelt 
dat de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het deskundig onderzoek 
niet van toepassing zijn op het deskundig onderzoek in strafzaken, oak indien dit nag 
enkel betrekking heeft op de afhandeling van een burgerlijke vordering" zegt de ei
ser in zijn beroepsbesluiten niet meer of niet minder dan dat hij dit gegeven "uiter
aard niet betwist" of, anders gezegd, dat hij met dat principe akkoord gaat. 

(4) Cass., 13 januari 1983, A.R. 6639, nr. 281; 19 februari 1987, A.R. 7522, nr. 367; 12 maart 
1992, A.R. 9089, nr. 367, waarnaar oak verwezen wordt door R. DECLERCQ, Beginselen van straf
rechtspleging, 2de editie 1999, p. 1004, nr. 2359. Zie oak Cass., 19 januari 1978, Bull. en Pas., 1978, 
I, 576, met conclusies van procureur-generaal F. Duman. 

(5) A. MEEDS, o.c., 518. 

(6) Cass., 4 januari 1993, A.R. 8089, nr. 1. 

(7) Conclusies procureur-generaal F. Duman onder Cass., 19 januari 1978, Bull. en Pas., 1978, 
p. 579. 
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Kan de eiser deze betwisting over een rechtsprincipe, met name de toepasselijk
heid van de artikelen 962 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek (waarvan ge
weten is dat het niet de openbare orde raakt en niet dwingend is) thans voor Uw Hof 
nog opnieuw doen herleven, daar waar hij in zijn beroepsconclusies expressis verbis 
instemde met de oplossing die de appelrechters uiteindelijk weerhouden hebben? 

Het feit dat de appelrechters diezelfde stelling opnieuw herhalen in het bestre
den vonnis blijft naar mijn oordeel zonder invloed : het is duidelijk dat de eiser toen 
deze zienswijze deelde. Een parallel zou hier kunnen getrokken worden met het ar
rest van Uw Hofvan 23 april1970 (8), waar (overigens zonder dat het begrip "nieuw 
middel" gehanteerd werd) beslist werd : "Niet ontvankelijk is het middel dat de open
bare orde niet raakt, voorgedragen tot staving van een voorziening in burgerlijke za
ken en afgeleid uit de miskenning van de bewijskracht van een overeenkomst, als de 
beslissing (van de appelrechters) van de overeenkomst een uitlegging geeft waarvan de 
eiser in zijn (beroeps)conclusie erkende dat zij verenigbaar was met de bewoordingen 
van de akte tot vaststelling van de overeenkomst." 

Het derde geval waar een middel niet als "nieuw" kan beschouwd worden, betreft 
de hypothese waar dit middel berust op wetsbepalingen of rechtsbeginselen die van 
openbare orde zijn of die "dwingend" zijn. Volgens de rechtspraak van uw Hofmoet 
de rechter, zelfs ambtshalve, de geschilpunten, die op dergelijke regels berusten, op
werpen en beslechten, omdat hij van die betwistingen gevat is "door de wet zelf' (9). 

Deze hypothese is hier niet van toepassing, gezien de voorschriften van de artike
len 962 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek niet van openbare orde, noch van 
dwingend recht zijn. Deze bepalingen zijn niet aileen niet op straffe van nietigheid voor
geschreven (10), maar bovendien voorziet de wetgever zelf dat de partijen er kun
nen van afwijken (cfr. art. 973 en 978 Gerechtelijk Wetboek). 

Ook dit tweede probleem van niet-ontvankelijkheid is en blijft zeker uitermate de
licaat, maar ik heb gemeend het Hof deze overwegingen niet te mogen onthouden, om
dat zij elementen bevatten die er toe kunnen leiden te oordelen dat eiser thans voor 
Uw Hof niet meer gerechtigd is om, hetzij de schending zelf van de artikelen 962 en 
volgende van het Gerechtelijk Wetboek in te roepen, hetzij een middel te putten uit 
een schending van het recht van verdediging ofv'an artikel6 E.V.R.M., inzoverre deze 
schending op haar beurt zou berusten op een miskenning van de aangehaalde arti
kelen. 

10. Samengevat blijkt uit bovenstaand onderzoek van de ontvankelijkheid, dat het 
eerste onderdeel van het eerste middel - zo het al niet nieuw is - in elk geval ge
richt is tegen een overtollige of overbodige redengeving. 

Deze vaststelling heeft een onmiddellijke weerslag op het tweede onderdeel van het 
eerste middel, gezien het Hof, door het verwerpen van het eerste onderdeel omwille 
van de onontvankelijkheid en dus om procedureredenen die afgeleid zijn uit andere 
normen dan degene waarop de vraag die aan het Arbitragehof diende gesteld te wor
den, betrekking heeft, in toepassing van artikel26, § 2, van de Bijzondere Wet op het 
Arbitragehof niet langer gehouden is een prejudiciele vraag te stellen (11). 

11. Het tweede middel voert een schending aan van de artikelen 149 van de ge
coiirdineerde Grondwet en van de artikelen 1319, 1320, 1322, 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek en valt uiteen in twee onderdelen. 

In het eerste onderdeel wordt een gebrek aan motivering aangevoerd omdat het be
streden vonnis de vordering tot vergoeding van supplementaire materiele kosten van 

(8) Cass., 23 april 1970, A. C., 1970, p. 786. 

(9) Cass., 24 sept. 1953, Pas., 1954, I, 36, met conclusies van eerste advocaat-generaal P. Ma
haux. 

(10) Cass., 8 mei 1978, A. C., 1978, p.1048. 

(11) Cass., 1 april 1996, A.R. P.96.0171.F, nr. 108. 
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eiser verwerpt, zonder de redenen te vermelden waarom het de door de burgerlijke par
tij voorgelegde stukken als een onvoldoende bewijs beschouwt en zonder de beslui
ten van eiser te beantwoorden. In het tweede onderdeel wordt een miskenning van de 
bewijskracht van stukken, die eiser voorbracht, aangevoerd. 

Het eerste onderdeel lijkt mij gegrond. 

12. Het derde middel voert een schending aan van de artikelen 46 van de wet van 
10 april 1971 over de arbeidsongevallen en 1382 en 1883 van het Burgerlijk Wet
hoek, doordat het bestreden vonnis, wat de schade voor de blijvende 
werkonbekwaamheid betreft, beslist dat "aangezien het een arbeidsongeval betrof (. .. ) 
enkel de morele schade voor vergoeding in aanmerking (komt)", daar waar krach
tens artikel46, § 2, van de wet op de arbeidsongevallen "de volgens het gemeen recht 
toegekende vergoeding, die geen betrekking kan hebben op de lichamelijke schade zo
als zij gedekt is door deze wet, samengevoegd (mag) worden met de krachtens deze 
wet toegekende schadevergoeding". 

Dit middel is eveneens gegrond: deze beslissing is niet naar recht verantwoord (12). 
13. Ik zou hier kunnen afronden en besluiten, maar het zal Uw Hof niet ontgaan 

zijn dat ik herhaaldelijk wees op het delicaat karakter van de analyse, die uiteinde
lijk geleid heeft tot de conclusie dat het eerste onderdeel van het eerste middel niet 
ontvankelijk is. Deze analyse blijft uiteraard een "persoonlijke" onderneming en het 
zou al te vermetel zijn te denken dat het Hof, bij het maken van diezelfde analyse, niet 
tot een ander eindresultaat zou kunnen komen. 

Rekening houdend met deze mogelijkheid zal het tweede gedeelte van deze bij
drage dan oak gewijd zijn aan het eigenlijke probleem van het aldan niet (ver
plicht) tegensprekelijk karakter van het deskundigenonderzoek dat bevolen wordt door 
de strafrechter, handelend in zijn hoedanigheid van vonnisrechter en'dat enkel nag 
betrekking heeft op de burgerlijke rechtsvordering. 

Hier dient een eerste voorafgaande opmerking te worden gemaakt. 

Wanneer Uw Hofvan oordeel zou zijn dat de ontvankelijkheid van het eerste mid
del geen problemen stelt, dan moet het Hofnoodzakelijkerwijze de eerste conside
rans van het bestreden vonnis onderzoeken. Het Hof gaat er dan immers van uit dat 
de beslissing van de appelrechters (voornamelijk) gesteund was op deze overwe
ging. Het Hof moet dus (aileen nag) de juistheid van die overweging beoordelen. Wan
neer de overweging onjuist zou blijken, moet dit leiden tot vernietiging gezien de be
slissing dan niet langer naar recht verantwoord is, zonder dat er nag kan volstaan 
worden te oordelen dat "de zaak in zijn geheel moet onderzocht worden op zijn eer
lijk verloop" of dat "de rechten van de verdediging of het recht op een eerlijk proces niet 
geschonden werden doordat eiser zijn opmerkingen niet heeft kunnen laten gelden voor 
de neerlegging van het definitieve verslag, vermits hij dit verslag in de loop van de de
batten ter zitting in bespreking heeft kunnen brengen en zijn opwerpingen dienaan
gaande heeft kunnen laten gelden". 

Deze toetsing kan bijgevolg herleid worden tot de vraag of een deskundigenonder
zoek dat bevolen werd door de strafrechter als feitenrechter en dat enkel betrek
king heeft op de nag resterende burgerlijke rechtsvordering, dient te verlopen val
gens de voorschriften (van tegensprekelijkheid) van de artikelen 962 en volgende van 
het Gerechtelijk Wetboek. 

Hier past ongetwijfeld een tweede voorafgaande opmerking. 

De discussie omtrent het al dan niet tegensprekelijk karakter van het deskundi
genonderzoek in strafzaken is niet nieuw en was, in het verleden, reeds het voor
werp van tal van uitspraken van zowel nationale als internationale rechtsorganen en 
van ettelijke artikelen in de rechtsleer. Het is een bijzonder omvattende debatstof die 
een veelvoud van complexe en verwante problemen aanvoert. De verleiding is dan oak 
groat om die verschillende problemen gelijktijdig aan te pakken. De bekoring zal wel
licht nag versterkt worden door de werkwijze die gevolgd zal worden en die uitgaat 
van een "historisch" perspectief. 

(12) Cass., 26 feb. 1985, A. C., 1984-85, nr. 383. 
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N ochtans kan het niet de bedoeling zijn om vandaag een oplossing aan te reiken voor 
al deze problemen. Het enige probleem waarover het Hof vandaag uitspraak moet doen, 
blijft beperkt tot de vraag omtrent de vereiste van tegensprekelijkheid van slechts een 
welbepaalde categorie van deskundigenonderzoeken, met name de deskundigen
onderzoeken, die bevolen worden door de strafrechter, in zijn hoedanigheid van uonnis· 
rechter en die uitsluitend betrekking hebben op de afhandeling van de nog reste
rende burgerlijke belangen en geen enkele invloed hebben op de strafuordering. 

In het navolgende "historisch" overzicht zullen evenwel ook de deskundigen
onderzoeken, die bevolen worden (door de parketmagistraat of door de onderzoeks
rechter) in vroegere fases van de rechtspleging, en de expertises, die alleen op de straf
vordering of gelijktijdig op de strafvordering en de burgerlijke rechtsvordering 
betrekking hebben, aan bod moeten komen om na te gaan of een eventueel verschil 
in benadering kan verantwoord worden. De rechtspraak omtrent deze laatste twee ca
tegorieen van deskundigenonderzoeken staat hier vandaag evenwel geenszins ter dis
cussie. 

14. De vraag, die hiervoor reeds herleid werd tot het onderzoek naar de toepasse
lijkheid van de artikelen 962 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, dient nog ver
der uitgezuiverd te worden. 

Het Hof dient namelijk niet meer te onderzoeken volgens welke "algemene" pleeg
vormen of procedureregels de afhandeling van de burgerlijke rechtsvordering, die ge
lijktijdig met de strafvordering, aan de strafrechter werd voorgelegd, dient te verlo
pen : het antwoord op deze vraag is gekend. 

Uit zuiver theoretisch oogpunt zijn er twee systemen denkbaar : ofurel worden op 
het gehele proces dezelfde procedureregels toegepast, ofurel verloopt de afhandeling 
van elke vordering volgens haar eigen specifieke pleegvormen. Beide opties bieden voor
en nadelen en voor beide stelsels zijn argumenten te vinden. Uw Hof heeft resoluut 
gekozen voor de eerste oplossing. 

Voor de oplossing van dit probleem wordt traditioneel verwezen naar de noot van 
procureur-generaal P. Leclercq onder het arrest van het Hofvan 22 mei 1922 (13), hoe
wei de basisstelling ook reeds kan teruggevonden worden in het arrest van Uw Hof 
van 19 februari 1912 (14). In deze noot verdedigde procureur-generaal P. Leclercq de 
stelling dat de rechtspleging bepaald wordt door de "aard van het gerecht", waar
voor het geschil aanhangig is, en niet door de "aard van de belangen" die betwist wor
den. Uit deze stelling mag evenwel niet afgeleid worden dat de "aard van de belan
gen" niet meer als criterium in aanmerking komt, wel integendeel: de "aard van de 
belangen" blijft zonder meer het "primaire" criterium. Volgens procureur-generaal P. 
Leclercq is het immers juist aan de hand van de aard van de in het gedrang zijnde be
langen dat (in de regel) zal bepaald worden welke rechter bevoegd is om van de zaak 
kennis te nemen en is het slechts uit deze eerste bevoegdheidsbepaling dat zal vol
gen welke procedureregels moeten toegepast worden. Het gaat bijgevolg om een 
"tweestappen" -redenering. 

In de mate dat de procedureregels, die verschillen naargelang van de aard van het 
gerecht, de algemene wijze en de algemene modaliteiten regelen volgens dewelke, voor 
dit specifieke gerecht, recht wordt gesproken en geschillen worden beslecht, be
langt de naleving ervan, volgens procureur-generaal P. Leclercq, ook, in zekere mate, 
de openbare orde aan (en ontsnappen zij dus aan de vrije beschikking van de par
tijen). 

Deze stelling heeft als logisch gevolg dat ook de burgerlijke rechtsvordering, die bij 
de strafrechter wordt ingesteld, (in principe) behandeld wordt volgens de procedure
regels van het strafproces. Er weze onmiddellijk opgemerkt dat deze stelling, die na
dien nog herhaaldelijk door Uw Hofherbevestigd werd (15), een "algemene" draag
wijdte heeft, in die zin dat het principe dat "de aard van het (geadieerde) gerecht" de 

(13) Cass., 22 mei 1922, Pas., 1922, I, p.317, met noot van proc.-gen. P. Leclercq. 

(14) Cass ., 19 feb. 1912, Pas., 1912, I, p.122 

(15) Cass., 6 jan. 1946, Pas., 1946, I, p. 5, met noot proc.·gen. R. Hayoit de Termicourt; 15 okt. 
1986, A.R. 5141, nr. 88; 28 okt. 1957, AC., 1958, p. 101; F. PIEDBOEUF, L'experti~e et la n\para
tion du dommage, Ann.Fac.D1:Liege, 1980, p. 273 e.v. 
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"aard van de te volgen procedure" bepaalt, door Uw Hofwerd toegepast op een grate 
verscheidenheid van situaties, die allemaal als gemeenschappelijk kenmerk had
den dat telkens de toepasselijkheid van het burgerlijk procesrecht op bepaalde on
derdelen van het strafProces werd aangevoerd. Voor sommige van deze situaties be
stand er geen enkele specifieke "eigen" regeling in het strafprocesrecht, in andere 
gevallen waren de regels van het burgerlijk procesrecht (fundamenteel) verschil
lend van deze van het strafprocesrecht. De stelling van P. Leclercq werd dus ook toe
gepast op totaal andere materies dan het probleem van de tegensprekelijkheid van het 
deskundigenonderzoek in strafzaken. 

De regel dat de burgerlijke rechtsvordering, vanuit procesrechtelijk standpunt be
keken, het regime van de strafvordering moet volgen, is dus een zuivere toepassing 
van de stelling van procureur-generaal P. Leclercq : de strafvordering (primair cri
terium) moet inderdaad voor de strafrechter gebracht worden en omdat de be
voegde rechter de strafrechter is, dienen de regels van het strafprocesrecht gevolgd 
te worden, ook voor de burgerlijke rechtsvordering die gelijktijdig voor die strafrech
ter gebracht wordt en die slechts het "accessorium" is van de strafvordering. Deze stel
ling wordt door het Hof consequent doorgetrokken, ook wanneer al een beslissing ge
vallen is omtrent de strafrechtelijke aspecten en dus aileen nog de burgerlijke 
rechtsvordering overblijflt : de bevoegde rechter is nog steeds de strafrechter en de te 
volgen procedureregels zijn bijgevolg deze van het strafprocesrecht. 

Het door P. Leclercq voorgestelde criterium - dat overigens toepasselijk is op alle 
rechtsplegingen (zie infra) - is dus niet dienstig om het probleem dat zich vandaag 
stelt op te lassen : dit probleem situeert zich immers niet op het niveau van de vraag 
naar het "algemeen" toepasselijke procesrecht, maar wel op het niveau van de vraag 
welke procedureregels dienen toegepast te worden wanneer dit "algemeen" toepas
selijke procesrecht, in casu het strafprocesrecht, stilzwijgend blijft of leemtes ver
toont. 

Wat deze laatste vraag betreft, heeft de toepassing van de stelling van P. Le
clercq blijkbaar aanleiding gegeven tot misverstanden. 

Ten onrechte hebben sommigen het criterium van P. Leclercq rechtstreeks gekop
peld aan artikel2 van het Gerechtelijk Wetboek. Nochtans dient het criterium dat P. 
Leclercq weerhouden heeft, beschouwd te worden als een algemeen geldend crite
rium, dat toepasselijk is op alle rechtszaken en op alle rechtsplegingen. Het zou dan 
ook verkeerd zijn te stellen dat wij hier staan voor een "rechtsbeginsel" dat uitslui
tend toepasselijk is in strafzaken, dat exclusiefbehoort tot het strafProcesrecht of dat 
aileen de strafrechtspleging regelt. Daaruit volgt dat het ook niet kan beschouwd wor
den als een "rechtsbeginsel" zoals bedoeld in artikel 2 van het Gerechtelijk Wet
hoek : in die zin komt het principe van P. Leclercq dus niet in rechtstreekse concur
rentie met de bepaling van artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals sommigen 
(16), waaronder hetArbitragehof(17) (zie verder)- minstens impliciet -lijken voor 
te houden. Het criterium van P. Leclercq kan dus geen beletsel zijn om de toepas
sing van artikel2 van het Gerechtelijk Wetboek, waar dit stelt dat de bepalingen van 
dit wetboek van toepassing zijn op "alle rechtsplegingen", uit te sluiten. 

Wanneer deze rechtstreekse koppeling tach zou gemaakt worden - hetgeen zou in
houden dat de jurisprudentiiHe stelling van P. Leclercq gelijkgesteld moet worden met 
een algemeen "rechtsbeginsel behorende tot het strafprocesrecht" -, dan zou dit in
derdaad tot gevolg hebben dat de wettelijke regel van artikel 2 van het Gerechte
lijk Wetboek (volledig) zou uitgehold worden. Wanneer het immers uitsluitend "de aard 
van het gerecht" zou zijn die de procedureregels in strafzaken bepaalt - ook wan
neer het strafprocesrecht leemtes vertoont- dan zou dit noodzakelijkerwijze tot ge
volg hebben dat elke toepassing van "vreemde" regels op absolute wijze zou worden 

(16) F. PIEDBOEUF, o.c., p. 303; ook A. MASSET lijkt van die visie uit te gaan in zijn "Observa
tions" onder het arrest van het Arbitragehofvan 30 april1997, "L'expertise penale du fond (en
fin) contradictoire", J.L.M.B., 1997, p. 792. 

(17) Arbitragchof, 30 april1997, nr. 24/97, J.L.M.B., 1997, p. 788, met noot A. Masset. 
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uitgesloten, hetgeen totaal in strijd is met het principe van artikel 2 van het Gerech
telijk Wetboek, dat bepaalt dat de regels van dit wetboek het gemene procesrecht vor
men, dat suppletief moet toegepast worden telkens dit noodzakelijk (en niet onver
enigbaar) blijkt. 

Het feit dat Uw Hof ondanks de herhaalde herbevestiging van het principe dat de 
"aard van het gerecht" de procedure bepaalt, toch een aantal regels van het Gerech
telijk Wetboek toepasselijk heeft verklaard om bestaande leemtes in het strafproces
recht op te vullen, toont evenwel aan dat het criterium van P. Leclercq niet als een 
"rechtsbeginsel behorende tot de strafrechtspleging" kan beschouwd worden. 

De vraag, waarmee Uw Hof vandaag geconfronteerd wordt, heeft dus enkel be
trekking op de wijze waarop de afwezigheid van enige precieze regeling in het straf
procesrecht, omtrent het verloop van het deskundigenonderzoek, moet worden opge
vuld. Het probleem situeert zich bijgevolg in de ruimere context van de toepassing van 
de principes vervat in artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek en meer bepaald in de 
vraag naar de verzoenbaarheid (18) van (de) voorschriften van het Gerechtelijk Wet
hoek met de specificiteit van het strafproces, in zoverre binnen dit strafproces een des
kundige wordt aangesteld om aan de rechter toe te laten (ook nog) een uitspraak te 
doen over de burgerlijke belangen. 

15. Artikel2 van het Gerechtelijk Wetboek weerhoudt als basisprincipe dat "de in 
dit wetboek gestelde regels (. .. ) van toepassing (zijn) op alle rechtsplegingen". Het Ge
rechtelijk Wetboek of de regels van het gerechtelijk privaatrecht vormen dus het "ius 
commune" (19) voor de rechtspleging. Dit blijkt duidelijk uit de voorbereidende wer
ken en uit het verslag van Charles Van Reepinghen : "Men heeft aldus de onzeker
heid willen verhelpen die ontstaan is uit het stilzwijgen van de wat in aangelegenhe
den waarin de regels van de formaliteiten niet uitdrukkelijk werden bepaald; het 
Gerechtelijk Wetboek vormt voortaan het gemeen recht van de rechtspleging" (20). 
Procureur-generaal E. Krings is enigszins meer genuanceerd waar hij stelt dat de be
tekenis van artikel 2 Gerechtelijk Wetboek niet zozeer is de bepalingen van de bur
gerlijke rechtspleging als een soort gemeenrecht van de rechtspleging te aanzien, dan 
welleemtes aan te vullen, telkens als dit noodzakelijk blijkt te zijn (21). 

