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Nr. 108 

1 e KAMER - 11 februari 2000 

1° SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN- SCHENKINGEN TUSSEN OUDERS EN KIND
SCHENKING VAN GELD -AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED- VOORWERP VAN DE SCHEN
KING. 

2° ERFENISSEN- VEREFFENING- VERDELING- HUWELIJKSGEMEENSCHAP- SCHEN
KINGEN TUSSEN OUDERS EN KIND- SCHENKING VAN GELD -AANKOOP VAN EEN ONROE
REND GOED- INBRENG IN DE MASSA VAN DE NALATENSCHAP- VOORWERP VAN DE INBRENG. 

1 o en 2° Wanneer een persoon in eigen naam onroerende goederen aangekocht heeft met 
geld dat hem door zijn ouders is gegeven of met door hen afbetaalde leningen, heb
ben die giften uitsluitend dat geld of die afbetaalde bedragen en geenszins de on
roerende goederen zelf tot voorwerp; daaruit volgt dat, wanneer dergelijke giften in 
de massa van de nalatenschap ingebracht moeten worden, enkel het geschonken geld 
of de door de ouders afbetaalde bedragen en geenszins de aangekochte onroerende goe
deren ingebracht moeten worden (1). (Artt. 829, 843, 851, 868 en 869 B.W.) 

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

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.98.0196.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 januari 1998 gewe
zen door het Hof van Beroep te Bergen; 

Over het middel: schending van de artikelen 829, 843, 851, 868, 869 en 894 van het 
Burgerlijk Wetboek; 

doordat het arrest zegt dat de door notaris Leleu op 23 april1991 opgemaakte staat 
van vereffening gehomologeerd moet worden, welke staat betrekking heeft op de ver
richtingen inzake rekeningen, verdeling en vereffening van de gemeenschap die be
staan had tussen de ouders van de partijen, de echtgenoten X ... en Y ... , en van elk van 
hun nalatenschappen; dat het afwijzend beschikt op de betwisting die eiseres voor de 
notaris heeft gebracht en betrekking heeft op de aankoop en de verplichting tot in
breng van een boerderij in Luingne en andere onroerende goederen, op grond dat : "1. 
Betre:ffende de aankoop van de boerderij in Luingne. Dat de boerderij in Luingne, die 
volgens de staat van vere:ffening in haar geheel geraamd was op 24.930.000 frank, op 
naam van (eiseres) is aangekocht met geld van de te vereffenen gemeenschap, zo
dat die aankoop als indirecte schenking omschreven moet worden en er een in
breng van moet gebeuren; dat (eiseres) daarentegen beweert dat zijzelf op zijn minst 
een gedeelte van de aankoopprijs van die boerderij betaald heeft met geld dat zij van 
verscheidene personen had geleend; dat (eiseres) niet het bewijs levert van de on
juistheid van de verklaring van notaris Leleu volgens wie (eiseres) voor hem geen en
kel stuk heeft overgelegd waaruit die bewering zou kunnen blijken, hoewel zij ter uit
voering van de aanmaning die haar overeenkomstig artikel1213 van het Gerechtelijk 
Wetboek was gedaan, daartoe verplicht was; dat de stukken die zij voor het hof (van 
beroep) overlegt hoe dan ook niet bewijzen voor wie het geleende geld bestemd was 
en evenmin bewijzen dat (eiseres), veeleer dan haar ouders, het heeft terugbetaald; 
2. Betreffende de verplichting tot inbreng. Dat (eiseres) staande houdt dat de aan
kopen van onroerende goederen door haar ouders op haar naam gelijkstaan met recht
streekse schenkingen van geld; dat zulks niet het geval is wanneer, zoals in casu, de 

(1) Zie Cass., 15 nov. 1990, A.R. 8602, nr. 152, en concl. adv.-gen. Janssens de Bisthoven, in Bull. 
en Pas., 1990-91, nr. 151. 
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ouders de aankopen hebben gefinancierd door middel van leningen, waarvan de 
afbetaling een indirecte schenking vormt; dat dergelijke afbetalingen duidelijk 
blijken uit verschillende stukken van (verweersters) dossier, met name uit de stuk
ken 15, 16, 17 en 19; dat de staat van vereffening derhalve ook op dat punt goedge
keurd moet worden", 

terwijl de vaststelling van het arrest dat de boerderij in Luingne en andere onroe
rende goederen op naam van eiseres waren aangekocht met geld van de gemeen
schap die bestaan had tussen de ouders van eiseres en meer bepaald met door hen af
betaalde leningen, uitsloot dat er sprake was van een schenking die voornoemde 
onroerende goederen tot voorwerp had; het arrest met andere woorden het bestaan van 
een schenking die op de onroerende goederen betrekking had, niet wettig kon aflei
den uit het feit dat het geld waarmee ze waren aangekocht afkomstig was van de ge
meenschap die had bestaan tussen de ouders van eisers en meer bepaald van door hen 
afbetaalde leningen; de op naam van eiseres aangekochte onroerende goederen niet 
het eigendom waren van haar ouders, zodat ze die niet aan eiseres hebben kunnen 
schenken, aangezien een dergelijke schenking, volgens artikel 894 van het Burger
lijk Wetboek, veronderstelt dat de schenker(s) zich van de onroerende goederen heeft 
(hebben) "ontdaan" ten voordele van de begiftigde; bijgevolg, indien de ouders van ei
seres, zoals het arrest vaststelt, "de aankoop (van onroerende goederen op haar naam) 
hebben gefinancierd door middel van bedragen, waarvan de terugbetaling een indi
recte schenking vormt", die schenking noodzakelijkerwijs enkel het geleende en door 
hen terugbetaalde geld tot voorwerp heeft; eiseres slechts van die bedragen inbreng 
moet doen, overeenkomstig de artikelen 829, 843, 851, 868 en 869 van het Burger
lijk Wetboek, volgens welke iedere erfgenaam in de boedel van de nalatenschap in
breng moet doen van de giften die hem gedaan zijn (artikel829), zijnde, met name, 
"van al hetgeen hij van de overledene, bij schenking onder de levenden, recht
streeks of onrechtstreeks ontvangen heeft" (artikel 843), alsook van hetgeen hij heeft 
ontvangen "om zijn schulden te betalen" (artikel 851), en zulks "alleen door min
dere ontvangst ... (met als) grondslag de waarde van de roerende goederen ten tijde 
van de schenking" (artikel868) en, indien het om gereed geld gaat, "door mindere ont
vangst" uit het gereed geld van de nalatenschap (artikel 869); het arrest bijgevolg, door 
de staat van vereffening die notaris Leleu op 23 april1991 heeft opgemaakt, te ho
mologeren in zoverre hij bepaalde dat de waarde van de boerderij in Luingne en van 
de andere onroerende goederen bij het opmaken van die staat, zijnde 24.930.000 frank 
voor de boerderij in Luingne, in de nalatenschap ingebracht moest worden, onwet
tig beslist dat de indirecte schenking ten voordele van eiseres betrekking had op de 
onroerende goederen, terwijl eiseres van haar ouders enkel het geleende (en door hen 
afbetaalde) geld heeft kunnen ontvangen dat gebruikt is voor de aankoop van de on
roerende goederen, en dat de inbreng derhalve enkel het bedrag van die leningen tot 
voorwerp kon hebben (schending van alle in de aanhefvan het middel aangewezen wets
bepalingen) : 

Overwegende dat, wanneer een persoon in eigen naam onroerende goe
deren aangekocht heeft met geld dat hem door zijn ouders om niet is gege
ven of met door hen afbetaalde leningen, die giften uitsluitend dat geld of die 
afbetaalde bedragen en geenszins de onroerende goederen zelf tot voor
werp hebben; dat daaruit volgt dat, wanneer dergelijke giften in de boedel 
van de nalatenschap ingebracht moeten worden, aileen het geschonken geld 
of de door de ouders afbetaalde bedragen en geenszins de aangekochte on
roerende goederen, waarvan de schenkers nooit de eigenaar zijn geweest, in
gebracht moeten worden; 

Overwegende dat het hof van beroep, aangezien het aanneemt dat eise
res de onroerende goederen waarvan zij de enige eigenaar is geworden, had 
aangekocht, ofwel met geld dat haar ouders haar hebben geschonken of
wei met geleend geld dat zij hebben terugbetaald, niet wettig heeft kun
nen beslissen dat de schenking betrekking had op de onroerende goede
ren, waaronder de op 24.930.000 frank geraamde boerderij in Luingne, en 
dat eiseres niet het bedag van het geschonken of terugbetaalde geld, maar 
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wel de onroerende goederen of de tegenwaarde ervan, in nalatenschap moest 
inbrengen, zoals bepaald was in de door notaris Leleu opgemaakte staat van 
vereffening, 

Het hof van beroep, door aldus te beslissen, de in het middel aangewe
zen wetsbepalingen 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. 

11 februari 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Ver
slaggeuer : de h. Mathieu - Andersluidende conclusie (2) van de h. De Rie
maecker, advocaat-generaal - Aduocaten : mrs. De Bruyn en De Gryse. 

Nr. 109 

1 e KAMER - 11 februari 2000 

1 o SAMENHANG- VORDERINGEN HANGENDE VOOR RECHTSCOLLEGES VAN VERSCHIL
LENDE RANG- GEVOLGEN. 

2° VORDERING IN RECHTE - SAMENHANG- VORDERINGEN HANGENDE VOOR RECHTS
COLLEGES VAN VERSCHILLENDE RANG- GEVOLGEN. 

1 o en 2° Er kan geen sprake zijn van samenhang wanneer de ene vordering han
gende is voor een rechtscollege dat in eerste aanleg uitspraak dient te doen en de an
dere voor een rechtscollege dat in hager beroep uitspraak moet doen (1). (Art. 566 
Ger.W.) 

(2) Het O.M. besloot tot verwerping van de voorziening op grond dat het enig middel berust op 
de stelling dat het bestreden arrest beslist dat de indirecte schenking aan eiseres betrekking had 
op onroerende goederen, wat, aldus het 0 .M., niet blijkt uit de lezing van het bestreden arrest dat 
overweegt "dat de afbetaling (van de leningen die door de ouders van eiseres waren aangegaan 
om in haar naam onroerende goederen aan te kopen) een indirecte schenking uitmaakt. 

(1) Zie Cass., 11 mei 1979 (AC., 1978-79. 1084). 
B. DECONINCK, Dubbele aanleg en exceptie van samenhang, noot onder Kooph. Dendermonde, 

31 mei 1988, R. W, 1988-89; J. LAENENS, Gerechtelijk recht- artikelsgewijze commentaar, Klu
wer, 1983, nr. 7; zelfde auteur "Overzicht van rechtspraak- De bevoegdheid (1979-1992)", TP.R., 
1993, p. 1588, nr. 140; A FETrWEIS, A. KOHL, G. DE LEVAL, Jurisprudence du codejudiciaire, Die Keure, 
1991, p. 566/3; C. GAMBIER, Droitjudiciaire civil, dl. II, Larcier, 1981, pp. 118, 152, 153 en 712; J. 
VAN CoMPERNOLLE, G. CLOSSET-MARCHAL, "Examen de jurisprudence (1985 a 1996)", R.C.J.B., 1997, 
p. 603, nr. 161. 
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(B ... E.A. T. M ... ) 

ARREST (uertaling) 

(A.R. C.98.0463.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 15 september 1997 in ho
ger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen; 

Over het middel: schending van de artikelen 29, 30, 31, 88, § 2, 92, § 2, 565, 566, 
577, 602 tot 607, 644, 660 tot 662, 726, 854 tot 856 van het Gerechtelijk Wetboek en 
149 van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis, om het hager beroep van verweerster ontvankelijk en 
gegrond te verklaren, het beroepen vonnis te wijzigen, voor recht te zeggen dat de zaak 
die in hager beroep voor de rechtbank hangende is, wegens de samenhang ervan, ge
voegd moet worden bij het geding betreffende de procedure tot vereffening en verde
ling dat tussen dezelfde partijen voor een andere kamer van dezelfde rechtbank han
gende is en om het overige aan te houden, beslist dat "de eerste rechter ten onrechte 
de vordering van (de eisers) heeft toegewezen; dat, met het oog op een goede rechts
bedeling, de onderhavige zaak wegens samenhang gevoegd moet worden bij die be
treffende de procedure tot vereffening-verdeling; dat derhalve de uitspraak over de on
derhavige zaak aangehouden moet worden, opdat ze gevoegd kan worden bij de 
procedure tot vereffening-verdeling, waarbij de beide samenhangende procedures voor 
een zelfde kamer met drie rechters gebracht moeten worden", zulks op grand dat "(. .. ) 
(verweerster) voor het eerst in hager beroep de aanhangigheid, zelfs de samenhang, 
aanvoert om de uitspraak in de onderhavige zaak te doen aanhouden en om die zaak 
te doen voegen bij de procedure om uit onverdeeldheid te treden die nag steeds han
gende is voor een andere kamer van deze rechtbank; dat in dat verband vooreerst de 
toepassing van artikel 29 van het Gerechtelijk Wetboek uitgesloten moet worden, aan
gezien het uiteraard in casu niet gaat om identieke zaken, d.w.z. zaken met het
zelfde voorwerp; dat er bovendien geen aanhangigheid kan zijn wanneer zaken han
gende zijn voor de appelrechter en voor een andere rechter die in eerste aanleg van 
de zaak kennisneemt; (. .. ) dat er overeenkomstig artikel 30 van het Gerechtelijk Wet
hoek sprake is van samenhang wanneer vorderingen in rechte onder ling zo nauw ver
bonden zijn dat het wenselijk is ze samen te behandelen en te berechten, teneinde op
lossingen te vermijden die onverenigbaar kunnen zijn wanneer de zaken afzonderlijk 
worden berecht; dat het bestaan van een voldoende geacht verband behoort tot de on
aantastbare beoordelingsbevoegdheid van de bodemrechter; zulks in casu wel dege
lijk het geval is; dat immers, hoewel niet meer betwist wordt dat het gebruik van een 
onroerend goed door een onverdeelde eigenaar voor hem de verplichting meebrengt aan 
de onverdeeldheid een gebruiksvergoeding te betalen die overeenstemt met de huur
waarde van het onroerend goed, tach nag blijft dat die vergoeding en de gerechtig
de(n) ervan bepaald moeten worden; dat de rechtbank in casu wel moet vaststellen dat 
de gebruiksvergoeding die (de eisers) zouden kunnen genieten met name afhangt van 
de afwikkeling van de nalatenschap van hun vader Jean Bouzet, welke nalaten
schap nag steeds niet is afgesloten; dat bovendien de notaris, of zelfs de rechtbank in 
geval van geschil, in het raam van de verrichtingen inzake vereffening-verdeling die 
aan notaris Jadoul zijn toevertrouwd, niet aileen het respectieve aandeel van ie
dere onverdeelde eigenaar moet vaststellen, maar oak de rekeningen en afrekenin
gen tussen partijen moet opmaken en met name de waarde van die gebruiksvergoeding 
moet vaststellen of bepaalde compensaties toestaan", 

terwijl, (. .. ) 

tweede onderdeel, de exceptie van samenhang enkel kan worden aangevoerd voor 
de rechtscolleges die uitspraak dienen te doen in eerste graad van aanleg, aange
zien artikel 566 van het Gerechtelijk Wetboek uitdrukkelijk gebruik maakt van de be
woordingen "verschillende rechtbanken"; er derhalve geen samenhang kan zijn tus
sen een rechtscollege dat in eerste aanleg uitspraak dient te doen en een rechtscollege 
dat in hager beroep uitspraak moet doen; daaruit volgt dat het bestreden vonnis, dat 
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door de Rechtbank van Eerste Aanleg te N amen in hoger beroep gewezen is op een von
nis van de vrederechter van het eerste kanton Namen, niet wettig beslist dat de bij 
eerstgenoemde rechtbank aanhangig gemaakte zaak gevoegd moet worden bij het ge
ding betre:ffende de procedure tot vereffening en verdeling dat tussen dezelfde par
tijen hangende was voor een andere kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Namen die in eerste aanleg uitspaak diende te doen (schending van de artikelen 29, 
30, 31, 88, § 2, 92, § 2, 565, 566, 577, 602 a 607 en 726 van het Gerechtelijk Wet
hoek); 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat uit de processtukken blijkt dat de eisers bij dagvaar

ding van 9 juni 1989 voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen een 
rechtsvordering tot vereffening en verdeling van de nalatenschap van Jean 
Bouzet hebben ingesteld en dat zij naderhand, bij dagvaarding van 17 mei 
1994, voor de vrederechter van het eerste kanton Namen gevorderd heb
ben dat verweerster veroordeeld wordt om hun een vergoeding te betalen voor 
het gebruik van een onroerend goed dat aan hun rechtsvoorganger had toe
behoord; dat verweerster hoger beroep heeft ingesteld tegen het vonnis van 
de vrederechter; 

Dat het bestreden vonnis, op dat hoger beroep, vaststelt dat verweerster 
voor het eerst in hoger beroep de exceptie opwerpt van samenhang tussen 
de zaak die naar de appelrechters is verwezen en die welke voor dezelfde 
rechtbank hangende is; 

Overwegende dat artikel 566 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat ver
schillende vorderingen ofverschillende punten van een vordering tussen twee 
of meer partijen, welke, afzonderlijk ingesteld, voor verschillende rechtban
ken zouden moeten worden gebracht, indien zij samenhangend zijn, v66r de
zelfde rechtbank samengevoegd kunnen worden met inachtneming van de 
voorrang bepaald in artikel 565, 2° tot 5°; 

Dat de door die bepaling opgelegde voorrang veronderstelt dat de vorde
ringen hangende zijn voor rechtscolleges van dezelfde rang; dat er geen sprake 
kan zijn van samenhang wanneer de ene vordering hangende is voor een 
rechtscollege dat in eerste aanleg uitspraak dient te doen en de andere voor 
een rechtscollege dat in hoger beroep uitspraak moet doen; 

Overwegende dat het bestreden vonnis niet wettig beslist om de zaak waar
over het uitspraak diende te doen, te voegen bij het geding betreffende de 
rechtsvordering tot vereffening en verdeling dat hangende was voor de
zelfde rechtbank die in eerste aanleg uitspraak diende te doen; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er grond bestaat tot onderzoek van de ove
rige onderdelen die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden, vernietigt het 
bestreden vonnis behalve in zoverre het uitspraak doet over de ontvanke
lijkheid van het hoger beroep; beveelt dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; houdt de kos
ten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant, zit
ting houdende in hoger beroep. 

11 februari 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Ver
slaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, 
advocaat-generaal - Aduocaten : mrs. Gerard en Simont. 
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Nr. 110 

1 e KAMER - 11 februari 2000 

HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGRE
PEN) -ALLERLEI- VERSCHEIDENE PARTIJEN- VERSCHIJNINGSTERMIJN JEGENS EEN PAR
TIJ NIET IN ACHT GENOMEN- HOGER BEROEP TEGEN EEN ANDERE PARTIJ- GELDIGHEID. 

Wanneer er verscheidene partijen zijn, kan de nietigheid van het hager beroep tegen een 
partij jegens wie de wettelijke verschijningstermijn niet in acht is genomen, niet lei
den tot nietigheid van het hager beroep tegen een andere partij jegens wie die ter
mijn wel in acht is genomen (1). (Art. 1062 Ger.W.) 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. VERVOER T. M ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.98.0499.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 juni 1998 gewezen door 
het Hof van Beroep te Luik; 

Over het middel: schending van de artikelen 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, 17, 18, 31, 710, 774, 860 tot 864, 1042, 1050, 1053 en 1062 van het Ge
rechtelijk Wetboek, zoals het is gewijzigd bij de wet van 3 augustus 1992, en mis
kenning van het algemeen beginsel van het recht van verdediging, 

doordat het arrest het hoger beroep, dat eiser bij deurwaardersexploot van 10 maart 
1993 tegen de eerste verweerster heeft ingesteld, en zijn bij akte van 16 maart 1993 
ter kennis gebrachte oproep tot bindendverklaring van het arrest jegens de tweede ver
weerder, nietig en niet ontvankelijk verklaart, op grond "( ... ) dat (de tweede verweer
der), in limine litis in hoger beroep aanvoert dat het hoofdberoep nietig is omdat het, 
jegens hem, de verschijningstermijn niet in acht heeft genomen; dat (de eerste ver
weerster), wat haar betreft, aanvoert dat genoemd hoger beroep wegens gemis aan be
lang niet ontvankelijk is; ( ... ) dat het hoger beroep ingesteld is bij een deurwaarders
exploot dat op 10 maart 1993 ter kennis is gebracht van de (eerste verweerster) en op 
16 maart 1993 ter kennis is gebracht van de 'tot bindendverklaring van het arrest op
geroepen' (tweede verweerder), waarbij de gedaagden opgeroepen werden om op 25 
maart 1993 te verschijnen; ( ... ) dat overeenkomstig de artikelen 1057 en 1061 van het 
Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij de wet van 3 augustus 1992, die op 1 januari 1993 
in werking is getreden, ieder hoger beroep dat na 31 december 1992 is ingesteld, nood
zakelijkerwijs op de bepaalde dag ter kennis moet worden gebracht; dat de termijn van 
verschijning 15 dagen bedraagt voor degenen die een woonplaats, een verblijf
plaats, of een gekozen woonplaats in Belgie hebben, alsook voor de gedaagden aan wie 
het hoger beroep in persoon in Belgie is betekend of die geen bekende woon
ofverblijfPlaats hebben in Belgie of in het buitenland (artikel1062 van het Gerech
telijk Wetboek, gewijzigd bij de wet van 3 augustus 1992); ( ... ) dat het hoger beroep, 
dat op de bepaalde dag ter kennis is gebracht van de (eerste verweerster) en van de 
(tweede verweerder), die heiden een in Belgie bekende 'woonplaats' hebben, welis
waar jegens de (eerste verweerster), de bij die akte van hoger beroep gedaagde, de wet
telijke termijn waarbinnen de gedaagden moeten kunnen verschijnen, in acht neemt, 
maar de verschijningstermijn van 15 dagen niet in acht neemtjegens (de tweede ver
weerder) die het, in zijn tekst, verklaart 'bij de zaak te betrekken' en in zijn dictum 

(1) I.v.m. het begrip procedurehandeling in de zin van rechtshandeling die een juridische uit
werking moet hebben, in tegenstelling tot de akte tot vaststelling van een rechtshandeling of rechts
feit, zie STRANART en GuTT, R. C.J.B., 197 4, p. 156, en J. VAN CoMPERNOLLE, "Le Code judiciaire et 
la theorie des nullites", R.C.J.B., 1997, p. 608. 
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als een van de twee 'gedaagden' omschrijft; ( ... ) dat de litigieuze akte van hoger en
kel ertoe strekt de doorgaans genaamde 'lasten van het verleden' te regelen tussen (ei
ser) en de (tweede verweerder), ten aanzien van de aannemer, van wie (eiser) niet een 
schuldvordering betwist; dat, terwijl recht en vaste rechtspraak stellen dat de mede
contractant van de openbare overheid niet kan of mag lijden onder de rechts
opvolging van de openbare overheden in de verplichting om contractuele schulden te 
betalen, toch blijkt dat de werkelijk door dat hoger beroep gedaagde partij (die te
gen de aannemer, de n.v. Maon geen enkel geschil opwerpt) de (tweede verweerder) 
is; dat de (eerste verweerster) die bij de zaak betrokken blijft doordat de openbare over
heden, in hoofdzaak, het onder ling oneens zijn over de vraag wie die schuld moet be
talen; ( ... ) dat de (tweede verweerder) een gedaagde partij is jegens wie de verschij
ningstermijn, zoals hij bij artikel 1062 van het Gerechtelijk Wetboek is vastgesteld, 
niet in acht is genomen; ( ... ) dat de termijn die bij artikel 1062 van het Gerechtelijk 
Wetboek is opgelegd een op straffe van nietigheid voorgeschreven termijn is (. .. ); ( ... ) 
dat de onregelmatige verrichting, in een proceshandeling, van de verplichting be
treffende een op straffe van nietigheid voorgeschreven termijn leidt tot nietigheid van 
de proceshandeling die door een dergelijke onregelmatigheid is aangetast; dat de rech
ter niet mag verzuimen de nietigheid uit te spreken van de akte van hoger beroep die 
jegens een van de gedaagde partijen de verplichte verschijningstermijn niet in acht 
neemt; dat die nietigheid slaat op de gehele akte van hoger beroep die aangetast is 
door de onregelmatige vervulling van de op straffe van nietigheid voorgeschreven vor
men (zie de artikelen 860 tot 864 van het Gerechtelijk Wetboek); ( ... ) dat die nietig
heid van de akte van hoger beroep als gevolg heeft dat het middel volgens hetwelk (ei
ser) geen belang heeft bij het hoger beroep tegen de eerste (verweerster) geen belang 
heeft; ( ... ) dat de nietigheid van het hoofdberoep, als gevolg daarvan, ertoe leidt dat 
de incidentele beroepen niet aangenomen kunnen worden", 

terwijl, eerste onderdeel, de akte van hoger beroep die op 10 maart 1993 aan de eer
ste verweerster ter kennis is gebracht voor de terechtzitting van 25 maart 1993 ver
meldde "dat de gedaagde partij de n.v. Maon Freres (was)", jegens wie eiser veroor
deeld was door het beroepen vonnis van 15 december 1992, en preciseerde "dat de 
(tweede verweerder) evenwel in het belang van een goede rechtsbedeling opgeroe
pen moest worden tot bindendverklaring van het arrest"; die akte van hoger beroep 
de bestreden vonnissen van 25 maart en 15 december 1992 verweet dat ze, als grond
slag voor de veroordeling van eiser jegens de eerste verweerster, geoordeeld hadden 
"dat de interesten op de bedragen die v66r 31 december 1998 eisbaar waren en be
taald waren, te (zijnen) laste zouden blijven 'aangezien de interesten die v66r de over
dracht vervallen waren, wellicht in de boekhouding vastgelegd zijn'" terwijl, vol
gens eiser, "uit geen enkel stuk van het dossier volg(de) dat de verwijlinteresten in de 
boekhouding zouden vastgelegd zijn"; krachtens de artikelen 17, 18, 31, 1042, 1050 
en 1053 van het Gerechtelijk Wetboek, in hun onderlinge samenhang gelezen, de ei
ser in hoger beroep, behalve wanneer het geschil onsplitsbaar is, zijn hoger beroep en
kel kan richten tegen de partij jegens wie hij veroordeeld is en de overige partijen in 
eerste aanleg enkel kan oproepen om het arrest jegens hen bindend en tegen
stelbaar te verklaren; het bestreden vonnis van 15 december 1992 in casu eiser je
gens de eerste verweerster veroordeelde maar hem niet veroordeelde jegens de tweede 
verweerder; het arrest, dat oordeelt dat de "werkelijk door dat hoger beroep ge
daagde partij de (tweede verweerder) is", de bewijskracht van eisers akte in hoger be
roep miskent (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek) en tevens de artikelen 17, 18, 31, 1042, 1050 en 1053 van het Gerechtelijk 
Wetboek schendt; ook al moest worden aangenomen dat de akte van hoger beroep die 
op 16 maart 1993 aan de tweede verweerder ter kennis was gebracht voor de 
terechtzitting van 25 maart 1993 nietig was, aangezien de bij artikel1062 van het 
Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven verschijningstermijn jegens die partij niet in acht 
was genomen, daaruit evenwel niet kan worden afgeleid dat de akte van hoger be
roep in haar geheel nietig was, en met name in zoverre ze tegen de eerste ver
weerster gericht was, aangezien die akte van hoger beroep op 10 maart 1993, dus bin
nen de voorgeschreven verschijningstermijn, aan laatstgenoemde ter kennis is gebracht 
en het arrest niet vaststelt dat het geschil onsplitsbaar was; daaruit volgt dat het ar
rest, dat oordeelt dat de nietigheid van de akte in hoger beroep "die jegens een van 
de gedaagde partijen de verplichte verschijningstermijn niet in acht neemt" leidt tot 
nietigheid "van de gehele akte van hoger beroep", en die eisers hoger beroep tegen de 
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eerste verweerster niet ontvankelijk verklaart, de artikelen 31, 710, 860 tot 864, 1042, 
1050, 1053 en 1062 van het Gerechtelijk Wetboek schendt; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Over de door de tweede verweerder opgeworpen grand van niet-ontvanke
lijkheid : het onderdeel heeft geen belang : 

Overwegende dat het onderzoek van de grand van niet-ontvankelijkheid 
onlosmakelijk met dat van het middel is verbonden; 

Dat de grand van niet-ontvankelijkheid niet aangenomen kan worden; 

Wat het eerste onderdeel zelf betreft : 

Overwegende dat het arrest, zonder dat het middel daartegen opkomt, vast
stelt dat de bij artikel 1062 van het Gerechtelijk Wetboek opgelegde 
verschijningstermijn jegens de tweede verweerder niet in acht is gena
men; 

Dat het oordeelt dat "de nietigheid van de akte van hager beroep die je
gens een van de gedaagde partijen de verplichte verschijningstermijn niet 
in acht neemt ( ... ) slaat op de gehele akte van hager beroep die aangetast is 
door de onregelmatige vervulling van de op straffe van nietigheid voorge
schreven vormen (. .. )"; 

Overwegende dat artikel860, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek be
paalt dat, wat de verzuimde of onregelmatig verrichte vorm ook zij, geen 
proceshandeling nietig verklaard kan worden, indien de wet de nietigheid 
ervan niet uitdrukkelijk heeft bevolen; 

Overwegende dat, wanneer er verscheidene partijen zijn, de nietigheid van 
het hager beroep tegen een partij jegens wie de wettelijke verschijningster
mijn niet in acht is genomen, niet kan leiden tot nietigheid van het hager be
roep tegen een andere partij jegens wie die termijn wel in acht is gena
men; 

Overwegende dat het arrest zijn beslissing om "de akte van het princi
paal hager beroep nietig en niet ontvankelijk te verklaren" niet naar recht 
verantwoordt"; 

Dat, in zoverre, het onderdeel gegrond is; 

Overwegende dat de cassatie die moet worden uitgesproken de beslis
sing omvat die het principaal hager beroep tegen verweerster en verweer
der niet ontvankelijk verklaart alsook de beslissing die hun incidenteel ha
ger beroep niet ontvankelijk verklaart; 

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. 

11 februari 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Thr
slaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Draps en Simont. 
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Nr. 111 

1 e KAMER - 11 februari 2000 

1° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBE
GREPEN)- GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER- DEVOLUTIEVE KRACHT VAN HET HO
GER BEROEP- DRAAGWIJDTE. 

2° HOGER BEROEP- BURGELRIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBE
GREPEN)- RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP- DEVOLUTIEVE KRACHT VAN HET HOGER BE
ROEP- DRAAGWIJDTE. 

1 o en 2° Het hof van beroep dat uitspraak doet over een geschil dat, gelet op de gren
zen van het hager beroep, niet Zanger bij dat hof aanhangig is, schendt artikel1068, 
eerste lid, Ger. W. (1) (Art. 1068, eerste lid, Ger.W.) 

(V. .. T. M ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.98.0526.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 19 mei 1998 gewezen door 
het Hof van Beroep te Bergen; 

Over het middel: schending van de artikelen 68, 147, 170, 172, 177, 179, 184, 189, 
194, 201, inzonderheid tweede lid, 1382 vail het Burgerlijk Wetboek, 4, 5, 6, 8 van de 
wet van 26 december 1891 op de akten van de burgerlijke stand, 19, inzonderheid eer
ste lid, 23, 25, 26, 27 en 1068, inzonderheid eerste lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek, 

doordat het arrest vaststelt dat, toen de partijen uit elkaar waren gegaan, ver
weerster contact heeft opgenomen met het stadhuis van Nice om een uittreksel uit de 
huwelijksakte te krijgen; dat zij, toen zulks haar werd geweigerd, haar werkelijke hu
welijkse staat is kunnen gaan beseffen; dat het arrest erop wijst dat de appel
rechters geen uitspraak dienen te doen over de gegrondheid van de beslissing van de 
eerste rechter om de door (verweerster) ingestelde vordering tot opheffing van het ver
zet tegen huwelijk toe te wijzen"; dat het vervolgens eisers hoger beroep niet ge
grond verklaart, het beroepen vonnis dat diens vordering om verweerster wegens ter
gend en roekeloos verzet tegen huwelijk tot schadevergoeding te doen veroordelen, 
bevestigt en eiser in de kosten van het hoger beroep veroordeelt, op grond "daten
kel verzet dat neerkomt op misbruik en wordt verworpen aanleiding kan geven tot scha
devergoeding", dat "de wet een onderscheid maakt tussen het verzet dat ten on
rechte is gedaan en het verzet dat een misbruik inhoudt 'met het oogmerk om nadeel 
te berokkenen door het huwelijk uit te stellen"', dat "uit geen enkel aangevoerd ge
geven blijkt dat (verweerster), wier goede trouw duidelijk is, door te handelen zoals 
zij heeft gedaan ( ... ), (eiser) schade heeft willen berokkenen door het huwelijk uit te 
stellen", dat "de goede trouw pas op het ogenblik van de huwelijksvoltrekking ver
eist is, zodat (eisers) betoog dat (verweerster) eerder had moeten beseffen dat het in 
Nice gesloten huwelijk geen waarde had, evenmin terzake doet", dat, ook al betwist 
verweerster niet "dat het aan boord van het schip 'Gallus 80' voltrokken huwelijk niet 
geldig is omdat het niet door een ambtenaar van de burgerlijke stand is voltrok
ken", hoewel ''het 'huwelijk' aan boord van de 'Gallus 80' met de nodige luister, voor 
talrijke genodigden is voltrokken, waardoor bij (verweerster) en de aanwezige 

(1) Zie Cass., 28 juni 1999, A.R. S.99.000l.N, nr. 405. 



394 HOF VAN CASSATIE Nr. 111 

derden een schijn van huwelijk is gewekt'', "(dat) schijnbaar huwelijk ( ... ) derhalve ver
nietigd moest worden en dat (verweerster) dus heel terecht verzet heeft gedaan te
gen het geplande huwelijk en daarbij terecht voor de eerste rechter staande houdt dat 
(eiser) geen nieuw huwelijk mocht aangaan, zolang die vernietiging niet was uitge~ 
sproken", dat "de nietigheid van een huwelijk, ondanks het bestaan van een vorig, niet 
ontbonden huwelijk, de openbare orde raakt" en dat "(verweerster), door verzet te doen 
tegen het huwelijk dat (eiser) gepland had terwijl het met haar aangegane huwe
lijk nog niet vernietigd was, alleen maar haar rechten heeft uitgeoefend", 

terwijl artikel 172 van het Burgerlijk Wetboek luidt als volgt : ''het recht om zich 
tegen de voltrekking van een huwelijk te verzetten komt toe aan de persoon die met 
een van de contracterende partijen door de echt verbonden is"; dat artikel194 van dat 
wetboek preciseert dat "niemand op de hoedanigheid van echtgenoot en op de bur
gerlijke gevolgen van het huwelijk aanspraak kan maken, indien hij niet een in het 
register van de burgerlijke stand ingeschreven akte van huwelijksvoltrekking over
legt ( ... )"; ieder van de toekomstige echtgenoten met toepassing van artikel 177 van 
het Burgerlijk Wetboek, het recht heeft de opheffing van het verzet te vorderen en die 
vordering moet worden toegewezen wanneer degene die verzet heeft gedaan, nl. de ver
meende echtgenoot van een van de contracterende partijen, die hoedanigheid niet kan 
bewijzen door de over legging van een in het register van de burgerlijke stand inge
schreven akte van huwelijksvoltrekking; artikel 179 van het Burgerlijk Wetboek be
paalt dat "indien het verzet wordt afgewezen en een misbruik wordt geacht te zijn, zij 
die verzet hebben gedaan tot schadevergoeding kunnen worden veroordeeld", 

vierde onderdeel, het beroepen vonnis, gewezen door de eerste burgerlijke kamer van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi op 29 juni 1994, definitief beslist heeft 
dat de vordering tot opheffing van het verzet tegen het huwelijk gegrond was, om re
den dat ''het, in het kader van het onderhavige geschil geen belang heeft nate gaan 
ofverweerster v66r de huwelijksvoltrekking op de hoogte is gebracht van de aard er
van" omdat, "zelfs als de rechtbank van oordeel was dat er sprake was van een pu
tatief huwelijk, dat huwelijk enkel jegens verweerster gevolgen zou hebben en geen 
beletsel zou vormen voor het huwelijk"; die redenen de noodzakelijke grondslag van 
het dictum vormen; de rechtbank noch dat eventueel putatief huwelijk noch de door 
de plechtigheid van 12 november 1988 gewekte schijn heeft vernietigd, maar daar
entegen beslist heeft dat het een noch het ander het verzet van verweerster kon ver
antwoorden; de appi:drechters geen uitspraak dienden te doen over de vordering tot 
ophe:ffing, zodat de beslissing dat verweerster, aangezien zij geen akte van de burc 
gerlijke stand overlegde waaruit haar hoedanigheid van echtgenote bleek, zich niet 
rechtsgeldig tegen eisers huwelijk kon verzetten omdat het bestaan van een even
tueel putatiefhuwelijk en de door de plechtigheid van 12 november 1988 gewekte schijn 
zonder belang waren, een eindbeslissing was; het arrest dat beslist dat verweerster 
alleen maar haar recht om zich tegen eisers huwelijk te verzetten wettig heeft uit
geoefend omdat "de (op 12 november 1988) gewekte schijn derhalve ongedaan ge
maakt moest worden, en (verweerster) dus op heellogische gronden verzet deed te
gen het geplande huwelijk en daarbij terecht voor de eerste rechter staande hield dat 
(verweerder ) geen nieuw huwelijk mocht aangaan zolang die vernietiging niet was 
uitgesproken", aangezien het putatiefhuwelijk niet ontbonden was, het gezag van ge
wijsde van de niet bestreden dicta van het beroepen vonnis van 29 juni 1994 mis
kent (schending van de artikelen 23, 25, 26 en 27 van het Gerechtelijk Wetboek), het 
beginsel miskent dat het aan de partijen staat door het hoofdberoep en het even
tueel incidenteel beroep de grenzen te bepalen waarbinnen de appi:drechter uit
spraak moet doen over de aan de eerste rechter voorgelegde geschillen (schending van 
artikel1068, inzonderheid eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek) en het beginsel 
miskent dat ieder hoger beroep tegen een definitief vonnis weliswaar het geschil zelf 
bij de appelrechter aanhangig maakt, maar niet tot gevolg heeft dat de in dat 
vonnis vervatte beslissingen, waarbij de eerste rechter zijn rechtsmacht over die 
geschilpunten volledig heeft uitgeoefend, voor de appelrechter worden gebracht (scherr
ding van de artikelen 19, inzonderheid eerste lid, en 1068, inzonderheid eerste lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek): 

Wat het vierde onderdeel betreft: 
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Overwegende dat de eerste rechter, in het vonnis van 29 juni 1994, de op
heffing heeft bevolen van het op 19 januari 1994 door verweerster gedane ver
zet, op grond "dat verweerster, die niet betwist dat het huwelijk ongeldig is, 
betoogt dat zij toentertijd te goeder trouw geloofd had dat het door geen en
kel gebrek aangetast was en zich op de bepalingen over het putatief huwe
lijk wil beroepen ( ... ); dat goede trouw precies de enige voorwaarde is op
dat er sprake kan zijn van putatiefhuwelijk ( ... ); dat weliswaar verweerster 
te goeder trouw was, maar niet eiser; dat het putatief huwelijk, ingevolge ar
tikel202 (lees: 201) van het Burgerlijk Wetboek, alleen gevolgen kan heb
ben ten voordele van de echtgenoot dieter goede trouw is ( ... ); dat het, in het 
kader van het onderhavige geding, geen belang heeft nate gaan ofver
weerster v66r de huwelijksvoltrekking op de hoogte is gebracht van de aard 
ervan; dat, zelfs als de rechtbank van oordeel was dat er sprake was van een 
putatief huwelijk, dat huwelijk enkel jegens verweerster gevolgen zou heb
ben en geen beletsel zou vormen voor eisers huwelijk; dat, voor het ove
rige, artikel 194 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat niemand op de hoe
danigheid van echtgenoot en op de burgerlijke gevolgen van het huwelijk 
aanspraak kan maken, indien hij niet een in het register van de burger
lijke stand ingeschreven akte van huwelijksvoltrekking overlegt; dat ver
weerster een dergelijke akte niet overlegt; dat de vordering tot opheffing van 
het verzet tegen het huwelijk bijgevolg gegrond is"; 

Dat het beroepen vonnis overigens afwijzend beschikt op de vordering tot 
schadevergoeding die door eiser tegen verweerster was ingesteld op grond 
van artikel 179 van het Burgerlijk Wetboek; 

Overwegende dat, aangezien eiser slechts een beperkt hoger beroep had 
ingesteld en verweerster geen incidenteel hoger beroep had ingesteld, het hof 
van beroep niet gehouden was "de gegrondheid te onderzoeken van de be
slissing van de eerste rechter om de door (verweerster) ingestelde vorde
ring tot opheffing van het verzet tegen huwelijk toe te wijzen"; 

Dat het arrest, hoewel het aanneemt dater bij het hofvan beroep geen be
roep tegen die beslissing ingesteld was, niettemin beslist "dat de aldus ge
wekte schijn derhalve ongedaan gemaakt moest worden, en (verweerster) dus 
op heellogische gronden verzet deed tegen het geplande huwelijk en daar
bij terecht voor de eerste rechter staande hield dat (eiser) geen nieuw hu
welijk mocht aangaan zolang die vernietiging niet was uitgesproken ( ... ); dat 
(verweerster) derhalve, door verzet te doen tegen het huwelijk dat (eiser) ge
pland had terwijl het met haar aangegane huwelijk nog niet vernietigd was, 
alleen maar haar rechten heeft uitgeoefend"; 

Dat het hof van beroep aldus uitspraak heeft gedaan over een geschil dat, 
gelet op de grenzen van het hoger beroep, bij dat hof niet aanhangig was ge
maakt en bijgevolg artikel 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
schendt; 

Dat, in zoverre, 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. 

11 februari 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Ver
slaggever : de h. Mathieu - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat
generaal - Advocaat : mr. T'Kint. 
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Nr. ~12 

1 e KAMER - 11 februari 2000 

ADV:OCAAT- ADVOCAAT-STAGIAIR- WEGLATING UIT DE LIJST- DRAAGWIJDTE. 
i 
I 

Nr. 112 

De bepaling dat iedere advocaat-stagiair die uiterlijk uijf jaar na zijn toelating niet doet 
blijken dat hij alle door zijn balie gestelde verplichtingen is nagekomen, uit de lijst 
kan worden weggelaten, betekent niet dat een stagiair die niet alle door zijn balie ge
stelde verplichtingen is nagekomen vijf jaar lang op die lijst ingeschreven kan blij
ve~ en die termijn kan aanwenden om te bewijzen dat hij die verplichtingen is na
gekomen. (Art 456, vierde lid, Ger.W.) 

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

ARREST (vertaling) 

(A.R. D.99.0017.F) 

HET HOF; - Gelet op de bestreden uitspraak, op 1 juni 1999 gewezen door 
de tuchtraad van beroep van de balies van het rechtsgebied van het Hof van 
Beroep te Brussel; 

Over het middel: schending van de artikelen 456, inzonderheid vierde lid, 501, in
zond~rheid eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek en 159 van de Grondwet, 

doordat de bestreden uitspraak op al haar gronden, hier als integraal hernomen be
schouwd, en bijzonder die vermeld onder het opschrift "betreffende de toepassing van 
artikel 456, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek", de uitspraak van de Raad van 
de Franse Orde van advocaten van de balie te Brussel d. d. 1 december 1998 beves
tigt waarin werd beslist eiseres van de lijst van stagiairs weg te laten, 

terwijl, (. . .) 

tweede onderdeel, artikel456, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek de raden van 
de Orde enkel de bevoegdheid heeft gegeven de stagiair die uiterlijk vijf jaar na zijn 
toelating niet doet blijken dat hij alle door zijn balie gestelde verplichtingen is na
gekomen, uit de lijst weg te laten; dat de weglating derhalve, behoudens in geval van 
een in artikel437, laatste lid, van dat wetboek bedoelde onverenigbaarheid, niet uit
gesproken kan worden v66r het verstrijken van de vijfjarige termijn waarbinnen aan 
de stageverplichtingen moet zijn voldaan; de nationale Orde derhalve, als hij een re
glement uitvaardigt volgens hetwelk de stagiair uiterlijk bij het einde van het tweede 
stagejaar moet slagen in de beroepsopleidingstest, de grenzen miskent van de be
voegdheid die hem bij voornoemd artikel 456, vierde lid, is toegekend, alsook het recht 
van eiseres miskent om op grond van dat artikel vijf jaar lang op de lijst van sta
giairs ingeschreven te blijven en die termijn aan te wenden om te bewijzen dat zij alle 
stageverplichtingen is nagekomen; dat hij die test slechts twee keer mag afleggen (re
glement, artikel8); dat hij, indien hij niet slaagt, die test dient over te doen uiter
lijk bij het einde van het tweede stagej aar; dat, indien hij een tweede maal niet slaagt, 
de raad van de Orde hem kan weglaten wegens niet vervulling van de stage
verplichtingen; dat de stagiair die tijdens eerste twee stagejaren de test niet aflegt, 
bescl\.ouwd wordt als een stagiair die twee keer niet geslaagd is (reglement, artikel 17); 
de bestreden beslissing aldus, door te overwegen dat het litigieuze reglement van de 
nationale Orde "geenszins strijdig is met de (in die bepaling) vervatte verplichting die 
enkel slaat op het geval van een stagiair met vijf ofmeer jaar ancienniteit die niet op 
het tableau van de Orde zou kunnen worden toegelaten omdat hij niet alle door zijn 
balie gestelde verplichtingen is nagekomen" de draagwijdte van artikel 456, vierde lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek miskent; dat zij derhalve voornoemd artikel 456, vierde 
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lid, en, ten gevolge daarvan, tevens artikel 159 van de Grondwet schendt, aange
zien zij de toepassing niet uitsluit van een reglement dat niet overeenstemt met die 
wetsbepaling waarbij de bevoegdheden van de nationale Orde worden beperktj: 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 456, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetbo4 be

paalt dat ~~dere stagi~~r die ~iterlijk vijf jaar. na ~ijn to~lating niet doetl.hlij
ken dat hlJ aile door ZlJn bahe gestelde verphchtmgen IS nagekomen, Wt de 
lijst kan worden weggelaten; : 

Overwegende dat de wetgever met die bepaling enkel heeft willen b~let
ten dat een advocaat de duur van zijn stage tot in het oneindige zou kun
nen verlengen; dat die bepaling niet betekent dat een stagiair die niet aile 
door zijn balie gestelde verplichtingen is nagekomen vijfjaar lang op die lijst 
ingeschreven kan blijven en die termijn kan aanwenden om te bewijzen dat 
hij die verplichtingen is nagekomen; 

Overwegende dat de bestreden beslissing, door die in het antwoord op het 
eerste onderdeel weergegeven overweging, noch artikel 456, vierde lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek noch, ten gevolge daarvan, artikel 159 van de Grand
wet schendt; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 

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

11 februari 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - ver
slaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Draps. 

Nr. 113 

3e KAMER- 14 februari 2000 

1 o RECHTBANKEN- BURGERLIJKE ZAKEN- ALGEMEEN- TAAK VAN DE RECHTER- VER
PLICHTING illTSPRAAK TE DOEN OVER ALLE PUNTEN VAN DE VORDERING- PUNT VAN DEVOR
DERING - BEGRIP. 

2° WERKLOOSHEID- RECHT OP illTKERING- BESLISSING TOT TERUGVORDERING- VER
MELDING VAN PERIODE - GEEN VERMELDING VAN EEN UITZONDERING- TERMIJN VOOR BE
ROEP VERSTREKEN- GEVOLG- ZELFSTANDIGE- HULP- BEPAALDE PERIODES- BEWIJS. 

1 o Geen punt van de vordering, in de zin van art. 1138, 3°, Ger. W., is het door een par
tij aan de rechter gedane verzoek om een onderzoeksmaatregel te bevelen (1). (Art. 1138, 
3°, Ger.W.) 

2° Wanneer de werkloze niet binnen de daartoe bepaalde termijn beroep heeft inge
steld tegen de beslissing waarbij hi} vanaf een welbepaalde datum uitgesloten wordt 
van werkloosheidsuitkering op grand dat hi} geen aangifte gedaan heeft van het feit 

(1) Cass., 23 dec. 1991, A.R. 9253, nr. 221. 
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dat hi} met een zelfstandige samenwoonde, en waarbij de terugvordering van de on
rechtmatig ontvangen uitkeringen bevolen wordt, zonder vermelding van dagen of 
periodes waarvoor die terugvorderig niet geldt, mag hi}, wanneer hem het bedrag van 
het hem onverschuldigd betaalde ter kennis wordt gebracht, achteraf niet bewij
zen dat hi} slechts bepaalde dagen of bepaalde periodes aan zelfstandige hulp heeft 
verleend (2). (Artt. 7, § 11, tweede lid, besluitwet 28 dec. 1944; artt. 50, 169, derde 
lid, en 170 Werkloosheidsbesluit 1991; art. 59 M.B. 26 nov. 1991.) 

(M ... T. R.V.A) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.98.0543.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 september 1998 gewe
zen door het Arbeidshof te Brussel; 

Gelet op de beschikking, op 18 maart 1999 gewezen door de eerste voor
zitter, waarbij de zaak naar de derde kamer wordt verwezen; 

Over het middel, gesteld als volgt: schending van de artikelen 169, derde lid, 170 
van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheids
reglementering, 59 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de 
toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, 1235, 1376, 1377 van het Bur
gerlijk Wetboek, 7, § 11, tweede lid, van de besluitwet van 28 december 1944 betref
fende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wet
hoek en 149 van de Grondwet, 

doordat het arrest het hoofdberoep ontvankelijk en gegrond verklaart en de admi
nistratieve beslissing van 23 januari 1997 bevestigt maar voor recht zegt dat deli
tigieuze periode beperkt is tot de periode van 11 oktober 1993 tot en met 20 maart 1996, 
dat het bedrag van de onrechtmatig betaalde uitkeringen beperkt wordt tot 548.039 
Belgische frank, en eiser veroordeelt om dat bedrag aan verweerder terug te beta

.len; dat het aldus beslist op de volgende gronden : "de administratieve beslissing van 
31 juli 1996 is door Mason niet betwist binnen de maand na de kennisgeving ervan, 
welke termijn op dat tijdstip van toepassing was krachtens artikel 7, § 11, tweede lid, 
van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zeker
heid. (. .. ) Uit het voorgaande volgt dat de beslissing van 31 juli 1996 definitief ge
worden is. Bijgevolg kon het verzoekschrift van 19 februari 1997 maar een beperkt doel 
hebben, namelijk de betwisting van de eventuele rekenfouten in de beslissing van 23 
januari 1997. De eerste rechter kon derhalve het geschil (namelijk de eventuele goede 
trouw van X ... en de onmogelijkheid om zijn echtgenote aanmerkelijk te helpen) niet 
meer opnieuw ten gronde onderzoeken, en hij kon evenmin de terugvordering van de 
onrechtmatig uitgekeerde bedragen beperken tot de uitkeringen van de laatste 150 
dagen. De R.V.A. wijst terecht op de tegenstrijdigheid in het bestreden vonnis, nude 
beslissing van 31 juli 1996 niet meer opnieuw ten gronde kon worden onderzocht", 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in de door hem voor het arbeidshof genomen hoofd
conclusie had gevraagd "te mogen bewijzen dat hij, althans gedurende bepaalde pe
riodes, zijn echtgenote niet daadwerkelijk heeft geholpen. Zo zou hij immers a con
trario kunnen bewijzen dat hij zijn zelfstandige echtgenote hoe dan ook enkel heeft 
kunnen helpen gedurende de andere periodes waartoe de terugvordering moet wor
den beperkt overeenkomstig artikel 169, derde lid, van het koninklijk besluit van 25 
november 1991"; het arbeidshof, door te vermelden dat, nu de eerste beslissing van 
de gewestelijk directeur van 31 juli 1996 definitiefwas geworden, "de eerste rech-

(2) Zie Cass., 30 jan. 1995, A.R. S.94.0076.N, nr. 56. 
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ter derhalve het geschil (namelijk de eventuele goede trouw van X ... en de onmoge
lijkheid om zijn echtgenote aanmerkelijk te helpen) niet meer opnieuw ten gronde kon 
onderzoeken en evenmin de terugvordering van de onrechtmatig betaalde bedragen 
kon beperken tot de uitkeringen van de laatste 150 dagen", geen uitspraak heeft ge
daan over het door eiser bij conclusie gedane verzoek om te mogen bewijzen dat hij 
zijn echtgenote gedurende bepaalde periodes niet daadwerkelijk geholpen had, welk 
verzoek bedoeld was om het terugvorderbare bedrag van de onrechtmatig ontvan
gen uitkeringen te beperken overeenkomstig artikel169, derde lid, van het konink
lijk besluit van 25 november 1991; het arrest zodoende nalaat uitspraak te doen over 
een van de punten van de vordering en artikel1138, 3°, van het Gerechtelijk Wet
hoek schendt; 

derde onderdeel, artikel 169, derde lid, van het koninklijk besluit van 25 novem
ber 1991 bepaalt dat, "wanneer de werkloze die de artikelen 44, 48 of 50 overtreden 
heeft, bewijst dat hij aileen arbeid heeft verricht of een zelfstandige heeft geholpen op 
bepaalde dagen of gedurende bepaalde periodes, de terugvordering tot deze dagen of 
periodes wordt beperkt"; het onderwerp van die bepaling niet mag worden verward 
met dat van artikel50 van hetzelfde besluit naar luid waarvan "de werkloze die met 
een zelfstandige samenwoont slechts uitkeringen kan genieten indien hij hiervan aan
gifte doet op het tijdstip van de uitkeringsaanvraag of bij de aanvang van het sa
menwonen. Deze aangifte is evenwel niet vereist wanneer de werkloze niet in staat 
is de zelfstandige met wie hij samenwoont aanmerkelijk te helpen ( ... )" uit de ver
gelijking van beide bepalingen volgt dat : - volgens artikel 50 van het koninklijk be
sluit van 25 november 1991 de werkloze, wanneer hij geen aangifte doet van het feit 
dat hij met een zelfstandige samenwoont, niet wordt gestraft als hij "niet in staat is 
de zelfstandige aanmerkelijk te helpen"; - terwijl volgens artikel 169, derde lid, van 
het koninklijk besluit van 25 november 1991, de terugvordering van de onrechtma
tig betaalde bedragen kan worden uitgesloten voor de periodes gedurende welke de 
werkloze kan bewijzen dat hij geen "daadwerkelijke" hulp heeft verleend aan de zelf
standige met wie hij samenwoont; het krachtens eerstgenoemde bepaling vereiste be
wijs, zo het wordt geleverd, tot gevolg heeft dat een strafin principe uitgesloten is, ter
wijl het bewijs dat betrokkene gedurende bepaalde periodes geen daadwerkelijke hulp 
heeft verleend, de strafniet uitsluit, maar de gevolgen ervan kan beperken; dedi
recteur van het werkloosheidsbureau, door een eerste beslissing te nemen volgens welke 
vanaf een bepaalde datum ten onrechte uitkeringen zijn betaald, noodzakelijker
wijs ervan uitgaat dat de werkloze in staat was de zelfstandige met wie hij samen
woonde aanmerkelijk te helpen, zodat de werkloze, nu hij tegen die beslissing geen 
beroep meer kan instellen, het tegenbewijs niet meer kan leveren; de directeur daar
entegen, door in die eerste beslissing het bedrag van de onrechtmatig toegekende uit
kering niet te preciseren, geen uitspraak doet over de periodes die van terugvorde
ring moeten worden uitgesloten wegens het door de werkloze geleverde bewijs dat hij 
gedurende die periodes geen daadwerkelijke hulp heeft verleend aan een zelfstan
dige met wie hij samenwoont; de werkloze, zelfs nadat de eerste beslissing defini
tief geworden is, nog de mogelijkheid heeft om te bewijzen dat hij aan de zelfstan
dige met wie hij samenwoont geen daadwerkelijke hulp heeft verleend, door tijdig beroep 
in te stellen tegen de beslissing waarin hem het bedrag van de onrechtmatig ont
vangen uitkeringen ter kennis wordt gebracht; het arbeidshof, nu het beslist dat de 
eerste rechter derhalve het geschil niet meer opnieuw ten gronde kon onderzoeken, 
door eiser niet toe te laten tot het bewijs dat hij gedurende bepaalde periodes geen daad
werkelijke hulp had verleend aan de zelfstandige met wie hij samenwoont, en nu het 
aldus niet nagaat of eiser gedurende bepaalde periodes aan zijn echtgenote, die zelf
standige was, geen daadwerkelijke hulp had verleend, teneinde met die periodes re
kening te houden bij de berekening van het terugvorderbare bedrag dat hij ten on
rechte had ontvangen, de artikelen 169, derde lid, 170 van het koninklijk besluit van 
25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, 59 van het ministeri
eel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de 
werkloosheidsreglementering, 1235, 1376, 1377 van het Burgerlijk Wetboek en 7, § 11, 
tweede lid, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappe
lijke zekerheid der arbeiders schendt : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
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Overwegende dat eiser de appelrechters heeft gevraagd te mogen 
bewijzen dat hij, althans gedurende bepaalde periodes, geen daadwerke
lijke hulp had verleend aan zijn echtgenote; 

Overwegende dat een dergelijk verzoek geen punt van de vordering is in 
de zin van artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 

Wat het derde onderdeel betreft: 

Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt, enerzijds, dat 
de directeur van het gewestelijk werkloosheidsbureau, na een getuigenver
hoor waaruit bleek dat de echtgenote van eiser zelfstandige was vanaf 1 ok
tober 1993, bij een eerste beslissing van 31 juli 1996, eiser met ingang van 
1 oktober 1993 heeft uitgesloten van werkloosheidsuitkeringen en de te
rugbetaling van de onrechtmatig toegekende uitkeringen bevolen heeft, en, 
bij een tweede beslissing van 23 januari 1997, het bedrag van die onrecht
matig toegekende uitkeringen heeft vastgesteld op 605.253 frank en, an
derzijds, dat eiser enkel tegen de tweede beslissing beroep voor de 
arbeidsrechtbank heeft ingesteld binnen de wettelijke termijn; 

Overwegende dat artikel 50 van het koninklijk besluit van 25 november 
1991 houdende de werkloosheidsuitkering luidt als volgt: "de werkloze die 
met een zelfstandige samenwoont kan slechts uitkeringen genieten indien 
hij hiervan aangifte doet op het tijdstip van de uitkeringsaanvraag of bij de 
aanvang van het samenwonen. Deze aangifte is evenwel niet vereist wan
neer de werkloze niet in staat is de zelfstandige met wie hij samenwoont aan
merkelijk te helpen. Artikel 48 is van toepassing op de werkloze die eni
gerlei hulp verleent aan de zelfstandige met wie hij samenwoont"; 

Dat artikel 169, derde lid, van voornoemd koninklijk besluit bepaalt dat, 
wanneer de werkloze die de artikelen 44, 45 of 50 overtreden heeft, be
wijst dat hij aileen arbeid heeft verricht of een zelfstandige heeft geholpen 
op bepaalde dagen of gedurende bepaalde periodes, de terugvordering tot deze 
dagen of periodes wordt beperkt; 

Overwegende dat het onderdeel ervan uitgaat dat de directeur van het ge
westelijk werkloosheidsbureau, nu hij in zijn eerste beslissing het bedrag van 
de onrechtmatig toegekende uitkeringen, waarvan hij de terugvordering be
val, niet heeft gepreciseerd, geen uitspraak heeft gedaan over de periodes die, 
met toepassing van het bovenaangehaalde artikel 169, derde lid, van te
rugvordering moesten worden uitgesloten wegens het feit dat eiser nog de 
mogelijkheid had te bewijzen dat hij slechts gedurende bepaalde periodes hulp 
heeft verleend aan zijn echtgenote, die zelfstandige was; 

Overwegende dat de directeur, door eiser vanaf.1 oktober 1993 van uit
kering uit te sluiten zonder een uitzondering te maken voor een bepaalde pe
riode, over die vraag uitspraak gedaan heeft; 

Overwegende, derhalve, dat het arrest wettig beslist dat, nu de eerste be
slissing van de directeur definitiefwas, "de eerste rechter het geschil (na
melijk ( ... ) de onmogelijkheid om zijn echtgenote aanmerkelijk te helpen) niet 
meer opnieuw ten gronde kon onderzoeken en evenmin de terugvordering van 
de onrechtmatig uitgekeerde bedragen kon beperken tot de uitkeringen van 
de laatste 150 dagen"; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; gelet op artikel 1017, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt verweerder in de kosten. 

14 februari 2000- 3e kamer- Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter- ver
slaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Van Ommeslaghe en Simont. 

Nr. 114 

3e KAMER - 14 februari 2000 

1 o PENSIOEN- WERKNEMERS- RUSTPENSIOEN- LOOPBAAN- EENHEID VAN LOOP
BAAN- MILITAIR PENSIOEN- LUCHTVAART- LUCHTMACHT- VAREND PERSONEEL. 

2° PENSIOEN- MILITAIR PENSIOEN- LUCHTVAART- LUCHTMACHT- VAREND PERSO
NEEL- WERKNEMERS- RUSTPENSIOEN- LOOPBAAN- EENHEID VAN LOOPBAAN. 

3° LUCHTVAART- LUCHTMACHT- VAREND PERSONEEL- MILITAIR PENSIOEN- WERK
NEMERS- PENSIOEN- RUSTPENSIOEN- LOOPBAAN- EENHEID VAN LOOPBAAN. 

1°, 2° en 3° Thor de vaststelling van de in voormeld art. lObis, eerste en tweede lid, Pen
sioenwet Werknemers beoogde breuken worden de tijdvakken die dubbel geteld wor
den in de regeling voor het varend personeel van de luchtvaart, vervat in de artt. 4, 
derde lid, en 51, derde lid, samengeordende wetten op de militaire pensioenen 11 aug. 
1923, beschouwd als dubbele en niet als enkelvoudige tijdvakken (1). (Art. 2, § 2, a, 
K.B. 14 okt. 1983; art. 10bis, eerste, tweede en vijfde lid, 3°, Pensioenwet Werk
nemers; artt. 4, derde lid, en 51, derde lid, samengeordende wetten op de mili
taire pensioenen 11 aug. 1923 (2).) 

(B ... T. R.VP. E.A.) 

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

1. Ik ben van mening dat het eerste middel niet kan worden aangenomen. 

Luidens art. 2, § 2, a, K.B. 14 okt. 1983 tot uitvoering van art. 10bis Pensioenwet 
Werknemers wordt voor de vaststelling van de in voormeld art. 10bis beoogde breu
ken slechts rekening gehouden met de enkelvoudige tijdvakken, indien deze tijdvak
ken om vaderlandslievende redenen dub bel of driedubbel geteld werden voor de be
reking van het pensioen in de andere regeling. 

Het eerste middel gaat ervan uit dat, in strijd met wat het arbeidshof heeft be
slist, uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 14 juli 1930 tot wijziging van 
de artt. 4 en 51 van de samengeordende wetten op de militaire pensioenen blijkt dat 
de wetgever de verdubbeling van de dienstjaren ten gunste van het varend perso
neel precies om vaderlandslievende redenen heeft ingevoerd. 

Ik kan mij niet aansluiten bij die mening. 

Blijkens de parlementaire voorbereiding van de wet 14 juli 1930 waarbij o.m. wij
zigingen worden aangebracht in de artt. 4 en 51 van de samengeordende wetten op 
de militaire pensioenen, was het immers de uitsluitende bedoeling van de wetgever 

(1) Zie concl. O.M. 

(2) Zie concl. O.M. 
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om passende maatregelen te treffen teneinde de militaire piloten het recht te verle
nen om met vervroegd pensioen te gaan als compensatie voor de voortijdige alge
mene lichamelijke aftakeling waarmee dat varend personeel van de luchtvaart te rna
ken krijgt; het was m.a.w. uitsluitend de bedoeling van de wetgever het varend personeel 
van de luchtvaart vroeger dan normaal en onder voordeliger voorwaarden met pen
sioen te doen gaan, gelet op het feit dat lichamelijke aftakeling sneller inzet bij het 
varend personeel dan bij het grondpersoneel. 

Het eerste middel verwart m.i. in werkelijkheid de gunstregeling die is ingevoerd 
om redenen die weliswaar met het algemeen belang verband houden, maar uitslui
tend bedoeld zijn als een vergoeding voor de voortijdige lichamelijke aftakeling van 
de rechthebbende, met de gunstregeling die is ingevoerd om redenen die verband hou
den met de wil van de rechthebbende om zich in te zetten en zich op te offeren voor 
de verdediging van het vaderland, meer in het bijzonder tegen gewapende aanval
len. Eerstgenoemde gunstregeling impliceert geen bijzondere erkentelijkheid we
gens voorbeeldige daden die getuigen van een bijzondere liefde voor het vader land. 

Bijgevolg moeten voor de vaststelling van de in art. 10bis, eerste en tweede lid, Pen
sioenwet Werknemers beoogde breuken en tijdvakken die dubbel geteld worden in de 
regeling voor het varend personeel van de luchtvaart, vervat in de artt. 4, derde lid, 
en 51, derde lid, samengeordende wetten op de militaire pensioenen 11 aug. 1923, be
schouwd worden als dubbele en niet als enkelvoudige tijdvakken (3). (Art. 2, § 2, a, 
K.B. 14 okt. 1983; art. 10bis, eerste, tweede en vijfde lid, 3°, Pensioenwet Werkne
mers; artt. 4, derde lid, en 51, derde lid, samengeordende wetten 11 aug. 1923 (4).) 

Bijgevolg verantwoordt het bestreden arrest m.i. de beslissing naar recht door te over
wegen "dat bij ontstentenis van nadere aanduidingen in het (koninklijk) besluit zelf 
(van 14 okt. 1983), aan de woorden ('vaderlandslievende redenen') de gangbare be
tekenis moet worden gehecht". 

2. De oplossing die ik aan het Hof voorstel, ligt volledig in de lijn van de leer van 
het arrest van het Hofvan 19 jan. 1983 (5). 

N a te hebben herinnerd aan de bewoordingen van art. 4, derde lid, samengeordende 
wetten op de militaire pensioenen 11 augustus 1923, wijst het Hof in zijn arrest erop 
dat het arbeidshof, met verwijzing naar de parlementaire voorbereiding van die be
paling, heeft beslist dat de aldus omschreven gunstregeling niet wordt toegekend om 
vaderlandslievende redenen, maar om gezondheidsredenen, namelijk wegens de snelle 
lichamelijke aftakeling van het luchtvaarpersoneel. 

Het Hofbeslist in zijn arrest dat naar recht verantwoord is het bestreden arrest dat 
op de voormelde grond beslist dat, wat betreft de verkorting van de beroepsloopbaan 
die in aanmerking genomen wordt voor de berekening van het overlevingspensioen van 
de werknemer als loontrekkende, bedoeld in art. 10bis Pensioenwet Werknemers, voor 
de berekening van het militair pensioen overeenkomstig art. 2, § 2, a, K.B. 14 okt. 1983, 
geen rekening mag worden gehouden met de enkelvoudige tijdvakken, maar met de 
verdubbeling van een tijdvak van twaalf jaar overeenkomstig art. 4 samengeordende 
wetten op de militaire pensioenen (6). 

(3) Zie Cass., 19 jan. 1998, A.R. 8.97 .0059.N, nr. 32; on twerp van wet tot opheffing van de wet 
van 17 juni 1923 betreffende de recrutering van de officieren van het korps van de luchtvaart en 
tot wijziging van de wet van 15 sept. 1924 betreffende het statuut en de bevordering van de of
ficieren, alsook van de samengeordende wetten op de militaire pensioenen, Memorie van toelich
ting, Gedr. St., Senaat, zitting van 6 feb. 1930, nr. 73, p 2; Verslag van de Commissie voor Lands
verdediging, Ged1: St., Senaat, zitting van 30 april 1930, nr. 139, p. 4. 

(4) Het derde lid van art. 4 en het derde lid van art. 51 wetten op de militaire pensioen, ge
coiirdineerd bij het K.B. 11 aug. 1923 zijn ingevoerd bij art. 2, littera C en littera D, wet 14 juli 
1930, B.S., 20-21 juli 1930, p. 3898. 

(5) Cass., 19 jan. 1998, A.R. S.97.0059.N, nr. 32. 

(6) Over de betekenis van het eerste en tweede lid van art. lObis Pensioenwet Werknemers, zie 
concl. O.M., Cass., 20 mei 1996, A.R. S.95.0052.F, nr. 181, in Bull. en Pas., 1996, I, nr. 181. 
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3. Ik ben van mening dat het tweede middel niet kan worden aangenomen om de re
denen die worden uiteengezet in de memorie van antwoord van de Rijksdienst voor 
Werknemerspensioenen en waarbij ik mij aansluit. 

4. De Rijksdienst voor Werknemerspensioenen moet in de kosten van het cassatie
geding worden verwezen, in zoverre de voorziening tegen die dienst gericht is. (Artt. 
580, 2°, 1017, tweede lid, en 1111, tweede lid, Ger.W.) 

Eiser moet in de kosten van het cassatiegeding worden veroordeeld, in zoverre de 
voorziening gericht is tegen de Belgische Staat, minister van Financien. 

Besluit : verwerping. 

ARREST (vertaling) 

(A.R. S.98.0009.F) 

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 28 oktober 1997 gewe
zen door het Arbeidshof te Luik, afdeling N amen; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : schending van de artikelen 4, inzonder
heid derde lid, 51, inzonderheid derde lid, van het koninklijk besluit van 11 augus
tus 1923 tot goedkeuring van de tekst der samengeordende wetten op de militaire pen
sioenen, gewijzigd bij artikel2 van de wet van 14 juli 1930, 10bis van het koninklijk 
besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor 
werknemers, ingevoegd bij artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 205 van 29 au
gustus 1983, en 2, § 2, a) van het koninklijk besluit van 14 oktober 1983 tot uitvoe
ring van artikel 10bis van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betref
fende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, 

doordat het arbeidshof de administratieve beslissing waarbij, krachtens het in ar
tikel 10bis van het koninklijk besluit nr. 50 vastgelegde beginsel van de eenheid van 
loopbaan, het aan eiser toegekende rustpensioen voor bedienden slechts wordt bere
kend op basis van 8 van de 23 jaar van zijn Ioopbaan als bediende, bevestigt; dat het 
arbeidshof aldus de door eiser verdedigde stelling verwel"J?t volgens welke de in de ar
tikelen 4 en 51 van de samengeordende wetten op de mllitaire pensioenen bedoelde 
dienstjarentoeslag wordt toegekend om vaderlandslievende redenen en derhalve niet 
in aanmerking kan worden genomen voor de vaststelling van de breuk van het mi
litair pensioen; dat het arbeidshof die beslissing motiveert als volgt : "volgens (ei
ser) kan die dienstjarentoeslag niet worden toegepast op de loopbaan, op grond dat zij 
wordt toegekend om vaderlandslievende redenen, waardoor ze, overeenkomstig ar
tikel 2, § 2, a) van het koninklijk besluit van 14 oktober 1983, uitgesloten kan wor
den van de door de minister van Financien erkende loopbaan; de partijen zijn het niet 
eens over de betekenis van 'vaderlandslievende redenen'; (eiser) betoogt op grond van 
de parlementaire voorbereiding van de wet van 14 juli 1930 dat de dienstjaren
toeslag een compensatie is voor het door het varend personeel gelopen gevaar en voor 
de voortijdige lichamelijke aftakeling, die het gevolg zijn van de dienst bij de lucht
vaart; z.i. betreft het hier een blijk van 'erkentelijkheid jegens degenen die de aan de 
dienst bij de luchtvaart verbonden gevaren en voortijdige lichamelijke aftakeling heb
ben aanvaard in dienst van hun land'; volgens de (verweerders) moeten 'de vader
landslievende redenen' opgevat worden in de gangbare betekenis van het woord, na
melijk als de prestaties in oorlogstijd, zoals die welke worden opgesomd in de artikelen 
71 en volgende van de bovengenoemde samengeordende wetten die zijn ingevoegd bij 
de wet van 24 april 1958 tot regeling van het aanrekenen, inzake militaire pensioe
nen wegens diensttijd, van de tijdens de oorlog 1940-1945 en de Koreaanse veld
tocht verrichte diensten; er is hier uiteraard geen reden om te twijfelen aan de va
derlandsliefde (van eiser) en van zijn collega's van de luchtmacht; redenen voor twijfel 
bestaan er evenmin voor allen die vanafhet federale niveau tot het niveau van de klein
ste gemeente, zich ten dienste stellen van de burgers; het (arbeids)hof dient enkel te 
preciseren wat onder 'vaderlandslievende redenen' in de zin van het koninklijk be
sluit van 14 oktober 1983 moet worden verstaan; het besluit zelf geeft geen nadere aan
duidingen, zodat men zich moet houden aan de gangbare betekenis van de 

~L -~-·· 
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woorden; het personeel van de luchtmacht maakt op zich geen deel uit van 'vader
landslievende bewegingen', evenmin trouwens als de politiemannen, de rijks
wachters, de magistraten, de ambtenaren of, nog, de politici, ook al staan zij allen in 
dienst van de Natie; alleen degenen die in oorlogstijd hun land hebben gediend val
len onder de bovengenoemde uitzonderingsbepaling van artikel 2, § 2, a); wat de 
beroepsmilitairen betreft zijn de dienstjarentoeslagen die op grond van het konink
lijk besluit kunnen worden uitgesloten van de breuk tot vaststelling van het pen
sioen, die welke worden opgesomd in de artikelen 71 en volgende van de samen
geordende wetten", 

terwijl, teneinde te bepalen of en in welke mate de loopbaan, die voor de bereke
ning van het rustpensioen van de werknemer in aanmerking wordt genomen, moet wor
den verkort, de breuk die het aandeel van het krachtens een andere regeling toege
kende pensioen weergeeft, te dezen het militair pensioen, dient te worden berekend; 
krachtens artikel2, § 2, a, van het koninklijk besluit van 14 oktober 1983, voor de vast
stelling van de breuk waaruit het aandeel van het militair pensioen blijkt, slechts re
kening wordt gehouden met de enkelvoudige tijdvakken, indien deze tijdvakken voor 
de berekening van dat pensioen dub bel of driedubbel geteld werden om vaderlands
lievende redenen; 

terwijl het geen belang heeft vast te stellen dat "het varend personeel van de lucht
macht op zich geen deel uitmaakt van de 'vaderlandslievende bewegingen', even
min trouwens als de politiemannen, de rijkswachters, de magistraten, de ambtena
ren of, nog, de politici, ook al staan zij allen ten dienste van de Natie"; er voor de 
toepassing van artikel 2, § 2, a) van het koninklijk besluit van 14 oktober 1983 dient 
te worden nagegaan of de bij de artikelen 4 en 51 van de samengeordende wetten op 
de militaire pensioenen aan het varend personeel toegekende dienstjarentoeslag is in
gevoerd om vaderlandslievende redenen en niet ofhet varend personeel van de lucht
macht deel uitmaakt van de "vaderlandslievende bewegingen"; 

terwijl, in strijd met wat het arbeidshofheeft beslist, uit de parlementaire voor
bereiding van de wet van 14 juli 1930 tot wijziging van de artikelen 4 en 51 van de 
samengeordende wetten op de militaire pensioenen blijkt dat de wetgever de ver
dubbeling van het aantal dienstjaren ten gunste van het varend personeel heeft in
gevoerd om vaderlandslievende redenen; vaderlandsliefde in de gangbare betekenis 
van het woord de oprechte gehechtheid en toewijding aan het vaderland waaraan het 
persoonlijk belang ondergeschikt wordt gemaakt, impliceert; er bij de parlemen
taire voorbereiding van de wet van 14 juli 1930 werd gewezen op de voortijdige li
chamelijke aftakeling waaraan het varend personeel blootstaat ten gevolge van het 
frequent verblijf op grote hoogten en de verplichte manoeuvers van die militairen; de 
vroegtijdige lichamelijke aftakeling en de dagelijkse risico's naar billijkheid zijn ge
compenseerd door maatregelen die recht geven op vervroegd pensioen; de wetgever, 
teneinde te voorkomen dat het varend personeel ten gevolge van vervroege pensio
nering minder pensioen zou krijgen, heeft bepaald dat voor de berekening van dat pen
sioen het aantal dienstjaren zou worden verdubbeld; daaruit volgt dat, nu het ver
vroegd pensioen is ingevoerd om gezondheidsredenen, de wetgever de verdubbeling 
van het aantal dienstjaren heeft bedoeld als (financiele) compensatie voor de geva
ren die het varend personeel heeft getrotseerd voor het vader land en voor het feit dat 
zij hun gezondheid hebben geo:fferd aan het welzijn van het vaderland; 

terwijl het arbeidshoften onrechte beslist dat aileen de dienstjarentoeslagen die wor
den opgesomd in de artikelen 71 en volgende van de samengeordende wetten op de 
militaire pensioenenn, kunnen worden aangemerkt als dienstjarentoeslagen om va
derlandslievende redenen; niet aileen de dienstjarentoeslag die krachtens de artike
len 71 en volgende van de samengeordende wetten wordt toegekend voor diensten die 
zijn verricht tijdens de tweede wereldoorlog en gedurende de veldtocht van Korea, om 
vaderlandslievende redenen is ingevoerd, maar ook de dienstjarentoeslag, bedoeld in 
artikel51, eerste en tweede lid, van die wetten; krachtens voornoemde bepalingen, die 
bij de wet van 23 november 1919 in de wet op de militaire pensioenen zijn inge
voerd na de eerste wereldoorlog, "gans de diensttijd der militairen bij de op oorlogs
voet zijnde legers doorgebracht voor dub bel zal tellen in de regeling hunner dienst
j aren voor het bekomen van een pensioen wegens dienstouderdom. Hetzelfde zal gelden 
voor de tijd welke zij als krijgsgevangenen of ge!nterneerden in den vreemde heb
ben doorgebracht"; uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 23 november 
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1919 duidelijk blijkt dat de ten gunste van de militairen getroffen maatregelen die on
tegensprekelijk te maken hebben met vaderlandsliefde, een compensatie vormen voor 
de ontberingen, vermoeienissen en lasten die zij tijdens de oorlog hebben door
staan; de dienstjarentoeslag voor de in oorlogstijd doorgebrachte dienstjaren der
halve, evenzeer als de dienstjarentoeslag die is ingevoerd voor de dienstjaren als lid 
van het varend personeel van de luchtmacht, een compensatie vormt voor de ne
faste gevolgen van een dergelijke militaire dienst voor de gezondheid; de wetsbepa
lingen die voorzien in de verdubbeling van het aantaljaren voor de in oorlogstijd door
gebrachte dienst en voor de dienst bij het varend personeel van de luchtmacht, dezelfde 
ratio legis hebben, zodat er geen wettelijke gronden zijn om aan te nemen dat ai
leen eerstgenoemde dienstjarentoeslag om vaderlandslievende redenen is inge
voerd; het arbeidshof bijgevolg, nu het beslist dat de dienstjarentoeslag voor de le
den van het varend personeel van de luchtmacht niet om vaderlandslievende redenen 
is ingevoerd en dat derhalve die tijdvakken niet als enkelvoudige tijdvakken in aan
merking dienden te worden genomen voor de berekening van de breuk van het mi
litair pensioen, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt (schending van de in het 
middel aangehaalde wetsbepalingen) : 

Overwegende dat, luidens artikel 4, derde lid, van de bij koninklijk be
sluit van 11 augustus 1923 samengeordende wetten op de militaire pen
sioenen, aan militairen die vanaf de bekendmaking van de wet van 14 juli 
1930, waarbij onder meer wijzigingen worden aangebracht in de samen
geordende wetten op de militaire pensioenen, tot het varend personeel van 
de luchtvaart behoord hebben, er, voor het vaststellen van de rechten op het 
pensioen, een dienstjarentoeslag wordt verleend, gelijk aan de bij dat per
soneel doorgebrachte tijd; 

Dat artikel 51, derde lid, van de bovengenoemde samengeordende wet
ten bepaalt dat heel de tijd in het kader van het varend personeel der lucht
vaart doorgebracht, en die noch op de bij de eerste twee alinea's van arti
kel4 voorziene dienstjarentoeslag, noch op het voordeel van artikel51 en van 
artikel 52, noch op gelijk welk andere toeslag recht geeft, dub bel telt in de 
berekening van de diensten voor het bekomen van het dienst
ouderdomspensioen; 

Overwegende dat artikellObis, eerste en tweede lid, van het koninklijk be
sluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspen
sioen voor werknemers luidt als volgt: "Wanneer de werknemer aan
spraak kan maken op een rustpensioen krachtens dit besluit en op een 
rustpensioen of een als zodanig geldend voordeel krachtens een of meer an
dere regelingen en wanneer het totaal van de breuken die voor elk van die 
pensioenen de belangrijkheid ervan uitdrukken de eenheid overschrijdt, wordt 
de beroepsloopbaan die voor de berekening van het rustpensioen als werk
nemer in aanmerking wordt genomen verminderd met zoveel jaren als no
dig om genoemd totaal tot de eenheid te herleiden. De breuk waarvan sprake 
in vorig lid drukt de verhouding uit tussen de duur der tijdvakken, het per
centage of iedere andere maatstaf met uitsluiting van het bedrag die voor de 
vaststelling van het toegekende pensioen in aanmerking werd genomen en 
het maximum van die duur, van dat percentage of van een andere maat
staf op grand waarvan een volledig pensioen kan worden toegekend"; 

Dat, krachtens voornoemd artikellObis, vijfde lid, 3°, de Koning be
paalt welke pensioengedeelten die krachtens andere regelingen worden toe
gekend voor de toepassing van dit artikel buiten beschouwing worden ge
laten; 

Dat artikel2, § 2, a, van het koninklijk besluit van 14 oktober 1983 tot uit
voering van artikel lObis bepaalt dat voor de vaststelling van de in voor
meld artikellObis beoogde breuken slechts rekening wordt gehouden met de 
enkelvoudige tijdvakken, indien deze tijdvakken om vaderlandslievende re-
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denen dubbel of driedubbel geteld werden voor de berekening van het pen
sioen in de andere regeling; 

Overwegende dat het middel ervan uitgaat dat de verdubbeling van het 
aantal dienstjaren ten gunste van het varend personeel van de lucht
macht is ingevoerd om vaderlandslievende redenen; 

Overwegende, daarentegen, dat uit de parlementaire voorbereiding van de 
wet van 14 juli 1930 tot wijziging van de artikelen 4 en 51 van de samen
geordende wetten op de militaire pensioenen, blijkt dat die maatregel be
doeld was als compensatie voor de voortijdige lichamelijke aftakeling van dat 
personeel; 

Overwegende dat het arrest beslist "dat het (arbeids)hof enkel dient te pre
ciseren wat onder 'vaderlandslievende redenen' in de zin van het konink
lijk besluit van 14 oktober 1983 moet worden verstaan; dat het besluit zelf 
geen nadere aanduidingen geeft, zodat men zich moet houden aan de gang
bare betekenis van de woorden; dat het varend personeel van de lucht
macht op zich geen deel uitmaakt van 'vaderlandslievende bewegingen', even
min trouwens als de politiemannen, de rijkswachters, de magistraten, de 
ambtenaren of, nog, de politici, ook al staan zij allen in dienst van de Na
tie; dat alleen degenen die in oorlogstijd hun land hebben gediend onder de 
bovengenoemde uitzonderingsbepaling van artikel 2, § 2, a, vallen; dat, wat 
de beroepsmilitairen betreft, de dienstjarentoeslagen die op grond van het 
koninklijk besluit kunnen worden uitgesloten van de breuk tot vaststel~ 
ling van het pensioen die zijn welke worden opgesomd in de artikelen 71 en 
volgende van de samengeordende wetten" op de militaire pensioenen; 

Overwegende dat het arrest, door die overwegingen de beslissing dat de 
aan eiser toegekende dienstjarentoeslagen voor de vaststelling van de in ar
tikel lObis van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 bedoelde 
breuken niet als enkelvoudige tijdvakken in aanmerking dienen te wor
den genomen, naar recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de voorziening; gelet op artikel 1017, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt de eerste verweerder in de kos
ten in zoverre de voorziening tegen hem is ingesteld; veroordeelt eiser in de 
kosten, in zoverre de voorziening gericht is tegen de tweede verweerder. 

14 februari 2000- s• kamer- Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter- ~r
slaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Geinger, Houtekier en De Bruyn. 

Nr. 115 

3e KAMER- 14 februari 2000 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- OP CONCLUSIE- BURGERLIJKE ZA

KEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- BLJ CONCLUSIE VOORGEDRAGEN MID· 
DEL- VERWERPING- ONZEKERE REDEN. 
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Niet regelmatig met redenen omkleed is het arrest dat in het ongewisse laat om welke 
reden het een door een partij bij conclusie uoorgedragen middel uerwerpt (1). (Art. 
149 gecoiird. Gw. [1994].) 

(SURFING C.V. T. V ... ) 

ARREST (uertaling) 

(A.R. S.98.0052.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 november 1997 gewe
zen door het Arbeidshof te Luik; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt: schending van de artikelen 149 van de op 
17 fehruari 1994 gecoiirdineerde Grondwet, 35, inzonderheid het laatste lid, van de 
wet van 3 juli 1978 hetreffende de arheidsovereenkomsten (gewijzigd hij de wet van 
18 juli 1985), en, voor zoveel nodig, schending van de artikelen 1134, 1319, 1320, 1322 
van het Burgerlijk Wethoek, 20, eerste lid, 1 o, 25 en 39, § 1, van de wet van 3 juli 1978 
hetreffende de arheidsovereenkomsten, 

doordat het arheidshof in het arrest heslist dat verweerster recht heeft op een 
opzeggingsvergoeding van drie maand loon, waarvan het hedrag voorlopig wordt vast
gesteld op 91.823 frank; dat het aldus heslist op de volgende gronden : "Te dezen over
weegt het (arheids)hof, net zoals de eerste rechter, dat (eiseres) het hewijs van de drin
gende reden niet Ievert waartoe zij gehouden is. Het staat vast dat (eiseres) in de 
onmogelijkheid verkeerde werk te verschaffen aan (verweerster) omdat de winkel ge
durende haar zwangerschapsverlofwas dichtgegaan. Als (eiseres) ten gevolge van eco
nomische moeilijkheden haar activiteit diende stop te zetten, was het haar plicht (ver
weerster) opzegging te geven of haar de opzeggingsvergoeding toe te kennen waarop 
zij recht had. Het hofkan zich niet aansluiten hij de stelling van eiseres volgens welke 
zij, gelet op de inhoud van de arheidsovereenkomst en van het arheidsreglement waarin 
staat dat de plaats van het werk kon worden gewijzigd, het recht had om (ver
weerster) op de heurs te doen werken, zonder dat zij daardoor een wezenlijk hestand
dee! van de overeenkomst wijzigde", 

terwijl volgens artikel 35, laatste lid, van de wet van 3 juli 1978 hetreffende de ar
heidsovereenkomsten, de partij die een dringende reden inroept, die de onmiddel
lijke heeindiging van de arheidsovereenkomst rechtvaardigt hiervan het hewijs dient 
te leveren; eiseres in haar appelconclusie had hetoogd dat de dringende reden, zo
als zij die in de heeindigingshriefvan 1 juni 1995 had omschreven, erin hestand dat 
verweerster zonder enige reden of grand van haar werk was weggehleven vanaf 23 mei 
1995; eiseres hetoogde dat zij vooraftwee waarschuwingen had gezonden aan ver
weerster en dat verweerster het haar gedane aanhod om voortaan te werken op de heur
zen, waar het zwaartepunt ligt van de economische hedrijvigheid van de vennoot
schap, nadat de huur van de winkel door een andere vennootschap was overgenomen, 
niet in redelijkheid kon afslaan, daar zij hij de ondertekening van haar overeen
komst en haar goedkeuring van het arheidsreglement had aanvaard dat de plaats van 
het werk, zo nodig, kon worden gewijzigd; eiseres dienaangaande uitdrukkelijk ver
wees naar de artikelen 7 van de arheidsovereenkomst, 9 en 10 van het arheidsregle
ment; aileen de eenzijdige wijziging van een hoofdhestanddeel van de overeen
komst als heeindiging van de overeenkomst kan worden aangemerkt; de partijen 
kunnen overeenkomen dat de plaats van het werk geen wezenlijk hestanddeel van de 
overeenkomst is, en dat derhalve die overeenkomst, overeenkomstig artikel 25 van de 
wet van 3 juli 1978 hetreffende de arheidsovereenkomsten, eenzijdig kan worden ge
wijzigd door de werkgever; volgens artikel 20, enig lid, 1, van de wet van 3 juli 1978 
hetreffende de arheidsovereenkomsten, de werkgever verplicht is de werknemer te doen 

(1) Cass., 8 feb. 1973 (A. C., 1973, 572). 
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arbeiden op de wijze, tijd en plaats zoals is overeengekomen; eiseres bijgevolg, nu zij 
gerechtigd was verweerster op een andere plaats te werk te stellen, het recht had het 
feit dat verweerster zonder geldige reden of grand van haar werk was weggebleven, 
te interpreteren als een dringende reden die de onmiddellijke beeindiging van de ar
beidsovereenkomst rechtvaardigde; 

eerste onderdeel, het (arbeids)hof, door te overwegen dat ''het hof zich niet kan aan
sluiten bij de stelling van eiseres volgens welke zij, gelet op de inhoud van dear
beidsovereenkomst en het arbeidsreglement ( ... ) het recht had om (verweerster) op de 
beurs te doen werken, zonder dat zij daardoor een wezenlijk bestanddeel van de over
eenkomst wijzigde", niet antwoordt op het regelmatig voorgedragen middel volgens 
hetwelk eiseres het recht had van verweerster te verlangen dat zij op een andere plaats 
zou werken, zodat haar wegblijven van het werk als een dringende reden kon wor
den aangemerkt (schending van artikel149 van de gecoiirdineerde Grondwet), en dus 
niet kon beslissen dat eiseres in gebreke bleefhet bewijs van de dringende reden te 
leveren (schending van artikel 35, laatste lid, van de wet van 3 juli 1978 betref
fende de arbeidsovereenkomsten), of althans in het ongewisse laat om welke reden het 
hof zich niet kon aansluiten bij de stelling van eiseres en derhalve zijn beslissing niet 
regelmatig met redenen omkleedt (schending van artikel149 van de gecoiirdi
neerde Grondwet); 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat eiseres, na te hebben herinnerd aan de bewoordingen van 

de op 1 juni 1995 aan verweerster gezonden beeindigingsbrief, in haar appel
conclusie vermeldde dat zij "(verweerster) uitdrukkelijk gevraagd heeft 
voortaan op de beurzen te werken, waar het zwaartepunt ligt van de eco
nomische bedrijvigheid van de vennootschap, en dat (verweerster) dat aan
bod heeft afgeslagen", ofschoon zij 'bij de ondertekening van haar overeen
komst en haar goedkeuring van het arbeidsreglement had aanvaard ( ... ) dat 
de plaats van het werk kon worden gewijzigd"; 

Overwegende dat het arbeidshof, nu het overweegt dat ''het hof zich niet 
kan aansluiten bij de stelling van eiseres volgens welke zij, gelet op de in
houd van de arbeidsovereenkomst en het arbeidsreglement waarin staat dat 
de plaats van het werk kon worden gewijzigd, het recht had (verweerster) 
op de beurs te doen werken, zonder dat zij daardoor een wezenlijk hestand
dee! van de overeenkomst wijzigde", in het ongewisse laat om welke reden 
het hof het door eiseres bij conclusie voorgedragen middel heeft verwor
pen; dat het arrest derhalve niet regelmatig met redenen is omkleed; 

Dat het onderdeel, in zoverre, gegrond is; 
En overwegende dat de vernietiging van het dictum omtrent de opzeggings

vergoeding leidt tot de vernietiging van de daaruit voortvloeiende dicta; 

Om die redenen, zonder dat er grond bestaat tot onderzoek van de ove
rige onderdelen van het eerste middel en het tweede middel die niet kun
nen leiden tot ruimere cassatie, vernietigt het bestreden arrest, behalve in 
zoverre het uitspraak doet over het onrechtmatig ontslag; beveelt dat van het 
arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de 
bodemrechter over; verwij st de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te 
Bergen. 

