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Nr. 331 

2e KAMER - 30 mei 2000 

1° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKE
NING- STRAFVORDERING- VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING)- ONDER
ZOEKSRECHTER- VERZOEK TOT OPHEFFING VAN EEN ONDERZOEKSHANDELING VAN INBE
SLAGNAME - BESCHIKKING- AFWIJZING- HOGER BEROEP - VERWERPING. 

2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- VERZOEK TOT OPHEFFING VAN EEN ONDERZOEKS
HANDELING VAN INBESLAGNAME- ONDERZOEKSRECHTER- BESCHIKKING -AFWIJZING- HO
GER BEROEP- VERWERPING- CASSATIEBEROEP- ONTVANKELIJKHEID. 

1 o en 2° Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat eisers hager be
roep tegen de beschikking van de onderzoeksrechter, die zijn verzoek tot opheffing van 
een onderzoekshandeling van inbeslagneming heeft verworpen, ongegrond ver
klaart, is geen eindbeslissing, zodat de voorziening niet ontvankelijk is. (Artt. 61qua
ter en 416 Sv.) (1) 

(D ... ) 

ARREST 

(A.R. P.00.0478.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 2 maart 2000 gewezen door 
het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling; 

Overwegende dat het cassatieberoep gericht is tegen een arrest dat ei
sers hoger beroep tegen de beschikking van de onderzoeksrechter die zijn ver
zoek tot opheffing van een onderzoekshandeling van inbeslagneming heeft 
verworpen, ongegrond verklaart; 

Overwegende dat het arrest geen eindbeslissing is; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat het Hof geen acht slaat op de door eiser aangevoerde mid
delen daar die geen betrekking hebben op de ontvankelijkheid van de voor
ziening; 

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

30 mei 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Huybrechts- Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat
generaal- Advocaat : mr. L. Deckers, Tongeren. 

(1) Cass., 16 feb. 1999, A.R. P.99.0074.N, nr 91, en R. W 1998-99, 1530 met noot DESMET, B.; 
11 mei 1999, A.R. P.99.0489.N, nr. 278; 17 nov. 1999, A.R. P.99.1540.F, nr. 611; 16 mei 2000, A.R. 
P.00.0296.N, nr. 299. 
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Nr. 332 

2e KAMER - 30 mei 2000 

1 o GEESTESZIEKE- INTERNERING- COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAP
PIJ- VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING VOORGOED - BESLISSING TOT INVRIJHEIDSTEL
LING OP PROEF- HOGER BEROEP- ARTIKEL 19BIS WET BESCHERMING MAATSCHAPPIJ- TOE
PASSING. 

2° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ- COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE 
MAATSCHAPPIJ- RECHTSPLEGING- ARTIKEL 19BIS WET BESCHERMING MAATSCHAPPIJ- IN
TERNERING- VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING VOORGOED- BESLISSING TOT INVRIJHEID
STELLING OP PROEF - HOGER BEROEP - TOEPASSING. 

3° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ- HOGE COMMISSIE- RECHTSPLE
GING- ARTIKEL 19BIS WET BESCHERMING MAATSCHAPPIJ- INTERNERING- VERZOEK TOT IN
VRIJHEIDSTELLING VOORGOED- BESLISSING TOT INVRIJHEIDSTELLING OP PROEF- HOGER 
BEROEP - TOEPASSING. 

4 o HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - ALGEMEEN
GEESTESZIEKE- INTERNERING- VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING VOORGOED - BESLIS
SING TOT INVRIJHEIDSTELLING OP PROEF- HOGER BEROEP- ARTIKEL 19BIS WET BESCHER
MING MAATSCHAPPIJ - TOEPASSING. 