Datzelfde artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek voorziet evenwel onmiddellijk een 
dubbele uitzondering op dit basisprincipe, met name "wanneer (de rechtspleging) ge
regeld (wordt) door niet uitdrukkelijk opgeheven wetsbepalingen" of"(wanneer de rechts
pleging) geregeld wordt door rechtsbeginselen, waarvan de toepassing niet verenig
baar is met de toepassing van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek" (22). De 
toepasselijkheid van het Gerechtelijk Wetboek als "aanvulling" op het strafproces
recht is dus aan een dubbele voorwaarde onderworpen : de strafrechtspleging moet een 
leemte vertonen en de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek waardoor men deze 
leemte wenst aan te vullen, moeten gesteund zijn op beginselen die met het straf
procesrecht verenigbaar zijn (23). 

16. Het Hofheeft het probleem van de "aanvulling" van de leemtes van het straf
procesrecht met de regels van het burgerlijk procesrecht steeds zeer behoedzaam en 

(18) De wet spreekt van "Verenigbaarheid" of "Compatibiliteit"- art. 2 Ger.W. 

(19) B. DE SMET, "De afbrokkeling van het geheim karakter van het deskundigenonderzoek in 
strafzaken", R. W, 1998-1999, p. 106. 

(20) Parl.St., Memorie van 'Ibelichting van het on twerp van wet houdende het Gerechtelijk Wet
hoek, Senaat, zitting 1963-1964, nr. 60, p. IV; CH. VAN REEPINGHEN, Verslag over de gerechtelijke 
hervorming, I, 1964, p. 33. 

(21) J.E. KRINGS, "De toepassing van de regels van het Gerechtelijk Wetboek op de rechtsple
gingen in strafzaken, tuchzaken, fiscale zaken e.a.", in Actuele problemen van gerechtelijk pri
vaatrecht, G. Van Dievoet, Acco 1976, 9. 

(22) Zie betreffende deze problematiek R. DECLERCQ, Raakvlakken gerechtelijk privaatrecht
strafprocesrecht, T.PR., 1980, p. 32 e.v .. 

(23) J. D'HAENENS, Belgisch Strafprocesrecht, p. 36. 
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omzichtig benaderd en het heeft beide uitzonderingen van artikel2 van het Gerech
telijk Wetboek steeds vrij ruim gei:nterpreteerd: zo wordt de eerste uitzondering toe
gepast van zodra er bijzondere procedureregels bestaan, zelfs al zwijgen deze regels 
over een welbepaald onderdeel van die rechtspleging. 

Daarnaast he eft het Hof herhaaldelijk ook de tweede uitzondering, die betrek
king heeft op de "met de toepassing van de bepalingen van het Gerechtelijk Wet
hoek niet verenigbare rechtsbeginselen" als "dam" gebruikt om een "insijpeling" van 
de regels van het gerechtelijk privaatrecht in het strafproces(recht) tegen te gaan. Ook 
hier wordt een ruime interpretatie gehanteerd : werkelijke onverzoenbaarheid wordt 
immers niet vereist (24). 

17. Ret Hofheeft, op die wijze, enerzijds, het Wetboek van Strafvordering en de an
dere wetten betreffende de strafrechtspleging steeds, in hun geheel, beschouwd als een 
"lex specialis", die - overigens in toepassing van artikel2 van het Gerechtelijk Wet
hoek- voorrang moet krijgen op de regels van het "ius commune", zoals dit vervat 
ligt in het Gerechtelijk Wetboek, terwijl, anderzijds, ook het argument van de eigen
heid (25) van het strafproces - gebaseerd op de specifieke finaliteit, op de speci
fieke kenmerken (26) ervan en op de specifieke rol van de strafrechter, die "wezen
lijk" afwijken van deze van het burgerlijk proces - herhaaldelijk ingeroepen werd om 
de transpositie van het "gemene" gerechtelijk recht op het strafproces af te wijzen. 

18. De arresten die verwijzen naar de stelling van P. Leclercq werden hiervoor reeds 
belicht : het principe, dat de aard van het gerecht de te volgen pleegvormen be
paalt, werd door het Hof inderdaad ook toegepast op het probleem van de tegenspre
kelijkheid van het deskundigenonderzoek in strafzaken. Voor zover zij gewezen wer
den voor de inwerkingtreding van het Gerechtelijk Wetboek, moeten deze arresten terug 
in hun historisch kader geplaatst worden. Uit de bespreking (zie supra- punt 14) is 
gebleken dat dit principe een beginsel is met algemene gelding, dat toepasselijk is op 
alle rechtsplegingen. Het is dus geen rechtsbeginsel van de strafrechtspleging, dat zich 
"als zodanig", in de zin van artikel2 van het Gerechtelijk Wetboek, tegen de toepas
sing van de regels van het Gerechtelijk Wetboek zou verzetten, omdat het met de toe
passing ervan onverenigbaar is. Zo deze stelling in se dus niet in aanmerking komt 
als "obstakel" om de leemtes van het strafprocesrecht inzake de deskundigen
onderzoeken aan te vullen met de regels van het Gerechtelijk Wetboek, dan rest er ons 
nog nate gaan of er eventueel andere "aan het strafproces eigen" rechtsbeginselen zijn, 
die zich tegen een dergelijke transplantatie verzetten. Een overzicht van de recht
spraak kan hierbij behulpzaam zijn, omdat het de krijtlijnen zal aantonen die het Hof 
bij het onderzoek van dit probleem getrokken heeft. 

19. Een belangrijke opmerking bij dit overzicht is, dat het, op basis van de arres
ten alleen, niet steeds mogelijk is om uit te maken of de beslissing betrekking had op 
een deskundigenonderzoek bevolen door de onderzoeksrechter of door de feiten
rechter en dat het ook niet altijd even duidelijk is ofhet deskundigenonderzoek en
kel betrekking had op de strafvordering of exclusief de burgerlijke rechtsvordering be
trof, dan wel een gemengd karakter had. 

20. In zijn arrest van 28 maart 1927 (27), op voorziening van de beklaagde, be
sliste het Hof dat het (toenmalig) artikel 317 van de Code de procedure civile, dat in
houdelijk ongeveer overeenstemde met het huidig artikel 978 van het Gerechtelijk Wet
hoek, niet van toepassing was op deskundigenonderzoeken bevolen door een 
strafgerecht. Als verantwoording voor deze stelling preciseert het Hof, enerzijds, dat 
de artikelen 153 en 190 van het Wetboek van Strafvordering [net zoals artikel211 (28)] 

(24) P. VAN 0RSHOVEN, Tussen laksheid en formalisme - Voor een grondwettige interpretatie van 
het procesrecht, R.W., 1998, p. 707. 

(25) M. FRANCHIMONT, Manuel de procedure penale, p. 11. 

(26) R. HAYOIT DE TERMICOURT, "Considerations sur le projet de Code judiciaire", Openings
rede, 1966, p. 15. 

(27) Cass., 28 maart 1927, Pas., 1927, I, p. 187. 

(28) Cass., 13 maart 1961, Pas., 1961, I, p. 753. 
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(enkel) betrekking hebben op de openbaarheid van de terechtzitting (29), waarop het 
verslag van de deskundige zal moeten worden naar voor gebracht, waar de recht
bank er kennis van zal nemen en waar de partijen hun opmerkingen kunnen laten ken
nen, en, anderzijds, dat in strafzaken geen ehkele wet(sbepaling) voorschrijft dat de 
deskundige zijn opzoekingen (in het openbaar en) in het bijzijn van de partijen moet 
verrichten, noch dat hij zijn besluiten met de partijen moet bespreken. 

Het arrest van 16 februari 1948 (30) volgt dezelfde redenering, maar geeft nog een 
bijkomende precisering, waar het stelt dat de artikelen 315 (dat inhoudelijk over
eenkomt met het huidig artikel 973 Gerechtelijk Wetboek) en 317 (oud) Wetboek van 
Burgerlijke Rechtspleging, in zoverre zij de oproeping van de partijen bij de werk
zaamheden van de deskundige voorschrijven, niet toepasselijk zijn op de door een straf
gerecht bevolen deskundigenonderzoeken, "zelfs wanneer dit gerecht nag slechts van 
de vordering van de burgerlijke partij kennis te nemen heeft". Deze regel, die uitdruk
kelijker in de samenvatting terug te vinden is dan in het arrest zelf, is opnieuw een 
zuivere toepassing van de stelling van P. Leclercq. 

Ook de arresten van 5 november 1951, 20 april1953, 13 maart 1961, 26 septem
ber 1971, 26 oktober 1977 en 20 december 1977 (31) hebben dezelfde strekking. In de 
arresten gewezen v66r de inwerkingtreding van het Gerechtelijk Wetboek, met name 
deze van 5 november 1951 en 20 april1953 wordt de stelling herbevestigd, dat de wijze 
waarop de rechtspleging wordt gevoerd, door de wet (32), niet volgens de aard van de 
in het geding betrokken belangen wordt bepaald, maar volgens de aard van het ge
adieerde gerecht. Daaruit volgt opnieuw, steeds volgens het Hof, in het arrest van 5 
november 1951, "dat de bepalingen van het Wetboek van Strafvordering op de door het 
strafgerecht bevolen deskundigenonderzoeken toepasselijk blijuen, zelfs wanneer dit ge
recht nag van de vordering van de burgerlijke partij behoeft kennis te nemen". De toe
voeging in de arresten van 5 november 1951 en 20 april1953 van de precisering "door 
de wet", lijkt niet aileen te verwijzen naar de onderliggende redenering die P. Le
clercq volgde in zijn noot onder het arrest van 22 mei 1922, maar ook naar het spe
cifieke eigen karakter (en inzonderheid naar de inquisitoriale kenmerken) van het straf
procesrecht. 

De hiervoor geciteerde arresten voegen evenwel, net zoals het arrest van 9 okto
ber 1973 (33), nog een ander nieuw element toe aan het hoger vermelde arrest van 28 
maart 1927, gezien het Hoftelkens beslist dat "de rechten van de verdediging niet ge
schonden worden door het feit dat aanlegger de werkzaamheden van de deskundi
gen niet zou hebben kunnen bijwonen, vermits aanlegger dit verslag in de loop van de 
debatten ter zitting in bespreking heeft kunnen brengen en zijn opwerpingen dienaan
gaande heeft kunnen laten gelden". 

Uit deze arresten kunnen dus, benevens het reeds besproken principe van P. Le
clercq, drie nieuwe argumenten gedistilleerd worden, die door het Hofwerden aan
gewend om de toepassing uit te sluiten van bepalingen (uit het Wetboek van Bur
gerlijke Rechtspleging ofuit het latere Gerechtelijk Wetboek) die de tegensprekelijkheid 
voorzien, met name : 

a) Het feit dat de artikelen 153, 190 en 211 van het Wetboek van Strafvordering, 
die voorzien in een openbare en tegensprekelijke procedure, aileen gelden voor de "te
rechtzitting". 

(29) Deze rechtspraak werd eveneens herhaaldelijk herbevestigd : Cass., 9 okt. 1973, A. C., 1973-
74, p. 160. 

(30) Cass., 16 feb. 1948, A. C., 1948, p. 93. 

(31) Cass., 5 nov. 1951,A.C., 1952, p. 102; 20 april1953,A.C., 1953, p. 557; 13 maart 1961, Pas., 
1961,1, p. 753; 26 sept. 1971, R. W, 1971-1972, kol. 1485; 26 okt. 1977, A. C., 1978, p. 262; 20 dec. 
1977,A.C., 1978, p. 482. 

(32) De toevoeging "door de wet" vindt men enkel terug in de hiervoor geciteerde arresten van 
5 november 1951 en 20 april 1953. 

(33) Cass., 9 okt. 1973, A. C., 1973-74, p. 160. 
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Dit eerste argument, dat enkel teruggevonden wordt in de arresten van 28 maart 
1927, 13 maart 1961 en 9 oktober 1 973, dient onmiddellijk gerelativeerd te wor
den: telkens werd immers door de eisers gepoogd om, op basis van de artikelen 153, 
190 en 211 Wetboek van StrafVordering, de tegensprekelijkheidsvereiste uit te brei
den naar stadia van de rechtspleging die de eigenlijke terechtzitting voorafgingen. Stel
selmatig antwoordde het Hof hier terecht op dat deze artikelen enkel gelden voor de 
terechtzitting. Dit antwoord houdt (enkel) in dat men uit die specifieke artikelen geen 
argumenten kan putten om de voorafgaande fases ook openbaar en tegensprekelijk 
te laten verlopen, precies omdat die artikelen enkel betrekking hebben op de terecht
zitting zelf Deze stelling is onbetwistbaar correct : men kan geen recht voor een spe
cifiek onderdeel van de rechtspleging opeisen door zich te steunen op wetsbepalin
gen die dat recht enkel voorzien voor een ander onderdeel van de procedure. Betekent 
dit evenwel dat elke fase die zich situeert tussen de verwijzing naar de vonnis
rechter en de eigenlijke terechtzitting, hierin begrepen alle tussenliggende onderzoeks
maatregelen die door de vonnisrechter bevolen worden, noodzakelijkerwijze van de 
waarborgen die deze drie artikelen bieden, moet uitgesloten worden? F. Piedboeuf(34) 
meent alvast van niet en hij haalt hierbij onder meer als argument aan dat Uw Hof 
nooit een expertise heeft geweerd omwille van het tegensprekelijke verloop ervan. Uit 
de juistheid van de eerste stelling kan alleszins niet automatisch tot de onjuistheid 
van de tweede stelling besloten worden. De artikelen 153, 190 en 211 Wetboek van 
StrafVordering leggen dus, als zodanig, geen verbod van tegensprekelijkheid op voor 
de voorgaande fase (tussen verwijzing en terechtzitting), zij leggen enkel de verplich
ting op van openbaarheid en tegensprekelijkheid voor de terechtzitting zelf. Zij staan 
een tegensprekelijk deskundigenonderzoek bevolen door de vonnisrechter dus niet in 
de weg, tenzij men zou uitgaan van de veronderstelling dat deze artikelenjuist zou
den inhouden dat de wetgever uitdrukkelijk gewild heeft dat de procedure tot op het 
ogenblik van de terechtzitting absoluut inquisitoriaal zou blijven. Deze laatste in
terpretatie strookt evenwel niet met de filosofie die ten grondslag ligt aan een aan
tal minder of meer recente wetswijzigingen en is evenmin te verzoenen met het feit 
dat de regeling van de rechtspleging contradictoir is. 

b) Het feit dat geen enkele wetsbepaling voorschrijft dat de deskundige zijn op
zoekingen (in het openbaar) en in het bijzijn van de partijen moet verrichten, noch dat 
hij zijn besluiten met de partijen moet bespreken. 

De pertinentie van dit argument, dat blijkbaar enkel terug te vinden is in arres
ten die dateren van v66r de inwerkingtreding van het Gerechtelijk Wetboek, moet pre
cies om deze reden eveneens in vraag worden gesteld. Indien het onderzoek naar het 
bestaan van tegenstrijdige wetsbepalingen of naar met het strafproces onverenig
bare rechtsbeginselen negatief zou blijken, dan zal moeten vastgesteld worden dat deze 
stelling niet (langer) kan gehandhaafd worden: het artikel2 van het Gerechtelijk Wet
hoek schrijft dan immers zelfvoor dat de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek die
nen toegepast te worden. 

c) Het feit dat de rechten van de verdediging niet geschonden worden door de niet
tegensprekelijkheid, vermits partijen het verslag in de loop van de debatten ter zit
ting in bespreking kunnen brengen en hun opmerkingen kunnen laten kennen. 

Zoals aangegeven bij het begin van het tweede deel van deze tussenkomst kan Uw 
Hof zich in deze concrete zaak niet beperken tot deze enkele appreciatie om het eer
ste middel te beantwoorden. Bovendien, en veel belangrijker, zal verder ook blijken 
dat het loutere feit dat een partij formeel in de mogelijkheid gesteld wordt om het ver
slag ter terechtzitting te bespreken en aan kritiek te onderwerpen, naar het oor
deel van het Europees Hofvoor de Rechten van de Mens (arrest Mantovanelli- zie in
fra) en van het Arbitragehof niet langer kan volstaan. 

De drie geciteerde argumenten volstaan bijgevolg niet (langer) om de tegenspre
kelijkheid van deskundigenonderzoeken, bevolen door de strafrechter en die de bur
gerlijke rechtsvordering tot voorwerp hebben, uit te sluiten. 

(34) F. PIEDBOEUF, "L'expertise et la reparation du dommage", Alw.Fac.D1:Liege, 1980, p. 304. 
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21. Dat de hiervoor aangehaalde rechtspraak van het Rof overigens niet in zijn meest 
absolute betekenis werd gei:nterpreteerd, mag blijken uit het arrest van 24 decem
ber 1970 van het hofvan beroep te Brussel (35). In dit arrest herhaalt het hofvan be
roep eerst het principe dat, in strafzaken, de accessoire burgerlijke rechtsvordering 
onderworpen blijft aan de regels van het strafprocesrecht (zelfs na de afhandeling van 
de strafVordering), zodat het deskundigenonderzoek in strafzaken zijn 
niet-tegensprekelijk karakter behoudt en de deskundige bijgevolg niet gehouden is de 
partijen uit te nodigen om de onderzoeksverrichtingen bij te wonen. Ret hofvan be
roep voegt er evenwel onmiddellijk aan toe dat (ondanks dit gegeven) er geen en
kele wettelijke bepaling aan de deskundige verbiedt om, voor de neerlegging van zijn 
verslag, de partijen in te lichten omtrent de resultaten van (bepaalde van) zijn 
onderzoeksverrichtingen of om, door over leg met de technische raadgevers van de par
tijen, zijn besluiten opnieuw afte wegen. Ret hofvan beroep preciseert overigens als 
antwoord op een ander verweermiddel - voorzichtigheidshalve, maar terecht - dat 
de standpunten die bij dit overleg worden aangenomen op geen enkele wijze de be
trokken partijen binden ten aanzien van het debat over de grond van de zaak. 

22. In zijn arrest van 16 december 1980 (36) onderzoekt het Rof de relatie tus
sen, enerzijds, het (al dan niet) tegensprekelijk verloop van het deskundigenonder
zoek in strafzaken en, anderzijds, de vereiste van de eerlijke behandeling van de zaak, 
zoals voorgeschreven door artikel 6, lid 1, van het Europees Verdrag Rechten van de 
Mens. Nate hebben herinnerd aan het principe dat, om te beoordelen of de zaak eer
lijk werd behandeld, moet nagegaan worden of de zaak, in haar geheel, het voor
werp van een eerlijk proces heeft uitgemaakt, preciseert het Rof dat "wanneer een des
kundigenonderzoek [in strafzaken (36)] niet volgens de overigens niet op straffe van 
nietigheid voorgeschreven regels (van het Gerechtelijk Wetboek, die het tegenspreke
lijk karakter ervan waarborgen) zou zijn gebeurd, daaruit niet kan worden afgeleid dat 
de zaak niet eerlijk werd behandeld, wanneer de partijen voor het rechtscollege, dat ten 
gronde uitspraak moest doen, de mogelijkheid hadden het deskundigenverslag te be
twisten, niet enkel met betrekking tot de aangevoerde onregelmatigheden, dock ook met 
betrekking tot de vaststellingen en de besluiten van de deskundige". Ook deze stel
ling werd door het Rofherhaaldelijk herbevestigd, zowel in strafzaken (38) als in tucht
zaken (39). Zoals hiervoor reeds werd gemeld, dient ook dit standpunt herbekeken te 
worden in het licht van het arrest "Mantovanelli" van het Europees Rofvoor de Rech
ten van de Mens, dat preciseert dat "deze mogelijkheid om het verslag te betwis
ten" een "adequate mogelijkheid tot daadwerkelijke betwisting" moet uitmaken (zie in
fra). 

23. Ret arrest van het Rofvan 17 november 1981 (40) voegt niets toe aan de hier
voor geciteerde rechtspraak, maar is bijzonder in die zin, dat het Rof expliciet over
weegt "dat artikel 973 van het Gerechtelijk Wetboek als dusdanig niet van toepas
sing is in strafzaken". Deze stelling is door zijn (al te) formeel karakter wellicht te 
verregaand : het artikel 973 Gerechtelijk Wetboek handelt namelijk niet aileen over 
de oproeping van de partijen om de verrichtingen bij te wonen (artikel 973, derde lid), 
maar tevens over het toezicht van de rechter op de deskundige bij het vervullen van 
zijn opdracht. Ret spreekt voor zich dat de strafrechter, die als feitenrechter een des
kundige aanstelt (het weze in zuiver strafrechtelijke aangelegenheden of in het ka
der van de afhandeling van de burgerlijke rechtsvordering) - net zoals de onder
zoeksrechter overigens - toezicht moet uitoefenen op de wijze waarop de deskundige 
de hem opgelegde opdracht vervult. Deze stelling is door haar "absoluut" karakter des 

(35) Brussel, 24 dec. 1970, J.T, 1971, p. 132. 

(36) Cass., 16 dec. 1980, A. C., 1980-1981, p. 440. 

(37) Het arrest van 16 dec. 1980 bevestigt in feite een standpunt dat bet Hofreeds eerder had 
ingenomen inzake de regelmatigheid van een deskundigenonderzoek in burgerlijke aangelegen
heden. (Cass., 22 mei 1978,A.C., 1978, p. 1109). 

(38) Cass., 23 april1982, A. C., 1981-82, p. 1020, nr. 491. 

(39) Cass., 26 mei 1995, A.R. D.94.0034.N, nr. 257, met conclusie adv.-gen. Bresseleers. 

(40) Cass., 17 nov. 1981, A.C., 1981-82, p. 371, nr. 177. 
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te verwonderlijker, wanneer men, bij verdere nalezing van het arrest, moet vaststel
len dat het middel blijkbaar precies betrekking had op een beweerd gebrek aan toe
zicht van de rechter. 

24. De hiervoor (cfr. supra- punt 22) besproken rechtspraak met betrekking tot de 
niet-schending van artikel6.1 E.VR.M. of de niet-miskenning van het recht van ver
dediging door het enkele feit dat een deskundigenonderzoek in strafzaken op niet con
tradictoire wijze wordt uitgevoerd, vindt men terug in een arrest van het Rofvan 23 
april1982 (41). Belangrijker is evenwel dat het Rofin dit arrest, blijkbaar voor het 
eerste (42), de absolute stelling enigszins afzwakt en ruimte schijnt te scheppen voor 
uitzonderingen. Ret Rofbeslist immers "dat, indien het deskundigenonderzoek in straf
zaken in beginsel niet op contradictoire wijze wordt uitgevoerd en het deskundigen
onderzoek in burgerlijke zaken in beginsel wel op contradictoire wijze wordt uitge
voerd, dit onderscheid op zichzelf geen miskenning inhoudt van de artikelen 6.1, 2.b 
van het Europees Verdrag Rechten van de Mens en van het recht van verdediging". Sinds
dien lijkt de toevoeging van de nuance "in beginsel" (43) of"in de regel" (44) een vaste 
gewoonte geworden te zijn (45) van het Hof 

25. Alle hiervoor aangehaalde elementen zijn terug te vinden in de rechtspraak van 
het Rof van voor 1997. Het lijkt aangewezen om hier het "historisch verloop" van de 
cassatierechtspraak te onderbreken om even stil te staan bij het arrest "Manto
vanelli" van 18 maart 1997 van het Europees Hofvoor de Rechten van de Mens en bij 
een aantal arresten van het Arbitragchof, die eveneens betrekking hebben op de pro
blematiek van het (niet-)tegensprekelijk karakter van het deskundigenonderzoek. 