14 februari 2000- 3e kamer- Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter- ver
slaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Biitzler. 
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Nr. 116 

3e KAMER- 14 februari 2000 

SOCIALE ZEKERHEID- WERKNEMERS- BIJDRAGEN- BEZOLDIGING- KOSTEN TEN LASTE 
VAN DE WERKGEVER- WERKNEMER- ARBEIDSOVEREENKOMST- UITVOERING- WERKE
LIJKE KOSTEN. 

Geen enkele sociale-zekerheidsbijdrage is verschuldigd op de bedragen die de werk
gever aan een werknemer moet terugbetalen ter vergoeding van de werkelijke kos
ten die laatstgenoemde betaald heeft ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst (1). 
(Art. 19, § 2, 40, eerste lid, K.B. 28 nov. 1969.) 

(R.S.Z. T. ASSUBEL-LEVEN N.V) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. 98.0106.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 april 1998 gewezen door 
het Arbeidshof te Brussel; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : schending van de artikelen 149 van de 
Grondwet, 14 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 de
cember 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 19, § 2, 4°, eer
ste lid, van het koninklijkbesluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 
27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 2, eerste lid, 3°, van de wet van 12 april 
1965 betreffende de bescherming van het loon van de werknemers, 1315 van het Bur
gerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arbeidshof preciseert dat het aileen uitspraak diende te doen over de 
in de dagvaarding van 30 oktober 1990 gevorderde sociale-zekerheidsbijdragen, die 
19.542.363 frank bedroegen in hoofdsom en betrekking hadden op het derde en vierde 
kwartaal van 1987, en dat de terugbetalingen van kosten in 1987 werden geregeld door 
het "statuut G"- waarin sprake was van een "prospectievergoeding", berekend vol
gens eim progressiefpercentage van het bedrag van de "maandelijkse verhoging van 
het totaalbedrag van de jaarlijkse premies van de portefeuille"; dat het hofvervol
gens "voor recht zegt dat de door verweerster aan haar agenten-bedienden toege
kende vergoedingen kosten zijn 'die ten laste van de werkgever vallen', in de zin van 
artikel19, § 2, 4°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 en geen loon zijn, 
zodat op die bedragen geen sociale-zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn", 

terwijl, eerste onderdeel, artikel14, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van 
de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders in paragraaf 1 bepaalt dat "de bijdragen voor sociale zekerheid worden be
rekend op grond van het loon van de werknemers"; paragraaf 2 van dit artikel, be
paalt dat ''het begrip loon wordt bepaald bij artikel 2 van de wet van 12 april 1965"; 
krachtens artikel2, eerste lid, 3°, onder loon moet worden verstaan "de in geld waar
deerbare voordelen waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft 
ten laste van de werkgever"; artikel19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 no
vember 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 bepaalt dat "met afwijking 
van artikel2 (van de wet van 12 april1965), niet als loon worden aangemerkt: ... 4° 

(1) Zie Cass., 14 okt. 1985, A.R. 4 794, nr. 90; 17 mei 1993, A.R. 8322, nr. 239, met concl. adv.
gen. Bresseleers; 29 nov. 1993, A.R. S.93.0036.F, nr. 491. 
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de bedragen die gelden als terugbetaling van de kosten die de werknemer heeft ver
richt om zich van zijn woonplaats naar zijn werkplaats te begeven, alsook de kos
ten die ten laste van zijn werkgever vallen"; zelfs als krachtens die bepaling welke een 
afwijking inhoudt en dus op beperkende wijze moet worden uitgelegd, een forfaite 
kostenvergoeding niet noodzakelijk een loon is, de rechter dan nog moet vaststellen 
dat het bedrag van die vergoeding nagenoeg overeenkomt met het bedrag van de wer
kelijke en redelijke kosten; het arrest niet vaststelt dat verweerster zulks heeft aan
getoond; het arbeidshofimmers het werkelijk bestaan van "reiskosten, kosten voor kan
toorruimte, administratieve kosten, representatiekosten etc .. " aileen grondt op de aard 
van die kosten, zonder de concrete gegevens vast te stellen op grond waarvan ze kun
nen worden geraamd en waaruit zou blijken dat de agenten-bedienden wei degelijk 
dergelijke kosten hebben gemaakt; het arbeidshof tevens, na te hebben aangeno
men dat het aandeel van bepaalde kosten eventueel wei kon verminderen, de "rede
lijkheid van de terugbetaalde kosten" verantwoordt door de aard van het verkochte 
product- "namelijk 'verzekeringsovereenkomsten', die, gelet op het feit dat ze 'per 
jaar' worden gesloten,vereisen dat tal van stappen worden ondernomen om de clien
teel te behouden en te binden - zonder daarbij echter rekening te houden met het feit 
dat de prospectievergoedingen werden berekend in functie van de verhoging van de 
productie en niet van het behoud van de clienteel; het arbeidshof het bestaan en de 
redelijkheid van de aangevoerde kosten vervolgens grondt op gegevens waarvan het 
zelftoegeeft dat ze niet aan eiser kunnen worden tegengeworpen (vergelijking met de 
belastbare inkomsten en de voor fiscale aftrek in aanmerking genomen kosten, nota 
van verweerster betreffende de kosten die een externe vennootschap haar zou fac
tureren, bedrijfsuitgaven van enkele zelfstandige makelaars); het arrest al even
min naar recht is verantwoord door de motivering over te nemen van een arrest dat 
in een andere zaak door een ander arbeidshof is gewezen en waarbij is beslist dat het 
feit dat kostenvergoedingen een belangrijk onderdeel vormen van het basisloon niet 
volstaat om te bewijzen dat die kostenvergoedingen loon zijn; het arbeidshofniet ai
leen de concrete gegevens, die aan eiser kunnen worden tegengeworpen en die het in 
aanmerking neemt om te beslissen dat de door verweerster terugbetaalde kosten wer
kelijk zijn gemaakt en redelijk zijn, niet aanwijst, maar bovendien gewag maakt van 
gegevens in verband met het statuut H van de agenten-bedienden, ofschoon het toe
geeft dat het alleen uitspraak diende te doen over geschillen omtrent het statuut G, 
dat van kracht was in 1987, het enige jaar waarop de dagvaarding van 30 oktober 1990 
betrekking heeft; het arbeidshof immers, na te hebben herinnerd aan de middelen en 
argumenten van de partijen die zowel betrekking hebben op het statuut H als op het 
statuut G, de zowel onder het ene als onder het andere statuut bestaande toestand 
onderzoekt en verwijst naar de conclusie (van eiser) betreffende het statuut H (ar
rest, 16e blad, A, eerste lid: "conclusie (van eiser), bladzijde 4", waar er, in verband 
met het statuut H, sprake is van "verkapte extracommissielonen"); het arbeidshofbij
gevolg, nu het zijn beslissing grondt op theoretische overwegingen, die althans ten dele 
niet aan eiser niet kunnen worden tegengeworpen en waaruit niet kan worden af
geleid dat de agenten-bedienden van verweerster de kosten waarvan verweerster ge
wag maakt redelijkerwijs moesten maken en ook werkelijk gemaakt hebben, en nu het 
bovendien herinnert aan de standpunten van de partijen betreffende zowel het ene als 
het andere statuut van die agenten, en vervolgens zijn beslissing grondt op overwe
gingen waaruit niet kan worden opgemaakt of het zijn beslissing grondt op bewijs
krachtige gegevens die betrekking hebben op het statuut H dan wei op het statuut G, 
ofschoon het had gezegd dat het alleen uitspraak diende te doen over geschillen be
treffende de met toepassing van statuut G uitgekeerde vergoedingen, de vaststel
ling dat verweerster het bewijs heeft geleverd van de overeenstemming van de uit
gekeerde vergoedingen met de werkelijk gemaakte kosten niet naar recht verantwoordt 
(schending van de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Ge
rechtelijk Wetboek), en evenmin de beslissing dat de met toepassing van het sta
tuut G uitgekeerde vergoedingen moesten worden beschouwd als terugbetalingen van 
kosten "die ten laste vallen van de werkgever" naar recht verantwoordt (schending van 
alle, in de aanhefvan het middel aangehaalde bepalingen, de artikelen 1315 van het 
Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek uitgezonderd); het arrest daar
enboven niet regelmatig met redenen is omkleed, daar het gewag maakt van gege
vens, die, zoals het hof zelf zegt, niet aan eiser kunnen worden tegengeworpen of die 
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betrekking hebben op het statuut H, ofschoon het verklaart dat het aileen uit
spraak dient te doen over de geschillen betreffende vergoedingen waarvan de uitke
ring geregeld werd door het statuut G; dergelijke onduidelijkheden of tegenstrijdig
heden gelijkstaan met een gebrek aan motivering van het arrest (schending van artikel 
149 van de Grondwet): 

Overwegende dat, krachtens artikel 14, §§ 1 en 2, van de wet van 27 juni 
1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders, de bijdragen voor sociale zeker
heid worden berekend op grond van het loon van de werknemer en het be
grip loon wordt bepaald bij artikel 2 van de wet van 12 april 1965 betref
fende de bescherming van het loon der werknemers, met dien verstande 
evenwel dat de Koning het aldus bepaalde begrip, bij in ministerraad over
legd besluit, kan verruimen of beperken; 

Overwegende dat artikel 19, § 2, 4°, eerste lid, van het koninklijk be
sluit van 28 november 1969 tot uitvoering van die wet van 27 juni 1969 be
paalt dat, met afwijking van voornoemd artikel 2 van de wet van 12 april 
1965, niet als loon worden aangemerkt de bedragen die gelden als terug
betaling van de kosten die ten laste van de werkgever vallen; 

Overwegende dat de werkelijke kosten die een werknemer voor zijn werk 
moet maken, kosten zijn die ten laste van de werkgever vallen in de zin van 
de hoven aangehaalde bepaling, wanneer de werkgever verplicht is die kos
ten terug te betalen; dat geen enkele sociale-zekerheidsbijdrage verschul
digd is op het bedrag dat de werkgever terugbetaalt tot vergoeding van die 
kosten; 

Overwegende dat, enerzijds, het hof, nate hebben vastgesteld dat te de
zen "de werkgever wel degelijk verplicht is om dergelijke kosten terug te be
talen, daar die verplichting voortvloeit uit de arbeidsovereenkomst", over
weegt dat verweerster "de aard van de door haar agenten gemaakte kosten 
uitvoerig heeft omschreven ( ... ); dat, gelet op het soort werk dat de agen
ten (van verweerster ) verrichten, het bestaan van dergelijke kosten (zoals 
reiskosten, kosten voor kantoorruimte, administratieve kosten, represen
tatiekosten etc ... ), niet in ernst kan worden betwist"; 

Dat, anderzijds, het arrest, na, ten bewijze van het feit dat de forfaitaire 
vergoeding een progressiefkarakter had, te hebben onderstreept dat de meeste 
van die kosten ofwel onveranderd bleven ofwel recht evenredig met de pro
ductiviteit van de agenten stegen, erop wijst dat de aldus berekende kos
ten nooit een percentage, begrepen tussen 10 en 20 pet van het belastbaar 
inkomen van de betrokken agenten, te hoven gaan en ze vergelijkt met de 
kosten die een externe vennootschap voor dezelfde functies zou facture
ren, alsook met de bedrijfsuitgaven van enkele zelfstandige makelaars; 

Overwegende dat het arbeidshof, om het bestaan en de redelijkheid van 
de aan de agenten van verweerster terugbetaalde kosten te beoordelen, zich 
derhalve op concrete gegevens gebaseerd heeft; 

Overwegende dat het geoordeeld heeft dat die gegevens weliswaar niet aan 
eiser kunnen worden tegengeworpen, "maar dat zulks niet wegneemt dat het 
hier gegevens betreft aan de hand waarvan de bodemrechter het bestaan en 
de redelijkheid van de aangevoerde kosten kan beoordelen"; 

Overwegende dat het arrest erop wijst dat de statuten G en H een evo
lutie in de berekening van de forfaitaire vergoeding weerspiegelen en "dat 
het hoe dan ook altijd gaat om de berekening van een forfaitair bedrag'' dat 
krachtens de arbeidsovereenkomst door de werkgever moet worden terug
betaald; 
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Overwegende dat het arbeidshof zijn beslissing regelmatig met redenen om
kleedt en naar recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

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

14 februari 2000 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Ver
slaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. De Bruyn en Biitzler. 

Nr. 117 

3e KAMER- 14 februari 2000 

1° ARBEIDSONGEVAL- BEGRIP. BESTAAN. BEWIJS- BEGRIP. 

2° ARBEIDSONGEVAL- BE GRIP. BESTAAN. BEWIJS- BEGRIP- PLOTSELINGE GEBEUR
TENIS- DAGTAAK- UITOEFENING. 

3° ARBEIDSONGEVAL- BEGRIP. BESTAAN. BEWIJS- BEGRIP- PLOTSELINGE GEBEUR
TENIS - DAGTAAK- UITOEFENING- BIJZONDER ELEMENT- BEGRIP. 

4 ° ARBEIDSONGEVAL- BEGRIP. BESTAAN. BEWIJS- BESTAAN- PLOTSELINGE GEBEUR
TENIS- BEG RIP- AUTOBUSCHAUFFEUR- ZICH BUKKEN- AUTO BUS - DAGDAGELIJKS GE
BAAR- BEGRIP. 

1 o Een arbeidsongeval vereist onder meer het bestaan van een plotselinge gebeurte
nis die letsel veroorzaakt (1). (Artt. 7 en 9 Arbeidsongevallenwet.) 

2° De uitoefening van de gewone en normale dagtaak kan een plotselinge gebeurte
nis zijn op voorwaarde dat in die uitoefening een element aanwijsbaar is dat het let
sel kan veroorzaakt hebben (2). (Artt. 7 en 9 Arbeidsongevallenwet.) 

3° Inzake arbeidsongevallen is niet vereist dat het bijzonder element in de gewone en 
normale uitvoering van de dagtaak, waardoor letsel is kunnen ontstaan en dat kan 
worden vastgesteld, te onderscheiden is van de uitvoering van de arbeidsovereen
komst (3). (Artt. 7 en 9 Arbeidsongevallenwet.) 

4 o Het welomschreven feit dat een autobuschauffeur zich bukt om de magneetkaart met 
zijn badge erin, die in zijn autobus gevallen is, op te rapen is geen gewoon dag
dagelijks gebaar; het kan dus worden aangemerkt als een plotselinge gebeurtenis in 
de zin van de Arbeidsongevallenwet (4). (Art. 9 Arbeidsongevallenwet.) 

(1) Zie concl. O.M. 

(2) Zie concl. O.M. 

(3) Zie concl. O.M. 

(4) Zie concl. O.M. 
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(O.M.O.B. T. 0 ... ) 

Advocaat-generaal J.F. Leclercq heeft in substantie gezegd (vertaling) : 
1. Het eerste onderdeel van het enige middel mist m.i. feitelijke grondslag. 
Op bladzijde 4 tot 6 antwoordt het bestreden arrest op de in het onderdeel aange-

geven conclusie van eiseres. 
2. Ik ben van mening dat het tweede onderdeel niet kan worden aangenomen. 
Immers : 
1 o Een arbeidsongeval vereist onder meer het bestaan van een plotselinge gebeur

tenis die letsel veroorzaakt (5). (Artt. 7 en 9 Arbeidsongevallenwet.) 
2° De uitoefening van de gewone en normale dagtaak kan een plotselinge gebeur

tenis zijn op voorwaarde dat in die uitoefening een element aanwijsbaar is dat het let
sel kan veroorzaakt hebben (6). (Artt. 7 en 9 Arbeidsongevallenwet.) 

3° Inzake arbeidsongevallen is niet vereist dat het bijzonder element in de ge
wone en normale uitvoering van de dagtaak, waardoor letsel is kunnen ontstaan en 
dat kan worden vastgesteld, te onderscheiden is van de uitvoering van de arbeids
overeenkomst (7). (Artt. 7 en 9 Arbeidsongevallenwet.) 

4 o Het welomschreven feit dat een autobuschauffeur zich bukt om de magneet
kaart met zijn badge erin, die in de autobus gevallen is, op te rapen, is geen ge
woon dagdagelijks gebaar; het kan dus worden aangemerkt als een plotselinge ge
beurtenis in de zin van de Arbeidsongevallenwet (8) (artt. 7 en 9 Arbeidsongevallenwet). 
Dit door de bodemrechter aldus omschreven feit valt niet te vergelijken met het ge
woon opstaan van een stoel of het gewoon zich bukken, daar die bewegingen in die ge
vallen geen verband houden met bijzondere omstandigheden en dagdagelijks ge
daan zijn. 

Daarom verantwoordt het bestreden arrest m.i. naar recht de beslissing dat er sprake 
was van een plotselinge gebeurtenis. 

Besluit : verwerping. 

ARREST (vertaling) 

(A.R. S.98.0136.F) 

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 22 oktober 1997 gewe
zen door het Arbeidshof te Luik (9); 

Over het middel, gesteld als volgt: schending van de artikelen 149 van de Grond
wet, 7 en 9 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, 

doordat het arrest, met bevestiging van de beslissing van de eerste rechter, aan
neemt dat er zich te dezen een plotselinge gebeurtenis heeft voorgedaan en dat ver
weerder bijgevolg door een arbeidsongeval getroffen was; dat het daarom de oor
spronkelijke vordering van verweerder ontvankelijk verklaart en, alvorens recht te doen, 
dokter M ... als deskundige aanwijst, op grond "dat de eerste rechters binnen de op
eenvolging van de bewegingen en gebaren die (verweerder) maakte, toen hij op 21 mei 

(5) Cass., 20 jan. 1997, A.R. S.96.0112.F, nr. 42; zie Cass., 16 okt. 1995 (twee arresten), A.R. 
S.94.0150.F en S.94.0151.F, nrs. 436 en 436bis; 18 mei 1998, A.R. S.97.0151.N, nr. 261; 9 nov. 1998, 
A.R. S.97.0142.F, nr. 478. 

(6) Zie noot 5. 

(7) Zie noot 5. 

(8) Zie noot 3, Cass., 16 okt. 1995 (twee arresten), A.R. S.94.0150.F en S.94.0151.F, nrs. 436 en 
436bis; noot 3, Cass., 20 jan. 1997, A.R. S.96.0112.F, nr. 42. 

(9) Cassatieberoep ingediend op 25 sept. 1998. 
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1994 's ochtends begon te werken, terecht 'een bijzondere en welomschreven bewe
ging onderscheiden op het ogenblik dat verweerder zich bukte om zijn magneet
kaart op te rapen zoals in het verslag van het arbeidsongeval en in de verklaring van 
de getuige R ... staat aangegeven'; dat eveneens relevant is hun opmerking 'dat bo
vendien uit de schriftelijke verklaring van de getuige voldoende blijkt dat de door (ver
weerder) gemaakte beweging de oorzaak van het letsel kon zijn, daar die getuige on
middellijk een gekraak hoorde en (verweerder) kennelijk en onbetwistbaar pijn leed'; 
dat hieraan moet worden toegevoegd dat dokter D ... in zijn verslag van 1 juli 1994 be
vestigt dat er waarschijnlijk een verband bestaat tussen de beweging die (verweer
der) uitvoerde bij het oprapen van zijn op de grond gevallen magneetkaart en de acute 
lumbago, die bij de patient werd vastgesteld bij zijn aankomst in de spoedgevallen
dienst van het gewestelijk hospitaalcentrum; dat de rechtbank bijgevolg terecht het 
bestaan aanneemt, enerzijds, van een plotselinge gebeurtenis in de hierboven aan
gegeven betekenis en, anderzijds, van een letsel dat door die gebeurtenis kon zijn ver
oorzaakt; dat (eiseres) daarentegen ten onrechte staande houdt dat de litigieuze be
weging niet als de vereiste plotselinge gebeurtenis kan worden aangemerkt, aangezien 
ze 'volstrekt banaal en onbeduidend is'; dat die zinsnede, die door sommigen maar al 
te vaak is gebruikt, in werkelijkheid nutteloos is, daar het enige waar het werkelijk 
op aankomt is te weten of de plotselinge gebeurtenis (en meer bepaald de door de ge
troffene gemaakte beweging of de door hem geleverde inspanning) al dan niet de oor
zaak kon zijn van het letsel; dat die gebeurtenis maar banaal en onbeduidend is in het 
geval dat ze kennelijk het letsel niet heeft kunnen veroorzaken, maar dat ze uiter
aard niet langer banaal en onbeduidend is in het geval dat ze wel de oorzaak van het 
letsel kon zijn ( ... ); dat bijgevolg, wanneer eenmaal gekozen is voor de vraag of de plot
selinge gebeurtenis het letsel aldan niet heeft kunnen veroorzaken, het geen nut
en zelfs geen zin- meer heeft de vraag te stellen of die gebeurtenis aldan niet ba
naal en onbeduidend is; dat het bovendien onaanvaardbaar zou zijn een gebeurte
nis, ofschoon ze een letsel kan hebben veroorzaakt, niettemin voor banaal en onbe
duidend te houden, zodat ze niet als een ongeval kan worden aangemerkt", 

terwijl, ... 
tweede onderdeel, artikel 7 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 be

paalt dat voor de toepassing van deze wet als arbeidsongeval wordt aangezien elk on
geval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeids
overeenkomst overkomt en dat een letsel veroorzaakt; luidens artikel 9 van voornoemde 
wet, wanneer de getroffene of zijn rechthebbenden benevens het bestaan van het let
sel, een plotselinge gebeurtenis aanwijzen, het letsel, behoudens tegenbewijs, wordt 
vermoed door een ongeval te zijn veroorzaakt; de uitoefening van de gewone en nor
male dagtaak die plotselinge gebeurtenis kan zijn op voorwaarde dat in die uitoefe
ning een element aanwijsbaar is dat het letsel kan hebben veroorzaakt; het niet wordt 
vereist dat voornoemd element te onderscheiden is van de uitvoering van de arbeids
overeenkomst; dat element evenwel geen dagdagelijks gebaar of een banale of onbe
duidende beweging mag zijn die, ofwel op zichzelf, ofwel wegens het bestaan van bij
zondere elementen geen bijzondere inspanning vergen, dat wil zeggen geen inspanning 
waardoor het lichaam van de werknemer schade heeft kunnen lijden; het loutere feit 
dat verweerder zich bukt om zijn magneetkaart op te rapen die in de bus gevallen was, 
derhalve, bij ontstentenis van enige bijzondere omstandigheid, te dezen niet kan wor
den aangemerkt als een plotselinge gebeurtenis in de zin van de Arbeidsongevallen
wet; het arrest aldus - nu het niet vaststelt dat verweerder voor zijn beweging een 
bijzondere inspanning diende te leveren waardoor zijn lichaam schade heeft kun
nen lijden -, niet wettig, met bevestiging van de beslissing van de eerste rechter, heeft 
kunnen oordelen dat verweerder getro:ffen was door een arbeidsongeval op grond dat 
de gewone beweging die verweerder maakte toen hij zich bukte om zijn op de grond 
gevallen magneetkaart op te rapen een plotselinge gebeurtenis was waardoor het let
sel moest worden vermoed door een ongeval te zijn veroorzaakt (schending van de ar
tikelen 7 en 9 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971) : 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat een arbeidsongeval onder meer het bestaan van een plot

selinge gebeurtenis die letsel veroorzaakt, vereist; 
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Overwegende dat de uitoefening van de gewone en normale dagtaak een 
plotselinge gebeurtenis kan zijn op voorwaarde dat in die uitoefening een ele
ment aanwijsbaar is dat het letsel kan veroorzaakt hebben; dat niet is ver
eist dat voornoemd element te onderscheiden is van de uitvoering van de ar
beidsovereenkomst; 

Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerder zich heeft moeten buk
ken om zijn badge op te rapen die gevallen was in de autobus waarvan hij 
de bestuurder was en daarbij onderaan in de rug een hevige pijn voelde; dat 
het "binnen de opeenvolging van de bewegingen en gebaren die (verweer
der) maakte toen hij op 21 mei 1994's ochtends begon te werken, 'een bij
zondere en welomschreven beweging onderscheidt op het ogenblik dat ver
weerder zich bukte om zijn magneetkaart op te rapen (. .. )"; 

Overwegende dat het arbeidshof op grond van die vermeldingen wettig heeft 
kunnen beslissen dat verweerder getro:ffen was door een arbeidsongeval; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 

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

14 februari 2000 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - ver
slaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Houtekier. 

Nr. 118 

3" KAMER- 14 februari 2000 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- OP CONCLUSIE -BURGER
LIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- BESLISSING WAARBIJ EEN 
VORDERING WORDT AANGENOMEN- REGELMATIG VOORGEDRAGEN VERWEER- GEEN ANT
WOORD - GEVOLG. 

2° CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE ZAKEN- BELANG- BESTREDEN BESLISSING
DICTUM- GRONDSLAG- REDENEN- KRITIEK- KRITIEK SLAAT NIET OP DE REDENEN- ONT
V ANKELIJKHEID. 

3° CASSATJE- BINDENDVERKLARING- BVRGERLIJKE ZAKEN- ONTVANKELIJKHEID. 

4 o TUSSENKOMST- BURGERLIJKE ZAKEN- CASSATIE- BINDENDVERKLARING- ONT
V ANKELIJKHEID. 

1 o Niet regelmatig met redenen omkleed is de beslissing waarbij een vordering wordt 
aangenomen, zonder dat wordt geantwoord op een regelmatig bij conclusie voorge
dragen verweer van de tegenpartij (1). (Art. 149 gecoord. Gw. [1994].) 

(1) Cass., 16 feb. 1984, A.R. 7041, nr. 338; zie Cass., 12 jan. 1998, A.R. S.97.0096.F, en 12 okt. 
1998, A.R. S.97.0155.F, nrs. 22 en 440. 
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2° In burgerlijke zaken is, wegens gebrek aan belang, niet ontvankelijk het middel dat 
niet opkomt tegen de redenen die de grondslag van het dictum van de bestreden be
slissing uormen (2). 

3° en 4° Niet ontuankelijk is de door de eiser tot cassatie ingestelde vordering tot 
bindenduerklaring van het arrest, wanneer niet blijkt dat die eiser enig belang er
bij 'kan hebben dat het arrest van het Hof wordt bindend verklaard voor de daar
toe in de zaak opgeroepen partijen (3). (Artt. 15 en 16 Ger.W.) 

(AXAM B.V.B.A. T L ... T.A.V. OFFICE COMMUNAUTAIRE ET REGIONAL 
DE LA FORMATION PROFESSSIONNELLE ET DE L'EMPLOI) 

ARREST (uertaling) 

(A.R. S.99.0156.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 februari 1999 gewe
zen door het Arbeidshof te Luik; 

Over het middel, gesteld als volgt: schending van de artikelen 37, 39, 67, § 1, 82 van 
de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, 1138, 2°, van het Ge
rechtelijk Wetboek, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek en 149 van de Grand
wet, alsook van het algemeen rechtsbeginsel, "beschikkingsbeginsel" genaamd, 

doordat het hof, nate hebben vastgesteld dat "(verweerder) luidens een overeen
komst die dagtekent van 2 augustus 1993, krachtens een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd, deeltijds als verkoper is aangeworven", dat "hij begon te werken op 
3 augustus 1993" en dat "de overeenkomst een proefbeding bevat", het hoger be
roep van eiseres ontvankelijk maar niet gegrond verklaart, het bestreden vonnis be
vestigt, de vordering tot bindendverklaring van het arrest niet ontvankelijk ver
klaart en eiseres in de kosten veroordeelt op de volgende gronden : "Die beginselen 
(betreffende het bewijs van het proefbeding) beletten niet dat het bewijs wordt gele
verd dat verweerder al gewerkt heeft v66r de op de overeenkomst vermelde datum. 
In dat geval wordt de overeenkomst geacht voor bepaalde tijd (lees : onbepaalde) tijd 
gesloten te zijn en wordt het proefbeding nietig verklaard (. .. ). In strijd met wat (ei
seres) staande houdt, doet het te dezen dus niet terzake dat (verweerder) van zijn over
eenkomst werkelijk op de hoogte was v66r zijn indiensttreding, daar uit de over
gelegde stukken duidelijk blijkt dat de ondertekende overeenkomst de dagtekening van 
4 september 1993 draagt, dat is een tijdstip waarop (verweerder) ontegensprekelijk 
al was beginnen te werken vanaf 3 maart 1993", 

terwijl het arrest als regel aanneemt dat de werknemer die de toepassing van een 
proefbeding in zijn arbeidsovereenkomst wil omzeilen, kan aantonen dat hij reeds v66r 
de in de overeenkomst vermelde datum in dienst was van de werkgever en dat al
dus het proefbeding hem niet ter kennis is gebracht v66r de aanvang van zijn werk
zaamheden; het arrest op grond van dat beginsel te de zen oordeelt dat "de onderte
kende overeenkomst de dagtekening van 4 september 1993 draagt, dat is een datum 
waarop (verweerder) ontegensprekelijk al was beginnen te werken vanaf3 maart 1993"; 
het arrest nochtans niet zonder de in de aanhefvan het middel vermelde wetsbepa
lingen (de artikelen 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek en 67, § 1, van de 
wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten uitgezonderd) en grondwets
bepaling te schenden en niet zonder het in de aanhefvan het middel vermelde rechts
beginsel te miskennen, die vergelijking heeft kunnen maken; het hof immers, ener
zijds, de beslissing niet heeft kunnen gronden op de datum van 3 maart 1993 die het 
in aanmerking neemt als zijnde de datum waarop verweerder bij eiseres in dienst is 

(2) Cass., 20 mei 1996, A.R. C.95.0055.F, nr. 179. 

(3) Cass., 20 mei 1996, A.R. C.95.0055.F, nr. 179, en de verwijzingen in noot 2; zie Cass., 25 nov. 
1996, A.R. C.94.0490.N, nr. 451. 
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getreden; verweerder aldus voor de appelrechters verklaarde bij eiseres in dienst ge
treden te zijn op 2 augustus 1993 (appelconclusie van verweerder, bladzijde 2, "be
spreking", punt 1); eiseres van haar kant verklaarde dat verweerder bij haar in dienst 
getreden is op 3 augustus 1993 (appelconclusie van eiseres, bladzijde 2, punt 1, § 3, 
appelverzoekschrift, bladzijde 2, § 2); het arrest vaststelt dat "(verweerder) is begin
nen te werken op 3 augustus 1993"; het arrest dus, nu het niettemin beslist dat ver
weerder "ontegensprekelijk al was beginnen te werken vanaf 3 maart 1993", een ge
schil opwerpt waarvan het bestaan door de partijen bij conclusie was uitgesloten 
(miskenning van het algemeen rechtsbeginsel, "beschikkingsbeginsel" genaamd, en 
schending van artikel1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek) en door tegenstrijdig
heid is aangetast (schending van artikel149 van de Grondwet), in zoverre het vast
stelt dat verweerder zowel op 2 augustus 1993 als op 3 augustus 1993 is beginnen te 
werken; het hof, anderzijds, de beslissing niet heeft kunnen gronden op de dagteke
ning van 4 september 1993, die het in aanmerking neemt als zijnde de datum die wordt 
vermeld in de tussen de partijen gesloten arbeidsovereenkomst; het arrest immers te
genstrijdig is, in zoverre het tegelijkertijd vaststelt dat de tussen eiseres en verweer
der gesloten arbeidsovereenkomst "dagtekent van 2 augustus 1993" en dat die over
eenkomst "de dagtekening van 4 september 1993 draagt"; het arrest in zoverre niet 
regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel149 van de Grondwet); het 
arrest overigens, nu het overweegt dat de tussen eiseres en verweerder gesloten ar
beidsovereenkomst dagtekent van 4 september 1993, de bewijskracht van die over
eenkomst miskent (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek), in zoverre die overeenkomst uitdrukkelijk vermeldt dat ze "aldus in 
tweevoud is opgemaakt te Luik op 2 augustus 1993"; het arrest ten slotte niet ant
woordt op de verweermiddelen van eiseres betreffende de met de hand geschreven ver
meldingen die verweerder aan voormelde overeenkomst heeft toegevoegd en die op blad
zijde 2 van het appelverzoekschrift van eiseres en op de bladzijden 6 en 7 van haar 
appelconclusie worden uiteengezet en geacht worden hier volledig weergegeven te zijn; 
het dus niet antwoordt op de verweermiddelen van eiseres ten betoge dat het niet be
wezen was dat de overeenkomst was ondertekend op 4 september 1993 of althans pas 
op die dag door verweerder was ontvangen; het arrest in zoverre niet regelmatig met 
redenen is omkleed (schending van artikel 149 van de Grondet); het arrest bijge
volg wegens de hierboven aangeklaagde onwettigheden eiseres niet wettelijk jegens 
verweerder heeft kunnen veroordelen tot betaling van een opzeggingsvergoeding ten 
bedrage van drie maand loon (schending van de artikelen 37, 39, 67, § 1, en 82 van 
de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten): 

In zoverre het middel gericht is tegen het arrest, in zoverre het, met be
vestiging van het beroepen vonnis, eiseres jegens verweerder veroordeelt tot 
betaling van een opzeggingsvergoeding : 

Overwegende dat het arrest nergens in de overwegingen antwoordt op het 
in het middel vermelde appelverzoekschrift en op de aldaar vermelde con
clusie waarin eiseres betwistte dat de overeenkomst pas op 4 september 1993 
door verweerder was ondertekend of ontvangen; 

Dat, in zoverre, het middel gegrond is; 
In zoverre het middel gericht is tegen het arrest, in zoverre het de vor

dering tot tussenkomst die eiseres bij het arbeidshof heeft ingesteld tegen 
de thans tot bindendverklaring opgeroepen partij, niet ontvankelijk ver
klaart; 

Overwegende dat het hof de door eiseres bij het arbeidshof ingestelde vor
dering tot bindendverklaring niet ontvankelijk verklaart, op grond dat die 
vordering "niet kan worden ingesteld met het doel de artikelen 870 en vol
gende van het Gerechtelijk Wetboek en, meer bepaald, artikel 877 volgens 
hetwelk het betrokken rechtscollege de overlegging in rechte van een stuk 
kan bevel en, te omzeilen" en dat "de tot bindendverklaring van het arrest 
opgeroepen persoon terecht opmerkt dat geen enkele procedure de afgifte van 
een arbeidsovereenkomst (aan de Office communautaire et regional de la For
mation professionnelle) voorschrijft"; 
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Dat het middel niet opkomt tegen die gronden; 
Dat het, in zoverre, niet ontvankelijk is; 

Nr. 119 

En overwegende, derhalve, dat de vordering tot bindendverklaring van het 
arrest die bij het Hof is ingesteld tegen de voor het arbeidshof tot tussen
komst gedaagde partij van alle belang is ontbloot; 

Om die redenen, zonder dat er grand bestaat tot onderzoek van de ove
rige grieven van het middel, die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden, ver
nietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het de dagvaarding tot 
bindendverklaring van het arrest niet ontvankelijk en niet gegrond ver
klaart, en in zoverre het de kosten verdeelt tussen eiseres en de tot bindend
verklaring opgeroepen partij; verwerpt de voorziening voor het overige als
ook de vordering tot bindendverklaring van het arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; veroordeelt eiseres in de kosten van de betekening van het ver
zoekschrift aan de voor het Hoftot bindendverklaring opgeroepen partij; houdt 
de overige kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de bodem
rechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brus
sel. 

14 februari 2000 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Ver
slaggever : de h. Storck- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Biitzler. 

Nr. 119 

2e KAMER - 15 februari 2000 

STRAFVORDERING- MINNELIJKE SCHIKKING- ONREGELMATIG AANBOD- GEEN AAN
VAARDING- GEVOLG OP DE STRAFVORDERING. 

De onregelmatigheid van een aanbod tot minnelijke schikking dat niet is aanvaard, heeft 
geen invloed op de regelmatigheid van de daaropvolgende strafvordering. (Art. 216bis 
Sv.) 

(V. .. ) 

ARREST 

(A.R. P.97.1673.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 13 november 1997 in ha
ger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent; 

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

Over het middel : 
Wat het eerste onderdeel betreft : 
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Overwegende dat het bestreden vonnis het bedoelde verweer verwerpt en 
beantwoordt met de in het middel weergegeven reden; 

Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondsJag mist; 
Overwegende dat, anders dan het onderdeel aanvoert, de onregelmatig

heid van een aanbod tot minnelijke schikking, dat niet is aanvaard, geen in
vloed heeft op de regelmatigheid van de daaropvolgende strafvordering; 

Dat het onderdeel in zoverre faalt naar recht; 
Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel geheel is afgeleid uit de in het eerste on

derdeel vergeefs aangevoerde onwettigheid; 
Dat het onderdeel 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; 

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

15 februari 2000 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter- Verslag
gever : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal - Advocaat : mr. W. De Beer, Gent. 

Nr. 120 

2e KAMER -15 februari 2000 

1 o STRAFVORDERING- EERSTE RECHTER- AFZONDERLIJKE UITSPRAAK OVER SCHULD 
EN STRAF- ONBEPERKT HOGER BEROEP DOOR BEKLAAGDE EN OPENBAAR MINISTERIE- DE
VOLUTIEVE WERKING- GEVOLG. 

2° HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- GEVOLGEN. BE
VOEGDHEID VAN DE RECHTER- EERSTE RECHTER -AFZONDERLIJKE UITSPRAAK OVER SCHULD 
EN STRAF- ONBEPERKT HOGER BEROEP DOOR BEKLAAGDE EN OPENBAAR MINISTERIE -DE
VOLUTIEVE WERKING- GEVOLG. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- CORRECTIO
NELE EN POLITIEZAKEN- AFZONDERLIJKE UITSPRAAK OVER SCHULD EN STRAF - ONBE
PERKT HOGER BEROEP DOOR BEKLAAGDE EN OPENBAAR MINISTERIE - DEVOLUTIEVE WER
KING- GEVOLG. 

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE- STRAF
ZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- EEN ZELFDE FElT 
- VERSCHILLENDE MISDRIJFOMSCHRIJVINGEN - DUBBELE BESLISSING - TEGENSTRIJDIG
HEID. 

5° SLAGEN EN VERWONDINGEN. DO DEN- OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VER
WONDINGEN EN OPZETTELIJK DO DEN- OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN SLAGEN EN VERWON
DINGEN- OPZET- GEVOLGEN VAN HET GEWELD. 

1 o, 2° en 3° Wanneer de rechter in correctionele of politiezaken bij a{zonderlijke von
nissen uitspraak heeft gedaan over de schuld en over de op te leggen straf, draagt de 
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devolutieve werking van het onbeperkt hager beroep van de: beklaagde en van het open
baar ministerie de kennisneming van de strafvordering i~ haar geheel aan de appel
rechter op (1). (Artt. 199 en 202 Sv.) 

I 
4 o Wanneer een zelfde feit onder verschillende misdrijfomsdhrijvingen ten laste van de 

beklaagde is gelegd, vermag de rechter in strafzaken niet! dit tegelijk bewezen te ver
klaren onder een strafrechtelijke kwalificatie en niet beu)ezen onder een andere (2). 

1 

5° Het misdrijf van het opzettelijk toebrengen van slagen eri verwondingen vereist geen 
bijzonder opzet zodat de schuld van de dader betrekking 'fl,eeft op al de gevolgen van 
het gepleegde geweld, oak al heeft de dader deze niet gewild of gewenst op het ogen
blik dat de slagen of de verwondingen zijn toegebracht p). (Artt. 392 en 398 Sw.) 

I 

(H ... T.P ... ) 

ARREST 

(A.R. P.98.0270.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 januari 1998 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen; 

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

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

Over het tweede middel : 
Overwegende dat krachtens de regels inzake rechtsbedeling in correctio

nele en politiezaken de begrip_pen schuld en straf zo nauw zijn verbonden dat 
de strafrechter bij de beoordeling van de strafvordering, in de regel, over een 
en ander niet bij afzonderlijke vonnissen of arresten uitspraak vermag te doen; 

Overwegende dat de devolutieve werking van het onbeperkt hoger be
roep zowel van de beklaagde als van het openbaar ministerie, aan de appel
rechter de kennisneming opdraagt van de strafvordering in haar geheel zo
als dit voor de eerste rechter het geval was; dat aldus wanneer de rechter 
in correctionele of politiezaken bij afzonderlijke vonnissen uitspraak heeft 
gedaan, enerzijds, over de schuld, anderzijds, over de op te leggen straf, het 
hoger beroep zowel van het openbaar ministerie als van de beklaagde te
gen de laatstgenoemde beslissing alle niet van elkaar af te scheiden ele
menten van de strafvordering omvat, mitsdien zich noodzakelijk uitstrekt tot 
de eerstgenoemde beslissing; 

Dat het onderzoek van deze naar hun aard formeel onsplitsbare uitspra
ken, voor het geheel aan de appelrechter wordt onderworpen en de uit
spraak hierover niet gebeurt bij wijze van evocatie zoals bedoeld in artikel 
215 Wetboek van Strafvordering; 

Overwegende dat de appelrechters vaststellen, enerzijds, dat "tegen het tus
senvonnis (van 17 november 1995) hoger beroep mogelijk was" en dat hier
tegen geen hoger beroep werd ingesteld, anderzijds, dat "gelet op het ho
ger beroep van eiser en van het openbaar ministerie tegen het eindvonnis van 

(1) Zie Cass., 17 feb. 1998, A.R. P.96.0312.N, nr. 95. 

(2) Zie Cass., 29 sept. 1992, A.R. 6761, nr. 635. 

(3) Zie Cass., 6 jan. 1998, A.R. P.97.1353.N, nr. 3, en 10 sept. 1996, A.R. P.95.1222.N, nr. 300. 
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28 februari 1997, de dond van de zaak opnieuw client (te worden) onder
zocht"; dat zij voorts dp grond van de door hen vermelde feitelijke gege
vens oordelen dat "de eerste rechter de schuld van (eiser) aan het feit van 
de telastlegging zoals geherkwalificeerd, terecht bewezen heeft verklaard" 
en dat ''het hof (van beroep) de oordeelkundige redengeving van de eerste 
rechter bijtreedt en totJ de zijne maakt"; 

Dat de rechters aldu~, ingevolge de devolutieve werking van het hoger be
roep zowel van de beklaagde als van het openbaar ministerie, gelijktijdig uit
spraak doen over de schuld en de straf, zodoende de beslissing naar recht ver
antwoorden; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 
Over het eerste middel : 
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet 

blijkt dat het hofvan beroep "oordeelde dat de uitspraak van de eerste rech
ter, die enkel uitsprak op basis van de heromschreven tenlastelegging, nie
tig was"; 

Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist; 
Overwegende voorts dat de appelrechters de feiten van de telastlegging her

omschrijven als het opzettelijk toebrengen van slagen of verwondingen met 
blijvende arbeidsongeschiktheid tot gevolg, de aldus heromschreven feiten 
bewezen verklaren en eiser tot straf veroordelen, mitsdien over de grond van 
de strafvordering uitspraak hebben gedaan; 

Overwegende dat de appelrechters op het onbeperkt hoger beroep zowel 
van het openbaar ministerie als van de beklaagde tegen de eindbeslissing op 
de strafvordering, opnieuw over deze vordering in haar geheel uitspraak heb
ben gedaan ingevolge de devolutieve werking van het hoger beroep, zo
doende niet over meer beslissen dan waarover de eerste rechter heeft be
slist; 

Dat het middel in zoverre het ervan uitgaat dat ''het hof (van beroep) de 
zaak had dienen te evoceren overeenkomstig artikel215 Wetboek van Straf
vordering", faalt naar recht; 

Overwegende, voor het overige, dat de rechter in strafzaken een zelfde feit 
dat onder verschillende misdrijfomschrijvingen ten laste van een be
klaagde is gelegd, niet tegelijk bewezen vermag te verklaren onder een straf
rechtelijke kwalificatie en niet bewezen onder een andere; dat een derge
lijke dubbele beslissing over een enkel feit door tegenstrijdigheid zou zijn 
aangetast; 

Dat het middel in zoverre faalt naar recht; 
Over het derde middel : 
Overwegende dat de rechter onaantastbaar in feite oordeelt of een blij

vend letsel het gevolg is van opzettelijk toegebrachte slagen ofverwondin
gen; 

Dat het middel, in zoverre het de beoordeling van feiten door de rechter 
bekritiseert, niet ontvankelijk is; 

Overwegende voorts dat het misdrijf van het opzettelijk toebrengen van 
slagen en verwondingen zoals bepaald bij de artikelen 398 en volgende 
Strafwetboek, geen bijzonder opzet vereist; dat de schuld van de dader van 
opzettelijk toegebrachte slagen of verwondingen be trekking heeft op al de ge
volgen van het gepleegde geweld, ook al heeft de dader deze niet gewild of 
gewenst op het ogenblik dat de slagen of de verwondingen zijn toege
bracht; 
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Dat het middel in zoverre faalt naar recht; 
Overwegende voor het overige dat de appelrechters op grand van de door 

hen vermelde feitelijke gegevens wettig vermogen te oordelen dat "er der
halve wel degelijk een oorzakelijk verband bestaat tussen het letsel aan de 
voet en de feiten", en dat "uit het deskundigenverslag blijkt dat er een blij
vende arbeidsongeschiktheid is van 2 %", zodoende de beslissing waarbij zij 
eiser veroordelen wegens het opzettelijk toebrengen van slagen en verwon, 
dingen met blijvende arbeidsongeschiktheid, naar recht verantwoorden; 

Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen; 
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorge

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

B. In zoverre de voorzikning gericht is tegen de beslissing op de burger
lijke rechtsvordering vari verweerder tegen eiser : 

Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert; 

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

15 februari 2000 - 2• kamer ~ Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter- Verslag
gever : de h. Frere - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal 
- Advocaat : mr. G. Kindermans, 'Ibngeren. 

Nr. 121 

2• KAMER - 15 februari 2000 

1° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- STUKKEN UIT EEN ANDER STRAF
DOSSIER- VOEGING BIJ DEBAT. 

2° DIEREN- HORMONENWET- BEVOEGDE AMBTENAREN- INLICHTINGEN- BEWIJS
WAARDE. 

1 o Nu het aan het openbaar ministerie toekomt te beslissen of stukken uit een ander 
strafdossier bij het debat worden gevoegd, valt geen miskenning van het recht van 
verdediging noch een miskenning van de regels van behoorlijke procesvoering af te 
leiden uit de enkele omstandigheid dat stukken waarvan alleen beweerd wordt dat 
zij nodig zouden zijn, niet aan het dossier werden toegevoegd (1). 

2° De omstandigheid dat inlichtingen, verstrekt door ambtenaren, aangewezen om de 
overtredingen van de Hormonenwet vast te stellen, geen rechtstreeks verband hou
den met hun ambtsbevoegdheden, belet de rechter niet om er bewijswaarde aan te heck
ten (2). 

(1) Zie Cass., 14 mei 1997, A.R. P.97 .0492.F, nr. 229, en 27 april1999, A.R. P.97 .0860.N, nr. 241; 
L. HUYBRECHTS, Het gebruik in het strafProces van een ander strafdossier, Liber Amicorum A. Van
deplas, 283 (294). 

(2) Zie Cass., 5 okt. 1993, A.R. 6334, nr. 394. 
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(B. .. ) 

ARREST 

(A.R. P.98.0471.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 maart 1998 door het Hof 
van Beroep Antwerpen gewezen; 

Gelet op het namens de eisers ingediende verzoekschrift, waarvan een door 
de griffier van het Hof voor eensluidend verklaarde kopie aan dit arrest is 
gehecht en ervan deel uitmaakt; 

Over het middel : 
Overwegende dat het middel, in zoverre het opkomt tegen de beoorde

ling van feiten door de rechter of in zoverre dit het Hofverplicht tot een on
derzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is, niet ontvankelijk is; 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat eiser een miskenning van zijn recht van verdediging en 

van het vermoeden van onschuld aanvoert doordat de appelrechters hun be
slissing laten steunen op een brief die door het openbaar ministerie uit een 
ander dossier werd gevoegd zonder dat eiser alle stukken van dit straf
dossier vermocht in te zien om zodoende de gelegenheid te krijgen de reele 
bewijswaarde van deze brief aan te tonen; 

Overwegende dat het aan het openbaar ministerie toekomt te beslissen of 
stukken uit een ander dossier bij het debat worden gevoegd; dat de rech
ter hem dienaangaande geen bevelen heeft te geven, onverminderd de ge
volgen die de rechter vermag af te leiden met betrekking tot de eerbiedi
ging van het recht van verdediging; 

Overwegende dat geen miskenning van het recht van verdediging noch een 
miskenning van de regels van behoorlijke procesvoering valt af te leiden uit 
de enkele omstandigheid dat stukken, waarvan aileen wordt beweerd dat zij 
nodig zouden zijn, niet aan het dossier werden toegevoegd; 

Overwegende dat de appelrechters oordelen "dat het nutteloos is het ganse 
dossier waarin het origineel van die brief (van dr. D ... ) zich bevindt aan hui
dig dossier te voegen; dat de kwestieuze brief in huidige zaak aileen maar 
van belang is wegens de inlichting die hij vermeldt in verband met de 
uitscheidingsperiode van nortestosterone; dat zulks een inlichting van al
gemeen wetenschappelijke aard is en waarvan het nut niet enkel tot een be
paald strafrechtelijk onderzoek beperkt is"; dat zij aldus hun beslissing dat 
er wegens de aard van de inlichting waaraan zij bewijswaarde hechten, geen 
reden is tot inzage van het niet meegedeelde strafdossier noch om het stuk 
uit het debat te weren, naar recht verantwoorden; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat de rechter in strafzaken, behoudens in zich te dezen niet 

voordoende gevallen, vrij de bewijswaarde beoordeelt van de hem regelma
tig overgelegde feitelijke gegevens waarover de partijen tegenspraak heb
ben kunnen voeren, waaronder de inlichtingen verstrekt door de ambtena
ren, aangewezen om de overtredingen van de wet van 15 juli 1985 betreffende 
het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta
andrenergische of productie-stimulerende werking vast te stellen, in zo
verre deze inlichtingen niet steunen op persoonlijke vaststellingen van de ver
balisant; 
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Dat de omstandigheid dat deze inlichtingen geen rechtstreeks verband houden met 
de ambtsbevoegdheden waartoe deze ambtenaren in het bijzonder zijn aangesteld, 
de rechter niet belet om er bewijswaarde aan te hechten; 

Overwegende dat de appelrechters oordelen "dat uit de brief van dr. D ... (. .. ) blijkt 
dat de uitscheidingsperiode van nortestosterone in de urine minder dan acht we
ken is" en dater, om de feitelijke gronden die zij aanwijzen, "geen redenen zijn om 
te twijfelen aan de wetenschappelijke juistheid van de door dr. D ... verstrekte in
lichting"; dat zij aldus aan de kwestieuze brief geen door de wet niet bepaalde bij
zondere bewijswaarde hechten noch de eisers verplichte:ti. om het bewijs van het 
tegendeel te leveren, maar hun beslissing regelmatig met redenen omkleden en naar 
recht verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorge

schreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissingen overeen
komstig de wet zijn gewezen; 

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

15 februari 2000 - ze kamer- Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter- Verslag
gever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal- Advocaat : mr. J. Van Cauwenbergh, Turnhout. 

Nr. 122 

ze KAMER - 15 februari 2000 

1° RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG RECHTEN vAN DE MENS- ARTIKEL 6 - ARTI· 
KEL 6.1- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- HOGER BEROEP- VERSTEK- VERZET- BE
KLAAGDE - WEIGERING TOT VERTEGENWOORDIGING DOOR RAADSMAN- VERZET ONGE
DAAN- RECHTSTREEKSE WERKING VAN VERDRAGSBEPALINGEN- GEVOLG. 

zo RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTI
KEL 6.3- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- HOGER BEROEP- VERSTEK- VERZET- BE
KLAAGDE - WEIGERING TOT VERTEGENWOORDIGING DOOR RAADSMAN - VERZET ONGE
DAAN- RECHTSTREEKSE WERKING VAN VERDRAGSBEPALINGEN- GEVOLG. 

3° HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) RECHTSPLE
GING IN HOGER BEROEP- VERSTEK- VERZET- BEKLAAGDE- WEIGERING TOT VERTEGEN
WOORDIGING DOOR RAADSMAN- VERZET ONGEDAAN- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS
ART. 6.1- ART. 6.3, C- RECHTSTREEKSE WERKING VAN VERDRAGSBEPALINGEN- GEVOLG. 

4 o VERZET- STRAFZAKEN- RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP- VERSTEK- VERZET- BE
KLAAGDE- WEI GERING TOT VERTEGENWOORDIGING DOOR RAADSMAN- VERZET ONGE
DAAN- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6.1- ARTIKEL 6.3.0- RECHTSTREEKSE 
WERKING VAN VERDRAGSBEPALINGEN- GEVOLG. 

5° CASSATIE- VERNIETIGING. OMVANG- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- BEKLAAGDE 
EN VERDACHTE - VEROORDELING BIJ VERSTEK- VERZET- VERZET ONGEDAAN- CASSATIE
BEROEP TEGEN BEIDE BESLISSINGEN- VERNIETIGING VAN ARREST OP VERZET - GEVOLG T.A.V 
EERSTE ARREST. 
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1°, 2°, 3° en 4° De appelrechters die op het verzet van de beklaagde deze het recht ont
zeggen zich te laten vertegenwoordigen door een raadsman en het verzet ongedaan 
verklaren, ontnemen hem de mogelijkheid zijn verdediging voor te dragen door de 
raadsman van zijn keuze en schenden aldus artt. 6.1 en 6.3.c E. V.R.M., nu ver
melde verdragsbepalingen rechtstreekse werking hebben in de interne rechtsorde en 
voorrang hebben op de voor de beklaagde minder gunstige internrechtelijke regel be
paald bij art. 185 en 211 Sv. (1) (Artt. 6.1 en 6.3.c, E.V.R.M.; 185 en 211 Sv.) 

5° Wanneer het cassatieberoep van de beklaagde gericht is tegen het bij verstek gewe
zen arrest en tegen het arrest waarbij het verzet ongedaan wordt verklaard, ont
neemt de vernietiging uitgesproken op de tegen het tweede arrest gerichte voorzie
ning aan het verstekarrest het definitief karakter dat het ten gevolge van het verwerpen 
van het verzet verkregen had; derhalve dient het onderzoek van de voorziening te wor
den uitgesteld totdat de op het verzet te wijzen beslissing in kracht van gewijsde is 
gegaan (2). 

(N ... ,M ... ) 

ARREST 

(A.R. P.98.0760.N) 

HET HOF;- Gelet op de bestreden arresten, respectievelijk op 3 maart 
en 12 mei 1998 door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen; 

Gelet op het arrest van het Hof van 23 december 1997; 

(1) Cass., 16 maart 1999, A.R. P.98.086l.N, nr. 158. 

(2) De oplossing van het geannoteerde arrest sluit naadloos aan bij Cass., 20 maart 1967 (A. C., 
1967, 906). In de noot getekend E.K. onder vernoemd arrest wordt de aldus weerhouden oplo
sing nader uitgelegd. 

Ontvankelijk cassatieberoep kan worden ingesteld tegen een beslissing van veroordeling bij ver
stek enerzijds en tegen de latere beslissing die het verzet wegens niet-verschijning van de verzet
doende partij ongedaan verklaart anderzijds (Cass., 12 sept. 1979, A. C., nr. 21). 

Bij vernietiging van de beslissing die het verzet ongedaan verklaart, blijft de vraag welk ge
volg moet gegeven worden aan het cassatieberoep, gericht tegen de eerte beslissing van veroor
deling bij verstek. De door het Hofweerhouden oplossing blijkt te vertrekken van de stelling dat 
de rechter op verwijzing alsdan zich terug in dezelfde toestand bevindt als de rechter die van het 
verzet kennisneemt. Met name zou hij terug het verzet ongedaan kunnen verklaren indien de ei
ser in verzet niet verschijnt. Zulks heeft dan voor gevolg dat de eerste veroordeling bij verstek haar 
volledige gelding blijft behouden, zodat het hiertegen gerichte cassatieberoep nog op zijn meri
tes zal dienen te worden onderzocht. 

Art. 208 Sv. bepaalt dat het verzet van rechtswege dagvaarding meebrengt tegen de eerstko
mende terechtzitting na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, of van drie dagen in
dien eiser in verzet zich in hechtenis bevindt. Kan deze bepaling van de rechtsdag door de wet nog 
aangehouden worden na een procedure in cassatie? Hoe kan m.a.w. de eerstkomende terechtzit
ting worden bepaald voor de rechter op verwijzing ? M.b.t. de voorwaarden en omstandigheden 
waarin een verzet ongedaan kan worden verklaard, zijn rechtspraak en doctrine immers vrij res
trictief (R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, 1999, nr. 2179 e.v.). Bovendien maakt in 
strafzaken de·verwijzing na cassatie de zaak aanhangig bij de aangewezen rechter (Cass., 19 juni 
1990, A.R. 4595, nr. 609). 

Indien derhalve zou worden aangenomen dat de rechter op verwijzing niet meer in de voor
waarden verkeert om het verzet ongedaan te verklaren, bij ontstentenis van een - nieuwe - eerst
komende terechtzitting na het instellen van het verzet, blijft hem enkel de mogelijkbeid op ver
zet de grond van de zaak te onderzoeken, als de ontvankelijkheid van het verzet niet meer in het 
geding kan worden gebracht. 

De rechter op verwijzing en op verzet kan daarbij uitspraak doen op tegenspraak of opnieuw bij 
verstek. 

In die veronderstelling is het cassatieberoep dat ook gericht was tegen de eerste veroordeling 
bij verstek zonder voorwerp, nu de vernietiging van de beslisisng waarbij het hiertegen inge
stelde verzet ongedaan werd verklaard voor gevolg heeft dat de rechter op verwijzing en op ver-
zet hoe dan ook opnieuw ten gronde de zaak zal dienen te beoordelen. M.D.S. 
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Overwegende dat het hofvan beroep ter terechtzitting van 20 januari 1998 
de zaak ten laste van de eisers, buiten hun aanwezigheid ten gronde heeft 
behandeld; dat bij arr.est uitgesproken bij verstek op 3 maart 1998 het hof 
van beroep de eisers heeft veroordeeld tot straf we gens de hen ten laste ge
legde feiten en hun onmiddellijke aanhouding heeft bevolen; 

Overwegende dat het hof van beroep, op het verzet van de eisers, ter te
rechtzitting van 14 april1998 de zaak ten laste van de eisers, buiten hun aan
wezigheid heeft behandeld; dat uit het proces-verbaal van de vermelde te
rechtzitting blijkt dat de raadsman van de eisers het hof van beroep heeft 
verzocht zijn clienten "te vertegenwoordigen ter verdediging"; dat bij ar
rest uitgesproken op 12 mei 1998 het verzoek werd afgewezen en het ver
zet van de eisers ongedaan werd verklaard; 

A. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen het arrest van 12 mei 
1998: 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de algemene rechtsbeginselen die de strafrechtspleging beheersen en 

het algemeen erkend rechtsbeginsel van het recht op verdediging en artikel 6, lid 1, 
en lid 3 EVRM, 

doordat het hof van beroep meester P ... niet tot het voeren van de verdediging heeft 
toegelaten, terwijl meester P ... uitdrukkelijk heeft verzocht het woord ter verdedi
ging te mogen voeren in opdracht van de eisers, 

terwijl, inmiddels vaste jurisprudentie van het Europees Hof is dat een verdachte 
ook in geval van niet-verschijning recht heeft op verdediging door een advocaat : 

Overwegende dat de appelrechters beslissen "dat het hof geen toelating ver
leent aan meester P ... om (eisers) te vertegenwoordigen"; 

Dat zij vervolgens vaststellen "dat (de eisers) ter terechtzitting van het hof 
van 14 april1998 niet verschenen zijn om de gegrondheid van hun verzet te 
bewijzen" en op grond hiervan oordelen "dat het verstek aan (de eisers) te 
wijten is" en het verzet van de eisers ongedaan verklaren; 

Overwegende dat de appelrechters zijn geadieerd ingevolge het verzet van 
de eisers; 

Dat zij te dezen uitspraak doen over de tegen de eisers ingestelde straf
vordering, maar daarbij, overeenkomstig artikel208, derde lid, Wetboek van 
Strafvordering, in afwezigheid van de eisers, de grond van de zaak niet on
derzoeken; 

Overwegende dat de appelrechters door in die omstandigheden de ei
sers het recht te ontzeggen zich te Iaten vertegenwoordigen door hun raads
man, hen de mogelijkheid ontnemen hun verdediging voor te dragen door de 
raadsman van hun keuze, mitsdien de artikelen 6, lid 1, en 6, lid 3, c, E.V.R.M. 
schenden; 

Overwegende dat de vermelde verdragsbepalingen rechtstreekse wer
king hebben in de interne rechtsorde en voorrang hebben op de voor de be
klaagde minder gunstige internrechtelijke regel bepaald bij de artikelen 185 
en 211 Wetboek van Strafvordering; 

Dat het middel gegrond is; 
B. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen het arrest van 3 maart 

1998 : 
Overwegende dat de hierna uit te spreken vernietiging van het arrest van 

12 mei 1998 waarbij het verzet van de eisers ongedaan wordt verklaard, aan 
het arrest bij verstek van 3 maart 1998 het definitief karakter ontneemt dat 
het ten gevolge van het verwerpen van het verzet gekregen had; 
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Dat er derhalve grond is om het onderzoek van de voorzieningen aan te houden 
totdat de op verzet te wijzen beslissing in kracht van gewijsde is gegaan; 

Om die redenen, vernietigt het arrest uitgesproken op 12 mei 1998 be
halve in zoverre het beslist dat het verzet ontvankelijk is; houdt de beslis
sing omtrent de voorzieningen tegen het arrest van 3 maart 1998 aan; be
veelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; legt de helft van de kosten ten laste van de 
Staat en houdt de beslissing 'over de andere helft aan; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent. 

15 februari 2000 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter- Verslag
gever : de h. Londers - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal - Advocaat : mr. K. Luyckx, Antwerpen. 

Nr. 123 

2e KAMER - 15 februari 2000 

1° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE 
- ONTDOKEN BELASTING- SCHADE- BELGISCHE STAAT (MINISTER VAN FINANCIEN)
BURGERLIJKE-PARTIJSTELLING. 

2° BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE- BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING- ONTDOKEN BELASTING- SCHADE - BELGISCHE STAAT (MINISTER VAN FINAN
CIEN)- BURGERLIJKE-PARTIJSTELLING. 

3° BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE- ONRECHTMATIGE B.T.W.· 
AFTREK- BESLISSING VAN DE STRAFRECHTER- VERZET TEGEN DWANGBEVEL- GEZAG VAN 
GEWIJSDE IN STRAFZAKEN. 

4 ° RECHTERLIJK GEWIJSDE- GEZAG VAN GEWIJSDE- STRAFZAKEN- BELASTING OVER 
DE TOEGEVOEGDE WAARDE- ONRECHTMATIGE B.T.W.-AFTREK- BESLISSING VAN DE STRAF
RECHTER- VERZET TEGEN DWANGBEVEL- GEZAG VAN GEWIJSDE IN STRAFZAKEN. 

5° RECHTERLIJK GEWIJSDE- GEZAG VAN GEWIJSDE- BELASTINGZAKEN- BELAS
TING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE- ONRECHTMATIGE B.T.W.-AFTREK- BESLISSING VAN 
DE STRAFRECHTER- VERZET TEGEN DWANGBEVEL- GEZAG VAN GEWIJSDE IN STRAFZA
KEN. 

1 o en 2° Wanneer de belasting ontdoken wordt door het plegen van het misdrijf zelf, 
zoals ten gevolge van een overtreding van art. 45 W.B.T.W., kan de door het mis
drijf ontdoken belasting terzelfder tijd schade uitmaken, zodat deze kan worden in
gevorderd door burgerlijke-partijstelling van de Belgische Staat (min. van Finan
cien); de omstandigheid dat art. 85 W.B. T. W. aan de minister van Financien 
bevoegdheid verleent om de verschuldigde belastingen, interesten, administratieve geld
boeten en toebehoren, bij wijze van dwangbevel in te vorderen, doet daaraan geen af
breuk (1). (Artt. 3 en 4 V.T.Sv.; 45 en 85 W.B.T.W.) 

(1) Cass., 20 juli 1979, A. C., 1978-79, 1307; 27 nov. 1984, A.R. 8126, nr. 193; 9 dec. 1997, A.R. 
P.95.0610.N, nr. 540; zie oak: Cass., 30 juni 1998, A.R. 97.028l.N, nr. 353, en 8 sept. 1999, A.R. 
P.99.0360.F, nr. 441. 
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3°, 4° en 5° Wanneer de strafrechter het misdrijfvan onrechtmatige BTW-aftrek be
wezen heeft verklaard, is de rechter die over een verzet tegen een dwangbevel be
treffende deze onrechtmatige BTW-aftrek moet oordelen, ingevolge het gezag van het 
strafrechtelijk gewijsde door de beslissing van de strafrechter gehouden. (Art. 7 4, 
§ 4, W.B.T.W.) 

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

ARREST 

(A.R. P.98.0836.N ) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 mei 1998 gewezen door 
het Hof van Beroep te Antwerp en; 

A. In zoverre de voorziening is gericht tegen de beslissing op de tegen ei-
ser ingestelde strafvordering : 

Over het vijfde middel, gesteld als uolgt : 

schending van artikel 193 Strafwetboek, 

doordat het arrest stelt dat de overtreding geen louter fiscaal karakter heeft nu het 
een valsheid in geschrifte betreft, 

terwijl het misdrijf omschreven in art. 193 SW vereist dat de vervalser handelde met 
bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden en het arrest niet vaststelt dat het 
misdrijf is gepleegd met bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden, 

zodat het arrest de bepalingen van het art. 193 van het Strafwetboek geschonden 
heeft: 

Overwegende dat, anders dan het middel aanvoert, eiser niet is ver
volgd wegens een inbreuk op artikel 193 Strafwetboek; 

Dat het middel feitelijke grondslag mist; 
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorge

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

B. In zoverre de voorziening is gericht tegen de beslissing op de door ver
weerder tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 

schending van het artikel 85 en artikel 86, van het Wetboek van de Belasting over 
de Toegevoegde waarde, 

doordat het arrest stelt dat het uitvaardigen van een dwangbevel slechts een spe
cifieke mogelijkheid is, voorzien door art. 85 van het BTW-Wetboek, doch dat deze fa
culteit de toegang tot de rechter door middel van de gewone rechtspleging niet be
let, 

terwijl de verschuldigheid van de B.T.W. voortvloeit uit de wet (art. 170, par. 1 Grand
wet), 

en terwijl, om de B.T.W.-schuld in te vorderen, de B.T.W.-administratie beschik.t over 
de procedure van invordering via dwangbevel (art. 85 W.B.T.W.). Dat het dwangbe
vel door de B.T.W.-ontvanger wordt uitgevaardigd en dat het geviseerd en uitvoer
baar verklaard wordt door de gewestelijke directeur van de B.T.W.-administratie. Door 
het opstellen van het dwangbevel maakt de B. T.W.-administratie voor zichzelf een uit
voerbare titel op, op grond waarvan zij de B.T.W., boeten en intresten desnoods met 
dwang kan innen, 
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zodat het bestreden arrest het artikel85 van het BTW-Wetboek schendt 

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 74, § 1, van het Wetboek van de 
Belasting over de Toegevoegde Waarde, de strafvordering door het open
baar ministerie wordt uitgeoefend; 

Dat, bij ontstentenis van een andersluidende bepaling, de burgerlijke
partijstelling volgens de gemeenrechtelijke regels mogelijk is; 

Overwegende dat de omstandigheid dat artikel 85 van het Wetboek van 
de Belasting over de Toegevoegde Waarde aan de minister van Financien be
voegdheid verleent om de verschuldigde belastingen, interesten, admini
stratieve geldboeten en toebehoren, bij wijze van dwangbevel in te vorde
ren, daaraan geen afbreuk doet; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel en het derde middel, gesteld als volgt : 

schending art. 3 Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, 

doordat het bestreden arrest stelt dat de ontdoken rechten, fiscale geldboeten en aan-
horigheden die krachtens het BTW-Wetboek verschuldigd waren, de bij de wet be
paalde vergoeding uitmaken we gens schade door het misdrijf van het ten onrechte in 
aftrek brengen van BTW-bedragen veroorzaakt, 

terwijl de BTW-schuld geen schade is die in rechtstreeks oorzakelijk verband staat 
met het beweerde misdrijf, 

zodat het bestreden arrest de beginselen verwoord in het art. 3 Voorafgaande Ti
tel van het Wetboek Strafvordering schendt; 

schending van artikel 73sexies BTW-Wetboek, 

doordat het bestreden arrest oordeelt dat de burgerlijke partij hier geen outdo
ken belasting vordert maar schadevergoeding, 

terwijl de kwalificatie schadevergoeding strijdig is met artikel 73sexies voormeld, 

zodat het bestreden arrest ten onrechte uitgaat van het begrip schadevergoe
ding: 

Overwegende dat de middelen uitgaan van de onderstelling dat ontdo
ken belasting geen door een misdrijf veroorzaakte schade kan uitmaken en 
daarvoor geen vergoeding kan worden gevorderd door burgerlijke
partij stelling; 

Overwegende dat evenwel, wanneer de belasting ontdoken wordt door het 
plegen van het misdrijf zelf, zoals hier ten gevolge van een overtreding van 
artikel 45 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, 
de door het misdrijf ontdoken belasting tezelfdertijd schade kan uitma
ken, zodat deze kan worden ingevorderd door burgerlijke-partijstelling; 

Dat de middelen falen naar recht; 

Over het vierde middel, gesteld als volgt : 

schending van het artikel 74, par. 4, BTW-Wetboek, 

doordat het arrest oordeelt dat art. 7 4, par. 4 geen toepassing kan vinden ver
mits de aanhangig zijnde overtreding geen louter fiscaal karakter heeft, nu het een 
valsheid in geschrifte betreft, zodat art. 4 Voorafgaande Titel van het Wetboek van Straf
vordering van toepassing is, 

terwijl inzake B.T.W. de strafrechter ook ertoe gehouden is de uitspraak over de ten
lasteleggingen van de B.T.W.-misdrijven uit te stellen indien de oplossing van een ge
schil over de B.T.W.-schuld als dusdanig hem van aard lijkt te zijn de uitspraak over 
de strafvordering te kunnen be'invloeden, 
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zodat in casu de autonomie van de fiscale procedure geschonden is : 

Overwegende dat overeenkomstig artikel 74, § 4, van het Wetboek van de 
Belasting over de Toegevoegde Waarde, de rechter bij wie de strafvorde
ring aanhangig is, de uitspraak over de telastleggingen of over een ervan moet 
uitstellen wanneer, v66r het sluiten van het debat bij een andere gerechte
lijke overheid een geschil aanhangig wordt gemaakt over de toepassing van 
een bepaling van het vermelde wetboek of van een ter uitvoering ervan ge
nomen besluit, totdat aan dit geschil een einde is gemaakt door een in kracht 
van gewijsde gegane beslissing; 

Overwegende dat het middel schending van vermelde wetsbepaling aan
voert om reden dat eisers veroordeling door de strafrechter tot schadever
goeding voor ontdoken BTW een andersluidende beslissing van de recht
bank van eerste aanleg, die zou moeten oordelen over het verzet dat eiser 
eventueel tegen een dwangbevel betre:ffende die ontdoken BTW kan instel
len, verhindert; 

Overwegende dat artikel 74, § 4, van het Wetboek van de Belasting over 
de Toegevoegde Waarde niet toepasselijk is wanneer bij een andere gerech
telijke overheid nog geen geschil aanhangig werd gemaakt; dat bovendien, 
wanneer de strafrechter het misdrijf van onrechtmatige BTW-aftrek bewe
zen heeft verklaard, het gezag van het strafrechtelijk gewijsde de rechter die 
over een verzet tegen een dwangbevel betre:ffende deze onrechtmatige BTW
aftrek moet oordelen, door de beslissing van de strafrechter gehouden is; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

15 februari 2000- 2e kamer- Voorzitter: de h. Holsters, voorzitter- Verslag
gever : de h. Landers - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Z. Miskovic, Tongeren. 

Nr. 124 

2e KAMER - 15 februari 2000 

1 o BESLAG- ALLERLEI- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- VERMOGENSVOORDELEN- SE
CUNDAIRE VERMOGENSVOORDELEN- WETTELIJKE VOORWAARDEN- BEWIJS -AANWIJZIN
GEN. 

2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BESLAG- VERMOGENSVOORDELEN- SECUN

DAIRE VERMOGENSVOORDELEN- WETTELIJKE VOORWAARDEN- BEWIJS -AANWIJZINGEN. 

3° STRAF- ANDERE STRAFFEN- VERMOGENSVOORDELEN- WITWASSEN- VERBEURDVER
KLARING- TOEPASSING. 

4 o HELING- WITWASSEN VAN VERMOGENSVOORDELEN - VERBEURDVERKLARING- TOE
PASSING. 
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1 o en 2° De procureur des Konings en de onderzoeksrechter kunnen de goederen en waar
den die in de plaats zijn gesteld van vermogensvoordelen en de inkomsten uit deze 
belegde voordelen in beslag nemen zonder dat is vereist dat het bewijs wordt gele
verd dat deze beantwoorden aan de in art. 42, 3°, Sw. bepaalde voorwaarden, nu vol
doende is dat er dienaangaande aanwijzingen bestaan. (Artt. 35, 35bis, 89 Sv. (1) en 
42, 3°, Sw.) 

3° en 4° De bijzondere verbeurdverklaring van vermogensvoordelen die voortkomen uit 
een misdrijf kan ook worden uitgesproken ten laste van natuurlijke personen die straf
rechtelijk verantwoordelijk of medeverantwoordelijk zijn voor het misdrijf zoals be
doeld in art. 505, eerste lid, 2°, 3°, 4°, Sw., gepleegd door een derde, weze het een rechts
persoon (2). (Artt. 42 en 505 Sw.). 

(HOF TER POORTERWALLE N.V.) 

ARREST 

(A.R. P.99.1664.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 november 1999 gewe
zen door het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling; 

I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij uit
spraak wordt gedaan over de regelmatigheid van de betwiste beslag
maatregelen : 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 35, 35bis, 89 van het Wetboek van Strafvordering, zo

als deze bepalingen werden ingevoerd en gewijzigd door de wet van 20 mei 1997 en 
42, inzonderheid 3°, van het Strafwetboek, 

doordat, het bestreden arrest het beroep van eiseres, dat strekte tot de opheffing van 
de beslagen gelegd op het onroerend goed gestaan en gelegen te 3850 Nevele, IJsbeer
laan, 7, evenals op de bankrekeningen 800-2240281-47, 880-2242195-20, 800-
7176092-13 en de boekhouding en allerlei niet nader gei:nventariseerde stukken, af
wijst als ongegrond met haar veroordeling tot de gerechtskosten ad 759 frank op grond 
van de motieven : "dat er ernstige aanwijzingen blijken dat gepoogd werd de goede
ren die conform artikel 35 tot 39, 87 en 89 van het Wetboek van Strafvordering voor 
beslag vatbaar zijn, via de constructie van de rechtspersoon te onttrekken aan het be
slag, zodat er een rechtstreeks causaal verband bestaat tussen de inbeslagname en 
de onderzochte misdrijven", 

terwijl, de onderzoeksrechter krachtens de toepasselijke artikelen 35 en 89 van het 
Wetboek van Strafvordering, zoals deze bepalingen gewijzigd werden door de wet van 
20 mei 1997, slechts vermag tot inbeslagname over te gaan van "de voorwerpen be
doeld in artikel 42 van het Strafwetboek, de wapens en tevens alles (. .. ) wat een uit 
het misdrijfverkregen vermogensvoordeel schijnt te vormen", mits wat de onroe
rende goederen betreft de procedure voorzien in artikel35bis van het Wetboek van 
StrafVordering, zoals ingevoerd door de wet van 20 mei 1997, na te leven "indien de 
zaken die het uit het misdrijfverkregen vermogensvoordeel schijnen te vormen on
roerende goederen zijn"; daaruit volgt dat de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit 
het misdrijf zijn verkregen reeds voor beslag vatbaar zijn eens zij een uit dat mis
drijf verkregen vermogensvoordeel schijnen te vormen, daar waar de goederen en waar
den die krachtens artikel42, 3°, van het Strafwetboek in de plaats van die ge
noemde primaire vermogensvoordelen zijn gesteld en de inkomsten uit de belegde 

(1) De te dezen toepasselijke versie van de tekst van artikel 35 Sv. betrof die zoals gewijzigd door 
art. 16 van de wet van 20 mei 1997 en v66r de wetswijziging door art. 2 van de wet van 14 jan. 
1999. 

(2) Zie Cass., 31 juli 1995, A.R. P.95.0807.F, nr. 352; 18 maart 1997, A.R. P.96.104l.N, nr. 152, 
en de conclusie van advocaat-generaal Bresseleers; 10 feb. 1999, A.R. P.98.0826.F, nr. 74. 
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voordelen dat enkel zijn indien is aangetoond dat zij daadwerkelijk aan genoemd ar
tikel42, 3°, beantwoorden zonder dat enige schijn terzake voldoende is, 

zodat, het bestreden arrest zijn beslissing dat de betwiste beslagen regelmatig zijn 
niet wettig verantwoordt door enkel te gewagen van ernstige aanwijzingen dat de in 
beslag genomen goederen het konden worden en dus van enige schijn in plaats van 
het vereiste geleverde bewijs dat zij beantwoorden aan goederen en waarden die in 
de plaats van de primaire vermogensvoordelen zijn gesteld of aan inkomsten uit die 
belegde voordelen zoals geviseerd in artikel42, 3°, van het Strafwetboek (scherr
ding van de in de aanhef van het mid del aangehaalde bepalingen) : 

Overwegende dat artikel 35 Wetboek van Strafvordering, zoals het van toe
passing was op de datum waarop het bewarend beslag werd gelegd, be
paalt dat de procureur des Konings of, met toepassing van artikel 89 van dit
zelfde wetboek, de onderzoeksrechter de voorwerpen bedoeld in artikel 42 
Strafwetboek, de wapens en tevens alles wat een uit het misdrijf verkre
gen vermogensvoordeel schijnt te vormen, en ten slotte alles wat dienen kan 
om de waarheid aan de dag te brengen, in beslag neemt; dat indien de za
ken die het uit het misdrijf verkregen vermogensvoordeel schijnen te vor
men onroerende goederen zijn, artikel 35bis van hetzelfde wetboek be
paalt dat bewarend beslag op onroerend goed gedaan wordt; 

Overwegende dat alles wat een uit het misdrijf verkregen vermogens
voordeel schijnt te vormen zoals bedoeld in artikel 35 voormeld, niet ai
leen de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkre
gen beoogt, maar ook alles wat onrechtstreeks eruit voortvloeit, zodus 
eveneens de goederen en waarden die in de plaats van deze vermogens
voordelen worden gesteld of de inkomsten uit de belegde voordelen, zoals be
doeld in artikel 42, 3°, Strafwetboek; 

Dat de artikelen 35 en 35bis Wetboek van Strafvordering niet vereisen dat 
het bewijs geleverd is dat de goederen en waarden die in de plaats zijn ge
steld van vermogensvoordelen en de inkomsten uit deze belegde voorde
len, beantwoorden aan de in artikel 42, 3a, Strafwetboek bepaalde voor
waarden, om in beslag te worden genomen, maar enkel dat er dienaangaande 
aanwijzingen bestaan; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 35, 35bis, 89 van het Wetboek van Strafvordering, zo
als deze bepalingen werden ingevoerd en gewijzigd door de wet van 20 mei 1997, 42 
en 43 his van het Strafwetboek, 

doordat, het bestreden arrest het beroep van eiseres, dat strekte tot de opheffing van 
de beslagen gelegd op het onroerend goed gestaan en gelegen te 3850 Nevele, IJsbeer
laan, 7, evenals op de bankrekeningen 800-2240281-47, 880-2242195-20, 800-
7176092-13 en de boekhouding en allerlei niet nader ge'inventariseerde stukken, af
wijst als ongegrond met haar veroordeling tot de gerechtskosten ad 759 frank op grond 
van de motieven: "dater ernstige aanwijzingen blijken dat gepoogd werd de goede
ren die conform artikel 35 tot 39, 87 en 89 van het Wetboek van Strafvordering voor 
beslag vatbaar zijn, via de constructie van de rechtspersoon te onttrekken aan het be
slag, zodat er een rechtstreeks causaal verband bestaat tussen de inbeslagname en 
de onderzochte misdrijven" , 

terwijl, in de zin van artikel42, 3°, van het Strafwetboek een onroerend goed slechts 
als een goed kan worden beschouwd dat in de plaats is gesteld van de vermogens
voordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, zo het middels deze 
vermogensvoordelen werd aangeschaft; van het onroerend goed gelegen te Nevele, 
IJsbeerlaan, 7, de Onderzoeksrechter in zijn beschikking dd. 31 juli 1997 tot bewa
rend onroerend beslag op grond van de artikelen 35, 35bis en 89 van (het) Wetboek 
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van Strafvordering, zoals gewijzigd en ingevoerd door de wet van 20 mei 1997, en
kel beweert dat verbouwingen aan dat pand gefinancierd zouden zijn met gelden af
komstig uit de onderzochte misdrijven, 

zodat, het bestreden arrest onwettig beslist dat het betwiste bewarend onroerend 
beslag regelmatig is omdat de omstandigheid dat verbouwingen gefinancieerd zou
den zijn met gelden afkomstig van de onderzochte misdrijven niet maakt dat dit goed 
in de plaats gesteld werd van een vermogensvoordeel dat rechtstreeks uit het mis
drijfvoortkomt (schending van de in de aanhefvan het middel aangehaalde bepa
lingen): 

Overwegende dat het mid del in zijn geheel het Hof verplicht tot een on
derzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is, mitsdien niet ontvanke
lijk is; 

Over het vierde middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 35, 35bis, 89 van het Wetboek van Strafvordering, zo

als deze bepalingen werden ingevoerd en gewijzigd door de wet van 20 mei 1997, 42 
en 43bis van het Strafwetboek, 

doordat, het bestreden arrest het beroep van eiseres, dat strekte tot de opheffing van 
de beslagen gelegd op het onroerend goed gestaan en gelegen te 3850 Nevele, IJsbeer
laan, 7, evenals op de bankrekeningen 800-2240281-4 7, 880-2242195-20, 800-
7176092-13 en de boekhouding en allerlei niet nader gei:nventariseerde stukken, af
wijst als ongegrond met haar veroordeling tot de gerechtskosten ad 759 frank op grond 
van de motieven: "dater ernstige aanwijzingen blijken dat gepoogd werd de goede
ren die conform artikel 35 tot 39, 87 en 89 van het Wetboek van Strafvordering voor 
beslag vatbaar zijn, via de constructie van de rechtspersoon te onttrekken aan het be
slag, zodat er een rechtstreeks causaal verband bestaat tussen de inbeslagname en 
de onderzochte misdrijven", 

terwijl, de artikelen 35, 35bis en 89 van het Wetboek van Strafvordering, zoals in
gevoerd en gewijzigd door de wet van 20 mei 1997, de inbeslagname niet voorzien van 
de in artikel 43bis, lid 2, van het Strafwetboek geviseerde vermogensvoordelen be
doeld in artikel 42, 3°, van hetzelfde wetboek die niet in het vermogen van de ver
oordeelde worden gevonden, 

en terwijl, eerste onderdeel, op datum van inbeslagname de vermogensvoordelen die 
niet (in) het vermogen van de inverdenkinggestelde worden gevonden, maar in het ver
mogen van een derde, slechts vatbaar zijn voor de bijzondere facultatieve verbeurd
verklaring voorzien in artikel 43bis van het Strafwetboek, 

zodat, het bestreden arrest door enkel vast te stellen dat er ernstige aanwijzin
gen blijken dat gepoogd werd de goederen via de constructie van de rechtspersoon te 
onttrekken aan het beslag, zijn beslissing niet wettig verantwoordt omdat de en
kele vaststelling van aanwijzingen in het ongewisse laat, minstens niet uitsluit dat 
de latere bijzondere verbeurdverklaring door de veroordelende rechter ten gronde slechts 
zal kunnen geschieden op grond van artikel 43bis van het Strafwetboek in welk ge
val de inbeslagname onwettig is (schending van de in de aanhefvan het middel aan
gehaalde bepalingen), 

en terwijl, tweede onderdeel, de bijzondere verbeurdverklaring van artikel42, 3°, van 
het Strafwetboek of van artikel43bis van hetzelfde wetboek door de veroordelende rech
ter ten gronde niet kan worden uitgesproken lastens de natuurlijke persoon die als 
strafrechtelijk aansprakelijke veroordeeld wordt voor de vennootschap die enig mis
drijfheeft begaan, maar welke rechtspersoon de vermogensvoordelen eruit heeft be
komen; uit de stukken van de rechtspleging waarop het Hof vermag acht te slaan niet 
blijkt dat de inverdenkinggestelden in een andere hoedanigheid vervolgd worden dan 
als natuurlijke persoon, strafrechtelijk aansprakelijk voor de door de NV ATC ver
meend begane misdrijven, 

zodat, het bestreden arrest door enkel vast te stellen dater ernstige aanwijzin
gen blijken dat gepoogd werd de goederen via de constructie van de rechtspersoon te 
onttrekken aan het beslag, zijn beslissing niet wettig verantwoordt omdat de en
kele vaststelling van aanwijzingen in het ongewisse laat, minstens niet uitsluit dat 
de latere bijzondere verbeurdverklaring door de veroordelende rechter ten gronde ten 
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laste van de inverdenkinggestelden niet zal kunnen worden uitgesproken (schen
ding van de in de aanhef van het middel aangehaalde bepalingen) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat de personen ten laste van wie het gerechtelijk onderzoek is inge
steld, verdacht zijn van onder meer witwassen van vermogensvoordelen, fei
ten strafbaar gesteld bij artikel505, eerste lid, 2o, 3° en 4°, tweede en vijfde 
lid, Strafwetboek; 

Overwegende dat het derde lid van artikel 505 voornoemd bepaalt dat de 
zaken bedoeld in het 2° , 3° en 4° van het eerste lid het voorwerp uitma
ken van de misdrijven die gedekt worden door deze bepalingen in de zin van 
artikel 42, 1 o, Strafwetboek en worden verbeurdverklaard ook indien zij geen 
eigendom zijn van de veroordeelde, zonder dat deze verbeurdverklaring noch
tans de rechten van derden op de goederen die het voorwerp uitmaken van 
de verbeurdverklaring, schaadt; 

Dat het onderdeel dat ervan uitgaat dat de vermogensvoordelen, waar
den, goederen ofinkomsten bedoeld bij artikel42, 3°, Strafwetboek die in het 
vermogen van een derde terechtkomen, slechts vatbaar zijn voor de ver
beurdverklaring bepaald bij artikel 43bis, tweede lid, van dit wetboek, zo
dat deze voordelen niet vatbaar zijn voor beslag, faalt naar recht; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat de bijzondere verbeurdverklaring van vermogens
voordelen die voortkomen uit een misdrijf ook kan worden uitgesproken ten 
laste van een natuurlijke persoon die strafrechtelijk verantwoordelijk of me
deverantwoordelijk is voor het misdrijf zoals bedoeld in artikel 505, eerste 
lid, 2°, 3° en 4°, Strafwetboek, gepleegd door een derde, weze het een rechts
persoon; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 

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

II. In zoverre de voorziening gericht is tegen het overige van de beslis
sing: 

Overwegende dat mr. Thomas Delahaye, advocaat bij het Hof van Cas
satie, bij akte ter griffie van het Hof neergelegd op 24 december 1999, ver
klaart namens eiseres afstand zonder berusting van de voorziening te doen 
in zoverre de bestreden beslissing niet de regelmatigheid van de betwiste 
beslagmaatregelen betreft; 

Om die redenen, ongeacht het derde middel, dat geen betrekking heeft op 
de regelmatigheid van de betwiste onderzoekshandeling, verleent akte van 
de afstand; verwerpt de voorziening voor het overige; veroordeelt verzoek
ster in de kosten. 

15 februari 2000 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter- Verslag
geuer : de h. Maffei - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal - Aduocaat : mr. P. Wauters, Brussel. 
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Nr. 125 

29 KAMER - 15 februari 2000 

1 o ARBITRAGEHOF- PREJUDICIELE VRAAG- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- VER
ZOEK TOT VERRICHTEN VAN EEN BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELING- BESLISSING VAN DE 
KAMER VAN INBESClillLDIGINGSTELLING- GEEN ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP- DISCRI
MINATIE - VERPLICHTING TOT VRAAGSTELLING DOOR HET HOF. 

2° PREJUDICIEEL GESCHIL- STRAFZAKEN - ARBITRAGEHOF- PREJUDICIELE VRAAG 
- STRAFVORDERING- VERZOEK TOT VERRICHTEN VAN EEN BIJKOMENDE ONDERZOEKS
HANDELING- BESLISSING VAN DE KAMER VAN INBESClillLDIGINGSTELLING- GEEN ONMID
DELLIJK CASSATIEBEROEP - DISCRIMINATIE - VERPLICHTING TOT VRAAGSTELLING DOOR HET 
HOF. 

1 o en 2° De aangevoerde discriminatie bestaande in het feit dat tegen de beslissin
gen van de kamer van inbeschuldigingstelling, genomen bij toepassing van art. 61quin
quies Sv., geen onmiddellijk cassatieberoep openstaat omdat hierdoor andere proces
partijen of derden van het afgewezen verzoek tot het verrichten van een bijkomende 
onderzoekshandeling kennis zullen krijgen zodat dit later niet meer nuttig zou kun
nen worden uitgevoerd, heeft niets uitstaande met de vraag naar de mogelijkheid van 
een onmiddellijk cassatieberoep, nu andere procespartijen oak na een onmiddellijk 
verworpen cassatieberoep van het afgewezen verzoek om het verrichten van een bij
komende onderzoekshandeling kennis zouden kunnen krijgen; het Hof dient der
halve de opgeworpen prejudiciele vraag aan het Arbitragehofniet te stellen (1\ (Artt. 
61quinquies en 416 Sv.; 26, § 2, Bijzondere Wet Arbitragehof.) 

(C ... ) 

ARREST 

(A.R. P.00.0033.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 december 1999 gewe
zen door het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling; 

Overwegende dat eiser over de ontvankelijkheid van zijn voorziening het 
volgende aanvoert : 

"Artikel416 Wetboek van Strafvordering kan geen cassatieberoep ver
hinderen tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waar
bij een verzoek om bijkomende onderzoeksmaatregelen krachtens artikel 
61quinquies werd afgewezen, inzonderheid wanneer de bijkomende 
onderzoeksmaatregelen niet meer nuttig kunnen uitgevoerd worden na
dat de burgerlijke partij voorafgaandelijk aan de procedure voor de correc
tionele raadkamer - die gebeurlijk bevoegd is om de in verdenking ge
stelde naar de correctionele rechtbank te verwijzen - kennis zal hebben 
genomen van het dossier en dus van de gevorderde bijkomende maatrege
len of a fortiori wanneer de gevorderde bijkomende onderzoeksmaatregelen 
na het eindarrest ten gronde en de alsdan te voeren cassatieprocedure niet 
meer nuttig zouden kunnen uitgevoerd worden. 

Indien artikel 416 Wetboek van Strafvordering zou gei:nterpreteerd wor
den in die zin dat het in de huidige stand van de procedure een cassatie
beroep tegen het bestreden vonnis zou onmogelijk maken, zou daarmee een 

(1) Zie Cass., 5 nov. 1996, A.R. P.95.1428.N, nr. 417. 



436 HOF VAN CASSATIE 
I 

Nr. 125 

discriminatie ingevoerd worden, aangezien rechtz~ekenden die een bijko
mende onderzoeksmaatregel vorderen die niet meer1 nuttig zou kunnen uit
gevoerd worden nadat andere procespartijen of derd~n van hun verzoek zou
den kennis gekregen hebben, op dezelfde manier ~ehandeld worden als 
rechtzoekenden die een bijkomende onderzoeksmaatregel vorderen. die wel 
nog nuttig zou kunnen uitgevoerd worden nadat andere procespartijen of der
den van hun verzoek zouden kennis gekregen hebben. 

De artikelen 10 en 11 van de Grondwet verzetten er zich tegen dat cate
gorieen van personen die zich t.o.v. de aangevochten rechtsregel in een vol
ledig verschillende situatie bevinden, op identieke wijze worden behan
deld, zonder dat daarvoor een objectieve en redelijke verantwoording bestaat. 