1°, 2°, 3° en 4° De gelijke behandeling die de wetgever beoogt ten aanzien van de gei'n
terneerde en van de procureur des Konings bestaat in het verlenen van een recht van 
hager beroep aan de gei'nterneerde op wiens verzoek geen einde aan de tenuitvoer· 
legging van de internering werd gesteld. Door het bevelen van invrijheidstelling op 
proef wordt aan de tenuitvoerlegging van de interne ring een einde gesteld. (1) 

(M ... ) 

Conclusie van de heer advocaat-generaal Duinslaeger : 
1. Bij arrest van 3 juni 1999 gelastte het Hofvan Beroep te Antwerpen, kamer van 

inbeschuldigingsstelling, de internering van eiser tot cassatie. Betrokkene, die reeds 
tijdens het gerechtelijk onderzoek door de onderzoeksrechter in vrijheid werd ge
steld, werd op last van het openbaar ministerie aangehouden op 21 januari 2000, maar 
opnieuw in vrijheid gesteld ingevolge de beschikking in kortgeding van 10 februari 2000 
van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen. Eiser tot cas
sa tie, die op 15 februari 2000 diende te verschijnen voor de Commissie tot Bescher
ming van de Maatschappij te Antwerpen, verzocht bij die gelegenheid, in hoofd
orde, om "voorgoed in vrijheid te worden gesteld" en, in ondergeschikte orde, om "op 
proef in vrijheid te worden gesteld". 

De commissie tot bescherming van de maatschappij besliste op 15 februari 2000 tot 
de "vrijstelling op proef, voor onbepaalde duur" onder welbepaalde voorwaarden die 
betrekking hadden op zijn verblijf, zijn inkomen, zijn gedragingen en zijn medische 
en sociale begeleiding. 

Tegen deze beslissing tekende de advocaat van eiser hoger beroep aan bij de Hoge 
Commissie tot Bescherming van de Maatschappij. Er was geen verzet tegen de in
vrijheidstelling op proefvanwege de procureur des Konings te Antwerpen. In zijn con
clusie voor de Hoge Commissie tot Bescherming van de Maatschappij verzocht ei
ser tot cassatie om "voorgoed in vrijheid te worden gesteld". 

Bij beslissing van 16 maart 2000 verklaarde de Hoge Commissie tot Bescherming 
van de Maatschappij het hager beroep onontvankelijk op grond van de overwegin
gen: 

(1) Zie referten in de andersluidende conclusie van het O.M. 
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"dat krachtens art. 19bis van de wet van 9 april1930, de gei:nterneerde enkel ha
ger beroep kan instellen tegen de beslissing tot afWijzing van het verzoek om invrij
heidstelling; 

( ... ) dat in casu de bestreden beslissing de invrijheidstelling (weliswaar niet voor
goed doch slechts op proef) van de betrokkene heeft gelast; 

(. .. ) dat deze beslissing dan ook niet vatbaar is voor het hager beroep vanwege de 
gei:nterneerde (. .. );". 

Tegen deze beslissing werd een eerste voorziening in cassatie ingesteld op 23 maart 
2000 op de griffie van de gevangenis te Antwerpen. In toepassing van artikel 31 en naar 
analogie met de procedure voor hager beroep, zoals geregeld door artikel 19bis van de 
wet van 9 april 1930, dient de voorziening in cassatie ingesteld te worden op het se
cretariaat van de Hoge Commissie tot Bescherming van de Maatschappij after griffie
van de inrichting voor bescherming van de maatschappij of van de ervan afhan
gende psychiatrische inrichting waarin de gei:nterneerde is opgenomen. Deze laatste 
mogelijkheid was in casu niet van toepassing, gezien betrokkene nooit het voor
werp uitgemaakt heeft van een opname in een inrichting. De voorziening van 23 maart 
2000 is bijgevolg niet ontvankelijk. 

Nochtans werd, bij akte ter griffie van het Hofneergelegd op 16 mei 2000, door Mees
ter A. De N auw, namens eiser afstand gedaan van deze eerste voorziening. Op 28 maart 
2000 werd een tweede voorziening ingesteld, ditmaal op het secretariaat van de Hoge 
Commissie tot Bescherming van de Maatschappij. Gelet op de afstand van de voor
ziening van 23 maart 2000, is de voorziening van 28 maart 2000 ontvankelijk. 