26. In het arrest "Mantovanelli tegen Frankrijk" (46) onderzocht het Europees Rof 
voor de Rechten van de Mens het probleem van het niet-tegensprekelijk karakter van 
een geneeskundige expertise, bevolen door de Franse administratieve rechtbank van 
Nancy, in het kader van een schadeclaim ingediend door het echtpaar Mantovanelli 
wegens het overlijden van hun dochter Jocelyne, ingevolge professionele fouten, be
gaan door de behandelende geneesheren. 

Voor het Europees Rof voor de Rechten van de Mens voerde het echtpaar aan dat 
hun recht op een eerlijk proces, in de zin van artikel 6.1 Europees Verdrag Rechten 
van de Mens, miskend werd omdat het deskundigenonderzoek niet contradictoir ver
lopen was. Ret echtpaar argumenteerde dat zijzelf, noch hun raadslieden, in strijd met 
de voorschriften van artikel R.123 van de Franse "Code des tribunaux administra
tifs et des cours administratives d'appel", ingelicht werden van de datum van de 
onderzoeksverrichtingen (met name het verhoor van de behandelende geneesheren) 
en dat de deskundige in zijn verslag bovendien verwees naar stukken waarvan zij geen 
kennis hadden gekregen en die zij evenmin hadden kunnen bekomen vanwege de 
ziekenhuisadministratie. Ret echtpaar Mantovanelli hield voor, dat hen daardoor de 

(41) Cass., 23 april1982, A. C., 1981-82, p. 1020, nr. 491. 

(42) Ook in andere arresten kan men al een "opening" in die zin vinden: zo stelt het arrest van 
26 okt. 1977,AC., 1978, p. 262, dat de oproepingvan de partijen voor de verrichtingen van de des
kundige "niet verplichtend" is, waaruit kan afgeleid worden dat het evenmin "verboden" is om ze 
op te roepen. 

(43) Cass., 1 juni 1988, A.R. 6545, nr. 603. 

(44) Cass., 7 feb. 1995, A.R. P.95.0002.N, nr. 75. 

(45) Toch zijn er nog arresten die meer formeel klinken: Cass., 26 mei 1995, A.R. D.94.0034.N, 
nr. 257, met conclusie van advocaat-generaal Bresseleers (in tuchtzaken). 

(46) E.H.R.M., 18 maart 1997, J.T., 1997, p. 495, eveneens besproken door A. SADZOT, "Le ca
ractere contradictoire des expertises aux differents stades de la procedure penale : demiers re
bondissements", Observations onder de arresten van het Hofvan Cassatie van 24 juni 1998 en het 
arrest van het Arbitragehof van 24 juni 1998, J.L.M.B., 1998, p. 1289, en door B. DE SMET, "Het 
arrest Mantovanelli t. Frankrijk : de dageraad van een tegensprekelijk deskundigenonder
zoek?", Panopticon, 1998, p. 182. 
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mogelijkheid ontzegd werd om de personen, die verhoord werden door de deskun
dige, zelf ook te ondervragen, om aan die deskundige de nodige opmerkingen te rna
ken betreffende de onderzochte stukken of de getuigenverklaringen of om bijko
mende onderzoeksverrichtingen te laten uitvoeren. De inhoud van het (definitief) 
deskundigenverslag werd hen weliswaar ter kennis gebracht en werd eveneens on
derworpen aan een tegensprekelijk debat voor de administratieve rechtbank, maar zij 
werden, naar eigen zeggen, niet in de mogelijkheid gesteld om "met gelijke wa
pens" mede te werken aan het opmaken van dit rapport. 

De Commissie voor de Rechten van de Mens was van oordeel dat het eerbiedigen 
van het tegensprekelijk karakter van een rechtspleging impliceert dat, wanneer een 
rechtbank een deskundigenonderzoek beveelt, de partijen de mogelijkheid moeten heb
ben om de elementen, die de deskundige in aanmerking neemt om zijn opdracht te ver
vullen, in zijn bijzijn, te betwisten. Drie redenen liggen, volgens de Commissie, ten 
grondslag aan dit principe : 

a) een dergelijk deskundigenonderzoek, uitgevoerd onder het gezag en ter ver
dere voorlichting van de rechtbank, maakt integraal deel uit van de rechtspleging; 

b) de rechtbank is niet in staat om zelf alle technische vraagstukken te beoorde
len, zodat het deskundigenonderzoek dat gevoerd wordt door de expert van aard is om 
het gerechtelijk onderzoek te vervangen ("['investigation menee par ['expert tend a rem
placer l'enquete judiciaire"); 

c) de enkele mogelijkheid om het deskundigenverslag te betwisten (tijdens de pro
cedure) voor de rechtbank waarborgt, op zich, niet een daadwerkelijke uitwerking van 
het principe van de tegensprekelijkheid ("ne permet pas une mise en oeuvre efficace du 
contradictoire"), omdat het deskundigenverslag, in dit stadium van de rechtsple
ging, (reeds) een definitiefkarakter heeft. Volgens de Commissie werd artikel6.1 
E.V.R.M. bijgevolg miskend. 

De Franse Staat voerde aan dat het, naar Frans (intern) recht, aan de administra
tieve rechter toekomt het resultaat van de onderzoeksmaatregelen, die hij beveelt, te 
beoordelen, zodat deze rechter ook een deskundigenonderzoek dat tot stand geko
men was zonder dat de voorschriften van artikel R.123 van de Code des tribunaux ad
ministratifs et des cours administratives d'appel werden nageleefd, in aanmerking kon 
nemen. Volgens de Franse Regering kwam het betwiste deskundigenonderzoek, in dit 
specifieke geval en ondanks de onregelmatigheid die er aan kleefde, tegemoet aan de 
uiteindelijke bedoeling ervan: het voorlichten van de rechtbank. Nog volgens Frank
rijk was de kritiek van het echtpaar Mantovanelli gericht tegen de bewijswaardering 
door de rechter, hetgeen aan de beoordeling van het Europees Hof ontsnapt. Ten
slotte argumenteerde de Franse Regering dat, voor de beoordeling van het contra
dictoir karakter van de zaak, enkel de procedure voor de rechter van tel is : het des
kondigenverslag werd aan het echtpaar Mantovanelli medegedeeld en kon dus het 
voorwerp uitmaken van een tegensprekelijk debat, terwijl de Franse rechtspraak bo
vendien voorziet dat de verzoekers toegang konden krijgen tot het medisch dossier door 
tussenkomst van een door hen daartoe aangestelde geneesheer. 

Met verwijzing naar zijn vroegere rechtspraak (arresten Lobo Machado t. Portu
gal van 20 februari 1996/ Vermeulen t. Belgie van 20 februari 1996 en Niderost
Huber t. Zwitserland van 18 februari 1997) herinnert het Europees Hofin eerste in
stantie aan het algemeen principe : een van de elementen van een eerlijk proces in de 
zin van artikel6.1 E.V.R.M. is het tegensprekelijk karakter van de rechtspleging. Elke 
partij moet, in principe, de mogelijkheid hebben om niet aileen alle elementen bij te 
brengen die noodzakelijk zijn om haar argumenten te doen aannemen ("qui sont ne
cessaires au succes de ses pretentions"), maar ook om van alle stukken en van alle op
merkingen, die aan de rechter worden voorgelegd om zijn beslissing te be'invloeden, 
kennis te nemen en deze te betwisten. 

Het Europees Hofpreciseert evenwel onmiddellijk (47) dat de eerbied voor het te
gensprekelijk karakter van de rechtspleging, net zoals de andere waarborgen voor
zien in artikel6.1 E.V.R.M., betrekking hebben op de rechtspleging voor een "recht
bank" : uit deze bepaling kan volgens het Europees Hof geen algemeen en abstract 

( 4 7) Zie § 33 van het arrest. 
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principe afgeleid worden volgens hetwelk, bij de aanstelling van een deskundige door 
de rechtbank, de partijen in alle gevallen de mogelijkheid moeten hebben om de 
onderzoeksverrichtingen van de deskundige bij te wonen of om mededeling te krij
gen van alle stukken waarop hij zich steunt. Het Europees Hof oordeelt dus dat een 
niet-tegensprekelijk deskundigenonderzoek, op zichzelf, niet noodzakelijk een in
brenk vormt op artikel 6 E.V.R.M., op voorwaarde evenwel dat het proces, in zijn ge
heel, als eerlijk kan worden bestempeld. Uit deze voorafbeschouwing van het Euro
pees Hofkunnen twee elementen worden afgeleid: enerzijds houdt artikel6 E.V.R.M. 
geen algemene of absolute verplichting om het deskundigenonderzock "in alle geval
len" tegensprekelijk te laten verlopen, anderzijds kan, zelfs in het geval van een niet
tegensprekelijk deskundigenonderzoek, aan de vereiste van een eerlijk proces wor
den voldaan door andere waarborgen (48) die, tijdens het verder verloop van het proces, 
het evenwicht herstellen. De niet-tegensprekelijkheid van het deskundigenonder
zoek alleen is dus geen "voldoende voorwaarde" om te kunnen besluiten dat niet aan 
de vereiste van een eerlijk proces is voldaan. De conformiteit van het proces met de 
voorschriften van artikel6 E.V.R.M. moet "in concreto" worden nagegaan, waarbij de 
niet-tegensprekelijkheid van het deskundigenonderzoek (slechts) een element is (maar 
zeker geen afdoend element waaruit "a priori" een schending zou kunnen worden af
geleid), en rekening houdend met het gehele verloop van de procedure. Het nazicht 
van de conformiteit met artikel6 E.V.R.M. zal dus onvermijdelijk moeten uitmon
den op een "individuele" toetsing, geval per geval, van de "aangeklaagde" procedure 
aan de voorschriften van deze verdragsbepaling : het Europees Hof gaat verder in het 
arrest dan oak tot die individuele en concrete toetsing over. 

Essentieel blijft dus dat de partijen op een "adequate" wijze kunnen deelnemen aan 
de procedure "voor de rechtbank". 

Het Europees Hof bepaalt verder de grenzen van haar tussenkomstmogelijkheden, 
in antwoord op het verweer aangevoerd door de Franse Staat : de bewijsregels wor
den als dusdanig niet door het E.V.R.M. gereglementeerd. Het Europees Hofkan bij
gevolg de toelaatbaarheid van een bewijselement, dat verzameld werd conform de re
gels van het nationale recht, niet principieel of in abstracte uitsluiten : het komt aan 
de interne rechtscolleges toe (de waarde van) deze bewijselementen te apprecieren. 
Nochtans- en hier wordt de hager geciteerde stelling herhaald- staat het aan het 
Europees Hofna te gaan of de "procedure in haar geheel", hierin begrepen de wijze 
waarop het bewijs geleverd werd, voldoet aan de vereiste van een eerlijk proces, zo
als voorgeschreven door artikel 6.1 E.V.R.M. 

N a deze voorbeschouwingen buigt het Europees Hof zich over het concrete geval. Er 
wordt vastgesteld dat de "zuiver gerechtelijke fase" (lees : voor de rechtbank) verlo
pen is met eerbied voor het tegensprekelijk karakter. Het enkele feit dat het artikel 
R.123 van de Franse Code des tribunaux administratifs et des cours administrati
ves d'appel (dat bepaalt dat de partijen dienen ingelicht te worden van de datum van 
de onderzoeksverrichtingen) in casu niet nageleefd werd, kan volgens het Europees 
Hof "op zich" niet volstaan om het eerlijk karakter van de gevolgde procedure op ern
stige gronden te betwisten. Nochtans is het Europees Hofer niet van overtuigd dat 
- waar het echtpaar Mantovanelli inderdaad de mogelijkheid had om de inhoud en 
de besluiten van het deskundigenverslag, waarvan zij (achteraf) mededeling verkre
gen, voor de administratieve rechtbank te betwisten en aan te vechten - de verzoe
kers op dat ogenblik (lees : voor de rechtbank) (nag) een daadwerkelijke mogelijk
heid (49) hadden om dit deskundigenverslag op een doeltre:ffende of adequate wijze 
te bespreken. 

Oak uit deze overweging van het Europees Hof kan afgeleid worden dat aan het eu
vel van het niet tegensprekelijk karakter naderhand nag kan "verholpen" worden, maar 
dit "rechttrekken van de situatie" of dit "herstel van het evenwicht" moet alleszins van 
die aard zijn dat "een daadwerkelijke mogelijkheid" geboden wordt om (alsnog) "op ade
quate en doeltre:ffende wijze" te kunnen tussenkomen. 

(48) B. DESMET, De afbrokkeling van het geheim karakter van het deskundigenonderzoek in 
strafzaken, R. W, 1998-1999, p. 105. 

(49) B. DESMET, "Deelname van de verdachte aan het deskundigenonderzoek", noot onder 
Politierechtbank Gent, 11 maart 1998, R.W., 1998-1999, p. 892. 
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Volgens het Europees Hofwas dit in de zaak "Mantovanelli" niet het geval. Het Eu
ropees Hof vervolgt immers : de vraag die de deskundige diende te beantwoorden viel 
volledig samen met de vraag die door de rechtbank diende beantwoord te worden en 
had (bovendien) betrekking op een technisch probleem dat de (eigen) kennis van de 
rechtbank oversteeg. Zo de administratieve rechtbank weliswaar niet juridisch ge
bonden was door de besluiten van de deskundige, dan nog waren deze besluiten van 
aard om bijzonder zwaar door te wegen bij de beoordeling van de feiten door deze recht
bank ("les conclusions de l 'expertise litigieuse (. .. ) etaient susceptibles d'influencer de 
maniere preponderante son appreciation des faits"). Daaruit volgt, volgens het Euro
pees Hof, dat het echtpaar Mantovanelli - dat zijn vraag om een nieuwe expertise 
overigens door de Franse administratieve rechtscolleges afgewezen zag- enkel in de 
mogelijkheid ware geweest om daadwerkelijk zijn stem te laten horen, indien dit had 
kunnen gebeuren vooraleer het definitieve verslag werd neergelegd. Daarbij kwam nog 
dat, althans volgens het Europees Hof, er, enerzijds, geen enkel technisch obstakel be
stand om het echtpaar Mantovanelli niet (reeds in een vroeger stadium) te betrek
ken bij het opmaken van het deskundigenverslag, terwijl, anderzijds, er wel perso
nen verhoord werden die tewerkgesteld werden door de (eventueel verantwoordelijke) 
tegenpartij, waarvan redelijkerwijze kon aangenomen worden dat zij zouden getui
gen in het voordeel van deze tegenpartij. Het Europees Hofwijst er op dat het echt
paar Mantovanelli niet de gelegenheid kreeg deze getuigen aan een tegenverhoor te 
onderwerpen, terwijl zij van bepaalde stukken, waarmee door de deskundigen reke
ning werd gehouden, bovendien slechts kennis kregen bij de neerlegging en de me
dedeling van het eindverslag. 

De gedetailleerde verwijzing naar de specifieke gegevens (50) van de zaak in deze 
overwegingen van het Europees Hoftoont nag maar eens aan dat het Hoftot een on
derzoek "in concrete" overging. 

Het Europees Hofbeslist bijgevolg dat het echtpaar Mantovanelli niet de kans kreeg 
om een essentieel bewijselement op adequate wijze te bespreken, zodat er schen
ding was van artikel 6.1 van het Europees Verdrag Rechten van de Mens. 

27. Het probleem van het tegensprekelijk karakter van het deskundigenonder
zoek was oak herhaaldelijk het voorwerp van onderzoek door het Arbitragehof 

28. In zijn arrest van 30 aprill997 (51) diende het Arbitragehofte antwoorden op 
twee prejudiciele vragen omtrent de verzoenbaarheid van de artikelen 43, 44 en 148 
Wetboek van StrafVordering, ge'interpreteerd in de zin dat zij geen verplichting in
houden voor de deskundige, aangesteld door de strafrechter als feitenrechter, om de 
regels van de tegenspraak te eerbiedigen, zoals deze voorgeschreven worden door de 
artikelen 962 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, met de grondwettelijke re
gels inzake de "gelijkheid voor de wet" en de niet-discriminatie (artikelen 10 en 11 
Grondwet), gecombineerd met het artikel 6 van het Europees Verdrag Rechten van de 
Mens. 

De eerste prejudiciele vraag, gesteld door de rechtbank van eerste aanleg te Brus
sel, had betrekking op een deskundigenonderzoek, bevolen door de rechtbank zelf in 
het kader van een strafzaak betreffende een verkeersongeval, waarbij aan de ex
pert opgedragen werd na te gaan of er een oorzakelijk verband hestand tussen het ver
keersongeval en het latere overlijden van het slachtoffer. Ret betrof dus, in tegen
stelling tot de zaak die ons vandaag bezighoudt, een deskundigenonderzoek waarvan 
het resultaat oak een belang vertoonde voor de strafVordering, gezien de invloed er
van op de uiteindelijk te weerhouden kwalificatie. De beklaagde voerde voor de recht
bank het gebrek aan tegensprekelijk karakter van het deskundigenonderzoek aan en 
wees op de niet op objectieve criteria berustende ongelijkheid in behandeling tus
sen, enerzijds, de verweerder in een burgerlijke zaak strekkende tot het bekomen van 
schadevergoeding, die wel kan genieten van een tegensprekelijke expertise, en, an
derzijds de beklaagde die vervolgd wordt voor onvrijwillige doodslag, die niet van deze 

(50) Zie § 36 van het arrest. 

(51) Arbibragehof, arrest nr. 24/97 van 30 aprill997, J.L.M.B., 1997, p. 788, met nootA. MAs
SET (Observations : I.' expertise penale du fond (enfin) contradictoire). 
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tegensprekelijkheid kan genieten, daar waar in beide gevallen het deskundigenon
derzoek betrekking heeft op dezelfde materie, met name het beoordelen van de
zelfde fout en van hetzelfde oorzakelijk verband. 

De tweede prejudiciele vraag ging uit van de raadkamer van Namen, die zich, als 
bodemrechter in het kader van een internering en uitspraak doende over de burger
lijke rechtsvordering, afvroeg of de niet tegensprekelijke psychiatrische expertise geen 
probleem opleverde van niet-conformiteit met de artikelen 10 en 11 Grondwet. 

Het Arbitragehofherformuleert de twee vragen en gaat na of de artikelen 43, 44 en 
148 Wetboek van Strafvordering en de artikelen 962 en volgende van het Gerechte
lijk Wetboek- gemterpreteerd in die zin dat zij de deskundige aangesteld door de straf
rechter in zijn hoedanigheid van vonnisrechter niet zouden verplichten de repels van 
de tegenspraak, zoals voorzien door de hoger aangehaalde artikelen van het Gerech
telijk Wetboek, te eerbiedigen - de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in combi
natie met het artikel 6 Europees Verdrag Rechten van de Mens, schenden. Het 
Arbitragehofbeperkt dus zeer expliciet (52) zijn analyse tot het (aldan niet) tegen
sprekelijk karakter van een deskundigenonderzoek bevolen door de strafrechter in zijn 
hoedanigheid van vonnisrechter. 

Het Arbitragehof tekent eerst de krijtlijnen uit voor zijn beslissing : 
a) volgens de rechtspraak zijn de artikelen 962 tot 991 van het Gerechtelijk Wet

hoek, waarvan sommige vereisen dat het deskundigenonderzoek op tegenspreke
lijke wijze verloopt, niet op verplichtende wijze van toepassing op de deskundigen
onderzoeken voor de strafgerechten; 

b) er ontstaat dientengevolge een ongelijkheid in behandeling tussen de partijen in 
een proces voor de burgerlijke rechter en de partijen in een proces, gevoerd voor de 
strafgerechten : enkel de eerstgenoemden kunnen genieten van een deskundigenon
derzoek dat verplicht op tegensprekelijke wijze moet verlopen; 

c) de grondwettelijke regels inzake gelijkheid en niet-discriminatie sluiten niet uit 
dater ongelijkheid van behandeling bestaat tussen (verschillende) categorieen van per
sonen, op voorwaarde evenwel dat dit verschil in behandeling berust op een objec
tief criterium en redelijk verantwoord kan worden. Dergelijke verantwoording moet 
beoordeeld worden rekening houdend, (enerzijds), met het doel en met de gevolgen van 
de betwiste regel en (anderzijds) met de aard van de in het gedrang zijnde princi
pes. Zo wordt het principe van de gelijkheid geschonden wanneer komt vast te staan 
dat er geen redelijk proportioneel verband bestaat tussen de aangewende middelen 
en het beoogde doel. 

d) De hogeromschreven ongelijkheid in behandeling berust op een objectief crite
rium, met name de aard van het geadieerde rechtscollege, zelfs wanneer (op dat ogen
blik) enkel nog de burgerlijke aspecten dienen onderzocht te worden. 

Hierop voortbouwend komt het Arbitragehof tot het besluit dat zowel wanneer de 
(straf)rechter beslist over de strafvordering, als wanneer hij uitspraak doet over de bur
gerlijke rechtsvordering - waarbij de belangen van de burgerlijke partij zich niet on
derscheiden van de belangen van elke (andere) partij bij een burgerlijk proces en waar
bij het voorwerp van het deskundigenonderzoek (volledig) identiek kan zijn- het verschil 
in behandeling niet redelijk kan verantwoord worden. De procedure is, in dit sta
dium (lees : voor de bodemrechter, dus niet alleen ter terechtzitting, maar vanaf de 
verwijzing ... ) immers tegensprekelijk en de afwezigheid van tegenspraak leidt er toe 
dat de bewijslevering zou "kunnen" gebeuren ten koste van een aantasting van het recht 
van verdediging, gezien dit recht pas kan uitgeoefend worden bij de bespreking van 
het deskundigenverslag tijdens het (tegensprekelijke) debat ter terechtzitting. Deze 
laatste mogelijkheid waarborgt "niet noodzakelijk" de inachtneming van de rechten 
van de verdediging : het tijdsverloop sinds de feiten, het teloorgaan van materiele ele
menten en de onmogelijkheid om later nog te laten overgaan tot onderzoeks
verrichtingen die slechts korte tijd na de feiten kunnen worden uitgevoerd, zijn, vol
gens het Arbitragehof, even zovele elementen die de mogelijkheid om de (niet 
tegensprekelijke) expertise naderhand op afdoende en nuttige wijze te kunnen be
twisten, beperken. 