Het bestaan van een dergelijke verantwoording moet worden beoor
deeld, rekening houdend met het doel en met de aard van de in het geding 
zijnde beginselen; het gelijkheidsbeginsel is geschonden wanneer vast
staat dat geen redelijk verband van evenredigheid bestaat tussen de aan
gewende middelen en het beoogde doel. 

Het dient tot weinig de schending van een rechtsregel door de kamer van 
inbeschuldigingstelling nog aan het toezicht van het Hof van Cassatie te on
derwerpen indien de nadelige gevolgen van deze schending door geen en
kele rechtsmacht nog tijdig kunnen rechtgezet worden. 

Het lijkt eiser tot cassatie evident dat inzonderheid een huiszoeking met 
het doel zoals omschreven in zijn verzoekschrift d.d. 03.11.1999 gemakke
lijk kan doorkruist worden door preventieve maatregelen van P ... L ... in
dien deze vooraf kennis heeft van het verzoek van eiser in cassatie"; 

Overwegende dat eiser op die gronden het Hof verzoekt zijn cassatie
beroep ontvankelijk te verklaren, minstens alvorens desbetreffende recht te 
doen een prejudiciele vraag aan het Arbitragehof te stellen, luidend : 

"Schendt artikel416 Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 11 van 
de Grondwet door in elke hypothese te bepalen dat het cassatieberoep te
gen een arrest van onderzoek slechts toegelaten is na het eindarrest, ook in 
de hypothese dat het een arrest betreft van de kamer van inbeschuldiging
stelling over een verzoek in de zin van artikel 61quinquies Wetboek van Straf
vordering betreffende een of meerdere bijkomende onderzoeksmaatregelen 
die niet meer nuttig of even nuttig zullen kunnen uitgevoerd worden na
dat in een verdere fase van de rechtspleging andere procespartijen of der
den van de vordering tot bijkomende onderzoeksmaatregelen zullen ken
nis hebben kunnen krijgen"; 

Overwegende dat het aan de rechter en niet aan het Arbitragehof staat de 
wet uit te leggen; 

Overwegende dat artikel416 Wetboek van Strafvordering duidelijk is en 
geen andere interpretatie toelaat dan dat tegen de beslissingen van de ka
mer van inbeschuldigingstelling betreffende een door de in verdenking ge
stelde of de burgerlijke partij verzochte bijkomende onderzoekshandeling, ge
nomen met toepassing van artikel61quinquies Wetboek van Strafvordering, 
slechts cassatieberoep openstaat na het eindarrest of het eindvonnis; 

Overwegende dat krachtens artikel 26, § 2, eerste en tweede lid, van de 
bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehofhet Hof, indien een 
vraag wordt opgeworpen betreffende onder meer een schending door een wet, 
een decreet of een in artikel 26bis Grondwet bedoelde regel van de artike
len 10, 11 en 24 van de Grondwet, verplicht is daaromtrent aan het Arbitrage
hof een prejudiciele vraag te stellen, uitgenomen wanneer de vordering niet 
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ontvankelijk is om procedureredenen die ontleend zijn aan normen die zelf 
niet het voorwerp uitmaken van het verzoek tot het stellen van de preju
dicitHe vraag; 

Overwegende dat eiser een discriminatie ontwaart in het feit dat tegen de 
beslissingen van de kamer van inbeschuldigingstelling, genomen bij toe
passing van artikel 61quinquies Wetboek van Strafvordering, geen onmid
dellijk cassatieberoep openstaat omdat hierdoor andere procespartijen of der
den van het afgewezen verzoek kennis zullen kunnen krijgen zodat het later 
niet meer nuttig zou kunnen worden uitgevoerd; 

Overwegende dat andere procespartijen ook na een onmiddellijk verwor
pen cassatieberoep van het afgewezen verzoek om het verrichten van een bij
komende onderzoekshandeling kennis kunnen krijgen; dat de aange
voerde discriminatie niets uitstaande heeft met de vraag naar de mogelijkheid 
van een onmiddellijk cassatieberoep; 

Dat het Hof de opgeworpen vraag niet moet stellen; 
Overwegende dat de bestreden beslissing geen eindbeslissing is in de zin 

van artikel 416 Wetboek van Strafvordering; 
Dat de voorziening niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, ongeacht de door eiser aangevoerde middelen, ver
werpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten. 

15 februari 2000 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslag
gever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal. 

Nr. 126 

28 KAMER- 16 februari 2000 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE- STRAF· 
ZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- MOTIVERING IN 
RECHTE - STRAFVORDERING- VEROORDELING- AANWIJZING VAN DE WETTELIJKE BEPA· 
LINGEN- WEGVERKEER- ZWARE OVERTREDING. 

2° WEGVERKEER- WEGVERKEERSWET- WETSBEPALINGEN- ARTIKEL 29- ZWARE OVER
TREDING- STRAFVORDERING- VEROORDELING- MOTIVERING IN RECHTE -AANWIJZING VAN 
DE WETTELIJKE BEPALINGEN. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- MISDRIJF- ELE
MENT VAN DE OMSCHRIJVING- FOUT- VERBETERING- VOORWAARDEN. 

4° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- MISDRIJF- ELE
MENT VAN DE OMSCHRIJVING- FOUT- VERBETERING- VOORWAARDEN. 

1 o en 2° Om naar recht met redenen te zijn omkleed, moet de veroordelende beslis
sing op de strafvordering opgave doen van de wettelijke bepalingen waarbij de be
standdelen van het bewezen verklaarde misdrijf worden vastgesteld alsook van de 
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wetsbepalingen waarbij de strafwordt bepaald (1); wanneer de veroordeling wordt 
uitgesproken wegens een zware overtreding van het Wegverkeersreglement, moet de 
rechter niet bovendien de bepaling vermelden van het K.B. 7 april1976, waarbij de 
genoemde overtreding als een zware overtreding wordt aangewezen, in de zin van art. 
29 Wegverkeerswet (2). (Art. 29 Wegverkeerswet; art. 1 K.B. 7 april 1976.) 

3° en 4o Wanneer de rechter alleen een verschrijving in de telastlegging verbetert, die 
de beklaagde in zijn conclusie overigens ter sprake had kunnen brengen, aange
zien hij over het strafdossier beschikte om zijn verdediging voor te bereiden, wij
zigt de rechter de omschrijving van de feiten niet en miskent hij het recht van ver· 
dediging van de beklaagde niet (3). 

(A. .. ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.99.1526.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 22 september 1999 in ha
ger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Aarlen; 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat de veroordelende beslissing op de strafVordering, om naar 

recht met redenen te zijn omkleed, opgave moet doen van de wettelijke be
palingen waarbij de bestanddelen van het aan de beklaagde ten laste ge
legde misdrijf worden vastgesteld alsook van de wetsbepalingen waarbij de 
straf wordt bepaald; dat, wanneer de veroordeling wordt uitgesproken we
gens een zware overtreding van het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer, de rechter niet bovendien de bepaling moet vermelden van het 
koninklijk besluit van 7 april 1976, waarbij de genoemde overtreding als een 
zware overtreding wordt aangewezen in de zin van artikel 29 van de wet be
treffende de politie over het wegverkeer; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, te dezen, de kwalificatie geeft van 
alle, aan eiseres ten laste gelegde misdrijven, en daarin verduidelijkt dat het 
om een zware overtreding gaat; dat het vonnis opgave doet van de wette
lijke bepalingen waarbij de bestanddelen van het aan de beklaagde ten laste 
gelegde misdrijf worden vastgesteld alsook van de wetsbepalingen waarbij 
de strafwordt bepaald, en te dien einde verwijst naar artikel1 van het ko
ninklijk besluit van 7 april1976; dat het bestreden vonnis zijn beslissing der
halve naar recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

Over het tweede middel : 
Overwegende dat de appelrechters in het beroepen vonnis wel de vast

gestelde snelheden verbeteren, namelijk 79 km/u voor de telastlegging A (in 
plaats van 74 km/u) en 74 km/u voor de telastlegging B (in plaats van 79 kml 
u), maar niet de kwalificatie van de twee soortgelijke, aan eiseres ten laste 

(1) Cass., 24 maart 1999, A.R. P.98.1127.F, nr. 175. 

,(2) Cass., 27 jan. 1982, A.R. 1949 (A. C., 1981-82, nr. 322). 

(3) Zie Cass., 12 april 1994, A.R. P.93.0225.N, nr. 169. 
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gelegde feiten wijzigen; dat zij slechts een verschrijving verbeteren die ei
seres in haar appelconclusie overigens ter sprake had kunnen brengen, aan
gezien zij over het strafdossier beschikte om haar verdediging voor te be
reiden; dat, bijgevolg, het recht van verdediging niet kan zijn miskend; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

En overwegende dat de substanWHe 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 eiseres in de kos
ten. 

16 februari 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, adelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Batsele - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal-Advocaat: mr. J. Baudouin, Neufchateau. 

Nr. 127 

2e KAMER - 16 februari 2000 

1 o BEWIJS- STRAFZAKEN- GESCHRIFTEN- BEWIJSWAARDE- PROCES-VERBAAL VAN DE 
AMBTENAREN VAN HET BOSBEHEER OF VAN DE BOSWACHTERS- GEEN VOEGING BIJ DE DAG
VAARDING. 

2° BOSSEN- PROCES-VERBAAL VAN DE AMBTENAREN VAN HET BOSBEHEER OF VAN DE BOS
WACHTERS- GEEN VOEGING BIJ DE DAGVAARDING- BEWIJSWAARDE. 

3° STRAF- ALLERLEI- VEROORDELING- WEIGERING VAN DE OPSCHORTING VAN DE UIT
SPRAAK- MOTIVERING. 

4o VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VEROORDE
LING- GEWONE OPSCHORTING - WEIGERING- MOTIVERING. 

5° CASSATIE- VERNIETIGING. OMVANG- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- BEKLAAGDE 
EN VERDACHTE- OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING- WEIGERING- ONWETTIGHEID
VERNIETIGING- OMVANG- GRENZEN. 

6° VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VEROORDE
LING- GEWONE OPSCHORTING- WEIGERING- ONWETTIGHEID- VERNIETIGING- OM
V ANG- GRENZEN. 

1 o en 2° De bij art. 133 Bosw. voorgeschreven voeging van de dagvaarding bij het proces
verbaal van de ambtenaren van het bosbeheer of van de boswachters, is alleen ver
eist wanneer de vervolgende partij haar rechtsvordering erop grondt (1); de vervol
gende partij die dat vormvereiste niet naleeft, verliest alleen het recht om zich te 

(1) Zie Cass., 15 feb. 1909 (Bull. en Pas., 1909, I, 141), met concl. adv.-gen. Jansens. 
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beroepen op de bijzondere wettelijke bewijswaarde van dergelijke processen
verbaal, die gelden als bewijs zolang ze niet van valsheid zijn beticht, maar belet niet 
dat zij als gewone inlichtingen kunnen gelden (2). (Artt. 133, 136, 137 en 138 Bos
wetboek.) 

3° en 4 o De beslissing, waarbij het verzoek van de beklaagde tot opschorting van de ver
oordeling wordt afgewezen, moet met redenen omkleed zijn (3). (Art. 3 Probatie
wet.) 

5° en 6° De onwettigheid van de beslissing, waarbij de opschorting van de uit
spraak van de veroordeling wordt geweigerd, brengt de vernietiging mee van de be
slissingen over de straf en over de bijdrage aan het bijzonder fonds tot hulp aan de 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden; de vernietiging strekt zich niet uit tot de 
beslissing waarbij de rechter de misdrijven bewezen heeft verklaard, wanneer de ver
nietiging wordt uitgesproken op een grand die geen verband houdt met de motive
ring van die beslissing; dat is het geval wanneer de onregelmatigheid alleen het ge
volg is van de niet-inachtneming van de uitdrukkelijke verplichting om de weigering 
tot opschorting van de uitspraak van de veroordeling speciaal met redenen te om
kleden (4). 

(J ... E.A. T. S ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.99.1553.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 30 september 1999 in ha
ger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Verviers; 

A In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen over de 
tegen de eisers ingestelde strafvordering : 

Over het tweede middel : 
Overwegende dat artikel 133 van het Boswetboek bepaalt dat de dag

vaarding, op straffe van nietigheid, afschrift van het proces-verbaal moet in
houden; dat de kennisgeving van het proces-verbaal evenwel aileen ver
eist is wanneer de vervolgende partij zijn rechtsvordering erop grondt 
overeenkomstig artikel 136, dat hem daartoe de mogelijkheid geeft; dat, daar
enboven, de vervolgende partij die het proces-verbaal niet bij de dagvaar
ding voegt zoals voornoemd artikel 133 het voorschrijft, aileen het recht ver
liest om zich te beroepen op de bijzondere wettelijke bewijswaarde van de 
processen-verbaal van de ambtenaren van het bosbeheer of van de boswach
ters, welke, krachtens de artikelen 137 en 138 van voormeld wetboek, gel
den als bewijs zolang ze niet van valsheid zijn beticht, maar dit belet niet 
dat dergelijke processen-verbaal door het openbaar ministerie als gewone in
lichtingen kunnen worden aangevoerd en dat zij door de feitenrechter als dus
danig in aanmerking kunnen worden genomen; 

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat de eerste rechter een door het openbaar ministerie opgeroepen ge
tuige heeft gehoord op de terechtzitting van 21 januari 1998 en dat het open
baar ministerie zijn vordering op deze getuigenis heeft gegrond; 

(2) Cass., 17 nov. 1993, A.R. P.93.0878.F, nr. 468. 

(3) Cass., 6 dec. 1995, A.R. P.95.0691.F, nr. 530. 

(4) Zie Cass., 8 feb. 2000, A.R. P.97.1697.N, nr. 98, met concl. eerste adv.-gen. du Jardin. 
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Overwegende dat de appelrechters beslissen "dat de eerste rechter (. .. ) te
recht geoordeeld heeft dat de dagvaarding met betrekking tot de in het Bos
wetboek bedoelde misdrijven niet door nietigheid is aangetast, oak al be
vatte zij geen afschrift van het proces-verbaal, aangezien het openbaar 
ministerie zijn vervolgingen niet op voornoemd proces-verbaal gegrond heeft 
maar het hem ten laste gelegde bewijs wilde leveren door getuigen"; dat zij 
hun beslissing aldus naar recht verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 
Over het eerste middel : 
Overwegende dat, krachtens artikel 3 van de wet van 29 juni 1964 be

treffende de opschorting, het uitstel en de probatie, de beslissing waarbij de 
opschorting wordt toegestaan of geweigerd, met redenen omkleed moet zijn 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 195 van het Wetboek van Straf
vordering; 

Overwegende dat uit de door de eisers op de terechtzitting van 2 septem
ber 1999 neergelegde conclusie blijkt dat zij voor de correctionele recht
bank, die in hager beroep uitspraak deed, subsidiair de opschorting van de 
uitspraak van de veroordeling hebben gevorderd; 

Overwegende dat de appelrechters hun beslissing om die maatregel niet 
toe te staan, met geen enkele reden hebben omkleed; 

Dat het middel gegrond is; 
Overwegende dat de onwettigheid van die beslissing de vernietiging mee

brengt van de beslissingen over de straf en over de bijdrage aan het Bij
zonder Fonds tot Hulp aan de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden; 

Overwegende, evenwel, dat de vernietiging zich niet uitstrekt tot de be
slissing waarbij de appelrechters de misdrijven bewezen hebben ver
klaard, wanneer de vernietiging wordt uitgesproken op een grand die geen 
verband houdt met de motivering van die beslissing; dat is het geval wan
neer de onregelmatigheid, zoals te dezen, aileen het gevolg is van de niet
inachtneming van de uitdrukkelijke verplichting om de weigering tot op
schorting van de uitspraak van de veroordeling speciaal met redenen te 
omkleden; 

En overwegende, voor het overige, dat de substantiele of op straffe van nie
tigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslis
sing overeenkomstig de wet is gewezen; 

B. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen over de 
door verweerder tegen de eisers ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen : 

Overwegende dat de eisers geen bijzonder middel aanvoeren; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uit
spraak doet over de straffen en over de bijdragen tot het Bijzonder Fonds tot 
Hulp aan de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden; verwerpt de voor
ziening voor het overige; veroordeelt elke eiser in de helft van de kosten van 
zijn voorziening en laat de overige kosten ten laste van de Staat; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde vonnis; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctio
nele Rechtbank van Luik, zitting houdend in hager beroep. 

16 februari 2000- 26 kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter
Verslaggeuer : de h. Fettweis - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal - Advocaat : mr. P. Thomas, Verviers. 
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Nr. 128 

2e KAMER- 16 februari 2000 

RECHTERLIJKE ORGANISATIE - STRAFZAKEN- SAMENSTELLING VAN HET RECHTS· 
COLLEGE- NEERLEGGING VAN CONCLUSIE- VERDAGING NAAR EEN LATERE TERECHTZIT· 
TING- ANDERS SAMENGESTELDE RECHTBANK- VONNIS - GEVOLG. 

Het vonnis is nietig, wanneer het is gewezen door een rechtbank waaruan een ofmeer
dere leden de terechtzitting niet hebben bijgewoond waarop het debat is geopend met 
de neerlegging van een conclusie, zonder dat het debat nadien volledig is her
opend of de conclusie opnieuw is ingediend (1). 

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

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.99.1596.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 4 oktober 1999 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling; 

Over het eerste middel : schending van de artikelen 2, 779, eerste lid, en 1042 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat de kamer van inbeschuldigingstelling, in het bestreden arrest, het boger be
roep ongegrond verklaart dat eiser heeft ingesteld tegen de beschikking van 21 sep
tember 1998 van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, waarin 
deze verklaard had "dater geen grond bestaat tot vervolging"; dat het bestreden ar
rest, dat met name uitspraak doet over de door eiser tegen de verdachten inge
stelde burgerlijke rechtsvorderingen, op de terechtzitting van 4 oktober 1999 is ge
wezen door de raadsheren Collin, De Ruyver en Schurmans, 

terwijl de rechterlijke beslissingen aileen kunnen worden gewezen door de rech
ters die alle terechtzittingen van de zaak hebben bijgewoond; dit op straffe van nie
tigheid voorgeschreven vormvereiste tevens moet worden nageleefd door de onderzoeks
gerechten; de zaak, te dezen, is behandeld door de raadsheren Collin, De Ruyver en 
Schurmans op de terechtzitting van 13 september 1999, terwijl het debat is ge
opend door neerlegging van de conclusies van de verdachten op de terechtzitting van 
17 mei 1999; de zaak, na neerlegging van de conclusies van de verdachten op die te
rechtzitting, is verdaagd tot de terechtzitting van 14 juni 1999; uit de processtuk
ken blijkt dat de kamer van inbeschuldigingstelling, op de terechtzitting van 17 mei 
1999, was samengesteld uit de raadsheren Collin, Senaeve en Raes; uit de stukken, 
waarop uw Hof vermag acht te slaan, evenwel niet blijkt dat het de bat volledig is her
opend of dat de conclusies die de verdachten op de terechtzitting van 17 mei 1999 bad
den neergelegd, op de daaropvolgen!ie terechtzitting opnieuw zijn ingediend voor het 
anders samengestelde rechtscollege; uit het proces-verbaal van de terechtzitting van 
13 september 1999 daarentegen blijkt dat de raadsman van de verdachten, meester 
Benoit van Caillie, geen conclusie meer heeft neergelegd, maar alleen "een dossier van 
stukken"; het arrest is gewezen door een rechtscollege waarvan twee leden niet alle 
terechtzittingen hebben bijgewoond waarop de zaak is behandeld, zodat het door nie
tigheid is aangetast; het bestreden arrest nietig is, aangezien het werd gewezen door 
drie raadsheren, van wie er twee, namelijk de raadsheren De Ruyver en Schur
marrs, niet alle terechtzittingen hebben bijgewoond waarop de zaak is behandeld, i.e. 
de terechtzitting van 17 mei 1999, waarop de verdachten conclusies hebben neerge
legd: 

(1) Cass., 6 nov. 1985, A.R. 4276, nr. 147. 
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Overwegende dat het debat is geopend door neerlegging, door de raads
heer van de verweerders, van conclusies op de terechtzitting van 17 mei 1999 
van de kamer van inbeschuldigingstelling, die was samengesteld uit de raads
heren Collin, Senaeve en Raes, maar dat de zaak is berecht door de raads
heren Collin, De Ruyver en Schurmans, die de zaak hebben behandeld op de 
terechtzitting van 13 september 1999, zonder dat het debat ab initio werd 
hervat en zonder dat de conclusies opnieuw werden ingediend voor het an
ders samengestelde rechtscollege; 

Dat het arrest is gewezen door een rechtscollege, waarvan twee leden niet 
alle terechtzittingen hebben bijgewoond waarop de zaak is behandeld, en al
dus door nietigheid is aangetast; 

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 vemietigde arrest; laat 
de kosten ten laste van de Staat; verwijst de zaak naar de anders samen
gestelde kamer van inbeschuldigingstelling van het Hofvan Beroep te Brus
sel. 

16 februari 2000 - 29 kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Geinger. 

Nr. 129 

29 KAMER - 16 februari 2000 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE - STRAF
ZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- NEERGELEGDE STUK
KEN- VERPLICHTING OM TE ANTWOORDEN. 

2° VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- HERROEPING- BESLISSING VAN 
DE COMMISSIE - WETTIGHEID - MOTIVERING. 

3° VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- BESLISSING VAN DE COMMISSIE
MOTIVERING- TOEPASSELIJKE WETGEVING. 

4 o RECHTERLIJK GEWIJSDE - GEZAG VAN GEWIJSDE- STRAFZAKEN- ALGEMEEN 
RECHTSBEGINSEL "NON BIS IN IDEM"- TOEPASSING- COMMISSIE VOOR DE VOORWAARDE
LIJKE INVRIJHEIDSTELLING. 

5° VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- GEZAG VAN GEWIJSDE - ALGE
MEEN RECHTSBEGINSEL "NON BIS IN IDEM"- TOEPASSING. 

6° VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- BESLISSING VAN DE COMMISSIE
ONDERTEKENING DOOR DE SECRETARIS - GEVOLG. 

7° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN- NIEUW MIDDEL- COMMISSIE VOOR DE VOOR
WAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- INZAGE VAN HET DOSSIER- ONTVANKELIJKHEID. 
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go VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- COMMISSIE- INZAGE VAN HET DOS

SIER- CASSATIEMIDDEL- NIEUW MID DEL- ONTV ANKELIJKHEID. 

go HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - RECHTSPLE
GING IN HOGER BEROEP- EENSTEMMIGHEID- COMMISSIE VOOR DE VOORWAARDELIJKE IN
VRIJHEIDSTELLING- TOEPASSING. 

10° VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- BESLISSING- EENSTEMMIG
HEID- VOORWAARDEN. 

1 o De rechter hoeft niet te antwoorden op de op de terechtzitting neergelegde stuk
ken, als niet blijkt dat de inhoud ervan is opgenomen in een regelmatige conclusie 
(1). (Art. 14g Gw.) 

2° De beslissing van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling is re
gelmatig met redenen omkleed en naar recht verantwoord, wanneer die commis
sie, na het bestaan van een wettige grand tot herroeping te hebben vastgesteld, oor
deelt dat die maatregel moet worden genomen in het be lang van de maatschappij, 
van de getroffenen of van de maatschappelijke integratie van de veroordeelde. (Art. 
10 wet 1g maart 1ggg,) 

3° De wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen is niet 
van toepassing op de beslissingen van de commissies voor de voorwaardelijke in
vrijheidstelling (2). (Wet 2g juli 1gg1, wet 1g maart 1ggg,) 

4 o en 5° De regel volgens welke een persoon geen tweede maal kan worden vervolgd we
gens feiten die zijn berecht door een in kracht van gewijsde gegaan vonnis, is al
leen van toepassing op de beslissingen van de strafrechter die uitspraak doet over de 
grand van de vervolgingen (3), en niet op de beslissingen van de commissies voor de 
voorwaardelijke invrijheidstelling. 

6° Uit de omstandigheid dat de secretaris van de commissie voor de voorwaarde
lijke invrijheidstelling een beslissing van die commissie ondertekend heeft overeen
komstig de hem bij wet opgelegde verplichting, kan niet worden afgeleid dat hij aan 
de beraadslaging heeft deelgenomen. (Art. 4, § 4, wet 5 maart 1ggg; art. 6, tweede 
lid, K.B. 10 feb. 1ggg,) 

7o en go Het middel dat voor de eerste maal voor het Hofwordt aangevoerd en waarin 
betoogd wordt dat het dossier niet gedurende ten minste vier dagen v66r de terecht
zitting van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling ter beschik
king van de veroordeelde en van zijn raadsman is gesteld, is nieuw en derhalve niet 
ontvankelijk (4). 

go en 10° Art. 211bis Sv., dat van toepassing is op de appelgerechten, houdt geen ver
band met de rechtspleging inzake voorwaardelijke invrijheidstelling; de beslissing 
tot herroeping van een voorwaardelijke invrijheidstelling wordt genomen met meer
derheid van stemmen, aangezien eenparigheid van stemmen alleen vereist is voor be
slissingen die de invrijheidstelling onder de bij wet gestelde voorwaarden toeken
nen. (Art. 21lbis Sv., art. 4, § 4, wet 5 maart 1ggg,) 

(1) Zie Cass., 2 dec. 1997, A.R. P.97.0019.N, nr. 524. 

(2) Zie Cass., 15 jan. 1996, A.R. S.94.0163.N, 25 jan. 1996, A.R. D.94.0015.N, nrs. 29 en 54; 20 
nov. 1997, A.R. F.95.0025.N en F.95.0037.N, nr. 493. 

(3) Zie Cass., 5 mei 1992, A.R. 6440, nr. 464; H.D. BOSLY en D. V ANDERMEERSCH, Droit de Ia pro
cedure penale, Brugge, 1999, p. 174. 

(4) Zie Cass., 26 maart 1986, A.R. 4919, nr. 472. 
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(E ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.99.1826.F) 

445 

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 13 december 1999 ge
wezen door de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling te Brus
sel; 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat uit de stukken, waarop het Hofvermag acht te slaan, niet 

blijkt dat eiser een schriftelijke conclusie heeft neergelegd of dat hij een mon
delinge conclusie heeft genomen; dat de rechter niet hoeft te antwoorden op 
de op de terechtzitting neergelegde stukken, als niet blijkt dat de inhoud er
van is opgenomen in een regelmatige conclusie; 

Overwegende, voor het overige, dat artikel 10, 2°, van de wet van 18 maart 
1998 tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheid
stelling, bepaalt dat de voorwaardelijke invrijheidstelling kan worden her
roepen, indien in een in kracht van gewijsde gegane veroordeling wordt vast
gesteld dat de voorwaardelijk in vrijheid gestelde een misdaad of een 
wanbedrijf heeft gepleegd v66r het verstrijken van de proeftijd; 

Overwegende dat de bestreden beslissing vaststelt dat eiser voorwaarde
lijk in vrijheid is gesteld op 27 december 1995, en definitief zou worden vrij
gelaten op 29 januari 2001, maar tijdens de proeftijd, met name op 16 april 
1996, opzettelijk voorwerpen heeft vernietigd, en hiervoor bij een in kracht 
van gewijsde gegane vonnis van 11 september 1998 van de Correctionele 
Rechtbank te Nijvel is veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien maan
den en een geldboete van honderd frank; 

Overwegende dat de bestreden beslissing vervolgens vermeldt "dat (ei
ser) misdrijven is blijven plegen, wat van een volslagen gebrek aan eer
bied voor andermans eigendom getuigt, alsook voor de voorwaarden die hem 
in het kader van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling zijn opgelegd"; 

Dat, aldus, de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling, na te 
hebben vastgesteld dat er een wettelijke grand tot herroeping hestand, geoor
deeld heeft dat die maatregel moest worden genomen in het belang van de 
maatschappij, van de getroffenen of van de maatschappelijke integratie van 
de veroordeelde; dat zij haar beslissing bijgevolg met redenen omkleedt en 
naar recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 
Over het tweede middel : 
Overwegende dat de wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen niet van toepassing is op de beslissingen van de com
missies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling; 

Dat het middel, wat dat betreft, faalt naar recht; 
Dat het tweede middel, om de in antwoord op het eerste middel gegeven 

gronden, voor het overige niet kan worden aangenomen; 
Over het derde middel : 
Overwegende dat de regel, volgens welke een persoon geen tweede maal 

kan worden vervolgd wegens feiten die zijn berecht door een in kracht van 
gewijsde gegane vonnis, aileen van toepassing is op de beslissingen van de 
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strafrechter die uitspraak doet over de grond van de vervolgingen, en niet 
op de beslissingen van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheid
stelling; 

Dat het middel faalt naar recht; 
Over het vierde middel : 
Overwegende dat eiser betoogt dat de secretaris van de commissie voor de 

voorwaardelijke invrijheidstelling geen beslissingen van die commissie kan 
ondertekenen, op grond dat hij er geen lid van is; 

Maar overwegende dat artikel 6, tweede lid, van het koninklijk besluit van 
10 februari 1999 houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de voorwaarde
lijke invrijheidstelling, bepaalt dat de door de commissie genomen beslis
singen zowel door de leden die in de zaak zitting gehad hebben als door de 
secretaris ondertekend worden; 

En overwegende dat uit de omstandigheid dat de secretaris de beslis
sing ondertekend heeft overeenkomstig de hem bij wet opgelegde verplich
ting, niet kan worden afgeleid dat hij aan de beraadslaging heeft deelge
nomen; 

Dat het middel faalt naar recht; 
Over het vijfde middel : 
Overwegende dat de beslissing vaststelt dat eiser op de terechtzitting van 

30 november 1999 is verdedigd door zijn raadsman, meester Legein; dat uit 
geen enkel stuk waarop het Hof vermag acht te slaan, volgt dat de com
missie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling kennis heeft genomen van 
het verweermiddel, waarin betoogd wordt dat het dossier niet gedurende ten 
minste vier dagen v66r de terechtzitting ter beschikking van eiser en zijn 
raadsman is gesteld; 

Dat het middel, dat niet voor de eerste maal voor het Hofkan worden aan
gevoerd, niet ontvankelijk is; 

Over het zesde middel : 
Overwegende dat artikel211bis van het Wetboek van Strafvordering, dat 

van toepassing is op appelgerechten, geen verband houdt met de rechtsple
ging inzake voorwaardelijke invrijheidstelling; 

Overwegende dat artikel 4, § 4, van de wet van 5 maart 1998, betref
fende de voorwaardelijke invrijheidstelling, bepaalt dat de beslissing tot her
roeping van een voorwaardelijke invrijheidstelling genomen wordt met meer
derheid van stemmen; dat eenparigheid van stemmen alleen vereist is voor 
beslissingen die de invrijheidstelling onder de bij die bepaling gestelde voor
waarden toekennen; 

Dat het middel faalt naar recht; 
Overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschre

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

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

16 februari 2000 - ze kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal - Advocaat : mr. C. Legein, Brussel. 
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Nr. 130 

29 KAMER - 16 februari 2000 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS- HOGER BEROEP- TERMIJN WAARBINNEN HET HOF VAN 
BEROEP UITSPRAAKMOET DOEN- BEREKENING- UITSTEL OP VERZOEK VAN DE VERDACHTE 
OF VAN ZIJN RAADSMAN- GEVOLG. 

zo CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN- VERBAND MET BESTREDEN BESLISSING- ONT

VANKELIJKHEID. 

3° VOORLOPIGE HECHTENIS- HOGER BEROEP- INZAGE VAN HET DOSSIER 

4 ° VOORLOPIGE HECHTENIS- VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING- ARTIKEL 6.1 E.V.R.M. 
- ARTIKEL 14.1 I.V.B.P.R. - TOEPASSING. 

5° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTI
KEL 6.1 - VOORLOPIGE HECHTENIS - VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - TOEPASSING. 

6° RECHTEN VAN DE MENS- INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLI
TIEKE RECHTEN -ARTIKEL 14.1- VOORLOPIGE HECHTENIS- VOORLOPIGE INVRlJHEIDSTEL
LING- TOEPASSING. 

7° VOORLOPIGE HECHTENIS - VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING- ERNSTIGE AAN
WIJZINGEN VAN SCHULD- ONDERZOEK. 

8° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 5 -ARTI
KEL 5.3- VOORLOPIGE HECHTENIS- REDELIJKE TERMIJN- BEGRIP- BEOORDELING DOOR 
DERECHTER. 

9° VOORLOPIGE HECHTENIS - VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING- REDELIJKE TER
MIJN- BEGRIP- BEOORDELING DOOR DE RECHTER. 

1 o De in art. 30, § 3, tweede lid, Wet Voorlopige Hechtenis, bedoelde termijn van vijf
tien dagen, waarbinnen het hofvan beroep uitspraak moet doen en die geschorst wordt 
tijdens de duur van het op verzoek van de verdachte of van zijn raadsman toege
kende uitstel (1), wordt gerekend van middernacht tot middernacht, vanaf de dag na 
die van de verklaring van hager beroep, en omvat alle dagen, oak de zaterdag, de zon
dag en de wettelijke feestdagen, ongeacht het uur waarop het hager beroep is inge
steld en waarop het arrest is gewezen. (Art. 52, eerste lid, Ger.W.; art. 30, § 3, tweede 
lid, Wet Voorlopige Hechtenis.) 

zo Het middel dat geen verband houdt met de bestreden beslissing, is niet ontvanke
lijk (2). 

3° Art. 21, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis is niet van toepassing op de appidprocedure 
inzake voorlopige hechtenis (3). (Artt. 21, § 3, en 30 Wet Voorlopige Hechtenis.) 

4°, 5° en 6° De artt. 6.1 E.VR.M. en 14.1 I.VB.P.R. zijn niet van toepassing op de vonnis
gerechten die uitspraak doen over een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling (4). (Art. 
6.1 E.V.R.M.; art. 14.1 I.V.B.P.R.) 

(1) Zie Cass., 12 sept. 1984, A.R. 3882, nr. 37. 

(2) Cass., 6 okt. 1999, A.R. P.99.1379.F, nr. 514. 

(3) Cass., 11 maart 1992, A.R. 9779, nr. 363. 

(4) Cass., 23 jan. 1996, A.R. P.96.0090.N, nr. 49. 
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7° Wanneer de appidrechters uitspraak doen over een verzoek tot voorlopige invrij
heidstelling, gaan zij na of er ernstige aanwijzingen van schuld blijven bestaan met 
betrekking tot de feiten op grand waarvan de voorlopige hechtenis, tijdens de rege
ling van de rechtspleging, is bevolen, en of die in de beschikking tot verwijzing om
schreven feiten voldoende grand opleverden voor een afzonderlijke beschikking, die 
geldt als een nieuwe titel van hechtenis (5). (Art. 27, § 3, Wet Voorlopige Hechte
nis.) 

8° en go Art. 5.3 E. VR.M. wil de verplichting opleggen de verdachte in vrijheid te stel
len vanaf het tijdstip waarop de handhaving van de voorlopige hechtenis onrede
Zijk wordt; de redelijkheid van de handhaving van de hechtenis moet niet in ab
stracto, maar in het licht van de gegevens van elke zaak worden beoordeeld (6). (Art. 
5.3 E.V.R.M.; art. 27, § 3, Wet Voorlopige hechtenis.) 

(V ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.0226.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 februari 2000 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel; 

Over het eerste middel : 

Overwegende dat het hof van beroep, volgens artikel 30, § 3, tweede lid, 
van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, binnen een 
termijn van vijftien dagen na de verklaring van hoger beroep uitspraak moet 
doen; 

Dat artikel 32 van de voormelde wet bepaalt dat die termijn wordt ge
schorst tijdens de duur van het op verzoek van de verdachte of van zijn raads
man verleende uitstel; 

Overwegende dat, luidens artikel 52, eerste lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek, dat van toepassing is in strafzaken, die termijn wordt gerekend van 
middernacht tot middernacht, vanaf de dag na die van de akte of van de ge
beurtenis die hem doet ingaan, en alle dagen omvat, ook de zaterdag, de zon
dag en de wettelijke feestdagen; 

Overwegende dat eiser hoger beroep heeft ingesteld op 19 januari 2000 en 
dat zijn beroep zou worden behandeld op de terechtzitting van 3 februari 2000; 
dat uit het proces-verbaal van die terechtzitting, dat door eiser niet van vals
heid wordt beticht, blijkt dat de behandeling van de zaak, "op uitdrukke
lijk verzoek van de beklaagde", is uitgesteld tot 4 februari 2000, "om hem toe 
te laten conclusie te nemen"; 

Overwegende dat de appelrechters, derhalve, binnen de wettelijke ter
mijn uitspraak hebben gedaan; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

Over het tweede middel : 

(5) Zie Cass., 4 juni 1997, A.R. P.97.0686.F, nr. 260. 

(6) Cass., 24 maart 1999, A.R. P.99.0378.F, nr. 181. 
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Overwegende dat het middel, in zoverre het gericht is tegen de beslis
sing die de correctionele rechtbank heeft gewezen met toepassing van ar
tikel 27 van de voormelde wet, geen verband houdt met de bestreden be
slissing en derhalve niet ontvankelijk is; 

Overwegende, voor het overige, dat het arrest is gewezen nadat eisers 
raadsman is gehoord en conclusie heeft neergelegd; 

Dat, in zoverre, het middel feitelijke grondslag mist; 

Over het derde middel : 

Overwegende dat, enerzijds, artikel21, § 3, van de voormelde wet van 20 
juli 1990 niet van toepassing is op de appelprocedure inzake voorlopige hech
tenis; 

Dat, anderzijds, noch artikel 6 van het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, noch artikel 14 van het 
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van toe
passing zijn op de vonnisgerechten die uitspraak doen over een verzoek tot 
voorlopige invrijheidstelling; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het vierde middel : 

Overwegende dat het middel niet ontvankelijk is, in zoverre het onder
zoek ervan een onderzoek van feitelijke gegevens vereist, waarvoor het Hof 
niet bevoegd is; 

Overwegende, voor het overige, dat het arrest vermeldt dat eiser "als da
der of mededader wordt vervolgd wegens valsheid in geschriften, gebruik van 
valse stukken en oplichting, en wegens die feiten op 4 september 1998 on
der aanhoudingsbevel is geplaatst; dat de raadkamer, in zijn beschikking tot 
verwijzing, daarenboven de omstandigheid van herhaling in aanmerking heeft 
genomen; dater ernstige aanwijzingen bestaan dat de beklaagde zich aan 
de bedoelde feiten, en met name aan de in het aanhoudingsbevel opge
somde feiten, schuldig heeft gemaakt; dat die aanwijzingen blijken uit de ge
gevens die in de loop van het onderzoek zijn verkregen, meer bepaald tij
dens het door de onderzoeksrechter verrichte verhoor van 4 september 1998; 
(dat) uit het proces-verbaal van dat verhoor (immers) blijkt dat verschil
lende aanvullende onderzoeksopdrachten hebben uitgewezen dat er een sterk 
vermoeden bestaat dat (eiser), na zijn door de raadkamer op 31 december 1993 
bevolen en door de kamer van inbeschuldigingstelling op 14 januari 1994 be
vestigde voorwaardelijke invrijheidstelling, zich na die laatste datum op
nieuw schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschriften ( ... )"; 

Overwegende dat de appelrechters aldus hebben nagegaan of er ern
stige aanwijzingen van schuld bleven bestaan met betrekking tot de feiten 
waarop de voorlopige hechtenis, bij de regeling van de rechtspleging, is ge
grond, en of die in de beschikking tot verwijzing omschreven feiten vol
doende grond opleverden voor een afzonderlijke beschikking, die geldt als een 
nieuwe titel van hechtenis; 

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

Over het vijfde middel : 
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Overwegende dat artikel 5.3 van het Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden de verplichting wil opleg
gen de verdachte in vrijheid te stellen vanafhet tijdstip waarop de hand
having van de hechtenis onredelijk wordt; dat de redelijkheid van de 
handhaving van de hechtenis niet in abstracto, maar in het licht van de ge
gevens van elke zaak moet worden beoordeeld; dat het Hof alleen nagaat of 
de appelrechters uit de feiten die zij op onaantastbare wijze hebben vast
gesteld, wettig hebben kunnen afleiden dat de redelijke termijn niet is over
schreden; 

Overwegende dat het arrest beslist "dat de zaak, gelet op de complexi
teit ervan, en, onder meer, op de omvang van het dossier en het aantal be
klaagden, geen ongewone vertraging heeft opgelopen"; dat het arrest ver
volgens wijst op de vele, door eiser veroorzaakte procedure-incidenten; 

Dat, aldus, de appelrechters hun beslissing dat de in artikel 5.3 van voor
noemd verdrag bedoelde redelijke termijn niet is overschreden, naar recht 
hebben kunnen verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

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

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

16 februari 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Close - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal. 

Nr. 131 

2e KAMER- 16 februari 2000 

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN- GE
WETTIGDE VERDENKING -AAN HET OPENBAAR MINISTERIE EN AAN BEPAALDE LEDEN VAN DE 
RECIITBANKVERWETEN FEITEN- VERVOLGINGEN WEGENS SMAAD AAN EEN LID VAN DE RECHT
BANK- ONTVANKELIJKHEID VAN HET VERZOEK. 

Kennelijk onontvankelijk is het verzoek tot verwijzing van een rechtbank naar een an
dere op grond van gewettigde verdenking, dat gegrond is, enerzijds, op aan het open
baar ministerie en aan bepaalde leden van de rechtbank verweten feiten (1), en, an
derzijds, op het feit dat verzoeker wordt vervolgd wegens een door een onderzoeksrechter 
van die rechtbank tegen hem wegens smaad neergelegde klacht, aangezien de rech
ters het vermoeden van onpartijdigheid genieten en het verzoek alleen uitgaat van 
de tegenovergestelde stelling. (Artt. 542 en 545, eerste lid, Sv.) 

(1) Cass., 27 jan. 1999, A.R. P.99.0128.F, nr. 47. 
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(V: .. ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.0227.F) 

HET HOF; - Gelet op het verzoek tot verwijzing van de zaak op grand van 
gewettigde verdenking en gelet op de daarbij gevoegde bijlage, die op 10 fe
bruari 2000 op de griffie van het Hof zijn neergelegd; 

Overwegende dat, enerzijds, het verzoekschrift aileen kritiek bevat op een 
lid van het openbaar ministerie en op bepaalde magistraten van de 49ste en 
54ste kamers van de Correctionele Rechtbank te Brussel; 

Overwegende dat, anderzijds, eiser uiteenzet dat hij met name wordt ver
volgd ten gevolge van een door een onderzoeksrechter van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Brussel tegen hem wegens smaad neergelegde klacht, en 
hieruit afleidt "dat het normaal is dat de rechters (van die rechtbank) par
tij kiezen voor hun confrater Van Espen of geneigd zijn zich jegens hem in
schikkelijk op te stellen"; 

Overwegende dat de rechters vermoed worden onpartijdig te zijn en het 
verzoek, wat dat betreft, aileen uitgaat van de tegenovergestelde stelling; 

Dat het verzoek kennelijk onontvankelijk is; 

Om die redenen, gelet op de artikelen 542 en 545, eerste lid, van het Wet
hoek van Stra:fvordering, verwerpt het verzoek; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

16 februari 2000 - ze kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Close -Andersluidende conclusie (2) van de h. Spreutels, advocaat
generaal. 

Nr. 132 

2e KAMER- 16 februari 2000 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- ARTIKEL 78 sv. -
NIET GOEDGEKEURDE DOORHALINGEN- TOEPASSINGSGEBIED. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN -ALLERLEI- PROCES-VERBAAL VAN DE 
TERECHTZITTING- NIET GOEDGEKEURDE DOORHALINGEN - GEVOLGEN- REGELMATIG
HEID VAN DE RECHTSPLEGING- VOORWAARDEN. 

(2) Het O.M. oordeelde dat het verzoek niet kennelijk onontvankelijk was op grond van de recht
spraak van het Hof, volgens welke de zaak naar een andere correctionele rechtbank verwezen wordt, 
wanneer het vaststelt dat de omstandigheden die de beklaagde aanvoert in zijn vordering tot ver
wijzing wegens gewettigde verdenking, met name dat deals "smaad" omschreven feiten waar
voor hij wordt vervolgd, t.a.v. een rechter zijn gepleegd die behoort tot de rechtbank van eerste aan
leg waarbij de zaak aanhangig is gemaakt, van die aard zijn dat zij bij verzoeker en bij derden een 
gewettigde verdenking t.a.v. dat rechtscollege kunnen doen ontstaan. (Cass., 30 aprill985, A.R. 
9441, nr. 524.) 
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1 o Krachtens art. 78 Sv., dat van toepassing is op alle authentieke akten van de straf
rechtspleging, wordt een niet regelmatig goedgekeurde doorhaling als niet be
staande aangezien (1). 

2° Wanneer het proces-verbaal van de terechtzitting niet gQedgekeurde doorhalingen 
bevat, moet het met de geschrapte woorden worden gelezen; de beslissing is niet nie
tig wanneer de zonder goedkeuring geschrapte woorden de regelmatigheid van de 
rechtspleging niet aantasten (2). · 

(H ... T.L ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.99.1690.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 november 1999 gewe
zen door het Hof van Beroep te Brussel; 

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen ei
ser ingestelde strafvordering : 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat, krachtens artikel 78 van het Wetboek van Strafvorde

ring, dat van toepassing is op alle authentieke akten van de strafrechtspleging, 
een niet regelmatig goedgekeurde doorhaling als niet bestaande wordt aan
gezien; 

Dat, wanneer het proces-verbaal van de terechtzitting niet goedge
keurde doorhalingen bevat, het met de geschrapte woorden moet worden ge
lezen; dat, evenwel, de beslissing niet nietig is wanneer de zonder goedkeu
ring geschapte woorden de regelmatigheid van de rechtspleging niet 
aantasten; 

Overwegende dat het proces-verbaal van de terechtzitting van 15 okto
ber 1999 van het hof van beroep, te dezen, gelet op de twee, niet goedge
keurde doorhalingen, zo moet worden gelezen dat het aan de vertegenwoor
diger van het openbaar ministerie de hoedanigheid van substituut-procureur
generaal of van advocaat-generaal toekent; 

Overwegende dat die vermeldingen de nietigheid van de bestreden be
slissing niet meebrengen, aangezien die beslissing regelmatig is gewezen, on
geacht de vraag of de voormelde vertegenwoordiger van het openbaar mi
nisterie de hoedanigheid van substituut-procureur-generaal dan wel van 
advocaat-generaal heeft; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

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

(1) Cass., 26 april1994, A.R. 6634, nr. 197. 

(2) Zie noot 1. 



Nr. 133 HOF VAN CASSATIE 453 

16 februari 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Batsele - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal. 

Nr. 133 

1 e KAMER - 17 februari 2000 

1° INKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAGPROCEDURE - WIJZIGING DOOR DE ADMINI
STRATIE VAN EEN AANGIFTE - BELASTINGVERHOGING- REDENGEVING. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAGPROCEDURE- SANCTIES. VERHOGINGEN. AD
MINISTRATIEVE BOETEN. STRAFFEN- BELASTINGVERHOGINGEN- WIJZIGING DOOR DE AD
MINISTRATIE VAN EEN AANGIFTE- REDENGEVING. 

1 o en 2° Het bericht van wijziging van aangifte dat aan de belastingplichtige wordt 
toegestuurd wanneer de administratie voornemens is andere inkomsten en andere ge
gevens in de plaats te stellen van die welke zijn aangegeven of schriftelijk erkend, moet 
de redenen van de toegepaste belastingverhoging niet meedelen. (Art. 251 W.I.B., thans 
art. 346 W.I.B. 1992.) 

(8 ... E.A. T. BELGISCHE STAAT- MIN. VAN FINANCIEN) 

(A.R. F.96.0080.N) 

17 februari 2000 - 1 e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete, 
afdelingsvoorzitter - Geli}kluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Claeys Bouuaert; Huber, Antwerpen. 

Nr. 134 

1 e KAMER - 17 februari 2000 

1° WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- UITLEGGING
UITLEGGINGSWET- BEGRIP-

2° INKOMSTENBELASTINGEN- PERSONENBELASTING- INKOMSTEN UIT ROERENDE 
GOEDEREN - BIJZONDERE HEFFING INGEVOERD BIJ ART. 42 WET 28 DEC. 1983 HOUDENDE FIS
CALE EN BEGROTINGSBEPALINGEN- VERVANGING BIJ ART. 38 WET 7 DEC. 1988 HOUDENDE HER
VORMING VAN DE INKOMSTENBELASTING- UITLEGGINGSWET- BEG RIP. 

1 o De wet die betreffende een punt waar de rechtsregel onzeker of betwist is, een op
lossing geeft die door de rechtspraak had kunnen worden aangenomen, is een 
uitleggingswet (1). (Art. 84 Gw. 1994.) 

(1) Cass., 4 nov. 1996, A.R. S.96.0028.F, met concl. adv.-gen. Leclercq, A. C., nr. 412, en Cass., 
4 nov. 1996, A.R. S.95.0146.N, nr. 411. 
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2° Is geen interpretatieve wet het art. 38 van de wet van 7 dec. 1988 houdende her
vorming van de inkomstenbelasting en wijziging van de met het zegel gelijkge
stelde taksen, dat de toepassing van de bijzondere hefting uitbreidt tot het geval waarin 
art. 220bis W.I.B. wordt toegepast, nu dergelijke uitbreiding door de rechtspraak niet 
had kunnen aangenomen worden (2). (Art. 84 Gw. 1994.) 

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

ARREST 

(A.R. F.96.0090.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 23 mei 1996 gewezen door 
het Hof van Beroep te Brussel; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 42 van de wet van 28 december 1983 houdende fiscale en 

begrotingsbepalingen zoals dat artikel van toepassing was voor de aanslagjaren 1985 
en 1986 en van artikel 38 van de wet van 7 december 1988 houdende hervorming van 
de inkomstenbelastingen en wijziging van de met het zegel gelijkgestelde taksen, 

doordat het bestreden arrest, nate hebben overwogen dat uit artikel 42 van de wet 
van 28 december 1983 volgt dat de bijzondere heffing enkel en alleen kan worden ge
heven in geval van toepassing van artikel93, § 1, 1°bis en 5° van het Wetboek van de 
Inkomstenbelasting, d.w.z. wanneer de roerende inkomsten afzonderlijk werden be
last en dus werden aangegeven in de personenbelasting, dat dit wetsartikel duide
lijk en niet voor interpretatie vatbaar is en de voorbereidende werken geen afbreuk 
kunnen doen aan de letterlijke tekst van de wet en dus niet kunnen leiden tot een in
terpretatie contra legem, en dat de wetgever de interpretatie van de administratie die 
uit de voorbereidende werken bleek, slechts bij artikel 38 van de wet van 7 decem
ber 1988 heeft ingelast door de bijzondere heffing ook van toepassing te verklaren op 
de roerende inkomsten die in het kader van artikel 220bis W.I.B. niet moeten wor
den aangegeven, de ontheffing beveelt van de bestreden aanslagen voor de aanslag
jaren 1985 en 1986 in de bijzondere heffing op de roerende inkomsten, 

terwijl artikel 38 van de wet van 7 december 1988 houdende hervorming van de in
komstenbelastingen en wijziging van de met het zegel gelijkgestelde taksen een lou
ter interpretatieve wetsbepaling is van artikel 42 van voormelde wet van 28 decem
ber 1983, en artikel39, 1°, van de wet van 7 december 1988, die artikel38 slechts van 
toepassing stelde met ingang van aanslagjaar 1990, alleen betrekking heeft op de 
nieuwe tarieven en de nieuwe grondslagen van heffing, en artikel 42 van de wet van 
28 december 1983 dus geacht wordt steeds de betekenis te hebben gehad welke door 
deze interpretatieve wetsbepaling werd vastgesteld, 

zodat het arrest, door de ontheffing te bevelen van de litigieuze aanslagen in de bij
zondere heffing op de roerende inkomsten, de in het middel aangehaalde wetsbepa
lingen schendt : 

Overwegende dat artikel 42 van de wet van 28 december 1983 hou
dende fiscale en begrotingsbepalingen, in geval van toepassing van artikel 
93, § 1, 1 obis en 5o, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) uit
sluitend in het voordeel van de Staat een met de personenbelasting gelijk
gestelde bijzondere heffing invoert, die gevestigd wordt ten name van de aan 
die belasting onderworpen belastingplichtigen van wie het nettobedrag van 
de inkomsten uit roerende goederen en kapitalen als bedoeld in artikel 11 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), vermeerderd met het 
nettobedrag van de inkomsten als bedoeld in artikel 67, 4 o tot 6°, van het
zelfde wetboek, hoger is dan 1.100.000 frank; 

(2) Contra: Cass., 7 mei 1996, A.R. P.95.0154.N, nr. 155. 
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Dat artikel 38 van de wet van 7 december 1988 houdende hervorming van 
de inkomstenbelasting en wijziging van de met het zegel gelijkgestelde tak
sen het voornoemde artikel 42, §§ 1 en 2, vervangt als volgt : 

"§ 1. In geval van toepassing van artikel 93, § 1, 1 obis en 5°, of artikel 
220bis, eerste en tweede lid, van het Wetboek van de lnkomstenbelastin
gen (1964) wordt er, uitsluitend in het voordeel van de Staat een met de 
personenbelasting gelijkgestelde bijzondere heffing gevestigd ten name van 
de aan die belasting onderworpen belastingplichtigen van wie het nettobe
drag van aile schuldvorderingen, leningen en in bewaring gegeven sam
men als bedoeld in artikel 11, 1 o tot 3° en 7°, van hetzelfde wetboek, hager 
is dan 490.000 frank. Die he:ffing wordt bepaald op 25 percent. 

§ 2. Onder nettobedrag van de in § 1 bedoelde inkomsten wordt ver
staan het bedrag dat in enigerlei vorm is gei:nd ofverkregen na aftrek van 
de roerende voorheffing of, indien geen roerende voorheffing is geheven, van 
een som gelijk aan 25 percent van de inkomsten, maar v66r aftrek van de 
innings- en bewaringskosten en van andere soortgelijke kosten of lasten. 

Het omvat niet de inkomsten bedoeld in de artikelen 19 en 174, tweede lid, 
1 o, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964)"; 

Overwegende dat een uitleggingswet een wet is die betreffende een punt 
waar de rechtsregel onzeker ofbetwist is, een oplossing geeft die door de recht
spraak had kunnen worden aangenomen; 

Overwegende dat artikel 38 van de voornoemde wet van 7 december 1988 
de toepassing van de bijzondere he:ffing uitbreidt tot het geval waarin ar
tikel 220bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) wordt toe
gepast; dat de rechtspraak dergelijke uitbreiding niet had kunnen aanne
men; 

Dat dit artikel 38 derhalve geen interpretatieve wet is; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

17 februari 2000 - 1 e kamer - Voorzitter en verslaggeuer : de h. Verougstraete, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Claeys Bouuaert; L. De Brae, Brussel. 

Nr. 135 

1 e KAMER - 18 februari 2000 

AUTEURSRECHT- MUZIEKWERK- WEERGA VE - BESCHERMING VAN DE AUTEUR- UIT
ZONDERING- FAMILIEKRING- BEGRIP. 



456 HOF VAN CASSATIE Nr. 135 

De auteur van een muziekwerk kan zich niet verzetten tegen de kosteloze prive
mededeling van eim op geoorloofde wijze openbaar gemaakt werk binnen de "fami
liekring"; die "familiekring" kan bestaan in de beperkte en intieme kring van de be
woners van een rusthuis voor bejaarden die er allen verblijven en er "in familie" wonen 
(1). (Art. 22, § 1, 3°, Auteurswet.) 

(S.A.B.A.M. T. LA DOUCE QUIETUDE B.V.B.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.98.0517.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 7 juli 1998 in laatste aan
leg gewezen door de vrederechter van het kanton Marche-en-Famenne; 

Over het middel : schending van de artikelen 1, § 1, eerste en vierde lid, en 22, § 1, 
3°, van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rech
ten, 

doordat de vrederechter de vordering van eiseres niet gegrond verklaart, na erop 
te hebben gewezen dat zij verweerster wil doen veroordelen tot betaling van 2.120 frank 
auteursrechten voor een optreden met orkest op 24 december 1996 van 15 uur tot 16 
uur 30 in de residentie Douce Quietude in Marche-en-Famenne, op grond "dat de, so
ciale of familiale, intimiteitsband die tussen de leden van het publiek bestaat, de maat
staf vormt om onderscheid te maken tussen het openbaar en prive-karakter van het 
optreden; (. .. ) dat in casu het prive-karakter van de uitvoering voldoende blijkt uit het 
feit ze in een rusthuis voor bejaarden plaatsvond; dat het wel degelijk gaat om een be
perkte en intieme kring van bewoners van een rusthuis voor bejaarden die er allen 
verblijven en er "in familie" wonen; dat er tussen die bewoners dagelijks nauwe, quasi 
familiale, contacten worden gelegd - denken we hierbij aan de film 'Home Sweet 
Home'; dat die toestand niet vergelijkbaar is met die van een school, een bedrijf of een 
ziekenhuis; dat verweerster terecht die uitvoering als strikt prive beschouwt", 

terwijl, overeenkomstig artikel 1, § 1, eerste en vierde lid, van de wet van 30 juni 
1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, alleen de auteur van een 
werk van letterkunde of kunst het recht heeft om het op welke wijze of in welke vorm 
ook te reproduceren of te laten reproduceren en het volgens ongeacht welk procede aan 
het publiek mede te delen; het recht van de auteur beschermd is zodra de uitvoe
ring ofvertoning effectief openbaar en hoorbaar is; artikel22, § 1, 3°, van die wet be
paalt dat wanneer het werk op geoorloofde wijze openbaar is gemaakt, de auteur zich 
niet kan verzetten tegen de kosteloze prive-mededeling in familiekring; derhalve, om 
aan die bescherming te ontsnappen en om te stellen dat het om een prive-mededeling 
gaat, geenszins kan worden volstaan met de vaststelling dat de uitvoering plaats
vond in een rusthuis voor bejaarden die een "beperkte en intieme kring vormen van 
bewoners die allen in dat rusthuis verblijven en er 'in familie' wonen (. .. )"en "dat die 
toe stand niet vergelijkbaar is met die van een school, een bedrijf of een zieken
huis"; daaruit volgt dat de beslissing van de vrederechter om de vordering van eise
res afte wijzen op grond van het strikt prive-karakter van de uitvoering niet naar recht 
verantwoord is (schending van alle in het middel aangewezen wetsbepalingen) : 

Overwegende dat ingevolge artikel 1, § 1, van de wet van 30 juni 1994 be
tre:ffende het auteursrecht en de naburige rechten, alleen de auteur van een 
werk van letterkunde of kunst het recht heeft om het op welke wijze of in 
welke vorm ook te reproduceren of te laten reproduceren en het ongeacht val
gens welk procede aan het publiek mede te delen; 

(1) Vgl. Cass., 26 sept. 1996, A.R. C.95.0380.F en C.95.0385.F, nrs. 332 en 333. 
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Dat artikel 22, § 1, 3°, van die wet bepaalt dat wanneer het werk op ge
oorloofde wijze openbaar is gemaakt, de auteur zich niet kan verzetten te
gen de kosteloze prive-mededeling in familiekring; 

Overwegende dat het arrest oordeelt dat ''h.et prive-karakter van de uit
voering voldoende blijkt uit het feit dat ze in een rusthuis voor bejaarden 
plaatsvond; dat het wel degelijk gaat om een beperkte en intieme kring van 
bewoners van een rusthuis voor bejaarden die er allen verblijven en er 'in 
familie' wonen; dater tussen die bewoners dagelijks nauwe, quasi fami
liale, contacten worden gelegd ( ... )"; 

Overwegende dat de bodemrechter door die consideransen wettig heeft kun
nen afleiden dat de uitvoering van muziekwerken in casu geen openbaar ka
rakter had; 

Dat het middel niet aangenomen kan worden; 

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

18 februari 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - ver
slaggever : de h. Parmentier- Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, procureur
generaal - Advocaat : mr. Biitzler. 

Nr. 136 

1 e KAMER - 18 februari 2000 

NIEUWE VORDERING- BURGERLIJKE ZAKEN- WIJZIGING VAN DE VORDERING- IN DE 
DAGVAARDING AANGEVOERD FElT- BEGRIP. 

Een vordering in rechte kan worden uitgebreid of gewijzigd bij conclusie, indien de fei
ten waarop die conclusie berust, dezelfde zijn als die welke in de dagvaarding wor
den vermeld, oak al had de eiser daaruit toen geen gevolg afgeleid no pens de ge
grondheid van zijn vordering (1). (Art. 807 Ger.W.) 

(D ... T. INTERBREW BELGIUM N.V) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.99.0066.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 15 oktober 1998 in ho
ger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel; 

Over het middel: schending van artikel 807 van het GerechtelijkWetboek, 

(1) Cass., 28 april1994, A.R. C.93.0245.F, nr. 206. 
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doordat het bestreden vonnis, op grond van artikel807 van het Gerechtelijk Wet
hoek de wijziging ontvankelijk verklaart van "(verweersters) oorspronkelijke vorde
ring tot ontbinding van de huurovereenkomst ten nadele (van eiseres en de tot bindend
verklaring van het arrest opgeroepen partijen) tot een vordering tot beeindiging van 
die overeenkomst wegens verval van het recht op huurhernieuwing omdat zij (ver
weerster) en de eigenaar-verhuurder niet binnen de wettelijke termijnen heeft ge
dagvaard", op grond dat "de vordering, luidens dat artikel, gewijzigd kan worden, in
dien zij berust op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd, zelfs indien haar 
juridische omschrijving verschillend is; dat (verweerster) in haar gedinginleidende dag
vaarding vermeldt dat de litigieuze huurovereenkomst eindigt op 31 oktober 1997", 

terwijl de gedinginleidende dagvaarding enkel ertoe strekte de huurovereen
komst, wegens niet-betaling van huur en lasten, vroegtijdig te beeindigen ten na
dele van eiseres en van de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen par
tijen, en laatstgenoemden te veroordelen tot betaling van die achterstallen en van een 
wederverhuringsvergoeding; de tekortkomingen van de huurders derhalve de enige 
feiten waren die in de dagvaarding als grondslag van de vordering aangevoerd wer
den; de vermelding dat de huurovereenkomst op 1 november 1998 was ingegaan en 
op 31 oktober 1977 was geeindigd, louter bijkomstig was en voorkwam tussen an
dere vermeldingen om de huurovereenkomst en de onderverhuring en overdracht 
waarop zij betrekking had te omschrijven; de nieuwe vordering die verweerster bij con
clusie had ingesteld derhalve niet op hetzelfde feit was gegrond als die waarvan in de 
dagvaarding gewag was gemaakt tot staving van de oorspronkelijke vordering; het be
streden vonnis dat die nieuwe vordering ontvankelijk verklaart louter op grond dat 
de gedinginleidende dagvaarding vermeldt dat de litigieuze huurovereenkomst op 31 
oktober 1997 eindigt, het begrip "feit of akte in de dagvaarding aangevoerd" in de zin 
van artikel807 van het Gerechtelijk Wetboek miskent en derhalve die bepaling schendt : 

Overwegende dat een vordering in rechte kan worden uitgebreid of ge
wijzigd bij conclusie, indien de feiten waarop die conclusie berust, de
zelfde zijn als die welke in de dagvaarding worden vermeld, ook al had ei
ser daaruit toen geen gevolg afgeleid nopens de gegrondheid van zijn 
vordering; 

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat verweersters dagvaarding van 22 mei 1997 vermeldde dat de li
tigieuze huurovereenkomst van rechtswege eindigde op 31 oktober 1997 en 
die dagvaarding ertoe strekte dat die "huurovereenkomst alsook de akten be
treffende de overdracht van de tussen de partijen gesloten huurovereen
komst m.b.t. een gedeelte van het pand aan de Tervurenlaan 103-105 in 1040 
Brussel uitsluitend ten nadele van (eiseres en de tot bindendverklaring van 
het arrest opgeroepen partijen) ontbonden zouden worden"; 

Dat verweerster bij appelconclusie van 20 februari 1998 incidenteel ha
ger beroep heeft ingesteld om te verkrijgen dat de rechtbank van eerste aan
leg voor recht zou zeggen dat de huurovereenkomst op 31 oktober 1997 van 
rechtswege was geeindigd; 

Overwegende derhalve dat het bestreden vonnis, dat vaststelt dat de geding
inleidende dagvaarding vermeldde dat de litigieuze huurovereenkomst op 31 
oktober 1997 eindigde, zijn beslissing waarbij verweersters tussenvordering 
ontvankelijk wordt verklaard, naar recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

En overwegende dat de vordering tot bindendverklaring van het arrest doel
loos wordt door de verwerping van de voorziening; 

Om die redenen, verwerpt de voorziening en de vordering tot bindend
verklaring van het arrest; veroordeelt eiseres in de kosten. 
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18 februari 2000 - 1 • kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - ver
slaggever : de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Draps en Kirkpatrick. 

Nr. 137 

38 KAMER - 21 februari 2000 

1° SOCIALE ZEKERHEID - WERKNEMERS - WERKGEVER - VERSCHULDIGDE R.S.Z.
BIJDRAGEN- STRAFRECHTER- AMBTSHALVE VEROORDELING- DOEL. 

2° SOCIALE ZEKERHEID - WERKNEMERS - WERKGEVER- VERSCHULDIGDE R.S.Z.
BIJDRAGEN- STRAFRECHTER -AMBTSHALVE VEROORDELING- BURGERRECHTELIJKE MAAT
REGEL- GEEN STRAFRECHTELIJK GEWIJSDE ERGA OMNES. 

1 o De maatregel van de ambtshalve veroordeling van de werkgever door de strafrech
ter tot betaling aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de bijdragen, bijdrage
opslagen en verwijlinteresten die niet aan de Rijksdienst werden gestort, legt een bij
zondere herstelwijze op in het algemeen belang van de financiering van de sociale 
zekerheid, die afwijkt van het gemeen recht (1). (Art. 35, tweede lid, Sociale
Zekerheidswet 1969.) 

2° De ambtshalve veroordeling van de werkgever door de strafrechter tot betaling aan 
de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de bijdragen, bijdrageopslagen en verwijl
interesten die niet aan de Rijksdienst werden gestort, is geen straf, maar heeft een 
burgerlijk karakter en heeft niet het gezag van het rechterlijk gewijsde dat kleeft aan 
een strafrechtelijke veroordeling. (Art. 35, tweede lid, Sociale-Zekerheidswet 1969.) 

(R.S.Z. T. C ... ) 

ARREST 

(A.R. S.98.0097.N) 

RET HOF; - Gelet op het arrest van dit Hof van 18 oktober 1993; 
Gelet op het bestreden arrest, op 16 januari 1998 op verwijzing gewezen 

door het Arbeidshof te Antwerpen; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 21, eerste en tweede lid (voor zijn aanvulling bij wet van 
6 juli 1989 en zijn wijziging bij wet van 20 juli 1991), 35, tweede lid, van de wet van 
27 juni 1969 tot herziening van de Besluitwet van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 24 en 25 van het koninklijk besluit van 28 
november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluit
wet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbei
ders, 3 en 4 van de Wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wet
hoek van Strafvordering, 44 van het Strafwetboek, 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 23 tot 28 van het Gerechtelijk Wetboek en van het algemeen rechtsbegin
sel van het gezag erga omnes van het strafrechtelijk gewijsde, 

(1) Zie Cass., 10 mei 1995, A.R. P.94.1021.F, nr. 230. 
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doordat het bestreden arrest, het hoger beroep van verweerder gegrond ver
klaart, dienvolgens het vonnis van 30 april 1990 van de eerste rechter vernietigt, op
nieuw recht doende, eiser veroordeelt om aan verweerder een bedrag van 963.679 frank 
onverschuldigde sociale zekerheidsbijdragen terug te betalen, vermeerderd met de 
verwijlintresten en de gerechtelijke intresten vanaf 11 maart 1988 en met kapitali
satie van de intresten vanaf 4 december 1995, en tot de kosten van het hoger be
roep, om reden dat : 

"(Eiser) (. .. ) gehouden (is) door het gezag erga omnes van het arrest van het hofvan 
beroep te Brussel van 23 januari 1989 zowel door het dispositief ervan als de juri
dische motivering waarop dit gesteund is. In deze procedure dient bijgevolg in aan
merking genomen te worden wat in dit arrest zeker en noodzakelijk beslist is. Hier
voor dient de juiste inhoud van wat de strafrechter gezegd heeft beoordeeld te worden. 
De strafrechter heeft de berekeningswijze van het openbaar ministerie van de so
ciale zekerheidsbijdragen op fooien aanvaard. Deze is gesteund op volgende wetsbe
palingen: 

... (arrest, p. 7, vierde alinea e.v.) 
Tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel van 23 januari 1989 werd geen 

voorziening ofverhaal ingediend zodat het in kracht van gewijsde is getreden en bij
gevolg gezag erga omnes heeft. De door het hof vastgestelde feiten en verschuldigde 
bijdragen kunnen dan ook niet meer betwist worden in huidig burgerlijk geding, waarin 
rekening moet gehouden worden met alle middelen en redenen die noodzakelijk de uit
spraak van het hof van beroep ondersteund hebben. 

In het beschikkend gedeelte meldt het arrest in haar motiverend gedeelte : "Over
wegende dat de tenlastelegging sub IV (de R.S.Z.-bijdragen op fooien) slechts ter at
tentie van 23 werknemers, zoals deze zijn vernoemd in de nota door het openbaar mi
nisterie voorgelegd, is bewezen nu enerzijds de sociale-zekerheidsbijdragen, krachtens 
artikel 25 lid 3 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 niet op fooien zijn 
verschuldigd wanneer het niet uit fooien bestaande gedeelte van het kwartaalloon van 
de werknemer, die gedeeltelijk met fooien worden betaald, meer bedraagt dat het bij 
artikel 25, lid 1, van hetzelfde besluit beoogde bedrag en nu anderzijds het loon van 
7 werknemers alleen uit fooien bestond en voor 16 anderen het vernoemde bedrag niet 
werd bereikt". 

Het hofvan beroep heeft dezelfde verschuldigde R.S.Z.-bijdragen weerhouden als 
uit bovenvermelde berekening blijkt door te stellen: "Dat eerste beklaagde (verweer
der) ambtshalve dient te worden veroordeeld tot de betaling van de achterstallige bij
dragen ten bedrage van 79.053 frank en van de bijdragenopslagen ten bedrage van 7.905 
frank". 

Doordat het hofvan beroep de hoegrootheid van de verschuldigde bijdragen en op
slagen volledig heeft overgenomen kan, gelet op het gezag van dit strafrechtelijk ge
wijsde, ook de berekeningswijze die tot deze bedragen leiden thans niet meer wor
den betwist, zodat de nieuwe berekening die (eiser) thans voorstelt niet wordt aanvaard. 

Het openbaar ministerie zette in zijn pleitnota met betrekking tot de bepaling van 
de verschuldigde bijdragen uiteen : "lndien het hof van oordeel zou zijn dat de sociale
zekerheidsbijdragen krachtens artikel25, lid 3, van het koninklijk besluit van 28 no
vember 1969, niet op de fooien zijn verschuldigd wanneer het niet uit fooien be
staande gedeelte van het kwartaalloon van de werknemer, die gedeeltelijk met fooien 
wordt betaald meer bedraagt dan het bij artikel 25, lid 1, van hetzelfde besluit be
oogde bedrag, dient te worden benadrukt dat dit bedrag toch niet wordt bereikt bij de 
eerste beklaagde (verweerder): ... "(arrest, p. 9, zesde alinea- p. 10 bovenaan) 

In de vermelde gevallen blijft - zoals ook in de zeven gevallen van werknemers wier 
loon alleen uit fooien bestaat- de inbreuk op artikel 21, 1 o, van de wet van 27 juni 
1969 bewezen". 

Nadat de eerste advocaat-generaal de regeling inzake de toepassing van de for
faitaire daglonen, zoals hoven geciteerd, heeft uiteengezet, vervolgt de eerste advocaat
generaal als volgt : "De eerste beklaagde dient dan ook ambtshalve te worden ver
oordeeld tot betaling aan de Rijksdienst van de bijdragen, bijdrageopslagen en 
verwijlinteresten die niet aan de Rijksdienst werden gestort". 

Voor het vierde kwartaal1983 beloopt het totaal van de achterstallige bijdragen 2.009 
frank= 50,86% van 3.951 frank (100 + 2.588 + 1.175 + 88). Voor de jaren 1984 en 1985 
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is het totaal van de achterstallige bijdragen 77.044 frank= 52,46% van 146.863 frank 
(108.190 frank voor de zeven, aileen met fooien bezoldigde werknemers en 38.673 frank 
voor de anderen). Het gezamenlijk totaal van de achterstallige bijdragen is dus 79.053 
frank en van de bijdrageopslagen 7.905 frank. 

Omdat het hofvan beroep de berekening van de verschuldigde bijdragen van het 
openbaar ministerie heeft overgenomen valt de berekeningswijze van het openbaar mi
nisterie onder het gezag van het strafrechtelijk gewijsde. (arrest, p.lO, derde alinea 
tot voorlaatste alinea). 

( ... ) 
Op verzoek van de eerste advocaat-generaal werd een procedure van uitlegging van 

het arrest van het hofvan beroep van 23 januari aangevat. Ook hier werd de bere
kening zoals hierboven geschetst en de redenering van de eerste advocaat-generaal 
volledig overgenomen. Deze heeft in zijn pleitnota van 6 november 1990 nogmaals voor
gehouden dat de sociale-zekerheidsbijdragen op fooien, na een nauwkeurige bereke
ning van deze bijdragen in een voorgaande pleitnota, beperkt blijven tot het bedrag 
van 79.053 frank. 

Ook de substituut-generaal heeft deze redenering in zijn pleitnota overgenomen. Deze 
berekeningswijze werd bovendien bevestigd door het arrest van het hofvan beroep van 
24 maart 1992 geveld naar aanleiding van de procedure tot uitlegging. 

Het gezag van het strafrechtelijk gewijsde van de arresten van het hofvan be
roep te Brussel van 23 januari 1989 en 24 maart 1992 is van openbare orde en ter zake 
integraal van toepassing zodat de berekening van de verschuldigde bijdragen niet meer 
kan herzien worden. 

Bijgevolg staat vast dat (verweerder) voor de betrokken periode aan bijdragen, op
slagen en interesten een bedrag van 86.958 frank verschuldigd is aan (eiser), (ar
rest, p.ll, vierde alinea tot zevende alinea). 

Vermits het hofvan beroep het verschuldigde bepaalde op 86.958 frank is het saldo 
van de betaling onder voorbehoud hetzij 963.679 frank niet verschuldigd en dient het 
te worden terugbetaald. (arrest p. 14, eerste alinea). 

Het gezag van strafrechtelijk gewijsde van het arrest van het hofvan beroep te Brus
sel van 23 januari 1989 dat de berekening van de sociale-zekerheidsbijdragen op fooien 
voor de periode van het 4de kwartaal 1983 tot en met het 4de kwartaal 1985 defi
nitiefheeft vastgelegd belet een herberekening ervan die (eiser) thans vooropstelt. (ar
rest, p. 14, c), eerste alinea), 

terwijl, eerste onderdeel, het gezag erga omnes van de beslissing op de strafvorde
ring enkel geldt voor hetgeen de strafrechter zeker en noodzakelijk heeft beslist over 
het bestaan van de aan de beklaagde ten laste gelegde feiten, met inachtneming van 
de redenen waarop hij de strafrechtelijke beslissing noodzakelijk heeft Iaten steu
nen; 

bij arrest van 23 januari 1989 van het hofvan beroep te Brussel verweerder was ver
oordeeld wegens inbreuken op artikel 21, eerste en tweede lid, van de R.S.Z.-Wet (te
lastlegging sub IV), 

krachtens het eerste lid van voormeld artikel iedere verzekeringsplichtige werk
gever zich bij eiser moet laten inschrijven en hem een aangifte moet bezorgen met ver
antwoording van het bedrag van de verschuldigde bijdrage; luidens het tweede lid van 
deze bepaling de aangifte, binnen de vastgestelde termijn en vervolledigd met de ge
vraagde inlichtingen, aan eiser moet worden bezorgd; 

ingevolge deze strafrechtelijke veroordeling zeker en noodzakelijk was beslist dat 
verweerder geen of onvolledige aangiften bij eiser had ingediend en laatstgenoemde 
niet aile gevraagde inlichtingen had verschaft; 

ofschoon uit de bewezen verklaring van deze telastleggingen voortvloeit dat geen of 
onvoldoende sociale bijdragen waren betaald, het bedrag van de verschuldigde bij
dragen niettemin geen constitutiefbestanddeel uitmaakt van de in artikel21, eer
ste en tweede lid, van de R.S.Z.-wet omschreven misdrijven; 

de vermeldingen m.b.t. de berekening en de hoegrootheid van de niet betaalde bij
dragen bijgevolg geen betrekking hebben op het bestaan zelf van de aan de be
klaagde ten laste gelegde feiten en dus niet noodzakelijk zijn om de beslissing van de 
strafrechter op de strafvordering wettelijk te verantwoorden; 
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de in het arrest van 23 januari 1989 van het hofvan beroep te Brussel, bij toepas
sing van artikel35, tweede lid, van de R.S.Z.-wet, ambtshalve bevolen veroordeling 
van verweerder tot betaling aan eiser van de bijdragen, de bijdrageopslagen en verwijl
intresten, verschuldigd ingevolge de miskenning van de bepalingen vervat in arti
kel21 van voormelde wet, derhalve geen gezag erga omnes heeft wat de berekenings
wijze en de begroting betreft van de verschuldigde sociale bijdragen; 

het arrest van 23 januari 1989 van het hofvan beroep te Brussel, zoals bevestigd 
bij interpretatief arrest van 24 maart 1992 van ditzelfde hof, bijgevolg niet zeker en 
noodzakelijk heeft beslist dat verweerder een bedrag van 86.958 frank aan bijdra
gen, opslagen en intresten was verschuldigd voor de periode van het vierde kwar
taal 1983 tot en met het vierde kwartaal 1995, 

zodat het bestreden arrest, door te oordelen dat verweerders veroordeling tot be
taling aan eiser van een bedrag van 86.958 frank aan bijdragen, opslagen en in
tresten viel onder het strafrechtelijk gewijsde van het arrest van 23 januari 1989 van 
het hofvan beroep te Brussel, het algemeen rechtsbeginsel van het gezag erga om
nes van het strafrechtelijk gewijsde heeft miskend en bijgevolg niet wettig heeft kun
nen oordelen dat eiser, die in de strafprocedure niet was tussengekomen, de hoegroot
heid van de verschuldigde sociale bijdragen niet meer kon betwisten en aldus vaststond 
dat verweerder een bedrag van 963.679 frank onverschuldigd had betaald (scherr
ding van artikel 21, eerste en tweede lid, van de wet van 27 juni 1969 en van het al
gemeen rechtsbeginsel van het gezag erga omnes van het strafrechtelijk gewijsde); 

terwijl, tweede onderdeel, krachtens artikel 35, tweede lid, van de R.S.Z.-wet, de rech
ter die een straf uitspreekt ten laste van de werkgever wegens miskenning van de be
paling en voorgeschreven door de R.S.Z.-wet en zijn uitvoeringsbesluiten, ambts
halve de werkgever moet veroordelen tot betaling van eiser van de bijdragen, 
bijdrageopslagen en verwijlintresten die niet aan eiser werden gestort; 

het gezag erga omnes van het strafrechtelijk gewijsde slechts geldt voor hetgeen de 
strafrechter, zeker en noodzakelijk, op de strafvordering heeft beslist; 

de in toepassing van artikel35, tweede lid, van de R.S.Z.-Wet, uitgesproken ambts
halve veroordeling tot betaling van achterstallige bijdragen niet tot het voorwerp be
hoort van de strafvordering; 

deze veroordeling immers geen straf uitmaakt, maar een bijzondere wijze van her
stel ofteruggave betreft (artikel44 S.W.), die ertoe strekt de nadelige gevolgen van 
de vastgestelde feiten te vergoeden ten aanzien van eiser, die een openbare dienst is 
en waarvan de financiering in het gedrang komt door de niet-betaling van de so
ciale zekerheidsbijdragen; 

de ambtshalve veroordeling weliswaar de openbare orde raakt, doch wezenlijk een 
maatregel van burgerlijke aard betreft en bijgevolg het voorwerp uitmaakt van de bur
gerlijke rechtsvordering; 

de mogelijkheid voor eiser om de achterstallige bijdragen, zonder tussenkomst van 
de strafrechter, in te vorderen voor de arbeidsrechter het burgerlijk karakter van deze 
maatregel illustreert; 

de beslissing van de strafrechter op de burgerlijke vordering een relatief gezag van 
gewijsde heeft, binnen de perken van artikel23 van het Gerechtelijk Wetboek, het
welk het gezag van het rechterlijk gewijsde o.m. beperkt tot de partijen die in het ge
ding waren betrokken (zie de artikelen 23 tot 28 van het Gerechtelijk Wetboek), 

zodat het bestreden arrest, nu de ambtshalve veroordeling tot betaling van ach
terstallige sociale bijdragen, uitgesproken op grond van artikel 35, tweede lid, van de 
R.S.Z.-Wet, een beslissing op de burgerlijke vordering uitmaakt, ten onrechte heeft 
geoordeeld dat deze veroordeling viel onder het gezag erga omnes van de beslissing 
op de strafvordering en bijgevolg de in het arrest van 23 januari 1989 van het hofvan 
beroep te Brussel ambtshalve berekende bijdragen niet wettig als definitiefheeft kun
nen aanzien lastens eiser die geen partij was geweest in de procedure voor de straf
rechter (schending van de artikelen 35, tweede lid, van de wet van 27 juni 1969 tot 
herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappe
lijke zekerheid der arbeiders, 24 en 25 van het koninklijk besluit van 28 november 1969, 
3 en 4 van de Wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wet
hoek van Strafvordering, 44 van het Strafwetboek, 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
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Wetboek, 23 tot 28 van het Gerechtelijk Wetboek en van het algemeen rechtsbegin
sel van het gezag erga omnes van het strafrechtelijk gewijsde) : 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, luidens artikel 35, tweede lid, van de 
Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969, de rechter die de straf uit
spreekt ten laste van de werkgever, zijn aangestelden oflasthebbers, de werk
gever ambtshalve veroordeelt tot betaling aan de Rijksdienst voor Sociale Ze
kerheid van de bijdragen, bijdrageopslagen en verwijlinteresten die niet aan 
de Rijksdienst werden gestort; 

Dat deze wetsbepaling een bijzondere herstelwijze oplegt in het alge
meen belang van de financiering van de sociale zekerheid, die afwijkt van 
het gemeen recht; 

Dat de ambtshalve veroordeling bedoeld in het middel geen straf is, maar 
een burgerlijk karakter heeft en niet het gezag van het rechterlijk ge
wijsde heeft dat kleeft aan een strafrechtelijke veroordeling; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Overwegende dat de vernietiging op het tweede onderdeel de vernieti
ging tot gevolg heeft van de beslissing over het roekeloos en tergend ge
ding die er innig mee verbonden 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 Arbeidshof te Gent. 

21 februari 2000- 3e kamer- Voorzitter: de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Boes - Niet gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De Bruyn en Geinger. 

Nr. 138 

3e KAMER - 21 februari 2000 

1 o SOCIALE ZEKERHEID - ZELFSTANDIGEN - SOCIAAL STATUUT- ONDERWERPING -
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP- ONBEZOLDIGD BESTUURSMANDAAT- BESTUURSMANDAAT ON
DERSCHEIDEN ACTIVITEIT- MATERIELE UITVOERENDE HANDELINGEN- GEVOLG. 

2° VENNOOTSCHAPPEN- HANDELSVENNOOTSCHAPPEN- NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
PEN- DAGELIJKS BESTUUR- RAAD VAN BESTUUR- BEVOEGDHEDEN- OMVANG. 

1 o en 2° Handelingen of verrichtingen betreffende het dagelijks bestuur van de ven
nootschap, in de zin van artikel 63 van het W.Kh., zijn die welke door het dage
lijks leven van de vennootschap worden vereist of die welke zowel wegens hun ge
ring belang als wegens de noodzakelijkheid van een snelle oplossing de tussenkomst 
van de raad van bestuur zelfniet rechtvaardigen; deze taken kunnen oak door de raad 
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van bestuur worden vervuld en zijn in beginsel rechtshandelingen waarbij het or
gaan dat met het dagelijks bestuur is belast, oak de vennootschap kan vertegen
woordigen; zij zijn niet te vereenzelvigen met materiele uitvoerende handelingen 
zoals verkoop, herstelling of onderhoud van de producten (1). (Art. 54 Ven
nootschappenwet; art. 63 W.Kh.; art. 3, § 1, Sociale- Zekerheidswet Zelfstandigen 
(2); art. 2 K.B. 19 dec. 1967.) 

(DE ZELFSTANDIGE ARBEIDERS VAN BELGIE VZ.W. T. G ... ) 

ARREST 

(A.R. S.98.0167.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 15 mei 1998 in hager be
roep gewezen door het Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van artikel 3, § 1 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 hou
dende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen (zoals van kracht na de wij
zigingen bij wet van 24 december 1976 (eerste lid) en bij koninklijk besluit nr. 74 van 
10 november 1967 (derde lid), doch v66r de wijziging bij wet van 30 maart 1994 (eer
ste lid) en koninklijk besluit van 18 november 1996, bekrachtigd bij wet van 13 juni 
1997 (vierde lid ingevoegd), van artikel2 van het koninklijk besluit van 19 decem
ber 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 
38 van 27 juli 1967, houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen (zo
als vervangen bij koninklijk besluit van 20 september 1983, doch v66r de wijziging en 
gedeeltelijke opheffing bij koninklijk besluit van 1 juli 1992), van de artikelen 53, 54 
en 63 van de vennootschapswet, vormend titel IX van hoek I van het Wetboek van koop
handel, en van artikel 1984 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arbeidshof in het bestreden arrest het hoger beroep ontvangt en ge
grond verklaart, en vervolgens de oorspronkelijke vordering, strekkend tot het be
komen van sociale-zekerheidsbijdragen wegens het uitoefenen van een zelfstandige ac
tiviteit in het tweede, derde en vierde kwartaal van 1987 en voor de jaren 1988 en 1989, 
afwijst en de tegenvordering, strekkend tot het terugbetalen van reeds betaalde so
ciale zekerheidsbijdragen voor het eerste kwartaal van 1987, inwilligt, op volgende gran
den: 

( ... )De N.V. wordt bestuurd door aldan niet (in casu, niet: ... ) bezoldigde manda
tarissen die de raad van bestuur vormen (artikel 53 G.W.H.V.). 

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dien
stig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waar
voor volgens de wet aileen de algemene vergadering bevoegd is (artikel 54, lid 1 
G.W.H.V.). 

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de ver
tegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dit bestuur opdragen aan 
( ... ) een of meer directeurs, zaakvoerders of andere personen, al dan niet vennoten, die 
aileen of gezamenlijk optreden (artikel63 G.W.H.V.). 

In casu hebben de drie bestuurders van de N.V. Machinehandel Grieten (verweer
der) als afgevaardigd bestuurder aangesteld, met machtiging om gedurende de eer
ste 6 jaren na de oprichting van de vennootschap de vennootschap rechtsgeldig te ver
binden ( ... ). 

(1) Cass., 17 sept. 1968, A. C., 1969, p. 60. 

(2) Zoals van kracht v66r de wijziging bij wet van 30 maart 1994 (eerste lid) en KB. 18 dec. 1996, 
bekrachtigd bij wet van 13 juni 1997 (vierde lid ingevoegd.) 
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Aldus is (verweerder) bevoegd om krachtens zijn mandaat van afgevaardigd be
stuurder alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlij
king van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet ai
leen de algemene vergadering bevoegd is (artikel 54, lid 1 Vennootschapswet). 

Luidens artikel4 van de statuten heeft de N.V. Machinehandel Grieten tot doel: 
'1Iandel in en het onderhoud van machines, meer bepaald voor de confectie- en tex

tielindustrie en benodigdheden voor de textielindustrie en de confectie-industrie. 
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheids

verrichtingen, financiele en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor 
rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel recht
streeks en onrechtstreeks te bevorderen dit zowel in Belgie als in het buitenland". 

Dit betekent dat, wanneer (verweerder), zoals (eiseres) voorhoudt en door (ver
weerder) niet wordt betwist, ook na de oprichting van de N.V. zich zoals voorheen fei
telijk is blijven bezighouden met de verkoop, het onderhoud en de herstelling van naai
machines, dit volledig kadert in zijn mandaat van afgevaardigd bestuurder van de N.V. 
Machinerie Grieten vermits het alle handelingen betreft die nodig of dienstig zijn ter 
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, t.w. de handel in en het onder
hood van naaimachines. 

Zoals hoger gezegd betwist (eiseres) niet dat het mandaat van (verweerder) van af
gevaardigd bestuurder van de N.V. Machinerie Grieten kosteloos is(. .. ). 