2. De vraag die hier aan de orde is, heeft betrekking op de precieze draagwijdte van 
het artikel 19bis van de wet van 9 april 1930, zoals dit ingevoegd werd bij artikel 3 
van de wet van 10 februari 1998. Dit artikel opent de mogelijkheid voor de advo
caat van de gei:nterneerde om hager beroep in te stellen bij de Hoge Commissie tot Be
scherming van de Maatschappij tegen "de beslissing tot afWijzing van het verzoek om 
invrijheidstelling". 

Het lijdt geen twijfel dat een beslissing waarbij, hetzij een verzoek tot invrijheid
stelling "op proef', hetzij een verzoek tot "difinitieve" invrijheidstelling wordt afge
wezen door een beslissing tot (verdere) plaatsing of bewaring in een inrichting aan
gewezen door de commissie tot bescherming van de maatschappij vatbaar is voor hager 
beroep. In beide gevallen betreft het inderdaad een "beslissing tot afWijzing van het 
verzoek om invrijheidstelling". Het is evenzeer duidelijk dat een beslissing waarbij de 
in het verzoek gevraagde (wijze van) invrijheidstelling wordt toegestaan- wegens ge
brek aan belang- niet vatbaar is voor hager beroep vanwege de (advocaat van de) 
gei:nterneerde. 

Er blijft evenwel een hypothese over, waar de bepaling van artikel 19bis van de wet 
van 9 april 1930 geen onmiddellijke oplossing voor biedt en, bij een eerste analyse, zelfs 
vatbaar lijkt voor een dubbele interpretatie : wanneer de (advocaat van de) gei:nter
neerde een verzoek tot "definitieve" invrijheidstelling indient, maar slechts de toe
kenning van een invrijheidstelling "op proef' bekomt, staan wij dan voor een beslis
sing die dient beschouwd te worden als een beslissing die het verzoek tot 
invrijheidstelling (zij het gedeeltelijk) "afWijst" of staan wij- integendeel- voor een 
beslissing die dient beschouwd te worden als een beslissing die het verzoek tot in
vrijheidstelling (zij het gedeeltelijk) "toekent"? Afhankelijk van het standpunt dat in
genomen wordt, zal er in het ene geval wei een recht op hager beroep zijn, in het an
dere geval niet. 

3. De zuivere tekstanalyse van artikel 19bis van de wet van 9 april 1930 biedt blijk
baar geen uitweg. Het lijkt dan ook raadzaam deze bepaling te onderzoeken in het licht, 
enerzijds, van de andere bepalingen van de wet van 9 april 1930, in haar geheel ge
nomen, en van de parlementaire werkzaamheden die geleid hebben tot de wetswij
ziging van 1998 en, anderzijds, van de vroegere rechtspraak van het Hof. 

4. Eiser heeft ongetwijfeld een belang om op te komen tegen een "invrijheidstel
ling op proef en onder voorwaarden", wanneer zijn verzoek om "voorgoed" in vrij
heid te worden gesteld, wordt afgewezen : het fundamenteel recht op persoonlijke vrij
heid, dat hij door zijn verzoek opeist, wordt immers beknot door de proeftermijn en 
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de andere voorwaarden die aan zijn invrijheidstelling worden gekoppeld (2). Boven
dien kan de op proef in vrijheid gestelde overeenkomstig artikel 20 van de wet van 9 
april 1930 opnieuw opgenomen worden in een inrichting wanneer in zijn gedragin
gen of in zijn geestestoestand een gevaar voor de maatschappij waarneembaar is en 
met name wanneer hij de hem opgelegde voorwaarden niet in acht neemt. 