(52) Zie overweging B.5 van het arrest. 
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Het eerste besluit van het Arbitragehof luidt dan ook dat de interpretatie van de in 
de prejudiciele vraag aangehaalde artikelen, in die zin dat zij de deskundige, die werd 
aangesteld door de strafrechter in zijn hoedanigheid van vonnisrechter, niet zouden 
verplichten de regels van de tegenspraak te eerbiedigen, de artikelen 10 en 11 Grand
wet, afzonderlijk of in samenhang gelezen met artikel 6 E.V.R.M., schendt (53). 

Dit besluit leidt tot een eerste algemene bedenking. Het Arbitragehofkomt im
mers tot een zeer formele conclusie, met name "dat het verschil in behandeling niet 
kan worden verantwoord" daar waar de premisse veel minder formeel en absoluut is, 
gezien het Arbitragehof enkel wijst op een "potentieel" probleem door te stellen dat 
(door het niet tegensprekelijk verloop van het deskundigenonderzoek) het bewijs ten 
koste van een inbreuk op de rechten van de verdediging "kan" ("puisse se faire") wor
den gezocht. Dezelfde tegenstelling vindt men overigens ook even verder in de
zelfde considerans (B. 7) terug waar het Arbitragehof stelt dat de mogelijkheid om na
dien een verslag van een gerechtelijke expertise te betwisten "niet noodzakelijk" ('pas 
necessairement") de inachtneming van de rechten van de verdediging waarborgt. Het 
Arbitragehof zegt dus in feite dat de mogelijkheid van tegenspraak die aan de par
tij geboden wordt in een later stadium van de rechtspleging, een schending van het 
recht van verdediging niet "op absolute wijze" uitsluit. Dit laatste stand punt is on
getwijfeld juist en stemt overigens volledig overeen met wat ook het Europees Hof in 
de zaak "Mantovanelli" uiteindelijk besliste, evenwel na het "individueel" onder
zoek van de "concrete" zaak. 

De zwakke schakel in de analyse van het Arbitragehof ligt in de formulering waar
bij uitgegaan wordt van een "getemperde negatie" door het gebruik van de woorden 
"niet noodzakelijk" : minstens in een aantal gevallen, waar het deskundigenonder
zoek niet tegensprekelijk verliep, zal de latere mogelijkheid om het expertise
verslag te betwisten dus wel degelijk (de inachtneming van) de rechten van de ver
dediging waarborgen. In die gevallen zal dus ook, zelfs zonder tegensprekelijke expertise, 
aan de vereiste van artikel 6 E.V.R.M. zijn voldaan. Dit wijst er op dat er inder
daad moet overgegaan worden tot een onderzoek "in concreto" van de zaak (cfr. ar
rest Mantovanelli). Het Arbitragehof moet dat overigens zelf ook (impliciet) toege
ven want in het arrest wordt verwezen naar de "concrete" elementen, die van aard 
kunnen zijn om de mogelijkheid van de partij, om het deskundigenonderzoek op ade
quate wijze te kunnen betwisten, ondergraven : het tijdsverloop sinds de feiten, het 
teloorgaan van materiele elementen, de onmogelijkheid om bepaalde onderzoeks
verrichtingen te hernemen. 

De vraag kan bijgevolg gesteld worden of de wijze waarop het Arbitragehof de pre
judiciele vraag heeft heromschreven en waarbij een verband gelegd werd tussen, ener
zijds, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en, anderzijds, artikel 6 E.V.R.M. geen 
verwarring heeft doen ontstaan in de benadering van de onderscheiden principes die 
uit deze artikelen af te leiden zijn. De schending van de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet wordt "in abstracto" onderzocht, en afgeleid uit een, opnieuw "in ab
stracto" vastgestelde "potentiele", "mogelijke" of "niet uit te sluiten" schending van het 
recht op verdediging of van het recht op een eerlijk proces, maar er wordt voorbij
gegaan aan het feit dat dergelijke schendingen steeds "in concreto" (cfr. arrest Man
tovanelli) dienen onderzocht te worden. 

Het stand punt van het Arbitragehof reikt, in zijn consequenties, hoe dan ook be
duidend veel verder dan het standpunt van het Europees Hof. Daar waar het Euro
pees Hofin het arrest "Mantovanelli" immers voorhield dat uit artikel6 E.V.R.M. geen 
"algemeen en abstract principe kan afgeleid worden volgens hetwelk, bij de aanstel
ling van een deskundige door de rechtbank, de partijen in alle gevallen de mogelijk
heid moeten hebben om de onderzoeksverrichtingen van de deskundige bij te wo
nen of om mededeling te krijgen van alle stukken waarop hij zich steunt", volgt uit 

(53) De publica tie van het arrest van 30 april 1997 van het Arbitragehofin het R. W, 1997-
1998, p. 713, bevat een bijzonder storende fout : in het eerste dee! van het beschikkend ge
deelte wordt precies het tegenovergestelde voorgehouden dan wat door het Arbitragehofwerd be
slist. 
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het eerste besluit van het Arbitragehof noodzakelijkerwijze dat het tegensprekelijk ka
rakter van het deskundigenonderzoek, bevolen door de feitenrechter, tot principe zou 
moeten worden verheven. 

Een tweede algemene bedenking heeft betrekking op het feit dat het Arbitrage
hof- vertrekkende van de vaststelling dat de belangen van de burgerlijke partij niet 
onderscheiden zijn van die van "elke" partij in een burgerlijk proces en van het ge
geven dat het onderwerp van het deskundigenonderzoek identiek kan zijn- be
sluit dat het verschil in behandeling niet kan worden verantwoord, (noch) wanneer 
de (straf)rechter uitspraak doet over de strafvervolging, (noch) wanneer hij uit
spraak doet over de burgerlijke rechtsvordering. Men zal in het arrest van hetArbitrage
hof evenwel tevergeefs zoeken naar de verdere uitwerking van het precieze funda
ment, dat toelaat de toepassing van deze conclusie, die vertrekt van de positie van de 
burgerlijke partij, uit te breiden tot de strafvordering. 

Er zijn ongetwijfeld vele raakpunten tussen de positie van de burgerlijke partij in 
het strafproces en de positie van een partij in een burgerlijk proces :in beide geval
len streeft deze partij immers enkel een oplossing na voor een geschil dat betrek
king heeft op zijn particuliere belangen. De positie van de beklaagde is evenwel es
sentieel en fundamenteel verschillend, zodat de uitbreiding van de vaststelling "dat 
het verschil in behandeling niet redelijk verantwoord kan worden" tot de gevallen "waar 
de rechter uitspraak doet over de strafvervolging" een meer logisch onderbouwde ar
gumentatie verdiende, die het arrest niet biedt. 

Aan deze tweede bedenking kan overigens toegevoegd worden dat het bevreem
dend blijft te moeten vaststellen dat het Arbitragehof, hoewel de redenering ver
trekt vanuit de positie van de burgerlijke partij, op geen enkel ogenblik artikel4 van 
de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering in zijn analyse betrekt. Dit 
artikellaat aan de benadeelde de uiteindelijke keuze om zijn vordering hetzij voor de 
strafrechter, hetzij voor de burgerlijke rechter te brengen. Bij deze keuze zal de be
nadeelde rekening moeten houden met de voordelen, maar evenzeer met de nade
len, die elk van beide opties inhouden. Hij moet zich bij het maken van deze keuze bij
gevolg ook bewust zijn van het feit dat het tegensprekelijk karakter anders is 
georganiseerd in beide systemen en dat zijn positie, wat dit aspect betreft, minder "com
fortabel" zal zijn voor de strafrechter. Hij plaatst zichzelf evenwel in die minder com
fortabele positie door voor de strafrechter te opteren. Het is duidelijk dat ook dit ele
ment zijn belang heeft bij het onderzoek naar het "in redelijkheid objectiefverantwoord 
zijn" van het verschil in behandeling. Het argument, dat het Arbitragehof met dit ele
ment geen rekening hield omdat het in casu de verdachte was die de prejudiciele vraag 
uitlokte, is ter zake niet pertinent, gezien het Arbitragehof zelf verwijst naar het ge
geven "dat de belangen van de burgerlijke partij niet onderscheiden zijn van die van 
elke partij in een burgerlijk proces" en zich dus niet lijkt te beperken tot een onder
zoek vanuit het enkele standpunt van de verdachte. 

Een volgende bedenking bij het arrest van 30 april 1997 betreft het feit dat het 
Arbitragehof vertrekt van het uitgangspunt dat "de rechtspleging in die stadia" op te
genspraak verloopt : uit de context blijkt dat het Arbitragehof het tegensprekelijk ka
rakter laat spelen vanaf het ogenblik van de verwijzing naar de vonnisrechter. Zo
als hiervoor reeds werd uiteengezet (zie supra- punt 20.a) is dit standpunt niet 
noodzakelijk in tegenstrijd met de rechtspraak van Uw Hof, dat herhaaldelijk be
slist heeft dat de artikelen 153, 190 en 211 Wetboek van Strafvordering aileen gel
den voor de terechtzittingen (54), maar ook dit standpunt wordt niet verder becom
mentarieerd in het arrest. 

In een tweede tijd onderzoekt het Arbitragehof, vertrekkende van de beginselen van 
artikel 2 Gerechtelijk Wetboek, of er ook een grondwetsconforme interpretatie mo
gelijk is. 

Volgens het Arbitragehofverzet het artikel2 van het Gerechtelijk Wetboek er zich 
tegen dat "onder meer" de bepalingen van dit wetboek, die betrekking hebben op het 
akkoord van de partijen of die sommige gevolgen afhankelijk stellen van het initia
tief zelf van die partijen, toepasselijk zouden zijn op strafzaken, waar er geen ruimte 

(54) Zie onder meer de reeds aangehaalde arresten Cass., 13 maart 1961, Pas., 1961, I, p. 753; 
9 oktober 1973, A. C., 1973-74, p. 160. 
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is voor de wilsautonomie van prive-personen. De verwijzing naar het begrip "wils
autonomie" werd verder geexpliciteerd door Uw Bof in zijn arrest van 24 juni 1998 
(55) (zie verder). 

De principes van artikel 2 Gerechtelijk Wetboek zouden evenwel miskend wor
den, vervolgt het Arbitragehof, wanneer men er zou van uitgaan dat de enkele om
standigheid dat het deskundigenonderzoek bevolen werd door een strafrechter, op zich 
zou kunnen volstaan om de toepassing uit te sluiten van die bepalingen van het Ge
rechtelijk Wetboek- die het tegensprekelijk karakter van de rechtspleging waar
borgen- die wel degelijk verzoenbaar ofbestaanbaar zijn met de principes van het 
strafrecht. Bet Arbitragehof preciseert : "Er bestaan (immers) geen wettelijke bepa
lingen die het door een strafrechter bevolen deskundigenonderzoek beheersen, die de toe· 
passing op dat deskundigenonderzoek van alle bepalingen van het Gerechtelijk Wet· 
boek die het contradictoir karakter van het deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken 
waarborgen, zouden verbieden of onmogelijk maken. Er bestaan evenmin rechtsbe· 
ginselen die de toepassing van al die bepalingen op het deskundigenonderzoek dat door 
een strafrechter wordt bevolen, zouden uitsluiten". 

Samengevat kan dus gesteld worden dat hetArbitragehofvan oordeel is dat het en
kele feit dat de expertise door de strafrechter werd bevolen, niet kan volstaan om de 
toepasselijkheid van [sommige (56) bepalingen van] het Gerechtelijk Wetboek uit te 
sluiten, ongeacht of de expertise betrekking heeft op de strafvordering of op de bur
gerlijke rechtsvordering, voorzover de toepassing van de beginselen die er in vervat 
liggen, (tegelijkertijd) (57) verenigbaar zijn met de wettelijke voorschriften die het des
kundigenonderzoek in strafzaken regelen en met de beginselen van de strafWetgeving 
(58). Volgens het Arbitragehof zijn alvast ("onder meer") de bepalingen, die het ak
koord of een initiatief van de partijen inhouden, onverenigbaar (in de zin van arti
kel 2 van het Gerechtelijk Wetboek) met de beginselen van de strafWetgeving, ver
mits er voor de wilsautonomie van de partijen geen plaats is in het strafproces. 

Bet Arbitragehofverlaat dus duidelijk het criterium van de "aard van het ge
recht" en verschuift het gewicht terug naar "de aard van het geschil" (59). 

Bier kan een laatste bedenking gemaakt worden omtrent de concrete toepasbaar
heid of het concrete gevolg van het arrest van het Arbitragehof op de deskundigen
onderzoeken die (mede) betrekking of invloed hebben op strafvordering zelf: een snelle 
analyse leert dat het uitsluiten van de bepalingen, die verwijzen naar het akkoord van 
de partijen of die afhankelijk zijn van hun initiatief, "omdat de wilsautonomie van de 
partijen geen plaats heeft in het strafproces", tot gevolg heeft dat- automatisch en 
onmiddellijk- een groot aantal artikelen van het Gerechtelijk Wetboek buiten het 
toepassingsgebied van dit arrest zullen (moeten) blijven. Bet arrest lijkt inderdaad een 

(55) Cass., 24 juni 1998, A.R. P.97.1075.F, met conclusie van adv.-gen. X. De Riemaecker. 

(56) De Franstalige en de Nederlandstalige versie van de eerste paragraafvan het beschik· 
kend gedeelte van het arrest zijn niet gelijkluidend: in de Nederlandstalige versie spreekt het 
Arbitragehof over "de" regels betreffende het contradictoir karakter, terwijl de (negatief opge
stelde) Franstalige versie het heeft over "geen enkele" van de regels betreffende de tegen· 
spraak. 

(57) Het arrest van 30 april1997 van hetArbitragehofheeft blijkbaar zelf ook al aanleiding ge
geven tot uiteenlopende interpretaties m.b.t. de vraag welke van de artikelen 962 en volgende van 
het Gerechtelijk Wetboek toepasselijk (kunnen) zijn : zie hieromtrent de verwijzingen aange
haald door A. SADZOT, in "Le caractere contradictoire des expertises aux differents stages de la pro
cedure penale : derniers rebondissements, "Observations" onder de arresten van 24 juni 1998 van 
het Hof van Cassatie en het Arbitragedof, J.L.M.B., 1998, p. 1289, voetnoot 6. 

(58) A. MAssET, "L'expertise penale du fond (enfin) contradictoire", "Observations" onder het ar· 
rest van het Arbitragehofvan 30 april1997, J.L.M.B., 1997, p. 792. 

(59) B. DESMET, "Deelname van de verdachte aan het deskundigenonderzoek", noot onder 
Politierechtbank Gent, 11 maart 1998, R.W, 1998-1999, p. 893, en B. DESMET, Tegenspraak in het 
deskundigenonderzock tijdens het onderzoek ter terechtzitting, Panopticon, 1998, p. 466. 
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interne tegenstrijdigheid te bevatten: enerzijds wordt gesteld dat "er geen rechtsbe
ginselen zijn die de toepassing van het Gerechtelijk Wetboek uitsluiten", maar ander
zijds preciseert het Arbitragehof dat artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek zich ver
zet tegen de toepassing van bepalingen die een verband houden met de "wilsautonomie 
van de partijen" waarvoor er "geen plaats is in strafzaken". Kan dit iets anders be
tekenen dan dat "het feit dat er in strafzaken geen plaats is voor de wilsautonomie van 
de partijen" nu juist een "rechtsbeginsel is dat eigen is aan het strafproces" in de zin 
van artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek? De precisering die Uw Hof aan deze recht
spraak toevoegde door zijn arresten van 24 juni 1998 en 24 november 1998 is enkel 
van aard om dit toepassingsgebied nog te verengen (zie verder). 

Tenslotte, lijkt het gebruik van de woorden "onder meer" ("notamment") in het ar
rest er op te wijzen dat de opsomming van de niet toepasselijke bepalingen, waarbij 
verwezen wordt naar het akkoord of naar het initiatief van de partijen, niet exhaus
tief, maar louter exemplatief is. Ook deze formulering valt moeilijk te verzoenen met 
de vaststelling, door het Arbitragehof, dat er "geen rechtsbeginselen zijn die de toe
passing van het Gerechtelijk Wetboek uitsluiten". 

Terloops kan gewezen worden op het feit dat sommige auteurs de draagwijdte van 
dit arrest lijken te beperken tot die gevallen waar de beklaagde rechtstreeks gecon
fronteerd wordt met een burgerlijke partij : aileen in die gevallen zou de beklaagde 
zich kunnen beroepen op het feit dat de expertise tegensprekelijk dient te gebeu
rend (60). De vraag kan gesteld worden of dit wel een juiste lezing is van het ar
rest : deze interpretatie voert immers een nieuwe ongelijkheid in tussen twee cate
gorieen van beklaagden, waarbij het antwoord op de vraag of de expertise al dan niet 
tegensprekelijk dient te gebeuren, uitsluitend afhangt van de (toevallige) aanwezig
heid van een burgerlijke partij (61). 

Omtrent de vraag of er nog een onderscheid in (graad van) tegensprekelijkheid kan 
bestaan tussen het deskundigenonderzoek dat in zuiver burgerrechtelijke aangele
genheden werd bevolen door de strafrechter in zijn hoedanigheid van feitenrechter, 
enerzijds, en het deskundigenonderzoek dat door diezelfde rechter bevolen werd in zui
ver strafrechtelijke aangelegenheden of in gemengd "strafrechtelijke en burger
lijke" aangelegenheden, blijft het arrest bijzonder vaag, hetgeen al aanleiding gege
ven heeft tot betwistingen in de rechtsleer. 

Volgens sommigen (62) maakt hetArbitragehofinderdaad een onderscheid: het des
kundigenonderzoek, bevolen door de strafrechter in zijn hoedanigheid van feiten
rechter in een (puur) burgerlijke aangelegenheid zou- in deze lezing- moeten on
derworpen worden aan alle regels van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot 
het deskundigenonderzock, terwijl een gelijkaardig deskundigenonderzoek, bevolen in 
strafrechtelijke aangelegenheden, nooit kan onderworpen worden aan de bepalin
gen van het Gerechtelijk Wetboek die verwijzen naar het akkoord van de partij en of 
die sommige gevolgen afhankelijk stellen van het initiatief van de partijen. Wan
neer deze zienswijze gevolgd wordt, zal een "gemengd" deskundigenonderzoek, dat zo
wel betrekking heeft op de strafrechtelijke aspecten als op de burgerlijke aspecten, nood
zakelijkerwijze ook aan het meest beperkende regime moeten onderworpen worden. 

30. In zijn arrest van 27 mei 1998 (63) bevestigde het Arbitragehof zijn eerdere recht
spraak. 

(60) A. MAssET, o.c., p. 794.-

(61) In die zin: B. DESMET, De afbrokkeling van het geheim karakter van het deskundigen
onderzoek in strafzaken, R. W., 1998-1999, p. 107.-

(62) In die zin: A. SADZOT, "Le caractere contradictoire des expertises aux differents stades de 
la procedure penale: derniers rebondissement", J.L.M.B., 1998, p. 1288-1289, met verwijzing naar 
een andersluidende stelling van A. Masset en J. Laenens (voetnoot 6). 

(63) Arbitragehof, 27 mei 1998, nr. 60/98, Arresten Arbitragehof, 1998, p. 727, en B.S. 15 au
gustus 1998. 
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31. In zijn arrest van 24 juni 1998 ( 64) onderzocht het Arbitragehof het probleem 
van het tegensprekelijk karakter van het deskundigenonderzoek, bevolen hetzij tij
dens opsporingsonderzoek door het openbaar ministerie, hetzij tijdens het gerechte
lijk onderzoek door de onderzoeksrechter. 

Het Arbitragehof oordeelt ditmaal dat het niet tegensprekelijk karakter van der
gelijke deskundigenonderzoeken geen schending uitmaakt van de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 6 E.V:R.M. 

Het hoofdargument waarop het Arbitragehof steunt om tot deze beslissing te ko
men, is de vaststelling dat de wetgever gewild heeft dat de strafrechtspleging in dit 
stadium van de procedure op inquisitoriale wijze verloopt om, enerzijds, rekening hou
dend met het vermoeden van onschuld, te vermijden dat personen onnodig in dis
krediet worden gebracht en, anderzijds, met het oog op doeltreffendheid, snel te kun
nen handelen, zonder de schuldigen op de hoogte te brengen. Het verschil in 
behandeling berust dus op een objectief criterium en is bovendien redelijk verant
woord. Het Arbitragehof preciseert evenwel, enerzijds, dat de toepasselijke wetsar
tikelen (ook) in die zin moeten worden ge'interpreteerd dat zij niet verbieden dat het 
deskundigenonderzoek op tegenspraak zou worden gevoerd wanneer de magistraat die 
het beveelt in het stadium van het opsporingsonderzoek of van het gerechtelijk on
derzoek van oordeel is dat te dezen de tegenspraak geen afbreuk doet aan de hager 
beschreven doelstellingen van de wetgever en, anderzijds, dat geen enkele (wet)
tekst bepaalt dat de feitenrechter bij zijn oordeel gebonden zou zijn door de vaststel
lingen of de conclusies van de deskundige, zodat hij bij zijn oordeel oak rekening kan 
houden met het al dan niet contradictoir karakter van het deskundigenonderzoek. 

Naast deze "open uitnodiging" aan het adres van de magistraten om, waar moge
lijk, ook een meer tegensprekelijk karakter te geven aan deze voorafgaande fase van 
de procedure of, minstens, met het niet tegensprekelijke karakter rekening te hou
den bij de beoordeling, geeft het Arbitragehof overigens ook een duidelijke wenk aan 
de wetgever "die, zonder het gelijkheidsbeginsel te schenden (de) optie (van het inqui
sitoriaal (voorafgaand) onderzoek) kan milderen en kan bepalen in welke gevallen en 
onder welke voorwaarden een deskundigenonderzoek contradictoir moet zijn, zelfs in 
het stadium van het opsporingsonderzoek of het gerechtelijk onderzoek" (65). Het 
Arbitragehof bevestigde, in identieke termen, deze rechtspraak in zijn arrest van 13 
januari 1999 (66). Overigens blijft ook Uw Hofin deze materie- zoals blijkt uit zijn 
arrest van 10 februari 1999 (67)- getrouw aan zijn vroegere rechtspraak, die wil dat 
een deskundigenonderzoek bevolen door de onderzoeksrechter, in de regel, op niet te
gensprekelijke wijze wordt uitgevoerd, en dat hieruit op zich geen schending van het 
recht van verdediging kan afgeleid worden, wanneer de vaststellingen van de des
kundige ter terechtzitting onderworpen worden aan een tegensprekelijk debat. 