Haar vordering ten aanzien van (verweerder) in betaling van bijdragen in het ka
der van het sociaal statuut der zelfstandigen over het tweede, derde en vierde kwar
taal 1987, het volledige jaar 1988 en het volledige jaar 1989 is dan ook niet ge
grond." (arrest pp. 5-6-7, nr. 5), 

terwijl overeenkomstig artikel 53 van de gecoiirdineerde wetten op de handelsven
nootschappen, de naamloze vennootschap wordt bestuurd door al dan niet bezol
digde lasthebbers; luidens artikel 54 van dezelfde wetten op de handelsvennootschap
pen, de raad van bestuur bevoegd is om alle handelingen te verrichten die nodig of 
dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waar
voor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is; krachtens artikel 63 van de
zelfde wetten het dagelijke bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordi
ging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, mogen worden opgedragen aan 
een of meer directeurs, zaakvoerders of andere personen, al dan niet vennoten, die ai
leen of gezamenlijk optreden; 

Het arbeidshof te dezen uitdrukkelijk vaststelde 1) dat verweerder hoofd
aandeelhouder was van de n.v. Machinehandel Grieten, 2) dat verweerder een van de 
drie bestuurders van de vennootschap was, 3) dat verweerder door de bestuurders als 
afgevaardigd bestuurder was benoemd, 4) dat verweerder het mandaat van bestuur
der kosteloos uitvoerde, 5) dat het maatschappelijk doel van de vennootschap be
staat in handel in en onderhoud van machines en benodigdheden voor de confectie
en textielindustrie, 6) en dat verweerder ook na de oprichting van de vennootschap 
zich zoals voorheen feitelijk is blijven bezighouden met de verkoop, het onderhoud en 
de herstelling van naaimachines; 

Dat overeenkomstig artikel3, § 1, eerste lid van het koninklijk besluit nr. 38 van 
27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, zoals van 
kracht na de wijzigingen bij wet van 24 december 1976 (eerste lid) en bij koninklijk 
besluit nr. 74 van 10 november 1967 (derde lid), doch v66r de wijziging bij wet van 30 
maart 1994 (eerste lid) en koninklijk besluit van 18 november 1996, bekrachtigd bij 
wet van 13 juni 1997 (vierde lid ingevoegd), dit besluit onder zelfstandige ieder na
tuurlijk persoon verstaat die in Belgie een beroepsbezigheid uitoefent uit hoofde waar
van hij niet door een arbeidsovereenkomst of door een statuut verbonden is; 

Overeenkomstig het tweede lid van dezelfde bepaling geacht wordt, tot bewijs van 
het tegendeel, zich in de in het vorig lid bedoelde voorwaarden tot onderwerping te 
bevinden, ieder persoon die in Belgie een beroepsbezigheid uitoefent, die inkomsten 
kan opleveren bedoeld in artikelen 20, 1°, 2° b of c of 3° van het Wetboek van de in
komstenbelastingen; 

Het verkopen, onderhouden en herstellen van naaimachines een activiteit uit
maakt die inkomsten kan opleveren bedoeld in artikelen 20, 1 o, 2° b of c of 3° van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen; 
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Luidens het derde lid van dezelfde bepaling voor de toepassing van deze para
graaf een beroepsbezigheid geacht wordt uitgeoefend te zijn krachtens een arbeids
overeenkomst, wanneer de belanghebbende, voor de toepassing van een der stelsels 
inzake de maatschappelijke zekerheid der loontrekkenden, vermoed wordt uit dien 
hoofde door een arbeidsovereenkomst te zijn verbonden; 

Te dezen verweerder niet vermoed kon worden, krachtens een der stelsels inzake 
de maatschappelijke zekerheid der loontrekkenden, door arbeidsovereenkomst te zijn 
verbonden; 

Overeenkomstig artikel 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 19 december 1967 
houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 
juli 1967, houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, zoals ver
vangen bij koninklijk besluit van 20 september 1983, doch v66r de wijziging en ge
deeltelijke opheffing bij koninklijk besluit van 1 juli 1992, voor de toepassing van ar
tikel 3 van het koninklijk besluit nr. 38, en zonder afbreuk te doen aan de bepalingen 
van artikel 5bis van datzelfde besluit, de uitoefening van een mandaat in een ver
eniging ofvennootschap naar rechte of in feite die zich met een exploitatie of met ver
richtingen van winstgevende aard bezighoudt, vermoed wordt de uitoefening te zijn 
van een bedrijvigheid die verzekeringsplicht aan het sociaal statuut der zelfstandi
gen met zich brengt; 

Dat vermoeden, overeenkomstig het tweede lid van de toenmalige bepaling, kon wor
den weerlegd op voorwaarde dat de kosteloosheid van het mandaat bewezen werd en 
de belanghebbende dat bewijs mocht leveren door elk rechtsmiddel, uitgezonderd de 
getuigenis, behalve wanneer de administratie der Directe Belastingen bedrijfsinkom
sten heeft weerhouden uit hoofde van de uitoefening van zijn mandaat; 

Verweerder aldus, gelet op de vaststelling van de kosteloosheid van de uitvoering 
van zijn mandaat als bestuurder, niet uit dien hoofde kon worden onderworpen aan 
de sociale zekerheid der zelfstandigen; 

Het mandaat van bestuurder van een vennootschap weliswaar zeer ruim is en de 
bestuurder met name bevoegd is om alle handelingen te verrichten die nodig of dien
stig zijn voor het doel van de vennootschap, doch niet kan samenvallen met dat doel; 
het in feite uitvoeren van activiteiten zoals het verkopen, onderhouden en herstel
len van naaimachines niet behoort tot het mandaat van de bestuurder van de ven
nootschap; de bestuurder van de vennootschap weliswaar als lasthebber overeen
komstig artikel1984 van het Burgerlijk Wetboek alle rechtshandelingen kan stellen 
met het oog op het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, doch de materiele 
uitoefening in feite van daden van verkoop, herstelling en onderhoud van machi
nes, geen bestuursdaad vormt, doch de verwezenlijking zelf van het maatschappe
lijk doel van de vennootschap uitmaakt; 

Het verkopen, onderhouden en herstellen van naaimachines, activiteiten waar
van door de feitenrechter werd vastgesteld dat zij nog steeds door verweerder wer
den uitgeoefend in de betreffende periode derhalve geen activiteiten vormden die res
sorteerden onder de opdracht van de bestuurder van de vennootschap; 

Door deze van het bestuursmandaat onderscheiden activiteiten verweerder bijge
volg, zoals door eiseres in haar eerste conclusie aangevoerd, onderworpen was aan het 
sociaal statuut der zelfstandigen, nu hij aldus in Belgie gewoonlijk een beroeps
activiteit uitoefende die inkomsten kon opleveren, zonder door een arbeidsovereen
komst of een statuut te zijn verbonden, 

zodat het arbeidshofniet wettig kon oordelen dat verweerder niet bijdrageplich
tig was in het sociaal statuut der zelfstandigen, en bijgevolg niet wettig eiseres' vor
dering kon afwijzen en de tegenvordering inwilligen (schending van alle in de aan
hef van het middel aangehaalde wetbepalingen) : 

Overwegende dat, krachtens artikel 3, § 1, van het koninklijk besluit nr. 
38 van 27 juli 1967, houdende inrichting van het sociaal statuut der zelf
standigen, zoals te dezen van toepassing, als zelfstandige moet worden be
schouwd ieder natuurlijke persoon die in Belgie een beroepsbezigheid uit
oefent uit hoofde waarvan hij niet door een arbeidsovereenkomst of door een 
statuut verbohden is; 
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Dat, overeenkomstig het genoemde artikel 3, § 1, tweede lid, tot bewijs van 
het tegendeel, zich in de bedoelde voorwaarden tot onderwerping bevindt, ie
der persoon die in Belgie een beroepsbezigheid uitoefent die inkomsten kan 
opleveren bedoeld in artikel 20, 1°, 2°, b of c, of 3°, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (1964); 

Overwegende dat, krachtens artikel 2 van het koninklijk besluit van 19 de
cember 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het konink
lijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967, zoals te dezen van toepassing, de uitoe
fening van een mandaat in een vereniging of een vennootschap naar rechte 
of in feite die zich met de exploitatie of met verrichtingen van winstge
vende aard bezighoudt, vermoed wordt de uitoefening te zijn van een bedrij
vigheid die verzekeringsplicht aan het sociaal statuut der zelfstandigen met 
zich medebrengt; dat dit vermoeden kon worden weerlegd op voorwaarde dat 
de kosteloosheid van het mandaat bewezen werd; 

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 54 van de Vennootschappen
wet, de raad van bestuur van een naamloze vennootschap bevoegd is om alle 
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van 
het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet ai
leen de algemene vergadering bevoegd is; 

Dat handelingen of verrichtingen betreffende het dagelijks bestuur van de 
vennootschap, in de zin van artikel 63 van het Wetboek van Koophandel, die 
zijn welke door het dagelijks leven van de vennootschap worden vereist of 
die welke zowel wegens hun gering belang als wegens de noodzakelijkheid 
van een snelle oplossing de tussenkomst van de raad van bestuur zelf niet 
rechtvaardigen; dat deze taken ook door de raad van bestuur kunnen wor
den vervuld en in beginsel rechtshandelingen zijn waarbij het orgaan dat met 
het dagelijks bestuur is belast, ook de vennootschap kan vertegenwoordi
gen; dat zij niet te vereenzelvigen zijn met materiele uitvoerende hande
lingen zoals verkoop, herstelling of onderhoud van de producten; 

Overwegende dat het arrest vaststelt dat: 1. verweerder hoofd
aandeelhouder is van de N.V. Machinehandel Grieten; 2. de oprichtings
akte van deze vennootschap inhield dat verweerder "als afgevaardigd be
stuurder was aangesteld, met machtiging om de eerste zes jaren na de 
oprichting de vennootschap te verbinden" en niet betwist is dat verweer
der deze functie kosteloos uitoefende; 3. het maatschappelijk doel van de ven
nootschap de "handel in en het onderhoud van machines, meer bepaald voor 
de confectie- en textielindustrie en benodigdheden voor de textielindustrie 
en de confectie-industrie" is; 4. verweerder zich ook bezighield met de ver
koop, het onderhoud en de herstelling van naaimachines; 

Overwegende dat het arrest niet vermocht te oordelen, op grond dat deze 
uitvoeringsdaden nodig of dienstig waren ter verwezenlijking van het doel 
van de vennootschap, dat de door verweerder verrichte handelingen van ver
koop, onderhoud en herstelling van naaimachines volledig kaderden in het 
kosteloos mandaat van afgevaardigd-bestuurder van de vennootschap; dat 
het op grond hiervan oordeelt dat verweerder benevens de uitvoering van zijn 
kosteloos mandaat van afgevaardigd-bestuurder geen beroepsbezigheid uit
oefent als bedoeld in voormeld artikel 3, § 1, van het koninklijk besluit van 
27 juli 1967 en derhalve niet onderworpen is aan het sociaal statuut der zelf
standigen; 

Dat het arrest zodoende de in het middel aangewezen wettelijke bepa
lingen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 
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Om die redenen, vernietigt 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 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. 

21 februari 2000- 3e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Biitzler. 

Nr. 139 

3e KAMER - 21 februari 2000 

1° RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG RECHTEN vAN DE MENS- ARTIKEL 6 - ARTI
KEL 6.3- RECHT VAN VERDEDIGING- RECHTERLIJKE BESLISSING- KENNISGEVING BIJ 
GERECHTSBRIEF- INFORMATIEWAARBORG- GEVOLG. 

2° ARBITRAGEHOF- PREJUDICIELE VRAAG- VERPLICHTING VAN RET HOF VAN CASSA
TIE - SOCIAAL GESCHIL- GERECHTELIJKE BESLISSING- KENNISGEVING BIJ GERECHTS
BRIEF- RECHTSMIDDEL- HOGER BEROEP- TERMIJN- MODALITEITEN- BETEKENING 
GERECHTSDEURWAARDERSEXPLOOT- VERSCHILLENDE BEHANDELING VAN RECHTZOEKEN
DEN- DISCRIMINATIE. 

1 o Miskenning van het recht van verdediging kan niet worden afgeleid uit het stel
sel waarbij door een gerechtsbrief van de rechterlijke beslissingen kennis wordt ge
geven aan de betrokkenen die tegelijkertijd uitdrukkelijk worden ingelicht over de ge
volgen van die kennisgeving en waarbij die kennisgeving de termijn doet ingaan voor 
de aanwending van de rechtsmiddel; dit stelsel geeft aan de bestemmelingen van de 
gerechtsbrief de vereiste inlichtingen en laat een voldoende termijn om hun recht van 
verdediging ten volle uit te oefenen. (Art. 6.3 E.V.R.M. en 14.1 B.U.P.O.; art. 792, 
tweede lid, Ger.W.) 

2° Wanneer een cassatiemiddel aanvoert dat de artikelen 32, 2°, 46 en 792, tweede lid 
juncto art. 1051 van het Gerechtelijk Wetboek leiden tot discriminatie doordat zij een 
onderscheid maken bij de bepaling van de termijn en bij de modaliteiten van ha
ger beroep, tussen de geschillen bedoeld in art. 792, tweede lid, waarvoor de ken
nisgeving bij gerechtsbrief de termijn van hoger beroep doet lopen en de geschillen 
waarvoor de gemeenrechtelijke regel van de betekening bij gerechtsdeurwaarders
exploot toepasselijk is, stelt het Hof van Cassatie een prejudiciiUe vraag aan het 
Arbitragehof (Art. 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehofvan 6 januari 1989.) 

(G ... T. R.V.A.) 

ARREST 

(A.R. S.99.0118.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 1 maart 1999 gewezen door 
het Arbeidshof te Gent, 

Over het middel, gesteld als volgt : 
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schending van de artikelen 10 en 11 van de gecoordineerde Grondwet, van arti
kel14.1. van het Verdrag van 19 december 1996 inzake burgerrechten en politieke rech
ten, goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981, van artikel 6 van het Europees Verdrag van 
4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrij
heden, ondertekend te Rome, goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, van het alge
meen rechtsbeginsel van het recht van verdediging en van de artikelen, 2, 32, 33, 35, 
36, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 730, § 2, B, artikel580, 2°, artikel 704, eerste lid, ar
tikel 792, tweede en derde lid, de artikelen 1050 en 1051 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 

doordat het hestreden arrest het hoger heroep onontvankelijk verklaart op grond 
van o.m. de volgende overwegingen : 

"2. Over de ontvankelijkheid van het hoger heroep. 
2.1. Ten onrechte stelt eiseres vooreerst dat geen hewijs voorligt dat de gerechts

hrief op 12 juni 1998 haar heeft bereikt, aangezien zij persoonlijk voor ontvangst heeft 
ondertekend (st. 24.2., voomoemd). Evenmin kan zij er zich op heroepen dat de gerechts
hrief die haar werd ter kennis gebracht, geen melding zou hehben gemaakt van de te 
volgen procedure in geval van hoger beroep ofverzet tegen het tussengekomen von
nis. Het tegendeel hlijkt uitdrukkelijk uit de inhoud van de kennisgeving (st. 24, ge
rechtsdoss. eerste aanleg). 

2.2. Eiseres houdt verder voor dat de regel, volgens welke de kennisgeving bij 
gerechtshrief de heroepstermijn doet lopen, het gelijkheidsbeginsel, evenals de rech
ten van verdediging schendt. 

Zij vordert dat het hof, alvorens recht te doen, volgende prejudiciele vraag zou stel
len aan het Arhitragehof: 

Of de kennisgeving hij toepassing van artikel 729, (lees : 792) § 2 Gerechtelijk Wet
hoek geen schending vormt van de artikelen 10 en 11 Gerechtelijk Wethoek, aange
zien in hepaalde gevallen een termijn hinnen dewelke een rechtsmiddel moet aan
gewend worden, hegint te lopen vanaf de hetekening bij gerechtsdeurwaardersexploot 
terwijl in casu de termijn hegint te lopen vanaf de kennisgeving hij aangetekende 
gerechtsbrief, hetwelk een mindere bescherming inhoudt van de rechten van de zwak
kere procespartij, wat een ongeoorloofde discriminatie invoert tussen de hij een pro
cedure betrokken partijen. 

2.3. Overeenkomstig artikel26, § 2, alinea 3 Bijzondere Wet 6 januari 1989 op het 
Arhitragehof is het rechtscollege waarvan de heslissing vathaar is voor voorziening in 
cassatie niet gehouden het Arhitragehof te verzoeken om op een opgeworpen vraag uit
spraak te doen : 

1 o wanneer het Arhitragehof reeds uitspraak heeft gedaan op een vraag of een be
roep met hetzelfde onderwerp, 

2° wanneer het rechtscollege meent dat het antwoord op de prejudiciele vraag niet 
onontheerlijk is om uitspraak te doen, 

3° wanneer de wet een regel of een artikel van de Grondwet hedoeld in § 1 klaar
hlijkelijk niet schendt. 

Het arbeidshof client dus te heoordelen of de door eiseres ingeroepen middelen re
levant zijn en enige schijn van gegrondheid vertonen. 

2.4. Eiseres stelt vooreerst dat de kennisgeving hij gerechtshrief minder rechtsze
kerheid biedt dan de hetekening hij gerechtsdeurwaardersexploot. Bij kennisgeving 
hij gerechtsbrief zou immers geen zekerheid hestaan dat de hetrokkene het vonnis ef
fectief ontvangt. 

Zulks is evenwel een loutere theoretische mogelijkheid die zich te dezen niet voor
doet. De gerechtshrief werd immers door eiseres persoonlijk in ontvangst genomen hij 
de aanbieding op 12 juni 1998. Eiseres heeft er dus geen helang hij dit aspect van het 
verschil in hehandeling in te roepen, aangezien het niet relevant is voor de oplos
sing van het geschil. 

In zover mocht worden ge"insinueerd dat uit niets hlijkt dat de gerechtshrief de tekst 
van het uitgesproken vonnis, en de kennisgeving van de elementen, waarvan sprake 
in artikel 792 alinea 3 Gerechtelijk Wethoek, zou hehhen hevat, client er op gewe
zen te worden dat de hewuste gerechtshrief een document is, dat uitgaat van een open
haar ambtenaar, in de uitoefening van zijn amht. 
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Ook de opmerking dat de beroepstermijn ingeval van kennisgeving bij gerechts
brief begint te lopen vanaf de verzending van de kennisgeving, terwijl de termijn bij 
betekening begint te lopen op het ogenblik dat de gerechtsdeurwaarder het exploot aan
biedt, is te dezen niet relevant voor de oplossing van het geschil. Zelfs indien de beroeps
termijn pas zou beginnen lopen vanaf de aanbieding van de gerechtsbrief zou deze ter
mijn te dezen hoe dan ook geeindigd zijn op 12 juli 1998. Ook in die hypothese werd 
het verzoekschrift ruim laattijdig neergelegd. 

2.5. Eiseres meent verder dat het gelijkheidsbeginsel geschonden wordt doordat de 
partij die hoger beroep wenst in te stellen, in geval van betekening bij 
gerechtsdeurwaardersexploot in de praktijk meestal over een ruimere tijdspanne be
schikt om te oordelen of hoger beroep moet worden aangetekend, om het nodige op
zoekingswerk te verrichten en om het verzoekschrift hoger beroep op te stellen, ter
wijl ingeval van kennisgeving bij gerechtsbrief de beroepstermijn binnen de acht dagen 
na de uitspraak begint te lopen. 

Er bestaat, inzake het instellen van hoger beroep onmiskenbaar een verschil
lende regeling, naargelang het gaat om de gevallen bedoeld in artikel 792 Gerech
telijk Wetboek, en de meeste andere procedures. 

De grondwettelijke regel van de gelijkheid der Belgen voor de wet en van de niet
discriminatie sluit een verschil in behandeling tussen bepaalde categorieen van per
sonen echter niet uit, voor zover dat verschil op een objectief criterium berust en re
delijk verantwoord is. 

Het bestaan van dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld met betrek
king tot het doel en de gevolgen van de overwogen maatregel, waarbij het gelijkheids
beginsel geacht wordt te zijn geschonden wanneer vaststaat dat de aangewende mid
delen redelijkerwijze niet evenredig zijn met het beoogde doel (Arbitragehof, nr. 21/ 
89, 13 juli 1989, overweging B.4.5.b., B.S., 21 juli 1989; Arbitragehof, nr. 1/94, 13 januari 
1994, overweging B.2.3., B.S., 1 februari 1994, R.v.St., nr. 34.814, 25 april1990, J.T., 
1991, 386, noot Lagasse, D.; Cass., 5 oktober 1990, R. W., 1990-91, 328, met concl. adv.
gen. G. D'Hoore). 

De toetsing aan de artikelen 10 en 11 Gerechtelijk Wetboek slaat op het objectief 
karakter van het onderscheid, het adequaat karakter van de maatregelen ten aan
zien van het nagestreefde doel en het bestaan van een redelijke verhouding tussen de 
aangewende middelen en het beoogde doel (Arbitragehof, nr. 40/96, 27 juni 1996, over
weging B.4., B.S., 9 augustus 1996). 

De kennisgeving bij gerechtsbriefwordt krachtens artikel 792, alinea 2 Gerechte
lijk Wetboek toegepast voor de zaken opgesomd in artikel 704, alinea 1 Gerechtelijk 
Wetboek. Het betreft sociaalrechtelijke geschillen die worden ingeleid bij eenvoudig 
verzoekschrift, waarvoor geen vormvoorwaarden gelden die op straffe van nietig
heid werden voorzien. Hiertoe behoren de zaken, waarvan sprake in artikel 580, 2° 
Gerechtelijk Wetboek. 

De geschillen bedoeld in artikel 704, alinea 1 Gerechtelijk Wetboek hebben het ge
meenschappelijk kenmerk dat het in beginsel om zaken gaat waarin de rechtzoe
kende verhaal instelt tegen een uitvoerbare administratieve beslissing die geniet van 
het zgn. 'privilege du prealable', waarbij de eenzijdige beslissing van het administra
tief orgaan geacht wordt gelijkvormig te zijn met het recht, zonder dat vooraf een be
roep moet gedaan worden op de rechter. 

Dergelijk verhaal moet op straffe van verval binnen een korte termijn ingesteld wor
den en zal in beginsel de gevolgen van de bestreden beslissing niet opschorten, ten
zij de wet er anders over beslist. 

Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat artikel 792, alinea 2 en 3 Gerechte
lijk Wetboek werd ingevoerd en artikell051 Gerechtelijk Wetboek werd gewijzigd bij 
Wet van 12 januari 1993 houdende een urgentieprogramma voor een meer solidaire 
samenleving. Deze bepalingen werden overgenomen uit het voorontwerp van het "Wet
hoek van de Sociale Zekerheid", opgemaakt door de Koninklijke Commissie belast met 
de codificatie, de harmonisering en de vereenvoudiging van de wetgeving betref
fende de sociale zekerheid in het kader van de algemene hervorming van de wetge
ving. Deze bepalingen zijn erop gericht de betekening van de vonnissen en arresten 
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uitgesproken in geschillen betreffende de sociale zekerheid in het algemeen te ver
eenvoudigen en een vlugge tenuitvoerlegging van de vonnissen en arresten moge
lijk te maken (Gedr. St., Kamer, buitengewone zitting 1991-92, nr. 630/1, 13 en 39). 

Volgens de Koninklijke Commissie diende daarbij een tweevoudig oogmerk te wor
den nagestreefd, te weten: enerzijds waarborgen dat de termijnen om rechtsmidde
len aan te wenden automatisch ingaan vanaf de kennisgeving van het vonnis, om zo 
de afhandeling van sociale geschillen langs gerechtelijke weg te bespoedigen, en an
derzijds de kosten te vermijden die het optreden van een gerechtsdeurwaarder mee
brengt (Gedr. St., Senaat, 1993-94, nr. 1914/2, 6). 

De zaken, waarvan sprake in artikel 704, alinea 1 Gerechtelijk Wetboek, verto
nen derhalve eigen kenmerken, zodat het gemaakte onderscheid in elk geval berust 
op een objectief criterium. 

Het bespoedigen van de afhandeling van sociale geschillen langs gerechtelijke weg 
en het vermijden van gerechtsdeurwaarderskosten zijn overigens doelstellingen die 
tot de beoordelingsvrijheid van de wetgever behoren. De door eiseres betwiste bepa
lingen zijn ook adequaat ten aanzien van dit nagestreefd doel. De kennisgeving bij 
gerechtsbrief is inderdaad kosteloos, de procedure verloopt sneller en soepeler en is 
precies in het voordeel van de 'zwaksten' die vlugger een eindbeslissing krijgen. 

Het verschil in behandeling tussen bepaalde categorieen van personen, dat voort
vloeit uit de toepassing van verschillende procedures voor verschillende rechtscolle
ges in minstens gedeeltelijk verschillende omstandigheden, houdt op zich geen dis
criminatie in. Van discriminatie zou slechts sprake kunnen zijn mocht het verschil in 
behandeling dat voortvloeit uit de toepassing van die procedures gepaard gaan met 
een onevenredige beperking van de rechten van de daarbij betrokken partijen 
(Arbitragehof, nr. 10/97, 5 maart 1997, overweging B.6, B.S. 15 mei 1997). 

Onmiskenbaar biedt de kennisgeving bij gerechtsbrief een informatiewaarborg en 
een rechtszekerheid die minstens gelijkwaardig zijn met de betekening bij 
gerechtsdeurwaardersexploot. Vooreerst weet een eventuele raadsman op voor
hand, minstens hoort hij te weten, tussen welke data de kennisgeving zal ge
schieden, wat niet het geval is bij betekening. Verder bepaalt artikel 792, alinea 3 Ge
rechtelijk Wetboek dat de kennisgeving op straffe van nietigheid de rechtsmiddelen 
moet vermelden, alsook de termijn binnen welke dit verhaal moet worden ingesteld 
evenals de benaming en het adres van de rechtsmacht die bevoegd is om er kennis van 
te nemen. Bij betekening bij gerechtsdeurwaardersexploot wordt de leek hierover niet 
ingelicht. Het hof ziet in die omstandigheden niet in hoe de rechten van verdedi
ging zouden geschonden worden door een regeling die ertoe strekt de beroeps
termijn, die hoe dan ook een maand blijft, automatisch te doen aanvangen kort na de 
uitspraak, en overigens op een goedkope manier. 

De kennisgeving van het vonnis bij gerechtsbriefhoudt dus geen onevenredige be
perking van de rechten van de daarbij betrokken partijen in. 

Het hofis bijgevolg van oordeel dat de regeling voorzien bij artikel 792 alineas 2 en 
3 Gerechtelijk Wetboek, juncto artikel 1051 Gerechtelijk Wetboek, van toepassing op 
de geschillen bedoeld in artikel 582, 2° Gerechtelijk Wetboek, juncto artikel 704 ali
nea 1 Gerechtelijk Wetboek, het gelijkheidsbeginsel bepaald in de artikelen 10 en 11 
van de G.W. manifest niet schendt. 

Er is dan ook geen reden om een prejudiciiHe vraag te stellen aan het Arbitrage
hof (Arbh. Gent, derde kamer, 30 maart 1998, onder A.R. nr. 362/97, inzake Bvba G.S. 
tl Directeur-Generaal van de Studiedienst van het Ministerie van Tewerkstelling en 
Arbeid). 

2.6. Het hoger beroep werd ingesteld tegen een vonnis van 4 juni 1998. De ken
nisgeving ervan gebeurde, krachtens artikel 792 alineas 2 en 3 Gerechtelijk Wet
hoek, door afgifte van de gerechtsbrief op 11 juni 1998 ter postkantoor Gent. 

Het verzoekschrift tot hoger beroep werd neergelegd ter griffie van het Arbeids
hofte Gent, afdeling Gent op 21 september 1998. 

Overeenkomstig artikel 1051 alinea 1 Gerechtelijk Wetboek bedraagt de termijn om 
hoger beroep aan te tekenen een maand, te rekenen vanaf de betekening van het von
nis of de kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792, alineas 2 en 3 Gerechte
lijk Wetboek. 
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Het betreft een vervaltermijn, zodat een eventueel verzuim of nietigheid zo nodig 
ambtshalve dient opgeworpen te worden. 

Onder kennisgeving dient, overeenkomstig artikel 32.2° Gerechtelijk Wetboek ver
staan te worden, de toezending van een akte van recbtspleging in origineel of in af
schrift. Zij geschiedt langs de post of, in de gevallen die de wet bepaalt, in de vor
men die deze voorschrijft. 

Als datum van kennisgeving geldt dus de datum waarop de beslissing aan de be
trokkene werd toegezonden, zijnde de datum van de afgifte ter post, niet de datum van 
aanbieding of van ontvangst (Cass., 9 december 1996, T.S.R., 1997, 175, noot Van Lim
berghen, G.; Cass., 24januari 1974, Pas., 1974, I, 557; Cass., 24 december 1982,AC., 
1982-83, 572; Cass., 6juni 1991, J.T., 1992, 393;Arbrb. Gent, 28 april1981, R.W, 1981-
82, 2631; Fettweis, A., Manuel de procedure civile, 1985, 207, nr. 247; Lindemans, D., 
Gerechtelijk recht, artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 
recbtsleer, onder artikel 32/2-3). 

Weliswaar heeft deze zienswijze in de praktijk tot gevolg dat de betrokkene niet steeds 
bescbikt over een maand nadat hij 'kennis gekregen' heeft van het vonnis om boger 
beroep te kunnen aantekenen (de aanbieding door de postdiensten gebeurt immers 
meestal niet op de dag van de afgifte ter post). Gelet echter op de uitdrukkelijke en 
ondubbelzinnige wettekst ("te rekenen van de kennisgeving" en niet "te rekenen vanaf 
de kennisname") kan terzake geen twijfel bestaan. Overigens weegt het nadeel voor 
de betrokken partij, aldus over (minstens) een dag minder te beschikken om hoger be
roep in te stellen, niet op tegen de onzekerheid die anders inzake het vertrekpunt van 
de vervaltermijn zou bestaan (Braekmans, H., "Zes jaar kennisgeving bij gerechts
brief', R. W, 1974-75, 777-778). 

Nu de termijn voor het instellen van het hager beroep liep vanaf 12 juni 1998 (daags 
na de afgifte ter post van een afchrift van bet vonnis a quo door de griffie) om te ein
digen op 11 juli 1998, is het hoger beroep, ingesteld bij verzoekschrift neergelegd ter 
griffie op 21 september 1998, dan ook laattijdig en bijgevolg niet ontvankelijk. 

Voor zoveel als nodig kan er (nogmaals) op gewezen worden dat eenzelfde conclu
sie zich opdringt, indien men de datum van kennisname als uitgangspunt voor de be
rekening van de beroepstermijn zou rekenen - quod non -. Immers de gerechts
brief met kennisgeving van het vonnis a quo bereikte eiseres uiterlijk op 12 juni 1998 
(zie st. 24.2, gerechtsdoss. eerste aanleg). In die- het weze herhaald- niet toe
passelijke hypothese, was de beroepstermijn verstreken op 12 juli 1998, zodat het be
roep ingesteld op 21 september 1998 hoe dan ook laattijdig is." 

terwijl de beginselen van bet respect van de rechten van de verdediging en het cor
rect behandelen van de zaak gewaarborgd door artikel 6 EVRM de rechtzoekende het 
recbt verlenen over voldoende tijd en faciliteiten te beschikken met het oog op de voor
bereiding van zijn verdediging, recht waarop het constitutioneel principe van gelijk
heid en discriminatie van toepassing is, dit recht slechts e:lfectiefis gewaarborgd wan
neer de rechtzoekende met zekerheid is gei:nformeerd, hetgeen gebeurt door het 
overmaken van een akte gewaarborgd door de vervulling van pleegvormen in au
thentieke vorm, snel (tijdig en binnen een redelijke termijn, met tussenkomst van een 
competente en gekwalificeerde agent) en precies (door het waarborgen van een mi
nimum formalisme door de ministeriele ambtenaar en met bet respect van de no
dige identificatie en vermeldingen: tijd, onderwerp, voorwerp, geadieerde rechter), 

en terwijl de verschillende bebandeling van recbtzoekenden naargelang de wijze van 
informatie, nl. bij gerechtsdeurwaardersexploot ofbij gerecbtsbrief, discriminerend is 
in de mate de kennisgeving niet de waarborg biedt van informatie die gelijk is aan deze 
verstrekt door de betekening via gerechtsdeurwaarder, 

bet bestreden arrest dat oordeelt dat het boger beroep laattijdig werd ingesteld en 
eiseres bijgevolg van baar recbt op boger beroep was vervallen op grand van de over
weging dat de kennisgeving via gerecbtsbrief gebeurde op 12 juni 1998, terwijl deze 
overbandiging van de beslissing van de arbeidsrecbtbank te Gent niet omkaderd was 
met de gebruikelijke informatie die via een gerechtsdeurwaardersexploot zou ver
strekt zijn en aanneemt dat de beroepstermijn vanaf de kennisgeving began te lo
pen, 

en terwijl blijkt dat de in bet middel aangebaalde artikelen van bet Gerecbtelijk Wet
hoek de artikelen 10 en 11 van de gecoordineerde Grondwet schenden in zoverre zij 
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de beroepstermijn doen lopen vanaf de kennisgeving ervan en niet vanaf de beteke
ning van deze uitspraak door een gerechtsdeurwaarder, dergelijke ongelijke behan
deling onevenredig is met de nagestreefde doeleinden, 

het bestreden arrest niet wettig kon beslissen dat de ongelijke behandeling van 
procespartijen, wanneer van een beslissing wordt kennis gegeven via gerechtsbrief, 
dan wel, via gerechtsdeurwaardersexploot, de artikelen 10 en 11 van de gecoordi
neerde Grondwet niet schenden, 

zodat het bestreden arrest dat tot de niet-ontvankelijkheid van het hoger beroep be
sluit niet naar recht is verantwoord (schending van alle in het middel ingeroepen be
palingen): 

Overwegende dat uit het arrest blijkt dat het geschil betrekking heeft op 
de uitsluiting van eiseres van het recht op werkloosheidsuitkeringen gedu
rende een bepaalde termijn en op de terugvordering van door haar ten on
rechte genoten uitkeringen; 

Overwegende dat het arrest vaststelt dat : 
1. het vonnis van 4 juni 1998 van de Arbeidsrechtbank te Gent krach

tens artikel 792, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek door afgifte van 
de gerechtsbrief van 11 juni 1998 op het postkantoor te Gent aan de par
tijen ter kennis werd gebracht; 

2. eiseres op 12 juni 1998 die gerechtsbriefvoor ontvangst heeft onder
tekend; 

3. het verzoekschrift tot hoger beroep op 21 september 1998 ter griffie van 
het Arbeidshof te Gent werd neergelegd; 

Overwegende dat het arrest oordeelt dat de termijn voor het instellen van 
hoger beroep op 12 juni 1998 begon en op 11 juli 1998 eindigde en beslist dat 
het hoger beroep van eiseres niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat luidens artikel 32 van het Gerechtelijk Wetboek wordt 
verstaan: 

1 o onder betekening : de afgifte van een afschrift van de akte; zij ge
schiedt bij deurwaardersexploot; 

2° onder kennisgeving : de toezending van een akte van rechtspleging in 
origineel of in afschrift; zij geschiedt langs de post of, in de gevallen die de 
wet bepaalt, in de vormen die deze voorschrijft; 

Overwegende dat het middel aanvoert dat de regeling bevat in artikel 792, 
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek dat bepaalt dat voor de zaken op
gesomd in artikel 704, eerste lid, van dat wetboek, de griffier binnen acht da
gen bij gerechtsbrief het vonnis ter kennis brengt van de partijen, de arti
kelen 6 E.V.R.M. en 14.1 B.U.P.O. en het algemeen rechtsbeginsel van het 
recht van verdediging schendt; 

Overwegende dat het stelsel waarbij door een gerechtsbrief van de rech
terlijke beslissingen kennis wordt gegeven aan de betrokkenen die tegelij
kertijd uitdrukkelijk worden ingelicht over de gevolgen van die kennisge
ving en waarbij die kennisgeving de termijn doet ingaan voor de aanwending 
van een rechtsmiddel, de hiervoren genoemde verdragsbepalingen en alge
meen rechtsbeginsel niet schendt; dat dit stelsel aan de bestemmelingen van 
de gerechtsbrief de vereiste inlichtingen geeft en een voldoende termijn laat 
om hun recht van verdediging ten voile uit te oefenen; 

Overwegende dat het middel voorts aanvoert dat de in het middel aan
gewezen wetsbepalingen van het Gerechtelijk Wetboek de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet schenden in zoverre zij met toepassing van artikel 1051 van 
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hetzelfde wetboek de termijn om hoger beroep aan te tekenen, doet aan
vangen vanaf de kennisgeving van het vonnis, en niet vanaf de beteke
ning ervan; 

Overwegende dat naar luid van artikel26, § 1, 3°, van de Bijzondere Wet 
van 6 januari 1989, het Arbitragehof, bij wijze van prejudiciele beslissing, uit
spraak doet bij wege van arrest op vragen omtrent de schending door een wet 
van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet; 

Dat derhalve aan het Arbitragehof de volgende vraag dient te worden ge
steld; 

Om die redenen, houdt elke nadere uitspraak aan totdat het Arbitrage
hof uitspraak zal hebben gedaan op de volgende prejudiciele vraag : scherr
den de artikelen 32, 2°,46 en 792, tweede lid, juncto artikel1051 van het Ge
rechtelijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet doordat zij een 
onderscheid maken bij de bepaling van de termijn en bij de modaliteiten van 
het hoger beroep, tussen de geschillen bedoeld in artikel 792, tweede lid, waar
voor de kennisgeving bij gerechtsbrief de termijn van hoger beroep doet lo
pen en de geschillen waarvoor de gemeenrechtelijke regel van de beteke
ning bij gerechtsdeurwaardersexploot toepasselijk is? 

21 februari 2000- 39 kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Gerard. 

Nr. 140 

2e KAMER - 23 februari 2000 

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- OORZAAK- BEGRIP. BE
OORDELING DOOR DE RECHTER- WEGVERKEERSONGEVAL- VERSCHILLENDE FOUTEN- OOR
ZAKELIJK VERBAND TUSSEN EEN FOUT EN EEN SCHADE. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- DAAD- FOUT- VERSCHIL
LENDE FOUTEN- OORZAKELIJK VERBAND. 

3° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST -SCHADE - BEOORDELINGS
BEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM- VOERTUIG- VERVANGING- GEBRUIKSDERVING- FEI
TELIJKE BEOORDELING. 

1 o en 2° De rechter die beslist om een van de in een wegverkeersongeval betrokken be
stuurders volledig aansprakelijk te stellen voor dat ongeval en zijn schadelijke ge
volgen, niettegenstaande het feit dat de andere bestuurder een {out heeft begaan, ver
antwoordt zijn beslissing naar recht, wanneer hij oordeelt dat voornoemd ongeval en 
zijn schadelijke gevolgen zich op dezelfde wijze zouden hebben voorgedaan, als die 
andere bestuurder de {out niet had begaan (1). (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

3° Wie schade veroorzaakt t.g. v. de genotsderving van een verongelukt en onherstel
baar voertuig, hoeft een dergelijke derving alleen te vergoeden tijdens de gebruiks
derving, te rekenen van de dag van het ongeval tot de dag waarop de eigenaar van 

(1) Zie Cass., 24 maart 1999, A.R. P.98.1479.F, nr. 177. 
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dat voertuig bericht krijgt dat het moet worden vervangen, en tijdens de mutatie
tijd, te rekenen van de laatstgenoemde datum tot de dag waarop hi} zich een 
vervangingsvoertuig aanschaft; wanneer de rechter de door de wachttijd veroor
zaakte schade raamt, kan hij, door een feitelijke beoordeling, beslissen om de da
tum waarop de eigenaar bericht krijgt dat zijn voertuig definitief buiten omloop wordt 
gesteld, gelijk te stellen met de datum waarop hij kennisneemt van de waarde van 
het wrak, en dat die enige datum het eindpunt vormt van de te vergoeden wacht
tijd (2). 

(M ... T. P ... E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.99.1574.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 18 juni 1999 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Charleroi; 

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

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 op de door de 
vennootschap Transport Willy Guerin ingestelde burgerlijke rechtsvorde
ring: 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat de appelrechters eiser veroordeeld hebben wegens over

treding van het Wegverkeersreglement, na de andere, bij het ongeval be
trokken bestuurder te hebben vrijgesproken van alle, hem ten laste ge
legde feiten; 

Overwegende dat het vonnis, niettegenstaande de voormelde vrijspraak, 
vermeldt dat die andere bestuurder "wat sneller reed dan was toege
staan", maar beslist dat die omstandigheid de rechtmatige verwachtingen 
van eiser niet in de war kon sturen en daaruit afleidt dat laatstgenoemde een 
foutief maneuver heeft uitgevoerd; 

Overwegende dat het vonnis zich niet beperkt tot de vermelding dat de sa
menlopende fout, die aan de zijde van de aangestelde van de verweerster 
Transport Willy Guerin is vastgesteld, "niet in oorzakelijk verband staat met 
het ongeval", maar tevens beslist dat "het concrete bewijs niet is geleverd dat 
de weggebruiker Willy Guerin een fout heeft begaan, waardoor hij, al was 
het maar gedeeltelijk, aansprakelijk was voor het ongeval of de schade heeft 
vergroot", en daaruit concludeert "dat (eiser) volledig aansprakelijk moet wor
den gesteld voor het ongeval en de erdoor veroorzaakte schade"; 

Dat de appelrechters, door die overwegingen, beslissen dat het ongeval en 
de erdoor veroorzaakte schade zich op dezelfde wijze zouden hebben voor
gedaan, zelfs als de bestuurder Guerin niet "wat sneller" had gereden "dan 
was toegestaan"; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 
Over het tweede middel : 

(2) Zie Cass., 13 sept. 1995, A.R.95.0402.F, nr. 381. 
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Wat het eerste en tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat wie schade veroorzaakt ten gevolge van de genots
derving van een verongelukt en onherstelbaar voertuig, een dergelijke der
ving aileen hoeft te vergoeden tijdens de wachttijd, te rekenen van de dag 
van het ongeval tot de dag waarop de eigenaar bericht krijgt dat het moet 
worden vervangen, en tijdens de mutatietijd, te rekenen van de laatstge
noemde datum tot de dag waarop hij zich een vervangingsvoertuig aan
schaft; 

Overwegende dat de rechter, wanneer hij de door de wachttijd veroor
zaakte schade raamt, door een feitelijke beoordeling kan beslissen om de da
tum waarop de eigenaar bericht krijgt dat zijn voertuig definitiefbuiten om
loop wordt gesteld, gelijk te steilen met de datum waarop hij kennisneemt 
van de waarde van het wrak, en dat die enige datum het eindpunt vormt van 
de te vergoeden wachttijd; 

Dat het middel niet ontvankelijk is, in zoverre het kritiek oefent op die fei
telijke beoordeling; 

Overwegende, voor het overige, dat de appelrechters geantwoord heb
ben op eisers conclusie door, met verwijzing naar het gerechtelijk deskun
digenonderzoek, vast te stellen dat de kosten voor de hersteiling van de be
schadigde vrachtwagen hager lagen dan het verschil tussen de waarde van 
dat voertuig v66r het ongeval en de waarde van het wrak, en door, op ei
gen gronden, te beslissen "dat er bij de raming van de vervangingswaarde 
rekening moet worden gehouden met de waarde van het wrak"; 

Dat de appelrechters, op die gronden, de schadeveroorzaker niet verplich
ten een gebruiksderving te vergoeden, die het gevolg is van het feit dat de 
eigenaar, zonder geldige reden, beslist heeft om de aankoop van een 
vervangingsvoertuig uit te stellen; dat zij, door te verwijzen naar de om
standigheden, eigen aan de zaak, die een dergelijke beslissing verantwoor
den, aileen beslissen dat het te vergoeden tijdvak was geeindigd op de dag 
waarop de eigenaar van het voertuig bericht heeft gekregen van de waarde 
van het wrak en aldus kon beslissen om het te vervangen; 

Dat, aldus, de appelrechters hun beslissing met redenen omkleden en naar 
recht verantwoorden; 

Dat het eerste en tweede onderdeel van het middel niet kunnen worden 
aangenomen; 

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

23 februari 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Delahaye. 
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Nr. 141 

1 e KAMER - 24 februari 2000 

1 o CAS SA TIE - BEVOEGDHEID VAN HET HOF- ALGEMEEN- WRAKING- LID VAN DE COM
MISSIE VAN BEROEP VAN HET INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULEN
TEN. 

2° ACCOUNTANT- BEROEPSTUCHT- LID VAN DE COMMISSIE VAN BEROEP VAN HET IN
STITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN- WRAKING- BEVOEGD
HEID VAN HET HOF VAN CASSATIE. 

3° WRAKING- BEROEPSTUCHT- LID VAN DE COMMISSIE VAN BEROEP VAN HET INSTI
TUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN- BEVOEGDHEID VAN HET HOF 
VAN CASSATIE. 

4 o WRAKING- TUCHTZAKEN- BEOORDELING VAN WRAKINGSGRONDEN- BEVOEGDHEID
ALGEMEEN. 

1 o, 2° en 3° Het Hof van Cassatie is niet bevoegd om kennis te nemen van een ver
zoek tot wraking van een lid van de commissie van beroep van het Instituut van de 
Accountants en de Belastingconsulenten. (Artt. 5, § 3, derde en vierde lid, en 7, § 5, 
wet 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingcon
sulenten.) 

4 o lngevolge de wijziging aangebracht aan art. 838 Ger. W. bij wet van 12 maart 1998 
aan de regels over de wraking, behoort de beoordeling van wrakingsgronden niet meer 
aan de rechtsinstantie waarvan de leden gewraakt worden, maar aan de onmid
dellijke hogere rechtsinstantie : die bepaling heeft een algemene strekking en is in be
ginsel toepasselijk op aile tuchtrechtsplegingen. (Art. 838 Ger.W.) 

(H ... ) 

ARREST 

(A.R. C.00.0064.N) 

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot wraking bij aangetekend 
schrijven gericht op 8 december 1999 aan de commissie van beroep van het 
Instituut van de Accountants en de Belastingsconsulenten; 

Gelet op de verklaring "overeenkomstig artikel836, tweede lid, Ger.W." af
gelegd door Andre Vanderwegen, voorzitter van de commissie van beroep, en 
Luc De Decker, Eduard Nuyts, Serge Verelst en Lucien Ceulemans, leden van 
de commissie van beroep, en toegezonden aan de procureur-generaal bij het 
Hof van Cassatie, waarbij zij weigeren zich te onthouden; 

Overwegende dat de wraking wordt voorgedragen om reden dat "de 
commissieleden moeten oordelen over een hernieuwd lidmaatschap terwijl 
zij destijds besloten hebben dit lidmaatschap voor het leven te ontnemen" en 
dat "(het) stoort dat een mede-commissielid dhr. Vercammen de aanlei
ding is van de definitieve schrapping ook al wordt hij dan vervangen"; 

Overwegende dat artikel 7, § 5, van de wet van 22 april1999 betref
fende de beroepstucht voor accountants en belastingsconsulenten, bepaalt dat 
artikel 5, § 3, derde tot vijfde lid, van vermelde wet, van toepassing is op de 
procedure voor de commissie van beroep; 
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Overwegende dat artikel 5, § 3, derde lid, van de wet van 22 april 1999 be
paalt dat de betrokken accountant of belastingsconsulent een recht van wra
king heeft in de gevallen bepaald bij artikel 828 van het Gerechtelijk Wet
hoek; 

Dat krachtens artikel 5, § 3, vierde lid, van dezelfde wet, over de wra
king wordt beslist door de tuchtcommissie in een andere samenstelling; 

Overwegende dat, krachtens artikel 838 van het Gerechtelijk Wetboek, over 
de wraking uitspraak wordt gedaan door de rechtbank van eerste aanleg, door 
het hof van beroep, door het arbeidshof of door het Hof van Cassatie, naar 
gelang van het geval, op de conclusie van het openbaar ministerie, nadat de 
partijen behoorlijk zijn opgeroepen om hun opmerkingen te horen; 

Dat, ingevolge de wijziging aangebracht aan vorengenoemd artikel 838 bij 
wet van 12 maart 1998 aan de regels over de wraking, de beoordeling van 
wrakingsgronden niet meer behoort aan de rechtsinstantie waarvan de le
den gewraakt worden, maar aan de onmiddellijk hogere rechtsinstantie; 

Dat die bepaling, die de wetgever beschouwt als een belangrijk element van 
het recht van verdediging, een algemene strekking heeft en in beginsel toe
passelijk is op alle tuchtrechtsplegingen; 

Overwegende dat evenwel de wetgever bij de latere en specifieke wet van 
22 april 1999 afgeweken is van de gemeenrechtelijke wrakingsprocedure voor 
accountants en belastingsconsulenten; 

Overwegende dat het Hof van Cassatie onbevoegd is om uitspraak te doen 
omtrent het verzoek tot wraking; 

Om die redenen, verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van het ver
zoek tot wraking; verwijst de zaak naar de commissie van beroep van het In
stituut van de Accountants en de Belastingsconsulenten; veroordeelt het In
stituut van de Accountants en de Belastingsconsulenten in de kosten; stelt 
aan als gerechtsdeurwaarder mr. Philippe Schepkens, met opdracht op ver
zoek van de griffier dit arrest te betekenen aan de verzoeker en aan het In
stituut van Accountants en Belastingsconsulenten. 

24 februari 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Landers - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, 
advocaat-generaal. 

Nr. 142 

1 e KAMER - 25 februari 2000 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN - OP CONCLUSIE- BURGER
LIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- MIDDELEN -ARGUMEN
TEN - VERPLICHTING OM TE ANTWOORDEN- GRENZEN. 

zo BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - BEWIJSVOERING- BEDROG. 

1 o De verplichting om de vonnissen en arresten met redenen te omkleden en te ant
woorden op de regelmatig voorgedragen middelen houdt niet de verplichting in om 
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te antwoorden op de argumenten welke tot staving van die middelen zijn aange
voerd en geen afzonderlijke middelen vormen (1). (Art. 149 Gw. 1994.) 

2° Bedrog wordt niet vermoed en moet bewezen worden; dat bewijs kan geleverd wor
den door alle middelen van recht (2). (Art. 1116, tweede lid, B.W.) 

(K. .. T. S ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.98.0468.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 mei 1998 gewezen door 
het Hof van Beroep te Bergen; 

Over het eerste middel: schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 1315, 1317, 
1320, 1322, 1334, 1341, eerste lid, 1347, 1348, 1353 van het Burgerlijk Wetboek en 870 
van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest, inzonderheid met verwijzing naar de vaststellingen van de eer
ste rechter in het niet beroepen vonnis van 14 oktober 1992, en in het beroepen von
nis van 15 oktober 1993, vaststelt "dat eiser, bij authentieke akte, op 23 september 
1987 verleden door notaris G.W. (de derde verweerder) ... ,de eigendom van een in El
lezelles (voorheen Wodecq) gelegen huis met grond, met een oppervlakte van 41 a, 60 
ca, voor 6 miljoen frank heeft gekocht van de (eerste twee) verweerders; dat die au
thentieke akte het volgende beding bevat : 'wat de erfdienstbaarheden betreft, ver
klaart de verkopende partij dat zij persoonlijk geen enkele erfdienstbaarheid op het 
verkochte goed heeft toegestaan en dat er, voor zover zij weet, geen bestaat'; dat de 
voomoemde akte de oorsprong vermeldt van de eigendom van het goed dat door de ver
weerders gekocht is luidens een proces verbaal van toewijzing dat op 9 mei 1972 door 
notaris Etienne d'Harveng is afgesloten (. .. ); dat het proces verbaal van toewijzing van 
9 mei 1972 melding maakt van een erfdienstbaarheid, namelijk een toegang voor de 
exploitatie van verscheidene percelen grond; dat notaris Etienne d'Harveng (blijk
baar als lasthebber van de verweerder) op 3 januari 1975 de eigenaar van het heer
sende erf, Mevr .... , voorgesteld heeft dat perceel te kopen om de erfdienstbaarheid die 
(de eerste verweerder) hindert, afte schaffen" (vonnis van 14 oktober 1992, p.4), maar 
tevergeefs (arrest p. 4); "dat de eigenaar van het heersend erf op 14 mei 1987 nota
ris d'Harveng gewezen heeft op het belang dat hij had bij het behoud van de erf
dienstbaarheid" (vonnis van 15 oktober 1993, p. 4); dat het arrest vervolgens afwij
zend beschikt op eisers rechtsvordering tegen de eerste twee verweerders die ertoe strekt 
de verkoop van 23 september 1987 wegens bedrog te doen vernietigen, de verkoop
prijs te doen terugbetalen en schadevergoeding te doen betalen, en op eisers rechts
vordering tegen de derde verweerder, die ertoe strekt hem wegens medeplichtig-

, heid aan bedrog, de verkoopprijs en schadevergoeding te doen betalen, en eiser in de 
kosten van de beide gedingen veroordeelt, op grond dat de eerste twee verweerders 
weliswaar op de hoogte waren en moesten zijn van het bestaan van de erfdienst
baarheid die hun erfbezwaarde; dat (. .. )de (eerste twee verweerders) aan eiser het 
bestaan van die erfdienstbaarheid moesten melden; dat (eiser) het bewijs van het aan
gevoerde bedrog vindt in de vermelding in de authentieke akte van 23 september 1987 
dat 'wat de erfdienstbaarheden betreft, de verkopende partij verklaart dat zij zelf geen 
enkele erfdienstbaarheid op het verkochte goed heeft toegestaan en dat er, voor zo
ver zij weet, geen bestaat'; dat er voor het hof echter een fotokopie van een voorlo
pige koopovereenkomst van 12 juni 1987, bestaande uit vier uitgetikte vellen met daarop 

(1) Cass., 9 jan. 1998, A.R. C.96.0467.F, nr. 16. 

(2) Zie Cass., 13 dec. 1979 (A. C., 1979-80, nr. 240). 
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bepaalde handgeschreven vermeldingen worden overgelegd; (. .. ) dat bepaalde hand
geschreven vermeldingen op de pagina's 1 en 2 (. .. ) alsook de handtekening op pa
gina 4 kennelijk van eiser zijn; (. .. ) dat de gehele tekst op een en dezelfde machine uit
getikt is en dat die tekst een logisch, ononderbroken geheel vormt; dat artikel 12 van 
die onderhandse akte luidt als volgt : 'het goed wordt verkocht met alle lasten en erf
dienstbaarheden die het kunnen bevoordelen ofbezwaren, en met name die welke kun
nen blijken uit de eigendomstitel van de verkoper of zijn rechtsvoorgangers. De ko
per verklaart inzage te hebben genomen van die eigendomstitel, en de verkoper 
verklaart dat er, voor zover hij weet, geen andere lasten of erfdienstbaarheden het erf 
bezwaren'; dat niets belet dat het hof acht slaat op dat gefotokopieerde stuk, aange
zien het er niet op aankomt de werkelijkheid of de draagwijdte van een overeen
komst te bewijzen, maar enkel acht te slaan op feiten die aan de authentieke akte voor
afgegaan zijn en waaruit zou kunnen worden afgeleid dat het aangevoerde gebrek in 
de toestemming niet bestaat; dat uit aldie overwegingen volgt dat (eiser) niet ten ge
noege van recht bewijst dat de (eerste twee verweerders) voor hem het bestaan van 
de erfdienstbaarheid daadwerkelijk verborgen zouden hebben gehouden om hem te mis
leiden"; dat de (derde verweerder) niet medeplichtig kan geweest zijn aan hoofdzak
lijk bedrog dat het hof niet ten laste legt van de (eerste twee verweerders)", 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn voor het hofvan beroep overgelegde "samen
vattende conclusie" aanvoerde dat artikel 12 op de fotokopie van de door de eerste twee 
verweerders overgelegde voorlopige koopovereenkomst van 12 juni 1987 hem op devol
gende gronden niet tegengeworpen kon worden: (1) "(eiser) betwist dat hij dat stuk 
in die vorm heeft ondertekend en (eiser) heeft, gelet op de onnauwkeurige fotokopie 
van zijn handtekening, aile redenen om te geloven dat het om een stuk gaat dat ten 
behoeve van de zaak valselijk is opgemaakt; (. .. ) het hof er rekening mee moet hou
den dat de handtekening slechts op de laatste pagina van dat stuk voorkomt; de ove
rige pagina's zijn niet voor akkoord ondertekend of geparafeerd; die niet onderte
kende pagina's kunnen heel gemakkelijk door andere worden vervangen; (. .. ) (2) die 
zogenaamde, waarheidsgetrouwe voorlopige koopovereenkomst bevat zelf onjuiste ver
meldingen; zo wordt in punt 12 beweerd dat de koper inzage heeft genomen van de 
eigendomstitel van de verkoper; bij de vergelijking van de in de eigendomstitel van 
de verkoper omschreven grootte met die in de voorlopige koopovereenkomst (41 a 60 
ca en 44 a 72 ca), merkt men een aanzienlijk verschil; indien (eiser) dat stuk onder
tekend had nadat hij inzage van de eigendomstitel had genomen, zou hij niet nage
laten hebben die fout betreffende de grootte te verbeteren; ( ... ) (3) de (verweerders) ver
klaren niet waarom de authentieke akte vermeldt dater geen erfdienstbaarheid bestaat, 
hoewel het bestaan van een erfdienstbaarheid gemeld was; indien de (verweerders) 
werkelijk het bestaan van die erfdienstbaarheid, wat voor eenieder een belangrijk ge
geven is, aan eiser hadden gemeld, valt het niet te begrijpen dat de authentieke akte 
daarvan geen gewag maakt; het was voldoende dat de notaris, (de derde verweer
der), het bestaan van die bijzondere erfdienstbaarheid vermeldde" (samenvattende con
clusie, p. 11 tot 12); het arrest niet vaststelt dat artikel 12 voorkomt op pagina 1 en 
2 van het in fotokopie overgelegde stuk met daarop de gekopieerde handschreven ver
meldingen van eiser en, op pagina 4, zijn gekopieerde handtekening; het arrest geens
zins antwoordt op de redenen die eiser aanvoerde om te betwisten dat hij de voorlo
pige koopovereenkomst, in de vorm die uit de overgelegde fotokopie blijkt en het 
voornoemde artikel 12 bevat, heeft ondertekend (schending van artikel 149 van de 
Grondwet); 

tweede onderdeel, krachtens de artikelen 1317, 1319 en 1320 van het Burgerlijk Wet
hoek, de authentieke akte tussen de partijen een bewijs oplevert van de overeen
komst die erin is vervat; in casu, volgens het arrest "(eiser) het bewijs van het aan
gevoerde bedrog vindt in de vermelding in de authentieke akte van 23 september 1987 
dat 'wat de erfdienstbaarheden betreft, de verkopende partij verklaart dat zij zelf geen 
enkele erfdienstbaarheid op het verkochte goed heeft toegestaan en dat er, voor zo
ver zij weet, geen bestaat'"; eiser aldus bewezen heeft dat de verweerders in de 
koopakte valselijk hadden verklaard dat er, voor zover zij wisten, geen erfdienst
baarheid bestond, zodat het tegenbewijs, in de veronderstelling dat het geleverd kan 
worden, door de verweerders moest worden geleverd; het arrest niet oordeelt dat de 
eerste twee verweerders dat tegenbewijs zouden leveren, maar wel "dat (eiser) niet ten 
genoege van recht bewijst dat de (eerste twee verweerders) voor hem het bestaan van 
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de erfdienstbaarheid daadwerkelijk verborgen zouden hebben gehouden om hem te 
misleiden"; het arrest aldus de wettelijke bewijswaarde van de vermeldingen in 
de authentieke akte miskent (schending van de artikelen 1317, 1319 en 1320 van 
het Burgerlijk Wetboek) en op onwettige wijze de bewijslast omkeert (scherr
ding van de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk 
Wetboek); 

derde onderdeel, de onderhandse akte, die volgens artikel 1322 van het Burger
lijk Wetboek, wanneer hij erkend is ofvoor wettelijk erkend wordt gehouden, tus
sen de partijen dezelfde wettelijke bewijswaarde heeft als de authentieke akte, de ori
ginele akte is met daarop de originele handtekening van de partijen; een fotokopie van 
een onderhandse akte geen onderhandse akte is maar enkel een afschrift, omdat daarop 
de originele handtekening van de partijen ontbreekt; artikel 1334 van het Burger
lijk Wetboek luidt als volgt : "wanneer de oorspronkelijke titel nog bestaat, leveren de 
afschriften aileen bewijs op van wat voorkomt in de titel, waarvan de vertoning nog 
altijd kan worden gevorderd"; die regel impliceert dat, ingeval het origineel van de ti
tel nog bestaat, degene tegen wie het afschrift wordt aangevoerd, de over legging er
van kan vorderen en indien het origineel verloren is het afschrift op zich geen wet
telijke bewijswaarde heeft; het afschrift van een onderhandse akte enkel wettelijke 
bewijswaarde heeft wanneer de overeenstemming ervan met het origineel niet wordt 
betwist; een afschrift waarvan de overeenkomst met het origineel wordt betwist, en
kel als vermoeden kan gelden, in de gevallen waar die bewijsvoering is toegelaten; lui
dens artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek "een akte ( ... ) moet worden opge
maakt van aile zaken die de som of de waarde van 15.000 frank te hoven gaan ( ... ); 
het bewijs door getuigen niet wordt toegelaten tegen en hoven de inhoud van de ak
ten, en evenmin om trent hetgeen men zou beweren v66r, tijdens of sinds het opma
ken te zijn gezegd ( ... )"; op die regels slechts een uitzondering wordt gemaakt "wan
neer er een begin van bewijs door geschrift aanwezig is" (artikel 134 7) of wanneer "het 
de schuldeiser niet mogelijk is geweest zich een schriftelijk bewijs te verschaffen van 
de verbintenis die jegens hem is aangegaan" (artikel 1348); het bewijs door vermoe
dens enkel toegelaten is wanneer het getuigenbewijs toegelaten is (artikel 1353 Bur
gerlijk Wetboek); het arrest in casu vaststelt dat de authentieke koopakte van 23 sep
tember 1987 de volgende bepaling bevat : "wat de erfdienstbaarheden betreft, verklaart 
de verkopende partij dat zij persoonlijk geen enkele erfdienstbaarheid op het ver
kochte goed heeft toegestaan en dat er, voor zover zij weet, geen bestaat"; de eerste 
twee verweerders, gelet op de wettelijke bewijswaarde van de authentieke akte tus
sen partijen (de artikelen 1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek) en onder voor
behoud van de toe passing van de voornoemde artikelen 134 7, 1348 en 1353, niet met 
vermoedens· konden bewijzen dat zij eiser v66r het opmaken van de akte gemeld bad
den dat er een erfdienstbaarheid bestond, terwijl zij in de authentieke akte verklaar
den er geen enkele te kennen; het hier immers gaat om een bewijs tegen de inhoud 
van de akte en omtrent hetgeen men zou beweren v66r het opmaken te zijn gezegd; 
dat het arrest niet vaststelt dat er een begin van bewijs door geschrift aanwezig zou 
zijn of dat het de eerste twee verweerders niet mogelijk zou zijn geweest een schrif
telijk bewijs aan te schaffen van hun bewering; de overeenstemming van het door de 
verweerders overlegde afschrift van de voorlopige koopovereenkomst door eiser wordt 
betwist, zodat genoemd afschrift enkel als vermoeden kon gelden; het arrest der
halve in de fotokopie van de voorlopige koopovereenkomst, en met name in het be
ding volgens hetwelk "het goed wordt verkocht met aile lasten en erfdienstbaarhe
den die het kunnen bevoordelen of bezwaren, en met name die welke kunnen blijken 
uit de eigendomstitel van de verkoper of van zijn rechtsvoorgangers. De koper ver
klaart inzage te hebben genomen van die eigendomstitel, en de verkoper verklaart dat 
er, voor zover hij weet, geen andere lasten of erfdienstbaarheden het erf bezwaren", 
niet het bewijs van de feiten kon vinden "waaruit zou kunnen worden afgeleid" dat 
de eerste twee verweerders, in strijd met wat ze in de authentieke akte hebben ver
klaard, aan eiser het bestaan van de erfdienstbaarheid hebben gemeld; het arrest al
dus toelaat dat met vermoedens het bewijs wordt geleverd tegen de vermeldingen in 
de authentieke koopakte en "omtrent hetgeen men zou beweren v66r het opmaken (van 
die akte) zou zijn gezegd"; het arrest het begrip onderhandse akte miskent (scherr
ding van de artikelen 1322 en 1334 van het Burgerlijk Wetboek), de bewijskracht van 
de authentieke koopakte miskent (schending van de artikelen 1317, 1319 en 1320 van 
het Burkerlijk Wetboek) en de regels van de voorrang van het schriftelijk bewijs en 
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van de toelaatbaarheid van het bewijs door vermoedens miskent (schending van de 
artikelen 1341, 1347, 1348 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek); 

vierde onderdeel, men begin van bewijs door geschrift noemt "elke geschreven akte 
die uitgegaan is van de de gene tegen wie de vordering wordt ingesteld, of van de per
soon door hem vertegenwoordigd, en waardoor het beweerde feit waarschijnlijk wordt 
gemaakt" (artikel1347 Burgerlijk Wetboek); een geschrift is uitgegaan van degene te
gen wie men een bewijs willeveren, indien het door hem geschreven of onderte
kend is ofindien hij het zich heeft toegeeigend; de fotokopie van een onderhandse akte, 
waarvan de overeenstemming met het origineel wordt betwist, geen begin van be
wijs door geschrift is omdat ze maar het afschrift van een geschrift is en niet "uit
gaat" van degene tegen wie een bewijs moet worden geleverd; eiser in casu be
twistte dat de door de eerste twee verweerders overgelegde fotokopie van de voorlopige 
koopovereenkomst overeenstemde met het origineel; die fotokopie niet kon worden aan
gemerkt als een begin van bewijs door geschrift waarmee een bewijs kan worden ge
leverd tegen de vermelding in de authentieke koopakte dat de eerste twee verweer
ders verklaard hebben dat er, voor zover zij wisten, geen erfdienstbaarheid op het 
verkochte goed bestond; het arrest aldus, om eisers vordering tot nietigverklaring van 
de koop, die gegrond is op de door de authentieke koopakte vastgestelde verklaring 
van de eerste twee verweerders afte wijzen, steunt op de vermeldingen op de door de 
verweerders overgelegde fotokopie van de voorlopige koopovereenkomst; het arrest al
dus toelaat dat, hoewel er een begin van bewijs door geschrift ontbreekt, in strijd met 
de artikelen 1317, 1319, 1320, 1341, 1347 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek, door 
vermoedens een bewijs .wordt geleverd tegen de vermeldingen in de authentieke akte; 

vijfde onderdeel, het bewijs door getuigen ofvermoedens tegen de inhoud van de akte 
wordt toegelaten wanneer er een begin van bewijs door geschrift aanwezig is waar
door het beweerde feit waarschijnlijk wordt gemaakt (artikelen 1341, 1347 en 1353 
Burgerlijk Wetboek); het begin van bewijs door geschrift slechts een onvolledig be
wijs is; het degene die het aanvoert niet ervan ontslaat door getuigen ofvermoe
dens het bewijs te leveren tegen de inhoud van de akte; in casu, ook al kon de foto
kopie van de voorlopige koopovereenkomst gelden als begin van bewijs door geschrift 
tegen de vermelding in de authentieke akte dat de eerste twee verweerders ver
klaard hebben dat er, voor zover zij wisten, geen enkele erfdienstbaarheid op het ver
kochte goed bestond, het arrest niet op dat stuk alleen kon steunen om te oordelen dat 
"feiten waaruit zou kunnen worden afgeleid dat het aangevoerde gebrek in de toe
stemming niet bestaat" bewezen waren, aangezien het niet vaststelt dat genoemd be
wijs aangevuld zou worden met vermoedens of getuigenissen; het arrest, om eisers vor
dering tot nietigverklaring van de koop, die gegrond is op de verklaring van de eerste 
twee verweerders in de authentieke koopakte, niet wettig kon toelaten dat de foto
kopie van de voorlopige koopovereenkomst, in de veronderstelling dat ze het begin van 
bewijs door geschrift uitmaakt, volstond om als bewijs te gelden tegen de vermeldin
gen van de authentieke koopakte, aangezien vermoedens of getuigenissen ontbra
ken om genoemd begin van bewijs te vervolledigen (schending van de artikelen 1317, 
1319, 1320 1341, 1347 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek): 

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

wijs van het aangevoerde bedrog vindt in de vermelding in de authentieke 
akte van 23 september 1987 dat 'wat de erfdienstbaarheden betreft, de ver
kopende partij (in casu de eerste twee verweerders) verklaart dat zij zelf geen 
enkele erfdienstbaarheid op het verkochte goed heeft toegestaan en dat er, 
voor zover zij weet, geen bestaat'", vaststelt dat "er voor het hof (van be
roep) echter een fotokopie van een voorlopige koopovereenkomst van 12 juni 
1987 bestaande uit vier uitgetikte vellen met daarop bepaalde hand
geschreven vermeldingen worden overgelegd; dat het hof (van beroep) bij de 
vergelijking van dat stuk met het origineel van de brief die (eiser) op 1 juli 
1987 aan de notaris (de derde verweerder) stuurde, vaststelt dat bepaalde 
handgeschreven vermeldingen op de pagina's 1 en 2 (pagina 1 : volledige iden
titeit van de koper- pagina 2: begin september 1987) alsook de handte
kening op pagina 4 kennelijk van (eiser) zijn; dater overigens op gewezen 
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moet worden dat de gehele tekst op een en dezelfde machine uitgetikt is en 
dat die tekst een logisch, ononderbroken geheel vormt; dat artikel 12 van die 
onderhandse akte luidt als volgt : 'het goed wordt verkocht met alle lasten 
en erfdienstbaarheden die het kunnen bevoordelen ofbezwaren, en met name 
die welke kunnen blijken uit de eigendomstitel van de verkoper (zijnde de 
eerste twee verweerders) of van zijn rechtsvoorgangers. (Eiser) verklaart in
zage te hebben genomen van die eigendomstitel, en de (eerste twee ver
weerders) verkla(ren) dat er, voor zover (zij weten), geen andere lasten of erf
dienstbaarheden het erf bezwaren'"; 

Dat het arrest aldus de verschillende of tegenstrijdige gegevens ver
werpt die eiser in zijn appelconclusie aanvoert om de bewijswaarde te be
twisten van de in fotokopie overgelegde voorlopige koopovereenkomst en zijn 
beslissing regelmatig met redenen omkleedt; 

Dat de appelrechters niet uitgebreider dienden te antwoorden op de ar
gumenten betre:ffende de onnauwkeurig nagemaakte handtekening, die geen 
onderscheiden middelen vormden; 

Wat het tweede, derde, vierde en vijfde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest, door de in de in het middel aangehaalde ver
meldingen, oordeelt dat eiser het bewijs moet leveren van het door hem aan
gevoerde bedrog, namelijk dat de verweerders hem het bestaan van de erf
dienstbaarheid verborgen hebben gehouden "om hem te misleiden"; dat het 
arrest beslist dat eiser dat bewijs niet levert; 

Dat het arrest, om aldus te beslissen, aanneemt dat eiser weliswaar "het 
bewijs van het aangevoerde bedrog vindt" in een onjuiste verklaring van de 
verweerders die voorkomt in de authentieke koopakte van 23 september 1987, 
maar oordeelt dat de feiten die aan het verlijden van de akte zijn vooraf
gegaan, het besluit verantwoorden dat eiser het bewijs niet levert dat die ver
klaring gedaan is om hem te doen geloven dat er geen erfdienstbaarheid be
stond; dat die feiten, volgens het arrest, blijken uit een vermelding op de 
fotokopie van een voorlopige koopovereenkomst van 12 juni 1987; dat het ar
rest beslist acht te slaan op die fotokopie "aangezien het er niet op aan komt 
de werkelijkheid of de draagwijdte van een overeenkomst te bewijzen"; 

Overwegende dat krachtens artikel1116, tweede lid, van het Burgerlijk 
Wetboek bedrog niet vermoed wordt en moet bewezen worden; dat dit be
wijs kan geleverd worden door alle middelen van recht; 

Overwegende dat het arrest door die bestreden consideransen die begin
selen correct toepast; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

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

25 februari 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - ver
slaggever : de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Kirkpatrick, Simont en Nelissen-Grade. 



484 HOF VAN CASSATIE Nr. 143 

Nr. 143 

1 e KAMER - 25 februari 2000 

1 o VERZEKERING- LANDVERZEKERING- VERZEKERDE- RECHT OP BETALING- BEWIJS
LAST. 

2° BEWIJS- BURGERLIJKE ZAKEN- BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID- LAND
VERZEKERING- VERZEKERDE -RECHT OP BETALING. 

Pen 2° De verzekerde die zich t.a.v. zijn verzekeraar beroept op het recht op een be
taling, moet niet alleen het bewijs leveren van de schade en van de gebeurtenis die 
aan de basis ervan lag, maar moet ook bewijzen dat het ingetreden risico in het con
tract was overeengekomen en daarin niet uitgesloten was (1). (Art. 1315 B.W.; art. 
870 Ger.W.) 

(AXA BELGIUM N.V T. C ... L ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.98.0511.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 juni 1998 gewezen door 
het Hofvan Beroep te Luik; 

Over het middel: schending van de artikelen 1134, 1315 van het Burgerlijk Wet
hoek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest eiseres veroordeelt tot betaling aan verweerder van het be
drag van 340.063 frank, vermeerderd met interest, en van de kosten, inzonderheid op 
grand dat "( ... ) uit de strafdossiers 47.07.1442/80 en 47.71.496/81 van het parket te Luik, 
met name uit de verslagen van parketdeskundige A. .. blijkt dat de drie branden op 25 
oktober 1980 (2 branden) en tijdens de nacht van 17 op 18 januari 1981, in de pan
den die X ... toen met zijn echtgenote Y. .. betrok, met misdadig opzet zijn aangesto
ken; dat uit die dossiers en verslagen zelfs schuldaanwijzigen blijken ten laste van X ... 
die trouwens enkele weken onder aanhoudingsbevel is geplaatst; ( ... ) dat de 
verzekeringsonderneming pleit dat haar verzekerde X ... opzettelijk heeft gehan
deld; dat de verzekeraar die een feit aanvoert op grand warvan de schade kan wor
den uitgesloten van de bedongen dekking, dat feit moet bewijzen; (. .. ) dat het bene
vens de schuldaanwijzingen ten laste van X ... , niet met zekerheid bewezen is, zelfs niet 
met gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens, dat hij die 
litigieuze branden of een of meerdere ervan, zou hebben aangestoken; dat in casu het 
feit op grand waarvan de schade kan worden uitgesloten van de dekking die bedon
gen was in de polis nr. 7.717.912/18 'verzekering super 2001' niet bewezen is; dat de 
verzekeringsovereenkomst bijgevolg effect moet sorteren, aangezien aan aile voor
waarden voor de dekking is voldaan", 

terwijl, krachtens de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Ge
rechtelijk Wetboek, de verzekerde of zijn rechthebbende die jegens zijn verzekeraar 
het recht op een betaling aanvoert, niet alleen het bewijs moet leveren van de schade 
maar ook van de gebeurtenis die tot die schade geleid heeft en moet bewijzen dat het 
opgetreden risico in het contract was vastgesteld en er niet door uitgesloten was; de 
verzekeraar dient te bewijzen dat hij van zijn verbintenis is vrijgesteld ten gevolge van 
het bestaan van een feit op grand waarvan de in het contract bedongen dekking 'ver
valt'; het hof (van beroep) in casu evenwel vaststelt dat eiseres gewag maakte van de 
opzettelijke daad van haar verzekerde en aldus een feit aanvoerde op grand waar
van de schade 'kan worden uitgesloten' van de overeengekomen dekking; het arrest 

(1) Cass., 13 maart 1998, A.R. C.97.0241.F, nr. 143. 
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bijgevolg, aangezien het niettemin beslist dat- ook al had het eerst m.b.t. de bran
den "schuldaanwijzingen" ten laste van eiser vastgesteld- "dat de verzekeraar die 
een feit aanvoert op grond waarvan de schade kan worden uitgesloten van de bedon
gen dekking, dat feit moet bewijzen" en door op die gronden te oordelen dat ge
noemd feit (de opzettelijke daad van X ... ) in casu niet bewezen is, de regels betref
fende de bewijslast miskent (schending van de artikelen 1315 van het Burgerlijk 
Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek) en, bijgevolg, zijn beslissing dat de 
verzekeringsovereenkomst effect moet sorteren, aangezien aan alle voorwaarden voor 
de dekking is voldaan, niet naar recht verantwoordt (schending van artikel 1134 van 
het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat eiseres, de 
verzekeraar, geweigerd heeft de litigieuze schade te dekken en daarbij aan
voert dat haar dekking uitgesloten is ingeval haar verzekeraar opzettelijk 
de brand heeft aangestoken; 

Overwegende dat de verzekerde die jegens zijn verzekeraar het recht op 
een betaling aanvoert, niet aileen het bewijs moet leveren van die schade maar 
ook van de gebeurtenis die tot die schade geleid heeft en moet bewijzen dat 
het opgetreden risico in het contract was vastgesteld en er niet door uitge
sloten was; 

Overwegende dat het arrest, door te beslissen "dat de verzekeraar die een 
feit aanvoert op grond waarvan de schade kan worden uitgesloten van de be
dongen dekking, dat feit moet bewijzen", de regels betreffende de bewijs
last miskent; 

Dat, in zoverre, het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het het 
hoger beroep ontvankelijk verklaart; verklaart het arrest bindend voor de tot 
bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de 
feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hofvan Be
roep te Brussel. 

25 februari 2000 - 1 e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Ver
slaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Hutzler. 

Nr. 144 

1 e KAMER - 25 februari 2000 

1 o APOTHEKER - FUNCTJE - ACTIVITEIT- AARD. 

2° APOTHEKER- ORDE VAN APOTHEKERS- BEGRIP. 

3° APOTHEKER- ORDE VAN APOTHEKERS- MEDEDINGINGSWET- TOEPASSING- GEVOL

GEN. 

4 o APOTHEKER- ORDE VAN APOTHEKERS- ORGANEN- BESLUIT- AARD- RAAD VAN BE
ROEP- MEDEDINGINGSWET - GEVOLG. 
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5° APOTHEKER- PLICHTENLEER- KORTINGEN. 

6° HANDELSPRAKTIJKEN- MEDEDINGING -APOTHEKER- PLICHTENLEER- KORTIN

GEN. 

7° CASSATIEBEROEP- TUCHTZAKEN- VORMEN- BESLISSING VAN DE RAAD VAN BE
ROEP VAN DE ORDE VAN APOTHEKERS - VOORZIENING- KENNISGEVING- ONTV ANKELIJK
HEID. 

1 o Hoewel zij geen kooplieden zijn in de zin van art. 1 W.Kh. en een maatschappe
lijke functie hebben, vormen de apothekers een onderneming in de zin van de 
Mededingingswet, aangezien ze een activiteit uitoefenen die gericht is op de uitwis
seling van goederen of diensten en aldus op duurzame wijze een economisch doel na
streven (1). (Art. 1 Mededingingswet 5 aug. 1991.) 

2° De Orde van Apothekers is een beroepsvereniging waarbij alle beroepsbeoefenaars 
wettelijk moeten aansluiten (2). 

3° De Orde van Apothekers is een ondernemersvereniging in de zin van de Mededingings
wet, en haar besluiten moeten, in zoverre ze ertoe strekken often gevolge hebben dat 
de mededinging wordt aangetast, door de tuchtorganen van de Orde getoetst wor
den aan de eisen van de Mededingingswet (3). (Art. 2, eerste lid, Mededingings
wet 5 aug. 1991.) 

4 o Een besluit van een orgaan van de Orde van Apothekers dat aan een of meer van 
zijn !eden beperkingen oplegt in de mededinging die niet vereist zijn om de funda
mentele regels van het beroep te handhaven en dat in werkelijkheid ertoe strekt be
paalde materiele belangen van apothekers te begunstigen of een economisch stelsel 
te installeren, of in stand te houden, kan een besluit zijn van een ondernemings
vereniging, waarvan de nietigheid door de raad van beroep ambtshalve kan wor
den vastgesteld (4). 

5o en 6° De beslissing die een tuchtstraf grondt op een algemeen en volstrekt verbod 
op iedere vorm van reclame en op de veroordeling van elke mededinging op de far
maceutische markt, is niet naar recht verantwoord (5). (Artt. 1, 2, §§ 1 en 2, 
Mededingingswet 5 aug. 1991; art. 15 K.B. nr. 80 van 10 nov. 1967.) 

7° Kennisgeving van het cassatieberoep aan de bijzitter van de nationale Orde van Apo
thekers met de vermelding dat hij bijzitter is van de raad van beroep van die orde 
is een verschrijving die de ontvankelijkheid van het cassatieberoep niet aantast (6). 

(1) Cass., 7 mei 1999, A.R. D.98.0013.N, nr. 270. 

(2) Zie noot 1. 

(3) Zie noot 1. 

( 4) Zie noot 1. 

(5) Zie Cass., 24 okt. 1977, A.R. D.97.0006.F, nr. 428. 

(6) Zie Cass., 26 nov. 1981, A.R. 6387, nr. 205, en noot 1; volgens de rechtspraak van het Hof 
houden artt. 860 tot 862 en 867 Ger.W. geen verband met de voorwaarden voor de ontvankelijk
heid van het beroep (Cass., 3 dec. 1992, A.R. 947 4, nr. 767, en noot 1; 21 aprill999, A.R. D.98.0012.F, 
nr. 235, en vormen de in art. 26, 2°, K.B. nr. 80 van 10 nov. 1967 voorgeschreven kennisgevin
gen de voorwaarden voor de ontvankelijkbeid van de voorziening. 
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(P ... T. ORDE VAN APOTHEKERS) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. D.98.004l.F) 

487 

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 11 juni 1998 gewezen 
door de raad van beroep van de Orde van Apothekers met het Frans als voer
taal; 

Over de door verweerder tegen de voorziening opgeworpen grond van niet
ontvankelijkheid, hieruit afgeleid dat artikel26, 2°, van het koninklijk be
sluit van 10 november 1967 betreffende de Orde van Apothekers niet in acht 
is genomen; 

Overwegende dat verweerder aanvoert dat eiser zijn voorziening ter ken
nis heeft gebracht van de heer J. Anne de Molina, die in de kennisgeving 
wordt omschreven als 1bijzitter van de raad van beroep van de Orde vanApo
thekers", terwijl artikel 26, 2°, van het koninklijk besluit nr. 80 van 10 no
vember 1967 bepaalt dat de voorziening, onder meer, slechts ontvankelijk is 
als zij ter kennis wordt gebracht aan de bijzitter van de nationale raad van 
die orde; 

Overwegende dat uit de memorie van antwoord volgt dat de heer Anne de 
Molina, aan wie de voorziening ter kennis is gebracht, bijzitter is van dena
tionale raad van de Orde van Apothekers; 

Dat de vermelding, in de kennisgeving van de voorziening, als zou hij de 
bijzitter van de raad van beroep van die orde zijn, een verschrijving is die 
de ontvankelijkheid van de voorziening niet kan aantasten; 

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen; 

Over het middel : schending van de artikelen 1, letter a), 2, §§ 1 en 2, 3 van de wet 
van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging, 6, 2°, 13, 15, 
§ 1, en 16 van het koninklijk besluit nr. 80 betreffende de Orde der apothekers, 

doordat de bestreden beslissing erop wijst "dat, in tegenstelling tot wat (eiser) be
weert, de naleving door een apotheker van de regels van zijn Orde niet ertoe leidt of 
kan leiden dat de 1 activiteiten van het beroep' in het gedrang worden gebracht en 1 dat 
gedragingen die wettelijk zijn vastgelegd door toepassing van de beginselen van vrije 
prijsbepaling en mededinging, tuchtrechtelijk worden bestraft"' en "dat de omstan
digheid dat de regel van vrije mededinging is vastgelegd in het Verdrag van Rome, te 
dezen, niet in vraag wordt gesteld"; dat de bestreden beslissing oordeelt dat de aan 
eiser verweten feiten - "een rondzendbrief te hebben opgemaakt en verdeeld onder 
alle collega's die een officina beheren van de E.P.C.-Familia-groep, waar hij de func
tie van directeur van de apothekers waarneemt, welke rondzendbrief, die dagte
kent van 17 maart 1997 en betrekking heeft op het 1parafarmaceutisch beleid', de 
collega-zaakvoerders verplicht een rechtstreekse korting van 10 pet. op een reeks af
geprijsde farmaceutische producten toe te staan, en hun clienten hiervan op de hoogte 
te brengen (. .. )"- een overtreding vormen van "de derde regel van de plichten
leer", uitgevaardigd door de nationale raad van de Orde van Apothekers en eiser, bij 
wijze van tuchtstraf, gedurende een jaar schorst van het recht om het beroep uit te 
oefenen, op grond "dat kortingen dus nog steeds indruisen tegen de waardigheid en 
de eer van het beroep, en als dusdanig kunnen worden bestraft op grond van de re
gels van de plichtenleer, indien die praktijk neerkomt op een vorm van reclame die 
ertoe leidt het beroep van apotheker gelijk te stellen met dat van koopman; (. .. ) dat 
de eer, de bescheidenheid of de waardigheid van de apothekers hen verbieden om recht
streekse of indirecte reclame, onder welke vorm dan ook, voor hun officina te rna
ken en dat de raden van de Orde bevoegd zijn om bepaalde praktijken te straffen, waar
onder, meer bepaald, die welke erin bestaat een restorno toe te staan, zodra die gepaard 
gaat met een handelwijze die de waardigheid van het beroep in het gedrang kan bren
gen; (. .. ) dat de overheden van de Orde hun bevoegdheid ontlenen aan artikel 15, § 1, 
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van het koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967; (. .. ) dat de nationale raad van 
de Orde van Apothekers zich hierop heeft gebaseerd voor de derde regel van de plich
tenleer; dat die regel de apotheker verbiedt om rechtstreekse of indirecte reclame voor 
zijn officina te maken, onder meer door allerhande voordelen van welke aard dan ook, 
zoals kortingen, rabat, prijsverminderingen, te beloven; (. .. ) dat alleen moet worden 
nagegaan of de betwiste praktijk, die op zich toelaatbaar is, geen handelwijze is die 
de vrije keuze van de patienten beknot en of zij, te dezen, niet gepaard gaat met om
standigheden die een inbreuk kunnen vormen op de plichtenleer en de eer en de waar
digheid van het beroep in het gedrang kunnen brengen; (. .. ) dat een apotheker niet 
tuchtrechtelijk kan worden vervolgd omdat hij een restorno heeft toegestaan, maar 
wel omdat die restorno gepaard gaat met bijzondere omstandigheden die, bij mis
bruik ervan, reclame voor de officina vormen; (. .. ) dat bij de rondzendbriefvan 17 maart 
1997 een fotokopie van een kasticket is gevoegd, waarop duidelijk vermeld staat dat 
er op een parafarmaceutisch product van 335 frank een rechtstreekse korting van 10 
pet., d.i. 33 frank, wordt toegestaan, zodat het verschuldigde bedrag verminderd wordt 
tot 302 frank; (. .. ) dat die handelwijze helemaal niet neerkomt op wat eiser als voor
lichting van de clientele bestempelt; dat weliswaar vermeld wordt dat het te beta
len totaalbedrag niet mag worden opgenomen in het bedrag dat recht geeft op coo
peratieve korting; dat voornoemd gegeven wel als informatief kan worden aangemerkt, 
maar dat de aanduiding van een rechtstreekse restorno de patienten evenwel aan
spoort om soortgelijke producten in een zelfde officina te kopen; (. .. ) dat die prak
tijk, alsook die waarbij de kortingen worden aangepast aan de handelingen van de con
currenten, uitingen zijn van een typisch commercieel beleid; (. .. ) dat (eiser) zich beroept 
op het boekhoudkundig aspect van de op 17 maart 1997 verzonden rondzendbrief; (. .. ) 
dat het door (eiser) aangevoerde boekhoudkundig aspect niet wegneemt dat die prak
tijk een vorm van reclame is; (. .. ) dat (eiser), die beslist dat het 'aldus verfijnde para
farmaceutisch beleid' moet worden bekendgemaakt en meent dat het 'een doorslag
gevend argument vormt in het huidige, doorgedreven mededingingsklimaat', aldus 
toegeeft dat de werkwijze die hij oplegt bijzonder aantrekkelijk is voor zijn onderne
ming; dat het zodoende een vorm van reclame is; (. .. ) dat de apotheker die op het kas
ticket ondubbelzinnig vermeldt dat hij een onmiddellijke restorno toestaat, de klan
ten van zijn officina niet alleen op de hoogte brengt van de financiele voordelen die hij 
toekent, maar ook een toestand in het leven roept die erop gericht is een gedeelte van 
de patienten aan zich te binden en anderen aan te trekken die hiervan op de hoogte 
zijn gebracht, en uiteraard ge'interesseerd zijn in de gunstige verkoopvoorwaarden van 
sommige parafarmaceutische producten; dat die handelwijze ertoe strekt zowel een 
clientele aan zich te binden als er een aan te trekken, die terecht bekommerd is om 
een onmiddellijk materieel voordeel te verkrijgen; dat, volgens de bewoordingen zelf 
van de bestreden rondzendbrief, 'geen enkele officina het moeilijk zal hebben ten aan
zien van de naburige officina's' en het parafarmaceutisch beleid een doorslaggevend 
argument in de concurrentiestrijd wordt; (. .. ) dat (eiser) overigens niet betwist dat een 
van de voornaamste doelstellingen van zijn parafarmaceutisch beleid 'er veeleer in be
staat zijn clientele aan zich te binden ... in de strijd met de concurrenten buiten de far
maceutische wereld'; (. .. ) dat hij, in tegenstelling tot wat hij beweert, een beroep heeft 
gedaan op een aanlokkelijke verkooptechniek; (. .. ) dat de restorno die bij de ver
koop wordt toegestaan, een vorm van reclame is die hoofdzakelijk gericht is op winst
bejag en bepaalde officina's bevoordeelt ten aanzien van andere officina's, die geen be
roep doen op dergelijke praktijken; dat die vorm van reclame niet alleen ertoe strekt 
de uitoefening van de artsenijbereidkunde gelijk te stellen met die van een ordi
naire handel, maar ook het beroep van apotheker te herleiden tot dat soort activi
teiten die ontstoken blijven van het moreel en sociaal gezag waarover een genees
kundige branche beschikt; dat, in deze zaak, de restorno's moeten worden veroordeeld, 
daar zij op zodanige wijze worden aangewend dat zij een regelrecht verkoopargument 
vormen; (. .. ) dat een dergelijke vorm van reclame niet verenigbaar is met de waar
dige en eerlijke uitoefening van het beroep van apotheker; dat zij indruist tegen de 
inspanningen die de Orde van Apothekers geleverd heeft om de onrechtmatige com
mercialisering van het beroep tegen te gaan en om de collegialiteit te bevorderen door 
elke vorm van mededinging uit het farmaceutisch korps te weren; (. .. ) dat (eiser), door 
zijn handelwijze, de eer en de waardigheid van de Orde en van zijn leden ernstig in 
opspraak he eft gebracht en de farmaceutische plichtenleer heeft overtreden; (. .. ) dat 
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zijn gedrag afbreuk doet aan de algemene beginselen en de regels betre:ffende de ze
delijkheid, de eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid, de waardigheid en de toewij
ding die onontbeerlijk zijn voor de uitoefening van het beroep, en die, volgens arti
kel 15 van het koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967, de code van 
farmaceutische plichtenleer vormen", 

terwijl de apothekers, zoals alle beoefenaars van een vrij beroep die een economi
sche activiteit verrichten, en zoals de bestreden beslissing overigens toegeeft, "on
dernemingen" zijn in de zin van artikel1, letter a), van de wet van 5 augustus 1991; 
zij aldus onderworpen zijn aan de door die wet ingerichte mededingingsregels, en, bij
gevolg, de mogelijkheid moeten krijgen om restorno's aan hun clienten toe te staan en 
zodoende hun onderneming te promoten, teneinde een e:ffectieve mededinging te be
houden op de markt van farmaceutische en parafarmaceutische producten, al moet dit 
geschieden binnen voor de farmaceutische plichtenleer aanvaardbare grenzen; een vol
strekt verbod op elke restorno ofkorting, die apothekers aanwenden als middelen om 
de dienstverlening aan hun clienten te promoten, het verbod op de restrictieve 
mededingingspraktijken schendt, zoals dat door de artikelen 2, §§ 1 en 2, en 3 van de 
wet van 5 augustus strafbaar is gesteld, daar dat verbod verder zou reiken dan de con
trole die noodzakelijk is om te beletten of te voorkomen dat de regels van de farma
ceutische plichtenleer door de mededinging tussen de apothekers gefnuikt zouden wor
den; uit de vaststellingen en vermeldingen van de bestreden beslissing het volgende 
blijkt : (1) dat de derde regel van de plichtenleer, voorgeschreven door de nationale raad 
van de Orde van Apothekers, ertoe strekt de mededinging binnen het farmaceu
tisch korps te veroordelen, en de apothekers met name verbiedt "direct of indirect pu
bliciteit te maken in het voordeel van (hun) officina, bijvoorbeeld door de belofte van 
allerhande voordelen van welke aard ook, zoals restorno's, rabat, premies, enz."; (2) 
dat dit volstrekt en algemeen verbod op elke vorm van reclame ertoe strekt "de col
legialiteit te bevorderen door elke vorm van mededinging uit het farmaceutisch korps 
te weren"; (3) dat de kortingen die eiser de apothekers-zaakvoerders van de groep E.P.C.
Familia oplegt, "moeten worden veroordeeld, daar zij op zodanige wijze worden aan
gewend dat zij een regelrecht verkoopargument zijn"; aldus blijkt dat eiser tucht
rechtelijk is veroordeeld omdat hij, door middel van een rondzendbriefwaarin hij de 
bestemmelingen oplegde "een rechtstreekse korting van 10 pet." op bepaalde para
farmaceutische producten toe te staan, hen ertoe heeft aangezet reclame voor hun of
ficina te maken en, zodoende, een regel uit de plichtenleer heeft overtreden die, we
gens het absoluut en algemeen karakter van het verbod dat die regel op elke vorm van 
reclame stelt en wegens het nadrukkelijk opzet om elke mededinging tussen apothe
kers te veroordelen, de artikelen 2 en 3 van de wet van 5 augustus 1991 schendt, welke 
bepalingen de openbare orde raken; de bestreden beslissing de tuchtstraf, die zij je
gens eiser uitspreekt op grond dat hij "de bepalingen van de derde regel uit de plich
tenleer heeft overtreden", op de door haar aangegeven gronden bijgevolg niet naar recht 
verantwoordt : 

Overwegende dat artikel1, a, van de wet van 5 augustus 1991 bepaalt dat, 
voor de toe passing van die wet, onder onderneming alle natuurlijke of rechts
personen moeten worden verstaan, die op duurzame wijze een economisch 
doel nastreven; 

Dat, krachtens artikel 2, § 1, van die wet, aile besluiten van ondernemings
verenigingen verboden zijn, welke ertoe strekken of ten gevolge hebben dat 
de mededinging op de Belgische betrokken markt of op een wezenlijk deel 
ervan merkbaar wordt verhinderd, beperkt of vervalst; 

Overwegende dat de apothekers, hoewel zij geen kooplieden zijn in de zin 
van artikel 1 van het Wetboek van Koophandel en een maatschappelijke func
tie hebben, een activiteit uitoefenen die gericht is op de uitwisseling van goe
deren of diensten; dat zij op duurzame wijze een economisch doel nastre
ven en, derhalve, een onderneming vormen in de zin van artikel1 van de wet 
van 5 augustus 1991; 

Overwegende dat de Orde van Apothekers een beroepsvereniging is, waar
bij alle beroepsbeoefenaars wettelijk moeten aansluiten; 
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Dat de overheid de Orde inzonderheid heeft belast met het toezicht op de 
eerbiediging van de plichtenleer en met de handhaving van de eer, de be
scheidenheid, de eerlijkheid en de waardigheid van haar leden; dat de Orde 
geen economisch doel nastreeft maar een wettelijke taak vervult waarvoor 
zij een regulerende bevoegdheid heeft gekregen; 

Dat zij niettemin een ondernemersvereniging is in de zin van artikel 2, 
§ 1, van de wet van 5 augustus 1991, en dat haar besluiten, in zoverre ze er
toe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging wordt aangetast, door 
de tuchtorganen van de Orde getoetst moeten worden aan de eisen van de 
voormelde wet; 

Dat een besluit van een orgaan van de Orde van Apothekers dat aan een 
of meer van zijn leden beperkingen oplegt in de mededinging die niet ver
eist zijn om de fundamentele regels van het beroep te handhaven en dat in 
werkelijkheid ertoe sterkt bepaalde materiele belangen van apothekers te be
gunstigen of een economisch stelsel te installeren, of in stand te houden, een 
besluit kan zijn van een ondernemingsvereniging, waarvan de nietigheid door 
de raad van beroep ambtshalve kan worden vastgesteld; 

Overwegende dat de bestreden beslissing vermeldt "dat niet wordt be
twist dat het begrip onderneming, in de zin van een eenvormige organisa
tie, bestaande uit personen, materiele en immateriele bestanddelen, die op 
duurzame wijze een welbepaald economisch doel nastreeft, op de apothe
kers van toepassing is", en eiser, vervolgens, als tuchtstraf, in zijn hoeda
nigheid van apotheker gedurende een jaar schorst van het recht om het be
roep uit te oefenen, op grand dat "de korting die bij de verkoop wordt 
toegestaan, een (vorm van) reclame is die hoofdzakelijk gericht is op winst
bejag en bepaalde officina's bevoordeelt ten aanzien van andere, die geen be
roep doen op dergelijke praktijken"; dat, luidens die beslissing, "dergelijke 
reclame niet verenigbaar is met de waardige en eerlijke uitoefening van het 
beroep van apotheker; dat zij indruist tegen de inspanningen die (verweer
der) geleverd heeft om( ... ) de collegialiteit te bevorderen door elke vorm van 
mededinging uit het farmaceutisch korps te weren"; 

Overwegende dat uit die vermeldingen volgt dat de bestreden beslissing 
de aan eiser opgelegde tuchtstraf grondt op een algemeen en volstrekt ver
bod op iedere vorm van reclame en op de veroordeling van elke vorm van me
dedinging op de farmaceutische markt; 

Dat zij, aldus, de artikelen 1 en 2, §§ 1 en 2, van de wet van 5 augustus 
1991 schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing; veroordeelt verweer
der in de kosten; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de bestreden beslissing; verwijst de zaak naar de anders sa
mengestelde raad van beroep van de Orde van Apothekers met het Frans als 
voertaal. 