5. Wanneer de ratio legis van de wet van 10 februari 1998 wordt nagegaan aan de 
hand van de debatten in de Kamer van Volksvertegenwoordigers (3), dient vastge
steld te worden dat het onmiskenbaar de bedoeling was van de wetgever om "de 
vrijheidsbeperkende maatregelen ten aanzien van de verdachten die onder het 
toepassingsgebied van de wet betreffende de bescherming van de maatschappij val
len, vergezeld te doen gaan van dezelfde procedurewaarborgen als die welke voor de 
misdadiger van gemeen recht gelden" (4). Op grond van dit uitgangspunt achtte de wet
gever het nodig een einde te stellen aan een "zonder meer ergerlijke" (5) situatie, waar
bij het beginsel van de gelijke behandeling voor het gerecht geweld werd aange
daan, aangezien de gei'ntemeerde niet het recht had om hoger beroep in te stellen tegen 
de afwijzing van zijn verzoek tot invrijheidstelling, terwijl het parket wel het recht had 
om zich - bovendien met schorsend effect - te verzetten tegen de inwilliging van het 
verzoek. 

Dit uitgangspunt kan overigens ook teruggevonden worden in het verslag na
mens de Commissie voor de Justitie : 

"De wet tot bescherming van de maatschappij geeft de gei:ntemeerde of zijn advo
caat het recht om de zes maanden bij de commissie tot bescherming van de maat
schappij 'een' verzoek om invrijheidstelling in te dienen. De commissie kan de gei'n
terneerde definitief of op proef in vrijheid stellen, als zij van oordeel is dat de 
voorwaarden daartoe vervuld zijn. 

De procureur des Konings kan zich evenwel tegen de uitvoering van 'die' beslis
sing verzetten, met als gevolg dat ze opgeschort wordt. De gei:nterneerde of zijn ad
vocaat heeft daarentegen geen recht van hager beroep tegen de beslissing waarbij 'een' 
verzoek tot invrijheidstelling wordt afgewezen. Het wetsvoorstel strekt ertoe aan de 
advocaat van de gei:nterneerde de mogelijkheid te geven om binnen een termijn van 
acht dagen hoger beroep in te stellen tegen 'die' beslissing. Conform het beginsel van 
de 'gelijkheid der wapens' wordt aldus een beter evenwicht tussen de procespartijen 
tot stand gebracht." (6) 

Uit de aangehaalde passages blijkt duidelijk dat de wetgever streefde naar een ge
lijkschakeling van de positie van (de advocaat van de) gei:ntemeerde en deze van het 
openbaar ministerie, althans voor wat de mogelijkheid tot het instellen van hoger be
roep betreft. Uit de voorbereidende werkzaamheden blijkt tevens dat de wetgever tij
dens het parlementair debat geen onderscheid heeft gemaakt tussen de "invrijheid
stelling op proef' en de "definitieve invrijheidstelling", gezien hij uitdrukkelijk verwijst 
naar de mogelijkheid voor de procureur des Konings om in alle gevallen waar de com
missie tot bescherming van de maatschappij de invrijheidstelling gelast (hetzij door 
een integrale inwilliging van de definitieve invrijheidstelling, hetzij door een gedeel
telijke inwilliging door de invrijheidstelling op proef) hoger beroep in te stellen en naar 
het gebrek aan een dergelijk rechtsmiddel in hoofde van de gei:ntemeerde of diens raads
man wanneer "een" verzoek tot invrijheidstelling wordt afgewezen. Het door de wet
gever beoogde "beter evenwicht, conform het beginsel van de gelijkheid der wa
pens" kan, naar mijn oordeel, slechts bereikt worden wanneer ook de (advocaat van 

(2) Zie de conclusie van procureur-generaal R. Hayoit de Termicourt voor Cass., 15 feb. 1968 
(verenigde kamers), Bull. en Pas., 1968, I, p. 742. 

(3) Het antwerp werd niet geevoceerd door de Senaat. 

(4) Toelichting bij het wetsvoorstel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, gewone zitting 1995-
1996, St. 111/1-95/96, p. 1. 

(5) Ibid., p. 2. 