32. Op 24 juni 1998 heeft ook Uw Hof een belangrijk arrest gewezen om trent het 
tegensprekelijk karakter van het deskundigenonderzoek in strafzaken (68). Het be
trof opnieuw een deskundigenonderzoek bevolen door de strafrechter in zijn hoeda
nigheid van feitenrechter, maar, anders dan in de zaak die ons hier aanbelangt, had 
de opdracht van de deskundige zowel betrekking op de burgerlijke aspecten als op de 
strafrechtelijke aspecten, en inzonderheid op de aan de feiten te geven kwalificatie. 

De eiser in cassatie voerde een schending van de artikelen 2 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 10 en 11 van de Grondwet en 6 van het Europees Verdrag Rechten van de 
Mens en van het recht van verdediging aan, door, met bijna letterlijke herneming van 

(64) Arbitragehof, 24 juni 1998, nr. 74/98, J.L.M.B., 1998, p. 1280, met nootA. Sadzot; B.S, 25 
sept. 1998, Arresten Arbitrage hot, 1998, nr. 7 4/98, p 899. 

(65) Overweging B.5 van het arrest. 

(66) Arbitragehof, 13 jan. 1999, B.S., 2 april1999, p. 11.107 

(67) Cass., 10 feb. 1999, A.R. P.98.0826.F. 

(68) Cass., 24 juni 1998, A.R. P.97.1075.F, nr. 332, met conclusies van advocaat-generaal X. De 
Riemaecker. 
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de formule van het arrest van het Artitragehof van 30 april 1997, de vraag te stel
len of de appelrechters hun beslissing, waarbij schadevergoeding werd toegekend aan 
de burgerlijke partij, naar recht verantwoord hadden, daar waar zij zich steunden op 
een deskundigenonderzoek dat niet opgesteld was conform de voorschriften van het 
Gerechtelijk Wetboek. 

Het Hof heeft, op gelijkluidende conclusie van het openbaar ministerie, de voor
ziening verworpen op basis van de volgende consideransen : 

a) de wetgever heeft, rekening houdend met de zwaarwichtigheid en de complexi
teit van het strafproces, voor de strafrechtspleging bijzondere regels voorzien om een 
snelle waarheidsvinding te verzekeren, op een wijze waarbij de rechten en de vrij
heden van de vervolgde en berechte persoon verzoend worden met de noodzaak om de 
maatschappij tegen de misdaad te beschermen; 

b) het voorwerp zelf van de strafrechtspleging verzet er zich tegen dat het ver
loop van het strafproces afhankelijk zou gemaakt worden van de wilsautonomie van 
de partijen. 

Het Hofbeslist dan ook dat artikel2 van het Gerechtelijk Wetboek het verbod in
houdt om die bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, die, hetzij verwijzen naar het 
akkoord van de partijen, hetzij sommige gevolgen afhankelijk stellen van het initia
tiefvan de partijen, hetzij de positie van de rechter als leidingvoerende instantie in 
het strafproces aantasten, toe te passen op de rechtspleging voor de strafrechter, "wan
neer deze laatste uitspraak moet doen over de strafvordering". 

Het Hof preciseert zijn gedachtengang door deze redenering toe te pas sen op ar
tikel 973 Gerechtelijk Wetboek : de in dit artikel bepaalde vereiste dat de partijen moe
ten worden opgeroepen om aanwezig te zijn bij alle verrichtingen van de deskun
dige is een regel waarvan de toepassing, in strafzaken, debat op tegenspraak buiten 
de aanwezigheid van de rechter zou mogelijk maken. De toepassing van die regel is 
bijgevolg niet verenigbaar met die van de wetsbepalingen en van de rechtsbeginse
len die eigen zijn aan de strafrechtspleging, gelet op het voorwerp ervan. 

De verdere analyse van dit arrest nodigt uit tot een aantal bijkomende bedenkin
gen: 

a) In eerste instantie moet er op gewezen worden dat de zaak, die het Hof op 24 juni 
1998 diende te onderzoeken, enige gelijkenis vertoont met de huidige zaak, maar daar
naast op twee essentiele punten verschilt van de zaak die thans dient onderzocht te 
worden. In beide gevallen gaat het om een deskundigenonderzoek dat bevolen werd 
door de strafrechter, in zijn hoedanigheid van feitenrechter. Het eerste verschil heeft 
betrekking op de hoedanigheid van de partij die cassatieberoep aantekende : in de zaak 
die aanleiding gaf tot het arrest van 24 juni 1998 ging het cassatieberoep uit van de 
beklaagde zelf, terwijl in de zaak die ons thans bezighoudt het cassatieberoep uit
gaat van de burgerlijke partij. Een tweede- en belangrijker- verschil betreft de 
draagwijdte en de omvang van de opdracht die aan de deskundige werd toever
trouwd : in de zaak die aanleiding gaf tot het arrest van 24 juni 1998 betrof het een 
opdracht die zowel betrekking had op de strafvordering (met name op de kwalifica
tie) als op de burgerlijke rechtsvordering (begroting van de schade), terwijl de op
dracht in de huidige zaak alleen de burgerlijke rechtsvordering tot voorwerp had 
(hoegrootheid van de schade). 

b) De gebalde stijl van het arrest van 24 juni 1998 van het Hofverplicht de lezer 
tot een bijzondere waakzaamheid: elk woord en elke toevoeging werd blijkbaar af
gewogen en heeft zijn belang. Er kan hieromtrent overigens ook verwezen worden naar 
de conclusies die het arrest voorafgaan, waar het openbaar ministerie uitdrukkelijk 
de aandacht van het Hofvestigde op het risico van een "a contrario"-redenering. In 
dit licht moet vastgesteld worden dat het Hof tot tweemaal toe expressis verbis de draag
wijdte van haar standpunt, met betrekking tot de niet-toepasselijkheid van de be
palingen van het Gerechtelijk Wetboek op de deskundigenonderzoeken in strafza
ken, lijkt te beperken. In een eerste tijd preciseert het Hof dat deze stelling geldt in 
het geval "waar de strafrechter uitspraak moet doen over de strafuordering" ("lorsqu'il 
est appele a statuer sur l'acticn publique") en verder in het arrest verduidelijkt het Hof 
dat het gaat om een toepasshg "in strafzaken" ("en matiere repressive"). Het Hoflaat 
hier dus enige ruimte open voor het geval waar de strafrechter enkel en alleen (nog) 
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uitspraak moet doen over de burgerlijke rechtsvordering. Niet iedereen lijkt even
wei eenzelfde lezing te hebben van dit arrest : zo stelt A. Sadzot (69) dat het Hof in 
zijn arrest van 24 juni 1998 "zonder enige dubbelzinnigheid elk element van tegen
spraak verwerpt, zonder overigens een onderscheid te maken tussen burgerlijke of straf
rechtelijke expertises, noch tussen deskundigenonderzoeken bevolen door de vonnis
rcehter, het parket of de onderzoeksrechter". Deze lezing lijkt mij, om hoger genoemde 
redenen, niet te stroken met de inhoud zelf van het arrest. 

c) Het Arbitragehof had in zijn arrest van 30 april 1997 (zie supra) het beginsel van 
de toepasselijkheid van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek (en dus van de 
tegensprekelijkheid) vooropgesteld, tenzij deze bepalingen: (1) verwijzen naar het ak
koord van de partijen of (2) sommige gevolgen afhankelijk steilen van het initiatief van 
de partijen. Het Arbitragehof ondersteunde deze stelling door te preciseren dat "de wils
autonomie van prive-personen geen plaats heeft in strafzaken (70)". Uw Hofheeft in 
zijn arrest van 24 juni 1998 deze eerste twee uitzonderingen hernomen, maar voegde 
er een (nieuwe) precisering aan toe, met name "wanneer de toepassing van de bepa
lingen van het Gerechtelijk Wetboek de positie van de rechter, als leidingvoerende in
stantie in het strafproces, aantasten". De vraag kan gesteld worden of deze precise
ring een uitbreiding is van de uitzonderingen die door het Arbitragehof werden 
weerhouden- steiling die verdedigd wordt door A. Sadzot (71) -dan wel een lou
tere (meer verfijnde) toepassing van het principe dat ook reeds door het Arbitrage
hof zelf werd weerhouden, met name "dat de wilsautonomie van de partijen geen plaats 
heeft in het strafProces". Voor dit laatste standpunt, dat ook verdedigd werd in de con
clusies van het openbaar ministerie, is een argument terug te vinden in het arrest zelf 
waarin het Hofuitdrukkelijk verwijst naar het feit dat "de aard zelfvan het straf
proces zich er tegen verzet dat het verloop ervan afhankelijk zou gemaakt worden van 
de wilsautonomie van de partijen". Door zo te oordelen voegt het Hof bijgevolg niets 
toe aan het arrest van het Arbitragehof, maar expliciteert het aileen de zinsnede "dat 
de wilsautonomie van de partijen geen plaats heeft in het strafproces" : deze zin
snede kan inderdaad niets anders betekenen dan dat het principe van de "leiding
voerende" rol van de strafrechter, wanneer hij uitspraak moet doen over de strafVor
dering, onverkort moet blijven gelden. Daaruit volgt dat ook aile bepalingen van het 
Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het tegensprekelijk karakter van het des
kundigenonderzoek, die een aantasting (zouden kunnen) inhouden van dit principe van 
de '1eidingvoerende positie" van de strafrechter, niet van toepassing (kunnen) zijn in 
aangelegenheden die de strafvordering zelf aanbelangen 

33. In zijn arrest van 24 november 1998 (72) herhaalt het Hof de standpunten ver
vat in zijn arrest van 24 juni 1998, maar past nu het principe niet aileen toe op ar
tikel 973 Gerechtelijk Wetboek, maar op "de artikelen 962 en volgende van het Ge
rechtelijk Wetboek, waarvan de toepassing een debat op tegenspraak buiten de 
aanwezigheid van de rechter zou mogelijk maken. De toepassing van deze regels is bij
gevolg niet verenigbaar met die van de wetsbepalingen en van de rechtsbeginselen die 
eigen zijn aan de strafrechtspleging, gelet op het voorwerp ervan." 

Ook hier weer preciseert het Hof dat zijn standpunt (enkel) betrekking heeft op het 
deskundigenonderzoek bevolen door de strafrechter, "die uitspraak moet doen over de 
strafvordering". 

34. Het leek mij aangewezen te vertrekken van deze uitgebreide "historische" in
leiding om de voorgestelde oplossing voor de specifieke vraag, die vandaag aan Uw Hof 
wordt voorgelegd, beter te situeren in de (schoksgewijze) evolutie die de recht
spraak betreffende de problematiek van de tegensprekelijkheid van de deskundigen
onderzoeken in strafzaken kenmerkte. 

(69) A. SADZOT, "Le caractere contradictoire des expertises aux differents stages de Ia proce
dure penale : derniers rebondissements"- "Observation" onder de arresten van 24 juni 1998 van 
het Hof van Cassatie en van het Arbitragehof, J.L.M.B., 1998, p. 1290. 

(70) Zie overweging B.8, tweede lid, van het arrest van 30 april 1997 van het Arbitragehof. 

(71) A. SADZOT, o.c., p. 1292. 

(72) Cass., 24 nov. 1998, A.R. P.98.0019.F, nr. 490. 
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Uit dit overzicht blijkt dat een belangrijk onderscheid dient gemaakt te worden tus
sen de verschillende categorieen van deskundigenonderzoeken. Ret criterium voor dit 
onderscheid is dub bel : het betreft, enerzijds, de fase van de rechtspleging waarin tot 
de aanstelling van de deskundige wordt overgegaan en, anderzijds, de draagwijdte van 
de opdracht die aan de expert wordt toevertrouwd. 

De reden waarom dit onderscheid dient gemaakt te worden is verbonden aan het 
"eigen wezen" en de "eigen finaliteit" van het optreden van de strafrechter waar hij, 
als exclusiefbevoegde instantie, uitspraak doet over de openbare vordering. Zolang 
geen uitspraak gedaan werd over de strafvordering zelf, wordt de strafrechter im
mers geconfronteerd met het samenlopen van (minstens) drie verschiilende belan
gen : de belangen van de samenleving, de belangen van de verdachte en de belan
gen van de burgerlijke partij. 

Wanneer wij de belangen van de maatschappij even buiten beschouwing laten, stel
len wij vast dat de belangen van de verdachte en de belangen van de burgerlijke par
tij zich op een totaal ander niveau situeren. 

De belangen van de verdachte hebben, in het kader van de uitspraak over de open
bare vordering, in eerste instantie betrekking op zijn persoonlijke vrijheid en op zijn 
morele integriteit, die heiden bedreigd worden. De belangen van de burgerlijke par
tij zijn daarentegen essentieel van pecuniaire aard. Ret lijdt geen enkele twijfel dat 
zowel de persoonlijke vrijheid als de morele integriteit, als grondrechten, in de hier
archie van de waarden en de normen veel hoger scoren dan de louter pecuniaire par
ticuliere belangen. Dit verschil in rangorde rechtvaardigt een verschil in spelregels en 
in pleegvormen. De straffechter die de exclusieve bevoegdheid toevertrouwd kreeg om 
bij vaststeiling van de schuldige verantwoordelijkheid de dader van de feiten te ver
oordelen- en dus deze grondrechten te beknotten of in te perken- moet daarom ook 
bij de (voorbereiding van de) uitspraak over de strafrechtelijke aspecten de regie en 
de leiding over de procesvoering behouden, zonder daarbij afhankelijk te zijn van welk
danig initiatief ook van (een van) de partijen. De aard van de in het gedrang zijnde 
belangen van de verdachte (en van de samenleving) verzetten zich tegen het feit dat 
de neutrale, onafhankelijke en onpartijdige leiding van de strafrechter zou aange
tast worden door afspraken, akkoorden, discussies of de batten die zich afspelen bui
ten hem om. De regels inzake de tegensprekelijkheid van de deskundigenonderzoeken 
die een dergelijke aantasting met zich zouden (kunnen) meebrengen, kunnen bijge
volg niet- principieel of op algemene wijze -van toepassing zijn, omdat zij pre
cies in strijd zijn met de wijze waarop de strafrechter geacht wordt uitspraak te doen 
over de openbare vordering. Anderzijds dient ook rekening gehouden te worden met 
de precaire positie van de verdachte, die zolang er geen uitspraak werd gedaan om
trent de strafvordering, beschermd wordt door het "vermoeden van onschuld". Dit ver
moeden van onschuld impliceert, naast andere waarborgen, dat de beklaagde of de in
verdenkinggestelde zelf zijn verdedigingsstrategie kan bepalen. Rij kan er voor opteren 
actief mede te werken aan de bewijsvoering, maar hij kan er net zo goed voor kie
zen passief te blijven, het stilzwijgen te bewaren of zelfs tegen te werken. Behou
dens de wettelijk voorziene uitzonderingen kan hij er in geen geval, noch recht
streeks, noch onrechtstreeks, toe verplicht of gebracht worden zijn (min of meer actieve) 
medewerking te verlenen aan een rechtspleging die tot zijn strafrechtelijke veroor
deling zou kunnen leiden. Dit recht om zich voiledig te onthouden van elke mede
werking speelt niet aileen tijdens het vooronderzoek of tijdens het gerechtelijk on
derzoek: de verdachte behoudt dit privilege tot op het ogenblik zelfvan de uitspraak 
over de strafvordering. Deze vaststelling heeft uiteraard ook gevolgen voor de tegen
sprekelijkheidvereiste van de deskundigenonderzoeken die voor de uitspraak op de straf
vordering worden bevolen: het beginsel van de "equality of arms" impliceert im
mers dat elke partij recht heeft op deze mogelijkheid tot tegenspraak. Dit brengt 
uiteindelijk mee dat de invoering van de tegensprekelijkheid van de deskundigen
onderzoeken, in de fase v66r de uitspraak op de strafvordering, onvermijdelijk voor ge
volg zal kunnen hebben, dat de verdachte, die er uitdrukkelijk voor koos om geen en
kele medewerking te verlenen aan het onderzoek, enkel en aileen omwille van het 
loutere feit dat de burgerlijke partij wel van de tegensprekelijkheid kan genieten, nood
zakelijkerwijze in een positie zal gebracht worden waar hij - "noodgedwongen"- ook 
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zelf zijn medewerking zal moeten verlenen aan dit deskundigenonderzoek, waar
van, op dat ogenblik, nog niet geweten is ofhet mogelijkerwijze enige invloed kan heb
ben op de openbare vordering (kwalificatie, verzwarende omstandigheid, ... ). Deze zui
ver hypothetische mogelijkheid dat een dergelijke toepassing van de tegensprekelijkheid 
- rechtstreeks of onrechtstreeks - zou kunnen leiden tot een uitholling van het 
"zwijgrecht" lijkt mij, op zichzelf, te kunnen volstaan om deze denkpiste resoluut en 
radicaal af te wijzen. Het staat buiten kijf dat een dergelijke toepassing van de te
gensprekelijkheid niet verzoenbaar is met dit "zwijgrecht", dat gesteund is op het (aan 
het strafproces "eigen") rechtsbeginsel van het "vermoeden van onschuld". Precies 
daarom zullen de regels van de "burgerlijke tegensprekelijkheid" ook niet kunnen toe
gepast worden wanneer de strafrechter, als vonnisrechter, aan de deskundige een op
dracht toevertrouwt die zowel een burgerlijk als een strafrechtelijk aspect heeft. Men 
zou tegen deze redenering kunnen aanvoeren dat er nog steeds een ongelijkheid blijft 
bestaan, met name tussen, enerzijds, de benadeelde voor de burgerlijke rechter en, an
derzijds, de burgerlijke partij voor de strafrechter, wiens toestand zal verschillen al 
naargelang wel of niet reeds een uitspraak werd gedaan over de strafvordering. Dit 
is zonder meer juist, maar het probleem is niet zozeer de eigenlijke ongelijkheid, maar 
wel het "in redelijkheid verantwoord zijn" van dit verschil in behandeling. Welnu, deze 
ongelijkheid is in redelijkheid verantwoord en door de specifieke opdracht van de straf
rechter die verantwoordelijk is voor de '1eiding" van het strafproces en door de spe
cifieke bescherming die de verdachte, wiens grondrechten in het gedrang zijn, ge
niet. Deze elementen moeten blijven primeren en verantwoorden de minder comfortabele 
positie van de burgerlijke partij, die aileen zijn essentieel particuliere en pecu
niaire belangen verdedigt en die zijn recht op betwisting van de vaststellingen van de 
deskundige zal moeten uitstellen tot op de terechtzitting, waar hij dit recht alsnog zal 
kunnen uitoefenen. Hier weze overigens aan toegevoegd dat deze burgerlijke partij, 
zoals hiervoor aangegeven, zelf kon kiezen voor de "andere weg" door zijn vordering 
voor de burgerlijke rechter in te leiden. 

Het hierboven voorgestelde onderscheid leidt tot een onderverdeling in drie cate
gorieen van expertises. 

Een eerste categorie expertises betreft deze die bevolen werden door de onder
zoeksrechter of door de parketmagistraat, tijdens het gerechtelijk onderzoek of tij
dens het opsporingsonderzoek : voor deze gevallen blijkt dat er, benevens het hier
voor besproken probleem van het "zwijgrecht", een "rechtsbeginseY' bestaat, dat "eigen 
is aan de strafrechtspleging", dat zich verzet tegen de toepassing van de bepalingen 
van het Gerechtelijk Wetboek op deze deskundigenonderzoeken. Volgens het Arbitrage
hof is dit "rechtsbeginsel" het gegeven "dat de wetgever gewild heeft dat de straf
rechtspleging in dit stadium van de procedure op inquisitoriale wijze zou verlopen, om, 
enerzijds, rekening houdend met het vermoeden van onschuld, te vermijden dat per
sonen onnodig in diskrediet worden gebracht en, anderzijds, met het oog op doeltref
fendheid, snel te kunnen handelen, zonder de schuldigen op de hoogte te brengen". 

De tweede categorie deskundigenonderzoeken zijn deze die bevolen werden door de 
strafrechter, handelend als feitenrechter, die hetzij uitsluitend betrekking hebben op 
de strafvordering, hetzij een gemengd karakter hebben omdat zij zowel de strafvor
dering als de burgerlijke rechtsvordering betreffen. 

Ook hier speelt het probleem van het "zwijgrecht" en kan de toepassing van de be
palingen van het Gerechtelijk Wetboek in conflict komen met een "rechtsbeginsel", dat 
eigen is aan het strafproces, met name het gegeven dat er "in strafzaken (lees : wan
neer de rechter uitspraak moet doen over de strafvordering) geen plaats is voor de wils
autonomie van de partijen". Dit betekent dat ("onder meer") de bepalingen "die ver
wijzen naar het akkoord van de partijen of die sommige gevolgen afhankelijk stellen 
van het initiatief zelf van die partijen" niet toepasselijk zijn. Dit is zowel de ziens
wijze van het Arbitragehof als van Uw Hof, dat evenwel preciseert dat evenmin toe
passelijk zijn "de bepalingen die de positie van de rechter, als leidingvoerende instan
tie in het strafproces, aantasten". Dit rechtsbeginsel vindt zijn grondslag- zoals het 
Hofhet formuleerde- in de "economie van het Wetboek van Strafvordering (72)", in 

(73) Cass., 6 jan. 1941, Pas., 1941, I, p. 5, ook aangehaald en bekritiseerd door F. P!EDBOEUF, 
"L'expertise et Ia reparation du dommage", Ann.Fac.D1:Liege, 1980, p. 302. 
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het feit "dat de wetgever; gelet op het belang en de complexiteit van het strafproces, bij
zondere regels heeft uitgevaardigd om, op een snelle wijze de waarheidsvinding te ver· 
zekeren, waarbij de rechten en de vrijheden van de persoon die vervolgd wordt, ver
zoend wordt met de vereiste om de maatschappij te beschermen tegen de misdaad", in 
het feit "dat het voorwerp zelf van het strafproces er zich tegen verzet dat het verloop 
van het strafproces afhankelijk zou gesteld worden van de wil van de partijen" en, ten
slotte, in het gegeven dat "in strafzaken een debat op tegenspraak buiten de aanwe
zigheid van de rechter" niet mogelijk is (74). 