25 februari 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - \kr
slaggever : de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Gerard en De Bruyn. 
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Nr. 145 

3e KAMER - 28 februari 2000 

1° INKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAGPROCEDURE- BESLISSING VAN DE DIREC
TEUR- VERBODEN COMPENSATIE - BEGRIP. 

2° ARBITRAGEHOF- PREJUDICIELE VRAAG- CASSATIEMIDDEL- MIDDEL ZONDER FEI
TELIJKE GRONDSLAG- GEVOLG. 

3° PREJUDICIEEL GESCHIL- ARBITRAGEHOF- CASSATIEMIDDEL- MIDDEL ZONDER 
FEITELIJKE GRONDSLAG- GEVOLG. 

4o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN - UITLEGGING -
UITLEGGINGSWET- OMSCHRIJVING. 

5o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- UITLEGGING
UITLEGGINGSWET- INKOMSTENBELASTINGEN -AANSLAGPROCEDURE- BESLISSING VAN DE 
DIRECTEUR- AARD. 

6° INKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAGPROCEDURE- BESLISSING VAN DE DIREC
TEUR- AARD - UITLEGGINGSWET. 

7o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN - UITLEGGING -
UITLEGGINGSWET- GEVOLGEN. 

8° INKOMSTENBELASTINGEN- VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP- GELIJK
HEID VAN DE BELGEN VOOR DE WET- GEEN DISCRIMINATIE IN HET GENOTVAN DE AAN DE BEL
GEN TOEGEKENDE RECHTEN EN VRIJHEDEN- ARBITRAGER OF- PREJUDICIELE VRAAG. 

9° INKOMSTENBELASTINGEN- VOORZIENING IN CASSATIE- GELIJKHEID VAN DE BEL
GEN VOOR DE WET- GEEN DISCRIMINATIE IN HET GENOT VAN DE AAN DE BELGEN TOEGE
KENDE RECHTEN EN VRIJHEDEN- ARBITRAGEHOF- PREJUDICIELE VRAAG. 

10° ARBITRAGEHOF- CASSATIEMIDDEL- PREJUDICIELE VRAAG- HOF VAN CASSATIE

VERPLICHTING. 

11 o PREJUDICIEEL GESCHIL- ARBITRAGEHOF- CASSATIEMIDDEL- HOF VAN CASSA
TIE - VERPLICHTING. 

1 o De directeur van de belastingen die uitspraak doet over de door de belasting
schuldige aangevoerde bezwaren kan, om eigen redenen, de aanslag handhaven op 
grand van materiele gegevens die de taxatieambtenaar in aanmerking had gena
men (1). (Art. 276, tweede lid, W.I.B. [1964]; art. 375, tweede lid, W.I.B. [1992] (2).) 

(1) Cass., 23 maart 1995, A.R. F.94.0068.F, nr. 166; zie Cass., 3 mei 1991, A.R. F.1886.N, nr. 457; 
4 juni 1998, A.R. F.95.0033.N, nr. 288. 

(2) Zie art. 375, § 2, na de wijziging ervan bij art. 32 wet 15 maart 1999 (B.S., 27 maart 1999, 
p. 9882 e.v.) 
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2° en 3° Er dient aan het Arbitragehof geen prejudiciele vraag te worden gesteld, als 
ze gegrond is op een middel dat feitelijke grondslag mist (3). (Art. 26 Bijzondere Wet 
Arbitragehof.) 

4 o De wet hoeft niet noodzakelijk uitdrukkelijk te vermelden dat zij geheel of gedeel
telijk van interpretatieve aard is; zulks kan worden afgeleid uit de door de wetge
ver gebruikte bewoordingen, de context en de opzet van de wet of de parlementaire 
voorbereiding ervan (4). (Art. 84 Gw. [1994]; art. 7 Ger.W.) 

5° en 6° Art. 98 wet 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, 
krachtens hetwelk de directeur van de belastingen of de door hem gedelegeerde amb
tenaar in zijn hoedanigheid van administratieve overheid, beslist over de bezwaar
schriften van de belastingschuldigen tegen aanslagen in de inkomstenbelastingen, 
is van interpretatieve aard (5). (Artt. 32, 97, eerste lid, en 98 wet 15 maart 1999 (6); 
art. 276, eerste lid, W.I.B. [1964]; art. 375, eerste lid, W.I.B. [1992] (7).) 

7° In geval van een uitleggingswet, wordt de uitgelegde wet verondersteld van in den 
beginne de door de uitleggingswet omschreven betekenis te hebben gehad en moet ze 
bijgevolg als dusdanig door de hoven en de rechtbanken worden toegepast; het Hof 
van Cassatie moet de uitleggingswet toepassen, zelfs wanneer het bestreden arrest van 
v66r de inwerkingtreding van die wet dateert (8). (Art. 84 Gw. [1994]; art. 7 Ger.W.) 

8°, 9°, 10° en no Wanneer voor het Hofvan Cassatie in een middel een vraag als be
doeld in art. 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehofis opgeworpen, te dezen de vraag 
of de wet op de rechtsmiddelen inzake inkomstenbelastingen de in voornoemde bij
zondere wet aangegeven grondwetsbepalingen schendt, moet het Hofvan Cassatie in 
de regel het Arbitragehofverzoeken over die vraag uitspraak te doen (9). (Artt. 278 

(3) Zie Cass., 26 juni 1996 (twee arresten), A.R. P.96.056l.F en P.96.0692.F, nrs. 261 en 262; 14 
jan. 1998, A.R. P.97.0988.F, 27 maart 1998, A.R. C.97.0086.F en 15 dec. 1998, A.R. P.98.1276.F, nrs. 
24, 173 en 521; 8juni 1999,A.R. P.97.1105.N, nr. 336. 

(4) Zie Cass., 7 mei 1996, A.R. P.95.0154.N, nr. 155, motivering; 4 nov. 1996, volt. terechtz., A.R. 
S.95.0146.N, nr. 411; 4 nov. 1986, volt. terechtz., A.R. S.96.0028.F, nr. 412, met concl. O.M., in Bull. 
en Pas., 1996, I; P. POPELIER, Toepassing van de wet in de tijd, Vaststelling en beoordeling van tem
porele functies, A.P.R., Antwerpen, 1999, nr. 155, p. 100. 

(5) ZieArbitragehof10 juni 1998, nr. 67/98, J.T., 1998, p. 647, en de opmerkingen van M. Baltus; 
Wetsontwerp betreffende de beslechting van fiscale geschillen, Wetsontwerp betreffende de rech
terlijke organisatie in belastingzaken, Verslag, namens de Commissie voor Financien en Econo
mische zaken uitgebracht door de hb. CoENE en SANTKIN, Gedr. St., Senaat, z. 1998-1999, nr. 1-966/ 
11, p. 210 en 211; Wetsontwerp betreffende de beslechting van fiscale geschillen, Wetsontwerp 
betreffende de rechterlijke organisatie in belastingzaken, Wetsvoorstel tot aanvulling, wat de be
strijding van de belastingontduiking betreft, van het K.B. nr. 185 van 9 juli 1935 op de bank
controle en het uitgifteregime voor titels en effecten, en de wet van 9 juli 1975 betreffende de con
trole der verzekeringsondernemingen, Wetsvoorstel tot wijziging van art. 375, derde lid, W.I.B. 1992, 
Verslag namens de Commissie voor Financien en Begroting uitgebracht door de hh. Lucien SUY. 
KENS en Robert MEUREAU, Gedr. St., Kamer, gew. z. 1998-1999, nr. 1341/23-97/98, p. 43; T. AF
SCHRIFT en M. IGALSON, "La procedure fiscale apres les lois des 15 et 23 mars 1999", J.T., 1999, p. 
490 e.v., nrs. 5 tot 14; vgl. Cass., 26juni 1998, A.R. C.97.0236.F, nr. 343, met concl. adv.-gen. Spreu
tels, in Bull. en Pas., 1998, I, nr. 343. 

(6) Wet 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, B.S., 27 maart 1999, 
pp. 9882 e.v. 

(7) Art. 375, eerste lid, v66r de wijziging ervan bij art. 32 wet 15 maart 1999, B.S., 27 maart 
1999, pp. 9882 e.v. 

(8) Cass., 4 nov. 1996, volt. terechtz., A.R. S.96.0028.F, nr. 412, met concl. O.M. in Bull. en Pas., 
1996, I, nr. 412. 

(9) 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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tot 292 W.I.B. [1964]; artt. 377 tot 391 W.IB. [1992] (10);art. 26 Bijzondere Wet 
Arbitragehof.) 

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

ARREST (uertaling) 

(A.R. F.99.0003.F) 

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 11 september 1998 ge
wezen door het Hof van Beroep te Luik; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt: schendingvan de artikelen 1319, 1320, 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, 276, tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen (1964), gewijzigd bij de wet van 16 maart 1976, en, voor zoveel nodig, 260 
van genoemd wetboek, gewijzigd bij de wetten van 30 mei 1972 en 8 augustus 1980, 

doordat het hofvaststelt dat het geschil betrekking heeft op aanslagen in de personen
belasting, die ten laste van de eisers zijn vastgesteld voor de aanslagjaren 1987 tot 1991; 
dat "(eiser) betoogt dat hij, bij overeenkomst van 30 juni 1982, zijn bedrijfstak 'Bu
reau d'etudes' waarin hij optrad in de hoedanigheid van 'raadgevend ingenieur, ont
werper van projecten', heeft overgedragen aan de naamloze vennootschap Bureau 
d'etudes Pierre Berger, doch andere taken, waaronder het beroep van architect, leer
kracht en raadgevend ingenieur, deskundige, bleefvervullen; dat de taxatieambtenaar 
op grond van feitelijke vermoedens van oordeel was dat die overdracht tegen een bui
tensporige prijs was geschied; dat hij derhalve de aanvaardbare prijs voor de over
name van (de) clienteel heeft vastgesteld op 5.397.724 frank en het overschot tegen 
het volle tarief heeft belast als bezoldiging van bestuurders; dat de directeur, na ge
tuigenverhoor en na inzage van verslagen van de inspecteur (die geen verbindende 
kracht hebben), in de bestreden beslissing een heel ander standpunt heeft ingeno
men, namelijk dat er van stopzetting van een bedrijfstak geen sprake was geweest en 
.dat, derhalve, het verlaagd tarieften onrechte was toegepast op het geheel of op een 
gedeelte van de litigieuze verrichting, doch heeft vastgesteld dat hij niet het recht had 
om aanvullende belastingen te heffen in zijn beslissing; dat (eiser) van oordeel is dat 
de directeur aldus hoe dan ook een verboden compensatie heeft verricht en dat dedi
recteur, als hij meende zich (niet) te kunnen aansluiten bij de mening van de con
troleur, namelijk dat de prijs van (de) overdracht buitensporig was, de plicht had de 
litigieuze aanslagen nietig te verklaren, zonder de overdracht of de stopzetting die oor
spronkelijk niet werden betwist opnieuw in vraag te kunnen stellen, terwijl de ge
delegeerde ambtenaar zich volgens (eiser) door die werkwijze te dezen niet ertoe be
perkt de gegrondheid van de aanslag te bevestigen op andere gronden"; dat het arrest 
vervolgens de voorziening van de eisers tegen de beslissing van de directeur ver
werpt, op grond dat "de directeur zijn rechtsprekende bevoegdheid niet te buiten gaat 
en geen rechtspunt zonder verband met de bezwaren van de belastingplichtige op-

. werpt, wanneer hij de aanslag handhaaft op andere gronden dan die van de taxatie
ambtenaar, daar hij zijn beslissing grondt op dezelfde feitelijke gegevens als laatst
genoemde (. .. ); dat zulks te dezen wel degelijk het geval is, daar zowel de 
taxatieambtenaar als de gedelegeerde ambtenaar het litigieuze inkomen hebben aan
gemerkt als belastbare meerwaarde, met als enige verschil dat de directeur in de be
streden beslissing de aanslagvoet heeft gewijzigd in functie van de interpretatie van 
de gegevens van het dossier, 

terwijl, ... 

tweede onderdeel, artikel 276, tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen (1964), gewijzigd bij de wet van 16 maart 1976, bepaalt dat ''het (de direc
teur) niet is toegelaten in zijn beslissing belastingsupplementen te vestigen, noch de 

(10) Artt. 377 tot 391 v66r de opheffing ervan bij art. 34 wet 15 maart 1999, B.S., 27 maart 1999, 
pp. 9882 e.v. 
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compensatie te verwezenlijken tussen een rechtmatig bevonden ontlasting en een on
toereikendheid van aanslag die zou zijn vastgesteld"; de directeur, wanneer hij uit
spraak moet doen over een bezwaarschrift tegen een aanslag en van oordeel is dat die 
aanslag onwettig is, maar dat op alle of op een gedeelte van dezelfde belasting
elementen een andere gelijkwaardige aanslag moet worden vastgesteld, de onwet
tige aanslag moet nietigverklaren, wat, zo ze reeds is betaald, aanleiding geeft tot te
ruggave van de ten onrechte betaalde belasting, verhoogd met moratoire interest te 
rekenen van de eerste dag van de maand die volgt op de onverschuldigde betaling (ar
tikel 308 van voornoemd wetboek); de administratie, na de nietigverklaring van de on
wettige aanslag, krachtens artikel 260 van genoemd wetboek, op grond van de
zelfde belastingelementen of op een gedeelte ervan een nieuwe aanslag dient vast te 
stellen, die pas opeisbaar wordt twee maanden na de toezending van bet aanslag
biljet en waarop in de regel pas vanaf die datum nalatigheidsinterest verschuldigd is 
(artikel305 van voornoemd wetboek); de litigieuze bedragen te dezen waren belast als 
bezoldiging die eiser had ontvangen als bestuurder van de naamloze vennootschap Bu
reau d'etudes Pierre Berger; de directeur, impliciet doch onmiskenbaar, beslist dat ei
ser geen bezoldiging als bestuurder heeft ontvangen, maar dat de litigieuze bedra
gen de prijs zijn voor (de) overdracht van een bedrijfstak van eiser en belastbaar zijn 
als meerwaarde op een bedrijfstak; de directeur zodoende de bij artikel276, tweede 
lid, verboden compensatie heeft toegepast tussen (a) de onthe:ffing van de ten on
rechte op de bezoldiging van eiser als bestuurder vastgestelde aanslag en (b) de aan
slag die volgens de directeur had moeten worden vastgesteld op de naar aanleiding 
van de overdracht van een bedrijfstak verkregen meerwaarde; bet arrest, nu het be
slist dat de directeur te dezen het bovenaangehaalde artikel 276, tweede lid, niet heeft 
geschonden, die wetsbepaling schendt en de administratie ten onrechte ontslaat van 
de verplichting om de bij voornoemd artikel 260 bepaalde procedure te volgen, waar
door het dat artikel schendt; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, enerzijds, krachtens artikel 276, tweede lid, van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen (1964), zoals het te dezen van toepas
sing is, de directeur der belastingen niet het recht heeft om in zijn beslis
sing een compensatie te verrichten tussen een rechtmatig bevonden outlasting 
en een aanslag waarvan het ontoereikend karakter is vastgesteld; 

Overwegende dat het arrest vaststelt "dat (eiser) betoogt dat hij ( ... ) (een) 
bedrijfstak heeft overgedragen (. .. ); dat de taxatie(ambtenaar) (. .. )van oor
deel was dat die overdracht tegen een buitensporige prijs was geschied; dat 
hij (. .. ) de aanvaardbare prijs voor de overname van (de) clienteel heeft vast
gesteld op 5.397.724 frank en het overschot tegen het valle tariefheeft be
last als bezoldiging van bestuurders; (. .. ) (dat) (. .. ) de directeur in de be
streden beslissing een heel ander standpunt heeft ingenomen, namelijk dat 
er van stopzetting van (een) bedrijfstak geen sprake was geweest en dat der
halve het verlaagd tarief ten onrechte was toegepast op het geheel of op een 
gedeelte van de litigieuze verrichting, doch heeft vastgesteld dat hij niet het 
recht had om aanvullende belastingen te heffen in zijn beslissing"; 

Overwegende dat de directeur der belastingen aldus de bij de wet verba
den compensatie niet heeft verricht, maar, op eigen gronden, de aanslag heeft 
gehandhaafd op grand van de door de taxatieambtenaar in aanmerking ge
nomen materiele gegevens; 

Overwegende dat, anderzijds, de zogenaamde schending van artikel 260 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) de tevergeefs aange
voerde schending van artikel 276, tweede lid, van voornoemd wetboek ver
onderstelt; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 
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Over het tweede middel : schending van de artikelen 10, 11 van de Grondwet en, voor 
zoveel nodig, 144 tot 146 en 159 van de Grondwet, alsook miskenning van het alge
meen rechtsbeginsel van de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter, 

doordat het hof, na in substantie te hebben vastgesteld dat het geschil betrek
king heeft op aanslagen in de personenbelasting, die ten laste van de eisers zijn vast
gesteld voor de aanslagjaren 1987 en (lees :tot) 1991; dat de eisers tegen die aan
slagen bezwaarschriften hebben ingediend bij de gewestelijk directeur der belastingen; 
dat laatstgenoemde de bezwaarschriften bij beslissing van 12 december 1994 heeft ver
worpen, de voorziening van de eisers verwerpt en zich, met toepassing van de arti
kelen 267 tot 286 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) bevoegd ver
klaart om uitspraak te doen, 

terwijl de gewestelijk directeur der belastingen of de door hem gedelegeerde amb
tenaar, wanneer hij met toepassing van de artikelen 267 tot 276 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen (1964) uitspraak doet over een bezwaarschrift tegen een aan
slag in de personenbelasting, een rechtsprekende handeling verricht; de directeur der 
belastingen evenwel, daar hij deel uitmaakt van een hierarchische structuur, name
lijk die van de administratie die partij is in het geding, in de ogen van de belasting
plichtige niet de waarborgen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid biedt die on
ontbeerlijk zijn voor de uitoefening van de rechtsprekende functie; het bezwaar bij de 
directeur derhalve geenjurisdictioneel beroep is in de zin van de artikelen 144 tot 146 
van de Grondwet, krachtens welke de burgers het recht hebben hun geschillen over 
burgerlijke ofpolitieke rechten aan een rechtscollege voor te leggen; data fortiori ook 
het geval is wanneer de gewestelijk directeur der belastingen of de door hem gede
legeerde ambtenaar, die uitspraak doet over een bezwaar tegen een aanslag in de 
personenbelasting, geen rechtsprekende handeling verricht maar aileen een admi
nistratieve taak vervult; de voorziening bij het hof van beroep waarvan sprake is in 
artikel 278 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) derhalve het eer
ste en laatste volwaardig rechtsmiddel is dat de in de inkomstenbelastingen aange
slagen persoon krachtens de wet kan instellen voor een rechtscollege in de zin van de 
artikelen 144 tot 146 van de Grondwet; tegen het arrest van het hofvan beroep wel
iswaar cassatieberoep mogelijk is , maar dat het Hof van Cassatie niet in de beoor
deling van de zaken zelftreedt (artikel147, tweede lid, van de Grondwet), 

eerste onderdeel, nu krachtens artikel 278, tweede lid, van het Wetboek van de ln
komstenbelastingen (1964) de bezwaren die noch in het bezwaarschrift zijn gefor
muleerd noch van ambtswege door de directeur zijn onderzocht, in de regel niet ont
vankelijk zijn, de in de inkomstenbelastingen aangeslagen personen daardoor het recht 
verliezen om tegen een geschil over inkomstenbelastingen een volwaardig rechts
middel in te stellen bij een rechtscollege in de zin van de artikelen 144 tot 146 van de 
Grondwet; voormeld artikel 278, tweede lid, door hun dat recht te onzeggen, in strijd 
met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet een willekeurig onderscheid invoert tus
sen de in de personenbelasting aangeslagen belastingplichtigen, al naargelang zij een 
bezwaar aanvoeren dat gegrond is op het verval, de miskenning van het gezag van het 
rechterlijk gewijsde of op het bestaan van een tegenstrijdigheid tussen het interne recht 
en een bepaling van het Gemeenschapsrecht, welke bezwaren in elke stand van het 
geding kunnen worden aangevoerd, dan wel een ander bezwaar opwerpen dat ge
grond is op feiten die niet in het bezwaarschrift zijn aangevoerd of door de direc
teur van ambtswege opgeworpen; het arrest derhalve, door uitspraak te doen met toe
passing van de artikelen 267 tot 286 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(1964) en, inzonderheid, met toepassing van artikel 278, tweede lid, van voornoemd 
wetboek, het in de aanhef van het mid del aangevoerde beginsel en de aldaar aange
voerde bepalingen, artikel 159 van de Grondwet uitgezonderd, schendt; 

tweede onderdeel, de artikelen 267 tot 292 van het Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen (1964), nu zij aan de in de inkomstenbelastingen aangeslagen belasting
plichtigen slechts een instantie toekennen, die belastingplichtigen het recht op vol
waardige rechtspraak in twee instanties ontnemen, ofschoon dat recht toekomt zowel 
aan degenen die belastingen van een analoog economisch belang verschuldigd zijn, als 
de rechtzoekenden te wier aanzien bestuurshandelingen zijn verricht die, wat de ge
volgen voor het vermogen betreft, van een andere aard zijn; het hof derhalve, nu het 
zich in zijn arrest bevoegd verklaart om met toepassing van de artikelen 267 tot 286 



496 HOF VAN CASSATIE Nr. 145 

van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) in eerste en laatste aanleg uit
spraak te doen, de in de aanhef van het middel aangevoerde artikelen 10, 11 van de 
Grondwet en de overige bepalingen alsook het in de aanhefvan het middel aange
voerde beginsel schendt : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit het arrest niet blijkt dat het hofvan beroep een van 

de door de eisers voor het hof opgeworpen bezwaren met toepassing van ar
tikel 278, tweede lid, van het Wetboek van de lnkomstenbelastingen (1964) 
heeft verworpen; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist; 
Overwegende dat bijgevolg de prejudiciele vraag die door de eisers wordt 

voorgesteld tot staving van het in dit onderdeel uiteengezette bezwaar, niet 
aan het Arbitragehof client te worden gesteld; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat, krachtens artikel 276, eerste lid, van het Wetboek van 

de Inkomstenbelastingen (1964), de directeur der belastingen of de door hem 
gedelegeerde ambtenaar uitspraak doet nopens de bezwaren van de belasting
schuldige tegen de aanslagen in de personenbelasting; 

Overwegende dat die bepaling dezelfde strekking heeft als artikel 375, eer
ste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, v66r de wijzi
ging ervan bij artikel 32 van de wet van 15 maart 1999 betreffende de be
slechting van fiscale geschillen; 

Overwegende dat hetArbitragehof, in zijn arrest nr. 67/98 van 10 juni 1998, 
voor recht heeft gezegd dat in de interpretatie volgens welke artikel 366 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 aan de directeur der be
lastingen een rechtsprekende opdracht toevertrouwt, de artikelen 366 tot 377 
van dat wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden, door
dat zij een rechtsprekende opdracht toevertrouwen aan een overheid die niet 
doet blijken van de waarborgen van onafhankelijkheid en objectieve onpar
tijdigheid en doordat zij niet voorzien in een procedure van wraking, ter
wijl, in de interpretatie volgens welke voornoemd artikel 366 een admini
stratief beroep voor een administratieve overheid instelt, voornoemde 
bepalingen van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 de artike
len 10 en 11 van de Grondwet niet schenden; 

Overwegende dat de regering, die gevolgen wilde verbinden aan het ar
rest van het Arbitragehof, naar aanleiding van de behandeling van het wets
antwerp dat de wet van 15 maart 1999 zou worden, twee amendementen heeft 
ingediend waaruit respectievelijk de artikelen 32 en 98 van die wet zijn voort
gekomen; 

Overwegende dat het bij artikel 32 van de wet van 15 maart 1999 gewij
zigde artikel 375, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen 1992 dat, aldus gewijzigd, krachtens artikel 97, eerste lid, van voor
noemde wet, in werking treedt vanafhet aanslagjaar 1999, voortaan bepaalt 
dat de directeur der belastingen of de door hem gedelegeerde ambtenaar, als 
administratieve overheid, bij met redenen omklede beslissing uitspraak doet 
nopens de bezwaren aangevoerd door de belastingschuldige; 

Overwegende dat artikel 98 van de wet van 15 maart 1999, dat even
eens bepaalt dat de directeur van de belastingen of de door hem gedele
geerde ambtenaar over de bezwaarschriften beslist in zijn hoedanigheid van 
administratieve overheid, bij ontstentenis van een bijzondere overgangsbe
paling van die wet, bindend is geworden op 6 april 1999; 
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Dat laatstgenoemde bepaling bedoeld is om te voorkomen dat, indien de 
opdracht van de directeurs als een rechtsprekende opdracht zou worden aan
gemerkt, tegen de beslissingen van de directeurs van de belastingen en de 
door hen gedelegeerde ambtenaren over de geschillen betreffende de aanslag
jaren van v66r het jaar 1999 bezwaren zouden worden ingediend waarin de 
door het arrest van het Arbitragehof van 10 juni 1998 vastgestelde schen
ding van de Grondwet zou worden aangevoerd; 

Dat zowel uit de opzet van artikel 98 van de wet van 15 maart 1999 als 
uit de parlementaire voorbereiding van die bepaling volgt dat de wetgever 
dat artikel als een uitleggingswet heeft opgevat; 

Overwegende dat, krachtens artikel 7 van het Gerechtelijk Wetboek, de 
rechters gehouden zijn zich naar de uitleggingswetten te gedragen in alle za
ken waarin het rechtspunt niet definitief berecht is op het tijdstip waarop 
die wetten bindend worden; dat het Hof verplicht is die wetten toe te pas
sen, zelfs als ze pas tijdens het cassatiegeding zijn afgekondigd; 

Overwegende dat het onderdeel de vraag opwerpt of de artikelen 267 tot 
292 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), krachtens welke 
het hof van beroep in eerste en laatste aanleg uitspraak doet over de voor
ziening van de belastingplichtige tegen de beslissing van de directeur van de 
belastingen of de door hem gedelegeerde ambtenaar, de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet schenden, zelfs als de laatstgenoemden een administra
tieve opdracht vervullen, doordat die artikelen de belastingplichtige het recht 
op volwaardige rechtspraak in twee instanties ontnemen, welk recht zo
wel toekomt aan degenen die belastingen van een analoog economisch be
lang verschuldigd zijn als aan de rechtzoekenden die het voorwerp zijn van 
bestuurshandelingen die, wat de vermogensrechtelijke gevolgen van die han
delingen betreft, van een andere aard zijn; 

Overwegende dat, overeenkomstig artikel26, § 1, 3, van de bijzondere wet 
van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, het Arbitragehof, bij wijze van pre
judiciele beslissing, bij wege van arrest, uitspraak doet op vragen omtrent 
de schending door een wet van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet; 

Dat, krachtens artikel26, § 2, van die bijzondere wet, het Hofverplicht is 
de in het dictum van dit arrest geformuleerde vraag aan het Arbitragehof te 
stellen; 

Om die redenen, houdt de uitspraak aan tot het Arbitragehof een ant
woord zal hebben gegeven op de volgende prejudiciele vraag : "Schenden de 
artikelen 278 tot 292 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), 
gelet op het feit dat de gewestelijk directeur van de belastingen of de door 
hem gedelegeerde ambtenaar, wanneer hij over een bezwaar inzake inkom
stenbelastingen uitspraak doet met toepassing van de artikelen 267 tot 276 
van dat wetboek, handelt als een administratieve overheid, de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet, in zoverre die bepalingen de in de personenbelasting 
aangeslagen belastingplichtige het voordeel van volwaardige rechtspraak in 
twee instanties ontneemt, dat toekomt zowel aan degenen die belastingen 
van een analoog economisch belang verschuldigd zijn, als aan de rechtzoe
kenden die het voorwerp zijn van bestuurshandelingen die, wat de vermogens
rechtelijke gevolgen ervan betreft, van een andere aard zijn"? 

28 februari 2000 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Thr
slaggever : de h. Storck- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Kirkpatrick en T'Kint. 
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Nr. 146 

3e KAMER - 28 februari 2000 

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR)- TAKEN- ALGE
MENE TAAK- MAATSCHAPPELIJKE HULP- FINANCIELE HULP- TOEKENNING- VOORWAAR
DEN - TEWERKSTELLING. 

Het O.C.M. W kan de toekenning van financiele maatschappelijke hulp koppelen aan 
de voorwaarde dat de persoon bewijst bereid te zijn om te werken, tenzij dat onmo
gelijk blijkt te zijn om gezondheidsredenen of om redenen van billijkheid. (Art. 60, 
§ 3, tweede lid, O.C.M.W.-wet; art. 6, § 1, wet 7 aug. 1974.) 

(F. T. O.C.M.W. LUIK) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. S.99.0160.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 mei 1999 gewezen door 
het Arbeidshof te Luik; 

Over het middel, gesteld als volgt : schending van de artikelen 19, § 1, van het Ge
rechtelijk Wetboek, 1, 57, § 1, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de open
bare centra voor maatschappelijk welzijn, 58, 60 van de wet van 15 december 1980 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijde
ring van vreemdelingen, 6, § 1, van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het 
recht op een bestaansminimum, 23 en 149 van de gecoiirdineerde Grondwet, 

doordat het arbeidshof in zijn arrest van 25 juni 1998 overweegt dat "de buiten
landse student, die in Belgie verblijft om er te studeren, krachtens de artikelen 58 en 
60 van de wet van 15 december 1980, die op studenten betrekking hebben, ver
plicht is het bewijs te leveren dat hij voldoende middelen van bestaan bezit. Bij haar 
aankomst beschikte (eiseres) over die middelen, maar ten gevolge van omstandighe
den buiten haar wil (toestand in haar land, devaluatie van de munt, vermindering van 
de internationale hulp, etc ... ) heeft ze thans geen bronnen van inkomsten. Met toe
passing van de wet van 8 juli 1976 moet evenwel maatschappelijke dienstverlening 
worden verstrekt aan een ieder die op het Belgisch grondgebied verblijft zonder mid
delen van bestaan ... "; dat het hofin het bestreden arrest van 26 mei 1999 eraan her
innert dat verweerder, bij voomoemd arrest van 25 juni 1998, was veroordeeld om aan 
eiseres voor de maanden juni 1998 tot september 1998 een terug te betalen voorlo
pig bedrag van 20.000 frank per maand toe te kennen en dat het hof in het arrest van 
22 oktober 1998 had beslist om dat terug te betalen bedrag verder toe te kennen tot 
en met februari 1999, in afwachting van de uitslagen van de partiele examens die ei
seres diende af te leggen; dat het arbeidshof vervolgens in zijn arrest van 26 mei 1999 
vaststelt en voor recht zegt dat er geen grand meer bestaat om eiseres de door haar 
gevraagde hulp toe te kennen vanaf 1 maart 1999, dat het zijn beslissing als volgt mo
tiveert : "(verweerder) legt aan de huidige stand van zaken aangepaste verslagen be
treffende haar sociale toestand voor waaruit blijkt dat (eiseres) niet door haar jaar aan 
de universiteit is geraakt. De kinderen worden nog altijd uitbesteed. De voorwaar
den inzake huisvesting blijven benard en zij zag geen andere uitweg dan haar stu
dies voort te zetten in een paging haar toestand te kunnen verbeteren. De examens 
van januari nopen tot de vaststelling dat zij weliswaar met brio geslaagd is voor een 
examen, maar gezakt is voor het andere. (Eiseres) heeft verschillende stappen on
dernomen om een onderkomen te vinden, maar het is niet gebleken dat zij, reke-
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ning houdend met haar werkrooster, naar middelen zoekt om te proberen in haar ei
gen onderhoud te voorzien. Bijgevolg moet worden besloten dat (eiseres) in de hui
dige stand van het dossier geen enkel gegeven aanbrengt dat de verdere toeken
ning van hulp kan verantwoorden, daar zij vanafheden reeds de opleiding kan benutten 
die ze al heeft. (Verweerder) dient bijgevolg niet langer de hogere studies te bekos
tigen van een buitenlandse studente, die Belgie met waarborgen van voldoende be
zit is binnengekomen teneinde haar studies voort te zetten, maar die niet in staat is 
te blijven voldoen aan de vereisten", 

terwijl, ... 

vierde onderdeel, krachtens de artikelen 1 en 57,§ 1, van de organieke wet van 8 
juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en 23 van de 
gecoordineerde Grondwet, de maatschappelijke dienstverlening dient te worden ver
strekt aan een ieder, Belg ofvreemdeling, die op het Belgische grondgebied in staat 
van behoeftigheid verkeert waardoor hij onmogelijk een leven kan leiden dat beant
woordt aan de menselijke waardigheid; de maatschappelijke dienstverlening het recht 
op studies omvat, wanneer die nodig zijn om de menselijke waardigheid van eiser te 
vrijwaren ofte verzekeren; het verstrekken van maatschappelijke dienstverlening ai
leen onderworpen is aan de voorwaarde dat eiser behoeftig is; de voorwaarde dat ei
ser bereid moet zijn te werken enkel geldt voor de toekenning van het bestaansmi
nimum, maar niet voor de maatschappelijke dienstverlening; het bestreden arrest 
derhalve, nu het tot staving van de beslissing volgens welke eiseres vanaf 1 maart 1999 
niet langer recht heeft op maatschappelijke hulp, overweegt dat eiseres "reeds vanaf 
heden de opleiding kan benutten die zij al heeft", zonder evenwel haar staat van be
hoeftigheid te ontkennen, aan de artikelen 1 en 57, § 1, van de wet van 8 juli 1976 een 
voorwaarde toevoegt die niet voorkomt in die bepalingen, ze derhalve schendt en de 
voorwaarde inzake bereidheid tot tewerkstelling, die bij artikel 6, § 1, van de wet van 
7 augustus 197 4 tot instelling van het recht op een bestaansminimum wordt opge
legd, in strijd met de wet uitbreidt tot het verstrekken van maatschappelijke dienst
verlening (schending van artikel6, § 1, van de wet van 7 augustus 1974 tot instel
ling van het recht op een bestaansminimum); 

Wat het vierde onderdeel betreft : 

Overwegende dat dit onderdeel berust op de absolute bewering dat het toe
kennen van maatschappelijke dienstverlening alleen afhangt van de voor
waarde dat de persoon in staat van behoeftigheid verkeert; 

Overwegende dat, krachtens artikel 60, § 3, van de organieke wet van 8 
juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de fi
nanciele hulp door het centrum kan worden gekoppeld aan de voorwaar
den die zijn bepaald in artikel6 van de wet van 7 augustus 1974 tot instel
ling van het recht op een bestaansminimum; 

Dat, volgens bovengenoemd artikel 6, de betrokkene voor de toekenning 
en het behoud van het bestaansminimum blijk moet hebben gegeven van zijn 
bereidheid tot tewerkstelling, tenzij dat om gezondheidsredenen of om re
denen van billijkheid onmogelijk blijkt te zijn; 

Overwegende dat het middel niet kan worden aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de voorziening; gelet op artikel1017, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten. 

28 februari 2000 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - ~r
slaggeuer : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Simont en Hutzler. 
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Nr. 147 

2e KAMER- 28 februari 2000 

1 o GENEESKUNDE - GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN INBEGREPEN)- STRAF
BARE FElTEN- IN VERSCHILLENDE LANDEN BEGAAN- ENKELVOUDIG VERDRAG INZAKE VER
DOVENDE MIDDELEN- UITLEVERING- EUROPEES UITLEVERINGSVERDRAG. 

2° UITLEVERING- VERDOVENDE MIDDELEN- STRAFBARE FElTEN -IN VERSCIDLLENDE 
LANDEN BEGAAN- ENKELVOUDIG VERDRAG INZAKE VERDOVENDE MIDDELEN- EUROPEES UIT
LEVERINGSVERDRAG. 

1 o en 2° Art. 36.2.a van het Enkelvoudig Verdrag van New York inzake verdovende mid
delen dat bepaalt dat elk van de in dit verdrag opgesomde strafbare feiten als af
zonderlijk strafbaar feit wordt beschouwd indien zij in verschillende landen zijn be
gaan, is niet onverenigbaar met het in art. 8 Europees Uitleveringsverdrag vervatte 
beginsel, naar luid waarvan een aangezochte partij kan weigeren een persoon wiens 
uitlevering is verzocht, uit te leveren, indien die persoon door haar wordt vervolgd 
ter zake van het feit of de feiten waarvoor uitlevering is verzocht (1). (Art. 36.2.a En
kelvoudig Vedrag inzake verdovende middelen, opgemaakt te New York op 30 maart 
1961 en goedgekeurd bij wet van 20 aug. 1969; art. 8 Europese Uitleveringsver
drag van 13 dec. 1957.) 

(H ... ) 

ARREST 

(A.R. P.OO.OlOl.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 januari 2000 gewe
zen door het Hofvan Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstel
ling; 

Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uit
maakt; 

Over het derde middel : 
Overwegende dat, krachtens artikel 36.2.a van het Enkelvoudig Ver

drag van New York inzake verdovende middelen, elk van de in dit verdrag 
opgesomde strafbare feiten als afzonderlijk strafbaar feit wordt beschouwd 
indien zij in verschillende landen zijn begaan; 

Overwegende dat deze bepaling niet onverenigbaar is met het in artikel 
8 van het Europees Uitleveringsverdrag van 13 december 1957 vervatte be
ginsel, naar luid waarvan een aangezochte partij kan weigeren een per
soon wiens uitlevering is verzocht, uit te leveren, indien die persoon door haar 
wordt vervolgd ter zake van het feit of de feiten waarvoor uitlevering is ver
zocht; 

Dat het middel faalt naar recht; 
En overwegende dat de substantii:He of op straffe van nietigheid voorge

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

(1) Zie Cass., 5 juni 1990, A.R. 4566, nr. 582. 
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

29 februari 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - ~r
slaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal - Advocaat : mr. J. Van Leuven, Antwerpen. 

Nr. 148 

2e KAMER - 1 maart 2000 

1 o VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- TERMIJNEN - WEGVERKEER 

2° WEGVERKEER- WEGVERKEERSWET- WETSBEPALINGEN- ARTIKEL 68 - STRAFVOR
DERING- VERJARING- TERMIJNEN. 

3° VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- BURGERLIJKE VORDERING VOOR DE 
STRAFRECHTER- VERJARING VAN DE STRAFVORDERING- GEVOLG VOOR DE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING. 

4° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- VERJARING VAN DE STRAFVORDERING- GE
VOLG. 

1 o en 2° De wegens een overtreding van het Wegverkeersreglement ingestelde straf
vordering verjaart, bij ontstentenis van enige grand tot schorsing van de verja
ring, noodzakelijkerwijs door verloop van eenjaar te rekenen van de laatste daad van 
onderzoek of van vervolging die binnen het jaar na dat misdrijf is verricht (-1). (Art. 
68 Wegverkeerswet.) 

3° en 4° Na verjaring van de strafvordering kan de burgerlijke rechtsvordering niet meer 
voor de strafrechter worden gebracht (2). (Art 4 V.T.Sv.) 

(M ... T. D ... ; D ... T. M ... E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.99.1464.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 20 september 1999 in ho
ger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Dinant; 

II. Op de voorziening van B ... : 
A. In zoverre zij gericht is tegen de beslissingen op de tegen eiser inge

stelde strafvordering 
1. waarbij hij vrijgesproken wordt van de telastlegging D : 
Overwegende dat de voorziening, bij gebrek aan belang, niet ontvanke

lijk is; 

(1) Zie Cass., 15 okt. 1997, A.R. P.97.0395.F, nr. 405. 

(2) Zie Cass., 1 rnaart 1994, A.R. P.93.0253.N, nr. 104. 
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2. waarbij hij veroordeeld wordt wegens de telastlegging F : 

Over het ambtshalve aangevoerde middel : schending van artikel 68 van 
de Wegverkeerswet: 

Overwegende dat het bestreden vonnis eiser veroordeelt wegens een over
treding van het Wegverkeersreglement, begaan op 27 oktober 1997; 

Overwegende dat de wegens een overtreding van dat reglement inge
stelde strafvordering, bij ontstentenis van enige grand tot schorsing van de 
verjaring, ve:rjaart door verloop van een jaar te rekenen van de laatste daad 
van onderzoek ofvan vervolging die binnen hetjaar na dat misdrijfis ver
richt; 

Overwegende dat de laatste, binnen de voormelde termijn verrichte daad 
van onderzoek of van vervolging bestaat in de verzending, op 29 januari 1998, 
door de veldwachter van Profondeville, van een inlichtingenblad betref
fende eiser, als gevolg van een kantschrift van de procureur des Konings van 
23 januari 1998; dat de strafvordering, op de datum van uitspraak van het 
bestreden vonnis, op 20 september 1999, vervallen was door verjaring, aan
gezien meer dan een jaar verstreken was zonder dat de verjaring sinds die 
verjaringsstuitende daad nog werd geschorst; 

B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de door ver
weerder tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering : 

Overwegende dat de strafvordering op 11 februari 1999, datum waarop ver
weerder zich burgerlijke partij heeft gesteld, vervallen was door verjaring; 
dat de burgerlijke rechtsvordering, na ve:rjaring van de strafvordering, niet 
meer voor de strafrechter kan worden gebracht; 

Overwegende, bijgevolg, dat de vernietiging, op de niet beperkte voorzie
ning van eiser, beklaagde, van de beslissing op de tegen hem ingestelde straf
vordering, de vernietiging meebrengt van de definitieve en niet definitieve 
beslissingen op de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering : 

C. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de door ei
ser tegen verweerder ingestelde burgerlijke rechtsvordering : 

1. waarbij uitspraak wordt gedaan over het beginsel van de aansprake
lijkheid: 

Overwegende dat eiser afstand doet van zijn voorziening, op grand dat de 
beslissing geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416 van het Wet
hoek van Strafvordering; dat die afstand is aangetast door dwaling, aange
zien de appelrechters definitief uitspraak hebben gedaan door eiser en ver
weerder, elk voor de helft, aansprakelijk te verklaren voor het litigieuze 
ongeval; 

Dat er geen grand bestaat om akte te verlenen van die afstand; 

Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert; 

2. waarbij uitspraak wordt gedaan over de schade: 

Overwegende dat eiser afstand doet van zijn voorziening zonder te be
rusten; 



Nr. 148 HOF VAN CASSATIE 503 

D. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de door ei
ser tegen verweerster ingestelde burgerlijke rechtsvordering : 

1. waarbij uitspraak wordt gedaan over het beginsel van de aansprake
lijkheid: 

Overwegende dat eiser afstand doet van zijn voorziening, op grond dat de 
beslissing geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416 van het Wet
hoek van Strafvordering; dat die afstand is aangetast door dwaling, aange
zien de appelrechters definitief uitspraak hebben gedaan door verweerster 
te veroordelen om de schade van eiser, in verhouding tot verweerders aan
sprakelijkheid, te vergoeden; 

Dat er geen grond bestaat om akte te verlenen van die afstand; 

Over het middel : 

Overwegende dat het vonnis, door geen enkele overweging, antwoordt op 
de conclusie waarin eiser aanvoert dat hij een fietser was en dat "de be
trokkenheid van een motorrijtuig bij het ongeval automatisch leidt tot de toe
passing van artikel 29bis van de wet tot bescherming van de zwakke weg
gebruikers"; dat de appelrechters hun beslissing aldus niet regelmatig met 
redenen omkleden; 

Dat, in zoverre, het middel gegrond is; 

2. waarbij uitspraak wordt gedaan over de schade : 

Overwegende dat eiser afstand doet van zijn voorziening; 

Overwegende, evenwel, dat de hierna uit te spreken vernietiging van de 
beslissing over het beginsel van de aansprakelijkheid, de vernietiging mee
brengt van de niet definitieve beslissing over de omvang van de schade, die 
het gevolg is van de eerstgenoemde beslissing, zelfs als de voorziening te
gen die beslissing vooralsnog niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verleent akte van de afstand van de voorziening van de 
eiser B ... , in zover:r:e zij gericht is tegen de beslissing over de raming van zijn 
schade, die gewezen is op de tegen M ... ingestelde burgerlijke rechtsvorde
ring; vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het de eiser B ... veroor
deelt op de tegen hem ingestelde strafvordering, uitspraak doet over de door 
M ... tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering en over de door hem 
tegen de O.M.O.B. ingestelde burgerlijke rechtsvordering; verwerpt de voor
zieningen voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt de ei
ser M ... in de kosten van zijn voorziening; veroordeelt B ... , M ... en de O.M.O.B., 
ieder van hen, in een vierde van de kosten van de voorziening van B ... en laat 
de overige kosten ten laste van de Staat; verwijst de zaak naar de Correc
tionele Rechtbank te Namen, zitting houdende in hoger beroep, maar ai
leen in zoverre zij betrekking heeft op de door B ... tegen de O.M.O.B. inge
stelde burgerlijke rechtsvordering; zegt dat er, voor het overige, geen grond 
bestaat tot verwijzing. 

1 maart 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - Thr
slaggever : de h. Close - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. Biitzler en De Bruyn. 
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Nr. 149 

2e KAMER - 1 maart 2000 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE- STRAF
ZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - STRAF- GREN
ZEN. 

2° STRAF- ALLERLEI- MOTIVERING- GRENZEN. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE- STRAF
ZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- STRAF- STRAF
MAAT- KEUZE - UITSTEL- AFZONDERLIJKE REDENEN. 

4 o STRAF - ALLERLEI - MOTIVERING- STRAFMAAT - KEUZE - UITSTEL - AFZONDER

LIJKE REDENEN. 

so VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VEROORDE
LING- ALLERLEI- STRAF- MOTIVERING- STRAFMAAT- KEUZE- UITSTEL -AFZON

DERLIJKE REDENEN. 

6° MISBRUIK VAN VERTROUWEN- VOLTOOIING VAN HET MISDRIJF- TIJDSTIP. 

7° MISBRUIK VAN VERTROUWEN- LASTHEBBER- MATERIEEL BESTANDDEEL VAN HET 

MISDRIJF. 

1 o en 2° De rechter moet alleen aan de bijzondere motiveringsplicht voldoen, in zo
verre hi} een strafwil opleggen die hij niet diende uit te spreken. (Art. 19S, tweede 
lid, Sv.) 

3°, 4 o en so De rechter die een gevangenisstraf en een geldboete moet opleggen, moet 
weliswaar de strafmaat voor elke uitgesproken straf en maatregel rechtvaardigen en 
de redenen vermelden waarom hij het uitstel al dan niet verleent, maar is niet ver
plicht dit te doen in een afzonderlijke motivering, wanneer de door hem aangege
ven precieze redenen zowel de strafmaat van de uitgesproken straffen en maatrege
len als de toekenning of de weigering van het uitstel rechtvaardigen (1). (Art. 19S, 
tweede lid, Sv.; art. 8, § 1, Probatiewet.) 

6° Het misdrijf"misbruik van vertrouwen" is voltrokken op het ogenblik dat degene aan 
wie roerende zaken werden toevertrouwd onder de verplichting om ze terug te ge
ven of ze voor een bepaald doel te gebruiken of aan te wenden, niet meer in de mo
gelijkheid verkeert ze terug te geven of ze tot die overeengekomen bestemming te ge
bruiken of aan te wenden (2). 

7o De bestuurder van een vereniging zonder winstoogmerk die de hem toevertrouwde 
verenigingsbezittingen verduistert of verspilt, pleegt het misdrijf "misbruik van ver
trouwen". (Art. 491 Sw.) 

(1) Zie Cass., 10juni 1998,A.R. P.98.0317.F, nr. 297. 

(2) Cass., 9 april 1991, A.R. 2941, nr. 417. 
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(B .. ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.99.1604.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 19 oktober 1999 gewe
zen door het Hof van Beroep te Luik; 

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

Over het eerste middel : 

Overwegende dat de rechter aileen moet voldoen aan de bijzondere 
motiveringsplicht, voorgeschreven bij artikel 195, tweede lid, van het Wet
hoek van StrafVordering, in zoverre hij een straf wil opleggen die hij niet 
diende uit te spreken; 

Dat de appelrechters, in tegenstelling tot wat het middel betoogt, niet de 
keuze van de opgelegde straffen maar aileen de strafmaat hoefden te ver
antwoorden, aangezien zij, krachtens artikel491 van het Strafwetboek, ge
houden waren zowel een gevangenisstraf als een geldboete op te leggen; 

Dat de rechter in dergelijk geval weliswaar de strafmaat voor elke uit
gesproken straf en maatregel moet rechtvaardigen en de redenen moet ver
melden waarom hij het uitstel al dan niet verleent, maar niet verplicht is dit 
te doen in een afzonderlijke motivering, wanneer de door hem aangegeven 
precieze redenen zowel de strafmaat van de uitgesproken straffen en maat
regelen als de toekenning of weigering van het uitstel betreffen; 

Dat het arrest zich, te dezen, er niet toe beperkt overwegingen te geven 
die, zonder onderscheid, op elk misdrijfvan toepassing zijn, maar het voor 
de gevangenisstraf verleende uitstel van drie jaar verantwoordt door erop te 
wijzen dat te hopen valt dat eiser zich ondanks de tactloosheid van zijn da
den zal beteren, aangezien hij geen gerechtelijk verleden heeft en op
nieuw een beroep uitoefent, en de weigering van uitstel voor de geldboete ver
antwoordt door erop te wijzen dat eiser in zijn eigen vermogen de gevolgen 
moet ondervinden van de zwaarwichtigheid van de feiten; dat de appel
rechters die feiten beschrijven door erop te wijzen dat eiser "misbruik heeft 
gemaakt van zijn hoedanigheid als lid van (verweersters) raad van be
stuur, door de betrokken fondsen te gebruiken voor een ander dan haar maat
schappelijk doel, namelijk het steunen van de minst begunstigde leerlin
gen van de instelling"; 

Dat, aldus, de appelrechters hun beslissing regelmatig met redenen om-
kleden en naar recht verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

Over het tweede middel : 

Overwegende dat het misdrijf misbruik van vertrouwen voltrokken is op 
het ogenblik dat degene aan wie onroerende zaken worden toevertrouwd on
der de verplichting om ze terug te geven of ze voor een bepaald doel te ge
bruiken of aan te wenden, niet meer in de mogelijkheid verkeert ze terug te 
geven of ze tot de overeengekomen overeenstemming te gebruiken of aan te 
wenden; 
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Overwegende dat de bestuurder van een vereniging zonder winstoog
merk, aangezien de wet hem als een lasthebber aanmerkt, het misdrijf mis
bruik van vertrouwen pleegt wanneer hij de hem toevertrouwde verenigings
bezittingen verduistert of verspilt; 

Overwegende dat het arrest, om de in het middel weergegeven redenen, 
vaststelt dat eiser, in zijn hoedanigheid van bestuurder in rechte van een ver
eniging zonder winstoogmerk, herhaaldelijk, in het geheim en voor eigen ge
bruik gelden heeft opgenomen die aan die vereniging toebehoorden en be
heerd werden door de raad van bestuur waarvan hij deel uitmaakte; 

Dat de omstandigheid dat die gelden zijn opgenomen onder de vorm van 
een lening die hem door de schatbewaarder van die vereniging was toege
staan, niet wegneemt dat de begunstigde een misdrijf pleegt wanneer de le
ning, zoals de rechter te dezen vaststelt, in feite een verduistering of een ver
spilling van de bezittingen van de rechtspersoon door een van zijn lasthebbers 
verbergt; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 
En overwegende dat de substanWHe 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 : 

Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert; 

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

1 maart 2000 - ze kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Simont. 

Nr. 150 

ze KAMER - 1 maart 2000 

1 o JEUGDBESCHERMING- GERECHTELIJKE BESCHERMING- JEUGDRECHTBANK- BE
SLISSING TOT UIT HANDEN GEVEN- VERVOLGINGEN- GEWOON RECHTSCOLLEGE- FEITE
LIJKE GEGEVENS - BEVOEGDHEID. 

2° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN- FEITELIJKE GRONDSLAG- BESTREDEN BE
SLISSING - ONJUISTE LEZING. 

1 o Het naar gemeen recht bevoegde rechtscollege dat kennisneemt van vervolgingen t.a.v. 
een persoon jegens wie een beslissing van de jeugdrechtbank tot uit handen geven is 
genomen, mag rekening houden met feitelijke gegevens die dagtekenen van v66r de 
zestiende verjaardag van de betrokkene; alleen de stukken betreffende de persoon
lijkheid van de minderjarige en het milieu waarin hi} leeft, mogen niet gebruikt wor
den in het kader van de strafvervolgingen (1). (Art. 55 Jeugdbeschermingswet.) 

(1) Zie Cass., 12 mei 1999, A.R. P.99.0036.F, nr. 280. 



Nr. 150 HOF VAN CASSATIE 507 

2° Het middel dat berust op een onjuiste lezing van de bestreden beslissing, mist fei
telijke grondslag (2). 

(A ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.0284.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 februari 2000 gewe
zen door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstel
ling; 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat noch artikel 55, noch enig andere bepaling van de wet 

van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, de gemeenrechtelijke 
rechtscolleges, die kennisnemen van vervolgingen ten aanzien van een per
soon jegens wie de jeugdrechtbank, met toepassing van artikel 38 van de voor
melde wet, een beslissing van tot uit handen geven heeft genomen, verbie
den rekening te houden met feitelijke gegevens die dagtekenen van v66r de 
zestiende verjaardag van de betrokkene; 

Overwegende dat voornoemd artikel 55 alleen verband houdt met de stuk
ken betreffende de persoonlijkheid van de minde:rjarige en het milieu waarin 
hij leeft, maar niet met de andere stukken van de voor de jeugdrechtbank 
gevoerde rechtspleging; 

Overwegende dat het bestreden arrest erop wijst "dat de feiten van zware 
diefstal, als zij jegens de verdachte bewezen worden verklaard, op een vol
slagen gebrek aan eerbied voor andermans eigendom wijzen, en op het feit 
dat hij, niettegenstaande de vele waarschuwingen van de jeugdrechtbank, 
volhardt in een gedrag dat een ernstig gevaar oplevert voor de openbare orde"; 
het bestreden arrest geenszins verwijst naar een stuk, bedoeld in artikel 55 
van de wet van 8 april 1965, maar steunt op de gronden van het door de 
jeugdrechtbank gewezen vonnis tot uit handen geven, waarin die recht
bank wijst op de vele waarschuwingen die zij eiser heeft gegeven; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 
Over het tweede middel : 
Overwegende dat het bestreden arrest zijn beslissing grondt op "de om

standigheden en gronden die opgesomd worden in het aanhoudingsbevel en 
in de arresten van 24 december 1999 en 19 januari 2000 van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, (die) blijven bestaan en nog steeds ter zake die
nend zijn", maar geen rekening houdt met alle andere feitelijke gegevens 
waarover eiser zijn recht van verdediging niet heeft kunnen uitoefenen; 

Dat het middel, dat op een onjuiste lezing van het arrest berust, feite
lijke grondslag mist; 

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

(2) Cass., 22 dec. 1993, A.R. P.93.1155, nr. 541. 
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

1 maart 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - ver
slaggever : de h. Batsele - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Hem bert, Brussel. 

Nr. 151 

1 e KAMER - 2 maart 2000 

1 o EUROPESE UN IE- VERDRAGSBEPALINGEN- ALGEMEEN- EXECUTIEVERDRAG, ARTI
KEL 31- VERLOF TOT TENUITVOERLEGGING- VERZOEK NIET GERICHT TEGEN ALLE RECHTS
OPVOLGERS VAN DE VEROORDEELDE- TAAK VAN DE RECHTER- GEVOLG. 

2° UITVOERBAARVERKLARING- EXECUTIEVERDRAG, ARTIKEL 31- VERZOEK NIET GE
RICHT TEGEN ALLE RECHTSOPVOLGERS VAN DE VEROORDEELDE- TAAK VAN DE RECHTER
GEVOLG. 

1 o en 2° De rechter die overeenkomstig art. 31 Executieverdrag uitspraak doet over het 
verzoek tot uitvoerbaarverklaring van een in een andere verdragsluitende Staat ge
geven en aldaar uitvoerbaar zijnde beslissing, mag de toedracht van de uitvoer
baar te verklaren uitspraak niet wijzigen of aanvullen; inzonderheid wanneer het ver
zoek tot uitvoerbaarverklaring niet gericht is tegen alle rechtsopvolgers van de 
veroordeelde mag hij niet beslissen in welke mate elk van de rechtsopvolgers gehou
den is tot uitvoering van de veroordeling. (Art. 31 Executieverdrag.) 

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

ARREST 

(A.R. C.96.0462.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 25 juni 1996 op verzet en 
in laatste aanleg gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwer
pen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 873, 1220 en 1221 van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat de rechtbank van eerste aanleg in het bestreden vonnis haar vonnis van 16 

december 1993 bevestigt waarbij op verzoek van verweerster lastens eisers verloftot 
tenuitvoerlegging werd verleend van het arrest op tegenspraak gewezen door de vijfde 
kamer van het Gerechtshof te Amsterdam op 19 november 1992 tussen verweerster 
en de heer D ... , respectievelijk vader en echtgenoot van eisers en waarbij de heer D ... 
werd veroordeeld tot betaling van 75.000 NLG, meer wettelijke rente vanaf 26 no
vember 1986 aan verweerster; 

De rechtbank van eerste aanleg hierbij overwoog dat ''het feit dat verlofvoor de ten
uitvoerlegging enkel wordt gevraagd lastens twee van de drie erfopvolgers van de heer 
D ... , geen beletsel is voor het verlenen van het verlof, daar een verdeling van dit on
derdeel van het passiefvan de nalatenschap tussen de erfgenamen onderling kan ge
schieden", 

terwijl eisers in besluiten aanvoerden dat "voor het geval dat ooit verloftot ten
uitvoerlegging tegen henzelf zou verleend worden, (zij opmerken) dat enkel verloftot 
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tenuitvoerlegging kan worden verleend ten belope van het respectievelijk aandeel van 
(eisers) in de nalatenschap van de heer F. Dames"; 

Artikel1220 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat "de verbintenis die voor ver
deling vatbaar is, ( ... ) tussen schuldeiser en schuldenaar ten uitvoer (moet) ge
bracht worden alsof zij ondeelbaar was. De deelbaarheid is aileen van toepassing ten 
aanzien van hun erfgenamen, die de schuld niet kunnen vorderen ofniet verplicht zijn 
deze te voldoen dan voor het aandeel waarop zij recht hebben ofwaartoe zij gehou
den zijn als vertegenwoordigers van de schuldeiser of van de schuldenaar"; 

Uit deze bepaling blijkt dat elke erfgenaam in principe slechts kan aangesproken 
worden tot betaling van de schulden van de nalatenschap in verhouding tot zijn erf
rechtelijk aandeel; 

Slechts in de in artikel 1221 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde gevallen een erf
genaam, onverminderd zijn verhaal op zijn mede-erfgenamen, voor het geheel van de 
schuld kan worden vervolgd; 

Dit alles wordt bevestigd door artikel873 van het Burgerlijk Wetboek, krachtens 
welke bepaling "de erfgenamen ( ... ), persoonlijk naar evenredigheid van hun aan
deel per hoofd, en hypothecair voor het geheel, gehouden (zijn) tot betaling van de schul
den en lasten van de nalatenschap, onverminderd hun verhaal, hetzij op hun mede
erfgenamen, hetzij op de algemene legatarissen, voor het aandeel waarvoor deze daarin 
moeten bijdragen"; 

De erfgenaam, die de schuld van de erflater heeft voldaan voor meer dan zijn erf
rechtelijk aandeel, slechts een verhaal op zijn mede-erfgenamen kan uitoefenen in
dien hij een in artikel1221 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde schuld voldaan heeft; 

De rechtbank van eerste aanleg in het bestreden vonnis niet vaststelt dat de schuld 
tot betaling waarvan de heer D ... door het Gerechtshof te Amsterdam veroordeeld werd, 
een schuld betrof zoals voorzien in artikel 1221 van het Burgerlijk Wetboek, 

zodat de rechtbank van eerste aanleg, door te beslissen dat het feit dat verloftot ten
uitvoerlegging van het arrest van het Gerechtshof te Amsterdam slechts wordt ge
vraagd lastens twee van de drie erfopvolgers van de heer D ... , geen beletsel is voor het 
verlenen van verlof"daar een verdeling van dit onderdeel van het passiefvan de 
nalatenschap tussen de erfgenamen onder ling kan geschieden", de in de aanhefvan 
het middel aangevoerde bepalingen schendt : 

Overwegende dat artikel31 van het Executieverdrag van 27 september 
1968 bepaalt dat de beslissingen die in een Verdragsluitende Staat gege
ven zijn en daar uitvoerbaar zijn, in een andere Verdragsluitende Staat kun
nen ten uitvoer worden gelegd, nadat zij aldaar, ten verzoeke van ieder be
langhebbende partij, uitvoerbaar zijn verklaard; 

Dat het verzoek tot uitvoerbaarverklaring niet noodzakelijk moet zijn ge
richt tegen alle rechtsopvolgers van de veroordeelde en kan beperkt zijn tot 
slechts een of meerderen onder hen; 

Overwegende dat de rechter die overeenkomstig vermeld artikel31 over 
het verzoek tot uitvoerbaarverklaring uitspraak doet, de toedracht van de 
uitvoerbaar te verklaren uitspraak niet mag wijzigen of aanvullen; 

Dat hij derhalve niet mag beslissen in welke mate elk van de rechtsop
volgers gehouden is tot uitvoering van de veroordeling; 

Dat aldus de beslissing op grand van die in de plaats gestelde reden naar 
recht verantwoord is; 

Dat het middel, al was het gegrond, niet tot cassatie kan leiden, mits
dien niet ontvankelijk is; 

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



510 HOF VAN CASSATIE Nr. 152 

2 maart 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Boes, waamemend voorzitter - Ver
slaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Biitzler en Verbist. 

Nr. 152 

3e KAMER - 6 maart 2000 

1° GERECHTSKOSTEN- BURGERLIJKE ZAKEN- SOCIAAL PROCESRECHT (BIJZONDERE RE
GELS)- OVERHEID- INSTELLING- RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN- TOEKENNING VAN 
OVERLEVINGSPENSIOEN- LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT MINDER DAN 45 JAAR- VOORWAAR
DEN- VASTSTELLING VAN ONGESCHIKTHEID- GENEESKUNDIGE RAAD VOOR INVALIDITEIT
BESLISSING- PENSIOENBESLISSING - GERECHTIGDE - ONDERSCHEIDEN BETWISTINGEN. 

2° PENSIOEN- WERKNEMERS- GERECHTSKOSTEN- TOEKENNING VAN OVERLEVINGS
PENSIOEN- LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT MINDER DAN 45 JAAR- VOORWAARDEN- VAST
STELLING VAN ONGESCHIKTHEID- GENEESKUNDIGE RAAD VOOR INVALIDITEIT- BESLIS
SING- PENSIOENBESLISSING- GERECHTIGDE- ONDERSCHEIDEN BETWISTINGEN- GESCIDL 
- RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN- VERWIJZING IN DE KOSTEN. 

3° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING- ALLERLEI- GENEESKUNDIGE RAAD 
VOOR INVALIDITEIT- WETGEVING VOOR RUST- EN INVALIDITEITSPENSIOENEN DER WERKNE
MERS -TOEKENNING VAN OVERLEVINGSPENSIOEN- VOORWAARDEN- LANGSTLEVENDE ECHT
GENOOT MINDER DAN 45 JAAR- VASTSTELLING VAN ONGESCHIKTHEID- BESLISSING
PENSIOENBESLISSING- GERECHTIGDE- ONDERSCHEIDEN BETWISTINGEN- OVERHEID- IN
STELLING- RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN- VERWIJZING IN DE KOSTEN. 

P, 2° en 3° De Rijksdienst voor Pensioenen is als instelling belast met de toepassing 
van de wetten en verordeningen inzake rust- en overlevingspensioenen der werkne
mers en dient verwezen in de kosten van de onderscheiden procedures gevoerd naar 
aanleiding van het vaststellen van de arbeidsongeschiktheid en het pensioenrecht van 
de langstlevende echtgenoot die de leeftijd van 45 jaar nog niet heeft bereikt en dit 
pensioen slechts kan bekomen indien hij een arbeidsongeschiktheid bewijst van min
stens 66 %, die moet vastgesteld worden door de Geneeskundige Raad van invali
diteit, ingesteld bij de wetgeving inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering en die met 
dit onderzoek is belast krachtens art. 46, § 1, van het KB. van 21 dec. 1967 tot vast
stelling van het algemeen reglement. (Artt. 580, 581, 582, 1° en 2°, en 1017, tweede 
lid, Ger.W.; art. 16, § 1, tweede lid, Pensioenwet Werknemers; art. 46, § 1, en 47, 
§ 2, K.B. 21 dec. 1967; artt. 81 en 82 K.B. 14 juli 1994, Z.I.V.-wet 1994.) 

(R.V.P. T.V. .. E.A.) 

ARREST 

(A.R. S.99.0056.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 december 1998 gewe
zen door het Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van artikelen 580, 1 o en 2°, 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek, 81, 82, van de bij koninklijk besluit van 14 juli 1994 gecoordineerde wet be
treffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 16, 
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§ 1, tweede lid, 66, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betref
fende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, 46, 47, van het koninklijk 
besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betref
fende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, 

doordat het bestreden arrest van gedeeltelijke hervorming eiser verwijst overeen
komstig artikel1017, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek in de kosten van beide aan
leggen, op volgende gronden : dat, in het bestreden vonnis de kosten, overeenkom
stig artikel1017, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, ten laste gelegd werden van de 
RIZN; dat deze zich gegriefd acht door het vonnis omdat de R.VP. de instelling is be
last met het toepassen van de wetten en verordeningen; dat ingevolge artikel 1017 Ge
rechtelijk Wetboek de overheid of de instelling, belast met het toepassen van de wet
ten en de verordeningen bedoeld, onder meer in artikel 580 Gerechtelijk Wetboek, ter 
zake van vorderingen ingesteld door oftegen gerechtigden, steeds in de kosten wor
den verwezen; dat de procedure de toekenning betreft van het (vervroegd) overle
vingspensioen; dat ingevolge artikel16, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 
50 van 24 oktober 1967, het overlevingspensioen ingaat ten vroegste de eerste dag van 
de maand die volgt op deze tijdens dewelke de langstlevende echtgenoot 45 jaar wordt; 
dat bij de, in hetzelfde artikel, bepaalde uitzondering het overlevingspensioen ver
vroegd wordt toegekend onder meer op voorwaarde dat de betrokkene het bewijs le
vert van een blijvende arbeidsongeschiktheid van tenminste 66 pet; dat in artikel 46, 
§ 1, van het koninklijk besluit van 21 december 1967, de Geneeskundige Raad van ln
validiteit (G.R.I.) belast wordt met het vaststellen van de arbeidsongeschiktheid, de 
duur en de datum waarop die begonnen is; dat eerste verweerster het overlevings
pensioen heeft aangevraagd, dat haar slechts vervroegd kan toegekend worden op voor
waarde dat de G.R.I. de arbeidsongeschiktheid vaststelt; dat de G.R.I. bijgevolg slechts 
vaststelt, en dit op verzoek van de R.VP. (bij welke instelling de betrokkene zijn aan
vraag moet indienen), of de voorwaarden vervuld zijn om het vervroegd overlevings
pensioen toe te kennen (door de R.VP.); dat bijgevolg is het naar het oordeel van het 
hof de R.V.P. die, betre:ffende de toekenning van het (vervroegd) overlevingspen
sioen, belast is met het toepassen van de wetten en de verordeningen; dat het inci
denteel beroep met betrekking van de kosten gegrond is, 

tweede onderdeel, de Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, tegen
over wie de procedure inzake de betwisting van de beslissingen van de Geneeskun
dige Raad voor de invaliditeit gevoerd wordt, dientengevolge de overheid is die be
last is met het toepassen van de wetten en verordeningen, namelijk of eerste 
verweerster minstens 66 pet. definitiefwerkongeschikt is en zij alzo voldoet aan de bij 
de wet gestelde voorwaarden om recht te hebben op het aangevraagd overlevings
pensioen; dat eiser in de procedure betre:ffende de beslissing en de beoordeling van deze 
graad van ongeschiktheid niet tussenkomt en derhalve ten onrechte tot de gerechts
kosten werd veroordeeld (schending van artikel580, 1° en 2°, 1017, tweede lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek, 16, § 1, tweede lid, 66, van het koninklijk besluit nr. 50 van 
24 oktober 1967, 46, 47 van het koninklijk besluit van 21 december 1967, 

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

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, krachtens artikel 1017, tweede lid, van het Gerechte
lijk Wetboek, behalve wanneer het geding roekeloos oftergend is, de over
heid of de instelling, belast met het toepassen van de wetten en verorde
ningen bedoeld in de artikelen 580, 581 en 582, 1 o en 2°, van ditzelfde 
wetboek, ter zake van vorderingen ingesteld door of tegen de gerechtig
den, steeds in de kosten worden verwezen; 

Dat artikel 580 van hetzelfde wetboek onder meer de wetgeving inzake ver
plichte ziekte- en invaliditeitsverzekering en inzake rust- en overlevings
pensioen voor werknemers bedoelt; 
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Overwegende dat, krachtens artikel 16, § 1, tweede lid, van het konink
lijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevings
pensioen voor werknemers, het overlevingspensioen ingaat ten vroegste de 
eerste dag van de maand die volgt op deze tijdens welke de langstlevende 
echtgenoot 45 jaar wordt, tenzij deze het bewijs levert van een blijvende ar
beidsongeschiktheid van ten minste 66 pet; 

Dat, krachtens artikel 46, § 1, van het koninklijk besluit van 21 decem
ber 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust
en overlevingspensioen voor werknemers, de Geneeskundige Raad voor in
validiteit, ingesteld bij de wetgeving inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering, 
belast is met het vaststellen van de ongeschiktheid welke vereist is voor de 
toekenning van het overlevingspensioen aan de langstlevende echtgenoot die 
de leeftijd van 45 jaar niet heeft bereikt; 

Dat, krachtens artikel47, § 2, van het voormeld koninklijk besluit van 21 
december 1967, eiser en de langstlevende echtgenoot verhaal kunnen in
stellen tegen de beslissing van de Geneeskundige Raad voor invaliditeit; 

Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerster haar verzoek tot ver
vroegde toekenning van het overlevingspensioen bij eiser moest indienen en 
dat de Geneeskundige Raad voor invaliditeit in dit verband louter tussen
komt om de graad van arbeidsongeschiktheid van de betrokkene vast te stel
len; 

Dat het arrest oordeelt dat het te dezen eiser is die met betrekking tot de 
toekenning van het vervroegd overlevingspensioen belast is met de toepas
sing van de wetten en de verordeningen in zake rust- en overlevingspen
sioenen, zoals bedoeld in voormeld artikel1017, tweede lid, van het Ge
rechtelijk Wetboek, mitsdien in de te dezen door verweerster ingestelde 
procedures tot de kosten dient te worden verwezen; 

Dat het arrest aldus de in het onderdeel aangewezen wettelijke bepalin
gen niet schendt; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 

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

6 maart 2000 - 38 kamer- Voorzitter en verslaggeuer : de h. Boes, waarnemend 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal- Ad
vocaten : mrs. Houtekier en Simont. 

Nr. 153 

38 KAMER - 6 maart 2000 

1 o PENSIOEN- WERKNEMERS- BELGISCHE PENSIOENREGELING- OVERHEIDSPENSIOEN 
- PENSIOENREGELING VAN INSTELLINGEN VAN INTERNATIONAAL PUBLIEK RECHT- VER
BAND -AMBTENAAR- OVERDRACHT VAN PENSIOEN- RECHTEN- BEPERKING- NIET HER
TROUWDE UIT DE ECHTGESCHEIDEN ECHTGENOTE- RUSTPENSIOEN. 
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2° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED- GEVOLGEN T.A.V: DE 
PERSONEN- TA.V: DE ECHTGENOTEN -RUSTPENSIOEN- NIET HERTROUWDE illT DE ECHT GE· 
SCHEIDEN ECHTGENOTE- GEWEZEN ECHTGENOOT- PENSIOENREGELING VAN INSTELLIN
GEN Y.EN INTERNATIONAAL PUBLIEK RECHT- AMBTENAAR- OY.ERDRACHT VAN PENSIOEN
BELGISCHE PENSIOENREGELING- VERBAND - GEVOLG. 

1 o en 2° De rechten die voortvloeien uit de pensioenregeling voor werknemers inge
steld bij KB. nr 50 van 24 okt. 1967 en worden overgedragen krachtens de wet van 
21 mei 1991 aan instellingen van internationaal publiek recht door een ambte
naar, komen niet meer in aanmerking voor de toekenning of berekening van een an
der rustpensioen; deze regeling geldt uitsluitend voor de overdrager en niet voor de 
toekenning van het rustpensioen van de niet hertrouwde uit de echt gescheiden echt
genote van die ambtenaar. De ambtenaar kan slechts de tegenwaarde van zijn ei
gen rechten op pensioen overdragen maar niet de tegenwaarde van het rustpensioen 
waarop zijn gewezen echtgenote persoonlijk gerechtigd is. (Artt. 1, 3 en 7, 2°, wet 21 
mei 1991 tot vaststelling van een zeker verband tussen Belgische pensioen
regelingen en die van instellingen van internationaal publiek recht; artt. 75 tot en 
met 79 K.B. 21 dec. 1967.) 

(R.V:P T. S ... ) 

ARREST 

(A.R. S.99.0079.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 januari 1999 gewezen 
door het Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 1.2°, 2 § 1, 3°, 3, 5, 6 en 7, 2°, van de wet van 21 mei 1991 
tot vaststelling van een zeker verband tussen Belgische pensioenregelingen en die van 
instellingen van internationaal publiek recht, (artikel 7, 2° gewijzigd bij de wet van 
17 februari 1997), 1.1 o, 3.2°, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 be
treffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers (artikel 3.2° gewijzigd bij 
de wet van 15 mei 1984), 75, 76 en 77 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 
tot vaststelling van het algemeen reglement betre:ffende het rust- en overlevingspen
sioen voor werknemers (artikel 75 gewijzigd bij koninklijk besluit van 20 septem
ber 1984, artikel 76, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 1 juni 1977, 20 sep
tember 1984, 9 juli 1997 en 8 augustus 1997, artikel 77 gewijzigd bij koninklijk besluit 
van 12 mei 1975), 

doordat het bestreden arrest van bevestiging de bestreden beslissing van eiser van 
8 november 1993, ter kennis gebracht op 26 november 1993, vernietigt en aan eiser 
beveelt een nieuwe beslissing te nemen met toekenning van een pensioen als uit de 
echt gescheiden en daartoe rekening houdend met de bijkomende jaren 1957 tot 1959 
en 1961 tot 1967 op de volgende gronden: het artikel 75 van het koninklijk besluit van 
21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betre:ffende het rust
en overlevingspensioen voor werknemers kent aan de niet hertrouwde uit de echt ge
scheiden echtgenoot van een werknemer, het genot van de pensioenregeling voor werk
nemers toe, onder bepaalde voorwaarden. In artikel 76 van het koninklijk besluit van 
21 december 1967 wordt bepaald dat het rustpensioen van de uit de echt geschei
den echtgenoot wordt verworven onder dezelfde voorwaarden alsof de gescheiden echt
genoot zelf een activiteit als werknemer zou hebben uitgeoefend tijdens de duur van 
zijn huwelijk met de gewezen echtgenoot. Overeenkomstig artikel 77 wordt voor de 
berekening van het rustpensioen rekening gehouden met een loon waarvan het jaar
bedrag gelijk is aan 62,5 pet van het overeenstemmend jaarloon dat in aanmerking 
zou moeten genomen worden voor de berekening van het pensioen van de gewezen echt
genoot, indien hij op hetzelfde ogenblik zijn pensioenrechten zou laten gelden. Ver
weerster was gehuwd met de Heer D ... in de periode van 19 september 1956 tot 29 sep
tember 1970. Aan de Heer D ... was door eiser vanaf 1 november 1991 een rustpensioen 
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als werknemer toegekend op basis van een beroepsloopbaan onder meer in de jaren 
1957 tot 1959 en 1961 tot 1967. De Heer D ... die ambtenaar bij de Europese Gemeen
schap was geworden sinds 1 januari 1988, deed een aanvraag om zijn pensioen
rechten lastens eiser over te dragen aan de Europese Gemeenschap, zoals voorzien in 
de wet van 21 mei 1991 tot vaststelling van een zeker verband tussen Belgische 
pensioenregelen en die voor instellingen van internationaal publiek recht. Op grond 
van artikel 7 van de wet van 21 mei 1991, weigerde eiser aan verweerster het rust
pensioen van de uit de echt gescheiden echtgenoot. Artikel 7, 2°, van de wet van 21 
mei 1991 schrijft voor dat zodra het rustpensioen definitiefis geworden, geen rust
pensioen uit hoofde van de bij artikel3 bedoelde diensten en perioden (voorafgaand 
aan zijn indiensttreding bij de instelling), aan de betrokkene kan worden toege
kend. Bovendien kunnen die diensten en perioden niet meer in aanmerking worden 
genomen voor de toekenning of de berekening van een ander in artikel 1 bedoeld rust
pensioen (sinds de wetswijziging van 17 februari 1997) als zodanig geldend voor
deel ... Het rustpensioen van de uit de echt gescheiden echtgenoot is een aparte 
pensioentoekenning en geen recht op een gedeelte van het pensioen toegekend aan de 
gewezen echtgenoot. Uit de teksten van de artikelen 75, 76 en 77 van het konink
lijk besluit van 21 december 1967 zelf blijkt dat de uit de echt gescheiden echtge
noot een persoonlijk recht heeft verworven op een rustpensioen alsofhijzelf een ac
tiviteit als werknemer zou hebben uitgeoefend tijdens de duur van zijn huwelijk en 
daarvoor een jaarloon zou ontvangen hebben van 62,5 pet. (van) het overeenstem
mend jaarloon dat in aanmerking zou moeten genomen worden voor de berekening van 
het pensioen van de gewezen echtgenoot, indien hij op hetzelfde ogenblik zijn pensioen
rechten zou laten gelden. Het feit dat de ambtenaar voor de diensten en perioden voor
afgaand aan zijn indiensttreding bij de instelling geen recht op rustpensioen kan wor
den toegekend zodra het rustpensioen definitiefis geworden (artikel 7 wet 21 mei 1991), 
is niet het gevolg van het feit dat zijn recht op pensioen vervallen is of van het feit dat 
hij geacht wordt nooit aan de Belgische pensioenregeling onderworpen te zijn ge
weest, maar wel van het feit dat hij zijn pensioenrechten heeft overgedragen aan de 
instelling, die ingevolge artikelll van de wet van 21 mei 1991 gesubrogeerd is in het 
"recht op pensioen", waarvoor de wet van 21 mei 1991 wordt toegepast. Meteen volgt 
daaruit dat eiser ten onrechte voorhoudt dat door de toepassing van de wet van 21 mei 
1991 in hoofde van de ambtenaar geen rechten meer aanwezig zijn in de pensioen
regeling voor werknemers. De instelling werd niet gesubrogeerd in het recht op pen
sioen van de uit de echt gescheiden echtgenoot. Tenslotte kan (uit) artikel 7, 2°, tweede 
zin, van de wet van 21 mei 1991 niet afgeleid worden dat ook de uit de echt geschei
den echtgenoot zijn autonoom recht op een rustpensioen niet meer kan laten gel
den, omdat de instelling gesubrogeerd is in het recht op pensioen van de gewezen echt
genoot, 

terwijl de ambtenaar, personeelslid van een instelling van internationaal publiek 
recht, ingevolge het artikel3 van de wet van 21 mei 1991 tot vaststelling van een ze
ker verband tussen Belgische pensioenregelingen en die van instellingen van inter
nationaal publiek recht, mag vragen dat het rustpensioenbedrag betreffende de aan 
zijn indiensttreding bij de instelling voorafgaande diensten en perioden aan de in
stelling wordt gestort; dat eens het rustpensioenbedrag bepaald is en definitief is ge
worden, kunnen ingevolge het artikel 7.2° van de wet van 21 mei 1991 de bij arti
kel 3 bedoelde diensten en perioden niet meer in aanmerking worden genomen voor 
de toekenning van een ander in artikel1 bedoeld rustpensioen of als zodanig gel
dend voordeel; dat het artikel1 van de wet van 21 mei 1991 ondermeer het rust
pensioen bedoelt ten laste van de pensioenregeling voor werknemers ingesteld bij het 
koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967; dat het genot van deze regeling bij de 
artikelen 75, 76 en 77 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststel
ling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor 
werknemers uitgebreid werd tot de niet hertrouwde uit de echt gescheiden echtge
noot van een werknemer; dat deze, onder bepaalde voorwaarden, het genot van de 
pensioenregeling voor werknemers kan verkrijgen alsof zij zelf een activiteit zou heb
ben uitgeoefend tijdens de duur van haar huwelijk met de gewezen echtgenoot; dat 
het pensioen van de uit de echt gescheiden echtgenoot derhalve een pensioen is als be
doeld in artikel1 van de wet van 21 mei 1991 en dat het alleszins een als zodanig gel
dend voordeel uitmaakt; dat derhalve eens het rustpensioen van de ambtenaar be
paald is en definitief is geworden, dan kunnen ingevolge het artikel 7, 2° van de wet 
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van 21 mei 1991 zijn aan de indiensttreding bij de instelling voorafgaande diensten 
en perioden niet meer in aanmerking worden genomen voor de toekenning van een pen
sioen aan zijn uit de echt gescheiden echtgenoot; dat het bestreden arrest vaststelt dat 
verweerster gehuwd was met de Heer D ... in de periode van 19 september 1956 tot 29 
september 1970, dat aan de Heer D ... door eiser vanaf 1 november 1991 een rust
pensioen als werknemer toegekend was op basis van een beroepsloopbaan onder meer 
in de jaren 1957 tot 1959 en 1961 tot 1967, dat de Heer D ... ambtenaar bij de Euro
pese Gemeenschap geworden was sinds 1 januari 1988 en een aanvraag deed om zijn 
pensioenrechten lastens eiser over te dragen aan de Europese Gemeenschap zoals voor
zien in de wet van 21 mei 1991; dat de diensten van de Heer D ... in de jaren 1957 tot 
1959 en 1961 tot 1967 die aan zijn indiensttreding bij de Europese Gemeenschap voor
afgingen, ingevolge artikel 7, 2° van de wet van 21 mei 1991 derhalve niet meer in aan
merking konden genomen worden voor de toekenning aan verweerster van het pen
sioen als uit de echt gescheiden echtgenote; dat het bestreden arrest dan ook ten 
onrechte beslist heeft dat uit artikel 7, 2°, van de wet van 21 mei 1991 niet kan af
geleid worden dat verweerster als uit de echt gescheiden echtgenote haar recht op rust
pensioen betreffende de diensten en perioden v66r 1 januari 1988 niet meer kan la
ten gelden en zijn beslissing op die grond niet wettelijk gerechtvaardigd heeft (schending 
van de artikelen 1.2°, 2 § 1, 3°, 3, 5, 6 en 7, 2°, wet 21 mei 1991, 1.1°, en 3.2°, ko
ninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967, 75, 76 en 77, koninklijk besluit 21 de
cember 1967) : 

Overwegende dat, krachtens artikel 3 van de wet van 21 mei 1991 tot vast
stelling van een zeker verband tussen Belgische pensioenregelingen en die 
van instellingen van internationaal publiek recht, iedere ambtenaar als be
doeld in artikel 2, met instemming van de instelling mag vragen dat het rust
pensioenbedrag betreffende de aan zijn indiensttreding bij de instelling voor
afgaande diensten en perioden aan de instelling wordt gestort; 

Dat, krachtens artikel 7, 2°, van de voormelde wet, zoals te dezen van toe
passing, van zodra het rustpensioenbedrag definitief is geworden, geen rust
pensioen uit hoofde van de bij artikel 3 bedoelde diensten en perioden aan 
de betrokkene kunnen worden toegekend; dat bovendien deze diensten en pe
rioden niet meer in aanmerking kunnen worden genomen voor de toeken
ning'of de berekening van een ander in artikel1 bedoeld rustpensioen; 

Overwegende dat deze wetsbepaling uitsluitend geldt voor de over
drager van zijn rustpensioen en niet voor zijn echtgescheiden en niet her
trouwde echtgenoot, die krachtens de artikelen 75 tot en met 79 van het ko
ninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen 
reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, on
der bepaalde voorwaarden een rustpensioen verwerft onder dezelfde voor
waarden alsof de uit de echt gescheiden echtgenoot zelf een activiteit als werk
nemer zou hebben uitgeoefend tijdens de duur van het huwelijk met de 
gewezen echtgenoot; dat de ambtenaar krachtens de wet van 21 mei 1991 
slechts de actuele tegenwaarde van zijn eigen rechten op pensioen kan over
dragen, maar niet de tegenwaarde van het rustpensioen waarop zijn gewe
zen echtgenoot persoonlijk gerechtigd is, al wordt dit gebaseerd op een fic
tief arbeidsverleden en op 62,5 percent van het jaarloon dat in aanmerking 
komt voor de berekening van het pensioen van de ambtenaar, eventueel ver
minderd met het loon waarvoor de uit de echt gescheiden en niet her
trouwde echtgenoot ingevolge persoonlijke prestaties aanspraak kan rna
ken op een rustpensioen als werknemer; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 
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6 maart 2000 - 2• kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Boes, waarnemend 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal- Ad
vocaat : mr. Houtekier. 

Nr. 154 

3• KAMER - 6 maart 2000 

ARBEIDSOVEREENKOMST- BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM- BEGRIP EN BESTAANS
VEREISTEN - WEZENLIJKE ELEMENTEN- LOON- GEEN CONSENSUS- GEVOLG. 

Niet wettig is de beslissing van de rechter die vaststelt dat de werknemer zekere pres
taties heeft verricht in opdracht van de werkgever en onder zijn gezag en alleen op 
die gronden en zonder vast te stellen dat er een loon werd overeengekomen, aan
neemt dater een arbeidsovereenkomst bestond tussen partijen (1). (Artt. 2 en 3 Arbeids
overeenkomstenwet 1978.) 

(DURASOL N.V T. M ... ) 

ARREST 

(A.R. S.99.0096.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 oktober 1998 gewezen 
door het Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van artikel149 van de gecoordineerde Grondwet en van artikelen 2 en 
3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, 

doordat het bestreden arrest het vonnis van de arbeidsrechtbank te Hasselt dat de 
oorspronkelijke vordering van verweerder afwees als ongegrond vemietigt, en bijge
volg oordeelt dat eiseres een opzeggingsvergoeding verschuldigd is op grond van de 
volgende overwegingen : 

"1. Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tot het verrichten van arbeid waar
bij de ene partij, de werknemer, zichjegens de andere partij, de werkgever, ver
bindt om in een verhouding van ondergeschiktheid of onder het gezag van een werk
gever, tegen loon arbeid te verrichten (Cass. 16.10.1987, Arr. Cass. 1987-88, nr. 96). 

Deze feitelijke elementen, te weten arbeid, loon en ondergeschikt verband (de ge
zagsverhouding) bepalen het oordeel over het al dan niet bestaan van een arbeids
overeenkomst, zonder dat de rechter daartoe gebonden is door de kwalificatie welke 
door partijen daaraan is gegeven (Cass. 7.9.1992, Soc. Kron. 1992, 8). 

Een schriftelijke arbeidsovereenkomst is niet vereist om een arbeidsovereen
komst te bewijzen, gezien het geschrift slechts een 'instrumentum' is. Onder de term 
'overeenkomst' wordt niet zozeer het 'instrumentum' bedoeld, doch wel de daadwer
kelijke contractuele verhoudingen die tussen werkgever en werknemer bestaan (Arbeids
hof Antwerpen, 9.2.1966, J.T.T. 1997, 205 e.v.). De arbeidsovereenkomst is immers een 

(1) Cass., 25 mei 1998, A.R. S.97.0083.F, nr. 270, met noot. 
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consensuele overeenkomst dewelke niet noodzakelijk onderworpen is aan vorm
vereisten zoals een geschrift (Cass. 28.5.1979, Arr. 1978-79, 1137). De rechter zal der
halve uit de feitelijke gegevens het aldan niet bestaan van een arbeidsovereen
komst afleiden. 

2.a Ontegensprekelijk was het de bedoeling van (eiseres) om iemand aan te wer
ven in dienstverband. Er wordt niet betwist dater een werkaanbieding (zie brief van 
16.4.91 raadsman eiseres) werd gepubliceerd in de krant. De getuigen D ... en L ... zijn 
het wel vooreerst over een punt eens : zij zouden aanwezig geweest zijn op het be
drijftoen (verweerder) zijn diensten kwam aanbieden en er is een gesprek geweest met 
de heer G ... , bestuurder van (eiseres) (bij dit gesprek was D ... wel niet aanwezig). Doch 
enkele dagen nadien is hij (verweerder) tegengekomen en zou er (volgens D ... ) een week 
hebben gewerkt. 

2.b Volgens D ... was het de bedoeling dat hij samen met (verweerder) het bedrijf zou 
leiden, waarbij (verweerder) als de meerdere van de getuige zou fungeren. Ook heeft 
deze getuige gezien dat (verweerder) op het bureel werkzaam was, dat hij een werfhad 
bezocht in Zoutleeuw. Volgens deze getuige zou de heer G ... op zeker ogenblik 
argwaan hebben gekregen over (verweerders) prestaties bij werfbezoeken en zou de 
getuige een controleopdracht in dit verband hebben toevertrouwd. 

2.c Ook getuige L ... (verweerder) bij het werfbezoek te Zoutleeuw en dat (verweer
der) aldaar gepraat heeft met personen die aldaar werkzaam waren. ' ... Ik ben ooit sa
men met (verweerder) naar de werfin Zoutleeuw gegaan. Ze waren bezig met beton 
te storten. We hebben ons samen verplaatst met de Opel. Het lag in bedoeling van (ver
weerder) om me aan te werven, vandaar moest ik met hem meegaan. Ik denk dat dit 
werfbezoek plaatsvond een 14 dagen na de indiensttreding van (verweerder) .. .'. 