(6) Verslag namens de commissie voor de Justitie, Kamer van Volksvertegenwoordigers, ge
wone zitting 1995-1996, St. 111/4-95/96, p. 4. 
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de) ge!nterneerde in diezelfde gevallen (integrale afwijzing van het verzoek tot "de
finitieve" invrijheidstelling of gedeeltelijke afwijzing van het verzoek tot "defini
tieve" invrijheidstelling door de invrijheidstelling op proeD een recht op hoger be
roep krijgt. 

6. Ook uit de analyse van de overige artikelen van hoofdstuk V van de wet van 9 
april 1930 kunnen een aantal argumenten geput worden die pleiten voor een ruime 
interpretatie van artikel 19bis van deze wet. 

Enerzijds bepaalt artikel 18 dat "(de commissie), hetzij ambtshalve, hetzij op ver
zoek van de procureur des Konings, van de ge!nterneerde of van zijn advocaat, (kan) 
gelasten dat de ge!nterneerde 'voorgoed' of 'op proef' in vrijheid zal worden gesteld". 
Ook hier wordt dus wederom geen onderscheid gemaakt tussen een (verzoek tot) de
finitieve invrijheidstelling of een invrijheidstelling op proef. 

Bovendien vervolgt het artikel: "Wordt het verzoek van de ge!nterneerde of zijn ad
vocaat afgewezen, dan kan het niet hernieuwd worden v66r het verstrijken van een 
termijn van zes maanden met ingang van de datum van de definitieve afwijzing". Uit 
de redactie van artikel 18 moet blijken dat de wetgever hier zowel doelt op het ver
zoek tot definitieve invrijheidstelling als op het verzoek tot invrijheidstelling op proef. 

En er is meer : door artikel 2 van de wet van 10 februari 1998 werd in fine van het 
tweede lid van artikel 18 v66r het woord "afwijzing" het woord "definitieve" inge
voegd. Hoewel de parlementaire stukken geen enkel uitsluitsel geven omtrent de on
derliggende reden van deze wetswijziging, lijkt de "gelijktijdigheid", in een en het
zelfde wetsvoorstel, van deze toevoeging en van het openstellen van het hoger beroep, 
er op te wijzen dat de wetgever beoogde elke onduidelijkheid weg te werken door een 
wachttermijn van zes maanden in te voeren vanafhet "definitief' worden van deaf
wijzing van "het" verzoek. Dit betekent dat de wetgever de termijn van zes maan
den een aanvang laat nemen vanafhet ogenblik dat de beslissing tot afwijzing van ''het" 
verzoek niet meer vatbaar is voor enig rechtsmiddel, waarbij hiervoor reeds werd aan
getoond dat onder ''het" verzoek, zowel een verzoek tot definitieve invrijheidstelling 
als een verzoek tot invrijheidstelling op proef dient begrepen te worden. 

Artikel 19 van de wet van 9 april 1930 maakt al evenmin een onderscheid tussen 
de beslissing tot invrijheidstelling "voorgoed" of "op proef', maar voorziet voor elke be
slissing tot invrijheidstelling in een mogelijkheid tot hoger beroep voor het open
baar ministerie. 

Het door de wet van 10 februari 1998 ingevoegde artikel19bis sluit logisch aan bij 
de vorige wetsbepalingen en de zinsnede "de beslissing tot afwijzing van 'het' ver
zoek tot invrijheidstelling" lijkt mij bijgevolg precies dezelfde lading te dekken, na
melijk niet aileen de beslissing tot (integrale) afwijzing van het verzoek tot defini
tieve invrijheidstelling en de beslissing tot afwijzing van het verzoek tot 
invrijheidstelling op proef, maar ook de beslissing waarbij het verzoek tot defini
tieve invrijheidstelling (slechts gedeeltelijk) wordt afgewezen maar waarbij een in
vrijheidstelling op proef wordt toegestaan. 