Voor beide categorieen van expertises wordt er dus verwezen naar het eigen "we
zen" of naar de eigen "finaliteit" van het strafproces waar er geen ruimte is voor het 
"processueel zelfbeschikkingsrecht" (75) van de partijen. Het komt aan de strafrech
ter toe, in het kader van zijn strafrechtelijke opdracht, ambtshalve alle nuttige 
onderzoeksdaden te stellen om de waarheid te ontdekken, zonder vooraf met de par
tijen te moeten overleggen en zonder gebonden te zijn aan akkoorden tussen de par
tijen. Als "leider" van het onderzoek heeft hij steeds het laatste woord over de aan
stelling van de deskundige en de omvang van diens opdracht. De deskundige wordt 
in strafrechtelijke aangelegenheden aangesteld om de rechter in te lichten. Zijn aan
stelling hangt geenszins van de wil van de partijen af. Hij geniet het vertrouwen van 
de rechter en dat volstaat (76). 

Zoals eerder aangegeven, is deze rechtspraak vandaag evenwel niet aan de orde en 
staan deze beslissingen hier niet ter discussie. Het komt, voor deze categorieen van 
deskundigenonderzoeken, alleen aan de wetgever toe nieuwe initiatieven te ontwik
kelen. Bij een eventuele wetswijziging zal ook de wetgever er, zoals uiteengezet, nauw
gezet moeten over waken dat de invoering van een grotere tegensprekelijkheid in
zake expertises die (mede) betrekking hebben op de strafvordering niet leidt tot een 
situatie waarbij de inverdenkinggestelde weinig anders kan doen dan (actief) mee te 
werken aan onderzoeksverrichtingen, die uiteindelijk als finaliteit hebben bewijs
elementen op te leveren, die zich tegen hem zullen keren. Een dergelijke recht
streekse of onrechtstreekse druk is strijdig met het "zwijgrecht". 

Om mogelijke misverstanden te vermijden heb ik voor de beide soorten van exper
tises doelbewust gepreciseerd dat de tegensprekelijkheid hier niet op algemene en prin
cipiele wijze kan doorgevoerd worden. Dat betekent evenwel niet dat hieruit a con
trarie zou mogen afgeleid worden dat er voor deze expertises een absoluut verbod van 
tegenspraak zou bestaan. Voorzover de rechter van oordeel is dat de tegenspreke
lijkheid van geen enkele invloed is op zijn leidinggevende rol en dat anderzijds deze 
tegenspraak, of bepaalde modaliteiten ervan, de grondrechten van de verdachte niet 
in het gedrang brengen, kan hij, bij de omschrijving van de opdracht van de deskun
dige, ook aspecten van tegensprekelijkheid laten spelen. De rechter heeft de bevoegd
heid en de keuze om, hetzij een deskundige aan te stellen, hetzij te weigeren een des
kundige aan te stellen : daaruit volgt dat hij ook kan kiezen voor een van de vele 
tussenliggende mogelijkheden, waarbij hij de modaliteiten voor het verloop van het 
deskundigenonderzoek (onder meer wat het aspect van de tegensprekelijkheid be
treft) zal kunnen bepalen, rekening houdend met alle andere principes die spelen. 

Wat de laatste reeks van expertises betreft - met name deze waar de deskun
dige aangesteld werd door de strafrechter als vonnisrechter, met een opdracht die en
kel en alleen betrekking heeft op de nog resterende burgerlijke aspecten van de zaak 
-, werd, bij de analyse van de rechtspraak, vastgesteld, enerzijds, dat er geen wets
bepalingen bestaan die het tegensprekelijk karakter van dergelijke expertises uit
sluiten en, anderzijds, dat de argumenten, die in het verleden werden aangevoerd om 

(74) Cass., 24 juni 1998, A.R. P.97.1075.F, nr. 332, met conclusies adv.-gen. X. De Rie
maecker. 

(75) B. DESMET, De afbrokkeling van het geheim karakter van het deskundigenonderzoek in 
strafzaken, R. W, 1998-1999, p. 106. 

(76) E. KRINGS, De toepassing van de regels van het Gerechtelijk Wetboek op de rechtsplegin
gen in strafzaken, tuchtzaken, fiscale zaken e.a.", in Actuele problemen van gerechtelijk priuaat· 
recht, G. Van Dievoet, Acco 1976, p. 17. 
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de toe passing van de bepalingen het Gerechtelijk Wetboek af te wijzen, niet (lan
ger) kunnen beschouwd worden als "rechtsbeginselen" in de zin van artikel2 van het 
Gerechtelijk Wetboek, die de door ditzelfde artikel voorgeschreven toepassing van de 
bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, wegens onverenigbaarheid, kunnen uit
sluiten. Gezien de rechtspleging, in de hypothese waarvan bij deze categorie van ex
pertises wordt uitgegaan, aileen maar betrekking heeft op de (nog resterende) bur
gerlijke belangen, is het "eigen wezen" of de "eigenlijke finaliteit" van de strafVordering 
hier niet meer in het gedrang : de strafvordering heeft inderdaad reeds haar eigen fi
naliteit bereikt en de rol van de strafrechter "als rechter die over de strafvordering uit
spraak moet doen" is uitgespeeld. De strafrechter treedt enkel nog op "als rechter die 
bij toepassing van artikel 4 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvor· 
dering, vanwege de wetgever, (oak nag) de bevoegdheid kreeg om uitspraak te doen over 
de burgerlijke rechtsvordering". De rechtsbeginselen, die voor de eerste en de tweede 
categorie van deskundigenonderzoeken de toepassing van het Gerechtelijk Wetboek 
uitsloten, kunnen hier dan ook niet meer gelden. De specifieke opdracht van de rech
ter en de specifieke positie van de (inmiddels veroordeelde) verdachte zijn - gelet op 
de aard van de in het gedrang zijnde (particuliere en pecuniaire) belangen- niet !an-
ger van tel. · 

Langs de positieve zijde van de balans dient rekening gehouden te worden met de 
rechtspraak van het Arbitragehof en van het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens. Beide rechtscolleges benadrukken dat de tegensprekelijkheid In van de es
sentiele elementen is van een eerlijk proces. 

Ret besluit moet dan ook zijn dat, bij ontstentenis van enige wettelijke bepaling of 
van enig "rechtsbeginsel eigen aan de strafrechtspleging", er geen enkel "wettelijk" be
letsel meer bestaat om de hoofdregel van artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek op 
dit soort expertises toe te passen. De afWezigheid van "wettelijke" beletsels houdt dus 
in dat dergelijke expertises, in principe of in de regel tegensprekelijk dienen te ver
lopen. De precisering in principe of in de regellijkt nuttig, omdat er, zelfs bij afwe
zigheid van "rechtsbeginselen" in de zin van artikel 2 van het Gerechtelijk Wet
hoek, nog altijd andere bezwaren kunnen rijzen, die zich in welbepaalde concrete 
gevallen tegen een volledig tegensprekelijk verloop van een specifiek deskundigen
onderzoek kunnen verzetten : het zal in die gevallen aan de rechter toekomen de pre
cieze modaliteiten voor het verloop van de expertise te bepalen. 

Dit besluit laat het Hof toe om zijn rechtspraak, wat de laatste categorie van ex
pertises betreft, volledig af te stemmen op de hoger geciteerde rechtspraak van het 
Arbitragehof en op de principes die uit de beslissingen van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens volgen. De voorgestelde verfijning van de rechtspraak zou ove
rigens ook nauwer aansluiten bij de wens van een (groot) aantal auteurs en bij de hou
ding die een aantal magistraten thans reeds in de praktijk aannemen (77). 

(77) F. PIEDBOEUF, "L'expertise et la reparation du dommage", Ann.Fac.D1:Liege, 1980, p. 286; F. 
HuTSEBAUT, "Ret deskundigenonderzoek in strafzaken", in Strafprocesrecht voor rechtspractici, p. 
145; A. CLOQUET, Deskundig onderzoek, A. P.R. (1960), nr. 237, p. 131; H.D. BosLY, Elements de droit 
de la procedure penale, (1997), p.130, en noot onder Arbitragehof, 30 april1997, Revue regio· 
nale de droit, 1997, 340; H. BEKAERT en PH. QUARRE, "Il faut, en matiere penale, rendre ala pro
cedure d'audience le caractere accusatoire qu'elle a perdu", J.T., 1978, 445; L. CORNIL, Delane
cessite de rendre a l'instruction preparatoire, en matiere penale, le caractere legal qu'elle a perdu", 
R.D.P., 1931, p. 825; T. DE LAHAYE, Code judiciaire- Jurisprude)\Ce. Art. 870 a 1016. Les preu
ves, Brugge, La Charte, losbladig, art. 962, punt 1.6-A.2; J. nu JARDIN, "La personne Iesee dans 
I' action penale", R.D.P., 1967-1968, p. 691; A. FETTWEIS, "A propos du caractere contradictoire de 
1' expertise penale", in J. GILLARDIN en P. JADOUL (eds), L'expertise, Eds des Facultes universi
taies St.Louis, 1994, en aangehaalde rechtsleer onder voetnoot 3, p. 97; M. FRANCHIMONT, Ma· 
nuel de procedure penale, p. 332 en 791 (voetnoot 185); A. JABOBS, "Plaidoyer pour une expertise 
entierement contradictoire en matiere penale", J.L.M.B., 1998, p. 38; J. LAENENS, "L'expertise", in 
VERHEYDEN-JEANMART (ed), Droit de la preuve, Liege, Formation permanente CUP, 1997, p. 195; P. 
LURQUIN, Traite de ['expertise en toute matiere, T.II. Expertise penale, (1987), nr. 543 p. 37; A. MA
SSET, "Le caractere non contradictoire de }'expertise penale", J.J.P. 1986, p. 316; PH. TRAEsT, Het 
bewijs in strafzaken, (1992), p. 476; R. VERSTRAETEN, De burgerlijke partij en het gerechtelijk on· 
derzoek, (1994), nr. 765, p. 495. 
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Conclusie : er is enkel aanleiding tot cassatie met verwijzing op grond van het tweede 
en derde middel en tot verwerping voor het overige, gezien het eerste middel niet ont
vankelijk is. 

Indien het Hof evenwel het eerste onderdeel van het eerste middel ontvankelijk zou 
verklaren, moet, op basis van de hiervoor aangehaalde argumenten, tot de gegrond
heid ervan besloten worden: de beslissing van de appelrechters, die oordelen dat de 
regelen van het Gerechtelijk Wetboek niet van toepassing zijn op deskundigen
onderzoeken in strafzaken, is niet naar recht verantwoord, in zoverre het litigieuze 
deskundigenonderzoek bevolen werd door de strafrechter, handelend als vonnis
rechter en in zoverre het, na de afhandeling van de strafvordering, uitsluitend nog de 
regeling van de burgerlijke belangen tot voorwerp had. Het tweede onderdeel van het 
eerste middel wordt hierdoor zonder voorwerp. 

ARREST 

(A.R. P.97.0515.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 13 maart 1997 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Tongeren; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 10 en 11 van de gecoordineerde Grondwet, 43, 44, 148 
Wetboek van StrafVordering, 962 en volgende, meer bepaald 965, 972, 973, 978, 979 
Gerechtelijk Wetboek, 6.1 van het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van 
de rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome, goed
gekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna EVRM) van de rechten van de verdediging 
en van het algemeen beginsel dat een procedure tegensprekelijk moet gevoerd wor
den, 

doordat het bestreden vonnis, het door eiser om reden van schending van het te
gensprekelijk karakter van het voorliggend deskundig onderzoek zoals voorzien in het 
Gerechtelijk Wetboek gevraagd bijkomend deskundig onderzoek af\vijst en het von
nis a quo bevestigt om reden dat: "de regelen van het Gerechtelijk Wetboek niet van 
toepassing zijn op het deskundigenonderzoek in strafzaken (. .. )en het feit dat zijn werk
zaamheden niet contradictoir gebeuren noch art. 6 EVRM noch de rechten van ver
dediging schenden", 

terwijl, eerste onderdeel, de regels van het Gerechtelijk Wetboek, meer bepaald de 
in de artikelen 973 en 978 vermelde verplichting voor de deskundige om de partijen 
op te roepen en zijn vaststellingen aan de partijen kenbaar te maken en hun opmer
kingen aan te tekenen, ook van toepassing zijn op het vonnisgerecht in strafZaken dat 
voor de oplossing van burgerlijke gevolgen van een misdrijf een deskundig onder
zoek beveelt (schending van de artikelen 43, 44 en 148 Wetboek van Strafvordering 
en 962, 965, 972, 973, 978, 979 Gerechtelijk Wetboek); minstens een deskundig on
derzoek door de rechter ten gronde bevolen in strafzaken ter bepaling van de bur
gerlijke belangen van de partijen tegensprekelijk dient te gebeuren (schending van ar
tikel 6 EVRM en van het algemeen beginsel dat een procedure tegensprekelijk moet 
zijn eri van de rechten van de verdediging); 

en terwijl, tweede onderdeel, door de in het middel geciteerde regels van het Wet
hoek van Strafvordering en van het Gerechtelijk Wetboek al dan niet in samen
lezing met artikel 6 van het EVRM aldus te interpreteren dat het deskundig onder
zoek bevolen door de bodemrechter in strafzaken ter beslechting van een burgerlijk 
gevolg van een misdrijf, de regels van de tegenspraak, zoals vervat in bewuste arti
kelen van het Gerechtelijk Wetboek, niet moet eerbiedigen, het bestreden vonnis de 
gelijkheid tussen burgers schendt door een discriminatie in te voeren tussen de ge
rechtelijke expertise in burgerlijke zaken en de gerechtelijke expertise in strafza
ken en zodoende, wanneer de expertise door de bodemrechter in strafzaken wordt be
volen ter oplossing van een burgerlijk geschil- weze het de burgerrechtelijke gevolgen 
van een misdrijf- een ongelijke behandeling tussen categorieen personen instelt, welke 
niet berust op een objectief criterium en niet redelijk verantwoord is (schending van 
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en 6 van het EVRM) : 
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Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, krachtens artikel 2 Gerechtelijk Wetboek, de in dit wet

hoek gestelde regels van toepassing zijn op alle rechtsplegingen, behou
dens wanneer deze geregeld worden door niet uitdrukkelijk opgeheven wets
bepalingen of door rechtsbeginselen, waarvan de toepassing niet verenigbaar 
is met de toepassing van de bepalingen van dit wetboek; 

Overwegende dat geen bepaling in het Wetboek van Strafvordering de wijze 
regelt waarop het deskundigenonderzoek in strafzaken moet geschieden; 

Overwegende dat zodra het deskundigenonderzoek, bevolen door het vonnis
gerecht, strekt tot de beoordeling van de strafVordering zelf, het aan de rech
ter staat de modaliteiten ervan te bepalen, rekening houdend met het recht 
van verdediging en de vereisten van de strafVordering; 

Dat de in de artikelen 973 en 978 Gerechtelijk Wetboek vermelde ver
plichtingen voor de deskundige om de partijen op te roepen en zijn vast
stellingen aan hen kenbaar te maken en hun opmerkingen aan te teke
nen, dan niet van toepassing zijn; 

Dat het onderzoek in dat geval door de deskundige slechts op tegen
spraak moet worden uitgevoerd, voor zover en in de mate dit hem in zijn op
dracht door de rechter wordt opgelegd; 

Overwegende evenwel dat wanneer een deskundigenonderzoek uitslui
tend burgerlijke belangen betreft, de artikelen 973 en 978 van het Gerech
telijk Wetboek moeten worden toegepast; 

Overwegende dat het bestreden vonnis dat anders beslist, zijn beslis
sing niet naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel in zoverre gegrond is; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 

Om die redenen, zonder dat er grand bestaat tot onderzoek van de ove
rige grieven, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis; verwijst de 
zaak naar de Correctionele Rechtbank te Hasselt, zitting houdend in ha
ger beroep. 

8 februari 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Delahaye. 

Nr. 101 

2e KAMER - 9 februari 2000 

CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN 
OF MOET WORDEN INGES'FELD- STRAFVORDERING- TUSSENKOMENDE PARTIJ- ElSER- HOE
DANIGHEID EN BELANG- GROND VAN NIET-ONTV ANKELIJKHEID - GRONDSLAG. 
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De tegen het cassatieberoep opgeworpen grand van niet-ontvankelijkheid, hieruit af
geleid dat eiser geen hoedanigheid en geen be lang heeft om het cassatieberoep in te 
stellen, moet worden aangenomen, wanneer die eiser een handelsvennootschap is die 
voor de bodemrechters partij was in de zaak, maar v66r het cassatiegeding, t.g.v. een 
fusie, in een andere handelsvennootschap is opgenomen (1). Art. 17 Ger.W.) 

(ROYALE BELGE N.V T. D ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.99.1495.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 28 september 1999 in ho
ger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Namen; 

I. Op de voorziening van eiseres : 

Over de door eiseres tegen verweerster opgeworpen grond van niet
ontvankelijkheid, hieruit afgeleid dat eiser niet de hoedanigheid ofhet be
lang heeft om het cassatieberoep in te stellen : 

Overwegende dat de naamloze vennootschap Axa Royale Beige in de rech
ten en verplichtingen van de naamloze vennootschap Royale Belge is ge
treden ten gevolge van een fusie door overneming, gepubliceerd in het Bel
gisch Staatsblad van 2 juli 1999; 

Overwegende dat de fusie, van rechtswege, leidt tot de verdwijning van de 
overgenomen vennootschap en tot de overdracht van de huidige, voorwaar
delijke of zelfs mogelijke passiva en activa van het vermogen van die ven
nootschap aan de overriemende vennootschap; 

Overwegende dat de gevolgen van de fusie kunnen worden tegengewor
pen aan derden, zodra de bij wet voorgeschreven vormvereisten van be
kendmaking zijn vervuld; dat de schuldeisers van de overgenomen vennoot
schap zich moeten richten tot de ovememende vennootschap, wanneer de fusie 
hun kan worden tegengeworpen; dat de voorziening dus alleen door de laatst
genoemde vennootschap kon worden ingesteld, aangezien de bestreden be
slissing alleen tegen haar een titel kan opleveren; 

Overwegende dat eiseres bijgevolg niet de hoedanigheid ofhet belang heeft 
om cassatieberoep in te stellen; 

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen; 

II. Op de voorziening van eiser : 

Overwegende dat eiser geen middel aanvoert, 

Om die redenen, ongeacht de memorie van eiseres, die geen verband houdt 
met de ontvankelijkheid van haar voorziening, verwerpt de voorzieningen; 
veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn voorziening. 

9 februari 2000 - ze kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. De Bruyn en Simont. 

(1) Zie Cass., 1 okt. 1998, A.R. C.97.0357.F, nr. 426. 
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Nr. 102 

2e KAMER - 9 februari 2000 

WEGVERKEER- WEGVERKEERSWET- WETSBEPALINGEN -ARTIKEL 42- VERVAL VAN HET 
RECHT TOT STUREN- DEFINITIEVE VERVALLENVERKLARING WEGENS LICHAMELIJKE ONGE
SCHIKTHEID- VEREISTE VASTSTELLINGEN. 

De beslissing waarbij het verval van het recht tot het besturen van een voertuig we
gens lichamelijke ongeschiktheid definitiefwordt uitgesproken, is niet naar recht ver
antwoord, als zij niet vaststelt dat is aangetoond dat de ongeschiktheid blijvend zal 
zijn (1). 

(D ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.99.1497.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 20 september 1999 in ho
ger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik; 

I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing, waarbij eiser 
wordt vrijgesproken van de telastlegging F : 

Overwegende dat de voorziening, bij gebrek aan belang, niet ontvanke
lijk is; 

II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing, waarbij hij ver
oordeeld wordt wegens de andere telastleggingen : 

Overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de 
wet is gewezen; 

III. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing, waarbij ei
ser, wegens lichamelijke ongeschiktheid, voorgoed vervallen wordt ver
klaard van het recht om enig motorvoertuig te besturen : 

Overwegende dat, luidens artikel 42 van de wet betreffende de politie van 
het wegverkeer, verval van het recht tot sturen uitgesproken moet worden 
wanneer, naar aanleiding van een veroordeling wegens overtreding van de 
politie over het wegverkeer of wegens een verkeersongeval te wijten aan het 
persoonlijk toedoen van de bestuurder, de schuldige lichamelijk onge
schikt wordt bevonden tot het besturen van een motorvoertuig, in welk ge
val het verval wordt uitgesproken, hetzij voorgoed, hetzij voor een termijn 
gelijk aan de waarschijnlijke duur van de ongeschiktheid, al naargelang deze 
blijvend of voorlopig blijkt te zijn; 

(1) Cass., 15 maart 1989, A.R. 7306, nr. 402. 
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Overwegende dat het bestreden vonnis eiser voorgoed vervallen ver
klaart van het recht om enig motorvoertuig te besturen, om de in het mid
del weergegeven gronden, waaruit, met verwijzing naar het advies van ge
neesheer Gorfroi, "(eisers) ongeschiktheid om een wagen te besturen", of, met 
verwijzing naar het deskundigenonderzoek van geneesheer Boxho, "(ei
sers) lichamelijke ongeschiktheid om enig motorvoertuig te besturen" dui
delijk blijkt; 

Overwegende dat de appelrechters niet vaststellen dat eisers lichame
lijke ongeschiktheid blijvend blijkt te zijn, en hun beslissing aldus niet naar 
recht verantwoorden; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het eiser, we
gens lichamelijke ongeschiktheid, voorgoed vervallen verklaart van het recht 
om enig motorvoertuig te besturen; verwerpt de voorziening voor het ove
rige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 
het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt eiser in twee derde van de 
kosten en laat het overige derde ten laste van de Staat; verwijst de aldus be
perkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Verviers, zitting hou
dende in hoger beroep. 

9 februari 2000 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- \kr
slaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Draps. 

Nr. 103 

2" KAMER - 9 februari 2000 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN - GEEN CONCLUSIE- STRAF
ZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - TEGENSTRIJDIG
HEID TUSSEN DE REDENEN EN HET BESCHIKKEND GEDEELTE- BEGRIP. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS- ONMIDDELLIJKE AANHOUDING- CASSATIE- VERNIE
TIGING 

3° CASSATIE- VERNIETIGING. OMV ANG- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- BEKLAAGDE 
EN VERDACHTE- ONMIDDELLIJKE AANHOUDING. 

1 o Een beslissing is tegenstrijdig, wanneer zij, enerzijds, de beklaagde tot een enkele 
straf veroordeelt wegens he ling van twee verweerwapens, en daarbij de benadeelde 
personen identificeert, en wegens het onwettig houden van de voormelde wapens, en, 
anderzijds, de bijzondere verbeurdverklaring van die wapens beveelt door erop te wij
zen dat zij aan de beklaagde toebehoren (1). (Art. 149 Gw.) 