Verklaring D ... :' ... Enkele dagen later is (verweerder) teruggekomen en heeft on
geveer een week bij Durasol gewerkt ... Het was de bedoeling van de bedrijfsleider (ver
weerder) als bedrijfsleider te laten fungeren. Zo even zei ik dat (verweerder) ge
werkt heeft, dit moet worden gerelativeerd want wat (verweerder) gedaan heeft weet 
ik niet, hij was meer af- dan aanwezig. Het was de bedoeling dat ik samen met hem 
het bedrijf zou leiden. Hij was mijn meerdere, vandaar dat ik hem niet kon contro
leren. Zowel de heren G ... als (verweerder) hebben me gezegd dat het de bedoeling was 
om (verweerder) de zaak te laten leiden en ons samen te laten werken ... Ik heb (ver
weerder) op het bureel zien werken (een beetje schrijven en een beetje telefoneren). 
Ik heb geweten dat hij een werfbezoek in Zoutleeuw heeft gedaan en naar mijn me
ning was hij verder niet zeer actief .. .'. Hierdoor is naar voldoening van recht ko
men vast te staan dat (verweerders) hierarchische positie zowel als diens taakom
schrijving door iemand met 'gezag' over hem werd geregeld, dat (verweerder) ook in 
de burelen werkzaam is geweest; 

2.d Ook de stukken 8 en 9 van (verweerder) tonen aan dat (verweerder) optrad voor 
rekening van (eiseres), dat (verweerder) ook nog andere werfprestaties kende dan deze 
in Zoutleeuw. Hieruit kan worden besloten dat (verweerder) zekere prestaties heeft 
verricht in opdracht van (eiseres), onder het gezag van de (eiseres). Ook het feit dat 
(verweerder) mocht gebruik maken van de bedrijfswagen gedurende enkele dagen, doet 
ertoe besluiten dat hij in dienstverband heeft gefungeerd. De uitleg welke (eiseres) geeft 
over de onderliggende redenen van de terbeschikkingstelling van het bedrijfs
voertuig, komt niet overtuigend voor. Het is trouwens met dit bedrijfsvoertuig dat (ver
weerder) zich naar de werven verplaatste. 

3.a Uit de getuigenissen kan worden besloten dat (eiseres) op zeker ogenblik haar 
wantrouwen uitte over (verweerders) effectieve prestaties (zie verklaring D ... ) en van 
(verweerders) diensten heeft afgezien. Er ligt geen bewijs voor dat zulks in gemeen 
akkoord zou zijn gebeurd. Integendeel werd (verweerder) op zeker ogenblik bij hem 
thuis afgezet en zegde de heer G ... , dewelke zich identificeert met de werkgever, op het 
bureel in niet mis te verstane woorden dat de relatie met (verweerder) was beein
digd. Er werd geen opzeg betekend aan (verweerder) en de wijze waarop aan de 
arbeidsovereenkomst een einde kwam duidt eens te meer op de feitelijke omstandig
heid dat (verweerder) moest functioneren onder het gezag van de heer G ... 
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Eiseres is zeer onvoorzichtig geweest door geen schriftelijke arbeidsovereenkomst 
met voorzieningen inzake een proef aan te gaan. De wijze waarop thans de arbeids
overeenkomst werd beeindigd brengt de volle toepassing van artikel 39, § 1, van de 
wet van 3 juli 1978 met zich mee. Artikel 39, § 1, bepaalt : 'Is de overeenkomst beein
digd zonder dringende reden of zonder inachtneming van de opzeggingstermijn vast
gesteld in de artikelen 59, 82, 83, 84 en 115, (dan is de partij die de overeenkomst beein
digt) gehouden de andere partij een vergoeding te betalen, die gelijk is aan het lopend 
loon dat overeenstemt hetzij met de duur van de opzeggingstermijn, hetzij met het res
terende gedeelte van die termijn. De vergoeding is nochtans steeds gelijk aan het lo
pend loon dat overeenstemt met de duur van de opzeggingstermijn, wanneer de op
zegging uitgaat van de werkgever en met miskenning van het bepaalde in artikel 38, 
§ 3, van deze wet of in artikel40 van de arbeidswet van 16 maart 1971. De opzeggings
vergoeding behelst niet aileen het lopend loon, maar ook de voordelen verworven krach
tens de overeenkomst'. 

3.b Terzake het lopende loon berust de bewijslast bij (verweerder). Vooreerst dient 
hierbij vastgesteld dat er geen eenduidige verklaringen zijn over de loonhoogte waarop 
(verweerder) meent gerechtigd te zijn. Het feit dat geen protest werd uitgebracht te
gen een vooropgesteld loon van 60.000 frank netto (104.131 frank bruto) vormt nog 
geen bewijs van de consensus daarover. Ook is niet aangetoond dat (verweerder) het 
bedrijfsvoertuig mocht gebruiken voor prive-doeleinden. Aan (verweerder) komt der
halve toe het wettelijk minimumloon over de periode van 15 maart 1991 tot en met 
26 maart 1991, volgens de toepasselijke C.A.O., een opzeggingsvergoeding, gelijk aan 
het loon over drie maanden, vakantiegeld daarop te berekenen aan het bedoeld wet
telijk minimumloon. (Verweerder) gelieve daaromtrent een berekening bij te bren
gen, waartoe de heropening der debatten zich opdringt."; 

tweede onderdeel, een arbeidsovereenkomst ingevolge de artikelen 2 en 3 van de wet 
van 3 juli 1978, de overeenkomst is waarbij een werknemer zich verbindt, tegen loon, 
onder gezag van een werkgever arbeid te verrichten; het bestaan van een overeen
komst het akkoord van de partijen over de wezenlijke elementen ervan vereist; de vast
stelling van het loon dat de werkgever moet betalen een dergelijk element is, eise
res het bestaan betwistte van een arbeidsovereenkomst, en terwijl het arrest aan de 
hand van getuigenverklaringen oordeelt dat naar voldoening van recht is komen vast 
te staan dat verweerders hierarchische positie zowel als diens taakomschrijving door 
iemand met "gezag" over hem werd geregeld en meent dat tussen partijen een ar
beidsovereenkomst tot stand kwam, het arrest echter overweegt dat terzake het lo
pende loon de bewijslast bij verweerder berustte; het arrest vaststelt dater geen een
duidige verklaringen zijn over de loonhoogte en beslist dat aan verweerder het wettelijk 
minimumloon toekwam; het arrest aldus m.b.t. het loon, een wezenlijk bestanddeel 
van de arbeidsovereenkomst, aanneemt dat niet is aangetoond welk loon werd over
eengekomen; het arrest dat vaststelt dat er tussen partijen geen akkoord was m.b.t. 
het loon of de elementen die de vaststelling ervan mogelijk zouden maken, dan ook 
diende tot de conclusie te komen dat een van de elementen van een arbeidsovereen
komst ontbrak, zodat het bestreden arrest zijn beslissing niet naar recht verant
woordt (schending van de artikelen 2 en 3 van de wet op de arbeidsovereenkom
sten): 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat de arbeidsovereenkomst, ingevolge de artikelen 2 en 3 

van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978, de overeenkomst is waar
bij de werknemer zich verbindt tegen loon en onder het gezag van de werk
gever arbeid te verrichten; 

Dat het bestaan van de arbeidsovereenkomst het akkoord van de par
tijen over de wezenlijke elementen ervan vereist; dat het loon een derge
lijk element is; 

Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerder zekere prestaties heeft 
verricht in opdracht van eiseres en onder haar gezag; dat het alleen op die 
gronden en zonder vast te stellen dat er een loon werd overeengekomen, aan
neemt dat er een arbeidsovereenkomst bestond tussen de partijen; 
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Dat het arrest aldus de aangewezen wetsbepalingen schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Dat het eerste onderdeel niet tot ruimere cassatie kan leiden; 

~----~-~---
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Om die redenen, vernietigt 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 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. 

6 maart 2000 - se kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Boes, waarnemend 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal- Ad
vocaat : mr. Gerard. 

Nr. 155 

Se KAMER- 6 maart 2000 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE - OPZEGGING- RECHT OP VERGOEDING- ONT
STAAN. 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE- OPZEGGING- ONMIDDELLIJKE BEEINDI
GING ZONDER DRINGENDE REDENEN TIJDENS OPZEGGINGSTERMIJN- OPZEGGINGSVERGOEDING 
- HOEGROOTHEID. 

so ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE - OPZEGGING- OPZEGGINGSTERMIJN- BE
OORDELING- IN AANMERKING TE NEMEN OMSTANDIGHEDEN- BEPERKING. 

1 o Als de bediende is ontslagen met een opzeggingstermijn die korter is dan die waarop 
hi} aanspraak kan maken, ontstaat het recht van de bediende op een opzeggings
vergoeding op het ogenblik van de kennisgeving van de opzegging, ongeacht de 
omstandigheid dat de arbeidsovereenkomst nag tijdens de in acht genomen opzeg
gingstermijn blijft voortbestaan. (Art. S9 Arbeidsovereenkomstenwet.) 

2° In geval van onmiddellijke beeindiging van de arbeidsovereenkomst zonder drin
gende reden door de werkgever tijdens de door hem bij de opzegging in acht gena
men opzeggingstermijn, is de alsdan verschuldigde opzeggingsvergoeding gelijk aan 
het lopend loon dat overeenstemt met de duur van het op dat ogenblik nag te lopen 
gedeelte van de opzeggingstermijn, waarop de bediende aanspraak kan maken. (Art. 
S9, § 1, Arbeidsovereenkomstenwet.) 

so De rechter mag bij het bepalen van de opzeggingstermijn die bij de opzegging in acht 
moest worden genomen, geen rekening houden met omstandigheden die zich na de 
opzegging hebben voorgedaan (1). (Art. 82, §§ S en 4, Arbeidsovereenkomsten
wet.) 

(1) Zie Cass., 8 sept. 1980, A. C., 1980-81, p. 16. 
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(R. .. T. FEHRER BENELUX N.V) 

ARREST 

(A.R. S.99.016l.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 december 1998 gewe
zen door het Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 37, § 1, 39, § 1, en 82, §§ 3 en 4, van de wet van 3 juli 

1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (artikel 37, § 1 gewijzigd bij de wetten van 
7 november 1987 en 20 juli 1991, artikel 82, § 3, gewijzigd bij koninklijk besluit van 
14 december 1984); 

doordat het bestreden arrest van bevestiging de vordering van eiser om ver
weerster te veroordelen tot de betaling van een bijkomende opzeggingsvergoeding van 
904.497 frank ongegrond verklaart op de volgende gronden : Verweerster werd door 
het Ministerie van Tewerkstelling van Arbeid erkend als bedrijf in moeilijkheden; zulks 
was ook de reden waarom eiser werd ontslagen. Uiteindelijk werd aan eiser een op
zegtermijn toegekend van 12 maanden, met ingang van 1 mei 1994. Met een niet ge
dateerd schrijven stelde verweerster evenwel op 30 november 1994 een onmiddel
lijk einde aan de arbeidsrelatie met ingang van 30 november 1994 om de volgende 
redenen: "U bent in dienst van Sylvan Belgium N.V. sinds 13.6. 74. Op basis van de 
economische toestand (wij zijn volgens de geldende officiEHe normen erkend als be
drijfin moeilijkheden) hebben wij U uw ontslag gegeven. Na verscheidene gesprek
ken betreffende de beslissing uw arbeidscontract te verbreken, medegedeeld per aan
getekende briefverzonden op 26.4.94, met opzeg van 12 maanden ingaande vanaf 1.5.94, 
moeten wij tot onze spijt vaststellen dat wij met U geen verdere samenwerking kun
nen overwegen. De bedoeling van de gesprekken was te komen tot een goede men
selijke benadering van het probleem. Deze menselijke benadering was als volgt ge
pland - niet kenbaar maken van het ontslag aan de omgeving- samen een nieuwe 
passende job zoeken - bij het vinden van een nieuwe job kon voornoemde opzeg on
middellijk worden ingekort derwijze dat U het bedrijf onmiddellijk kon verlaten- er 
werd een outplacement oplossing voorgesteld via de VDAB - de door mij gecontac
teerde mensenlfirma's waren U bekend - U had mijn valle steun zowel mondeling als 
schriftelijk. Wij moeten tot onze spijt vaststellen dat U negatief reageert op alle mo
gelijke voorstellen voor reklassering. Op verzoek van Uw syndicale vertegenwoordi
ger waren wij bereid 21 maand vooropzeg te aanvaarden, doch U weigerde. Tevens bent 
U tussen 1.4.94 en 12.11.94 twee periodes ziek geweest waartussen U twee weken en 
twee dagen aanwezig was. Tevens moeten wij vaststellen datU op geen enkele ma
rrier uw verantwoordelijkheid en uw activiteiten opneemt zoals v66r uw ontslag ( ... ) 
Bijgevolg stellen wij vast, zoals hierboven geschreven, dat wij met U geen verdere sa
menwerking kunnen overwegen; wij maken dus een eind aan Uw arbeidsovereen
komst van bediende. Dus vanafheden 30.11.94 om 16u. maakt U geen deel meer uit 
van ons personeel". Er werd een opzeggingsvergoeding van 12 maanden, vermin
derd met de gepresteerde dagen (1 maand) uitbetaald, ... Eiser houdt een vordering 
inzake bijkomende opzeggingstermijn overeenstemmend met het loon over 9 maan
den, gestand, namelijk zou hij oorspronkelijk recht hebben op een opzeggingster
mijn van 21 maanden. De eerste rechter heeft die vordering afgewezen op devol
gende overweging: "Partijen verhelen niet dat op 10.10.1994 aan eiser een voorstel 
werd gedaan tot uitbreiding van de opzegtermijn van 21 maanden volgens de schaal 
Claeys. Deze overeenkomst werd evenwel niet ondertekend door eiser ... De recht
bank meent zich na inzage van het dossier te kunnen aansluiten bij het standpunt van 
verweerster. Uit de stukken blijkt dat eiser na de betekening van het ontslag niet meer 
bereid was zijn prestaties verder loyaal te blijven verrichten. Hij heeft blijk gege
ven van een negatieve ingesteldheid en de medewerking hem aangeboden door de werk
gever, wiens bedrijf erkend werd als bedrijf in moeilijkheden, afgewezen. Door zijn hou
ding was de werkgever verplicht een einde te stellen aan de arbeidsrelatie vooraleer 
de opzegtermijn verstreken was. In die omstandigheden kan dan ook geen gevolg wor
den gegeven aan zijn vordering tot bijkomende opzeggingsvergoeding." Het arbeids
hof kan zich bij die motivering volledig aansluiten. De opzeggingstermijn welke aan 
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de werknemer wordt verstrekt heeft tot doel hem in staat te stellen ondertussen uit 
te zien naar een andere gelijkwaardige dienstbetrekking. Welnu, hierbij heeft de werk
gever blijk gegeven van grote bereidheid om eiser daarbij te helpen, doch uit de dossier
gegevens komt duidelijk vast te staan dat het eiser niet zozeer te doen was om da
delijk een andere arbeidsbetrekking te vinden, nog minder om de bestaande 
arbeidsovereenkomst naar behoren en te goeder trouw uit te voeren. Gezien de ne
gatieve ingesteldheid van eiser, komt het dan ook voor dat het systeem van een ruime 
opzeggingstermijn ingevolge ancienniteit, leeftijd en functie, getoetst aan de parti
culiere gegevens eigen aan de onderhavige zaak, zodanig moet functioneren dat ei
ser er moest toe worden aangezet om zelf naar ander werk uit te zien. Een reste
rende opzeggingstermijn, zoals hem thans verleend, komt redelijk voor. Het beroep 
inzake opzeggingsvergoeding is ongegrond, 

terwijl, het recht op de opzeggingsvergoeding ontstaat vanaf de kennisgeving van 
de opzegging; dat wanneer de werknemer ontslagen is met een opzeggingstermijn die 
korter is dan die waarop hij aanspraak kan maken, dan moet de opzeggingsvergoeding 
worden berekend met inachtneming van de kans voor de bediende om spoedig een aan
gepaste en evenwaardige betrekking te vinden, gelet op zijn ancienniteit, zijn leef
tijd, zijn functie en zijn loon op het tijdstip van de kennisgeving van de opzegging; dat 
latere omstandigheden geen invloed hebben op de opzeggingstermijn; dat de rech
ter bij de bepaling ervan dan ook geen rekening mag houden met de gedragingen van 
de bediende na de kennisgeving van de opzegging; dat het bestreden arrest, met over
name van de motieven van de eerste rechter, beslist dat eiser na de betekening van 
het ontslag, niet meer bereid was zijn prestaties loyaal te blijven verrichten, blijk gaf 
van een negatieve ingesteldheid en de door de werkgever aangeboden medewerking 
afwees en dat het bestreden arrest met eigen motieven overweegt dat het eiser tij
dens de opzeggingstermijn niet zozeer te doen was om dadelijk een andere dienst
betrekking te vinden en de bestaande arbeidsovereenkomst naar behoren en te goe
der trouw uit te voeren; dat al deze omstandigheden of gedragingen dateren van na 
de kennisgeving van de opzegging en dat er derhalve geen rekening mocht mee ge
houden worden bij de bepaling van de opzeggingstermijn en de bijkomende opzeggings
vergoeding; dat het bestreden arrest, door de gevorderde bijkomende opzeggings
vergoeding op grond van die omstandigheden of gedragingen afte wijzen, zijn beslissing 
dan ook niet wettelijk gerechtvaardigd heeft (schending van artikel37, § 1, 39, § 1, 
en 82, §§ 3 en 4, wet van 3 juli 1978) : 

Over de door verweerster tegen het middel opgeworpen grand van niet
ontvankelijkheid : het middel heeft geen belang nu de beslissing van het 
arbeidshof om rekening te houden met eisers gedragingen naar recht ver
antwoord blijft door de niet in het middel bekritiseerde vaststelling dat ei
sers gedragingen verweerster ertoe verplicht hebben de overeenkomst in de 
loop van de opzeggingstermijn op staande voet te beeindigen en bijgevolg van 
v66r de beeindiging op staande voet van de overeenkomst dateren : 

Overwegende dat het onderzoek van de grand van niet-ontvankelijkheid 
niet te scheiden is van het onderzoek van het middel; 

Dat de grand van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen; 
Over het middel zelf : 
Overwegende dat, als de bediende is ontslagen met een opzeggingster

mijn die korter is dan die waarop hij aanspraak kan maken, het recht van 
de bediende op een opzeggingsvergoeding ontstaat op het ogenblik van de ken
nisgeving van de opzegging, ongeacht de omstandigheid dat de arbeidsover
eenkomst nag tijdens de in acht genomen opzeggingstermijn blijft voort
bestaan; 

Dat, krachtens artikel 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet, de verschul
digde opzeggingsvergoeding bij het einde van de bij de opzegging in acht ge
nomen opzeggingstermijn gelijk is aan het lopend loon dat overeenstemt met 
de duur van het gedeelte van de opzeggingstermijn, waarop de bediende aan
spraak kan maken, dat bij de opzegging niet in acht werd genomen; 
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Overwegende dat, in geval van onmiddellijke beeindiging van de arbeids
overeenkomst zonder dringende reden door de werkgever tijdens de door hem 
bij de opzegging in acht genomen opzeggingstermijn, de alsdan verschul
digde opzeggingsvergoeding gelijk is aan het lopend loon dat overeen
stemt met de duur van het op dat ogenblik nog te lopen gedeelte van de op
zeggingstermijn, waarop de bediende aanspraak kan maken; 

Overwegende dat de rechter bij het bepalen van de opzeggingstermijn die 
bij de opzegging in acht moest worden genomen, geen rekening mag hou
den met omstandigheden die zich na de opzegging hebben voorgedaan; 

Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerster opzegging aan ei
ser betekende en dat zij tijdens de gegeven opzeggingstermijn de arbeids
overeenkomst onmiddellijk beeindigde met uitbetaling van een opzeggings
vergoeding en zonder aanvoering van dringende redenen tot onmiddellijk 
ontslag; 

Dat het arrest oordeelt dat de aan eiser bij deze onmiddellijke beeindi
ging van de arbeidsovereenkomst verschuldigde opzeggingsvergoeding ge
lijk is aan het loon van de bij de opzegging "toegekende" opzeggingster
mijn van twaalfmaanden, "verminderd met de gepresteerde dagen", op grond 
dat eiser door "zijn negatieve ingesteldheid" na de betekening van de op
zegging niet in aanmerking komt voor het "systeem van een ruime opzeg
gingstermijn ingevolge ancienniteit, leeftijd en functie"; dat het arrest de vor
dering van eiser tot bijkomende opzeggingsvergoeding afwijst; 

Dat het arrest aldus de opzeggingstermijn, waarop eiser bij de opzeg
ging aanspraak kon maken, en de eraan verbonden opzeggingsvergoeding 
waarop eiser gerechtigd is, met inachtneming van omstandigheden van na 
de opzegging bepaalt; dat het zodoende de in het middel aangewezen wets
bepalingen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uit
spraak doet over de opzeggingsvergoeding; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de 
feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshofte 
Brussel. 

6 maart 2000 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Boes, waarnemend 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal- Ad
vocaten : mrs. Houtekier en Nelissen Grade. 

Nr. 156 

2e KAMER - 7 maart 2000 

1 o OPENBAAR MINISTERIE- OP RUST GESTELD LID VAN HET OPENBAAR MINISTERIE
BENOEMING TOT PLAATSVERVANGEND RAADSHEER- ONPARTIJDIGE RECHTER- TOEPAS
SING. 
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2° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTI
KEL 6.1- RECHT OP EEN EERLIJK PROCES- ONPARTIJDIGE RECHTER- PLAATSVERVAN
GEND RAADSHEER- OP RUST GESTELD LID VAN HET OPENBAAR MINISTERIE- TOEPASSING. 

3o RECHTEN VAN DE MENS- INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLI
TIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14- ARTIKEL 14.1 -RECHT OP EEN EERLIJK PROCES- ONPAR
TIJDIGE RECHTER- PLAATSVERVANGEND RAADSHEER- OP RUST GESTELD LID VAN HET OPEN
BAAR MINISTERIE - TOEPASSING. 

4 ° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)- RECHT OP EEN ONPARTIJDIGE RECHTER
PLAATSVERVANGEND RAADSHEER- OP RUST GESTELD LID VAN HET OPENBAAR MINISTERIE
TOEPASSING. 

1 o, 2°, 3° en 4 o De omstandigheid dat een op rust gesteld lid van het openbaar mi
nisterie wegens zijn vroeger ambt een pensioen geniet en de eretitel van dit ambt draagt 
wekt geen schijn van partijdigheid in de zin van artikel 6, eerste lid, E. V.R.M. en ar
tikel 14, eerste lid, I. V.B.P.R. wanneer hi} overeenkomstig artikel102, § 1, Gerech
telijk Wetboek, als plaatsvervangend raadsheer, benoemd bij toepassing van arti
kel207bis, § 1, 3°, Gerechtelijk Wetboek, voor het eerst kennis neemt van de zaak. (Art. 
6, lid 1, E.V.R.M.; art. 14, lid 1, I.V.B.P.R.; artt. 102, § 1, en 207bis, § 1, 3°, Ger.W.) 

(K. .. ). 

ARREST 

(A.R. P.98.0573.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 maart 1998 door het Hof 
van Beroep te Gent gewezen, 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 6, paragraaf 1 van het E.V.R.M. (Europees Verdrag voor de 

Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome en goed
gekeurd bij wet van 13 mei 1955) en van artikel14, paragraaf 1 van het B.U.P.O.
verdrag (lnternationaal Verdrag van 19 december 1966 inzake burgerrechten en po
litieke rechten, opgemaakt te New York en goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981), 

doordat het bestreden arrest werd gewezen door een kamer, samengesteld uit twee 
beroepsmagistraten en een plaatsvervangende raadsheer, zoals bedoeld in artikel102, 
§ 1 Ger.W.; deze plaatsvervangende raadsheer werd benoemd ingevolge artikel207bis, 
§ 1, 3°, nu hij een in rust gesteld magistraat is, laatst in functie als eerste-substituut 
procureur des Konings te Gent; deze plaatsvervangende raadsheer nog steeds een pen
sioen als in rust gesteld parketmagistraat geniet en de eretitel van dit ambt draagt, 

terwijl artikel 6, paragraaf 1 E.V.R.M. en artikel14, paragraaf 1 B.U.P.O. aan de 
beklaagde in strafzaken het recht op een onpartijdige rechter toekennen; een (weze 
het een in rust gesteld) lid van het openbaar ministerie in een strafzaak niet kan ge
acht worden aan de kwalificatie van "onpartijdig rechter" te voldoen; de eiser in cas
satie het recht had om berecht te worden door drie onpartijdige rechters : 

Overwegende dat een op rust gesteld lid van het openbaar ministerie het 
ambt van openbaar ministerie niet verder uitoefent; 

Dat de omstandigheid dat deze magistraat wegens zijn vroeger ambt een 
pensioen geniet en de eretitel van dit ambt draagt geen schijn van partij
digheid wekt in de zin van artikel 6, lid 1, E.V.R.M. en 14, lid 1, I.V.B.P.R. 
wanneer hij overeenkomstig artikel 102, § 1, Gerechtelijk Wetboek, als plaats
vervangend raadsheer, benoemd bij toepassing van artikel 207bis, § 1, 3°, Ge
rechtelijk Wetboek, voor het eerst kennisneemt van de zaak; 

Dat het middel faalt naar recht; 
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En overwegende dat de substantiele of op stra:ffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

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

7 maart 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Dhaeyer, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, 
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. N. Buisseret, Brussel; F. Mertens, Gent. 

Nr. 157 

2e KAMER - 7 maart 2000 

1 o BLOEDPROEF - ARTIKEL 63 WEGVERKEERSWET - ADEMANALYSE - RECHT OP 
TEGENEXPERTISE - AFSTAND - VERWITTIGING DOOR VERBALISANT- GEVOLG. 

2° WEGVERK.EER- WEGVERKEERSWET- WETSBEPALINGEN -ARTIKEL 59 -ARTIKEL 59, 
§ 3-ADEMANAL YSE- RECHT OP TEGENEXPERTISE- AFSTAND- VERWITTIGING DOOR VER
BALISANT- GEVOLG. 

3° WEGVERK.EER- WEGVERKEERSWET- WETSBEPALINGEN- ARTIKEL 63-ARTIKEL 63, 
§ 2 -ADEMANAL YSE- RECHT OP TEGENEXPERTISE- AFSTAND- VERWITTIGING DOOR VER
BALISANT- GEVOLG. 

1°, 2° en 3° Artikel 63, § 2, Wegverkeerswet, laat de overheidsagenten slechts toe op ver
zoek van de betrokkene bij wijze van tegenexpertise een bloedmonster op zijn per
soon door een daartoe opgevorderde geneesheer te laten nemen wanneer de beko
men alcoholconcentratie van ten minste 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire 
lucht het resultaat is van de overeenkomstig artikel 59, § 3 bepaalde procedure, dit 
is als resultaat van een tweede of eventuele derde ademanalyse, die door de betrok
kene zelf is gevraagd. Wanneer de betrokkene afstand doet van dit recht op een tweede 
ademanalyse, impliceert dit de afstand van het recht op een eventuele bloed
analyse zodat in dergelijk geval de verwittiging door de verbalisant, zoals voorge
schreven door artikel 7, zesde lid, van het K.B. van 18 februari 1991 betreffende de 
analysetoestellen voor de meting van de alcoholconcentratie in de uitgeademde lucht, 
overbodig is. (Artt. 59,§ 3, en 63, § 2, Wegverkeerswet; art. 7, lid 6, KB. 13 feb. 1991.) 

(M ... ) 

ARREST 

(A.R. P.99.0781.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 14 april1999 in hager be
roep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Tongeren; 

Overwegende dat de aanvullende memorie is ingediend buiten de 
termijn bepaald door artikel 420bis, tweede lid, Wetboek van Straf
vordering; 
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Dat het Hof er geen acht op slaat; 

Over het derde middel : 
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Overwegende dat art. 63, § 2, Wegverkeerswet, de overheidsagenten slechts 
toelaat op verzoek van de betrokkene bij wijze van tegenexpertise een bloed
monster op zijn persoon door een daartoe opgevorderde geneesheer tela
ten nemen wanneer de bekomen alcoholconcentratie van ten minste 0,35 mil
ligram per liter uitgeademde alveolaire lucht het resultaat is van de 
overeenkomstig artikel 59, § 3, bepaalde procedure, dit is als resultaat van 
een tweede of eventuele derde ademanalyse, die door de betrokkene zelf is 
gevraagd; 

Dat wanneer de betrokkene afstand doet van dit recht op een tweede 
ademanalyse, dit de afstand impliceert van het recht op een eventuele bloed
analyse; dat in dergelijk geval verwittiging door de verbalisant overbodig is; 

Dat het door eiser aangehaalde artikel 7, zesde lid, niet van het sinds 31 
december 1996 opgeheven ministerieel besluit van 30 oktober 1981 maar van 
het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende de analysetoestellen 
voor de meting van de alcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire lucht, 
gelezen in verband met de overige bepalingen van dit artikel, niets anders 
doet dan die wettelijke regeling te bevestigen en uit te voeren; 

Overwegende dat de appelrechters uit de verklaring van eiser dat hij geen 
tweede analyse wenste, afleiden dat hij op de hoogte werd gesteld van zijn 
rechten maar dat hij noch een tweede ademanalyse, noch een bloedtest bij 
eventuele afwijkingen tussen beide analysen wenste; dat zij aldus eisers ver
weer verwerpen en beantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

Over het eerste en het tweede middel : 

Overwegende dat de appelrechters, uit de verklaring van eiser dat hij geen 
tweede analyse wenste, afleiden dat hij op de hoogte werd gesteld van zijn 
rechten maar dat hij noch een tweede ademanalyse, noch een bloedtest bij 
eventuele afwijkingen tussen beide analysen wenste; dat zij aldus van de ver
klaring van eiser en van de vermeldingen van de verbalisanten een uitleg
ging geven die met de bewoordingen ervan niet onverenigbaar is, mits
dien de bewijskracht ervan niet miskennen; 

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

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

7 maart 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Stassyns - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat
generaal - Advocaat : mr. A. Janssen, Thngeren. 
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Nr. 158 

26 KAMER - 7 maart 2000 

VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- ADVIES VAN DE MINISTER VAN JUS
TITlE- BEGRIP. 

Het artikel3, § 5, van de wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke in
vrijheidstelling, dat bepaalt dat de minister van Justitie, binnen twee maanden na 
de ontvangst van het voorstel van de directeur van de strafinrichting, dit voorstel sa
men met zijn advies en het advies van het openbaar ministerie aan de bevoegde com
missie zendt, vereist niet dat de minister persoonlijk dit advies uitbrengt. Het vol
staat dat dit geschiedt door de daartoe bevoegde diensten van het ministerie van 
Justitie. (Art. 3, § 5, wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrij
heidstelling.) (1) 

(C ... ) 

ARREST 

(A.R. P.99.1867.N) 

RET HOF;- Gelet op de bestreden beslissing, op 22 december 1999 ge
wezen door de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van het 
rechtsgebied van het Hof van Beroep te Gent; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van artikel 3, § 5, van de wet van 5 maart 1998 betreffende de voor
waardelijke invrijheidstelling en tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot be
scherming van de maatschappij tegen abnormalen en de gewoontemisdadigers, ver
vangen door de wet van 1 juli 1964, 

doordat de commissie in de bestreden beslissing de voorwaardelijke invrijheidstel
ling van eiseres afWijst en voorts oordeelt dat het dossier van eiseres opnieuw zal kun
nen worden onderzocht door het personeelscollege vanaf september 2000, 

terwijl de procedure strekkende tot behandeling, door de commissie voor de voor
waardelijke invrijheidstelling, van het door de directeur van de strafinrichting ge
formuleerde voorstel inzake de voorlopige invrijheidstelling, overeenkomstig artikel 
3, § 5, van de wet van 5 maart 1998 slechts rechtsgeldig kan worden gevoerd nadat 
een advies werd verleend door de minister van Justitie, die zijn advies samen het ad
vies van het openbaar ministerie aan de bevoegde commissie dient over te maken; dit 
advies een substantieel vormvereiste inhoudt; te dezen in dit verband vanwege het Mi
nisterie van Justitie een advies werd uitgebracht door de "Dienst Individuele Geval
len" bij dit ministerie, meer in het bijzonder door de Adjunct-adviseur Debode, ad
viseur Depreeuw en directeur-generaal Van Belle; evenwel geen advies werd uitgebracht 
door de minister van Justitie zelf, en de procedure aldus aangetast is door een sub
stantieel vormgebrek, 

zodat de bestreden beslissing door een substantieel vormgebrek is aangetast, nu de 
voorwaardelijke invrijheidstelling van eiseres werd afgewezen zonder dat er advies werd 
uitgebracht door de minister van Justitie (schending van artikel 3, § 5, van de wet van 
5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling en tot wijziging van de 
wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en de 
gewoontemisdadigers, vervangen door de wet van 1 juli 1964) : 

(1) MARY, P., "Chronique de criminologie. Les nouvelles lois sur la liberation conditionnelle en 
Belgique", R.D.P., 1998, p. 735. 
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Overwegende dat, krachtens artikel 3, § 5, van de wet van 5 maart 1998 
betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling en tot wijziging van de wet 
van 9 april1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnorma
len en gewoontemisdadigers, vervangen door de wet van 1 juli 1964, de mi
nister binnen twee maanden na de ontvangst van het voorstel van dedi
recteur van de strafinrichting, dit voorstel samen met zijn advies en het advies 
van het openbaar ministerie zendt aan de bevoegde commissie; 

Overwegende dat dit artikel niet vereist dat de minister persoonlijk dit ad
vies uitbrengt; dat het volstaat dat dit geschiedt door de daartoe bevoegde 
diensten van het ministerie van Justitie; 

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 eiseres in de kos
ten. 

7 maart 2000 - 28 kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - Thr
slaggever : de h. Debruyne - Gelijkluidende conclusie van de h. Dtrinslaeger, advocaat
generaal - Advocaat : L.J. Martens, Gent. 

Nr. 159 

2e KAMER - 7 maart 2000 

1° VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTEL
LING-ARTIKEL 6 E.V.R.M. -ARTIKEL 14 I.V.B.P.R.- TOEPASSELIJKHEID. 

2° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTI
KEL 6.1- COMMISSIE VOOR DE VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- VERZOEK TOT IN
VRIJHEIDSTELLING- TOEPASSELIJKHEID. 

3° RECHTEN VAN DE MENS- INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLI
TIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14 - COMMISSIE VOOR DE VOORW AARDELIJKE INVRIJHEIDSTEL
LING- VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING- TOEPASSELIJKHEID. 

1°, 2° en 3° De beslissing van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstel
ling, uitspraak doende op een verzoek tot invrijheidstelling van de veroordeelde, heeft 
niet het kenmerk van een beslissing op een vordering tot het vaststellen van bur
gerlijke of politieke rechten en verplichtingen en evenmin van een beslissing op een 
strafvervolging. De artikelen 6 E. V.R.M. en 14 I. V.B.P.R. zijn niet toepasselijk op de 
rechtspleging voor de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling. (Art. 4 
wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling; art. 6 
E.V.R.M.; art. 14 I.V.B.P.R.) 
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(V. .. ) 

ARREST 

(A.R. P.99.1894.N) 

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 22 december 1999 door 
de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van het rechtsge
bied van het Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Over het tweede middel : 
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 beslissing op een strafvervolging; 

Dat de artikelen 6 E.V.R.M. en 14 I.V.B.P.R. niet toepasselijk zijn op de 
rechtspleging voor de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstel
ling; 

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. 

7 maart 2000 - 26 kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggeuer : de h. Stassyns - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. F. Judo, Brussel; I. Van: Osselaer, Brugge. 

Nr. 160 

2 6 KAMER- 8 maart 2000 

WEGVERKEER- WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975- REGLEMENTSBEPALINGEN
REGLEMENTSBEPALINGEN- ARTIKEL 12-ARTIKEL 12.4- MAN<E1NRE- BEG RIP- DRAAG
WIJDTE. 

De weggebruiker die een manceuvre heeft uitgeuoerd, neemt zijn normale plaats in het 
verkeer pas in wanneer hi}, na beiiindiging van die manceuvre, een zodanige af
stand heeft afgelegd, dat hi} geen hinder meer veroorzaakt voor de bestuurders die 
naderden op het ogenblik dat de manceuvre werd uitgevoerd; die bestuurders moe
ten immers de mogelijkheid hebben om, als dat nodig mocht blijken, zonder risico 
te vertragen, en hun beginsnelheid aan te passen (1). 

(1) Zie Cass., 17 april 1984, A.R. 8351, nr. 480; 24 juni 1998, A.R. P.98.0020.F, nr. 334. 
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HOF VAN CASSATIE 

(AG. 1824 N.V. E.A. T. A ... E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.99.1576.F) 

- ---~1 J --~-~ 
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HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 25 juni 1999 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Charleroi; 

Gelet op de memorie van de eisers J ... G ... en de naamloze vennoot
schap A. G. 1824, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit ar
rest is gehecht; 

I. Op de voorziening van de beklaagde J ... G ... : 
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de strafvor

dering; 
Overwegende dat het vonnis vaststelt dat de strafvordering met betrek

king tot alle, aan eiser ten laste gelegde feiten, vervallen is door verjaring; 
Dat de voorziening, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk is; 
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij, op de 

door de verweerder J ... A ... ingestelde burgerlijke rechtsvordering, uit
spraak wordt gedaan over : 

1. het beginsel van eisers aansprakelijkheid : 
Over het eerste middel : 
Overwegende dat de weggebruiker die een manoeuvre heeft uitgevoerd, zijn 

normale plaats in het verkeer pas inneemt wanneer hij, na beeindiging van 
zijn manoeuvre, een zodanige afstand heeft afgelegd dat hij geen hinder meer 
veroorzaakt voor de bestuurders die naderden op het ogenblik dat de ma
noeuvre werd uitgevoerd; dat die bestuurders de mogelijkheid moeten heb
ben om, als dat nodig mocht blijken, zonder risico te vertragen en hun begin
snelheid aan te passen; 

Overwegende.dat het vonnis de in het middel aangegeven gronden aan
haalt, en er daarenboven op wijst dat ''het ongeval rechtstreeks en noodza
kelijkerwijs te wijten is aan de samenlopende en gelijktijdige fouten" van de 
twee, bij het ongeval betrokken bestuurders, en dat "(de eiser) G ... een fout 
heeft begaan waarvoor hij aansprakelijk moet worden gesteld, daar hij het 
risico heeft genomen de rijbaan over te steken op het ogenblik dat (de ver
weerder) A ... , op een perfect zichtbare wijze, kwam aangereden"; 

Dat, bijgevolg, de appelrechters, zonder in de in het middel aangevoerde 
tegenstrijdigheid te vervallen, hebben kunnen beslissen dat eiser, op het ogen
blik van de botsing, zijn manoeuvre niet had voltooid, ook al deed die bot
sing zich voor toen hij zich reeds aan de rechterkant van de rijbaan be
vond; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 
2. de omvang van de schade : 
Overwegende dat het vonnis aan de verweerder J ... A ... een provisionele 

schadevergoeding toekent en zijn uitspraak over de overige punten van de 
vordering aanhoudt; dat een dergelijke beslissing geen eindbeslissing is in 
de zin van artikel416 van het Wetboek van Strafvordering, noch over een 
geschil inzake bevoegdheid noch met toepassing van de artikelen 135 en 
235bis van dat wetboek uitspraak doet; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk is; 
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Om die redenen, ( ... ) verwerpt de voorzieningen voor het overige; veroor~ 
deelt elke eiser in de kosten van zijn voorziening. 

8 maart 2000 - 2° kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - "\kr
slaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. De Bruyn en Draps. 

Nr. 161 

2e KAMER - 8 maart 2000 

1 o VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- TERMIJNEN- BEGIN- COLLEC

TIEF MISDRIJF. 

2° VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- TERMIJNEN- VERLENGING- NIEUWE 
WET- GEVOLGEN. 

3° VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- STUITING- MEERDERE BEKLAAG
DEN- SAMENHANGENDE MISDRIJVEN- VERJARINGSTUITENDE DAAD- GEVOLGEN. 

4 o SAMENHANG- STRAFZAKEN- VERJARING- STRAFVORDERING- STUITING- MEER
DERE BEKLAAGDEN- SAMENHANGENDE MISDRIJVEN- VERJARINGSTUITENDE DAAD- GE
VOLGEN. 

5° VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- TERMIJNEN- VERLENGING- NIEUWE 
WET- GROND TOT SCHORSING- GEVOLG. 

6° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE- STRAF
ZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- COLLECTIEF MIS
DRIJF - ONAANTASTBARE BEOORDELING- GEVOLG. 

7° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN- ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR FEITEN
RECHTER- REDELIJKE TERMIJN- ONTVANKELIJKHEID. 

8° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTI
KEL 6.1- REDELIJKE TERMIJN- ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE BODEMRECHTER 
- CASSATIEMIDDEL- ONTVANKELIJKHEID. 

1 o De verjaringstermijn van de strafvordering m. b. t. een collectief misdrijf, begint te 
lopen vanaf het laatste feit dat met datzelfde opzet is gepleegd (1) door de be
klaagde zelf, en niet vanaf een door een medebeklaagde gepleegd feit (2). (Art. 21 
V.T.Sv.; art. 65 Sw.) 

2° De wanbedrijven en gecorrectionaliseerde misdaden die bij de inwerkingtreding wet 
24 dec. 1993, d.i. 31 dec. 1993, nog niet waren verjaard, zullen, behoudens enige grand 
tot schorsing van de verjaring, verjaren na het verstrijken van een termijn van vijf 
jaren te rekenen van de feiten, die termijn kan eventueel worden verlengd met een 

(1) Zie Cass., 23 mei 1990, A.R. 8109, nr. 558. 

(2) Zie Cass., 22 feb. 1994, A.R. 6721, nr. 86; 1 maart 1994, A.R. P.93.0253.N, nr. 104. In het ge
val dat tot dit arrest heeft geleid, was het feit van 15 jan. 1991 door een medebeklaagde ge
pleegd. 
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nieuwe termijn van vijf jaren vanaf een daad van stuiting die regelmatig is ver
richt v66r het verstrijken van de eerste termijn van vijf jaren (3). (Artt. 21 tot 24 
V.T.Sv.) 

3° en 4° Wanneer de rechter, die door een en dezelfde beslissing uitspraak doet over twee 
zaken die betrekking hebben op twee verschillende beklaagden, vaststelt dat er tus
sen beide zaken samenhang bestaat, dan stuit een t.a.v. de ene beklaagde verrichte 
daad van onderzoek ofvan vervolging, de verjaring van de strafvordering t.a.v. de 
andere beklaagde (4). (Artt. 22 V.T.Sv.; artt. 226 en 227 Sv.) 

5° Wet 11 dec. 1999 is van toepassing op alle strafvorderingen die v66r de datum van 
de inwerkingtreding van voornoemde wet zijn ontstaan en die op die datum krach
tens de oude wet nog niet zijn verjaard; de nieuwe grond tot schorsing van de ver
jaring is bijgevolg van toepassing op de misdrijven die op de dag van het vonnis nog 
niet zijn verjaard (5). (Art. 24 V.T.Sv.) 

6° Bij gebrek aan desbetreffende conclusies, hoeft de rechter zijn onaantastbare be
slissing, volgens welke verschillende misdrijven de opeenvolgende en voortgezette uit
voering van hetzelfde misdadig opzet zijn, niet met redenen te omkleden (6). (Art. 149 
Gw.; art. 65 Sw.) 

7o en go Het cassatiemiddel dat aanvoert dat de redelijke termijn is overschreden, is 
niet ontvankelijk, als het onderzoek van dat middel een onderzoek van feitelijke ge
gevens vereist, waarvoor het Hof niet bevoegd is (7). (Art. 6.1 E.V.R.M.) 

(P ... T. I.T.W. BELGIUM N.V:, AXA N.V:) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.99.1583.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 1 oktober 1999 gewezen 
door het Hof van Beroep te Bergen; 

A In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de straf
vordering: 

1. waarbij eiser vrijgesproken wordt van de telastlegging F II : 
Overwegende dat de voorziening, bij gebrek aan belang, niet ontvanke-

lijk is; 
2. waarbij hij voor het overige veroordeeld wordt : 
Over de grief betreffende de verjaring van de strafvordering: 
Overwegende dat eiser, luidens de beschikking tot verwijzing van 30 ja

nuari 1990, vervolgd wordt wegens feiten van heling, gepleegd "tussen 1 ok
tober 1988 en 11 maart 1989, waarbij deze de opeenvolgende en voortge
zette uitvoering zijn van hetzelfde misdadig opzet, en het laatste feit op 10 
maart 1989 is gepleegd"; 

(3) Cass., 15 sept. 1999, A.R. P.99.0414.F, nr. 460. 

(4) Zie Cass., ver.k., 5 april1996, A.R. A.94.0002.F, nr. 111 (nrs. 45 en 46), en 15 april1997, A.R. 
P.97.0469.N, nr. 187. 

(5) Cass., 23 juni 1999, A.R. P.99.0278.F, nr. 388; 15 sept. 1999, A.R. P.99.0414.F, nr. 460. 

(6) Zie Cass., 29 sept. 1992, A.R. 7060, nr. 636. 

(7) Zie Cass., 19 juni 1987, A.R. 5608, nr. 644. 
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Overwegende dat de verjaringstermijn van de strafvordering, met betrek
king tot een collectief misdrijf, begint te lopen vanaf het laatste feit dat met 
datzelfde opzet is gepleegd; dat de appelrechters, door te zeggen dat die ver
jaring ten aanzien van eiser op 15 januari 1991 is beginnen te lopen, hun be
slissing niet naar recht verantwoorden; 

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat de driejarige verjaringstermijn, die op het ogenblik van de feiten 
van kracht was, geldig is gestuit door de aan eiser op 4 maart 1992 bete
kende dagvaarding om voor de correctionele rechtbank te verschijnen, zo
dat aileen artikel 25 van de wet van 24 december 1993, dat de voormelde ter
mijn op vijfjaar heeft gebracht, van toepassing is op de misdrijven waarop 
de tegen eiser ingestelde vervolgingen zijn gestoeld, aangezien de strafvor
dering niet was verjaard op het ogenblik dat voornoemd artikel, op 31 de
cember 1993, in werking is getreden; dat, immers, de in artikel 22 van de wet 
van 17 april 1878 bedoelde "nieuwe termijn van gelijke duur", die begint te 
lopen in geval van stuiting van de verjaring, naar de duur verwijst van de 
bij artikel 21 van die wet bedoelde termijn, zoals die werd gewijzigd, en niet 
naar de duur van de termijn die krachtens de oude wetgeving van toepas
sing was; 

Overwegende dat de oorspronkelijke termijn van vijf jaar, die op 10 maart 
1989 is beginnen te lopen, daarenboven geldig is gestuit door het proces
verbaal van de terechtzitting van 9 maart 1994, dat betrekking heeft op de 
zaak III met nummer 11.07.3342/90 van de notities van de procureur des Ko
nings te Charleroi, betreffende de medebeklaagden van eiser; dat het reele 
karakter van de verjaringstuitende daad immers blijkt uit het feit dat de 
appelrechters, door die zaak op hetzelfde ogenblik als eisers zaak te berech
ten en door zich door een en dezelfde beslissing uit te spreken over het ge
heel van de voormelde zaken, vastgesteld hebben dat er tussen die zaken sa
menhang bestaat; 

Overwegende dat de strafvordering, ten gevolge van die stuitingsdaad, niet 
was verjaard op het ogenblik van de inwerkingtreding, op 16 december 1998, 
van de wet van 11 december 1998 tot wijziging van de voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering; dat, in strafzaken, de nieuwe wet, in de re
gel, onmiddellijk uitwerking heeft, zodat de nieuwe, bij de voormelde wet van 
11 december 1998 bepaalde grand tot schorsing van de verjaring van toe
passing is op de tegen eiser ingestelde vervolgingen; 

Overwegende dat de verjaring van de strafvordering, krachtens artikel 24, 
1 o, vierde streepje, van de voorafgaande titel van het Wetboek van Straf
vordering, ten aanzien van alle partijen is geschorst vanaf de dag van de zit
ting waarop de strafvordering op de door de wet bepaalde wijze bij het vonnis
gerecht wordt ingeleid, en die verjaring opnieuw begint te lopen vanaf het 
verstrijken van een termijn van een jaar te rekenen van de dag van de zit
ting waarop, naar gelang van het geval, de strafvordering bij het vonnis
gerecht in eerste aanleg of bij het vonnisgerecht in hager beroep wordt in
geleid, tot op de dag van de uitspraak over de strafvordering door het 
desbetreffende vonnisgerecht; 

Overwegende dat de eerste termijn van vijf jaar, die is beginnen te lo
pen op 10 maart 1989, aldus gedurende een jaar is geschorst vanaf 29 april 
1992, dit is de datum waarop de zaak is ingeleid voor de Correctionele Recht
bank te Charleroi; dat die termijn van 5 jaar, na afloop van die schorsing, op
nieuw is beginnen te lopen en voor het laatst is gestuit door het proces
verbaal van de terechtzitting van 21 februari 1995 van de voormelde 
correctionele rechtbank; 
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Dat de grief niet kan worden aangenomen; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk is; 

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

8 maart 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Close - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal. 

Nr. 162 

1 e KAMER - 9 maart 2000 

1 o OPENBARE WERKEN- WEGENFONDS- WERKEN UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN RET 
WEGENFONDS- VOORRECHT VAN DE ONDERAANNEMER- WERKEN VOOR REKENING VAN DE 
STAAT- GEVOLG. 

2° VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN- BIJZONDER VOORRECHT- ONDERAANNE
MER- WERKEN UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN RET WEGENFONDS- VOORRECHT VAN DE ON
DERAANNEMER- WERKEN VOOR REKENING VAN DE STAAT. 

1 o en 2° Uit de bepalingen van art. 2, § 1, eerste, tweede en derde lid, van de wet van 
9 aug. 1955 betreffende het Wegenfonds, volgt dat de aldaar bedoelde werken aan au
tosnelwegen en rijkswegen die in opdracht van het Wegenfonds worden uitgevoerd, 
voor rekening van de Staat worden uitgevoerd, zodat de onderaannemer die wer
ken uitvoert in opdracht van het Wegenfonds zich kan beroepen op het voorrecht, toe
gekend bij de wet van 3 jan. 1958 betreffende de cessies en inpandgevingen van schuld
vorderingen op de Belgische Staat uit hoofde van werken en leveringen (1). (Art. 2 
wet 3 jan. 1958.) 

(VLAAMS GEWEST T. INTER BETON N.V. E.A.) 

ARREST 

(A.R. C.96.0450.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 10 oktober 1994 gewe
zen door het Hof van Beroep te Antwerpen; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 3 januari 1958 betreffende de 

cessies en inpandgevingen van schuldvorderingen op de Belgische Staat uit hoofde van 
werken en leveringen, 1, 2, inzonderheid § 1, 14 en 18 van de wet van 9 augustus 1955 
betreffende het Wegenfonds (de artt. 2 en 18 zoals gewijzigd bij de wet van 5 ja
nuari 1977), 1166 en 1798 van het Burgerlijk Wetboek, 1445 en 1539 van het Ge
rechtelijk Wetboek, 

(1) Cass., 3 april1992, A.R. 7571, nr. 416, met de concl. van adv.-gen. De Swaef. 
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doordat het bestreden arrest voor recht zegt dat de oorspronkelijke vorderingen van 
eerste, tweede en derde verweerders bevoorrecht zijn in het kader van artikel 2 van 
de wet van 3 januari 1958, voor zoveel als nodig verweerders sub 4 veroordeelt tot be
taling van de bevoorrechte bedragen en de oorspronkelijke vorderingen lastens ei
ser (als opvolger van verweerder sub 5,b) gegrond verklaart; het arrest met deze laat
ste gegrondverklaring aldus voor recht zegt dat het in handen van de Belgische Staat 
gelegde derdenbeslag rechtsgeldig was en een veroordeling lastens eiser (als opvol
ger van de Staat) uitspreekt, minstens de verklaring inhoudt dat, zoals oorspronke
lijk door verweerders sub 1 t/m 3 gevorderd, eiser (in opvolging van vijfde verweer
der) zich slechts rechtsgeldig kan bevrijden in handen van verweerders sub 1 t/m 3; 
het arrest deze beslissing a.m. op de in het eerste middel opgenomen overwegingen 
laat steunen, 

terwijl uit de artikelen 1166 en 1798 van het Burgerlijk Wetboek en 1445 en 1539 
van het Gerechtelijk Wetboek voortvloeit dat een schuldeiser, zij het bij onrecht
streekse of rechtstreekse vordering, zij het door middel van een derdenbeslag, de mo
gelijkheid heeft om van de schuldenaar van zijn schuldenaar betaling te bekomen, doch 
niet van de schuldenaar van deze onderschuldenaar; onderaannemers of leveran
ciers bij een aannemingsovereenkomst derhalve, bij wanbetaling van de hoofd
aannemer, kunnen ageren tegen de bouwheer; de bouwheer deze persoon is die met 
de hoofdaannemer heeft gecontracteerd en zich t.a.v. hem heeft verbonden; het in de 
artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 3 januari 1958 bedoelde verzet en derdenbeslag niet 
afwijkt van het gemene recht en slechts toelaten dat de onderaannemers en leveran
ciers ageren tegen de Staat voor zover deze de bouwheer is; wanneer het Wegen
fonds aan een aannemer de opdracht geeft bepaalde werken uit te voeren, het Wegen
fonds aileen als bouwheer optreedt en enkel zichzelf en niet de Belgische Staat t.a.v. 
de hoofdaannemer verbindt; 

het feit dat, krachtens artikel 2, § 1, leden 1 tim 3 van de wet van 9 augustus 1955 
betreffende het Wegenfonds zoals gewijzigd bij de wet van 5 januari 1977, het Wegen
fonds werken financiert "voor rekening van" de Staat en in samenwerking met de dien
sten van de Staat werken uitvoert, hieraan geen afbreuk doet en geenszins tot ge
volg heeft dat de Staat t.a.v. de hoofdaannemer is verbonden; 

dit artikel2, § 1, 1.1 t/m 3 i.v.m. de uitvoering en financiering van werken "voor re
kening van" de Staat in tegenstelling staat met onteigeningen en verwervingen door 
het Wegenfonds die, krachtens artikel2, § 1, lid 5, van dezelfde wet "in naam van" de 
Staat worden gedaan; 

oak uit de artikelen 14 en 18 van dezelfde wet van 9 augustus 1955 blijkt dat het 
Wegenfonds in eigen naam en onafhankelijk van de Staat optreedt t.a.v. de hoofd
aannemer en aileen zichzelf t.a.v. hem verbindt; 

het Wegenfonds bovendien krachtens artikel 1 van dezelfde wet op het Wegen
fonds een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid heeft en over een zekere administra
tieve, rekenplichtige en financiele autonomie beschikt dat het toelaat persoonlijk ver
bintenissen aan te gaan; 

indien uit het feit dat de werken door het Wegenfonds opgedragen, "voor reke
ning van" de Staat zijn, zou kunnen afgeleid worden dat de onderaannemers en le
veranciers van deze werken zich t.a.v. de hoofdaannemer kunnen beroepen op het voor
recht van artikel 2 van de wet van 3 januari 1958 betreffende de cessies en 
inpandgevingen van schuldvorderingen op de Belgische Staat, dit echter niet impli
ceert dat de onderaannemers en leveranciers in handen van de Staat i.p.v. in han
den van het Wegenfonds-bouwheer verzet kunnen doen of derdenbeslag kunnen leg
gen; 

en terwijl het bestreden arrest bij verwijzing naar het eerste vonnis m.b.t. de fei
ten vaststelt dat de litigieuze werken niet door de Belgische Staat maar a.m. door het 
Wegenfonds werden opgedragen (arrest p. 8, sub 1; vonnis, p. 4, 1. 9-10); het arrest 
verder oak bij de beoordeling van de zaak aanneemt dat de opdracht tot de liti
gieuze werken door het Wegenfonds aan de hoofdaannemer werd gegeven (arrest, p. 
10, 1. 1 en 2); 
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het bestreden arrest echter bij de beoordeling van de zaak verder geen onder
scheid meer maakt tussen het Wegenfonds en de Belgische Staat, het zo o.m. spreekt 
van de Belgische Staat-Ministerie van Openbare Werken "en/of' het Wegenfonds (p. 
9, sub c, titel en 1. 1); 

het bestreden arrest op grond van de beoordeling dat de werken "voor rekening van" 
de Staat waren (arrest p. 10, 1. 1 en 1.4), zowel de Staat als het Wegenfonds als "bouw-

. heer" aanziet en besluit niet aileen tot het bestaan in hoofde van verweerders sub 1 
tim 3 van het voorrecht van artikel 2 van de wet van 3 januari 1958, maar ook tot de 
geldigheid van de - ondertussen reeds gelichte - derdenbeslagen in handen van de 
Belgische Staat en op grond hiervan de oorspronkelijke vorderingen van verweer
ders sub 1 t/m 3 t.a.v. eiser (als opvolger van vijfde verweerder) gegrond verklaart; 

het bestreden arrest, door aldus te oordelen en te besluiten, derhalve schending in
houdt van de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 3 januari 1958 betre:ffende de ces
sies en inpandgevingen van schuldvorderingen op de Belgische Staat uit hoofde van 
werken en leveringen en van de artikelen 1166, 1798 van het Burgerlijk Wetboek, 1445 
en 1539 van het Gerechtelijk Wetboek, alsook van de artikelen 1, 2, inzonderheid 
§ 1, 14 en 18 van de wet van 9 augustus 1955 betreffende het Wegenfonds zoals ge
wijzigd bij de wet van 5 januari 1977 : 

Overwegende dat artikel 1 van de wet van 3 januari 1958 betreffende de 
cessies en inpandgevingen van schuldvorderingen op de Belgische Staat uit 
hoofde van werken en leveringen, zoals het toen toepasselijk was, bepaalt dat 
particuliere schuldeisers van de aannemer van voor rekening van de Staat 
uitgevoerde ofuit te voeren werken geen derdenbeslag mogen leggen ofver
zet doen op de fondsen welke in de kassen van de rijksrekenplichtigen zijn 
gedeponeerd om aan de aannemers te worden uitgekeerd; dat, krachtens ar
tikel 2 van diezelfde wet, onder de bepalingen van voornoemd artikel 1 niet 
vallen de schuldvorderingen voortkomende uit de lonen en bezoldigingen van 
de door gezegde aannemers tewerkgestelde werknemers en de bedragen ver
schuldigd voor de leveringen van materialen en andere voorwerpen, welke 
dienen voor de uitvoering van de voor rekening van de Staat verrichte of te 
verrichten werken; 

Dat krachtens die bepalingen de schuldvorderingen voortkomende uit be
paalde aldaar genoemde werken uitgevoerd voor rekening van de Bel
gische Staat bevoorrecht zijn; 

Overwegende dat uit de bepalingen van artikel2, § 1, eerste, tweede en 
derde lid, van de wet van 9 augustus 1955, betreffende het Wegenfonds, volgt 
dat de aldaar vermelde werken die in opdracht van het Wegenfonds wor
den uitgevoerd, voor rekening van de Staat worden uitgevoerd; 

Dat hieruit volgt dat het arrest, hoewel het vaststelt dat de werken uit
gevoerd werden in opdracht van het Wegenfonds dat een zekere autono
mie genoot ten aanzien van de Belgische Staat, de in het middel aangewe
zen wettelijke bepalingen niet schendt door te beslissen dat een beslag 
rechtsgeldig kon worden gelegd in handen van de Belgische Staat en dat de 
onderaannemers zich mitsdien op het voorrecht van de wet van 3 januari 1958 
konden beroepen; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

9 maart 2000 - 1 e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete, voor
zitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal- Advo
caten : mrs. De Gryse, Verbist, Geinger, Butzler en Claeys Bouuaert. 
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Nr. 163 

1 e KAMER - 9 maart 2000 

1° BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN- ALGEMEEN- BETEKENING VAN EEN 
DAGVAARDING AAN HET VLAAMS GEWEST- NIET-VERMELDING VAN DE BEVOEGDE PROCES
VERTEGENWOORDIGER. 

2° GEMEENSCHAP EN GEWEST- VLAAMS GEWEST- BETEKENING vAN EEN DAGVAAR
DING AAN HET VLAAMS GEWEST - NIET-VERMELDING VAN DE BEVOEGDE PROCES
VERTEGENWOORDIGER. 

3° S'IEDENBOUW - VERKAVELING - V66R DE WET VAN 22 DEC. 1970 VERLEENDE 
vERKAVELINGSVERGUNNING- OVERGANGSMAATREGELEN- KAVEL GELEGEN AAN EEN BE
STAANDE UITGERUSTE WEG. 

1 o ·en 2° Wanneer het Vlaams Gewest gedagvaard wordt, verplicht geen wettelijke be
paling tot het vermelden in de dagvaarding van de bevoegde procesvertegenwoordiger 
of van het orgaan dat bevoegd is om in rechte op te treden (1). (Artt. 702, 703 Ger.W., 
82 Bijz. Wet 8 aug. 1980.) 

3° Wanneer op een v66r de wet van 22 dec. 1970 verleende verkavelingsvergunning de 
overgangsbepaling van art. 74, § 3, Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw toe
passelijk is, vermag de rechter die vaststelt dat meerdere, aan een uitgeruste weg ge
legenpercelen verkocht en de verkoopakten geregistreerd werden v66r de inwerking
treding van de wet van 22 dec. 1970, te oordelen dat de verkaveling wat de verkochte 
kavels betreft niet vervallen is; daaraan doet niet af de omstandigheid dat de ver
gunning met betrekking tot andere kavels zou vervallen zijn door de niet-uitvoering 
van wegenwerken (2). (Art. 74, §§ 3 en 4, Wet Ruimtelijke Ordening en Steden
bouw.) 

(VLAAMS GEWEST T.V. ... E.A.) 

ARREST 

(A.R. C.97.0349.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest gewezen op 20 mei 1997 door 
het Hof van Beroep te Gent; 

Over het eerste middel gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 3 en 82 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 

hervorming der instellingen (zoals van kracht zowel v66r als na de wijziging bij de bij
zondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur), 43, 
3°, 702, 2°, 703, inzonderheid lid 1, 860, 861 en 862 van het Gerechtelijk Wetboek (zo
als van kracht v66r de wijzigende wet van 3 augustus 1992), 

doordat het bestreden arrest de vordering van eerste en tweede verweerders ge
steund op de artikelen 6 en 7 van de Monumentenwet ontvankelijk en principieel ge
grond verklaart t.a.v. eiser, eiser veroordeelt tot betaling aan voormelde verweer
ders van een provisie van 500.000 BEF., en de beslissing van ontvankelijkheid op de 
volgende overwegingen laat steunen : 

"5.1. Nietigheid exploot Vlaams Gewest- Vlaamse Gemeenschap. (Eiser) stelt dat 
de dagvaarding in de zaak A.R. 1709/83, zowel aan het Vlaams Gewest als aan de 

(1) Zie Cass., 20 feb. 1992, A.R. 9061, nr. 327; 12 sept. 1996, A.R. C.95.0308.F, nr. 306; ERE
WAYS, E., De overheid als procespartij, R.Cas., 1997 (163), nr. 3. 

(2) Zie R.v.St., 20 april 1989, R. W, 1991-92, 712, met noot A. Van Mensel. 
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Vlaamse Gemeenschap, niet rechtsgeldig zou zijn betekend omdat erin vermeld wordt 
dat het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap gedagvaard worden in de per
soon van de Voorzitter van de Vlaamse Executieve. Een dergelijke betwisting heeft be
trekking op een eventuele nietigheid van het inleidend exploot wegens onjuiste ver
melding. Geen enkele wettekst verplicht, wat de rechtspersoon aangaat, tot het 
vermelden van de bevoegde procesvertegenwoordiger of van het orgaan dat bevoegd 
is om in rechte op te treden. 

(Eiser) werpt dan ook ten onrechte de nietigheid (verkeerdelijk gesteld als onont
vankelijkheid) van de dagvaarding op. 

Weze trouwens opgemerkt dat, zelfs de onjuiste opgave van een wel in de wet voor
geschreven vermelding, slechts tot nietigverklaring kan aanleiding geven bij belangen
schade. 

Belangenschade wordt niet in het minst bewezen. 

De vermeldingen zijn voldoende om iedere twijfel om trent de juiste identiteit van 
de gedaagden weg te nemen." (arrest p. 5, sub 5.1.), 

terwijl het Vlaams Gewest krachtens artikel 3 van de bijzondere wet van 8 augus
tus 1980 tot hervorming der instellingen rechtspersoonlijkheid heeft; 

krachtens artikel 82 van dezelfde bijzondere wet van 8 augustus 1980 het Ge
west in en buiten rechte door de Regering (v66r de wijziging bij de bijzondere wet van 
16 juli 1993 de Executieve) wordt vertegenwoordigd, en de rechtsgedingen van het Ge
west, als eiser of als verweerder, namens de Regering (voorheen de Executieve) wor
den gevoerd, ten verzoeke van het door deze aangewezen lid; uit voormelde wetsbe
palingen, die de openbare orde raken, voortvloeit dat de vordering tegen het Vlaams 
Gewest slechts ontvankelijk en de dagvaarding aan het Gewest slechts rechtsgeldig 
is indien ze is gericht tegen het Gewest vertegenwoordigd door de Regering (voor
heen Executieve) en niet door diens Voorzitter evenmin als een door haar aangewe
zen lid; de door eerste en tweede verweerders ingestelde vordering krachtens de dag
vaarding van 18 mei 1983, en zoals door het arrest vastgesteld, was gericht tegen het 
Vlaams Gewest "in de persoon van de Voorzitter van de Vlaamse Executieve" en werd 
betekend aan het kabinet van die Voorzitter; gericht t.a.v. een persoon die niet be
voegd is het Vlaams Gewest in rechte te vertegenwoordigen, diende de door eerste en 
tweede verweerders tegen eiser ingestelde vordering derhalve onontvankelijk en de 
dagvaarding ongeldig te worden verklaard; 

de bepalingen m.b.t. de op straffe van nietigheid in het exploot van betekening voor
geschreven vermeldingen niet terzake dienend zijn, 

zodat het bestreden arrest, door tot de geldigheid van de dagvaarding en de ont
vankelijkheid van de vordering te besluiten, de regelen m.b.t. de procesvertegen
woordiging van eiser miskent, derhalve de artikelen 3 en 82 van de bijzondere wet van 
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (zowel v66r als na de wijziging bij de 
bijzondere wet van 16 juli 1993) en 703, inzonderheid lid 1, van het Gerechtelijk Wet
hoek schendt, en eveneens schending inhoudt van de artikelen 43, 3°, 702, 2°, 860, 861 
en 862 van het Gerechtelijk Wetboek (zoals van kracht v66r de wijzigende wet van 3 
augustus 1992) inzoverre het zijn beslissing op deze wetsbepalingen steunt : 

Overwegende dat, krachtens artikel 3 van de bijzondere wet van 8 au
gustus 1980 tot hervorming van de instellingen het Vlaams Gewest rechts
persoonlijkheid heeft; dat krachtens het te dezen toepasselijk artikel 82 van 
die wet de Executieve het Gewest in rechte vertegenwoordigt en het Ge
west wordt gedagvaard aan het kabinet van de voorzitter van de Execu
tieve; dat de rechtsgedingen van het Gewest, als eiser of verweerder, wor
den gevoerd namens de Executieve ten verzoeke van het door deze 
aangewezen lid; 

Overwegende dat, krachtens artikel 703, tweede lid, van het Gerechte
lijk Wetboek, het voldoende is voor de identiteit van de rechtspersonen, hun 
benaming, hun rechtskarakter en hun maatschappelijke zetel in de dag
vaarding op te geven; 
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Overwegende dat uit die bepalingen volgt dat aileen het Vlaams Gewest 
rechtspersoonlijkheid heeft en in rechte kan optreden; 

Overwegende dat de verweerders sub 1 en 2 op 18 mei 1983 het Vlaams 
Gewest hebben gedagvaard in de persoon van de voorzitter van de Vlaamse 
Executieve; 

Overwegende dat het arrest oordeelt dat met betrekking tot rechtsperso
nen geen wettelijke bepaling verplicht tot het vermelden van de bevoegde 
procesvertegenwoordiger of van het orgaan dat bevoegd is om in rechte op 
te treden; dat het arrest beslist dat de vermeldingen in de dagvaarding vol
doende zijn om geen twijfel te laten over de juiste identiteit van degene die 
gedagvaard wordt; 

Dat het arrest zodoende zijn beslissing naar recht verantwoordt; 
Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 6, § 1, I, 7°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 

tot hervorming der instellingen (zoals gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augus
tus 1988 tot hervorming der instellingen), 1, eerste lid, van de wet van 5 maart 1984 
betreffende de saldi en de lasten van het verleden van de Gemeenschappen en de Ge
westen en de nationale economische sectoren, en 7 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 eerste en tweede verweerders ge
steund op de artikelen 6 en 7 van de monumentenwet ontvankelijk en principieel ge
grond verklaart t.a.v. eiser als rechtsopvolger van derde verweerder en van de Vlaamse 
Gemeenschap, eiser veroordeelt tot betaling aan eerste en tweede verweerders van een 
provisie van 500.000 BEF., en de beslissing van ontvankelijkheid t.a.v. eiser als rechts
opvolger van derde verweerder op volgende overwegingen laat steunen : 

"5.2. Ontvankelijkheid t.o.v. de Belgische Staat. 
Bij de op 1 oktober 1980 in werking getreden wet van 8 augustus 1980 houdende 

de bijzondere wet tot hervorming der instellingen, werd bepaald dat de Raad en de Exe
cutieve van de Vlaamse Gemeenschap bevoegd werden voor het cultureel patrimo
nium, zijnde een van de culturele aangelegenheden, bedoeld in art. 59bis, § 2, 1°, van 
de Grondwet. 

Deze wet van 8 augustus 1980 werd door de wet van 8 augustus 1988 gewijzigd en 
ingevolge deze wijziging is de materie monumenten en landschappen een aangele
genheid, bedoeld in art. 107quater van de Grondwet (art. 39 Gee. G.W.) waarvoor het 
Vlaams Gewest bevoegd is. De staatshervorming van 1980 heeft aldus deze aange
legenheid overgeheveld naar de Gewesten en Gemeenschappen. 

Terecht merken (eerste en tweede verweerders) op dat deze wet de verantwoorde
lijkheden voor het verleden niet regelt. 

Dit probleem wordt pas geregeld door de wet van 5 maart 1984. Dit laatste heeft 
echter slechts invloed op een eventuele aansprakelijkheidsvordering doch niet op een 
vordering tot aankoop in toepassing van art. 7, voorlaatste lid, van de wet van 7 au
gustus 1931. Op het ogenblik van de dagvaarding behoorde deze bevoegdheid tot de 
Vlaamse Gemeenschap. 

(Eerste en tweede verweerders) wisten dit trouwens nu zij hun verzoek tot aan
koop tot deze laatste hebben gericht. 

De eerste rechter wordt terzake gevolgd. 
5.3. Ontvankelijkheid- rechtsopvolging Vlaams Gewest -Vlaamse Gemeen

schap. De bevoegdheid tot aankoop in toepassing van art. 7, voorlaatste lid, van de wet 
van 7 augustus 1931 behoorde op het ogenblik van de dagvaarding inderdaad tot de 
bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap. 

Door de wet van 8 augustus 1988 wordt deze bevoegdheid echter overgeheveld naar 
het Vlaams Gewest (zie hierboven punt 5.2.). 
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Terecht stelt de eerste rechter dat bij de beoordeling rekening dient gehouden met 
dit nieuw element gezien er nog geen uitspraak was gedaan m.b.t. de ontvankelijk
heid. 

Bij de inleidende dagvaarding werd de vordering gesteld zowel t.a.v. het Vlaams Ge
west als t.a.v. de Vlaamse Gemeenschap. 

Dit gebeurde duidelijk uit veiligheidsoverwegingen wat, rekening houdend met de 
problematiek, meer dan begrijpelijk is. 

Waar dus bij aanvang van de procedure de Vlaamse Gemeenschap bevoegd was, is 
thans terloops de procedure het Vlaams Gewest bevoegd geworden. 

Het is derhalve logisch en proceseconomisch meer dan verantwoord dat de eerste 
rechter de vordering ontvankelijk verklaart tegen de Vlaamse Gemeenschap, doch ver
staat dat deze vordering wordt voortgezet tegen het Vlaams Gewest, ook gedag
vaard bij de inleidende akte. Het gaat niet op dat de vordering eerst onontvankelijk 
zou worden verklaard t.a.v. het Vlaams Gewest om deze laatste dan via een dagvaar
ding in gedwongen tussenkomst terug in de procedure te moeten betrekken gelet op 
de intussen plaatsgegrepen rechtsopvolging" (arrest p. 5-7, sub 5.2 en 5.3), 

terwijl artikel6, § 1, I, 7°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 (zoals ge
wijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988) de aangelegenheid betreffende de 
monumenten en landschappen aan de gewesten opdraagt; 

krachtens artikel 1, eerste lid, van de wet van 5 maart 1984 betreffende de saldi en 
de lasten van het verleden van de Gemeenschappen en de Gewesten en de natio
nale economische sectoren het Vlaams Gewest gehouden is tot de lasten die voort
vloeien uit beslissingen of verbintenissen die, vanaf 1 januari 1975, in de aangele
genheden bedoeld in artikel 6, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 zijn 
genomen of aangegaan ingevolge beraadslagingen van de ministeriele comites voor 
Vlaamse gewestelijke aangelegenheden en van de ministeriele comites voor het Vlaams 
Gewest; 

voormelde bepaling van de wet van 5 maart 1984 geen andere voorwaarden op
legt dan dat de lasten het gevolg zijn van verbintenissen ofbeslissingen aangegaan 
of genomen vanaf 1 januari 1975 in de aangelegenheden bedoeld in artikel 6, § 1, van 
de bijzondere wet van 8 augustus 1980 ingevolge beraadslagingen van de ministe
riele comites; het onverschillig is of de gevolgen die uit die beslissingen ofverbinte
nissen voortvloeien, door een rechtmatige dan wel een onrechtmatige overheids
daad zijn veroorzaakt, 

en terwijl artikel 7 van de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van monumen
ten en landschappen (zoals van kracht v66r het decreet van het Vlaams Parlement van 
16 april1996) in een vergoedingsregeling voorziet ten laste van de overheid ten be
hoeve van eigenaars voor het nadeel dat hen wordt berokkend tengevolge van de rang
schikking van hun goed als monument of landschap; deze vergoedingsregeling, die twee 
wijzen van vergoeding voorziet, nl. een schadevergoeding of de aankoop van het goed 
door de overheid, een aansprakelijkheidsregeling wegens rechtmatig overheidsop
treden uitmaakt, vergelijkbaar met de planschaderegeling van artikel 37 van de Steden
bouwwet; 

de op grond van artikel 7 van voormelde wet van 7 augustus 1931 op de overheid 
rustende verplichtingen, net zoals de op de artikel 37 Stedenbouwwet gesteunde ver
goeding wegen planschade, onder de lasten vallen zoals bedoeld in artikel 1 van de wet 
van 5 maart 1984, waartoe het Gewest is gehouden indien het rangschikkings
besluit dateert van na 1 januari 1975 en genomen is ingevolge beraadslagingen van 
de ministeriele comites, 

zodat het bestreden arrest, door te oordelen dat de in artikel 1 van de wet van 5 
maart 1984 vervatte regel van rechtsopvolging van de Staat door het Gewest niet toe
passelijk is inzake de vergoedingsregeling van artikel 7 van de Monumentenwet, meer 
bepaald inzake de vordering tot aankoop door de overheid, en door te oordelen dat het 
Gewest tot de verplichtingen van artikel 7 van de Monumentenwet is gehouden nu, 
op het ogenblik van de dagvaarding op 18 mei 1983 de Vlaamse Gemeenschap krach
tens de bijzondere wet van 8 augustus 1980 bevoegd was inzake monumenten en land
schappen en deze bevoegdheid door de bijzondere wet van 8 augustus 1988 overge
heveld werd naar het Vlaams Gewest, zonder de voorwaarden van de rechtsopvolging 
van artikel1 van de wet van 5 maart 1984 te onderzoeken, de artikelen 6, § 1, I, 7°, 
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van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 (zoals gewijzigd bij de bijzondere wet van 
8 augustus 1988) en 1 van de wet van 5 maart 1984 betreffende de saldi en de las
ten van het verleden van de Gemeenschappen en de Gewesten en de nationale eco
nomische sectoren schendt; het arrest bovendien ook schending inhoudt van artikel 
7 van de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van monumenten en landschap
pen (zoals van kracht v66r het decreet van het Vlaams parlement van 16 april1996) 
inzoverre het de in deze wetsbepaling vervatte regeling niet als een aansprakelijkheids
regeling, zij het wegens rechtmatige overheidsdaad, aanziet : 

Overwegende dat het arrest oordeelt dat op het ogenblik van de dagvaar
ding van 18 mei 1983 de bevoegdheid inzake monumenten en landschap
pen behoorde aan de Vlaamse Gemeenschap en beslist dat terzake de eer
ste rechter wordt gevolgd; 

Dat de eerste rechter oordeelt dat die bevoegdheid ten tijde van de dag
vaarding niet tegelijkertijd kon behoren aan derde verweerder en aan de 
Vlaamse Gemeenschap, dat aileen deze laatste bevoegd was en dat "dien
volgens (. .. )de (verweerders sub 1 en 2) de hoedanigheid (misten) (. .. ) te
gen de Belgische Staat de hogerbedoelde vordering in te stellen; dat hij be
slist dat de vordering van de verweerders sub 1 en 2 tegen de derde 
verweerder niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat het arrest verder oordeelt dat artikel 1 van de wet van 
8 augustus 1988 tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 
hervorming der instellingen de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeen
schap naar het Vlaams Gewest heeft overgeheveld; dat eiser gedurende de 
procedure bevoegd is geworden en het derhalve logisch en proceseconomisch 
meer dan verantwoord is dat de vordering wordt voortgezet tegen eiser die 
ook in eerste aanleg was gedagvaard; 

Overwegende dat zulks een voldoende grondslag vormt voor de beslis
sing om eiser, als rechtsopvolger van de Vlaamse Gemeenschap, te veroor
delen tot het betalen aan de verweerders sub 1 en 2 van een provisie van 
500.000 BEF op grond van a.ttikel 7 van de wet van 7 augustus 1931; 

I 

Overwegende dat de door eiser aangevoerde grieven geen gevolgen heb
ben voor de wettigheid van de bekritiseerde beslissing, derhalve, ook al wa
ren ze gegrond, niet tot cassatie kunnen leiden; 

Dat het middel niet ontvankelijk is; 

Over het derde middel gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 159 van de Grondwet, 6 van het Burgerlijk Wetboek, 6, 

7 van de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van monumenten en landschap
pen (zoals van kracht v66r het decreet van het Vlaams Parlement van 16 april 1996 
houdende bescherming van landschappen), 37, 57,§ 4, 57bis, § 4 en§ 5, en 74, in
zonderheid § 2, van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruim
telijke ordening en van de stedenbouw (zoals gewijzigd bij wet van 22 december 1970 
en zoals van kracht v66r de coiirdinatie bij decreet van het Vlaams Parlement van 22 
oktober 1996 betreffende de ruimtelijke ordening), 

doordat het bestreden arrest de vordering van eerste en tweede verweerders ge
steund op de artikelen 6 en 7 van de Monumentenwet ontvankelijk en principieel ge
grond verklaart t.a.v. eiser, eiser veroordeelt tot betaling aan eerste en tweede ver
weerders van een provisie van 500.000 BEF., en deze beslissing op o.m. volgende 
overwegingen laat steunen : 

"5.4.2.1. Verval van de verkavelingsvergunning. 
De verkavelingsvergunning dateert van 22 augustus 1963. 
(Eerste en tweede verweerders) kochten de percelen op regelmatige wijze aan op 16 

december 1969. De percelen liggen aan een bestaande, uitgeruste weg (straat Bel
lem naar Lotenhulle). 
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Voor deze percelen mocht zonder meer bouwtoelating gegeven worden (zie 
verkavelingsvergunning van 22 augustus 1963). 

Oorspronkelijk voorzag de Stedenbouwwet van 29 maart 1962 niet in het verval van 
de verkavelingsvergunning. Het verval van de verkavelingsvergunning wordt door de 
wetgever in 1970 in de Stedenbouwwet ingevoerd (art. 57 en 57bis), voornamelijk om 
speculatie via verkavelingen tegen te gaan. 

De overgangsbepaling van art. 74 heeft tot doel alle discriminatie onder verkave
laars te vermijden (vergunningen verleend voor of na de inwerkingtreding van de wets
wijziging). (Eiser) kan niet worden gevolgd waar (hij) stelt dat op grond van art. 74 
Stedenbouwwet dd. 22.12. 70 de verkavelingsvergunning in kwestie op zijn geheel is 
komen te vervallen ook wat betreft de reeds verkochte kavels. 

Dit staat niet in de wet en is in strijd met de geest en de economie van de wets
wijziging. 

De staatssecretaris voor ruimtelijke ordening, de heer D'Hoore, bevestigde uit
drukkelijk dat, ook bij toepassing van art. 74, de vergunning ten overstaan van de reeds 
verkochte kavel, naar analogie van art. 37 paragr. 4, niet vervalt (Pari. Vr. en Antw., 
kamer B.Z. 1974, 28 mei 1974, 181). 

Hoe kan de koper van kavels, die gelegen zijn aan een openbare weg, verantwoor
delijk gesteld worden ofwel voor het feit dat de verkavelaar een onvoldoende aantal 
kavels verkoopt, ofwel, en dit is nog minder relevant, de wegen niet aanlegt die be
trekking hebben op andere kavels. 

Het is duidelijk dat de verkaveling alleen maar kan vervallen in hoofde van de 
verkavelaar, maar niet in hoofde van de kopers van de kavels. Zij zijn immers niet aan
sprakelijk, noch voor de aankoop, noch voor de aanleg der wegen. 

De Raad van State heeft dit beginsel trouwens bevestigd in zijn arrest van 20 april 
1989 nr. 32.441 inzake Van Ghysegem. 

De verkavelingsvergunning geeft aan de koper een individueel verworven recht. Trou
wens de overheid zelf bevestigde meerdere malen dat de verkaveling voor de perce
len, gelegen aan de openbare weg, waaronder de percelen in kwestie, niet vervallen 
was. (zie: 

- het Stedenbouwkundig attest nr. 2 d.d. 12 april 1976 

- de brief staatssecretaris D'Hoore d. d. 2 juni 1976 

- het advies van de Streekcommissie van Advies, B.S. 1 april 1978, blz. 3. 700 

-de bouwtoelating verleend na 1972 voor de loten 17, 29 en 30). 

De verkaveling was duidelijk niet vervallen t.o.v. (eerste en tweede verweerders). 
De eerste rechter wordt gevolgd; zijn pertinente argumentatie terzake overgeno
men. 

5.4.2.2. Bestemming natuurgebied in het gewestplan. 

Uit de bestemming "natuurgebied" voorzien in het gewestplan Eeklo-Aalter kan t.o.v. 
de kwestieuze percelen geen bouwverbod afgeleid worden. De niet-vervallen 
verkavelingsvergunning werd, na het van kracht worden van dit gewestplan, niet in 
herziening gesteld overeenkomstig art. 43 Stedenbouwwet. De Raad van State on
derstreepte reeds duidelijk dat uit art. 43, derde lid, 1°, Stedenbouwwet volgt dat de 
bepalingen en grafische voorschriften van een gewestplan niet tot gevolg hebben dat 
de ermee strijdige bepalingen en voorschriften van een vroeger vergunde verkave
ling van rechtswege hun materiele rechtskracht verliezen. Een uitdrukkelijke, bij
komende beslissing, m.n. de in herzieningstelling is vereist (R. v. St., Steeno, nr. 23.832, 
20 februari 1983, punt 9.3.5., De Gemeente, 1984, 138). 

5.4.3. Nu de verkaveling niet vervallen is in hoofde van (eerste en tweede verweer
ders) en het gewestplan niet primeert op de voorschriften van deze verkaveling, blijft 
slechts een rechtsgrond over om het bouwverbod t.o.v. kwestieuze percelen te funde
ren : het klasseringsbesluit. De eerste rechter wordt derhalve gevolgd waar hij stelt 
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dat (eerste en tweede verweerders) aanspraak kunnen maken op toepassing van art. 
7 van de wet van 7 augustus 1931" (arrest p. 7-9, sub 5.4.2.1., 5.4.2.2. en 5.4.3.), 

terwijl uit de artikelen 6 en 7 van de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van 
monumenten en landschappen (zoals van kracht v66r het decreet van 16 april 1996) 
voortvloeit dat het in artikel 7 van voormelde wet geregelde recht op vergoeding of op 
aankoop van het goed door de overheid onderworpen is aan de voorwaarde dat het door 
de betrokkene geleden nadeel voortvloeit uit de erfdienstbaarheden ofbeperkingen die 
door een rangschikkingsbesluit worden opgelegd; hieruit volgt dat slechts aan
spraak kan worden gemaakt op de vergoeding of het recht op aankoop van artikel 7 
van de Monumentenwet wanneer de werken, waarvoor toelating wordt geweigerd con
form de voorschriften van artikel 6 van de Monumentenwet, uitsluitend op grond van 
de door het rangschikkingsbesluit opgelegde erfdienstbaarheden zijn verboden en niet 
onmogelijk zijn op grond van dezelfde of andere in stedenbouwkundige voorschrif
ten vervatte beperkingen die reeds v66r het rangschikkingsbesluit van kracht wa
ren, 

en terwijl de wet van 29 maart 1962 v66r de wijziging bij wet van 22 december 1970 
hoogstens een verkaveling met of zonder infrastructuurwerken kende maar geen ge
wag maakte van een gemengde verkaveling of een verkaveling in fasen, en even
min een verval van de verkavelingsvergunning voorzag; 

de wijzigende wet van 22 december 1970 de verkavelingen in verschillende soor
ten heeft ingedeeld en het verval van de verkavelingsvergunning in de Stedenbouw
wet heeft ingevoerd; artikel57, § 4, aldus voor de verkavelingen die geen infrastructuur
werken omvatten een verval van de vergunning voor de niet-verkochte percelen voorziet 
indien binnen de vijf jaar de verkoop van tenminste een derde van de kavels niet is 
geregistreerd; artikel 57bis, § 4, bepaalt dat de vergunning voor verkavelingen die 
infrastructuurwerken noodzaken voor het geheel vervalt indien de werken niet bin
nen de vijfjaar zijn uitgevoerd; bij dergelijke verkavelingen krachtens artikel57bis, 
§ 3, geen verkoop van loten is toegelaten zolang de werken niet zijn uitgevoerd; in 
§ 5 van artikel 57bis tenslotte wordt gesteld dat voor de verkavelingen in fasen de ver
gunning het tijdstip van verval, voor elke fase, behalve de eerste, moet bepalen; 

deze wetsbepalingen echter niet gelden voor verkavelingen die reeds bestonden op 
het ogenblik van de inwerkingtreding van de wet van 22 december 1970; voor die ver
kavelingen door de wet van 22 december 1970 overgangsbepalingen werden voor
zien; artikel 74 van de Stedenbouwwet aldus de bestaande verkavelingen opdeelt naar
gelang de datum van afgifte van de verkavelingsvergunning en naargelang ze al dan 
niet infrastructuurwerken omvatten; artikel 74 echter, behoudens speciale aan
vraag van de verkavelaar geen speciale regeling toelaat voor verkavelingen die ge
deeltelijk wel en gedeeltelijk niet gepaard gingen met infrastructuurwerken ofver
kavelingen in fasen; elke verkaveling van v66r de inwerkingtreding van de wet van 
22 december 1970 derhalve in principe als een geheel dient beschouwd en aldus on
derworpen is aan een vervalregime; 

dit voor verkavelingen met infrastructuurwerken tot gevolg heeft dat zij overeen
komstig artikel 74, § 2, van de Stedenbouwwet voor het geheel vervallen door niet
uitvoering van de werken binnen de in artikel 74, § 2, bepaalde tijd; dit met zich mee
brengt dat de verkrijger van een lot binnen dergelijke verkaveling zich niet meer op 
de verkavelingsvergunning kan beroepen bij de aanvraag van een bouwtoelating, welke 
zij echter wel blijven bekomen zolang hun grond in een bouwzone ligt en voldoet aan 
de objectieve criteria om als bouwgrond te kunnen worden beschouwd; deze verkrij
ger de aldus vervallen verkavelingsvergunning ook niet meer kan inroepen tegen een 
later gewestplan waarin een wijziging in de bestemming van de grond wordt aange
bracht; dit gewestplan hem in dat geval volledig tegenstelbaar is zonder dat een her
ziening van de verkavelingsvergunning of van een gemeentelijk plan van aanleg con
form artikel 43, derde lid, Stedenbouwwet is vereist; hij in dat geval eventueel een 
beroep kan doen op de planschaderegeling van artikel37 van de Stedenbouwwet of 
op de aansprakelijkheidsregeling van de artikelen 1382 e.v. van het Burgerlijk Wet
hoek, 

en terwijl de litigieuze verkavelingsvergunning van 22 augustus 1963, zo blijkt uit 
de niet-betwiste feitelijke gegevens van de zaak, een verkaveling betrof die 
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infrastructuurwerken omvatte; deze vergunning derhalve, bij gebreke aan uitvoe
ring van de werken binnen de in artikel 74, § 2, van de Stedenbouwwet voorgeschre
ven termijn op 22 december 1970 was vervallen, voor het geheel van de verkaveling 
en dus ook voor de reeds verkochte percelen, ook al waren deze aan een bestaande uit
geruste weg gelegen; 

eerste en tweede verweerders zich derhalve vanaf dat ogenblik niet meer op de 
verkavelingsvergunning konden beroepen; de bij K.B. van 24 maart 1978 vastge
stelde bestemming van natuurgebied met het hieraan verbonden bouwverbod der
halve in elk geval aan eerste en tweede verweerders tegenstelbaar was, zonder dat een 
herziening van de verkavelingsvergunning of van een bijzonder plan van aanleg con
form artikel 43 van de Stedenbouwwet noodzakelijk was; eerste en tweede verweer
ders derhalve geen beroep konden doen op artikel 7 van de Monumentenwet indien 
het bouwverbod dat hen werd tegengeworpen reeds voortvloeide uit het bij K.B. van 
24 maart 1978 vastgestelde Gewestplan Eeklo-Aalter dat reeds bestond v66r het kwes
tieuze rangschikkingsbesluit van 27 november 1978; de door het arrest vermelde om
standigheid dat de overheid zelfin een stedenbouwkundig attest nr. 2 van 12 april1976, 
in een brief van staatssecretaris D'Hoore dd. 2 juni 1976, in een advies van de Streek
commissie en in een na 1972 verleende bouwtoelating, bevestigde dat de verkave
ling niet vervallen was voor de percelen gelegen aan de openbare weg, hieraan geen 
afbreuk doet, en voormelde overheidshandelingen zelfs, wegens strijdigheid met de wet
telijke vervalregeling van artikel 74 van de Stedenbouwwet, dat van openbare orde 
is, door de feitenrechter buiten beschouwing diende gelaten conform de artikelen 159 
van de Grondwet en 6 van het Burgerlijk Wetboek; 

zodat het bestreden arrest, door te oordelen dat de verkavelingsvergunning niet is 
vervallen voor wat de aan eerste en tweede verweerders verkochte kavels betreft, op 
grond van die vaststelling de in het Gewestplan Eeklo-Aalter vastgelegde bestem
ming van natuurgebied niet tegenwerpelijk te achten t.a.v. eerste en tweede verweer
ders en aldus geen v66r het rangschikkingsbesluit bestaand bouwverbod in aanmer
king te nemen, en door te oordelen dat het thans aan eerste en tweede verweerders 
tegengestelde bouwverbod zijn grondslag slechts vindt in het rangschikkingsbesluit 
van 27 november 1978 zodat eerste en tweede verweerders volgens het arrest toe
passing kunnen maken van artikel 7 van de Monumentenwet, de artikelen 6 en 7 van 
de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van monumenten en landschappen (zo
als van kracht v66r het decreet van het Vlaams Parlement van 16 april1996), 37, 43, 
derde lid, 57,§ 4, 57 his,§§ 4 en 5, en 74, inzonderheid § 2, van de wet van 29 maart 
1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw (zo
als gewijzigd bij wet van 22 december 1970 en zoals van kracht v66r de coordinatie 
bij decreet van het Vlaams Parlement van 22 oktober 1996) schendt; het arrest te
vens schending inhoudt van de artikelen 159 van de Grondwet en 6 van het Burger
lijk Wetboek inzoverre het zijn beslissing tot niet-vervallenverklaring van de liti
gieuze verkavelingsvergunning steunt op de in het arrest geciteerde overheids
handelingen waarin het niet-verval van de vergunning t.a.v. de aan de openbare weg 
gelegen percelen, waaronder de litigieuze Ioten, zou zijn bevestigd nu deze strijdig zijn 
met de van openbare orde zijnde vervalregeling van artikel 74 van de Stedenbouw
wet: 

Overwegende dat de beslissing van het arrest niet is gesteund op de erin 
geciteerde overheidshandelingen; 

Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist; 

Overwegende dat de overgangsbepalingen van artikel 7 4, § 2, van de 
Stedenbouwwet verband houden met de verkavelingen die gepaard gaan met 
de uitvoering van wegenwerken en artikel 74, § 3, betrekking heeft op ver
kavelingen uit te voeren langs een bestaande voldoende uitgeruste weg; dat 
het verval van de verkavelingsvergunning afhankelijk is van de uitvoe
ring van de verkaveling door de verkavelaar, zijnde naargelang van het ge
val, de uitvoering van de vereiste wegenwerken of de verkoop van de ka
vels; dat het verval van de vergunning een sanctie is, gericht tegen de 
verkavelaar, niet tegen de derde-koper; 
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Overwegende dat het arrest beslist op grond van de overgenomen rede
nen van de eerste rechter : dat de houder van de verkavelingsvergunning in 
de loop van de jaren 1968 en 1969 de kavels 17, 26, 27, 28, 29 en 30, alle ge
legen aan de uitgeruste weg Lotenhulle-Bellem verkocht en dat alle verkoop
akten voor de inwerkingtreding van de wet van 22 december 1970 werden 
geregistreerd, in welk geval er geen verval meer mogelijk was; 

Dat het arrest verder oordeelt dat : 

1. de verkaveling van 22 augustus 1963 in hoofde van de verweerders sub 
1 en 2, die de loten nrs. 27 en 28 hadden gekocht op 16 december 1969, niet 
is vervallen; 

2. de stelling van eiser waarbij op grond van artikel 7 4 van de Steden
bouwwet de verkavelingsvergunning in zijn geheel is vervallen ook wat be
treft de verkochte kavels niet kan worden gevolgd; 

Dat de appelrechters zodoende de in het middel aangewezen wetsbepa
lingen niet schenden; 

Overwegende dat het middel voor het overige afgeleid is uit de vergeefs aan
gevoerde schending van artikel 7 4 van de Stedenbouwwet; 

Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen; 

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

9 maart 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter - Verslag
gever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. De Gryse, Van Heeke en Biitzler. 