7. Voorts kan er op gewezen worden dat de ge!nterneerde, die onder de gelding van 
de wet van 9 april1930, vooraleer deze gewijzigd werd door de wet van 10 februari 
1998, niet kon genieten van het recht van hoger beroep tegen de afwijzing van zijn ver
zoek tot invrijheidstelling hetzij definitief, hetzij op proeD zich wel nog kon voor
zien in cassatie (7), vermits de beslissing (tot afwijzing) in laatste aanleg was gewe
zen. Indien er uitgegaan wordt van de "enge" interpretatie van artikel19bis zou dit 
thans betekenen dat het openbaar ministerie, op grond van artikel19, steeds demo
gelijkheid zou hebben om zich (met schorsende kracht) te verzetten tegen een beslis
sing die eender welke vorm van (aldan niet beperkte) invrijheidstelling toestaat, ter
wijl de (advocaat van de) ge!nterneerde enkel over een recht op hoger beroep zou 
beschikken tegen een beslissing die, hetzij het verzoek tot invrijheidstelling op proef 
afwijst, hetzij het verzoek tot definitieve invrijheidstelling "integraal of geheel" af
wijst. Hij zou evenwel niet over dit recht op hoger beroep beschikken wanneer zijn ver
zoek tot "definitieve" invrijheidstelling slechts gedeeltelijk wordt "afgewezen" door
dat de commissie tot bescherming van de maatschappij enkel zijn invrijheidstelling 

(7) Cass., 3 maart 1998, A.R. P.97.1683.N, nr. 116. 
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"op proef' gelast. In diezelfde "enge" interpretatie zou dus, zoals voorheen, een in
vrijheidstelling op proef vanuit het stand punt van de gei:nterneerde, die om zijn "de
finitieve" invrijheidstelling verzocht, steeds dienen beschouwd de worden als een "be
slissing in laatste aanleg gewezen", waartegen aileen cassatieberoep zou openstaan. 
Dergelijke "enge" interpretatie heeft dus voor gevolg dat, al naargelang de "partij" van
uit wiens standpunt de beslissing geanalyseerd wordt, de beslissing in eerste aan
leg, dan wei in laatste aanleg is gewezen, hetgeen allerminst strookt met het door de 
wetgever beoogde "evenwicht". Bovendien komt een dergelijke beslissing (gelijktij
dig) zowel in aanmerking voor een hoger beroep (vanwege het openbaar ministerie) 
als voor een voorziening in cassatie (vanwege de advocaat van de gei:nterneerde). (8) 

8. Bovenstaande elementen leiden uiteindelijk tot de vraag of de "beperkende" in
terpretatie, zoals deze in casu gehanteerd werd door de Hoge Commissie tot Bescher
ming van de Maatschappij, geen bijkomende voorwaarde aan het artikel19bis van de 
wet van 9 april1930 toevoegd, aangezien deze "enge" interpretatie tot gevolg heeft dat, 
wanneer een verzoek tot definitieve invrijheidstelling geformuleerd werd, aileen de "to
tale of integrale" afwijzing ervan het recht op hoger beroep zou openen, terwijl dit niet 
het geval zou zijn bij een "gedeeltelijke" afwijzing van het verzoek, waarbij toch de in
vrijheidstelling op proef wordt toegestaan : de wetgever maakt dit onderscheid niet. 

9. Tenslotte leidt de "enge" interpretatie ertoe dat door de (veronderstelde) on
nauwkeurigheid in de wetgeving een rechtsmiddel aan de gei:nterneerde ontnomen 
wordt, terwijl de wetgever juist zeer uitdrukkelijk deze anomalie (9) aanklaagde en 
wenste weg te werken : dient deze onnauwkeurigheid dan ook niet- conform de ten
dens naar het vergroten van de waarborgen en conform de basisfilosofie die aan het 
wetsvoorstel ten grondslag lag, - ge'interpreteerd te worden in de zin dat artikel19bis 
ook in het geval van een (afwijzing van het verzoek tot definitieve invrijheidstelling 
door een inwilliging van de) invrijheidstelling op proefhet effect kan sorteren dat de 
wetgever blijkbaar wenste, eerder dan in de zin dat het (specifiek met betrekking tot 
het openen van het recht op hoger beroep) gewijzigde artikell9bis enkel zou neer
komen op de bevestiging van een voorheen bestaande situatie van zodra de commis
sie tot bescherming van de maatschappij een of andere (beperkte) vorm van invrij
heidstelling zou toestaan? 