(1) Zie Cass., 10 sept. 1980, A.R. 7024, nr. 56. 
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2° en 3° De vernietiging van de strafrechtelijke veroordeling van de beklaagde heeft de 
vernietiging tot gevolg van de beslissing waarbij de onmiddellijke aanhouding wordt 
bevolen (2). 

(P ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.99.1689.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 oktober 1999 gewe
zen door het Hof van Beroep te Brussel; 

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing, waarbij eiser 
vrijgesproken wordt van de telastlegging A 3 : 

Overwegende dat de voorziening bij gebrek aan belang niet ontvanke
lijk is; 

B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de veroordelende beslissing 
op de strafvordering : 

Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van artikell49 van de Grand
wet: 

Overwegende dater sprake is van een grief van tegenstrijdigheid, wan
neer er tegenstrijdigheid bestaat tussen de gronden oftussen de gronden en 
het beschikkende gedeelte van een zelfde beslissing; 

Overwegende dat het arrest eiser veroordeelt tot een enkele straf we
gens heling van twee verweerwapens, daarbij de benadeelden aanwijst, en 
wegens het onwettig voorhanden hebben van de voormelde wapens de bij
zondere verbeurdverklaring beveelt, erop wijzend dat zij eigendom zijn van 
eiser; dat een heler niet de wettige eigenaar van de geheelde voorwerpen kan 
zijn; 

C. In zoverre de voorziening gericht is tegen het bevel tot onmiddellijke aan
houding: 

Overwegende dat de vernietiging van de beslissing waarbij eiser wordt ver
oordeeld, de vernietiging meebrengt van de beslissing waarbij de onmid
dellijke aanhouding van eiser wordt bevolen; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het eiser ver
oordeelt en zijn onmiddellijke aanhouding beveelt; verwerpt de voorzie
ning voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiser 
in een derde van de kosten van zijn voorziening en laat de overige kosten ten 
laste van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Be
roep te Bergen. 

9 februari 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - \kr
slaggever : de h. Close - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal. 

(2) Cass., 1 maart 1994, A.R. P.94.0070.N, nr. 105; 16 mei 1995, A.R. P.95.0327.N, nr. 240. 
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Nr. 104 

2• KAMER - 9 februari 2000 

1 o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- VORMEN- VORM VAN HET CASSATIEBEROEP EN 
VERMELDINGEN- VOORW AARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- HERROEPING- CASSATIE
BEROEP INGESTELD BIJ BRIEF. 

2° VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- HERROEPING- CASSATIE
BEROEP - VORMEN - VORM VAN HET CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN - CASSATIE
BEROEP INGESTELD BIJ BRIEF. 

1 o en 2° Het bij brief ingestelde cassatieberoep tegen een beslissing tot herroeping van 
de voorwaardelijke invrijheidstelling, is niet ontvankelijk (1). (Art. 417 Sv.) 

(C ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. S.99.1809.F) 

HET HOF;- Gelet op de beslissing, op 9 november 1999 gewezen door de 
commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling te Brussel; 

Overwegende dat het "cassatieberoep" tegen de voormelde beslissing tot 
herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling is ingesteld bij een door 
de raadsman van eiseres aan de voorzitter van voornoemde commissie ge
richte brief, en derhalve niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, ongeacht de memories van eiseres, die geen verband hou
den met de ontvankelijkheid van de voorziening, verwerpt de voorziening; 
veroordeelt eiseres in de kosten. 

9 november 2000 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal- Advocaat : mr. K Derenne, Namen. 

Nr. 105 

1 e KAMER- 10 februari 2000 

1° KIND - AFSTAMMING VAN V ADERSZIJDE KOMT VAST TE STAAN NA AFSTAMMING VAN MOE
DERSZIJDE - NAAMSVERANDERING- OUDERLIJKE VERKLARING- TERMIJN - AANV ANGS
DATUM. 

2° NAAM- NAAMSVERANDERING-AFSTAMMING VANVADERSZIJDE KOMTVAST TE STAAN NA 
AFSTAMMING VAN MOEDERSZIJDE- OUDERLIJKE VERKLARING- TERMIJN -AANVANGS
DATUM. 

(1) Zie Cass., 4 nov. 1997, A.R. P.97.0784.N, nr. 446. 
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1 o en 2° De in art. 335, § 3, 3e lid, B. W bepaalde termijn van een jaar waarbinnen de 
verklaring kan worden gedaan dat het kind de naam van de vader zal dragen, gaat 
in de dag volgend op de in art. 319bis, laatste lid, B. W bepaalde inschrijving van 
het vonnis van homologatie in de rand van de akte van erkenning (1). 

(F ... T. G ... ,L ... ) 

ARREST 

(A.R. C.99.0320.N ) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 maart 1999 gewezen 
door het Hof van Beroep te Antwerpen; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 

schending van artikelen 319bis, 335, § 3, eerste en derde lid, van het Burgerlijk Wet
hoek, gewijzigd bij artikel38 van de wet van 31 maart 1987 tot wijziging van een aan
tal bepalingen betreffende de afstamming, 

doordat het bestreden arrest van bevestiging voor recht zegt dat verweerders de ver
klaring van naamswijziging met betrekking het het kind C ... L ... , geboren te Turn
bout op 13 april 1994, voor de ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen doen, zon
der instemming van eiseres, echtgenote van verweerder, en dit niettegenstaande dat 
de termijn van een jaar, zoals bepaald in artikel 335, § 3, lid 3, van het Burgerlijk Wet
hoek, inmiddels verstreken is, op volgende gronden : 

dat eiseres stelt dat verweerders verzuimd hebben de verklaring overeenkomstig art. 
335, § 3, B.W. voorziene termijn (te doen en vervolgens dat zij de in artikel 335, § 3 
voorziene termijn) niet ( ... ) hebben gerespecteerd; dat eiseres de bewijslast heeft; dat 
de eerste rechter met verwijzing naar art. 319bis, laatste alinea, B.W. terecht de 
aanvangsdatum van de vervaltermijn van 1 jaar, dies a quo niet meegerekend, vast
stelde op 29 september 1995, zijnde de datum waarop de inschrijving van het von
nis van homologatie in de rand van de akte van erkenning plaatsheeft en waardoor 
de erkenning definitief wordt; dat vanaf dat ogenblik de personen die de verklaring 
van naamsverandering doen, de afstammingsband kunnen vernemen; dat niet be
twist wordt dat verweerders zich in de loop van april 1996 aanboden bij de ambte
naar van de burgerlijke stand te Turnhout om de verklaring met betrekking tot de 
naamsverandering te doen acteren; dat de huidige vordering werd ingeleid op 26 sep
tember 1996, hetzij nog binnen de termijn van 1 jaar na de randmelding in de 
erkenningsakte, zodat de verklaring nog kan worden afgelegd; dat eiseres niet be
wijst dat de termijn van 1 jaar verstreken is, 

terwijl, eerste onderdeel, de dag waarop verweerders de vaststelling van de afstam
ming van C .. L ... hebben vernomen deze is waarop ze werd geboren, nl. 13 april 1994; 
dat immers eerste verweerder het kind reeds v66r zijn geboorte bij akte van 28 maart 
1994, verleden voor notaris Van Ussel te Turnhout, had erkend en dat, zoals blijkt uit 
de vaststellingen van de eerste rechter, die in hager beroep overgenomen werden, beide 
verweerders een feitelijk gezin vormden zodat het vaststaat dat ze (bij) de geboorte 
de vaststelling van de afstamming van het kind vernomen hebben; dat immers deze 
datum in concreto client bepaald te worden en bij de wet niet afhankelijk werd ge
maakt van de erkenning van het kind (schending van art. 319bis, 335, § 3, derde lid, 
van het Burgerlijk Wetboek) ; dat daarbij in aile geval de dag, waarop verweerders de 
vaststelling van de afstamming van het kind C ... L ... hebben vernomen deze is waarop 
zij het verzoekschrift strekkende tot homologatie van de erkenning van het kind door 
eerste verweerder hebben neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Turnhout, nl. op 4 november 1994, en niet de dag waarop de beschikking van 

(1) LELEU, Y.H., "Le nom et les prenoms de I' enfant", in Dix annees d'application du nouveau 
droit de la filiation, Jeune Barreau de Liege, 1997, deel II, (275), 302, nr. 47; SassoN, J., "L'article 
335, § 3, du Code civil: une disposition legale problematique", J.T., 1993, 188. 
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homologatie van 5 januari 1995 werd ingeschreven in de rand van de akte van er
kenning, nl. op 29 september 1995; dat immers de wet alleen de kennisname van de 
vaststelling van de afstamming van het kind door verweerders beoogt en niet de dag 
waarop de beschikk:ing van homologatie ingeschreven werd in de rand van de akte van 
erkenning; dat de kennisname van de vaststelling der afstamming niet afhankelijk is 
van het definitiefkarakter der beschikking die ze vaststelt; (schending van art. 319bis, 
eerste en vierde lid, 335, § 3, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek); dat dientenge
volge verweerders, die zich in de loop van de maand april 1996 aangeboden hebben 
bij de ambtenaar van de burgerlijke stand te Turnhout om de verklaring met betrek
king tot de naamsverandering van het kind C ... L ... te doen acteren, alsdan reeds ver
vallen waren van dit recht op naamsverandering, daar zij de bij de wet gestelde ter
mijn van een jaar vanaf de dag dat zij de vaststelling van de afstamming van het kind 
vernomen hebben, ruimschoots hadden overschreden en hun verklaring van naams
verandering derhalve laattijdig was; dat het feit dat verweerders hun huidige vor
dering voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout hebben ingeleid op 26 (sep
tember) 1996 aan het opgelopen verval geen afbreuk doet; dat deze vordering niet 
gelijkstaat met de vereiste verklaring en eveneens laattijdig is (schending van art. 335, 
§ 3, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, het feit dat verweerders zich in de loop van de maand april1996 
aangeboden hebben bij de ambtenaar van de burgerlijke stand te Turnhout om de ver
klaring met betrekking tot de naamsverandering van het kind C ... L ... te doen acte
ren, geenszins inhoudt dat zij deze verklaring voor de ambtenaar afgelegd hebben noch 
dat van deze verklaring door de ambtenaar van de burgerlijke stand alsdan een akte 
werd opgesteld; dat dientengevolge aan de wettelijke vereisten deze verklaring te doen 
en te laten acteren door de ambtenaar van de burgerlijke stand binnen het jaar van 
de kennisname door verweerders van de vaststelling van de afstamming van het kind 
L ... C ... niet is voldaan en de bestreden beslissing niet wettelijk gerechtvaardigd is; 
dat het feit dat verweerders hun huidige vordering voor de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Turnhout op 26 september 1996 (instelden aan) het opgelopen verval geen af
breuk doet; dat deze vordering niet gelijkstaat met de vereiste verklaring en even
zeer laattijdig is; (schending van art. 335, § 3, eerste en derde lid, van het Burgerlijk 
Wetboek): 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat artikel 335, § 3, eerste lid, van het Burgerlijk Wet

hoek bepaalt dat, indien de afstamming van vaderszijde komt vast te staan 
na de afstamming van moederszijde, de naam van het kind onveranderd blijft 
en dat de ouders evenwel, samen, of een van hen, indien de andere overle
den is, in een door de ambtenaar van de burgerlijke stand opgemaakte akte 
kunnen verklaren dat het kind de naam van de vader zal dragen; 

Dat artikel 335, § 3, derde lid, van dit wetboek bepaalt dat die verkla
ring moet worden gedaan binnen een jaar te rekenen vanaf de dag waarop 
de personen die de verklaring doen, de vaststelling van de afstamming heb
ben vernomen en v66r de meerderjarigheid of de ontvoogding van het kind; 

Overwegende dat artikel 319, § 1, eerste lid, van dit wetboek bepaalt dat 
wanneer het vaderschap niet vaststaat krachtens artikel 315 of 317, de va
der het kind kan erkennen; 

Dat artikel319bis, eerste lid, bepaalt dat wanneer de vader gehuwd is en 
een kind erkent dat verwekt is bij een andere vrouw dan zijn echtgenote, de 
akte van erkenning bovendien bij verzoekschrift ter homologatie moet wor
den voorgelegd aan de rechtbank van eerste aanleg van de woonplaats van 
het kind en dat de echtgenote van de verzoeker in het geding moet wor
den betrokken; 

Dat het laatste lid van dit artikel 319bis bepaalt dat de erkenning defi
nitief wordt vanaf de inschrijving van het vonnis van homologatie in de rand 
van de akte van erkenning en uitwerking heeft vanaf de datum van het ver
zoekschrift; 
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Overwegende dat uit de samenhang van de voorgaande bepalingen volgt 
dat de in artikel335, § 3, derde lid, van dit wetboek bepaalde termijn van 
een jaar ingaat de dag volgend op de in artikel 319bis, laatste lid, be
paalde randmelding; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest zijn beslissing niet enkellaat steunen op het 
feit dat de verweerders zich hebben aangeboden bij de ambtenaar van de bur
gerlijke stand, maar ook op het feit dat zij binnen de termijn van een jaar 
een vordering hebben ingesteld om hen toe te laten de bedoelde verkla
ring af te leggen, zonder de instemming van eiseres; 

Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist; 

Overwegende verder dat het arrest niet oordeelt dat de vordering van de 
verweerders gelijkstaat met de vereiste verklaring; 

Dat het onderdeel in zoverre opkomt tegen een beslissing die het arrest niet 
bevat; 

Dat het onderdeel in zoverre niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 

schending van artikelen 105, 108, 159, 162, 6°, 164, van de Grondwet, 335, § 3, eer
ste en tweede lid, van het Burgerlijk Wethoek, gewijzigd hij artikel 38 van de wet van 
31 maart 1987 tot wijziging van een aantal hepalingen, hetreffende de afstamming, 
125 van de Nieuwe Gemeentewet, 4 van de wet van 31 mei 1961 hetreffende het ge
hruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, hekendmaken en inwerking
treden van wetten en verordeningen, 26, § 2, 28 van de hijzondere wet van 6 ja
nuari 1989 houdende de inrichting, de hevoegdheid en de werking van het Arhitragehof, 

doordat het hestreden arrest van hevestiging voor recht zegt dat verweerders de ver
klaring van naamswijziging met hetrekking tot het kind C ... L ... , gehoren te Turn
hout op 13 april1994, voor de amhtenaar van de hurgerlijke stand kunnen doen, zon
der instemming van eiseres, echtgenote van verweerder, en dit niettegenstaande dat 
de termijn van eenjaar, zoals hepaald in artikel335, § 3, lid 3, van het Burgerlijk Wet
hoek, inmiddels verstreken is, op volgende gronden : de rechthank heeft niet de he
voegdheid de ouderlijke verklaring van naamsverandering op zich te vervangen door 
een te wijzen vonnis; en evenmin kan de instemming van de echtgenote worden ver
vangen door een rechterlijke machtiging. In casu kan, gelet op het voorgaande, en
kel worden gezegd dat de verklaring van naamswijziging voor de amhtenaar van de 
hurgerlijke stand kan worden gedaan zonder de instemming van de echtgenote met 
wie de vader gehuwd was op het ogenhlik van de vaststelling van de vaderlijke af
stamming en niettegenstaande dat de termijn van een jaar, zoals hepaald in artikel 
335, § 3, lid 3 B.W., inmiddels verstreken is, 

terwijl de amhtenaar van de hurgerlijke stand te Turnhout als openhaar officier ge
houden is de hepalingen van artikel335, § 3, tweede lid, van het Burgerlijk Wet
hoek, zoals ingevoegd hij de wet van 31 maart 1987 tot wijziging van een aantal he
palingen op de afstamming, toe te passen, zodat gedurende het huwelijk van verweerder, 
zijnde de vader van het door hem erkende kind C ... L ... , met eiseres de akte van ver
klaring van naamswijziging van dit kind niet kan opgemaakt worden zonder instem
ming van eiseres, met wie hij gehuwd was op het ogenhlik van de vaststelling van de 
afstamming; dat immers de wet van 31 maart 1987, alhoewel door het Arhitragehof 
ongrondwettelijk verklaard wat hetreft artikel335, § 3, tweede lid, B.W., op dit punt 
door de wetgever gewijzigd noch opgeheven werd en alle wettelijke hepalingen van de 
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wet van 31 maart 1987, en onder meer artikel 335, § 3, eerste en tweede lid, ver
plichtend blijven voor de ambtenaar van de burgerlijke stand (schending van art. 105, 
108, 162, 6°, 164, van de Grondwet, 335, § 3, eerste en tweede lid, van het Burger
lijk Wetboek, 125 van de Nieuwe Gemeentewet, 4 van de wet van 31 mei 1961); dat 
immers het arrest nr. 38/93 van 19 mei 1993 van het Arbitragehof, gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad van 9 juni 1993, waarbij als antwoord op een prejudiciele vraag 
voor recht wordt gezegd dat artikel 335, § 3, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek 
voornoemd de artikelen 6 en 6bis (thans respectievelijk 10 en 11) van de Grondwet 
schendt, in een andere zaak werd uitgesproken en als beslissing op een prejudicieel 
geschil een relatief gezag van gewijsde heeft dat enkel bepaald is ten aanzien van an
dere rechtscolleges, zodat dit arrest nr. 38/93 van 19 mei 1993 van het Arbitragehof 
aan de ambtenaar van de burgerlijke stand niet tegenstelbaar is (schending van art. 
26, § 2, 28, van de bijzondere wet van 6 januari 1989); dat het bestreden arrest der
halve niet wettelijk vermocht te zeggen dat verweerders hun verklaring van naams
wijziging van het kind C ... L ... mogen doen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand 
zonder instemming van eiseres, en dit in weerwil van het vereiste van artikel335, § 
3, eerste en tweede lid, B.W.; dat immers de door het Arbitragehofin zijn arrest van 
19 mei 1993 vastgestelde ongrondwettelijkbeid van de bepalingen van artikel 335, § 
3, eerste en tweede lid, B.W., op dit punt, de ambtenaar van de burgerlijke stand niet 
ontslaat van zijn verplichting de wet als dusdanig toe te passen zodat de bestreden 
beslissing niet wettelijk gerechtvaardigd is (schending van art. 105, 108, 159, 162, 6°, 
164, van de Grondwet, 335, § 3, eerste en tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, 125 
van de Nieuwe Gemeentewet, 4 van de wet van 31 mei 1961, 26, § 2, 28 van de bij
zondere wet van 6 januari 1989) : 

Overwegende dat de verweerders hun vordering niet hebben gericht te
gen de ambtenaar van de burgerlijke stand en het arrest niet beslist dat het 
aan die ambtenaar tegenwerpelijk is, noch dat hij de verklaring waartoe de 
verweerders zonder de instemming van eiseres gerechtigd zijn, zal moeten 
opnemen; 

Dat het arrest niet beslist dat artikel 335, § 3, tweede lid, van het Bur
gerlijk Wetboek, bindend is voor de ambtenaar van de burgerlijke stand of 
dat het arrest van het Arbitragehof van 19 maart 1993 aan de ambtenaar 
tegenwerpelijk is; 

Overwegende verder dat het arrest vaststelt welke de rechten van de par
tijen zijn om de verklaring van naamsverandering af te leggen en beslist dat 
dit kan zonder de instemming van eiseres; 

Dat het die beslissing met ovemame van de redenen van het beroepen von
nis niet laat steunen op het gezag van gewijsde van het arrest van het 
Arbitragehof van 19 maart 1993 maar op het eigen oordeel dat artikel 335, 
§ 3, tweede lid, in strijd is met de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet, zo
als te dezen van toepassing; 

Dat het middel opkomt tegen beslissingen die het arrest en de overgeno
men redenen van het beroepen vonnis niet bevatten, mitsdien niet ontvan
kelijk is; 

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

10 februari 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Boes, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Houtekier en Bu.tzler. 
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Nr. 106 

1 e KAMER- 10 februari 2000 

1 o NATIONALITEIT- VERKRIJGING VAN DE BELGISCHE NATIONALITEIT- VREEMDE ECHT
GENOOT VAN EEN BELG- VERKLARING VAN NATIONALITEITSKEUZE- VEREISTE VAN SAMEN
LEVEN. 

2° VREEMDELINGEN- VREEMDE ECHTGENOOT VAN EEN BELG- VERKRIJGING VAN DE 
BELGISCHE NATIONALITEIT- VERKLARING VAN NATIONALITEITSKEUZE- VEREISTE VAN SA
MENLEVEN. 