Nr. 164 

1 e KAMER - 9 maart 2000 

1o FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJKAK
KOORD- GEVOLGEN (PERSONEN. GOEDEREN. VERBINTENISSEN)- SCHULDVORDERIN
GEN- VRAAG OF DE GELIJKHEIDSREGEL TOEPASSELIJK IS - DWINGEND RECHT. 

2° OPENBARE ORDE - BEGINSELEN VAN DWINGEND RECHT- SCHULDVORDERINGEN BIJ 
FAILLISSEMENT- VRAAG OF DE GELIJKHEIDSREGEL TOEPASSELIJK IS. 

3o FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AK
KOORD- GEVOLGEN (PERSONEN. GOEDEREN. VERBINTENISSEN)- ONTBINDING VAN EEN 
WEDERKERIGE OVEREENKOMST- VOORSCHOT ONTV ANGEN DOOR DE VERKOPER- TERUG
GA VE VAN HET VOORSCHOT- SAMENLOOP. 

4° OVEREENKOMST- RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN- TUSSEN PAR
TIJEN- WEDERKERIGE OVEREENKOMST- ONTBINDING- VOORSCHOT ONTV ANGEN DOOR DE 
VERKOPER- FAILLISSEMENT VAN DE VERKOPER- TERUGGAVE VAN HET VOORSCHOT- SA
MENLOOP. 
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1 o en 2° De vraag of de vordering van een schuldeiser onderworpen is aan de gelijkheids
regel bij faillissement dan wel zonder onderworpen te zijn aan de percenten
regeling rechtstreeks door de curator moet worden betaald, wordt geregeld door be
ginselen van dwingend recht. (Artt. 561 en 572 Faill.W., thans 46 en 108 Faill.W. 
1997.) 

3° en 4° De ontbinding van een wederkerige overeenkomst die gevorderd wordt v66r het 
faillissement van een der contractspartijen, maar erna wordt uitgesproken ten laste 
van de failliet, heeft tot gevolg dat de partijen in dezelfde toestand worden ge
plaatst als hadden zij geen overeenkomst gesloten; onverminderd zijn eventueel recht 
op compensatie komt de hoper echter in samenloop met de andere schuldeisers wan
neer hetgeen moet worden teruggegeven een som geld is die hij aan de verkoper als 
voorschot heeft betaald (1). (Artt. 1183, 1184 B.W., 561 Faill.W.) 

(MR WALRAVENS ·CURATOR FAILLISSEMENT ANDROMEDA 1ECHNOLOGIES B.VB.A. 
T. OPTION INTERNATIONAL N.V:) 

ARREST 

(A.R. C.98.0338.N) 

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

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 7, 8 en 9 van de wet van 16 december 1851 tot herzie

ning van het hypothecair stelsel, die titel XVIII van hoek III van het Burgerlijk Wet
hoek vormt, 444, 451, 452, 496, 561, 566, 567 en 568 van hoek III, titel I, van het Wet
hoek van Koophandel, vastgesteld bij wet van 18 april1851, getiteld "faillissement, 
bankbreuk en uitstel van betaling", en voor zoveel als nodig 16, 23, 24, 62, 99, 101, 
103 en 104 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997, en 1184 van het Burger
lijk Wetboek, evenals, voor zoveel als nodig, van het algemeen rechtsbeginsel van de 
gelijkheid van de schuldeisers in samenloop, waarvan artikel 8 van de Hypotheek
wet van 16 december 1851 een toepassing is, 

doordat het Hofvan Beroep te Brussel bij het bestreden arrest, rechtdoende op het 
incidenteel beroep van verweerster, dit gegrond verklaart en derhalve met wijzi
ging van de bestreden beslissing eiser qualitate qua veroordeelt tot terugbetaling van 
307.599 frank hoofdens terug te betalen voorschot, te vermeerderen met intrest te
gen de wettelijke rentevoet vanaf 26 september 1987 tot de datum van betaling op 
grond: 

"dat het (impliciet) incidenteel hoger beroep dat ertoe strekt (eiser q.q.) te horen ver
oordelen, tot de terugbetaling van het voorschot gegrond is, 

dat immers de vordering tot ontbinding van de overeenkomst door (verweerster) werd 
ingesteld voor de eerste rechter bij conclusie dd. 23 mei 1990, d.i. lang voor het fail
lissement dd. 26 juli 1993 van de oorspronkelijke eiseres, en dat de ontbinding te
rugwerkt ex tunc, zodat dit onderdeel ontsnapt aan de samenloop der schuld
eisers", 

terwijl artikelen 7, 8 en 9 van de Hypotheekwet, 444, 451 en 561 van de 
Faillissementswet (oud) het principe van de gelijkheid van de schuldeisers bevesti
gen, 

Uit voornoemde artikelen 7, 8 en 9 van de Hypotheekwet aldus volgt dat de goe
deren van de schuldenaar strekken tot gemeenschappelijke waarborg van de schuld
eisers en de prijs ervan evenredig wordt verdeeld onder hen, tenzij er tussen de schuld
eisers wettige redenen van voorrang bestaan, zijnde voorrechten en hypotheken, 

(1) Zie Cass., 12 sept. 1986, A.R. 4834 en 4933, nr. 19; CLOQUET, A., "Les concordats et la fail
lite", Les Novelles, Droit commercial, IV, Larcier, 1985, nr. 1466. 
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Blijkens artikel561 van de Faillissementswet het actief zal verdeeld worden zo
als hierin bepaald, na aftrek van de kosten en uitgaven voor het beheer van het fail
lissement, 

Bij toepassing van deze bepalingen een schuld slechts ten laste van de boedel kan 
worden gelegd wanneer de curator met het oog op het beheer van die boedel een ver
bintenis heeft aangegaan, met name door het voortzetten van de handelsactiviteiten 
van de gefailleerde, door het uitvoeren van zijn contracten of door het gebruik van zijn 
roerende of onroerende goederen, 

Slechts in die omstandigheden de boedel de overeenstemmende verbintenissen die 
volgen uit het beheer zal ten laste nemen en de kosten ervan dragen, 

De verbintenis derhalve door de curator qualitate qua moet zijn aangegaan met het 
oog op het beheer van de boedel en voortspruiten uit een initiatief van de curator, ge
nom en na het faillissement, opdat een schuld als een schuld van de boedel zou kun
nen worden omschreven, 

Aan voormelde voorwaarden niet is voldaan wanneer de verbintenis, waarvan door 
de schuldeiser de uitvoering wordt nagestreefd, volgt uit de vordering in ontbin
ding, die door deze schuldeiser tegen de gefailleerde werd ingesteld, alvorens het fail
lissement van voornoemde persoon werd geopend verklaard, 

De verbintenis tot terugbetaling van de geldsom, die in uitvoering van een op vraag 
van de schuldeiser ten nadele van de gefailleerde ontbonden verklaarde overeen
komst door de gefailleerde reeds werd ontvangen, niet alleen vreemd is aan elk ini
tiatief in hoofde van de curator met het oog op het beheer van de boedel, doch bo
vendien teruggaat tot de periode voorafgaand aan het faillissement, waarop, bij gebreke 
van wettige reden van voorrang, de regels van de samenloop van toepassing zijn, 

De ontbinding, die een verplichting tot teruggave van de wederzijds reeds uitge
voerde prestaties doet ontstaan, in beginsel immers terugwerkt ex tunc tot op het ogen
blik waarop de ontbonden overeenkomst werd gesloten c.q. het ogenblik waarop de vor
dering in rechte werd ingesteld, 

Bedoelde verplichting de vorm van een geldelijke vergoeding zal aannemen tel
kens wanneer teruggave in natura niet meer mogelijk is of de oorspronkelijke ver
bintenis bestond in de betaling van een geldsom, 

Op bedoelde verbintenis dan ook de regels van de samenloop van toepassing zijn, 
Overeenkomstig hoger vermelde bepalingen de schuldeiser, die de ontbinding van 

de overeenkomst v66r het openen van het faillissement vorderde, bijgevolg na fail
lietverklaring slechts aanspraak kan maken op een schuldvordering in de boedel wan
neer, zoals in onderhavige zaak, de terug te geven prestatie bestaat in het betalen van 
een geldsom, 

zodat het bestreden arrest, dat oordeelt dat verweerster ontsnapte aan de samen
loop en derhalve de curator qualitate qua veroordeelt tot terugbetaling van het reeds 
ontvangen voorschot, te vermeerderen met de intrest tegen de wettelijke intrest
voet tot de dag der betaling, om de enkele reden dat de yordering in ontbinding werd 
ingesteld v66r het faillissement, niet naar recht is verantwoord (schending van de ar
tikelen 7, 8 en 9 van de wet van 16 december 1851 tot herziening van het hypothe
cair stelsel, die titel XVIII van hoek III van het Burgerlijk Wetboek vormt, 444, 451, 
452 496, 561, 566, 567 en 568 van hoek III, titel I, van het Wetboek van Koophan
del, vastgesteld bij wet van 18 april1851, getiteld "faillissement, bankbreuk en uit
stel van betaling", en voor zoveel als nodig 16, 23, 24, 62, 99, 101, 102, 103 en 104 van 
de Faillissementswet van 8 augustus 1997, en 1184 van het Burgerlijk Wetboek, even
als, voor zoveel als nodig, van het algemeen rechtsbeginsel van de gelijkheid van de 
schuldeisers in samenloop waarvan artikel 8 van de hypotheekwet van 16 decem
ber 1851 een toepassing is) : 

Overwegende dat het arrest vaststelt dat : 
1. de B.V.B.A. Andromeda Technologies (hierna te noemen: Andromeda) 

zich ertoe had verbonden aan verweerster computerkaarten te leveren; 
2. verweerster een voorschot heeft betaald; 
3. Andromeda haar contractuele verplichtingen niet heeft uitgevoerd; 
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4. verweerster in rechte de ontbinding heeft gevraagd van de overeen
komst v66r er sprake was van enig faillissement van Andromeda; 

Dat het arrest de overeenkomst ontbonden heeft verklaard ten nadele van 
de inmiddels gefailleerde Andromeda en eiser q.q. heeft veroordeeld het sal do 
van het ontvangen voorschot terug te betalen; 

Over de door verweerster opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid van 
het middel : eiser heeft het beginsel niet betwist dat de verbintenis tot te
!uggave een verbintenis was van de failliete boedel zodat het middel nieuw 
IS: 

Overwegende dat de vraag of een vordering van een schuldeiser al dan niet 
onderworpen is aan de gelijkheidsregel bij faillissement en of de vordering 
zonder onderworpen te zijn aan de percentenregeling rechtstrer1.ts door de 
curator moet worden betaald, geregeld wordt door beginselen van dwin-. 
gend recht waarvan de schending voor het eerst in cassatie mag worden op
geworpen, mits er voor de vaststelling van de aangevoerde onwettigheid niet 
vereist is dat bepaalde feitelijke gegevens zouden worden vastgesteld die niet 
blijken uit de bestreden beslissing; 

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen; 
Over het middel zelf : 
Overwegende dat de ontbinding van een wederkerige overeenkomst met\ 

toepassing van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek, in beginsel terug
werkt; dat zij tot gevolg heeft dat de partijen in dezelfde toestand worden ge
plaatst als die waarin zij zich zouden bevinden als zij geen overeenkomst had
den gesloten; 

Dat die regel eveneens geldt wanneer een faillissement van een van de 
contractspartijen wordt uitgesproken maar de ontbinding gevorderd wordt 
voor het faillissement en erna wordt uitgesproken ten laste van de failliet 
na diens faillissement; 

Overwegende dat evenwel ingevolge het faillissement het vermogen van 
de schuldenaar moet worden vereffend ten bate van de schuldeisers met in
achtneming van de paritasregel en de teruggaveverplichting aan hieruit vol
gende beperkingen is onderworpen; 

Dat wanneer hetgeen moet worden teruggegeven een som geld is die door 
de koper aan een failliete verkoper als voorschot betaald is, de koper die voor 
het faillissement van de verkoper de ontbinding heeft gevorderd van de koop
verkoop en die ontbinding na het faillissement verkrijgen, geen recht heeft 
om dit bedrag bij voorrang te ontvangen op grond van de verkregen ant
binding van de overeenkomst maar in samenloop komt met de andere schuld
eisers,\ bnverminderd zijn eventueel recht op compensatie"IJ 

Overwegende dat de appelrechters oordelen dat de vordering van ver
weerster in verband met het betaalde voorschot ontsnapt aan de samen
loop van de schuldeisers; 

Dat zij zodoende artikel 444 van de Faillissementswet schenden; 
Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, ( ... ) veroordeelt tot terugbetaling van 307.599 BEF ver
meerderd met rente en uitspraak doet over de kosten; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de 
feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Be
roep te Antwerpen. 
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9 maart 2000 - 1 e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal-Advocaten: mrs. Gein
ger en Verbist. 

Nr. 165 

1 e KAMER - 9 maart 2000 

BESLAG- BEWAREND BESLAG- BESLAG INZAKE NAMAAK- DAAD VAN NAMAKING. 

Met een daad van namaking in de zin van art. 1481 Ger. W. wordt gelijkgesteld de in
voer of het in voorraad hebben in Belgie met het oog op het vervaardigen, het aan
bieden, het in het verkeer brengen of het gebruik van geoctrooieerde producten zon
der de toestemming van de octrooihouder. (Art. 1481 Ger.W.) 

(BASF AG T. ITICON N.V) 

ARREST 

CAR. C.98.0433.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 mei 1998 gewezen door 
het Hof van Beroep te Gent; 

Over het eerste middel, g !,t¥eld als volgt : 
schending van de artikelen 1319, 1320, 1322, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wet

hoek, 1138, 2°, 1481, meer bepaald lid 1 van het Gerechtelijk Wetboek, 27, in het bij
zonder 27, § 1, 28, in het bijzonder § 2, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindings
octrooien en van de algemene rechtsbeginselen van de autonomie der procespartijen, 
het beschikkingsbeginsel en van de verplichte eerbiediging van het recht van verde
diging, 

doordat het bestreden arrest het door verweerster ingestelde hoger beroep ge
grond verklaart, het vonnis a quo teniet doet, het derdenverzet gegrond verklaart, der
halve "de bestreden beschikking van de beslagrechter van 8 juli 1996 teniet doet" en 
eiseres tot de kosten veroordeelt, op grond (arrest, p. 4 en 5, nr. 4.1 en 4.2) dat "de voor
waarden voor het bekomen van een machtiging tot een beschrijving zoals gevraagd in 
het verzoekschrift van 19 juni 1996 niet aanwezig waren; artikel1481 Ger.W. be
oogt de houder van een intellectueel recht de mogelijkheid te geven om op te komen 
tegen de namaak van zijn beschermd product; uit de verstrekte inlichtingen niet blijkt 
of althans niet voldoende dat (verweerster) invoerder, aanbieder ofwat dan ook was 
van een nagemaakt product; men moet aannemen dat het door (verweerster) aange
boden product een product is dat door (eiseres) zelfis geproduceerd, zodat bezwaar
lijk van namaak sprake kan zijn; indien er enige twijfel over zou bestaan dat het door 
(verweerster) aangeboden product niet authentiek was, dan diende er geenszins een 
beroep te worden gedaan op de procedure van beslag inzake namaak; (eiseres) ( ... ) in 
de mogelijkheid (verkeerde) het aangeboden product te laten analyseren teneinde er 
de exacte samenstelling van te kennen; (. .. ) de enige vraag aan de orde is te weten of 
er prima facie aanwijzingen zijn dat (verweerster) een nagemaakt product heeft aan
geboden; deze vraag in de huidige stand van de procedure ontkennend dient te wor
den beantwoord"; 

terwijl, eerste onderdeel, de beweerde "namaak" die aanleiding kan geven tot "be
slag inzake namaak", in de zin van artikel1481 van het Gerechtelijk Wetboek, meer 
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bepaald tot de maatregelen van "beschrijving" in de zin van het eerste lid van deze 
wetsbepaling, geenszins impliceert dat het producten betreft die niet door de octrooi
houder zelf zijn geproduceerd en in die zin "niet authentiek" zijn; het criterium voor 
namaak in de zin van artikel1481 Ger.W. inderdaad niet de vraag is of de betrok
ken producten "authentiek" zijn in de zin van "vervaardigd door de octrooihouder" doch 
ofhet gaat om beweerde namaak in de zin van de artikelen 27, in het bijzonder § 1, 
en 28, § 2, van de Octrooiwet van 28 maart 1984, m.a.w. of de betrokken goederen 
waarop het octrooi betrekking heeft - zelfs indien door de octrooihouder vervaar
digd - werden aangeboden, in het verkeer gebracht, ingevoerd of in voorraad ge
houden zonder toestemming van deze octrooihouder in welk gevallaatstgenoemde het 
recht heeft zich tegen dergelijke handelingen te verzetten, eiseres in haar beroeps
conclusie ("aanvullende en vervangende conclusie", p. 7 onderaan) het bestaan van de 
vereiste toestemming betwistte; 

zodat het bestreden arrest, door te oordelen dat geen beroep kon worden gedaan op 
de "procedure van beslag inzake namaak", alleen omdat de door verweerster aange
boden producten door eiseres zelfwaren geproduceerd en in die zin "authentiek" wa
ren, een onwettig criterium aanwendt voor de toepassing van het wettelijk begrip na
maak in de zin van de artikelen 1481 van het Gerechtelijk Wetboek en 27, in het 
bijzonder 27, § 1, en 28, § 2, van de Octrooiwet, derhalve schending inhoudt van deze 
drie wetsbepalingen; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, krachtens artikel 27, § 1, a, van de Octrooiwet, het oc

trooi aan de octrooihouder het recht geeft iedere derde die niet zijn toe
stemming hiertoe heeft, te verbieden een voortbrengsel waarop het octrooi 
betrekking heeft te vervaardigen, aan te bieden, in het verkeer te bren
gen, te gebruiken dan wel daartoe in te voeren of in voorraad te hebben; 

Dat de vermelde wetsbepaling aldus met een daad van namaking gelijk
stelt de invoer of het in voorraad hebben in Belgie met het oog op het ver
vaardigen, het aanbieden, het in het verkeer brengen of het gebruik van geoc
trooieerde producten zonder de toestemming van de octrooihouder en de 
octrooihouder toelaat zich hiertegen te verzetten; 

Overwegende dat het arrest vaststelt dat : 
1. eiseres de octrooihouder is van het vervaardigingsprocede van de on

kruidverdelger bentazone, product dat wordt gecommercialiseerd onder de 
benaming Basagran; 

2. eiseres een deel van haar productie op de Chinese markt brengt; 
3. verweerster het product van Chinese origine op de Europese paral

lelle markt opspoort en aankoopt, en het verkoopt onder meer aan eiseres 
zelf en aan een van haar dochtervennootschappen; 

4. eiseres voorhoudt dat verweerster zich schuldig maakt aan namaking 
en op basis hiervan overeenkomstig artikel1481 van het Gerechtelijk Wet
hoek een beschrijvend beslag heeft gelegd; 

Overwegende dat het arrest dat oordeelt dat verweerster zich niet schul
dig heeft gemaakt aan namaking zodat eiseres niet gerechtigd is overeen
komstig artikel1481 van het Gerechtelijk Wetboek een beschrijvend be
slag te leggen, aileen op grond dat ''het door (verweerster) aangeboden product 
een product is dat door (eiseres) zelfis geproduceerd", de beslissing niet naar 
recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen lei

den; 
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behoudens in zoverre het 
de hogere beroepen ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hofvan Beroep te 
Brussel. 

9 maart 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter - Verslag
gever : de h. Londers - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal - Advocaat : mr. De Gryse. 

Nr. 166 

1 e KAMER - 9 maart 2000 

1o FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJKAK
KOORD - GEVOLGEN (PERSONEN. GOEDEREN. VERBINTENISSEN)- INPANDGEVING VOOR 
DOCHTERVENNOOTSCHAP- GEEN CONCRETE TEGENPRESTATIE- FAILLISSEMENT VAN DE 
PANDGEVER- TEGENWERPELIJKHEID AAN DE BOEDEL. 

2° PAND - INPANDGEVING VOOR DOCHTERVENNOOTSCHAP- GEEN CONCRETE TEGENPRES
TATIE - VERRICHTING OM NIET. 

1 o en 2° De omstandigheid dat de yandgever al dan niet het recht heeft hetgeen hi} be
taald heeft te verhalen op de schuldenaar wiens schuld gewaarborgd was door het 
pand, is niet bepalend voor de vraag of de pandgever voor zijn inpandgeving een te
genprestatie heeft verkregen; de rechter vermag te oordelen dat de inpandgeving om 
niet is gedaan wanneer hij vaststelt dat de pandgever voor die verrichting geen en
kele concrete tegenprestatie kreeg, maar enkel een algemeen belang had dat de schul
denaar goed zou gedijen en niet failliet zou worden verklaard (1); (Artt. 1105, 2077 
B.W., 445, eerste en tweede lid, Faill.W.) 

(KBC BANK N.V T. MR BRUNEEL - CURATOR FAILLISSEMENT TRAFFIC SERVICE N.V.) 

ARREST 

(A.R. C.99.0237.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 september 1998 ge
wezen door het Hof van Beroep te Antwerpen; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 445 van de wet van 18 april1851 houdende hoek III van 
het Wetboek van Koophandel (B.S., 24 april 1851), waarvan de authentieke Neder
landse tekst werd vastgesteld bij wet van 21 oktober 1997 (B.S., 27 november 1997) 
(oude Faillissementswet), zoals het artikel van kracht was v66r de ophe:ffing van de 
oude Faillissementswet door artikel149 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 
(B.S., 28 oktober 1997), 774, tweede lid, en 1138,2°, van het Gerechtelijk Wetboek, 

(1) In casu was de schuldenaar een dochtervennootschap van de pandgever. 
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waarin het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen is neer
gelegd, en van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging, en 2028 
en 2029 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat de app€llrechters de inpandgeving van het bedrag van 16.500.000 BEF ten 
gunste van eiseres strijdig achten met de artikelen 445, tweede en laatste lid, van de 
oude Faillissementswet en het hoger beroep van eiseres dienvolgens ongegrond ver
klaren, en wel op grond van de volgende overwegingen : 

"( ... ) dat volgens de toelichtingen van partijen het voormelde bedrag in feite af
komstig was van de Nederlandse moedervennootschap, B.V. VanDer Linden, en in het 
patrimonium van (N.V. Traffic Service) is terechtgekomen met de bedoeling het aan 
te wenden voor een kapitaalsverhoging van NV Eltrotec; 

( ... ) dat niet verduidelijkt wordt waarom deze kapitaalsverhoging geen doorgang heeft 
gevonden; dat wellicht rekening werd gehouden met een mogelijk nakend faillisse
ment in welk geval het ingebrachte kapitaal teloor zou gaan; dat door een construe
tie via inpandgeving van het kapitaal een verhaalsmogelijkheid bleefbestaan na su
brogatie in de rechten van de hoofdschuldenaar; dat mogelijk ook fiscale motieven 
hebben meegespeeld; 

( ... ) dat deze verhaalsmogelijkheid een rechtsgevolg is dat de wet aan de pandge
ver toekent en dit ongeacht of het pand onder bezwarende titel dan wel om niet werd 
verstrekt; dat (eiseres) zich derhalve niet op dit rechtsgevolg kan beroepen ten be
wijze dat het pand in kwestie onder bezwarende titel werd gegeven; 

( ... ) dat de inpandgeving gebeurde voor schulden van een derde, NV Eltrotec; 
( ... ) dat vaststaat dat de NV Eltrotec geen enkele concrete tegenprestatie leverde voor 

de inpandgeving; 
( ... ) dat niet wordt aangetoond welk concreet voordeel voor (NV Traffic Service) voort

vloeide uit het verlenen van het pand in kwestie; 
( ... ) dat (eiseres) niet kan volstaan met op algemene marrier te verwijzen naar 'het 

commercieel belang' dat de pandgever had; dat (eiseres) onterecht stelt dat 'een per
soonlijke of zakelijke borgtocht die een handelaar aflevert in het kader van zijn handels
activiteiten steeds als onder bezwarende titel moet worden aangezien'; dat het van de 
concrete omstandigheden afhangt of de inpandgeving gratis dan wel onder bezwa
rende titel geschiedt; dat overigens het commercieel karakter van het pand afhangt 
van de aard van de hoofdschuld; 

( ... ) dat het belang dat (NV Traffic Service) als moedervennootschap had dat haar 
dochtervennootschap goed gedijde weliswaar als de oorzaak voor de inpandgeving kan 
worden beschouwd maar op zich niet het voordeel oplevert dat bepalend is voor het 
al dan niet gratis karakter van de inpandgeving; dat het zeer wel denkbaar is dat een 
moedervennootschap zonder enige vorm van compensatie een pand ten voordele van 
haar dochtervennootschap verstrekt in een poging om deze te redden; dat de be
oogde redding, welke te dezen trouwens mislukte, wellicht het motief is geweest voor 
de pandverlener maar op zich niet het voordeel oplevert waardoor het pand als on
der bezwarende titel gegeven dient te worden aangezien; dat het belang dat (NV Traf
fic Service) had bij het blijven voortbestaan van NV Eltrotec onvoldoende is om het 
verstrekte pand niet als om niet verstrekt te beschouwen; 

( ... ) dat de omstandigheid dat de hoofschuldenaar een dochtervennootschap was van 
de pandgever op zich dan ook niet aantoont dat het pand onder bezwarende titel werd 
gegeven; 

(. .. ) dat het feit dat de gelden afkomstig waren van de Nederlandse vennootschap 
B.V. Van Der Linden, die zelf de moedervennootschap was van (NV Traffic Service) aan 
voorgaande geen afbreuk doet; dat dit integendeel bevestigt dat het kapitaal in feite 
toch niet voor de pandgever bestemd was die enkel optrad als doorgeefluik; 

( ... ) dat (eiseres) als stukken enkel rechtspraak en rechtsleer voorbrengt; dat uit de 
stukken overgelegd door (NV Traffic Service) en meer bepaald de pandakte zelfblijkt 
dat het pand diende 'tot meerdere zekerheid voor de terugbetaling van alle bedra
gen die NV Eltrotec aan (eiseres) schuldig is of te eniger tijd schuldig zal zijn'; dat uit 
deze formulering volgt dat het pand niet enkel diende ter waarborging van nieuwe kre
dieten die door (eiseres) zouden worden toegestaan maar ook voor reeds bestaande 
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schulden; dat uit de overgelegde briefwisseling blijkt dat er tussen partijen onenig
heid bestond over het feit of al dan niet bijkomende kredieten werden toegestaan op 
grond van deze pandgeving; dat slechts kan worden vastgesteld dat hierover geen stuk
ken worden overgelegd; 

(. .. ) dat hoe dan ook de formulering van de pandakte, hoger aangehaald, duidelijk 
is en laat blijken dat de zekerheid ook gold voor reeds bestaande schulden hetgeen niet 
alleen de feitelijke grondslag van het verweer van (eiseres) aantast maar bovendien 
de door (NV Traffic Service) ingeroepen rechtsgrond versterkt gelet op het laatste lid 
van art. 445 (oude) Faill. W.; dat deze wettelijke bepaling a fortiori geldt voor zeker
heden gesteld voor reeds bestaande schulden van een derde zoals in casu; 

(. .. ) dat de vordering van (NV Traffic Service) terecht gegrond werd verklaard;" (be
streden arrest, blz. 3-5), 

terwijl, eerste onderdeel, de rechter de juridische aard van de door de partijen aan
gevoerde feiten moet onderzoeken en, ongeacht de benaming die de partijen daar
aan hebben gegeven, de door hen aangevoerde redenen ambtshalve mag aanvullen, 
op voorwaarde echter dat hij geen betwisting opwerpt waarvan de partijen bij con
clusie het bestaan hebben uitgesloten, dat hij enkel steunt op elementen die hem re
gelmatig zijn voorgelegd, dat hij het voorwerp, noch de oorzaak van de vordering wij
zigt en dat hij daarbij het recht van verdediging van de partijen eerbiedigt; 

partijen voor de feitenrechter niet aanvoerden dat de inpandgeving ten gunste van 
eiseres op grond van artikel 445, laatste lid, van de oude Faillissementswet kon wor
den aangevochten en zij evenrnin aanvoerden dat deze wettelijke bepaling ook zou gel
den voor zekerheden gesteld voor reeds bestaande schulden van een derde; 

zodat de appelrechters, door hun beslissing mede te steunen op deze ambtshalve in
geroepen rechtsgrond, zonder de debatten te heropenen om eiseres in de gelegen
heid te stellen hierover verweer te voeren, het recht van verdediging van eiseres mis
kennen (schending van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging), 
evenals de artikelen 774, tweede lid, en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, waarin 
het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen is neergelegd vol
gens hetwelk de partijen de grenzen van het burgerlijk geschil bepalen; 

en terwijl, tweede onderdeel, luidens artikel 445, laatste lid, van de oude 
Faillissementswet met betrekking tot de boedel nietig zijn en zonder gevolg, wan
neer zij door de schuldenaar zijn verricht sinds het door de rechtbank bepaalde tijd
stip van staking van betaling of binnen de tien dagen die aan dat tijdstip vooraf
gaan, aile bedongen hypotheken en alle rechten van gebruikspand of van pand, op de 
goederen van de schuldenaar gevestigd wegens voordien aangegane schulden; 

deze wetsbepaling alleen van toepassing is wanneer de "voordien aangegane schul
den" waarvoor de genoemde zekerheden door de latere gefailleerde worden ver
leend, schulden zijn van de gefailleerde zelf, en niet wanneer het gaat om schulden 
van een derde; 

de inpandgeving te dezen, zoals de appelrechters vaststellen, door verweerder werd 
verleend voor reeds bestaande schulden van een derde, met name de N.V. Eltrotec, 

zodat de appelrechters, door te beslissen dat artikel 445, laatste lid, van de oude 
Faillissementwet "a fortiori geldt voor zekerheden gesteld voor reeds bestaande schul
den van een derde zoals in casu" en de inpandgeving strijdig te verklaren met deze 
wetsbepaling, artikel445, laatste lid, van de oude Faillissementswet schenden; 

en terwijl, derde onderdeel, overeenkomstig artikel445, tweede lid, van de oude 
Faillissementswet handelingen om niet die door de schuldenaar zijn verricht tij
dens de verdachte periode, nietig zijn met betrekking tot de boedel en zonder ge
volg; 

een handeling niet als een handeling om niet kan worden aanzien, wanneer zij aan 
degene die de handeling stelt, een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogens
voordeel oplevert; 

dit rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel kan bestaan in het econo
misch nut dat de handeling oplevert voor degene die ze stelt of het economisch nut dat 
hij ermee nastreeft; 
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de appelrechters te dezen vaststellen dat de inpandgeving die door verweerder werd 
gegeven voor de schulden van haar dochtervennootschap, de N.V Eltrotec, haar oor
zaak vond in "het belang dat (NV Traffic Service) als moedervennootschap had dat haar 
dochtervennootschap goed gedijde", dat (NV Traffic Service) dit pand verstrekte "in een 
paging om haar dochtervennootschap te redden" en dat (NV Traffic Service) "belang 
(. .. )had bij het blijven voortbestaan van (de) N.V Eltrotec" (bestreden arrest, blz. 3 
onderaan, blz. 4 bovenaan); 

de appelrechters aldus impliciet doch zeker vaststellen dat het verstrekken van het 
pand voor verweerder een bepaald economisch nut opleverde ofverweerder dit eco
nomisch nut minstens door de gestelde handeling nastreefde; 

de appelrechters derhalve, door ondanks voorgaande overwegingen en vaststellin
gen te oordelen dat het pand als om niet verstrekt moest worden beschouwd, het wet
telijk begrip handelingen om niet zoals bedoeld in artikel 445, tweede lid, van de oude 
Faillissementswet schenden; 

en terwijl, vierde onderdeel, de borg die betaald heeft, overeenkomstig de artike
len 2028 en 2029 van het Burgerlijk Wetboek verhaal heeft op de hoofdschulde
naar; 

dit verhaalsrecht echter niet bestaat, indien de borgstelling om niet werd ver
leend; 

de regels inzake borgstelling evenzeer van toepassing zijn op de zakelijke borg
stelling, zoals de inpandgeving, in zoverre deze regels daarmee niet onverenigbaar zijn; 

uit het feit dat de pandverstrekker een verhaalsrecht heeft tegenover de hoofd
schuldenaar, bijgevolg kan worden afgeleid dat het pand niet om niet werd ver
leend; 

de appelrechters derhalve, door te beslissen dat de verhaalsmogelijkheid die ver
weerder als pandverstrekker had tegen de N.V Eltrotec, slechts een rechtsgevolg is 
dat de wet aan de pandgever toekent, ongeacht ofhet pand onder bezwarende titel dan 
wel om niet wordt verstrekt, en dat eiseres zich daarop derhalve niet kon beroepen 
ten bewijze dat het pand in kwestie onder bezwarende titel werd gegeven (bestre
den arrest, blz. 3, tweede en derde alinea), de artikelen 2028 en 2029 van het Bur
gerlijk Wetboek schenden: 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat, krachtens artikel 445, tweede lid, van de Faillissements

wet elke handeling waardoor de eigendom van roerende of onroerende goe
deren om niet wordt afgestaan aan de boedel niet kan worden tegengewor
pen wanneer zij door de schuldemtar is verricht sinds het door de rechtbank 
bepaalde tijdstip van staking van betaling ofbinnen tien dagen die aan dat 
tijdstip voorafgaan; 

Dat een contract uit vrijgevigheid dat is waarbij een partij aan de an
dere geheel om niet een voordeel verschaft; 

Dat de feitenrechter onaantastbaar beoordeelt of bewezen is dat de ver
richting kosteloos geschiedde, maar het begrip om niet hierbij niet mag mis
kennen; 

Overwegende dat het arrest vaststelt dat : 
1. door de N.V Traffic Service op 20 december 1990 een pand verschaft werd 

aan eiseres tot zekerheid van de schuldvordering van eiseres op de N.V El
trotec, een 100 pet. dochter van de N.V. Traffic Service; 

2. de N.V Traffic Service op 2 mei 1991 failliet werd verklaard en de da
tum van ophouden te betalen werd bepaald op 1 december 1990; 

Dat het hofvan beroep oordeelt dat de N.V Traffic Service geen enkele con
crete tegenprestatie kreeg voor die inpandgeving maar enkel een alge
meen belang had dat haar dochtervennootschap goed zou gedijen en niet fail
liet zou worden verklaard; 
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Dat het op die grond mocht oordelen dat de verrichting om niet gedaan was 
en aldus de in het onderdeel aangewezen wetsbepaling niet schendt; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 
Wat het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat de omstandigheid dat de pandgever al dan niet het recht 

heeft hetgeen hij betaald heeft te verhalen op de schuldenaar wiens schuld 
gewaarborgd was door het pand, niet bepalend is voor de vraag of de pand
gever voor zijn inpandgeving een tegenprestatie heeft verkregen; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 
Wat het eerste en het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat de onderdelen gericht zijn tegen overtollige beschou

wingen van de appelrechters, mitsdien niet tot cassatie kunnen leiden; 
Dat de onderdelen niet ontvankelijk zijn; 

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

9 maart 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter - Verslag
gever : de h. Dirix - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Nelissen Grade. 

Nr. 167 

1 e KAMER - 10 maart 2000 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- OP CONCLUSIE -BURGER
LIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- ANATOCISME- CONCLU
SIE - ANTWOORD. 

2° ANATOCISME - MOTIVERING. 

1 o en 2° Wanneer een conclusie het bestaan betwist van de voorwaarden die vereist zijn 
voor de kapitalisatie van interest, zoals de wettelijk vereiste aanmaning, ant
woordt de rechter er regelmatig op en is zijn beslissing om die kapitalisatie toe te staan 
naar recht verantwoord, wanneer hij vaststelt dat de conclusie van de schuldeiser als 
aanmaning geldt en dat er geen feitelijk of juridisch beletsel is om art. 1154 B. W. toe 
te passen. (Art. 149 Gw.; art. 1154 B.W.) 

(FAILLISSEMENT BUREAU D'ETUDES- ETUDE ET CONSTRUCTION N.M.V. N.V. 
T. UNIVERSITE DE MONS-HAINAUT E.A) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.97.0409.F, C.98.021l.F en C.98.0095.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 6 december 1996 gewe
zen door het Hof van Beroep te Brussel; 
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Overwegende dat de voorzieningen die op de algemene rol zijn ingeschre
ven onder de nummers C.97.0409.F, C.98.0211.F en C.98.0095.F tegen het
zelfde arrest zijn ingesteld; dat er grond bestaat tot voeging; 

I. Op de voorziening met rolnummer C.97.0409.F : 
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de Franstalige Gemeen

schap van Belgie : 
Over de door de Franstalige Gemeenschap tegen de voorziening inge

stelde grond van niet-ontvankelijkheid : de voorziening komt niet op tegen 
het dictum van het arrest dat akte verleent van de afstand van het tegen haar 
ingestelde incidenteel hoger beroep : 

Overwegende dat de tweede en de derde verweerder incidenteel hoger be
roep hebben ingesteld tegen de Franse Gemeenschap; dat zij in conclusie ver
klaard hebben ervan afstand te doen; 

Dat eiser tegen dat dictum geen enkel middel aanvoert; dat hijzelf geen 
vordering tegen de Franse Gemeenschap had ingesteld; 

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid aangenomen moet worden; 
B. In zoverre de voorziening tegen de overige partijen is gericht: 

Over het eerste middel : schending van de artikelen 149 van de op 17 februari 1994 
gecoordineerde Grondwet en 16.A van het ministerieel besluit van 14 oktober 1964 dat 
het algemeen bestek van de Staat uitmaakt, 

doordat het arrest van gedeeltelijke wijziging de eerste verweerster veroordeelt tot 
betaling aan de verweerders 2 en 3 van het bedrag van 4.987.784 frank plus inte
rest tegen de bedongen rentevoet met ingang van 28 juni 1976, op grand dat de rechts
vordering van de aannemers tegen de eerste verweerster, die berustte op artikel 16.A 
van het algemeen bestek, voortaan gegrond is, maar enkel wat de vergoeding van de 
gevolgen van het verschil in hoeveelheid betreft, hierboven sub 2.5.2. bedoeld, zijnde 
het gevolg van het verschil in draagkracht van de bodem; dat het hofvan beroep tot 
het besluit komt dat de eis van de aannemers tegen de eerste verweerster daadwer
kelijk op een bedrag van 9.345.493 frank kon slaan; dat met name het percentage van 
de niet gedekte algemene onkosten (20 pet.) in casu aanneembaar is gelet op de 
bijzonderheiden van de kwestieuze opdracht, zoals ze uit de overgelegde stukken blij
ken; dat de eerste verweerster weliswaar geen enkel gegeven aanbrengt ter verant
woording van de afwijking van het door het hager comite van toezicht in aanmer
king genomen cijfer, maar dat de verweerders sub 2 en 3 evenmin een nieuw gegeven 
aanvoeren, waarop tijdens de rechtspleging voor het hoog comite van toezicht niet is 
geantwoord op een wijze die het hofvan beroep goedkeurt en als terzake dienend be
schouwt en dat hun hager beroep kan wettigen dat ertoe strekt een hoofdsom van 
12.555.458 frank veeleer dan van 9.345.493 frank in aanmerking te nemen; dat 
het bezwaar van de verweerders sub 2 en 3, na de gedeeltelijke wijziging van 
het beroepen vonnis, gegrond is ten belope van het percentage van vermindering 
van hoeveelheid die te wijten is aan de beslissing van de eerste verweerster, zijnde : 
9.345.493 frank x 116.000 (vermindering wegens bodemdraagkracht) _ 

4 987 784 
fr k 

292.000 (totale vermindering) - · · an ' 
terwijl, eerste onderdeel, het tegenstrijdig is een bedrag van 9.345.493 frank 

in hoofdsom in aanmerking te nemen, i.p.v. dat van 12.555.458 frank, dat 
door de verweerders sub 2 en 3 wordt gevorderd, enerzijds, en die verweer
ders 4.987.784 frank toe te kennen op grand van de impliciete maar zekere bereke-

. 12.555.458 frank x 116.000 . t 9.345.493 x 116.000 l d' . h t 
mng van 292.000 en n1e 292.000 , zoa s 1e m e ar-

rest is vermeld, anderzijds; dat het bedrag van 4.987.784 frank daadwerkelijk de uit
komst is van de breuk met het bedrag van 12.555.458 frank in de noemer (lees : teller); 
dat indien het hofvan beroep die berekening had gemaakt met 9.345.493 als cor
rect getal in de noemer (lees: teller) van de breuk, de uitkomst 3.712.593 frank zou 
geweest zijn i.p.v. 4.987.784 frank; dat die tegenstrijdigheid gelijkstaat met een ge
brek in de motivering zodat het arrest niet regelmatig met redenen is omkleed (scherr
ding van artikel149 van de gecoordineerde Grondwet); 
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Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het tegenstrijdig is het bedrag van de totale schade van 

de aannemers die voortvloeit uit het verschil in hoeveelheid tussen de uit
gevoerde werken en de geplande werken op 9.345.493 frank te begroten en 
hun vergoeding echter te berekenen alsof die schade 12.5555.458 frank be
droeg; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Over het tweede middel : schending van de artikelen 149 van de op 17 februari 1997 
gecoordineerde Grondwet en 1154 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest, overeenkomstig artikell154 van het Burgerlijk Wetboek, ka
pitalisatie van interesten toestaat blijkens de op 19 juli 1990, 7 augustus 1991, 3 de
cember 1992, 27 januari 1994, 9 maart 1995 en 14 mei 1996 neergelegde conclusies 
die als aanmaning gelden, op grond dat er geen feitelijk of juridisch beletsel be
staat om in casu artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek toe te passen, 

terwijl anatocisme slechts toegestaan is onder de strikte voorwaarden waarin ar
tikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek voorziet; artikel1154 van het Burgerlijk Wet
hoek daadwerkelijk bepaalt dat vervallen interesten van kapitalen interest kunnen 
opbrengen, ofwel ten gevolge van een gerechtelijke aanmaning ofwel ten gevolge van 
een bijzondere overeenkomst, mits de aanmaning of de overeenkomst betrekking heeft 
op interesten die ten minste voor een geheel jaar verschuldigd zijn; interesten inge
volge die bepaling slechts interest opbrengen vanaf het ogenblik dat de kapitalisa
tie ervan bedongen is in een bijzondere overeenkomst of gevorderd wordt door een ge
rechtelijke aanmaning; bovendien de overeenkomst of de aanmaning slechts effect kan 
sorteren wanneer het gaat om reeds vervallen interesten die ten minste voor een ge
heel j aar verschuldigd zijn; interesten op interesten op hun beurt slechts interest op
brengen indien de overeenkomst of aanmaning hernieuwd wordt en betrekking heeft 
op nieuwe vervallen interesten die ten minste voor een geheel jaar verschuldigd zijn; 
het arrest in casu alleen maar oordeelt dat er geen feitelijk of juridisch beletsel be
staat om in casu artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek toe te passen, zonder te on
derzoeken, na te gaan en/of vast te stellen of in casu voldaan is aan alle voorwaar
den waarin artikel1154 van het Burgerlijk Wetboek voorziet; de loutere verwijzing 
in het dictum van het arrest naar "conclusies die als aanmaning gelden" geenszins vol
staat om de beslissing dienaangaande te verantwoorden; dat het arrest derhalve niet 
naar recht is verantwoord (schending van artikel 1154 van het Burgerlijk Wet
hoek); bovendien de voornoemde heel beperkte motivering het Hof niet in staat stelt 
de wettigheid na te gaan van de beslissing van het arrest die anatocisme toestaat, niet 
regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 1449 van de gecoordi
neerde Grondwet) : 

Overwegende dat het arrest beslist "dater geen feitelijk ofjuridisch be
letsel bestaat om in casu artikel1154 van het Burgerlijk Wetboek toe te pas
sen"; 

Dat het met die overweging vaststelt dat voldaan was aan alle voorwaar
den voor de toepassing van artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek; dat het 
aldus het bij artikel149 van de Grondwet voorgeschreven vormvereiste in 
acht neemt; 

Dat het middel niet aangenomen kan worden; 

Om die redenen, zonder dat er grond bestaat tot onderzoek van de ove
rige onderdelen die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden, voegt de voor
zieningen die op de algemene rol ingeschreven zijn onder de nummers 
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C.97.0409.F, C.98.0211.F en C.98.0095.F; I. Op de voorzieningen nrs. 
C.97.0409.F en C.98.0211.F : vernietigt het bestreden arrest, in zoverre dat 
het bedrag van de vergoeding die de Universite de Mons-Hainaut verschul
digd is aan de partijen Vander Borght, in zijn hoedanigheid van curator van 
de naamloze vennootschap Societe generale de travaux T.R.T., en de naam
loze vennootschap Bageci, vaststelt op 4.987. 784 frank; verwerpt de voor
zieningen voor het overige; II. Op de voorziening nr. C.98.0095.F: vernie
tigt het bestreden arrest, in zoverre het verzuimt uitspraak te doen over de 
kapitalisatie van de interest die verschuldigd is op de datum van de geding
inleidende dagvaarding en over de kapitalisatie van de interest die gevor
derd was in de conclusies van 31 juli 1984, 31 juli 1985 en 31 juli 1986 en 
over de kapitalisatie van de interest op 31 januari 1989; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de 
feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hofvan Be
roep te Luik. 

10 maart 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Verheyden, afdelingsvoorzitter - Yer· 
slaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, procureur
generaal - Advocaten : mrs. Houtekier, Gerard, Van Ommeslaghe, Kirkpatrick. 

Nr. 168 

1 e KAMER- 10 maart 2000 

1 o ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED - GRONDEN- FEITE
LIJKE SCHElliNG MEER DAN 5 JAAR- ECHTSCHElliNG UITGESPROKEN TEGEN DE ECHTGENOOT
VERWEERDER- VEREISTEN. 

2o ECHTSCHEIDING EN SCHEID lNG VAN TAFEL EN BED- GEVOLGEN T.A.V. DE 
PERSONEN- T.A.V. DE ECHTGENOTEN- UITKERING TOT LEVENSONDERHOUD NA ECHTSCHEI
DING- FEITELIJKE SCHElliNG MEER DAN 5 JAAR- VASTSTELLING UITKERING. 

1 o Het vermoeden dat de echtgenoot die de echtscheiding vordert op grand van een fei
telijke scheiding van meer dan uijf jaar, geacht wordt de echtgenoot te zijn tegen wie 
de echtscheiding is uitgesproken, wordt niet weerlegd als de aan de echtgenoot
verweerder uerweten fouten en tekortkomingen niet zijn aangetoond of niet vol
doende ernstig zijn om zowel ten grands lag te liggen aan de scheiding, als de oor
zaak te zijn dat de scheiding voortduurt (1). (Art. 306 B.W.) 

2° Wanneer de echtscheiding wordt verkregen op grand van een feitelijke scheiding van 
meer dan vijf jaar, moet de uitkering na echtscheiding zodanig worden vastge
steld, dat zij de onderhoudsgerechtigde, gelet op zijn inkomsten en mogelijkheden, 
in staat kan stellen in zijn bestaan te voorzien op een gelijkwaardige wijze als tij
dens het samenleven (2). (Artt. 301, § 1, 306 B.W.) 

(1) Cass., 13 dec. 1990, A.R. 8855, nr. 198. 

(2) Cass., 20 dec. 1996, A.R. C.95.0201.N, nr. 523. 
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(D ... T.C ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.98.0299.F) 

Nr. 168 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 maart 1998 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel; 

Over het eerste middel : schending van de artikelen 231, 232, eerste lid, 301, 306 en 
307bis van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest voor recht zegt dat eiser het vermoeden van artikel 306 van het 
Burgerlijk Wetboek niet heeft weerlegd en bijgevolg geacht wordt de echtgenoot te zijn 
tegen wie de scheiding is uitgesproken, verweersters vordering tot betaling van een 
uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding gegrond verklaart en eiser veroor
deelt om aan verweerster als uitkering tot levensonderhoud vanaf 20 november 1995 
en zulks na aftrek van alle in mindering te brengen gedane betalingen, een ge!n
dexeerd maandelijks bedrag van 230.000 frank te betalen, op grand dat "de fouten en 
tekortkomingen die de omkering van het vermoeden kunnen wettigen, niet zo grof moe
ten zijn als feiten die kunnen worden aangemerkt als grove beledigingen die grand tot 
echtscheiding kunnen zijn; die fouten evenwel voldoende grof moeten zijn en in vol
doende rechtstreeks verband staan met de scheiding van de partijen, opdat aange
nomen kan worden dat ze - althans ten dele - de oorzaak van die scheiding zijn of 
ertoe hebben bijgedragen dat ze voortduurt; dat het niet voldoende is dat degene die 
de weer legging van het vermoeden vordert, bewijst dat zijn echtgenoot tijdens het hu
welijkslevenjegens hem sommige tekortkomingen heeft begaan die 'een voedingsbo
dem van onenigheid' hadden kunnen uitmaken, maar dat hij bovendien moet aan
tonen dat die tekortkomingen zeker tot de scheiding hebben bijgedragen; (. .. ) geen enkele 
van de overige door (eiser) aangevoerde grieven, voor zover ze bewezen zijn, vol
doende grof zijn om de weerlegging van het vermoeden te kunnen wettigen; a) (. .. ) het 
feit dat een moeder van vijfkinderen, die uit een bijzonder bemiddeld milieu afkom
stig is, 's zondags geen eten wil klaarmaken maar liever met haar echtgenoot en haar 
kinderen geregeld in een buurtrestaurant gaat eten, geenszins beledigend is(. .. ); b) 
de omstandigheid dat (verweerster)- tijdens een huwelijksleven van meer dander
tig jaar- soms erover zou hebben geklaagd dat haar man haar 'een zekere finan
ciiile soberheid oplegde' of dat zij 'niet genoeg vakantie had' of nog dat 'het apparte
ment haar niet schikte' evenmin een beledigende tekortkoming uitmaakt (. .. ); niet 
bewezen is dat toen ze (de klachten) werden geuit, onverantwoord ofbeledigend wa
ren; geen enkele getuige van buiten de familie daarover is verhoord, wat op zijn minst 
erop kan wijzen dat die klachten niet of heel zelden in het openbaar maar hoofdza
kelijk binnen de nauwe familiekring werden geuit wat, in deze zaak, geen grove te
kortkoming is;(. .. ) c) de beledigende aard van het via een onrechtstreeks getuigenis 
bekend geraakt feit, namelijk dat (verweerster) tijdens een gesprek "een op zijn minst 
verdachte twijfel zou hebben laten uitschijnen over de aard van de verhouding' van 
haar echtgenoot met een zekere Jean-Pierre, eenjeugdvriend, niet bewezen is(. .. ); (ei
ser) derhalve geenszins het bewijs levert dat de feitelijke scheiding ofhet behoud er
van te wijten zou zijn aan (verweersters) fouten of tekortkomingen ... ", 

terwijl, voor de toepassing van de artikelen 301, 306 en 307bis van het Burgerlijk 
Wetboek, de echtgenoot die echtscheiding op grand van feitelijke scheiding van meer 
dan vijfjaar verkrijgt op grand van artikel232, eerste lid, van dat wetboek, geacht 
wordt de echtgenoot te zijn tegen wie de echtscheiding is uitgesproken; dat de recht
banken er evenwel anders kunnen over beslissen indien de eisende echtgenoot, zo
als bepaald in artikel306 van het Burgerlijk Wetboek, het bewijs levert "dat de fei
telijke scheiding te wijten is aan de fouten en de tekortkomingen van de andere 
echtgenoot"; de in die bepaling bedoelde "fouten en tekortkomingen van de andere echt
genoot" gelijkgesteld kunnen worden met de in artikel231 van het Burgerlijk Wet
hoek bedoelde gronden tot echtscheiding; derhalve niet vereist is dat de in artikel 306 
van het Burgerlijk Wetboek bedoelde fouten en tekortkomingen een grove en/ofbe
ledigende aard vertonen; het nodig en voldoende is dat die fouten en tekortkomin
gen aan de feitelijke scheiding ten grondslag hebben gelegen; het arrest dat der
halve oordeelt dat de fouten en tekortkomingen die de weerlegging van het vermoeden 



Nr. 168 HOF VAN CASSATIE 559 

zouden kunnen wettigen, pas kunnen worden aangenomen als "ze grof genoeg zijn", 
en dat sommige door eiser aangevoerde grieven om het bij artikel 306 van het Bur
gerlijk Wetboek ingestelde vermoeden te weerleggen verwerpt o:!Wel omdat ze geen 
"grove" en/of "beledigende" tekortkoming uitmaken, o:!Wel omdat eiser de beledi
gende aard van de aan verweerster verweten feiten niet bewijst, zijn beslissing om voor 
recht te zeggen dat eiser het vermoeden van artikel 306 van het Burgerlijk Wet
hoek niet weerlegt, en om hem derhalve te veroordelen tot betaling aan verweerster 
van een uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding ten belope van een gei:n
dexeerd maandelijks bedrag van 230.000 frank vanaf 20 november 1995, niet naar recht 
verantwoordt (schending van alle in het middel aangewezen wetsbepalingen) : 

Overwegende dat het arrest beslist "dat geenszins bewezen is dat (ver
weerster) haar huishoudelijke taken en haar rol van moeder aan de haard 
zou hebben verwaarloosd" en de gronden uiteenzet waarom die grief niet be
wezen is; 

Dat het arrest, wat de door verweester geuite klachten betreft, vermeldt 
"dater geen enkele verduidelijking wordt gegeven over de frequentie, het tijd
stip en de omstandigheden van die vermeende klachten, zodat niet bewe
zen is dat ze, op het ogenblik waarop ze zouden zijn geuit, onverantwoord 
en beledigend waren"; 

Dat het hof van beroep ten slotte, door te vermelden dat "de beledi
gende aard van het via een onrechtstreeks getuigenis bekend geraakt feit, 
namelijk dat (verweerster) tijdens een gesprek 'een op zijn minst ver
dachte twijfel zou hebben laten uitschijnen over de aard van de verhou
ding' van haar echtgenoot met een zekere Jean-Pierre, een jeugdvriend, niet 
bewezen is; er geen enkele verduidelijking wordt gegeven over de omstan
digheden waarin dat onderwerp aangesneden zou zijn of over de bewoor
dingen die (verweerster) zou hebben gebruikt", aangegeven heeft dat het het 
foutieve feit niet bewezen achtte; 

Overwegende dat het hof van beroep op die gronden en op de overige in 
het middel weergegeven gronden, zijn beslissing volgens welke ofwel de door 
eiser aangevoerde fouten en tekortkomingen niet bewezen waren ofwel dat 
ze noch aan de scheiding ten grondslag lagen noch de oorzaak waren dat zij 
voortduurde, naar recht verantwoord heeft; 

Dat het middel niet aangenomen kan worden; 

Over het tweede middel: schending van de artikelen 232, eerste lid, 301, 306 en 307bis 
van het Burgerlijk Wetboek en 149 van de gecoordineerde Grondwet, 

doordat het arrest op grond van de artikelen 301, 306 en 307bis van het Burger
lijk Wetboek, eiser veroordeelt om aan verweerster als uitkering tot levensonder
houd na echtscheiding een vanaf 20 november 1995 gei:ndexeerd maandelijks be
drag van 230.000 frank te betalen, zulks op de volgende gronden: "(verweerster) 
ontvangt als uit de echt gescheiden vrouw een uitkering van 27.872 frank en heeft, 
met de inkomsten van de verkoop van de goederen die ze geerfd had, het apparte
ment gekocht dat ze thans betrekt. (Eiser) was bij arrest van die kamer van het hof 
(van beroep) d.d. 5 mei 1989 veroordeeld om aan (verweerster) een maandelijkse pro
visionele uitkering tot onderhoud ten belope van een gemdexeerd bedrag van 175.000 
frank te betalen; die provisionele uitkering bedroeg in 1995, op het ogenblik dat echt
scheiding werd uitgesproken, 206.737 frank, en 213.652 frank in april1996, het tijd
"stip van de laatste storting. (Eisers) financiele toestand is sinds het arrest van 1989 
verbeterd, met name door aanzienlijke inkomsten uit de verkoop van zijn nomina
tieve aandelen in de n.v. Rossel aan de groep Hersant, en door hetgeen hij van zijn in 
1995 overleden moeder heeft geerfd. Ten gevolge van de uitspraak van de echtschei
ding zijn (verweersters) financiele lasten toegenomen doordat de sociale bescher
ming die zij als echtgenote (van eiser) genoot is weggevallen en doordat ze thans de 
kosten van een vrijwillige verzekering moet dragen, waardoor zij zelf moet instaan voor 
aanzienlijke geneeskundige kosten. Er dient tevens rekening gehouden te worden met 
het feit dat eiser 80 pet. van de uitkering van zijn belastingen kan aftrekken en dat 
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(verweerster) erop belasting betaalt, namelijk 950.000 frank in 1996. De uitkering tot 
levensonderhoud wordt, gelet op die verschillende gegevens en op het behoud van het 
levensstandaard waarop (verweerster) aanspraak kan maken, vastgesteld op 230.000 
frank, ge'indexeerd op grond van de prijzenindex van oktober 1995", 

terwijl, wanneer de echtscheiding wordt verkregen op grond van een feitelijke schei
ding van meer dan vijfjaar, de uitkering na echtscheiding zodanig moet worden vast
gesteld, dat zij de onderhoudsgerechtigde, gelet op zijn inkomsten en mogelijkhe
den, in staat kan stellen in zijn bestaan te voorzien op een gelijkwaardige wijze als 
tijdens het samenleven; dat de verwijzing van het arrest, zonder verdere precise
ring, naar "het behoud van de levensstandaard waarop verweerster aanspraak kan 
maken", in de context van het arrest, zowel begrepen moet worden in de zin van de 
levensstandaard die eiseres tijdens het samenleven genoot, als van haar levensstan
daard na het arrest van 5 mei 1989, waarnaar het hofvan beroep verwijst en op grond 
waarvan eiser veroordeeld was om aan verweerster een maandelijkse provisionele uit
kering tot onderhoud van 175.000 frank te betalen; het arrest bijgevolg, indien het wilde 
verwijzen naar die laatste levensstandaard, de regel miskent dat de levenswijze die 
in aanmerking moet worden genomen die is welke de uitkeringsgerechtigde tijdens het 
samenleven genoot (schending van de artikelen 232, eerste lid, 301, 306 en 307bis van 
het Burgerlijk Wetboek) en door gewoon te verwijzen "naar het handhaven van de le
vensstandaard waarop verweerster aanspraak kan maken", zonder verdere verdui
delijking, in elk geval in het ongewisse laat ofhet acht heeft geslagen op de levens
standaard die verweerster genoot tijdens het samenleven dan wel op haar 
levensstandaard na het arrest van 5 mei 1989, waardoor het Hofniet in staat is de 
wettigheid na te gaan van de beslissing van het hof van beroep dat eiser veroor
deelt om aan verweerster als uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding een gei'n
dexeerd maandelijks bedrag van 230.000 frank te betalen, zodat het arrest niet naar 
recht verantwoord is (schending van de artikelen 232, eerste lid, 301, 306 en 307bis 
van het Burgerlijk Wetboek) en evenmin regelmatig met redenen is omkleed (schen
ding van artikel 149 van de gecoordineerde Grondwet) : 

Overwegende dat, wanneer de echtscheiding verkregen is op grond van ar
tikel 232, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, de uitkering die de rech
ter ingevolge de artikelen 301, 306 en 307bis van dat wetboek kan toeken
nen, zodanig moet worden vastgesteld, dat zij de onderhoudsgerechtigde, gelet 
op zijn inkomsten en mogelijkheden, in staat kan stellen in zijn bestaan te 
voorzien op een gelijkwaardige wijze als tijdens het samenleven; 

Overwegende dat verweerster voor het hof van beroep, zonder door ei
ser te worden tegengesproken, staande heeft gehouden dat de uitkering "aile 
kosten moest kunnen dekken die zij gelet op de welstand van haar huis
houden kon maken" en dat het hof van beroep in zijn arrest van 5 mei 1989 
had verduidelijkt dat "de partijen tijdens het samenleven een bijzonder hoge 
levensstandaard (hadden) genoten"; 

Overwegende dat het bestreden arrest de financiele toestand van elke par
tij onderzoekt en in voornoemd arrest van 5 mei 1989 vaststelt dat eiser "ver
oordeeld is om aan (verweerster) een maandelijkse provisionele uitkering tot 
onderhoud ten belope van een gei:ndexeerd bedrag van 175.000 frank te be
talen"; dat het dan dat bedrag als uitgangspunt neemt voor de begroting van 
de uitkering tot levensonderhoud die het vaststelt en daarbij acht slaat op 
de evolutie van de inkomsten van de partijen sindsdien; 

Overwegende dat daaruit kan worden afgeleid dat het hofvan beroep, door 
voor de vaststelling van het bedrag van die uitkering, de noodzaak van het 
"behoud van de levensstandaard waarop (verweerster) aanspraak kan rna
ken" in aanmerking te nemen, noodzakelijkerwijs verwezen heeft naar de le
vensomstandigheden van verweerster tijdens het samenleven; 

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

10 maart 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Verheyden, afdelingsvoorzitter- ver
slaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, procureur
generaal - Advocaten : mrs. Simont en Draps. 

Nr. 169 

1 e KAMER- 10 maart 2000 

1° CONFLICT VAN ATTRIBUTIE- VERZOEK TOT REGELING VAN RECHTSGEBIED- ZON

DER VOORWERP. 

2° REGELING VAN RECHTSGEBIED- BURGERLIJKE ZAKEN- VOORWAARDE- BE
SLISSING VAN DE RECHTSCOLLEGES VAN DE RECHTERLIJKE ORDE. 

1" en zo De vordering tot regeling van rechtsgebied die ertoe strekt een tegenstrijdig
heid te regelen, niet tussen rechtscolleges van de Rechterlijke Orde, maar tussen een 
rechtbank van eerste aanleg en de Raad van State is doelloos (1). (Art. 645 Ger.W.; 
art. 34 Wet Raad van State.) 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. BINNENLANDSE ZAKEN T. A ... ) 

Procureur-generaal Piret heeft in hoofdzaak het volgende gezegd : 
Het betreft een vordering tot regeling van rechtsgebied die gegrond is op art. 646 

Ger.W. en die niet alleen ertoe strekt te beslissen dat er grand bestaat tot regeling van 
rechtsgebied, maar, in voorkomend geval, de opschorting te bevelen van de uitwer
king van een beschlkking d.d. 17 feb. 1999 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik 
die de Belgische Staat, te dezen eiser, veroordeelt om een vreemdeling toegang tot het 
grondgebied te verlenen, terwijl een arrest van 13 jan. 1999 van de Raad van State 
afwijzend had beschikt op een door die vreemdeling wegens uiterst dringende nood
zakelijkheid ingesteld beroep tegen een administratieve beslissing die hem beval het 
grondgebied te verlaten. 

Het verzoekschrift is niet ontvankelijk omdat, zoals professor Cambier schreef, re
geling van rechtsgebied alleen betrekking heeft op de rechtscolleges van de rechter
lijke orde (2). Wanneer er zoals te dezen een conflict rijst tussen rechterlijke rechts
colleges en administratieve rechtscolleges, dient er geen regeling van rechtsgebied maar 
wel een regeling van attributie te gebeuren. 

Het verzoekschrift strekt niet tot regeling van attributie en voert geenszins art. 34 
Wet Raad van State aan. Het beoogt een regeling van rechtsgebied en beroept zich uit
sluitend op de artt. 635 e.v. Ger.W. 

Art. 34 bepaalt weliswaar dat de regeling van attributie door het Hofvan Cassa
tie in verenigde kamers wordt beslecht, op dezelfde wijze als de regeling van rechts
gebied in burgerlijke zaken. Maar die verwijzing naar het Gerechtelijk Wetboek slaat 
enkel op de te volgen procedure en ontslaat eisende partij niet ervan het voorwerp van 
haar vordering te omschrijven. Dat voorwerp is te dezen een regeling van rechtsge
bied en geen regeling van attributie en het Hof vermag niet dat voorwerp ambts
halve uit te breiden. 

(1) C. CAMBIER, Le droit judiciaire civil 1975, dl. II, La competence, p. 211. 

(2) Zie noot 1. 
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Uw Hof heeft die twee begrippen duidelijk onderscheiden in een arrest van 3 dec. 
1956, betreffende een zaak die tegelijk op het ene en op het andere begrip betrek
king had (3). 

Zelfs indien het een vordering tot regeling van attributie betreft, moet toch nog wor
den nagegaan of de twee betrokken rechtscolleges zich bevoegd hebben verklaard om 
uitspraak te doen over dezelfde vordering en of de tweede beslissingen elk kracht van 
gewijsde hebben. 

Ret valt op zijn minst te betwijfelen dat dezelfde vordering bij de twee rechtscol
lege aanhangig is gemaakt. De stukken die aan het Hof zijn voorgelegd, namelijk de 
twee in het verzoekschrift bedoelde beslissingen, blijken erop te wijzen dat het aan de 
Raad van State gerichte beroep ertoe strekte wegens uiterst dringende noodzake
lijkheid, de schorsing te verkrijgen van de tenuitvoerlegging van een beslissing van 
de minister van Buitenlandse Zaken om een niet Europese vreemdeling uit het Rijk 
terug te wijzen, terwijl het verzoekschrift aan de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik 
ertoe strekte die vreemdeling zijn reis naar Nederland te laten voortzetten en hem zijn 
paspoort met een visum terug te geven. 

In elk geval stelt het dossier van de rechtspleging, doordat de teksten ontbreken van 
de vordering die respectievelijk aan de Raad van State en de Rechtbank te Luik zijn 
gestuurd, het Hof niet in staat hierover uitsluitsel te geven en kan het evenmin na
gaan of de twee in het verzoekschrift bedoelde beslissingen kracht van gewijsde heb
ben. 

Aangezien het verzoekschrift niet ontvankelijk is, moet het afgewezen worden. 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.99.0564.F) 

RET HOF; - Gelet op de vordering tot regeling van rechtsgebied in bur
gerlijke zaken, die namens eiser ondertekend is door Mr. Philippe Gerard, 
advocaat bij het Hof van Cassatie, en op 24 december 1999 ter gri:ffie van het 
Hof is neergelegd; 

Overwegende dat verzoeker zijn vordering grondt op het bestaan van twee 
beslissingen die hij tegenstrijdig acht, de ene gewezen door de rechter in kort 
geding, de andere door de Raad van State, die zich heiden bevoegd hebben 
verklaard; 

Overwegende dat artikel 645 van het Gerechtelijk Wetboek, de enige be
paling die is aangevoerd, stelt dat regeling van rechtsgebied in burgerlijke 
zaken plaatsheeft, wanneer er strijdigheid is tussen in kracht van ge
wijsde gegane beslissingen van twee of meer rechters over dezelfde vorde
ring of over samenhangende vorderingen; 

Overwegende dat die wetsbepaling enkel kan worden toegepast in zo
verre de rechtscolleges die de tegenstrijdige beslissingen hebben gewezen tot 
de Rechterlijke Orde behoren; dat er geen regeling van rechtsgebied maar 
wel regeling van attributie plaatsheeft wanneer het conflict betrekking heeft 
op een rechtscollege van de Rechterlijke Orde en op een administratief rechts
college; 

Om die redenen, zegt dat er geen grond bestaat tot regeling van rechts
gebied; veroordeelt eiser in de kosten. 

(3) Bull. en Pas., 1957, I, 338. 



Nr. 170 HOF VAN CASSATIE 563 

10 maart 2000 - 1 • kamer- Voorzitter : de h. Verheyden, afdelingsvoorzitter- ver
slaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, procureur
generaal - Advocaat : mr. Gerard. 

Nr. 170 

39 KAMER - 13 maart 2000 

1 o EUROPESE UNIE - PREJliDICIELE GESCHILLEN- HOF VAN CASSATIE - ARTIKEL 234 GE· 
CONSOLIDEERD E.E.G.-VERDRAG- HANDELINGEN VERRICHT DOOR DE INSTELLINGEN- BE· 
PALING- UITLEGGING- NOODZAKELIJKE UITLEGGING- H.V:J. - VERZOEK- EXCEPTIE. 

2° WERKLOOSHEID - GERECHTIGDE- STAGE - E.U. - ARTIKELEN 67, § 3, EN 71, § 1, VER
ORDENING (E.E.G.) NR 1408/71- DRAAGWIJDTE- TIJDVAKKEN VAN VERZEKERING OF VAN AR
BEID - SAMENTELLING- LAATSTE WERKZAAMHEDEN- VERBLIJFPLAATS. 

3° EUROPESE UNIE- VERDRAGSBEPALINGEN- BELEID- VRIJ VERKEER VAN PERSO
NEN, DIENSTEN EN KAPITALEN- WERKNEMERS - SOCIALE ZEKERHEID- WERKLOOSHEID
ARTIKELEN 67, § 3, EN 71, § 1, VERORDENING (E.E.G.) NR. 1408/71- DRAAGWIJDTE- GERECH
TIGDE- TIJDVAKKEN VAN VERZEKERING OF VAN ARBEID- SAMENTELLING- LAATSTE WERK
ZAAMHEDEN- VERBLIJFPLAATS. 

1 o Wanneer een vraag om uitlegging van het E.E. G.-verdrag of van een handeling van 
de instellingen van de Gemeenschap dezelfde is als waarover het H.v.J. o.m. reeds 
een uitleggingsbeslissing heeft gewezen, behoeven de nationale rechterli}ke instan
ties, waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor ho
ger beroep, zich niet opnieuw, bij wege van prejudiciele vraag, voor uitlegging tot het 
H. v.J. te wenden, op voorwaarde dat zij zich bij die uitleggingsbeslissing aanslui
ten (1). (Art. 234 E.E.G.-Verdrag, goedgekeurd bij wet 2 dec. 1957, geconsolideerd 
te Amsterdam op 2 okt. 1997, goedgekeurd bij wet 10 aug. 1998.) (Impliciet.) 

2° en 3° De volledig werkloze werknemer-niet-grensarbeider die zich ter beschikking 
stelt van de diensten voor arbeidsbemiddeling op het grondgebied van de Bel
gische Staat waar hij woont of die naar dit grondgebied terugkeert, kan op grond van 
het gemeenschapsrecht echter geen aanspraak maken op werkloosheidsuitkering vol
gens de wettelijke regeling van de Belgische Staat, wanneer hij, tijdens zijn laat
ste werkzaamheden, op het grondgebied van een andere Lid-Staat dan de Bel
gische Staat woonde, m.n. Frankrijk, waartoe de bevoegde instelling behoort die de 
werknemer recht op werkloosheidsuitkering geeft of zou geven, als hij er was blij
ven wonen (2). (Artt. 1, punt o, [ii], en punt q, 67, § 3, en 71, § 1, punt b, [ii], ver
ordening [E.E.G.] nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971.) 

(R.V:A. T. G ... ) 

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

1. Ik ben van oordeel dat het eerste onderdeel van het enige middel gegrond is. 

(1) Zie concl. O.M. 

(2) Zie cone!. O.M. 
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2. In dat onderdeel wordt uw Hof gevraagd naar de draagwijdte van art. 1, punt o, 
(ii), en punt q, van art. 67, § 3, en van art. 71, § 1, punt b, (ii), verordening (E.E.G.) 
nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971. 

De draagwijdte is door het H.v.J. in verschillende arresten bepaald. 

Volgens mij hoeft er aan dat Hof dan ook geen nieuwe prejudiciele vraag te wor
den gesteld. 

Wanneer een vraag om uitlegging van het E.E.G.-Verdrag of van een handeling van 
de instellingen van de Gemeenschap dezelfde is als waarover het H.v.J. o.m. reeds een 
uitleggingsbeslissing heeft gewezen, behoeven de nationale rechterlijke instanties, waar
van de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep, 
zich immers niet opnieuw, bij wege van prejudiciele vraag, voor uitlegging tot het H.v.J. 
te wenden, op voorwaarde dat zij zich bij die uitleggingsbeslissing aansluiten (3). (Art. 
234, E.E.G.-Verdrag, goedgekeurd bij wet 2 dec. 1957, geconsolideerd te Amsterdam 
op 2 okt. 1997, goedgekeurd bij wet 10 aug. 1998.) 

3. Wat leert ons de rechtspraak van het H.v.J. in dit geval? 

1 o Met "bevoegde Staat" in de zin van art. 71, § 1, verordening (E.E.G.) nr. 1408/71 
van de Raad van 14 juni 1971, bedoelt de communautaire wetgever de lidstaat waarin 
de bevoegde instelling gelegen is, d.w.z. de lidstaat waar de betrokkene voor het laatst 
gewerkt heeft. Die bepaling is dus alleen van toepassing op werknemers die in een an
dere lidstaat woonden dan die waar zij hun laatste werkzaamheden hebben ver
richt. Art. 71 verordening nr. 1408171, dat afwijkt van de regel, volgens welke de laat
ste tijdvakken van verzekering of van arbeid moeten worden vervuld overeenkomstig 
de bepalingen van de wetgeving op grond waarvan uitkering wordt gevraagd, te de
zen de bepalingen van de Belgische wetgeving, is dus niet van toepassing op een werk
loze die, zoals verweerster, tijdens zijn laatste werkzaamheden in de lidstaat woonde 
waar hij tewerkgesteld was, i.e. de Franse Staat. 

2° Volgens de algemene regel van de bepalingen van de verordening nr. 1408/71 in
zake werkloosheidsuitkering, is de terzake "bevoegde Staat" de Staat waar de laat
ste werkzaamheden werden verricht, in dit geval dus de Franse Staat. Art. 71, § 1, lid 
b, (ii), van de voormelde verordening bepaalt weliswaar, in afwijking van de alge
mene regel van art. 1, sub o en q, volgens welke de bevoegde Staat zorg draagt voor 
de betaling van die uitkeringen, dat de werkloosheidsuitkering voor rekening komt 
van de overheid van de Staat waar de werknemer-niet-grensarbeider woont en zich 
ter beschikking stelt van de diensten voor arbeidsbemiddeling van die Staat, maar het 
moet worden beklemtoond dat de bepalingen van art. 71 het beginsel onverlet laten 
dat de Staat waar de laatste werkzaamheden zijn verricht, de bevoegde Staat is. Dit 
blijkt uit het opschrift zelfvan art. 71: "werklozen die tijdens het verrichten van hun 
laatste werkzaamheden op het grondgebied van een andere dan de bevoegde Lid
Staat woonden". Ik herinner eraan dat verweerster, te dezen, tijdens haar laatste werk
zaamheden niet in een andere dan de bevoegde lidstaat woonde. Verweerster woonde 
in Frankrijk en de bevoegde Staat is de Franse Staat; verweerster woonde niet in 
Belgie. 

3° Het doorslaggevend element voor de toepassing van art. 71, in zijn geheel, is de 
woonplaats van de betrokkene in een andere lidstaat dan de lidstaat aan wiens wet
telijke regeling hij tijdens zijn laatste werkzaamheden onderworpen was. Het H.v.J. 
leidt hieruit af dat art. 71, § 1, sub b, ii, verordening (E.E.G.) nr. 1408/71, aldus moet 
worden uitgelegd, dat het ook van toepassing is op het geval van een werkloze die, tij
dens het verrichten van zijn laatste werkzaamheden, in de lidstaat woonde waar hij 
werkte, wanneer de bevoegde autoriteiten van twee lidstaten, in afwijking van art. 13, 
§ 2, sub a, van de voormelde verordening, en krachtens art. 17, waren overeengeko
men dat de werknemer onderworpen zou blijven aan de sociale-zekerheidswetgeving 

(3) Cass., 20 feb. 1997, A.R. C.96.0081.F, nr. 99; zie Cass., 16 april1997, A.R. P.96.1112.F, nr. 
188; 16 juni 1997, A.R. S.96.0127.N, nr. 275. 
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van een van deze lidstaten, die niet de lidstaat is op het grondgebied waarvan de werk
loze was tewerkgesteld. Uit de·vaststellingen van het bestreden arrest blijkt te de
zen niet dat de bevoegde Belgische en Franse autoriteiten zouden zijn overeengeko
men dat verweerster, die in Frankrijk werkte en woonde, aan de Belgische sociale
zekerheidswetgeving onderworpen zou blijven. Er kan dus niet worden afgeweken van 
de in punt 1 o en 2° bepaalde algemene beginselen. 

4. Kortom. 
Uit de bewoordingen van en uit het verband tussen de artt. 1, punt o, (ii), en punt 

q, 67, § 3, en 71, § 1, punt b, (ii), verordening (E.E.G.) nr. 1408/71 van de Raad van 
14 juni 1971, en uit de uitlegging van die bepalingen door het H.v.J., volgt dat devol
ledig werkloze werknemer-niet grensarbeider, die zich ter beschikking stelt van de dien
sten voor arbeidsbemiddeling op het grondgebied van de Belgische Staat waar hij woont 
of die naar dit grondgebied terugkeert, op grond van het gemeenschapsrecht echter 
geen aanspraak kan maken op werkloosheidsuitkering volgens de wettelijke rege
ling van de Belgische Staat, wanneer hij, tijdens zijn laatste werkzaamheden, op het 
grondgebied van een andere lidstaat dan de Belgische Staat woonde, m.n. Frank
rijk, waartoe de bevoegde instelling behoort die de werknemer recht op werkloos
heidsuitkering geeft of zou geven, als hij er was blijven won en ( 4). (Artt. 1, punt o, [ii], 
en punt q, 67, § 3, en 71, § 1, punt b [ii], verordening [E.E.G.] nr. 1408/71 van de Raad 
van 14 juni 1971.) 

Door in verweersters geval anders te beslissen, schendt het bestreden arrest, val
gens mij, derhalve de in het eerste onderdeel aangewezen bepalingen van het 
gemeenschapsrecht en, bijgevolg, de tevens in dat onderdeel bedoelde wettelijke be
palingen van intern recht. 

5. Eiser moet in de kosten worden veroordeeld (artt. 580, 1 o en 2°, en 1017, tweede 
lid, Ger.W.) 

Conclusie : Vernietiging. 

ARREST (vertaling) 

(A.R. S.98.0143.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 14 juli 1998 gewezen door 
het Arbeidshof te Luik; 

Over het middel: schending van de artikelen 1, o) en q), 67, paragrafen 1, 2, 3, 71, 
paragraaf 1 [inzonderheid b, (ii)] van de verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad 
van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de sociale-zekerheidsregelingen op loon
trekkenden en hun gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, 118, eer
ste lid, 5°, 120, 121 (inzonderheid derde lid), 122 (inzonderheid laatste lid) van het ko
ninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloos
heid, 2 en 5 van het ministerieel besluit van 4 juni 1964 inzake werkloosheid, v66r de 
wijziging ervan bij het ministerieel besluit van 3 juli 1985, 

doordat de gewestelijke werkloosheidsinspecteur verweerster, die zich op 10 ja
nuari 1984 als werkzoekende had ingeschreven na steeds in Frankrijk in loon
dienst te hebben gewerkt, op 17 juni 1985 kennis heeft gegeven van zijn beslissing om 
haar niet toe te laten tot het recht op werkloosheidsuitkering in Belgie, aangezien zij 
niet het bij artikel 118 van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende 
arbeidsvoorziening en werkloosheid vereiste aantal arbeidsdagen of daarmee gelijk
gestelde dagen in aanmerking kon doen nemen, en dat zij evenmin voldoende arbeids
dagen in aanmerking kon doen nemen om zich op artikel 120 van dat koninklijk be
sluit te kunnen beroepen; dat het bestreden arrest, met bevestiging van het beroepen 

(4) Zie Cass., 19 sept. 1977 (A. C., 1978, 76); H.v.J., 11 okt. 1984 (Caisse primaire d'assurance 
maiadie de Rouen t. Guyot), 128/83, Jw: H.u.J., biz. 3507; H.v.J., 7 maart 1985 (Cochez t. Be
stuur van de Bedrijfsvereniging voor de gezondheid, geesteiijke en maatschappeiijke beiangen), 
145/84; Jur. H.v.J., biz. 803; H.v.J., 29 juni 1995 (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening t. van Ge
stel), C-454/93, Jw: H.v.J., biz. I-1725. 
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vonnis, beslist dat verweerster voldoende arbeidsdagen of daarmee gelijkgestelde da
gen in Frankrijk in aanmerking kan doen nemen om recht te hebben op werkloos
heidsuitkering in Belgie, overeenkomstig de artikelen 118 en 120 van het konink
lijk besluit van 20 december 1963; dat het arrest, om aldus te beslissen, erop wijst dat 
de eerste rechter het aantal gelijkgestelde dagen had vastgesteld door rekening te hou
den met het aantal toegekende werkloosheidsuitkeringen, d.i. 30 of 31 dagen per maand, 
overeenkomstig de regels betreffende toekenning van de werkloosheidsuitkering van 
de uitkeringsplichtige Staat, m.n. Frankrijk, en zijn beslissing vervolgens hierop grondt, 
dat de werknemer die, zoals verweerster, geen grensarbeider is, krachtens artikel 71, 
paragraaf 1, b) van de verordening (EEG) nr. 1408/71 van 14 juni 1971, "recht heeft 
op werkloosheidsuitkering volgens de regeling van de Staat waarin hij zijn laatste werk
zaamheden heeft uitgeoefend (in dit geval, Frankrijk) of werkloosheidsuitkering kan 
vorderen van de Staat waarin hij woont (in dit geval, Belgie); (. .. ) dat zij geen aan
spraak kan maken op uitkeringen op grand van artikel 69 van de gemeenschaps
verordening; dat moet worden nagegaan in hoeverre de migrerende werknemer werk
loosheidsuitkering kan genieten volgens de wettelijke regeling van de Staat waarin 
hij woont, als deze niet de Staat is waarin hij zijn laatste werkzaamheden heeft uit
geoefend; dat het beginsel vervat is in artikel 71, paragraaf 1, b) (ii) van de veror
dening; dat het gaat om de werknemer die geen grensarbeider is, die volledig werk
loos is en die zich ter beschikking stelt van de diensten voor arbeidsbemiddeling van 
de Staat waarin hij woont"; dat "de tijdvakken van verzekering of van arbeid, in dat 
geval, moeten worden samengeteld op grand van artikel67; dat de verplichting om de 
laatste tijdvakken van verzekering of van arbeid in Belgie te hebben vervuld, niet geldt 
voor verweerster [artikelen 67, derde paragraaf, en 71, paragraaf 1, b) (ii)]; (. .. ) dat moet 
worden aangenomen dat de dagen, die met arbeidsdagen moeten worden gelijkge
steld omdat zij zijn vergoed door middel van in Frankrijk toegekende werkloosheids
uitkeringen, om de volgende redenen volgens de wettelijke regeling van die Staat moes
ten worden samengeteld, zoals dat is gebeurd : (. .. ) dat het Hofvan Justitie van de 
Europese Gemeenschappen kennis heeft genomen van een prejudiciele vraag van het 
Belgische Hofvan Cassatie, om voor recht te zeggen of de voorwaarde van artikel67, 
paragraaf 1, in fine, van de verordening, oak geldt, wanneer het betrokken tijdvak van 
arbeid volgens de wettelijke regeling van de Lid-Staat waar het werd vervuld, als een 
tijdvak van verzekering wordt beschouwd; (. .. ) dat het Hofvan Justitie in de zaak 126177 
(arrest Frangiamore, Jur.H.v.J., 1978, 725) beslist dat de voorwaarde van artikel67, 
paragraaf 1, in fine, van de verordening 1408/71, niet geldt voor een tijdvak van ar
beid dat is vervuld onder de wettelijke regeling van een andere lidstaat dan die waar
toe het bevoegde orgaan behoort, en dat door die regeling wordt omschreven of aan
gemerkt als tijdvak van verzekering; (. .. ) dat het Hofvan Justitie beslist dat moet 
worden verwezen naar de wettelijke regeling waaronder het tijdvak van arbeid werd 
vervuld, oak al zou zij niet (als een tijdvak van verzekering) in aanmerking zijn ge
nomen als zij was vervuld in de bevoegde Staat (zie oak H.v.J., 12 mei 1989, zaak 
Warmerdam Steggerda, Jur.H.v.J., 1989, 1203); dat die rechtspraak ongetwijfeld be
trekking heeft op een specifiek probleem inzake tijdvakken van arbeid, terwijl het pro
bleem dat zich tussen de gedingvoerende partijen stelt en waarvan het (arbeids)hof 
kennis heeft genomen, betrekking heeft op de berekening van de duur van de met tijd
vakken van verzekering gelijkgestelde tijdvakken; dat die rechtspraak evenwel vol
doende uitsluitsel biedt : vooreerst bestaat er geen enkele reden om in een aparte re
gel voor de tijdvakken van verzekering ofvoor de daarmee gelijkgestelde tijdvakken 
te voorzien, behalve wanneer er een onderscheiden behandeling voor die tijdvakken 
en voor de tijdvakken van arbeid zou worden ingevoerd, (wat) het vrij verkeer van werk
nemers belemmert; dat er nag een argument a fortiori bestaat : enerzijds werd de be
perkende voorwaarde van artikel67, paragraaf 1, laatste lid, van de verordening sterk 
afgezwakt door de hierboven weergegeven rechtspraak van het Hofvan Justitie (en) 
anderzijds geldt die beperkende voorwaarde niet voor de tijdvakken van verzeke
ring of voor de daarmee gelijkgestelde tijdvakken", 

terwijl, eerste onderdeel, artikel67, paragraaf 3, van de verordening nr. 1408/71, uit
drukkelijk bepaalt dat de toepassing van de eerste en tweede paragraaf afhankelijk 
wordt gesteld van de voorwaarde dat de betrokkene laatstelijk tijdvakken van ver
zekering of van arbeid heeft vervuld krachtens de wettelijke regeling op grand waar
van de uitkeringen worden aangevraagd, met uitzondering van de in artikel 71, pa
ragraaf 1, sub a, (ii), en b) (ii), bedoelde gevallen; verweerster, in tegenstelling tot wat 
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het arrest beslist, geen beroep kan doen op de in artikel 71, § 1, sub b) (ii), bedoelde 
uitzondering; die bepalingen van artikel 71 voorschrijven dat de werknemer, die geen 
grensarbeider is, die volledig werkloos is en die zich ter beschikking stelt van de dien
sten voor arbeidsbemiddeling op het grondgebied van de lidstaat waar hij woont of die 
naar dit grondgebied terugkeert, recht heeft op uitkering volgens de wettelijke re
geling van deze Staat, alsof hij zijn laatste werkzaamheden op dat grondgebied had 
uitgeoefend; de aanhef van artikel 71 evenwel bepaalt dat het aileen van toepas
sing is op de werkloze die tijdens het verrichten van zijn laatste werkzaamheden op 
het grondgebied van een andere dan de bevoegde lidstaat woonde; de bevoegde Staat, 
die omschreven wordt in artikel 1, o) en q) van de verordening, te dezen Frankrijk is; 
artikel 71, paragraaf 1, b, (ii), dus aileen op verweerster van toepassing was ge
weest, als zij in Belgie zou hebben gewoond tijdens het verrichten van haar laatste 
werkzaamheden in Frankrijk; dat zulks niet het geval was geweest, zoals met name 
uit de vaststellingen van het bestreden arrest volgt dat artikel 71, paragraaf 1, b) (ii), 
niet op verweerster van toepassing was, zodat zij geen beroep kon doen op artikel67, 
aangezien zij laatstelijk geen tijdvakken van verzekering of van arbeid heeft ver
vuld krachtens de Belgische wettelijke regeling; het arrest, dat op grond van de 
samentellingsregel, bedoeld in artikel 67 van de verordening (EEG) nr. 1408/71 van 
14 juni 1971, beslist dat de door verweerster in Frankrijk vervulde tijdvakken van ver
zekering en van arbeid in aanmerking moeten worden genomen overeenkomstig de 
Franse wettelijke regeling en dat verweerster derhalve recht heeft op werkloosheids
uitkering in Belgie, de artikelen 67 en 71 van de verordening (EEG) nr. 1408/71 schendt, 
bij de toepassing van die verordening het begrip bevoegde Staat miskent (schen
ding van artikel1, o) en q) van die verordening), en daarenboven de regel miskent dat 
er bij de beslissing of de betrokkene recht heeft op werkloosheidsuitkering in Bel
gie, rekening wordt gehouden met 25 werkdagen voor een ononderbroken tewerk
stelling van een volledige maand, en met hetzelfde aantal daarmee gelijkgestelde da
gen in geval van een maand werkloosheid (schending van de artikelen 118, eerste lid, 
120, 122 van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoor
ziening en werkloosheid, 2 en 5 van het ministerieel besluit van 4 juni 1964 inzake 
werkloosheid); 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt dat 
verweerster, die volledig werkloos was, op 10 december 1984 aanspraak heeft 
gemaakt op werkloosheidsuitkering op basis van haar loopbaan in Frank
rijk; 

Overwegende dat het bestreden arrest beslist dat verweerster voldoet aan 
de voorwaarden van de artikelen 118, eerste lid, 5°, en 120, 2°, van het ko
ninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werk
loosheid, die recht geven op werkloosheidsuitkering, op grond dat het aan
tal met arbeidsdagen gelijkgestelde dagen waarop zij, krachtens artikel122 
van die verordening, tijdens de referteperiode van voormeld artikell18, eer
ste lid, 5°, aanspraak kan maken, overeenkomstig artikel67, § 1, van de ver
ordening nr. 1408/71 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 14 
juni 1971 betreffende de toepassing van de sociale-zekerheidsregelingen op 
werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich bin
nen de Gemeenschap verplaatsen, berekend moet worden op grond van de 
voorwaarden van de Franse wettelijke regeling en niet op grond van de voor
waarden van de artikelen 2 en 5 van het ministerieel besluit van 4 juni 1964 
inzake werkloosheid; 

Overwegende dat, luidens artikel 67, § 3, van de verordening nr. 
1408/71, de toepassing van paragraaf 1 van het voormelde artikel 67, met 
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uitzondering van de in artikel 71, § 1, a, (ii), en b, (ii), bedoelde gevallen, af
hankelijk wordt gesteld van de voorwaarde dat de betrokkene laatstelijk tijd
vakken van verzekering heeft vervuld krachtens de wettelijke regeling op 
grand waarvan de uitkeringen worden aangevraagd; 

Dat het bestreden arrest, waarin vastgesteld wordt dat verweerster geen 
grensarbeidster is, beslist dat de voorwaarde van artikel 67 van de veror
dening nr. 1408/71 "niet geldt voor" verweerster, aangezien zij voldoet aan 
de voorwaarden van artikel 71, § 1, b, (ii), van die verordening; 

Overwegende dat voornoemd artikel 71, § 1, b, (ii), bepaalt dat de valle
dig werkloze loontrekkende die tijdens zijn laatste werkzaamheden woonde 
op het grondgebied van een andere dan de bevoegde lidstaat en geen grens
arbeider is, zich ter beschikking stelt van de diensten voor arbeidsbemid
deling op het grondgebied van de lidstaat waar hij woont of die naar dit grond
gebied terugkeert, recht heeft op uitkering volgens de wettelijke regeling van 
die Staat, alsof hij zijn laatste werkzaamheden op het grondgebied daar
van had uitgeoefend, en dat die uitkering door en voor rekening van het or
gaan van de woonplaats wordt verleend; 

Overwegende dat het Hofvan Justitie van de Europese Gemeenschap
pen, in zijn arrest nr. 145/84 van 7 maart 1985 inzake Cachet tegen het Be
stuur van de Bedrijfsvereniging voor de gezondheid, geestelijke en maat
schappelijke belangen, erop gewezen heeft dat de werkloosheidsuitkering, 
ingevolge lid b, (ii), van het artikel 71, paragraaf 1, van de verordening nr. 
1408/71, weliswaar voor rekening komt van de lidstaat, op het grondge
bied waarvan de werknemer-niet-grensarbeider zich ter beschikking van de 
diensten voor arbeidsbemiddeling stelt - zulks in afwijking van de regel van 
artikel 1, sub o en q, van die verordening, volgens welke de bevoegde Staat 
zorg draagt voor de betaling van deze uitkeringen -, doch genoemde be
palingen van artikel 71, § 1, het beginsel onverlet laten dat, inzake werk
loosheidsverzekering, de Staat waar de laatste werkzaamheden zijn ver
richt, de bevoegde Staat is; dat uit het arrest nr. 128/83 dat voornoemd 
rechtscollege op 11 oktober 1994 in de zaak Caisse primaire d'assurance mala
die de Rauen tegen Guyot heeft gewezen, volgt dat artikel 71 van de voor
melde verordening in beginsel niet van toepassing is op de werkloze die tij
dens het verrichten van zijn laatste werkzaamheden woonde in de lidstaat 
waar hij werkte; 

Overwegende dat uit de vaststellingen van het voorgaande, door het 
arbeidshof op 19 april1991 in deze zaak gewezen arrest, dat de herope
ning van het debat beveelt en waarnaar het bestreden arrest verwijst, blijkt 
dat verweerster van 1952 tot eind 1984 in Frankrijk heeft gewoond; dat het 
bestreden arrest daarenboven vaststelt dat verweerster, v66r haar ver
zoek om werkloosheids-uitkering, in Frankrijk een beroep heeft uitgeoe
fend van 2 mei tot 15 oktober 1982, in die Staat uitkering heeft ontvan
gen voor de periodes waarin ze werkloos is geweest- waarbij de laatste 
periode zich uitstrekte van 1 april tot 18 oktober 1984- en van 19 okto
ber tot 9 december 1984 werkloos is geweest in Belgie; 

Overwegende dat uit die vaststellingen volgt dat verweerster, tijdens haar 
laatste werkzaamheden, niet op het grondgebied van een andere dan de be
voegde lidstaat heeft gewoond in de zin van artikel 71, § 1, van de veror
dening nr. 1408/71; 

Dat het bestreden arrest, dat beslist dat verweerster voldoet aan de voor
waarden van artikel 71, § 1, b, (ii), van die verordening, en derhalve aan
spraak kon maken op de bij artikel 67, § 1, van die verordening voorge
schreven regel van samentelling van de tijdvakken van verzekering of van 
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arbeid, die gemeenschapsbepalingen schendt, en het daarenboven, door op 
grand van laatstgenoemd artikel te verklaren dat verweerster recht heeft op 
werkloosheidsuitkering vanaf 10 december 1984, het geheel van de door ei
ser aangevoerde verordenende bepalingen van nationaal recht schendt; 

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; ge
let op artikel1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt ei
ser in de kosten; verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Bergen 

13 maart 2000 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Verheyden- Verslaggever : de h. 
Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq - Advocaat : mr. Simont. 
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3e KAMER- 13 maart 2000 

1 o WERKLOOSHEID - ALGEMEEN - BESTUURLIJKE BESLISSING- DATUM. 