1 o en 2° De vreemdeling die huwt met een Belg of wiens echtgenoot de Belgische na
tionaliteit verkrijgt kan door een overeenkomstig art. 15 wet 28 juni 1984 afge
legde en ingewilligde verklaring de staat van Belg verkrijgen indien de echtgeno-

. ten gedurende ten minste drie jaar in Belgie samen hebben verbleven en zolang zij 
in Belgie samenleven; de vereiste "zolang zij in Belgie samenleven" houdt in dat de 
vreemdeling en zijn Belgische echtgenoot in Belgie moeten samenleven tot aan de rech
terlijke beslissing (1). (Art. 16, § 2, 1 o, wet 28 juni 1984.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN T. A ... ) 

ARREST 

(A.R. C.99.0498.N) 

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 12 oktober 1999 gewe
zen door het Hof van Beroep te Antwerpen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van artikel 16, § 2, juncto artikel 15, van het Wetboek van de Bel
gische nationaliteit van 28 juni 1984, de artikelen 137 en 138 van het Gerechtelijk Wet
hoek en, voor zoveel als nodig, van artikel149 van de Grondwet, 

doordat in het bestreden arrest het Hofvan Beroep te Antwerpen de nationaliteits
keuze gedaan door (verweerder) bij verklaring overeenkomstig artikel16, § 2, van de 
wet van 28 juni 1984 (W.B.N.) voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te Beerse 
op 21 oktober 1997 als vreemde echtgenoot van een Belgische wordt ingewilligd, op 
grond van de volgende beweegredenen : 

"(. .. ) dat (verweerder) op 8 december 1993 gehuwd is met een Belgische vrouw maar 
dat hij vervolgens verklaring ter terechtzitting reeds eerder in Belgie verbleef; dat hij 
en zijn echtgenote op het ogenblik van de verklaring van nationaliteitskeuze meer dan 
3 jaar samen verbleven hebben in Belgie; 

(. .. ) immers dat uit het P.V. 103496/98 van 13 mei 1998 van de politie Turnhout blijkt 
en dient afgeleid dat partijen tot 4 december 1997 effectief als man en vrouw samen
woonden; 

Dat uit niets blijkt dat dit huwelijk onoprecht zou zijn geweest en door het ambt van 
de Procureur des Konings geen vordering tot vernietiging van het huwelijk wegens 
schijnhuwelijk werd ingesteld; 

Dat er dan ook geen concrete elementen zijn die zouden wijzen op een schijnhu
welijk of misbruik van huwelijk; 

(1) BAUTHIER, G., "Le droit des etrangers et le code de Ia nationalite", Vie Ouvriere 1984, 212; 
CLOSSET, CH., TI·aite de la nationalite en droit belge, Larcier, 1993, 332, nr. 605; DE PAGE, H., en 
MASSON, J.P., Traite elementaire de droit civil belge, t. II, vol. 1, Bruylant, 1990, 237, nr. 228; VER
WILGHEN, M., Le code de la nationalite belge, Bruylant, 1985, 345, nr. 636. 
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Dat weliswaar in december 1997 het tot een breuk kwam tussen (verweerder) en 
zijn echtgenote en inmiddels volgens de verklaring van (verweerder) tussen hen de echt
scheiding werd uitgesproken; 

( ... ) dat nu enkel vereist is dater samenleven is op het ogenblik van de verkla
ring van nationaliteitskeuze (en hun werkelijke wil tot gemeenschappelijk leven niet 
eens in twijfel kan worden getrokken) en uit al deze elementen moet worden afge
leid dat dit op 21 oktober 1997 onmiskenbaar het geval was, er aan de vereisten van 
artikel 16, par. 2, van de wet van 28 juni 1984 voldaan werd; 

Dat immers de ratio legis, nl. het vermijden dat men via een schijnhuwelijk de Bel
gische nationaliteit zou trachten te verkrijgen, te dezen niet miskend wordt; 

Dat de beoordeling van het samenleven dient te gebeuren op het ogenblik van het 
indienen van het verzoek temeer omdat het gebeurlijk trage verloop van de daarop
volgende procedure aan de (verweerder) niet kan worden aangerekend", 

terwijl, voormeld artikel16, § 2, van het W.B.N. uitdrukkelijk in hoofde van de echt
genoten een dubbele vereiste stelt m.n. een gezamenlijk verblijf in Belgie gedu
rende tenminste drie jaar enerzijds en "zolang zij in Belgie samenleven" zijnde het voort
duren van deze samenleving anderzijds. 

De tekst van de wet is immers duidelijk : "zolang ze in Belgie samenleven" duidt zon
der enige twijfel op een periode, tijdspanne of duur ("tant que dure") en niet op een 
ogenblik ("instant") m.n. dat van het afieggen van de verklaring. lnderdaad behelst 
het afieggen van een verklaring slechts een "ogenblik". Welnu de wetgever heeft pre
cies voor een periode geopteerd. 

Deze zienswijze gebaseerd op de wettekst wordt daarenboven bevestigd en door de 
voorbereidende werken en door de rechtspraak. 

Uit de parlementaire besprekingen volgt dat enkel een uitzondering werd voor
zien in geval van overlijden van de Belgische echtgenoot tussen het afieggen van de 
nationaliteitsverklaring en het afhandelen van de procedure. Dit betekent vanzelf
sprekend dat het niet volstaat dat de echtgenoten samenleefden op het ogenblik van 
de verklaring maar deze wettelijke vereiste moet voortduren tot de procedure valle
dig is afgehandeld ... oftot het overlijden van de Belgische echtgenoot v66r deze da
tum. 

In zijn circulaire van 3 september 1993 betreffende de wijziging van het Wetboek 
van de Belgische nationaliteit en de wetten betreffende de naturalisatie wordt de be
tekenis van de uitdrukking "zolang zij in Belgie samenlevel)." aan de hand van de voor
bereidende werken door de Minister van Justitie als volgt toegelicht : 

"Tot slot signaleer ik nog dat in verband met de betekenis van de uitdrukking 'zo
lang zij in Belgie samenleven', waarvan sprake in het artikel tijdens de parlemen
taire besprekingen voorafgaan(d) aan de wet, door de commissie vanjustitie van de 
senaat, werd verduidelijk dat deze bewoordingen inhouden dat de rechtbank van eer
ste aanleg de nationaliteitskeuze slechts zal homologeren indien blijkt dat de echt
genoten samenleven. De commissie was evenwel unaniem van oordeel dat het over
lijden van de echtgenoot voor de vreemdeling geen beletsel mag vormen om de Belgische 
nationaliteit te verkrijgen indien hij de nationaliteitsverklaring v66r het overlijden van 
de echtgenoot heeft afgelegd en er op het ogenblik van het overlijden voldaan was aan 
de voorwaarde van het samenleven. Terzake dient er duidelijk onderscheid te wor
den gemaakt naargelang de relatie of het samenleven door de echtgenoten zelf wordt 
beeindigd dan wel wordt afgebroken door het overlijden van een partner (verslag Pa
taer, o.c., p. 11)". (Belgisch Staatsblad, 23 september 1993, blz. 21116). 

De uitzondering die in de parlementaire werken werd voorzien ingeval van over
lijden behelst een pertinent geval van overmacht dat geenszins kan gelijkgesteld wor
den met een verbreking van de samenlevingsband door eigen toedoen. 

Hieruit blijkt derhalve dat door de zinsnede "zolang zij samenwonen" geen sup
plementaire voorwaarde aan de wet wordt toegevoegd. Integendeel de tekst van de wet 
en de ratio legis ervan vereisen precies deze blijvende samenleving. Elke andere in
terpretatie is contra legem. 
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Uit hetgeen voorafgaat moet derhalve op grond van en de wettekst zelf en de par
lementaire besprekingen, waaruit o.m. de wil van de wetgever (ratio legis) blijkt be
sloten worden dat de nationaliteitskeuze enkel kan ingewilligd, gehomologeerd wor
den indien de echtelieden tijdens het verloop van de procedure samenleven. 

Meerdere hoven en rechtbanken volgen deze enige correcte stelling (Brussel, 12 mei 
198, R. W., 1987-88, 715; Liege, 28 juni 1988, J.L.M.B., 1988, 1470; J.T., 1989, 381; Rb. 
Liege, 13 juni 1986, J.L.M.B., 1987, 1975; J. Erauw, F. Bouckaert, M. Claeys, K. Lam
bein, W. Wauters en B. Wylleman: "Overzicht van rechtsprak (1985-1992)- Inter
nationaal Privaatrecht en Nationaliteitsrecht", T.PR., 1993, nr. 11, blz. 523). 

Het Hofvan Beroep te Antwerpen (derde kamer) heeft weliswaar in een andere sa
menstelling, terzake hetzelfde standpunt ingenomen: 

"dat, ondergeschikt en ten overvloede, vaststaat dat- zo al samenwoonst be
staan heeft - deze sedert geruime tijd heeft opgehouden; 

dat het niet volstaat dat de samenwoonst zou gerealiseerd zijn op het ogenblik van 
de verklaring voor de ambtenaar van de burgerlijke stand maar deze samenwoonst 
ook vereist is tijdens de volledige procedure tot op het ogenblik van uitspraak door het 
hof; 

dat die volledige niet-samenwoonst niet bet wist is en appellante zelf stelt in haar 
beroepsverzoekschrift dat ze sinds juni 1997 verhuisde naar Oostende; 

dat op grond van de wettekst zelf en de parlementaire besprekingen de nationaliteits
keuze enkel kan ingewilligd worden wanneer de echtgenoten tijdens het verloop van 
de ganse procedure samenleven; 

dat dient besloten uit het onderzoek der stukken dat appellante noch voldoet aan 
de gestelde verblijfsvoorwaarden noch aan de vereiste van samenwoonst" (zaak : The
resa Nwokobia- 1998/Ev/16- arrest van 18 mei 1999). 

De auteur M. Verwilghen beschouwt de verplichting van samenleving tijdens de ganse 
procedure als een ontvankelijksvereiste. De zinsnede "zolang zij in Belgie samenle
ven" (" ... tant que dure la vie commune ... ") wijst erop dat de wetgever een "pe
riode" en geen "ogenblik" voor ogen had. Daarenboven is deze voorwaarde vermeld in 
een zin die niet uitsluitend de verklaring sensu stricto betreft maar de procedure van 
toekenning in haar geheel (M. Verwilghen: "Le Code de la Nationalite Beige", 1985; 
nrs. 636, 637, blz. 345-346), 

zodat het hof van beroep derhalve niet vermocht de nationaliteitskeuze van X ... , voor
noemd, in te willigen op grond van het stand punt dat wettelijk enkel vereist is dat er 
samenleving zou zijn op het ogenblik van de verklaring van nationaliteitskeuze : 

Overwegende dat, krachtens artikel 16, § 2, 1 o, van de wet van 28 juni 1984 
betreffende sommige aspecten van de toestand van de vreemdelingen en hou
dende invoering van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, de vreem
deling die huwt met een Belg of wiens echtgenoot gedurende het huwelijk 
de Belgische nationaliteit verkrijgt, indien de echtgenoten gedurende ten
minste drie jaar in Belgie samen hebben verbleven en zolang zij in Belgie sa
menleven, door een overeenkomstig artikel 15 afgelegde en ingewilligde ver
klaring de staat van Belg kan verkrijgen; 

Overwegende dat artikel 15 van dezelfde wet de na het afieggen van de ver
klaring van nationaliteitskeuze te volgen procedure bepaalt; dat de recht
bank van eerste aanleg en eventueel het hof van beroep de nationaliteits
keuze inwilligt of weigert; 
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Overwegende dat hieruit volgt dat de vereiste in voormeld artikel16, § 2, 
1 o, "zolang zij in Belgie samenleven" inhoudt dat de vreemdeling en zijn Bel
gische echtgenoot in Belgie moeten samenleven tot aan de rechterlijke be
slissing; 

Overwegende dat het arrest vaststelt dat : 

1. verweerder op 21 oktober 1997 de verklaring van nationaliteitskeuze voor 
de ambtenaar van de burgerlijke stand te Beerse heeft afgelegd; 

2. verweerder en zijn echtgenote tot 4 december 1997 effectief samen
woonden en in december 1997 tussen hen een breuk ontstond; 

3. verweerder heeft verklaard dat de echtscheiding werd uitgesproken; 

Overwegende dat het arrest oordeelt dat het samenleven enkel vereist is 
op het ogenblik van de verklaring van nationaliteitskeuze en op dat ogen
blik moet worden beoordeeld; 

Dat het arrest dat op grond hiervan de nationaliteitskeuze van verweer
der inwilligt, hoewel het vaststelt dat verweerder niet meer met zijn Bel
gische echtgenote samenleefde, artikel 16, § 2, 1 o, van de wet van 28 juni 1984 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, en zonder acht te slaan op de memorie van antwoord die 
door verweerder of in zijn naam ter griffie is neergelegd zonder tussen
komst van een advocaat bij het Hofvan Cassatie, vernietigt het bestreden 
arrest behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvankelijk verklaart; be
veelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de beslissing daar
omtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus bep~rkte zaak naar het 
Hof van Beroep te Brussel. 

10 februari 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Boes, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, 
advocaat-generaal. 

Nr. 107 

ALGEMENE VERGADERING- 10 februari 2000 

RECHTERLIJKE TUCHT- PLAATSVERVANGENDE RECHTER- STRAFRECHTELIJKE VER
OORDELING- ONTZETTING. 

De plaatsvervangende rechter die, bij een in kracht van gewijsde gegaan arrest, in
zonderheid is veroordeeld wegens valsheid in geschriften, gebruik van valse stuk
ken en verduistering, ten nadele van faillissementen, van gelden die hij uit kracht 
of uit hoofde van zijn bediening van curator onder zich had, en het plegen, in die hoe
danigheid, van daden van ontrouw, heeft afbreuk gedaan aan de waardigheid van 
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zijn ambt van plaatsvervangend rechter en is niet meer waardig om aan de uitoe· 
fening van de Rechterlijke Macht deel te nemen; het Hof ontzet hem derhalve uit zijn 
ambt (1). (Artt. 404, 405 en 409 Ger.W.) 

(PROCURElJR.GENERAAL BIJ RET HOF VAN CASSATIE IN ZAKE C ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. D.00.0004.F) 

Het Hofvan Cassatie, in algemene en openbare vergadering samenge
steld overeenkomstig artikel 348, tweede lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek; 

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

"Aan het Hofvan Cassatie, 

De procureur-generaal bij het Hof, 

Overwegende dat de heer X., geboren te (. .. ) op ( ... ), wonende te ( ... ), bij ko
ninklijk besluit van 15 september 1982 is benoemd tot plaatsvervangend rech
ter in het Vredegerecht van het eerste kanton Y., en dat hij de eed, voorge
schreven bij artikel 2 van het decreet van 20 juli 1831, heeft afgelegd; 

Overwegende dat hij bij arrest van 31 mei 1999 van de eerste kamer van 
het Hofvan Beroep te Bergen is veroordeeld tot een gevangenisstrafvan vijf 
jaar, met uitstel gedurende vijf jaar voor het gedeelte dat een jaar gevan
genisstraf te hoven gaat, tot een geldboete van duizend frank of tot een ver
vangende gevangenisstraf van twee maanden, en tot ontzetting, gedu
rende tienjaar, uit alle, in artikel31 van het StrafVvetboek opgesomde rechten, 
ter zake dat hij, als ambtenaar of openbaar o:fficier, valsheid in geschriften 
heeft gepleegd en van die valse stukken gebruik heeft gemaakt in de uit
oefening van zijn bediening, dat hij valsheid in geschriften heeft gepleegd en 
van die valse stukken gebruik heeft gemaakt, en dat hij, als ambtenaar of 
openbaar o:fficier, substantiele geldsommen uit activa van faillissementen be
drieglijk heeft verduisterd, welke bedragen hij uit kracht of uit hoofde van 
zijn bediening onder zich had, en dat hij, na door de Rechtbank van Koop
handel te Y. als curator in verscheidene faillissementen te zijn aangewe
zen, daden van ontrouw in zijn beheer heeft gepleegd naar aanleiding van 
de vereffeningswerkzaamheden van die faillissementen; 

Overwegende dat het door de heer X. tegen dat arrest ingestelde cassatie
beroep is verworpen bij een arrest van 8 december 1999 van het Hof; dat, bij
gevolg, het veroordelend arrest in kracht van gewijsde is gegaan; 

Overwegende dat uit de aard, de zwaarwichtigheid en de omvang van de 
aldus bestrafte feiten blijkt dat de heer X. zijn ambtsplichten ernstig heeft 
verzuimd, afbreuk heeft gedaan aan de waardigheid van zijn ambt en het ver
trouwen van de burger in het gerecht heeft geschokt; dat hij niet meer waar
dig is om aan de uitoefening van de Rechterlijke Macht deel te nemen; 

Gelet op artikel 152, tweede lid, van de Grondwet, en gelet op de artike
len 404, 405, 409, 417 tot 420 en 422 tot 426 van het Gerechtelijk Wet
hoek; 

(1) Zie Cass., 3 maart 1988, A.R. 8319, nr. 411; Cass., 19 okt. 1995, A.R. D.95.0017.F, nr. 443. 
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Vordert dat het den Hove behage om, in algemene vergadering, recht
doende in openbare terechtzitting en na onderzoek, de heer X. te ontzet
ten uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het Vredegerecht van het 
eerste kanton Y en hem in de kosten te veroordelen. 

Brussel, 12 januari 2000. 
Voor de procureur-generaal, 

de advocaat-generaal, 
(get.) R. LOOP" 

Gehoord afdelingsvoorzitter Lahousse in zijn verslag; 
Gehoord advocaat-generaal Loop in zijn conclusie, waarin hij het Hof ver

zoekt recht te doen op zijn hierboven weergegeven vordering van 12 ja
nuari 2000, strekkende tot ontzetting van X. uit zijn ambt van plaatsver
vangend rechter in het Vredegerecht van het eerste kanton Y; 

Overwegende dat X., bij gerechtsbrief, regelmatig is opgeroepen om in ei
gen persoon te verschijnen op de terechtzittingvan 10 februari 2000, om 14.30 
uur; 

Overwegende dat X., voor het Hof, is vertegenwoordigd door meester Ri
viere, advocaat bij de balie te Doornik; 

Gelet op het dossier van het strafrechtelijk onderzoek en gelet op het ar
rest van 31 mei 1999 van het Hofvan Beroep te Bergen; 

Gelet op het arrest van 8 december 1999 van het Hof; 
Overwegende dat de ten laste van X. uitgesproken veroordelingen in kracht 

van gewijsde zijn gegaan; 
Overwegende dat uit het strafrechtelijk onderzoek, uit voornoemd ar

rest van het hof van beroep en uit het onderzoek van het Hof blijkt dat X. 
door zijn gedrag ernstig afbreuk heeft gedaan aan de waardigheid van zijn 
ambt van plaatsvervangend rechter en dat hij, bijgevolg, niet meer waar
dig is om aan de uitoefening van de Rechterlijke Macht deel te nemen; 

Om die redenen, rechtdoende op tegenspraak in openbare terechtzit
ting, gelet op de artikelen 152, tweede lid, van de Grondwet, 404, 405, 409, 
417 tot 420, 422 tot 424 en 426 van het Gerechtelijk Wetboek en 6.1 van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, ontzet X. uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het 
Vredegerecht van het eerste kanton Y.; veroordeelt hem in de kosten. 

10 februari 2000 - Algemene vergadering - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voor
zitter- Verslaggever : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Gelijkluidende conclu
sie van de h. Loop, advocaat-generaal- Advocaat : mr. G. Riviere, Doornik. 
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ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE 
Bijlage bij DEEL 2 van JAARGANG 2000 

INHOUDSOPGAVE 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Inde-
plaatsstelling- Verzekering. 

20 januari 

Overeenkomst. 20 januari 

Huur van goederen - Overeenkomst - Koop. 21 januari 

Schenkingen en testamenten - Verbintenis - Er- 21 januari 
fenissen - Afstand van recht. 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Be- 21 januari 
wijs. 

Europese Unie - Prejudicieel geschil -Architect 
(Tucht en bescherming van de titel). 

21januari 

Sociale zekerheid- Verjaring. 24januari 

Arbeidsongeval. 24januari 

Werkloosheid- Machten. 24januari 

Betekeningen en kennisgevingen -Hoger beroep- 25januari 
Cassatie. 

Redenen van de vonnissen en arresten. 25januari 

Misdrijf- Onaantastbare beoordeling door de feiten-
rechter - Rechten van de Mens - Straf- Strafvor-

25 januari 

dering - Douane en accijnzen - Geestrijke dran-
ken. 

Voorwaardelijke invrijheidstelling- Rechten van de 25 januari 
Mens. 

Cassatieberoep - Douane en accijnzen - Voorlopige 
hechtenis. 

25januari 

Arbitragehof - Prejudicieel geschil. 25 januari 

Herziening. 26januari 

Vreemdelingen - Onderzoeksgerechten. 26januari 

Voorlopige hechtenis. 26januari 

Vordering in rechte. 27 januari 

Bewijs. 27 januari 

... I 

Nr. 53 

Nr. 54 

Nr. 55 

Nr. 56 

Nr. 57 

Nr. 58 

Nr. 59 

Nr. 60 

Nr. 61 

Nr. 62 

Nr. 63 

Nr. 64 

Nr. 65 

Nr. 66 

Nr. 67 

Nr. 68 

Nr. 69 

Nr. 70 

Nr. 71 

Nr. 72 
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Rechten van de Mens - Grondwet - Brieven- Echt- 27 januari Nr. 73 
scheiding en scheiding van tafel en bed- Rechtban-
ken - Recht van verdediging - Openbaar minis-
terie. 

Recht van verdediging. 28januari Nr. 74 

Wegverkeer. 28januari Nr. 75 

Erfdienstbaarheid. 28januari Nr. 76 

Overheidsopdrachten (Werken. Leveringen. Dien- 28januari Nr. 77 
sten). 

Inkomstenbelastingen - Arbitragehof- Prejudt- 31 januari Nr. 78 
cieel geschil. 

Gemeente-, provincie- en plaatselijke belastin- 31januari Nr. 79 
gen - Stedenbouw. 

Inkomstenbelastingen - Cassatiemiddelen. 31 januari Nr. 80 

Arbitragehof- Prejudicieel geschil - lnkomstenbe- 31 januari Nr. 81 
lastingen. 

Inkomstenbelastingen - Vonnissen en arresten - 31 januari Nr. 82 
Cassatieberoep - Recht van verdediging - Recht-
banken - Bewijs - Valsheid en gebruik van valse 
stukken. 

Diefstal en afpersing. 1 februari Nr. 83 

Burgerlijke rechtsvordering - Geesteszieke. 1 februari Nr. 84 

Onderzoeksgerechten. 1 februari Nr. 85 

Cassatieberoep- Vonnissen en arresten -Arbitrage- 2 februari Nr. 86 
hof- Prejudicieel geschil - Burgerlijke rechtsvor-
dering- Verzekering. 

Rechten van de Mens - Verjaring- Wetten. Deere- 2 februari Nr. 87 
ten. Ordonnanties. Besluiten - Vonnissen en arres-
ten. 

Onteigening ten algemenen nutte - Gerechtskos- 3 februari Nr. 88 
ten. 

Machten - Onteigening ten algemenen nutte. 3 februari Nr. 89 

Monumenten en landschappen (Behoud van). 3 februari Nr. 90 

Interesten - Onteigening ten algemenen nutte - 3 februari Nr. 91 
Cassatiemiddelen. 

Kort geding. 4 februari Nr. 92 

Wraking - Rechten van de Mens. 4 februari Nr. 93 

Inkomstenbelastingen. 4 februari Nr. 94 

Hoger beroep - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - 7 februari Nr. 95 
Arbeidsongeval- Deskundigenonderzoek- Hoger be-
roep. 
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Arbeidsongeval - Rechtbanken - Wetten. Deere-
ten. Ordonnanties. Besluiten. 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering. 

Cassatie. 

Cassatie. 

Deskundigenonderzoek - Burgerlijke rechtsvor-
dering. 

Cassatieberoep. 

Wegverkeer. 

Redenen van de vonnissen en arresten - Voorlo
pige hechtenis - Cassatie. 

Cassatieberoep- Voorwaardelijke invrijheidstel
ling. 

Kind-Naam. 

Nationaliteit- Vreemdelingen. 

Rechterlijke tucht. 

I 

7 februari Nr. 96 

7 februari Nr. 97 

8 februari Nr. 98 

8 februari Nr. 99 

8 februari Nr. 100 

9 februari Nr. 101 

9 februari Nr. 102 

9 februari Nr. 103 

9 februari Nr. 104 

10 februari Nr. 105 

10 februari Nr. 106 

10 februari Nr. 107 
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