2° WERKLOOSHEID- RECHT OP UITKERING- HERSTEL VAN DE WERKLOZE IN ZIJN RECH
TEN- VERPLICHTING VAN DE RECHTER 

3° RECHTBANKEN- BURGERLIJKE ZAKEN- SOCIALE ZAKEN (BIJZONDERE REGELS)
WERKLOOSHEID- RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKERING- HERSTEL VAN DE WERKLOZE IN 
ZIJN RECHTEN- VERPLICHTING VAN DE RECHTER 

4 o WERKLOOSHEID- ALLERLEI- BESTUURLIJKE BESLISSING- PLAATSELIJKE BEVOEGD
HEID- GESCHIL- NIETIGVERKLARING- ARBEIDSRECHTBANK- BEVOEGDHEID - DRAAG
WIJDTE. 

5o MACHTEN- RECHTERLIJKE MACHT -ARBEIDSRECHTBANK- BESTUURLIJKE BESLIS
SING- WERKLOOSHEID- PLAATSELIJKE BEVOEGDHEID- GESCHIL- NIETIGVERKLARING
BEVOEGDHEID - DRAAGWIJDTE. 

6° RECHTBANKEN- BURGERLIJKE ZAKEN- SOCIALE ZAKEN (BIJZONDERE REGELS)
WERKLOOSHEID - BESTUURLIJKE BESLISSING- PLAATSELIJKE BEVOEGDHEID - GESCHIL -
NIETIGVERKLARING- ARBEIDSRECHTBANK- BEVOEGDHEID - DRAAGWIJDTE. 

1 o Noch uit art. 7, § 11, tweede lid, besluitwet 28 dec. 1944, noch uit art. 146, vierde 
lid, Werkloosheidsbesluit 1991, blijkt dat de datum waarop de bestuurlijke beslis
sing van de directeur van het werkloosheidsbureau wordt genomen, overeenstemt met 
de datum die in deter kennis gebrachte beslissing vermeld wordt. (Art. 7, § 11, tweede 
lid, besluitwet 28 dec. 1944 [1]; art. 146, vierde lid, Werkloosheidsbesluit 1992 [2].) 

2° en 3° De rechter mag de werkloze in het recht op werkloosheidsuitkering alleen her
stellen met inachtneming van de reglementsbepalingen inzake werkloosheid (3). (Art. 
7, § 11, besluitwet 28 dec. 1944; art. 580, 2°, Ger.W.) 

(1) Art. 7, § 11, tweede lid, v66r en na de wijziging ervan bij art. 61, 1 o, wet 13 feb. 1998. 

(2) Art. 146, vierde lid, v66r en na de wijziging ervan bij art. 8 K.B. 30 april 1999. 

(3) Cass., 22 maart 1993, A.R. 9491, nr. 153. 
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4°, 5° en 6° Wanneer de arbeidsrechtbank de bestuurlijke beslissing nietig verklaart 
wegens de plaatselijke onbevoegdheid van de directeur van het werkloosheids
bureau, verliest zij de bevoegdheid niet om na te gaan of die beslissing in overeen
stemming is met de wetten en verordeningen inzake werkloosheid, en om uit
spraak te doen over de rechten die uit die wettelijke bepalingen voortvloeien (4). (Art. 
7, § 11, besluitwet 28 dec. 1944; art. 580, 2°, Ger.W.) 

(R.VA. T. V ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. S.98.0170.F) 

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 16 september 1998 ge
wezen door het Arbeidshof te Luik; 

Over het middel : schending van de artikelen 580, 2°, van het Gerechtelijk Wet
hoek, 7, paragraaf 11, eerste en tweede lid, van de besluitwet van 28 december 1944 
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 153, eerste paragraaf, van 
het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werk
loosheid, 68 van het ministerieel besluit van 4 juni 1964 inzake werkloosheid, 71, eer
ste lid, 2°, 142, eerste lid, en 146, vierde lid, van het koninklijk besluit van 25 no
vember 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, 

doordat verweerder gewoonlijk te Manhay, provincie Luxemburg, verblijft, maar zich 
tijdens de periode van 3 oktober 1988 tot 23 maart 1993 aangemeld heeft bij de 
werklozencontrole van Seraing, waar hij zijn woonplaats heeft gevestigd; dat de di
recteur van het werkloosheidsbureau te Luik (a) verweerder, bij een hem op 1 april 
1993 ter kennis gebrachte beslissing, gedurende de voormelde periode uitsluit van het 
genot van de werkloosheidsuitkeringen, op grond dat hij niet heeft voldaan aan de ver
plichting om zich voor die controle aan te melden in de gemeente van zijn gewone ver
blijfplaats, beslist om de gedurende de laatste drie jaar ten onrechte betaalde uitke
ringen terug te vorderen en hem een week uitsluiting oplegt; (b) verweerder, bij een 
hem op 11 juni 1993 ter kennis gebrachte brief, weigert toe te laten tot het recht op 
die uitkeringen vanaf 12 april1993; dat het bestreden arrest de beroepen vonnis
sen wijzigt, de door verweerder tegen die twee beslissingen ingestelde beroepen ge
grond verklaart, de nietigverklaring van de eerste beslissing bevestigt, op grand dat 
de directeur van het werkloosheidsbureau territoriaal onbevoegd is; dat het bestre
den arrest de tweede beslissing vervolgens tenietdoet, en verklaart dat verweerder recht 
heeft op werkloosheidsuitkeringen vanaf 12 april 1993; dat het zijn beslissing voor
namelijk hierop grondt, dat (A) wat de eerste beslissing betreft, artikel142, eerste lid, 
van het koninklijk besluit van 25 november 1991, bepaalt dat "de directeur in wiens 
ambtsgebied de werknemer zijn gewone verblijfplaats heeft, alle beslissingen over het 
recht op uitkeringen neemt"; dat rekening moet worden gehouden met het ogenblik 
waarop de beslissing is genomen door de directeur van het werkloosheidsbureau, "ten
einde te oordelen of de werknemer zijn gewone verblijfplaats wel in het ambtsge
bied van die directeur gevestigd heeft; dat tevens een onderscheid moet worden ge
maakt tussen het nemen van de beslissing en de kennisgeving ervan; dat de beslissingen 
die leiden tot een ontzegging, uitsluiting of schorsing van het recht op uitkeringen, ter 
kennis van de werkloze worden gebracht overeenkomstig artikel146 van het konink
lijk besluit van 25 november 1991, aangezien die kennisgeving geschiedt door mid
del van het door de directeur gedagtekende en ondertekende formulier C 29, dat bij 
een ter post aangetekende brief aan de bestemmeling wordt toegezonden; dat het, in 
de praktijk, tevens gebruikelijk is om op de documenten C 25 en C 30 (van eiser) een 
kader te voorzien voor de beslissing van de directeur van het werkloosheidsbureau, 

(4) Zie Cass., 15 jan. 1996, A.R. S.94.0163.N, nr. 29; over de begrippen rechterlijk toezicht op 
de externe wettigheid van de bestuurlijke handeling en rechterlijk toezicht op de interne wet
tigheid van die handeling, zie concl. O.M. v66r Cass., 10 juni 1996, A.R. S.95.0114.F (Bull. en Pas., 
1996, I, nr. 227), inz. nrs. 6 en 13 van die concl. 
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waarin tevens de datum en zijn handtekening worden vermeld, en dat dus het in
strumentum van de beslissing vormt; dat, bijgevolg, de in dat instrumentum ver
melde datum moet worden aangemerkt als de datum waarop de beslissing van de di
recteur van het werkloosheidsbureau is genomen ( ... ); dat ( ... ) eraan moet worden 
herinnerd dat de bestuurlijke beslissing een categorie van de eenzijdige bestuurs
handeling vormt, d.i. 'de rechtshandeling die door een bestuur wordt verricht met de 
bedoeling om de bestaande rechtsregels te wijzigen' (. .. ); dat die wijziging van de be
staande rechtsregels dus het opzet ('met de bedoeling om') van de bestuurlijke be
slissing vormt, maar niet de onmiddellijke uitwerking ervan, aangezien die beslis
sing door de wet of, zoals te dezen, door de reglementering, kan worden onderworpen 
aan een uitdrukkelijke kennisgeving van die beslissing; (. .. ) dat, ten slotte, de direc
teur van het werkloosheidsbureau, die weigert het formulier C 29 te ondertekenen 
waarop zijn beslissing vermeld staat (. .. ), hierdoor in een- in beginsel- wettige si
tuatie terechtkomt, waarin de bestuurlijke beslissing herroepen wordt nog v66r zij aan 
haar bestemmeling ter kennis wordt gebracht; dat in casu dus moet worden vastge
steld dat de litigieuze bestuurlijke beslissing is genomen door de directeur van het 
werkloosheidsbureau te Luik op de datum die vermeld staat in het aan zijn beslis
sing voorbehouden vak van het formulier C 30, nl. op 23 maart 1993; dat, voor het ove
rige, vaststaat dat, op die datum, (verweerders) gewone verblijfplaats nog steeds ge
vestigd was in het ambtsgebied van het werkloosheidsbureau te Aarlen, zodat uit 
bovenvermeld artikel142, eerste lid, volgt dat die beslissing is genomen door een ter
ritoriaal onbevoegde directeur en, op die grond, nietig moet worden verklaard; dat (ei
ser) subsidiair betoogt dat, 'zo de rechter oordeelt dat de beslissing ongeldig is, daar 
zij niet door de bevoegde directeur is genomen, het dus aan de rechter staat om uit
spraak te doen over het recht op werkloosheidsuitkeringen, door de desbetreffende re
glementering toe te passen'; dat evenwel erkend wordt dat de rechter, die aileen de 
externe of formele wettigheid van de bestuurshandeling heeft nagegaan, i.e. de be
voegdheid van degene die de voormelde bestuurshandeling heeft verricht, aileen be
voegd is om de beslissing teniet te doen maar niet om een andere beslissing te wij
zen (. .. ); dat dus uitsluitend mag worden vastgesteld dat de litigieuze bestuurlijke 
beslissing nietig is; dat het eerste beroep, binnen die grenzen, gegrond is"; (B) wat de 
tweede bestuurlijke beslissing betreft, "dat die beslissing (. .. )door de directeur van het 
werkloosheidsbureau te Luik na 12 april 1993 is genomen en door middel van een for
mulier C 29, dat van 11 juni 1993 dagtekent, (aan verweerder) ter kennis is ge
bracht ( ... ); dat die beslissing erop neerkomt dat de betrokkene, op de datum van de 
aanvraag, m.n. 12 april 1993, niet wordt toegelaten tot het recht op werkloosheids
uitkeringen, op grond dat hij niet voldoet aan de reglementaire stagevoorwaarden, aan
gezien hij ten gevolge van de voorgaande bestuurlijke beslissing is uitgesloten van het 
recht op werkloosheidsuitkeringen; dat de tweede bestreden bestuurlijke beslissing, 
wegens de nietigheid van de eerste, ook moet worden tenietgedaan en, nu het hof de 
interne wettigheid van die beslissing nagaat, (verweerder) moet worden toegelaten tot 
het recht op werkloosheidsuitkeringen vanaf 12 april 1993", 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 7, paragraaf 11, tweede lid, van de besluitwet van 
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, be
paalt dat de beslissingen van de directeur van eisers gewestelijk bureau of van de door 
eisers directeur-generaal aangewezen beambte, op straffe van verval, binnen een maand 
na de kennisgeving, of, bij gebrek aan kennisgeving, binnen een maand te rekenen vanaf 
de dag waarop de betrokkene ervan kennis heeft genomen, aan de bevoegde 
arbeidsrechtbank worden voorgelegd; luidens artikel146, vierde lid, van het konink
lijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, de be
slissing die tot een ontzegging, uitsluiting of schorsing van het recht op uitkeringen 
leidt, aan de werkloze ter kennis moet worden gebracht bij een ter post aangete
kende brief; uit die wettelijke bepalingen, volgens welke de gedane kennisgeving de 
termijn doet ingaan waarbinnen het beroep kan worden ingesteld en in de voorge
schreven vormen moet worden ingesteld, volgt dat de datum waarop de directeur zijn 
beslissing heeft genomen, overeenkomt met de datum die in de ter kennis ge
brachte beslissing vermeld wordt; het bestreden arrest, nu het beslist dat de direc
teur van het werkloosheidsbureau te Luik, te dezen, territoriaal onbevoegd was om 
de op 1 april1993 ter kennis gebrachte beslissing te nemen, op grond dat die beslis
sing reeds op 23 maart 1993 zou zijn genomen en verweerder zijn verblijfplaats pas 
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de dag daarna in zijn rechtsgebied heeft gevestigd, zodat die beslissing moet wor
den tenietgedaan en ook de op 11 juni 1993 ter kennis gebrachte beslissing, der
halve, moet worden tenietgedaan, bijgevolg, artikel 7, paragraaf 11, tweede lid, van 
de besluitwet van 28 december 1944 betre:ffende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders schendt, evenals de in de aanhefvan het middel aangegeven bepalingen van 
het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werk
loosheid, en meer bepaald artikel 146, vierde lid, van dat koninklijk besluit; 

tweede onderdeel, geschillen over rechten, ontstaan uit de werkloosheids
regle;mentering, volgens artikel 7, paragraaf 11, van de besluitwet van 28 december 
1944, tot de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank behoren; de arbeidsrechtbank, krach
tens artikel580, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, kennisneemt van geschillen be
treffende de rechten en verplichtingen van werknemers, welke voortvloeien uit de wet
ten en verordeningen die, onder andere, met de werkloosheid verband houden; de 
rechter die van een dergelijk geschil kennisneemt, op de hem regelmatig voorge
legde feiten derhalve de rechtsregels moet toepassen op grond waarvan hij de vor
dering meent te moeten aannemen of te verwerpen; hij bijgevolg moet nagaan of een 
beslissing van de directeur van het werkloosheidsbureau al dan niet in overeenstem
ming, is met de wetten en verordeningen inzake werkloosheid, en uitspraak moet doen 
over lie rechten die uit die wettelijke bepalingen ontstaan; de rechter die de beslis
sing van het bureau meent te moeten tenietdoen, op verzoek van een van de par
tijen een andere beslissing moet wijzen om de betwiste rechten vast te stellen, zo
als zi] uit die wetten en verordeningen voortvloeien; de beslissing van de directeur die 
wegens zijn plaatselijke onbevoegdheid wordt tenietgedaan, hierop geen uitzonde
ring yormt; het arbeidshof oordeelt dat de op 1 april 1993 ter kennis gebrachte be
stuurlijke beslissing moet worden tenietgedaan wegens de plaatselijke onbevoegd
heid van de directeur die de voormelde beslissing heeft genomen, zodat het hof niet 
bevoegd is om ze door een andere beslissing te vervangen, en de op 11 juni 1993 ter 
kennis gebrachte bestuurlijke beslissing, derhalve, eveneens moet worden tenietge
daan, de regel miskent dat de arbeidsgerechten bevoegd zijn om uitspraak te doen over 
de geschillen betreffende de verplichtingen die uit de wetten en verordeningen in
zake werkloosheid voortvloeien (schending van de artikelen 580 van het Gerechte
lijk Wetboek, 7, paragraaf 11, eerste lid, van de besluitwet van 28 december 1944 be
treffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders), alsook de regel miskent, volgens 
welke de werknemer, om werkloosheidsuitkeringen te genieten, zich met name moet 
onderwerpen aan de werklozencontrole in de gemeente van zijn gewone verblijf
plaats ·cschending van de artikelen 153, eerste paragraaf, van het koninklijk besluit 
van 20 december 1963 betre:ffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, 68 van het mi
nisterieel besluit van 4 juni 1964 inzake werkloosheid, 71, eerste lid, 2°, van het ko
ninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering) : 

I 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
o.,i-erwegende dat het onderdeel betoogt dat uit artikel 7, § 11, tweede lid, 

van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke ze
kerli:eid der arbeiders, en uit artikel 146, vierde lid, van het koninklijk be
sluiti van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, zo
als z~ door het arrest zijn toegepast, volgt dat de datum waarop de beslissing 
van de directeur van het werkloosheidsbureau is genomen, overeenstemt met 
de ~atum die in de ter kennis gebrachte beslissing vermeld wordt; 

Overwegende dat uit geen van de voormelde bepalingen volgt dat de da
tumtwaarop de beslissing van de directeur van het werkloosheidsbureau is 
genomen, overeenstemt met de datum die in de ter kennis gebrachte be
slissing vermeld wordt; 
O~erwegende dat die bepalingen respectievelijk betrekking hebben op de 

datq.m en de gevolgen van de kennisgeving van de bestuurlijke beslissing, 
wann.eer die kennisgeving is geschied, en op de wijze waarop de kennisge
ving van die beslissing moet geschieden, wanneer in een kennisgeving is voor
zien; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 
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Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat de geschillen betreffende de rechten van werknemers, 

welke voortvloeien uit de werkloosheidsreglementering, overeenkomstig ar
tikel 7, § 11, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maat
schappelijke zekerheid der arbeiders, tot de bevoegdheid van de arbeidsrecht
bank behoren; 

Dat, krachtens artikel 580, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, de 
arbeidsrechtbank kennisneemt van geschillen betreffende de rechten en ver
plichtingen van werknemers, die voortvloeien uit de wetten en verordenin
gen inzake werkloosheid; 

Overwegende dat de rechter over die geschillen uitspraak doet door op de 
hem regelmatig voorgelegde feiten de rechtsregels toe te passen op grond 
waarvan hij de vordering zal aannemen dan wel verwerpen, mits hij het recht 
van verdediging eerbiedigt en noch het voorwerp noch de grond van de vor
dering wijzigt; 

Overwegende dat de rechter, die kennisneemt van een geschil betref
fende het recht op werkloosheidsuitkeringen, de werkloze in het recht op werk
loosheidsuitkeringen kan herstellen, op voorwaarde dat hij de verorde
nende bepalingen inzake werkloosheid naleeft; 

Overwegende dat de nietigverklaring van de beslissing van 23 maart 1993, 
wegens de plaatselijke onbevoegdheid van de directeur van het werkloosheids
bureau, in tegenstelling tot wat het bestreden arrest beslist, de rechter de 
bevoegdheid niet ontneemt om na te gaan of die beslissing in overeenstem
ming is met de wetten en verordeningen inzake werkloosheid, en om: uit
spraak te doen over de rechten die uit die wettelijke bepalingen vlort
vloeien; 

Dat, in zoverre, het onderde~l gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het last
stelt dat de eerste bestuurlijke beslissing nietig is, op grond dat de d[rec
teur van het werkloosheidsbureau te Luik territoriaal niet bevoegd is; ver
werpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op 
artikel1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in 
de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar hetArbeidshofte Brussel. 

13 maart 2000 - 3e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verheyden, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal -Ad
vocaat : mr. Simont. 

Nr. 172 

3e KAMER - 13 maart 2000 

1 o WERKLOOSHEID -RECHT OP illTKERING- ADMINISTRATIEVE BESLISSING- DEFINI
TIEVE ADMINISTRATIEVE BESLISSING- HERZIENINGSPROCEDURE- ONJUISTE VERKLARIN· 
GEN- BEGRIP. 
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2° WERKLOOSHEID- RECHT OP UITKERING- ADMINISTRATIEVE BESLISSING- DEFINI
TIEVE ADMINISTRATIEVE BESLISSING- HERZIENINGSPROCEDURE - VERGISSING VAN HET 
WERKLOOSHEIDSBUREAU - BEGRIP. 

1 o Zodra blijkt dat de werkloze onjuiste verklaringen heeft afgelegd, en ongeacht het 
tijdstip waarop zulks is gebeurd, kan de directeur van het werkloosheidsbureau een 
definitieve administratieve beslissing herzien met terugwerkende kracht tot de da
tum van de verkeerde of onrechtmatige toekenning van de werkloosheidsuitkerin
gen. (Art. 149, so, Werkloosheidsbesluit 1991 (1).) 

2° Wanneer het niet bewezen is dat de werkloze onjuiste verklaringen heeft afgelegd, 
begaat het werkloosheidsbureau geen vergissing in de zin van de bepalingen betref
fende de procedure tot herziening van een definitieve administratieve beslissing over 
het recht op werkloosheidsuitkeringen, als het die uitkeringen ten onrechte toekent 
aan die werkloze. (Art. 149, so en so, Werkloosheidsbesluit 1991 (2).) 

(R.V.A. T. C ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. S.99.0010.F) 

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 23 oktober 1998 gewe
zen door het Arbeidshof te Luik; 

Over het middel, gesteld als volgt: schending van de artikelen 1S9, 149, so en so, 
en 169, eerste lid, van het koninklijk besluit van 2S november 1991 houdende de 
werkloosheidsreglementering, alsook miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van 
de scheiding der machten, 

doordat de directeur van het werkloosheidsbureau, bij een ter kennis gebrachte be
slissing van 2S januari 1997, verweerder met ingang van 28 september 1981 uitge
sloten heeft van het recht op werkloosheidsuitkeringen tegen het tariefvoor alleen
staande werknemers, hem voor dat tijdvak uitkeringen heeft toegekend tegen het tarief 
voor samenwonende werknemers en de terugbetaling bevolen heeft van de tijdens de 
laatste drie jaar onrechtmatig ontvangen uitkeringen; dat het arrest de beslissing van 
de directeur bevestigt, behalve wat het tijdstip betreft vanafwanneer het "tariefvoor 
alleenstaanden" ingaat en het verschil tussen dat tarief en het "tariefvoor samen
wonenden" moet worden terugbetaald, en - met verbetering van het beroepen von
nis dienaangaande - beslist dat de vermindering van de uitkeringen tot het "tarief 
voor samenwonenden" pas zal ingaan de maandag volgend op 2S januari 1997; dat het 
arrest - na erop te hebben gewezen dat verweerder op 10 augustus 1981 een tabel 
betreffende de samenstelling van het gezin heeft ingevuld waaruit bleek dat hij bij zijn 
broer en diens vrouw woonde; dat hij op 4 december 1990 een nieuwe tabel betref
fende de samenstelling van het gezin heeft ingevuld waarin hij aangaf alleen te wo
nen; dat hij dezelfde toestand heeft aangegeven op 1S oktober 1991, 22 oktober 1992, 
21 oktober 199S, 17 oktober 1994, 19 december 199S en 1S december 1996; dat een con
troleur, bij een onderzoek ter plaatse, in februari 1994 de verklaringen van de broer 
van verweerder had opgenomen waaruit bleek dat laatstgenoemde een kamer be
trok op de eerste verdieping van het huis van die broer, en een keuken met start
bad had op de kelderverdieping; dat hij, ook al koesterde hij de verdenking dat ver
weerder niet aileen woonde, van oordeel was dat hij zulks onmogelijk zou kunnen 
bewijzen "op grond van wat (hij had) gezien toen hij de gehele woning had bezocht", 

(1) Art. 149 v66r de wijziging ervan bij art. 10 K.B. 30 april 1999. 

(2) Zie noot 1. 
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en had beslist "de zaak zonder verder gevolg te laten"; dat een andere controleur op 
7 oktober 1996, na een nieuw onderzoek naar de gezinstoestand van verweerder, tot 
het besluit was gekomen dat verweerder met het gezin van zijn broer samenwoonde 
- aldus beslist op de volgende gronden: "Te dezen heeft (verweerder) verklaard ai
leen te wonen, ofschoon hij in het huis van zijn broer woonde, wat de diensten (van 
eiser) wisten. Om zich ervan te vergewissen of die verklaring niet onjuist was heeft 
(eiser), met gebruikmaking van zijn controlebevoegdheid, een onderzoek ter plaatse 
verricht. Dat onderzoek heeft geen enkele leugen, bedrog ofveinzing aan het licht ge
bracht aan de zijde van de broer (van verweerder) of aan de zijde (van verweerder) zelf 
die niet is ondervraagd. Als (eiser) ten slotte de verdenking koesterde dat verweer
der samenwoonde, diende hij een uitgebreider onderzoek te verrichten, te meer daar 
de door de broer gebruikte woorden dat onderzoek rechtvaardigden. Al te gemakke
lijk beweert (eiser) dat de toentertijd verkregen inlichtingen de conclusie dat ver
weerder samenwoonde niet wettigden. Ten onrechte maakt (eiser) dus gewag van de 
"ontdekking'' van een onjuiste verklaring in 1996, ofschoon (hij) in 1994, misschien ten 
onrechte, heeft toegegeven dat de verklaring niet onjuist was. De eerste rechter heeft 
bijgevolg op goede gronden beslist dat (eiser) door een vergissing van zijn diensten het 
tariefvoor alleenstaanden had toegekend, zonder dat hierbij sprake is van enig be
drag aan de zijde van (verweerder). Het bestreden vonnis dient dus te beworden be
vestigd, in zoverre het de terugvordering beperkt heeft. Nochtans dient het te wor
den gewijzigd, in zoverre de eerste rechter heeft verklaard dat het verschil in tarief 
geen terugwerkende kracht kon hebben en het hogere tarief dus pas kon ingaan vanaf 
17 oktober 1996, ofschoon, volgens artikel149, 5° (van het koninklijk besluit van 25 
november 1991) de beslissing uitwerking heeft vanaf de maandag die volgt op de af
gifte ter post van de briefwaarbij de beslissing ter kennis wordt gebracht van de werk
loze, dat is te dezen vanaf de maandag die volgt op 23 januari 1997", 

terwijl, eerste onderdeel, artikel149, 3°, van het koninklijk besluit van 25 novem
ber 1991 houdende de werkloosheidsreglementering bepaalt dat de directeur van het 
werkloosheidsbureau een definitief geworden beslissing kan herzien met terugwer
kende kracht tot de datum van de verkeerde of onrechtmatige toekenning van de uit
keringen of tot op de datum waarop de werkloze niet of niet langer voldeed aan alle 
vereisten om uitkeringen te kunnen genieten, meer bepaald, "indien blijkt dat de werk
loze onjuiste of onvolledige verklaringen heeft afgelegd"; artikel149, 5°, bepaalt dat 
de herziening aileen zonder terugwerkende kracht geschiedt wanneer "uitkeringen ten 
onrechte werden toegekend door een vergissing van het werkloosheidsbureau"; uit de 
vaststellingen van het arrest blijkt dat verweerder, na het in februari 1994 op zijn adres 
verrichte onderzoek, en ofschoon hij is blijven samenwonen met zijn broer en diens ge
zin, op 17 oktober 1994, 19 december 1995 en 13 december 1996 verklaard heeft ai
leen te wonen; bijgevolg blijkt dat hij onjuiste verklaringen heeft afgelegd over de sa
menstelling van zijn gezin; hij op grond van die verklaringen ten onrechte uitkeringen 
tegen het tariefvoor alleenstaanden heeft ontvangen; het bepaalde in artikel149, 3°, 
bijgevolg op hem van toepassing was en de herziening die geschied was in de op 23 
november 1997, aan verweerder ter kennis gebrachte beslissing terugwerkende kracht 
moest hebben; daarentegen niet als een vergissing van het werkloosheidsbureau in 
de zin van artikel149, 5°, van het koninklijk besluit kan worden beschouwd de be
slissing van het werkloosheidsbureau om het vorige, ten huize van verweerder ver
richte onderzoek zonder gevolg te laten, op grond dat het van oordeel was dat de toen
tertijd verkregen gegevens niet voldoende waren om de onjuistheid van de verklaringen 
van verweerder te bewijzen en om hem bijgevolg de uitkeringen te ontzeggen die over
eenkwamen met de door hem aangegeven toestand; het arrest bijgevolg, nu het be
slist dat de beslissing van 23 januari 1997 pas uitwerking kan hebben vanaf de maan
dag, volgend op de kennisgeving ervan, de regel miskent volgens welke de herziening 
van een beslissing van de directeur van het werkloosheidsbureau terugwerkt tot de 
datum van de verkeerde of onrechtmatige toekenning van de uitkeringen, indien blijkt 
dat de werkloze onjuiste verklaringen heeft afgelegd (schending van artikel149, 3°, 
van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheids
reglementering), een onjuiste toepassing maakt van artikel149, 5°, van dat konink
lijk besluit (schending van die bepaling) en daarenboven de regel miskent volgens welke 
elke onrechtmatig ontvangen werkloosheidsuitkering moet worden terugbetaald (schen
ding van artikel 169, eerste lid, van voornoemd koninklijk besluit) : 
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Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende, enerzijds, dat uit de bewoordingen van artikel149, so, van 
het koninklijk besluit van 25 november 1991, zoals het bestond v66r de wij
ziging ervan bij artikel 10 van het koninklijk besluit van SO april 1999, volgt 
dat, indien blijkt dat de werkloze onjuiste verklaringen heeft afgelegd en, on
geacht het bedrag ervan, de directeur van het werkloosheidsbureau een de
finitieve administratieve beslissing kan herzien met terugwerkende kracht 
tot de datum van de verkeerde of onrechtmatige toekenning van de werk
loosheidsui tkeringen; 

Overwegende, anderzijds, dat uit de opzet van voornoemd artikel149, zo
als het te dezen van toepassing is, en inzonderheid uit het onderling ver
band tussen de punten so, 4o en 5o blijkt dat het werkloosheidsbureau, als 
het niet over bewijzen beschikt dat de verklaringen van de werkloze on
juist zijn, geen vergissing begaat in de zin van 5°, door hem ten onrechte werk
loosheidsuitkeringen toe te kennen; 

Overwegende dat het arrest weliswaar toegeeft dat verweerder geen on
juiste verklaring heeft afgelegd tijdens het in februari 1945 verrichte on
derzoek en dat het eiser verwijt dat hij bij die gelegenheid geen diepgaan
der onderzoek heeft verricht; 

Overwegende dat het arrest er evenwel op wijst dat verweerder op 17 ok
tober 1994, 19 december 1995 en 1S december 1996 bevestigd heeft dat hij 
aileen woonde en dat het beslist dat uit de bij het onderzoek van oktober 1996 
verzamelde gegevens blijkt dat verweerder met het gezin van zijn broer sa
menwoonde en alleen aanspraak kon maken op het tariefvoor samenwo
nenden; 

Overwegende dat het arrest derhalve de beslissing dat het besluit om in 
plaats van het tariefvoor alleenstaanden het lagere tariefvoor samenwo
nenden toe te kennen pas ingaat vanaf de maandag die volgt op 2S ja
nuari 1997, niet naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er grond bestaat tot onderzoek van het tweede 
onderdeel dat niet tot ruimere cassatie kan leiden, vernietigt het bestre
den arrest, in zoverre het uitspraak doet over het tijdstip vanafwanneer ver
weerder geen aanspraak meer kan maken op het tariefvoor alleenstaan
den en over het tijdstip vanaf wanneer het verschil tussen dat tarief en het 
voor samenwonenden geldende tarief van bovengenoemde uitkeringen zal wor
den teruggevorderd; beveelt dat van het arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op artikel1017, 
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Bergen. 

13 maart 2000 - 3e kamer - Voorzitter en verslaggeuer : de h. Verheyden, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal- Ad
vocaat : mr. Simont. 
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Nr. 173 

38 KAMER - 13 maart 2000 

WERKLOOSHEID- RECHT OP illTKERING- LANGDURIGE WERKLOOSHEID- TOEPASSINGS
GEBIED- VOORWAARDEN- WERK- HERVATTING- BEGRIP. 

De schorsing van het recht op werkloosheidsuitkeringen wegens langdurige werkloos
heid is van toepassing op de werkloze die gelijktijdig de in het Werkloosheids
besluit bepaalde voorwaarden vervult, o.m. de voorwaarde dat hij op de dag van de 
ontvangst van de hem door de directeur van het werkloosheidsbureau ter kennis ge
brachte verwittiging, niet sinds ten minste zes maanden zonder onderbreking te
werkgesteld is als voltijdse werknemer (1). (Art. 80, 3°, Werkloosheidsbesluit 1991.) 

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

ARREST (vertaling) 

(A.R. S.99.0050.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 december 1998 gewe
zen door het Arbeidshof te Luik; 

Over het middel, gesteld als volgt: schending van de artikelen 80, 81, eerste en laat
ste lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheids
reglementering, waarvan voornoemd artikel80 is gewijzigd bij de koninklijke beslui
ten van 22 juni 1992, 22 november 1995 en 26 maart 1996 en waarvan voornoemd 
artikel81 is gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 juni 1992, 8 maart 1995 en 
22 november 1995, 56,§ 1, eerste, tweede en vijfde lid, 4°, van het ministerieel be
sluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheids
reglementering, welk artikel 56, § 1, is gewijzigd bij de ministeriele besluiten van 23 
juni 1992, 30 november 1995 en 17 april 1996, 

doordat het arrest, met bevestiging van het beroepen vonnis, de beslissing van de 
directeur van het werkloosheidsbureau van 27 juni 1996, waarbij het recht van ver
weerder op uitkeringen na een op 5 maart 1996 ter kennis gebrachte verwittiging we
gens zijn langdurige werkloosheid werd geschorst, tenietdoet op grond dat verweer
der door een en dezelfde onderneming is tewerkgesteld van 13 juni tot 17 december 
1995 (dat is gedurende meer dan zes maanden), van 1 januari tot 12 februari 1996 en 
van 26 februari tot 10 maart 1996; dat eiser in zijn betoog dat verweerder op de da
tum van de verwittiging die aan de schorsing van het recht op uitkering wegens lang
durige werkloosheid voorafging, niet sinds meer dan zes maanden zonder onderbre
king is tewerkgesteld als voltijdse werknemer, het voorzetsel "tijdens" in de tekst van 
artikel 80, 3°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de 
werkloosheidsreglementering vervangt door het woord "sinds" en aan dat artikel een 
voorwaarde toevoegt die het niet bevat; dat hij bovendien, door die wijziging, de op
zet van de Koning omzeilt, daar het voldoende zou zijn dat hij, wanneer hij vast
stelt dat een werknemer tijdens zijn loopbaan langer werkloos is dan anderhalf maal 
de gemiddelde werkloosheidsduur van zijn categorie, maar dat hij intussen sinds meer 
dan zes maanden opnieuw werkt als voltijdse werknemer, wacht tot hij opnieuw zijn 
betrekking verliest om hem vervolgens een verwittiging te sturen en dante bewe
ren dat hij niet sinds meer dan zes maanden als voltijdse werknemer werkt; dat de 

(1) Vgl. Cass., 24 jan. 2000, A.R. S.99.0057.N, nr. 61. De Nederlandse tekst van art. 80, 3°, 
Werkloosheidsbesluit 1991luidt als volgt : "Deze afdeling is van toepassing op de werkloze die op 
de dag van de ontvangst van de verwittiging bedoeld in artikel 81, gelijktijdig volgende voor
waarden vervult : (. .. ) 3o niet sinds ten minste zes maanden zonder onderbreking tewerkgesteld 
zijn als voltijdse werknemer ( ... )". 
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eerste rechter, na te hebben vastgesteld dat verweerder gedurende meer dan zes maan
den tussen het tijdstip waarop zijn werkloosheidsduur meer dan anderhalve maal de 
gemiddelde werkloosheidsduur van zijn categorie bedroeg en het tijdstip waarop hem 
de verwittiging is toegezonden als voltijdse werknemer heeft gewerkt, het beroep te
recht gegrond verklaard heeft en de bestreden beslissing tenietgedaan heeft, 

terwijl, eerste onderdeel, krachtens artikel80, 3°, van het koninklijk besluit van 25 
november 1991, de bepalingen inzake de schorsing van het recht op uitkeringen voor 
de werklozen die langer werkloos zijn dan de in de reglementering bepaalde duur, van 
toepassing zijn op de werkloze die "op de dag van de ontvangst van de verwittiging" 
die aan de schorsing voorafgaat, voldoet aan de voorwaarde, meer bepaald, dat "hij 
niet sinds ten minste zes maanden zonder onderbreking tewerkgesteld is als vol
tijdse werknemer"; de voorwaarden voor de toepassing van de bovenaangehaalde be
palingen, luidens artikel 80, moeten vervuld zijn op de dag waarop de werkloze de ver
wittiging ontvangt, zodat de voorwaarde dat de werkloze niet sinds ten minste zes 
maanden als voltijdse werknemer tewerkgesteld is geweest op die dag moet ver
vuld zijn; een tewerkstelling van die duur derhalve aan de toepassing van de bepa
lingen betreffende de langdurige werkloosheid aileen in de weg staat als de werk
loze terug aan het werk is op de dag waarop hij de verwittiging ontvangt; uit het 
onderling verband tussen de Franse en de Nederlandse tekst van artikel80, 3°, na de 
wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 22 november 1995 wel degelijk blijkt dat 
zulks de strekking is van die bepaling; het arrest bijgevolg, nu het beslist dat te
werkstelling gedurende ten minste zes maanden de toepassing van de bepalingen be
treffende de langdurige werkloosheid uitsluit, zelfs als de werkloze niet meer aan het 
werk was op de dag van de ontvangst van de voorafgaande verwittiging, artikel80, 
inzonderheid 80, 3°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 schendt; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, krachtens artikel 80, 3°, van het koninklijk besluit van 
25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, afdeling 8 van 
hoofdstuk III van titel II van dat besluit "Langdurige werkloosheid" van toe
passing is op de werkloze die op de dag van de on tv angst van de verwitti
ging, bedoeld in artikel81 van genoemd besluit, benevens aan de overige, in 
artikel 80 bepaalde voorwaarden, ook voldoet aan de voorwaarde dat hij niet 
gedurende ten minste zes maanden zonder onderbreking tewerkgesteld is als 
voltijdse werknemer; 

Overwegende dat uit het onderling verband tussen de Franse en de Ne
derlandse tekst blijkt dat de werkloze aan de in voornoemde afdeling 8 be
paalde maatregelen alleen kan ontkomen als hij bewijst dat hij op de dag van 
de ontvangst van de verwittiging, sinds ten minste zes maanden zonder on
derbreking tewerkgesteld was als voltijdse werknemer; 

Dat het arrest, door er anders over te beslissen, artikel 80, 3°, van voor
meld koninklijk besluit van 25 november 1991 schendt; 

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; ge
let op artikel1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt ei
ser in de kosten; verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel. 

13 maart 2000 - 3e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verheyden, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal -Ad
vocaat : mr. Simont. 
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Nr. 174 

38 KAMER - 13 maart 2000 

WERKLQOSHEID - ALLERLEI- CONTROLE- CONTROLEKAART- WERKLOZE- VERPLICH· 
TINGEN- PERSOONLIJKE AARD. 

Om werkloosheidsuitkeringen te kunnen genieten, moet de werknemer o.m. in het be· 
zit zijn van een controlekaart vanaf de eerste effectieve werkloosheidsdog van de maand 
tot de laatste dag van de maand en hi} moet deze bij zich bewaren voor de aan
vang van de activiteit, waarvoor hij enig loon of materieel voordeel ontvangt dat tot 
zijn levensonderhoud of dat van zijn gezin kan bijdragen; tevens moet hij hiervan op 
zijn controlekaart melding maken met onuitwisbare inkt en hij moet die kaart on
middellijk voorleggen bij elke vordering door een daartoe bevoegd persoon; die ver
plichtingen van de werknemer zijn van persoonlijke aard (1). (Artt. 45, eerste lid, 2°, 
71, eerste lid, 1°, 4° en 5°, 137, § 1, 2°, en§ 2, 154 en 175, eerste lid, 1°, a, 
Werkloosheidsbesluit 1991.) 

(R.VA. T. A ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. S.99.0051.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 4 december 1998 gewe
zen door het Arbeidshof te Luik; 

Over het middel, gesteld als volgt: schending van de artikelen 71, eerste lid (in
zonderheid 1°, 4°, 5°), 137, §§ 1 (inzonderheid 2°) en 2, 154, 175, eerste lid, a), van het 
koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, 
waarvan voornoemd artikel137, §§ 1 en 2, zijn gewijzigd bij de koninklijke beslui
ten van 11 januari 1993 en 25 mei 1993, en waarvan voornoemd artikel 175, eerste 
lid, is gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 30 maart 1994 en 12 augustus 1994, 
miskenning van het wettelijk begrip overmacht dat, in het verbintenissenrecht, zijn 
wettelijke grands lag vindt in de artikelen 114 7 en 1148 van het Burgerlijk Wet
hoek, 155, eerste lid, 580, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, 10, 11 en 149 van de Grand
wet, 

doordat de controlediensten van eiser op 20 september 1994 hadden vastgesteld dat 
verweerder op een bouwplaats werkte, zonder de controlekaart te kunnen voorleg
gen, die hij krachtens artikel 71 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 hou
dende de werkloosheidsreglementering bij zich moest hebben; dat de directeur van het 
werkloosheidsbureau te Verviers, bij de op 15 februari 1995 ter kennis gebrachte be
slissing, verweerder van het recht op uitkeringen heeft uitgesloten voor de periode van 
1 tot 20 september 1994, de terugbetaling van de tijdens die periode ontvangen uit
keringen bevolen heeft en verweerder, met toepassing van artikel 154 van het ko
ninklijk besluit, gedurende vier weken van het recht op uitkering heeft uitgesloten; 
dat het arrest vervolgens, met bevestiging van het beroepen vonnis, de beslissing van 
de directeur tenietdoet op de volgende gronden : "uit het door het openbaar minis
terie neergelegde dossier blijkt dat de werkgever noch door het arbeidsauditoraat te 
Aarlen noch door dat te Verviers is vervolgd wegens de nalatigheden die naar aan
leiding van die controle van 20 september 1994 tegen hem zijn vastgesteld en dat de 
op 9 november 1994 tegen hem opgemaakte pro justitia blijkbaar niet eens aan het 
arbeidsauditoraat is gezonden. De werknemers kunnen derhalve niet verantwoorde
lijk worden geacht voor het feit dat zij het bewijs niet hebben kunnen overleggen, dat 

(1) Zie Cass., 9 maart 1998, A.R. S.97.0065.F, nr. 129; 9 maart 1998, A.R. S.97.0087.F, nr. 132. 
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de werkgever hun uit eigen beweging diende te overhandigen, op straffe van elke in
houd te ontnemen aan artikel137, § 1 en§ 2, van het koninklijk besluit van 2S no
vember 1991; het grondwettelijk beginsel van de gelijkheid van de Belgen voor de wet, 
waarvan de eerbiediging door de rechterlijke macht moet worden gewaarborgd, geldt 
eveneens voor de beslissingen van het bestuur, a fortiori wanneer die beslissingen uit
gaan van hetzelfde ministerie. Ret staat (aan eiser) erop toe te zien dat de werkge
vers artikel137, § 1, in acht nemen, en daartoe dient hij de toepassing te vorderen van 
de in artikel175 bepaalde straffen zoals hij dat ten aanzien van de werknemers met 
toepassing van de artikelen 71 en 1S4 moet doen. Aangezien de ten laste gelegde fout 
hoofdzakelijk voortvloeit uit het misdrijfvan de werkgever, die daarvoor niet is ver
volgd, en, aangezien nergens wordt aangevoerd en het a fortiori evenmin bewezen is 
dat de werknemers zich aan het misdrijf medeplichtig hebben gemaakt, gebieden de 
grondregels van het recht dat de slachtoffers niet worden gestraft in de plaats van de 
schuldige en dat althans de rechtvaardigingsgronden die impliciet worden aangeno
men, ook ten goede komen aan de anderen", 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 71, eerste lid, 1 o, van het koninklijk besluit van 2S 
november 1991 bepaalt dat de werknemer, om uitkeringen te kunnen genieten, in het 
bezit moet zijn van een controlekaart vanaf de eerste effectieve werkloosheidsdag van 
de maand tot de laatste dag van de maand en deze bij zich moet bewaren; de werk
nemer, krachtens dat artikel 71, eerste lid, 4 o, voor de aanvang van een activiteit, waar
voor hij enig loon of materieel voordeel ontvangt dat tot zijn levensonderhoud of dat 
van zijn gezin kan bijdragen, hiervan op zijn controlekaart melding moet maken met 
onuitwisbare inkt; hij, krachtens datzelfde lid, so, zijn controlekaart onmidddellijk moet 
voorleggen bij elke vordering door een daartoe bevoegd persoon; artikel 1S4, eerste lid, 
van voornoemd koninklijk besluit bepaalt dat van het genot van de uitkeringen ge
durende de aldaar bepaalde periode wordt uitgesloten, de werkloze die onverschul
digde uitkeringen kan ontvangen, doordat hij zich niet gedragen heeft naar de be
palingen van artikel 71, eerste lid, 4°, of zich niet gedragen heeft naar de bepalingen 
van artikel 71, eerste lid, so, voor zover hij op het ogenblik van de vordering de bo
vengenoemde activiteit verricht; artikel137, § 1, 2°, van het koninklijk besluit ove
rigens bepaalt dat de werkgever, uiterlijk de eerste effectieve werkloosheidsdag van 
elke maand, uit eigen beweging een bewijs van tijdelijke werkloosheid overhandigt aan 
de werknemer wiens arbeidsprestaties tijdelijk verminderd of geschorst zijn in toe
passing van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; die ver
plichting van de werkgever losstaat van de verplichtingen die bij artikel 71 aan de werk
nemer worden opgelegd; laatstgenoemde dus daarvan niet ontslagen is door het enkele 
feit dat de werkgever hem niet uit eigen beweging de controlekaart heeft overhan
digd op het tijdstip waarop hij dat had moeten doen; het hofbijgevolg, nu het van oor
deel is dat artikel 137 elke betekenis zou verliezen, indien de werknemers verant
woordelijk zouden worden gesteld voor het feit dat zij het controlebewijs dat hun 
werkgever hun uit eigen beweging had moeten afgeven,niet kunnen overleggen, en, 
nu het zijn beslissing op die overweging grondt om de door de directeur met toepas
sing van artikel 1S4 ten aanzien van verweerder genomen beslissing te vernietigen, 
het persoonlijk karakter miskent van de verplichtingen die bij voormeld artikel 71 aan 
de werknemer worden opgelegd (schending van de artikelen 71, eerste lid, en 154 van 
het koninklijk besluit van 2S november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering) 
en bovendien artikel137 van dat koninklijk besluit schendt; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 71, eerste lid, 1 o, van het koninklijk besluit van 
25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering bepaalt dat de 
werknemer, om uitkeringen te kunnen genieten, in het bezit moet zijn van 
een controlekaart vanaf de eerste effectieve werkloosheidsdag van de maand 
tot de laatste dag van de maand en deze bij zich moet bewaren; dat de werk
nemer, krachtens voornoemd artikel 71, eerste lid, 4°, v66r de aanvang van 
de activiteit, waarvoor hij enig loon of materieel voordeel ontvangt dat tot 
zijn levensonderhoud of dat van zijn gezin kan bijdragen, hiervan op zijn 
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controlekaart melding moet maken met onuitwisbare inkt en dat hij, krach
tens hetzelfde lid, so, die kaart onmiddellijk moet voorleggen bij elke vor
dering door een daartoe bevoegd persoon; 

Overwegende dat artikel 1S4, eerste lid, van voornoemd koninklijk be
sluit bepaalt dat van het genot van de uitkeringen gedurende de aldaar be
paalde periode wordt uitgesloten de werkloze die onverschuldigde uitkerin
gen kan ontvangen, doordat hij zich niet gedragen heeft naar de bepalingen 
van artikel 71, eerste lid, 4°, ofnaar die van artikel 71, eerste lid, so, voor 
zover hij op het ogenblik van de vordering de voormelde activiteit ver
richt; 

Overwegende dat het arrest vaststelt dat "een sociaal inspecteur (van ei
ser) zich op 20 september 1994 om 8u4S aangemeld heeft op een bouw
plaats te Cherain-Gouvy, die geleid werd door het bedrijf Boniver te La Reid, 
en heeft vastgesteld dat (verweerder) (. .. ) daar tewerkgesteld was en dat hij, 
daar hij reeds op 1S en 16 september 1994 niet gewerkt had,(. .. ) hem zijn 
controlekaart C 3.2 niet heeft kunnen voorleggen, aangezien hij die kaart nog 
niet van zijn werkgever had gekregen"; 

Dat het arrest het volgende vermeldt: "de werkgever heeft de bewijzen C 
3.2 niet uit eigen beweging in de zin van artikel137, § 1 (van voormeld ko
ninklijk besluit) overhandigd aan zijn werknemers van bij de eerste effec
tieve werkloosheidsdag van de maand; uit het door het openbaar ministe
rie neergelegde dossier blijkt dat de werkgever noch door het 
arbeidsauditoraat te Aarlen, noch door dat te Verviers is vervolgd wegens de 
nalatigheden die, naar aanleiding van die controle op 20 september 1994, te
gen hem zijn vastgesteld, en dat de tegen hem op 9 november 1994 opge
maakte pro justitia blijkbaar niet eens aan het arbeidsauditoraat is gezon
den; de werknemers kunnen derhalve niet verantwoordelijk worden geacht 
voor het feit dat ze het bewijs niet hebben kunnen overleggen, dat de werk
gever hun uit eigen beweging diende te overhandigen, op straffe van elke in
houd te ontnemen aan artikel137, § 1 en§ 2; het grondwettelijk beginsel van 
de gelijkheid van de Belgen voor de wet, waarvan de eerbiediging door de 
rechterlijke macht wordt gewaarborgd, geldt eveneens voor de beslissin
gen van het bestuur, a fortiori wanneer die beslissingen uitgaan van het
zelfde ministerie; het staat (aan eiser) erop toe te zien dat de werkgevers ar
tikel137, § 1, in acht nemen en daartoe dient hij de toepassing te vorderen 
van de in artikel17S bepaalde straffen, zoals hij dat ten aanzien van de werk
nemers met toepassing van de artikelen 71 en 1S4 moet doen; aangezien de 
ten laste gelegde fout hoofdzakelijk voortvloeit uit het misdrijfvan de werk
gever, die daarvoor niet is vervolgd, en aangezien nergens wordt aange
voerd en het a fortiori evenmin bewezen is dat de werknemers zich aan het 
misdrijf medeplichtig hebben gemaakt, gebieden de grondregels van het recht 
dat de slachtoffers niet worden gestraft in de plaats van de schuldige en dat 
althans de rechtvaardigingsgronden die impliciet worden aangenomen voor 
de ene, ook ten goede komen aan de anderen"; 

Overwegende dat het arrest, nu het de beslissing van het bestuur op grond 
van die overwegingen vernietigt, het persoonlijk karakter miskent van de aan 
de werknemer bij voormeld artikel 71, eerste lid, opgelegde verplichtingen 
en derhalve zijn beslissing niet naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
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Om die redenen, vernietigt bet bestreden arrest; beveelt dat van bet ar
rest melding zal worden gemaakt op de kant van bet vernietigde arrest; ge
let op artikel 1017, tweede lid, van bet Gerecbtelijk Wetboek, veroordeelt ei
ser in de kosten; verwijst de zaak naar bet Arbeidsbof te Bergen. 

13 maart 2000 - 3e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verheyden, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal -Ad
vocaat : mr. Simont. 

Nr. 175 

28 KAMER- 14 maart 2000 

BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN- EXPLOOT- BETEKENING OP HET POLITIE
COMMISSARIAAT - TIJDSTIP VAN DE BETEKENING - AFGIFTE VAN HET EXPLOOT. 

In het geval van betekening op het politiecommissariaat, geschiedt de betekening niet 
op de dag van de ontvangst van de betekeningsakte door de veroordeelde, maar op · 
de dag waarop het exploot op het politiecommissariaat is afgegeven. (Artt. 35 en 37, 
§ 1, Ger.W.) (1) 

(C ... E.A.) 

ARREST 

(A.R. P.98.0493.N) 

HET HOF;- Gelet op bet bestreden vonnis op 4 maart 1998 in boger be
roep gewezen door de Correctionele Recbtbank te Brugge; 

Gelet op bet verzoekscbrift dat aan dit arrest is gebecbt en daarvan deel 
uitmaakt; 

Over bet middel : 
Overwegende dat, kracbtens artikel37, § 1, Gerecbtelijk Wetboek, inge

val bet exploot in strafzaken niet kan worden betekend zoals bepaald in ar
tikel 35, de betekening bestaat in de afgifte van bet afscbrift van bet ex
ploot op bet boofdkantoor van de gerecbtsdeurwaarders, waar dit bestaat, 
anders op bet politiecommissariaat en, waar geen commissaris van politie 
is, aan de burgemeester, aan de schepen of aan een ambtenaar die daar
toe opdracbt beeft; dat voor de toepassing van artikel 203, § 1, Wetboek van 
StrafVordering deze betekening geldt als betekening aan de woonplaats; 

Overwegende dat, anders dan bet middel aanvoert, de betekening niet ge
scbiedt op de dag van de ontvangst van de betekeningsakte door de veroor
deelde maar op de dag waarop bet exploot op bet politiecommissariaat is af
gegeven; 

Dat bet middel faalt naar recht; 

(1) Zie: Cass., 10 nov. 1993, nr. 457. 
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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 voorzieningen; veroordeelt de eisers in de kos
ten. 

14 maart 2000- 2• kamer- Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever: de h. Frere- Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, eerste advocaat
generaal - Advocaat : mr. G.H. Lambert, Luik. 

Nr. 176 

2• KAMER - 14 maart 2000 

RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 6 - ARTIKEL 6.1 
- REDELIJKE TERMIJN- BEOORDELING. 

In zoverre de rechter releveert dat een uitgebreid getuigenverhoor geschiedde mede op 
verzoek van de beklaagde, verwijt hij hem niet gebruik te hebben gemaakt van een 
essentieel recht van verdediging, maar stelt hij vast dat de concrete uitoefening van 
dit recht een bepaalde tijd vergt, waardoor het redelijk karakter van de termijn bin
nen dewelke de zaak is behandeld niet wordt aangetast. (Art. 6.1 E.V.R.M.) (1) 

(H .. ) 

ARREST 

(A.R. P.98.0553.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 13 maart 1998 door het Hof 
van Beroep te Antwerpen gewezen; 

Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uit
maakt; 

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de strafvor
dering tegen eiser wegens de feiten van de telastlegging D : 

Over het tweede middel : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de rechter onaantastbaar oordeelt of de strafvorde
ring binnen een redelijke termijn behandeld is; 

(1) Cass., 5 april1996, nr. 111, 22°. 



584 HOF VAN CASSATIE Nr. 177 

Overwegende dat de appelrechters op grand van de feitelijke vaststellin
gen dat "rekening houdend met de aard van de zaak, de hiervoor vereiste 
onderzoeksverrichtingen alsook met het zeer uitgebreide getuigenverhoor dat, 
mede op verzoek van beklaagde, voor dit hof werd gehouden", wettig ver
mogen te oordelen dat "de redelijke termijn te dezen niet is overschre
den"; 

Dat de rechters, in zoverre zij hierbij releveren dat een uitgebreid getui
genverhoor geschiedde "mede op verzoek van (eiser )", eiser niet verwijten ge
bruik te hebben gemaakt van "een essentieel recht van verdediging", maar 
vaststellen dat de concrete uitoefening van dit recht een bepaalde tijd vergt 
waardoor het redelijke karakter van de termijn binnen dewelke de zaak is 
behandeld niet wordt aangetast; 

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

14 maart 2000- 2e kamer- Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- Ver· 
slaggever: de h. Frere- Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, eerste advocaat
generaal - Advocaat : mr. B. Spriet, Turnhout. 

Nr. 177 

2e KAMER - 14 maart 2000 

BENELUX- VERDRAGSBEPALINGEN -ARTIKEL 27- BENELUX-UITLEVERINGSVERDRAG- ACH
TERVOLGING OVER DE GRENS- WETTIGHEID. 

Wanneer Nederlandse politieambtenaren bij een achtervolging het grondgebied van Bel
gie betreden, regelt artikel 27 van het Benelux-uitleveringsverdrag de voorwaar
den waaronder dergelijke achtervolging geschiedt, ook al gebeurt die achtervol
ging naar aanleiding van een verzoek tot uitlevering, dat Duitsland aan Nederland 
heeft gericht. (Art. 27 Benelux-uitleveringsverdrag.) 

(Y. .. ) 

ARREST 

(A.R. P.00.0077.N) 

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 21 december 1999 gewe
zen door het Hofvan Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstel
ling; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
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schending van artikel41 van de Overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van 
het tussen de regeringen van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duits
land en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten akkoord betref
fende de geleidelijke afscha:ffing van de con troles aan de gemeenschappelijke gren
zen, 

doordat de kamer van inbeschuldigingstelling bij het Hofvan Beroep te Antwer
pen in haar arrest van 21/12/1999 heeft geoordeeld dat artikel41 van de Schengen
overeenkomst in combinatie dient te worden gelezen met artikel 27 van het Benelux
Uitleveringsverdrag van 27.6.1962, waardoor de grensoverschrijding uitgaande van 
de Nederlandse autoriteiten op Belgisch grondgebied als gerechtvaardigd dient te wor
den beschouwd, en het bijgevolg niet handelt over een onrechtmatige aanhouding van 
(eiser), 

terwijl (eiser) van oordeel is dat het verzoek tot uitlevering uitging van Duits
land; waardoor dit verzoek de basis vormde voor de grensoverschrijding zoals ge
pleegd door de Nederlandse autoriteiten op Belgisch grondgebied, waarbij Duits
land geen onderschrijver is van het Benelux-uitleveringsverzoek en bijgevolg 
handelingen gesteld naar aanleiding van dit verzoek dan ook niet kunnen vallen on
der de van toepassing zijnde regelgeving waaraan de verzoekende partij geen deel
nemer is; dat bijgevolg enkel toepassing dient te worden gemaakt van artikel 41 van 
de Schengen-overeenkomst binnen dewelke een grensoverschrijding enkel mogelijk is 
indien er zich een betrapping op heterdaad heeft voorgedaan in de staat die achter
volgt, zijnde Nederland of indien er zich een ontsnapping heeft voorgedaan uit een N e
derlandse gevangenis, waarbij geen van de hiervoor vernoemde gevallen van toepas
sing zijn, 

zodat het verzoek van de Duitse politiediensten aan hun Nederlandse collega's om 
tot aanhouding over te gaan van (eiser) niet kan gebaseerd worden op het Benelux
uitleveringsverdrag bij gebrek aan onderschrijving van dit verdrag door Duitsland op 
wiens verzoek uiteindelijk deze grensoverschrijding was gebeurd, en evenmin op ar
tikel 41 van de Schengen-overeenkomst, bij gebrek aan de hierin voorziene voorwaar
den, waardoor de doorgevoerde vrijheidsberoving als onrechtmatig dient te worden be
schouwd: 

Overwegende dat, krachtens artikel41, lid 8, van de Overeenkomst van 
19 juni 1990 ter uitvoering van het tussen de regeringen van de Benelux Eco
nomische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 
juni 1985 te Schengen gesloten akkoord betreffende de geleidelijke afschaf
fing van de con troles aan de gemeenschappelijke grenzen, artikel 27 van het 
Benelux-uitleveringsverdrag van 27 juni 1962 van toepassing blijft; 

Overwegende dat wanneer Nederlandse politieambtenaren bij een ach
tervolging het grondgebied van Belgie betreden, regelt artikel 27 van het 
Benelux-uitleveringsverdrag de voorwaarden waaronder dergelijke achter
volging geschiedt, ook al gebeurt die achtervolging naar aanleiding van een 
verzoek tot uitlevering, dat Duitsland aan Nederland heeft gericht; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

14 maart 2000- 2e kamer- Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggeuer: de h. Frere- Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, eerste advocaat
generaal - Aduocaat : mr. V. Van Aalst, Brussel. 
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Nr. 178 

28 KAMER - 15 maart 2000 

1 o CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN- ALGEMEEN- VORM- GRIEVEN AANGE
VOERD IN DE AKTE VAN CASSATIEBEROEP- ONTVANKELIJKHEID. 

2° VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VEROORDE
LING- GEWOON UITSTEL- DUUR- GEEN PRECISERING- GEVOLG. 

3° CASSATIE- VERNIETIGING. OMVANG- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- BEKLAAGDE 
EN VERDACHTE- VEROORDELING MET UITSTEL- GEWOON UITSTEL- ONWETTIGHEID- UIT
WERKINGEN. 

4 o CAS SA TIE - VERNIETIGING. OMVANG- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING BEKLAAGDE EN 
VERDACHTE- VERVAL VAN HET RECHT TOT STUREN- ONWETTIGHEID- GEVOLGEN. 

5° STRAF- ANDERE STRAFFEN- VERV ALVAN HET RECHT TOT STUREN- ONWETTIGHEID
VERNIETIGING- OMVANG- GRENZEN. 

1 o In de regel slaat het Hof van Cassatie acht op de grieven die eiser in de akte van 
cassatieberoep aanvoert (1). (lmpliciet.) (Art. 422 Sv.) 

2° Een veroordeling met uitstel is onwettig wanneer de beslissing de duur van het uit
stel niet preciseert (2). (Art. 8, § 1, Probatiewet.) 

3° De vernietiging wegens de onwettigheid van het uitstel, welke maatregel gevolgen 
heeft voor de tenuitvoerlegging van de straf, leidt, wegens de band tussen de straf
maat en de maatregel, tot vernietiging van de straf, waarvoor het uitstel is ver
leenrj, (3). 

4 o en· 5° De onwettigheid van de beslissing waarbij het verval wordt uitgesproken van 
het recht om een motorrijtuig te besturen, leidt tot vernietiging van de beslissingen 
over "de straf en over de bijdrage tot het Bijzonder Fonds tot Hulp aan de Slacht
offers van Opzettelijke Gewelddaden; de vernietiging strekt zich niet uit tot de be
slissing waarbij de rechter de misdrijven bewgzen heeft verklaard, wanneer de ver
nietiging het gevolg is van een grand die geen verband houdt met die welke die 
beslissing verantwoorden, wat het geval is wanneer de onregelmatigheid alleen te wij
ten is aan het niet-vermelden van de duur van het uitstel dat aan de tenuitvoerleg
ging van dat verval is verleend (4). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUSSEL T. C ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.99.1419.F) 

RET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 7 september 1999 in bo
ger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik; 

(1) Cass., 9 nov. 1993, A.R. P.93.1228.N, nr. 454; zie R. DECLERCQ, Beginselen van straf-
rechtspleging, 2e uitg., 1999, blz. 976, nr. 2298. 

(2) Cass., 17 maart 1993, A.R. 359, nr. 148. 

(3) Zie Cass., 10 sept. 1997, A.R. P.97.0460.F, nr. 343; 3 maart 1999, A.R. P.98.0722.F, nr. 125. 

(4) Zie Cass., 8 feb. 2000, A.R. P.97.1697.N, nr. 98, met concl. van de h. du Jardin, toen eer-
ste adv.-gen.; 16 feb. 2000; A.R. P.99.1553.F, nr. 127. 
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Over het middel : schending van artikel 8 van de wet van 29 juni 1964 be
treffende de opschorting, het uitstel en de probatie, aangevoerd in de ver
klaring van voorziening, waarvan een eensluidend afschrift aan dit arrest 
is gehecht; 

Overwegende dat het vonnis verweerder wegens onopzettelijke doodslag 
en alcoholintoxicatie veroordeelt tot een enkele gevangenisstrafvan drie maan
den met uitstel van drie jaar, tot een geldboete van 200 frank met uitstel van 
drie jaar voor de helft ervan, en hem gedurende twee maanden vervallen ver
klaart van het recht om een motorvoertuig te besturen, met uitstel voor drie 
vierde van die straf; 

Overwegende dat het vonnis geen melding maakt van de duur van het uit
stel dat verleend wordt voor de gedeeltelijke tenuitvoerlegging van de straf 
van vervallenverklaring van het recht tot sturen; 

Overwegende dat de onwettigheid van het uitstel, welke maatregel ge
volgen heeft voor de tenuitvoerlegging van de straf, wegens de band tus
sen de strafmaat en die maatregel, leidt tot vernietiging van het verval van 
het recht tot sturen; 

Dat dit verval van het recht om een motorrijtuig te besturen een hestand
dee! van de hoofdstraf is, zodat de onwettigheid leidt tot vernietiging van de 
volledige, wegens de misdrijven uitgesproken straf, en van de beslissing over 
de bijdrage tot het Bijzonder Fonds tot Hulp aan de Slachtoffers van Op
zettelijke Gewelddaden; 

Overwegende dat die onwettigheid, evenwel, geen gevolgen heeft voor de 
schuldigverklaring aan die misdrijven, aangezien de vernietiging het ge
volg is van een grond die geen verband houdt met die schuldigverklaring; 

En overwegende, voor het overige, dat de substantiele of op straffe van nie
tigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslis
sing overeenkomstig de wet is gewezen; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uit
spraak doet over de volledige straf en over de bijdrage tot het Bijzonder Fonds 
tot Hulp aan de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden; verwerpt de voor
ziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; laat de kosten van 
de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Recht
bank te Hoei, zitting houdende in hoger beroep. 

15 maart 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - 1kr
slaggever : de h. Close- Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal. 

Nr. 179 

2e KAMER - 15 maart 2000 

1 o VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- 'IERMIJNEN- WEGVERKEER- ZWARE 
OVERTREDING- GECONTRA VENTIONALISEERD WANBEDRIJF. 
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2° ~EGVERKEER-WEGVERKEERSWET- WETSBEPALINGEN -ARTIKEL 68 ..,.-- STRAFVOR
DEI:l.ING- VERJARING- TERMIJNEN- ZWARE OVERTREDING- GECONTRAVENTIONALI
SEERD WANBEDRIJF. 

3° v;ERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- STUITING- POLITIERECHTBANK

DA~V AARDING OM TE VERSCHIJNEN- BETEKENING- AANGETEKENDE BRIEF. 

4° ~ETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN- EXPLOOT- STRAFZAKEN- STRAF
VOJWERING- VERJARING- STUITING- POLITIERECHTBANK- DAGVAARDING OM TE VER
SC:I:IIJNEN -AANGETEKENDE BRIEF. 

5° ViERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- STUITING- NIEUWE TERMIJN- BE

Gilt. 

6° "'{ETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- WEKKING IN DE TIJD EN 
IN bE RUIMTE- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- VERJARING- SCHORSING- NIEUWE WET. 

7o vERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING -TERMIJNEN- VERLENGING- NIEUWE 
W"EjT- SCHORSINGSGROND - GEVOLG. 

So ~RJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- SCHORSING- STRAFVORDERING IN
GEtEID VOOR DE EERSTE RECHTER 

go ~RJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- SCHORSING. 

1 o erl 2° De strafvordering wegens een zware overtreding van het Wegverkeersregle
ment, welk wanbedrijf gecontraventionaliseerd wordt na aanneming van verzach
tende omstandigheden, verjaart, bij gebrek aan enige grand tot schorsing van de ver
}ding, na eenjaar te rekenen van de laatste daad van onderzoek of van vervolging, 
dil'! is verricht binnen hetjaar na de dag waarop de overtreding is begaan (1). (Art. 
211Y.T.Sv.; artt. 29 en 6S Wegverkeerswet; art. 1 K.B. 7 april 1976.) 

3° e:d 4° De betekening, bij een ter post aangetekende brief, van een dagvaarding om 
voor de politierechtbank te verschijnen, is een daad van vervolging die de verja
ririg van de strafvordering stuit (2). (Art. 21 V.T.Sv.; art. 40, eerste lid, Ger.W.) 

I 

5° D~ dag waarop de daad die de verjaring van de strafvordering heeft gestuit, is ver
ric'ht, is begrepen in de nieuwe verjaringstermijn die vanaf die dag begint te lopen 
(3)'. (Impliciet.) (Art. 23 V.T.Sv.) 

' 6° en 7o Krachtens de onmiddellijke uitwerking die een nieuwe wet inzake straf-
reqhtspleging, in de regel, heeft, is de nieuwe, bij de wet van 11 dec. 1998 inge
voerde grand tot schorsing van de verjaring, van toepassing op alle strafvorderin
gen die voor de datum van inwerkingtreding van die wet zijn ontstaan en op die 
datum, krachtens de oude wet, nog niet zijn verjaard (4); die regel is van toepas
sing op het geheel van de rechtspleging, vanaf de dag van de terechtzitting waarop 
de :strafvordering is ingesteld voor de eerste rechter, zelfs als die rechter over die rechts
vo,dering reeds uitspraak heeft gedaan. (Art. 24 V.T.Sv.; art. 3 wet 11 dec. 199S.) 

so Wanneer de verjaring van de strafvordering geschorst wordt vanaf de dag van de 
terechtzitting waarop die rechtsvordering voor de eerste rechter is ingesteld, blijft die 

(1) Zie Cass., 4 maart 1998, A.R. P.97.1515.F, nr. 119. 

(2) Zie Cass., 4 sept. 1990, A.R. 3879, nr. 2. 

(3) Cass., 7 maart 1995, A.R. P.94.1289.N, nr. 138. 

(4) Zie Cass., 8 maart 2000, AR. P.99.1583.F, nr. 161, vgl. A. JACOBS, "La loi du 11 decembre 1998 
relative ala prescription de l'action publique", J.T., 1999, blz. 185. 
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schorsing oak na het door die rechter over de strafvordering gewezen vonnis voort
duren, tenzij tegen dat vonnis alleen door het O.M. hager beroep is ingesteld (5). (Im
pliciet.) (Art. 24 V:TSv.; art. 3 wet 11 dec. 1998.) 

go Wanneer de grand tot schorsing van de verjaring van de strafvorderingl ver
dwijnt, begint de verjaringstermijn opnieuw te lopen, en wordt die termijnJ, ver-
lengd met een duur gelijk aan die van de schorsing (6). (Art. 24 V.T.Sv.) · 

(M ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.99.1697.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 27 oktober 1999 in ho
ger beroep in het Duits gewezen door de Correctionele Recht bank te! Eu
pen, en gelet op de in die taal gestelde voorziening; 

Gelet op de beschikking van 3 december 1999 van de eerste voorzitter van 
het Hof, waarbij beslist wordt dat de rechtspleging vanaf de terechtzitting 
in het Frans zal worden gevoerd; 

Gelet op het identiek verzoekschrift en memorie, waarvan een eenslui
dend verklaarde vertaling dat aan dit arrest is gehecht; 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat het bestreden vonnis eiser, na aanneming van verzach

tende omstandigheden, veroordeelt tot een geldboete van 22 frank, we
gens een zware overtreding van het Wegverkeersreglement die hij op 15 sep
tember 1997 heeft begaan; 

Overwegende dat die overtreding, overeenkomstig artikel 68 van de bij het 
koninklijk besluit van 16 maart 1968 gecoordineerde wetten betreffende de 
politie over het wegverkeer, veijaart door verloop van een jaar te rekenen van 
de dag waarop ze is begaan; 

Overwegende dat de verjaring van de strafvordering op 3 juli 1998 is ge
stuit door de aan eiser bij ter post aangetekende brief gedane kennisge
ving van de dagvaarding om voor de politierechtbank te verschijnen; dat de 

(5) Zie N. GALAND en P. CHOME, "La loi du 11.12.1998 modifiant le titre preliminaire du Code de 
procedure penale, en ce qui concerne Ia prescription de !'action publique : tentative de lecture et 
d'application", Journal des Proces, nr. 364 van 5 feb. 1999, biz. 14; vgl. A. JACOBS, op.cit., biz. 181, 
en B.D. BosLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de laprocedure penale, Brugge, 1999, biz. 167. De door 
die auteurs aangevoerde parlementaire voorbereiding van de wet van 11 december 1998, geeft geen 
uitsluitsel over de vervaldag van de schorsing (Ged1: St., Kamer, zitting 1998-1999, nr. 1387/6-
96/97, biz. 20 en 27). In het geval van onderhavig arrest, bleef de schorsing van de strafvorde
ring, die het gevolg was van de aanhangigmaking van de zaak bij de eerste rechter, voortduren 
tot na de eindbeslising van die rechter, aangezien niet aileen het O.M. tegen die beslisisng ha
ger beroep had ingesteld. (Art. 24, 1 o, derde streep, a contrario V.T.Sv., gewijzigd bij de wet van 
11 dec. 1998). Daar minder dan een jaar was verstreken sinds het instellen van de strafvorde
ring voor de eerste rechter, werd de schorsing van de verjaring verlengd met een maximum van 
een jaar, te rekenen van de dag waarop die rechtsvordering voor het appelgerecht was inge
steld. (Art. 24, 1°, vierde streep, V.T.Sv.) De aldus geschorste verjaring van de strafvordering is op
nieuw be ginn en te !open vanaf de dag waarop het appelgerecht, ambtshalve of op verzoek van het 
O.M. beslist heeft om de behandeling van de zaak, met het oog op het verrichten van bijko
mende daden van onderzoek, uit te stellen tot de dag waarop de behandeling van de zaak door dat 
gerecht zou worden hervat. (Art. 24, 1°, tweede streep, V.T.Sv.) 

(6) Zie Cass., 5 mei 1987, A.R. 598, nr. 515, redenen; J. MERGEAL, V
0 "Prescription en matiere 

repressive", R.PD.B., Aanu., d. V, Brussel, 1977, biz. 848, nr. 15; M. FRANCHIMONT, A. JACOBS en A. 
MASSET, Manuel de procedure penale, Luik, 1989, biz. 101; R. DECLERCQ, Beginselen van straf
rechtspleging, Antwerpen, 1999, biz. 101, nr. 191; A. JACOBS, op.cit., biz. 179 en de noot 31. 
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strafVordering, door die verjaringstuitende daad, niet was verjaard ten tijde 
van de inwerkingtreding, op 16 december 1998, van de wet van 11 decem
ber 1998 tot wijziging, wat de strafVordering betreft, van de voorafgaande 
titel van het Wetboek van StrafVordering; 

Overwegende dat, inzake strafrechtspleging, de nieuwe wet, in de regel, 
onmiddellijk uitwerking heeft, zodat de nieuwe, bij de voormelde wet voor
geschreven grond tot schorsing van de verj aring van toe passing is op de te
gen eiser ingestelde vervolgingen; 

Overwegende dat uit artikel 24, 1 o, 2de streepje, van de voorafgaande ti
tel van het Wetboek van StrafVordering, volgt dat de verjaring van de straf
vordering, ten aanzien van alle partijen, geschorst wordt vanaf de dag van 
de terechtzitting waarop de strafVordering op de bij wet bepaalde wijze wordt 
ingesteld voor het vonnisgerecht, en dat die verjaring opnieuw begint te lo
pen vanaf de dag van de beslissing van het vonnisgerecht, ambtshalve of op 
verzoek van het openbaar ministerie, om de behandeling van de zaak uit te 
stellen met het oog op het verrichten van bijkomende daden van onder
zoek met betrekking tot het ten laste gelegde feit, tot op de dag waarop de 
behandeling van de zaak door het vonnisgerecht wordt hervat; 

Overwegende dat de tweede verjaringstermijn van een jaar is ingegaan op 
3 juli 1998 en is geschorst van 6 oktober 1998, datum waarop de zaak is in
geleid voor de politierechtbank, tot 23 december 1998, datum waarop de appel
rechters de behandeling van de zaak hebben uitgesteld met het oog op het 
verrichten van aanvullende daden van onderzoek; dat de verjaringster
mijn na die schorsingstermijn van 78 dagen opnieuw is ingegaan, en de eind
datum van de verjaringstermijn is uitgesteld met een periode gelijk aan de 
schorsingstermijn; dat de tweede, aldus verlengde termijn is verstreken op 
18 september 1999, zodat de strafVordering de volgende dag definitief is ver
jaard, dus voordat de correctionele rechtbank de behandeling van de zaak 
op 22 september 1999 opnieuw heeft hervat; dat de strafVordering op 27 ok
tober 1999, d.i. de dag waarop de bestreden beslissing is gewezen, a for
tiori was vervallen door verjaring; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er grond bestaat tot onderzoek van het tweede 
middel, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis; laat de kos
ten ten laste van de Staat; zegt dat er geen grond bestaat tot verwijzing. 

15 maart 2000 - ze kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- \kr
slaggever : de h. Close - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. G. Zians en A. Haas, Eupen. 

Nr. 180 

ze KAMER- 15 maart 2000 

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE- STRAFZAKEN- SAMENSTELLING VAN HET RECHTS
COLLEGE - BEHANDELING EN UITSPRAAK- ANDERE SAMENSTELLING- GEVOLG. 
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2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE- STRAFZAKEN- SAMENSTELLING VAN HET RECHTS
COLLEGE- CORRECTIONELE RECHTBANK- NIETIG VONNIS- ONDERZOEKSOPDRACHTEN
GEVOLG. 

1 o Nietig is de beslissing uitgesproken door rechters die niet alle zittingen over de zaak 
hebben bijgewoond (1). (Art. 779, eerste lid, Ger.W.) 

2° De omstandigheid dat een vonnis van de correctionele rechtbank is gewezen door rech
ters die niet de zitting hebben bijgewoond waarop de berechte zaak is behandeld, heeft 
weliswaar de nietigheid van het vonnis tot gevolg, maar op zich leidt ze daarom nog 
niet tot de nietigheid van de op die zitting verrichte onderzoeksopdrachten (2). (Art. 
779, eerste lid, Ger.W.) 

(E ... E.A. T. P ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.99.1724.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 26 oktober 1999 gewe
zen door het Hof van Beroep te Luik, rechtdoende als rechtscollege waar
naar de zaak is verwezen; 

Gelet op het arrest van 22 oktober 1997 van het Hof; 

Over het eerste middel : schending van de artikelen 149 van de Grondwet en 215 van 
het Wetboek van Strafvordering, 

doordat het hofvan beroep zich onbevoegd verklaart om kennis te nemen van de door 
de eisers tegen verweerder ingestelde vordering tot schadevergoeding, op grond "dat 
(het hof), voor het onderzoek [van verweerders schuld aan de burgerlijke gevolgen], 
geen rekening zal houden met de door de eerste rechters ter zitting gedane behan
deling van de zaak, aangezien hun beslissing nietig is, zoals het Hof van Beroep te Ber
gen in zijn arrest van 21 februari 1997 vastgesteld heeft", 

terwijl de eisers, op grond van de verklaring die de getuige Georges Depree op 21 
november 1994 voor de correctionele rechtbank onder ede heeft afgelegd, in hun con
clusie aanvoerden dat "de reactiesnelheid (van verweerder) (hoogstens 10 seconden voor 
het geheel van de feiten, volgens de verklaring van de getuige Depree) bewijst dat hij 
onmiddellijk gereageerd heeft ten overstaan van de dieven en zich nooit door hen be
dreigd heeft gevoeld" (app€dconcl., biz. 9) en dat "(verweerder) onmiddellijk en effi
cient heeft gereageerd ... ; (dat) volgens de verklaring van de getuige Dupree, die door 
de eerste rechter is verhoord op de terechtzitting van 21 november 1994, niet meer dan 
tien seconden verstreken zijn tussen het ogenblik waarop (de eerste eiser) de eerste 
slagen aan het uitstalraam van de winkel toebracht en het ogenblik waarop het voer
tuig, na door (verweerder) tweemaal te zijn beschoten, wegreed (zittingblad van de te
rechtzitting van 21 november 1994)" (appelconcl., biz. 13 en 14); 

eerste onderdeel, de rechter die- bij het tenietdoen van het vonnis wegens scherr
ding of niet hersteld verzuim van vormen, door de wet voorgeschreven op straffe van 
nietigheid- de feiten van het dossier vermeldt, krachtens artikel 215 van het Wet
hoek van Strafvordering, weliswaar bevoegd is om tevens de door de eerste rechter ge
dane behandeling teniet te doen, maar daartoe niet verplicht is; het hof zijn arrest niet 
naar recht verantwoordt, nu het, op de in het middel weergegeven grond, beslist dat 
het de door de eerste rechters ter zitting verrichte behandeling, waarop de eisers hun 
conclusies gegrond hebben, moet verwerpen, op grond dat het bestreden vonnis nie
tig is (schending van artikel 215 van het Wetboek van Strafvordering), 

(1) Cass., 22 nov. 1994, A.R. P.94.0735.N, nr. 507. 

(2) Cass., 9 dec. 1957 (Bull. en Pas., 1958, I, 368); zie Cass., 9 okt. 1996, A.R. P.96.0444.F, nr. 
368; 15 jan. 1997, A.R. P.96.0700.F, nr. 31. 
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Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat de nietigheid van het vonnis van de correctionele recht

bank, waarnaar het arrest verwijst, volgt uit de omstandigheid dat het voor
melde vonnis is gewezen door rechters die niet alle terechtzittingen heb
ben bijgewoond waarop de zaak is behandeld; 

Overwegende dat die omstandigheid alleen niet volstaat om de nietig
heid van het geheel van de op de terechtzittingen verrichte daden van on
derzoek tot gevolg te hebben; 

Overwegende dat de appelrechters, die de volledige, voor de correctio
nele rechtbank gedane behandeling van de zaak zonder andere grond ver
werpen, hun beslissing bijgevolg niet naar recht verantwoorden; 

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; ver
oordeelt verweerder in de kosten; verwijst de zaak naar het Hof van Be
roep te Brussel. 

15 maart 2000 - ze kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggeuer : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Draps. 

D/200 1/0196/4 
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ARRESTEN VAN RET HOF VAN CASSATIE 
Bijlage bij DEEL 3 van JAARGANG 2000 

INHOUDSOPGAVE 

Schenkingen en testamenten - Erfenissen. 11 februari 

Samenhang - Vordering in rechte. 11 februari 

Hoger beroep. 11 februari 

Hoger beroep. 11 februari 

Advocaat. 11 februari 

Rechtbanken - Werkloosheid. 14 februari 

Pensioen - Luchtvaart. 14 februari 

Redenen van de vonnissen en arresten. 14 februari 

Sociale zekerheid. 14 februari 

Arbeidsongeval. 14 februari 

Redenen van de vonnissen en arresten - Cassatie- 14 februari 
middelen - Cassatie - Tussenkomst. 

Strafvordering. 15 februari 

Strafvordering - Hoger beroep - Vonnissen en ar- 15 februari 
resten- Redenen van de vonnissen en arresten- Sla-
gen en verwondingen. Doden. 

Recht van verdediging - Dieren. 15 februari 

Rechten van de Mens - Hoger beroep - Verzet - 15 februari 
Cassatie. 

Burgerlijke rechtsvordering- Belasting over de toe- 15 februari 
gevoegde waarde - Rechterlijk gewijsde. 

Beslag - Onderzoek in strafzaken - Straf- Heling. 15 februari 

Arbitragehof- Prejudicieel geschil. 15 februari 

Redenen van de vonnissen en arresten- Wegver- 16 februari 
keer- Vonnissen en arresten- Recht van verdedi-
ging. 

Bewijs- Bossen- Straf- Veroordeling met uitstel en 16 februari 
opschorting van de veroordeling - Cassatie. 

Rechterlijke organisatie. 16 februari 

Redenen van de vonnissen en arresten - Voor- 16 februari 
waardelijke invrijheidstelling- Rechterlijk gewijsde 
- Cassatiemiddelen - Hoger beroep. 

Nr. 108 

Nr. 109 

Nr. 110 

Nr. 111 

Nr. 112 

Nr. 113 

Nr. 114 

Nr. 115 

Nr. 116 

Nr. 117 

Nr. 118 

Nr.119 

Nr. 120 

Nr. 121 

Nr. 122 

Nr. 123 

Nr. 124 

Nr. 125 

Nr. 126 

Nr. 127 

Nr. 128 

Nr. 129 
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Voorlopige hechtenis - Cassatiemiddelen- Rech- 16 februari Nr. 130 
ten van de Mens. 

Verwijzing van een rechtbank naar een andere. 16 februari Nr. 131 

Vonnissen en arresten. 16 februari Nr. 132 

lnkomstenbelastingen. 17 februari Nr. 133 

Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten- In- 17 februari Nr. 134 
komstenbelastingen. 

Auteursrecht. 18 februari Nr. 135 

Nieuwe vordering. 18 februari Nr. 136 

Sociale zekerheid. 21 februari Nr. 137 

Sociale zekerheid - Vennootschappen. 21 februari Nr. 138 

Rechten van de Mens - Arbitragehof. 21 februari Nr. 139 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst. 23 februari Nr. 140 

Cassatie -Accountant - Wraking. 24 februari Nr. 141 

Redenen van de vonnissen en arresten- Bewijs. 25 februari Nr. 142 

Verzekering - Bewijs. 25 februari Nr. 143 

Apotheker - Handelspraktijken - Cassatieberoep. 25 februari Nr. 144 

Inkomstenbelastingen - Arbitragehof- Prejudi- 28 februari Nr. 145 
cieel geschil- Wetten. Decreten. Ordonnanties. Be-
sluiten. 

Maatschappelijk welzijn (Openbare centra voor). 28 februari Nr. 146 

Geneeskunde - Uitlevering. 28 februari Nr. 147 

Verjaring- Wegverkeer- Burgerlijke rechtsvorde- 1 maart Nr. 148 
ring. 

Redenen van de vonnissen en arresten - Straf- 1 maart Nr. 149 
Veroordeling met uitstel en opschorting van de ver-
oordeling- Misbruik van vertrouwen. 

Jeugdbescherming - Cassatiemiddelen. 1 maart Nr. 150 

Europese Unie - Uitvoerbaarverklaring. 2 maart Nr. 151 

Gerechtskosten - Pensioen - Ziekte- en invaliditeits- 6 maart Nr. 152 
verzekering. 

Pensioen - Echtscheiding en scheiding van tafel en bed. 6 maart Nr. 153 

Arbeidsovereenkomst. 6 maart Nr. 154 

Arbeidsovereenkomst. 6 maart Nr. 155 

Openbaar ministerie - Rechten van de Mens - 7 maart Nr. 156 
Rechtsbeginselen (Algemene). 
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Bloedproef- Wegverkeer. 7 maart Nr. 157 

Voorwaardelijke invrijheidstelling. 7 maart Nr. 158 

Voorwaardelijke invrijheidstelling- Rechten van de 7 maart Nr. 159 
Mens. 

Wegverkeer. 8 maart Nr. 160 

Verjaring- Samenhang- Redenen van de vonnis- 8 maart Nr. 161 
sen en arresten - Cassatiemiddelen - Rechten van 
de Mens. 

Openbare werken - Voorrechten en hypotheken. 9 maart Nr. 162 

Betekeningen en kennisgevingen- Gemeenschap en 9 maart Nr. 163 
gewest - Stedenbouw. 

Faillissement, faillissementsakkoord en gerechte- 9 maart Nr. 164 
lijk akkoord - Openbare orde - Overeenkomst. 

Beslag. 9 maart Nr. 165 

Faillissement, faillissementsakkoord en gerechte- 9 maart Nr. 166 
lijk akkoord - Pand. 

Redenen van de vonnissen en arresten - Anato- 10 maart Nr. 167 
cisme. 

Echtscheiding en scheiding van tafel en bed. 10 maart Nr. 168 

Conflict van attributie - Regeling van rechtsge- 10 maart Nr. 169 
hied. 

Europese Unie - Werkloosheid. 13 maart Nr. 170 

Werkloosheid- Rechtbanken- Machten. 13 maart Nr. 171 

Werkloosheid. 13 maart Nr. 172 

Werkloosheid. 13 maart Nr. 173 

Werkloosheid. 13 maart Nr. 174 

Betekeningen en kennisgevingen. 14 maart Nr. 175 

Rechten van de Mens. 14 maart Nr. 176 

Benelux. 14 maart Nr. 177 

Cassatiemiddelen - Veroordeling met uitstel en op- 15 maart Nr. 178 
schorting van de veroordeling - Cassatie - Straf. 

Verjaring- Wegverkeer- Betekeningen en kennis- 15 maart Nr. 179 
gevingen- Wetten. Decreten. Ordonnanties. Beslui-
ten. 

Rechterlijke organisatie. 15 maart Nr. 180 
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