10. Volledigheidshalve moet er op gewezen worden dat de Hoge Commissie tot Be
scherming van de Maatschappij in haar beslissing verwijst naar een arrest van het 
Hofvan 6 januari 1999 (10) om haar beslissing te steunen. Blijkbaar vertrekt de Hoge 
Commissie van een onjuiste lezing van dit arrest dat in antwoord op een aange
voerd motiveringsgebrek enkel overwoog "dat de Hoge Commissie besliste 'dat in toe
passing van artikel 19bis van de wet van 1 juli 1964 de beslissing tot afwijzing van 
het verzoek om invrijheidstelling vatbaar is voor hoger beroep' en 'dat de bestreden 
beslissing zich beperkte tot het handhaven van de actuele toestand, te weten een in
vrijheidstelling op proef en onder voorwaarden', zodat 'deze beslissing niet het voor
werp kan uitmaken van een hoger beroep"', terwijl hetzelfde arrest in antwoord op een 
ander onderdeel van hetzelfde middel overwoog "dat, in toepassing van artikel19bis, 

(8) Een dergelijke samenloop van hager beroep en cassatie roept overigens nieuwe proble
men op : zolang de termijn van twee dagen voor hager beroep door het openbaar ministerie niet 
verstreken is, kan de beslissing niet aangezien worden als een "in laatste aanleg gewezen be
slissing". Een cassatieberoep dat tijdens die termijn van twee dagen zou ingesteld worden, zal door 
het Hof om die reden als niet ontvankelijk moeten verworpen worden. Dit betekent dat de gei:n
terneerde deze termijn voor hager beroep eerst zal moeten Iaten verstrijken vooraleer cassatie
beroep in te ste!len, hetgeen, op zijn beurt, tot gevolg heeft dat de gei:nterneerde nooit zal kun
nen beschikken over de integrale termijn om een voorziening in te stellen. Deze "impasse" hestand 
even we! oak al v66r de wetswijziging van 1998 : oak toen was er theoretisch een samenloop mo
gelijk van een hager beroep van het openbaar ministerie en een cassatievoorziening van de gei:n
temeerde tegen een beslissing van de comissie tot bescherming van de maatschappij die "slechts" 
een invrijheidstelling op proef toestond. 

(9) Algemene bespreking, Kamer van Volksvertegenwoordigers, St. 111/4-95/96, p. 5. 

(10) Cass., 6 januari 1999, A.R. P.98.1468.F, niet gepubliceerd. 
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eerste en tweede lid, van de wet (. .. ) van 1 juli 1964, enkel de beslissing tot afwij
zing van een verzoek tot invrijheidstelling het voorwerp kan zijn van een hoger be
roep", maar- ook en vooral- "dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te 
slaan, niet blijkt dat een dergelijk verzoek gericht werd tot de commissie tot bescher
ming van de maatschappij". Uit dit arrest kan, naar mijn mening, niet afgeleid wor
den dat het Hof oordeelt dat de beslissing tot invrijheidstelling op proef- waarbij de 
gevraagde definitieve invrijheidstelling wordt afgewezen- niet vatbaar is voor ha
ger beroep, maar zou integendeel, en anders dan de Hoge Commissie tot Bescher
ming van de Maatschappij beslist, eerder - zij het a contrario - kunnen afgeleid wor
den dat het Hofvan oordeel was dater wel (degelijk) een recht op hoger beroep zou 
geweest zijn indien betrokkene wel uitdrukkelijk zijn definitieve invrijheidstelling had 
gevraagd (zoals in de thans voorliggende zaak effectiefhet geval is), maar slechts een 
"handhaving van de actuele toestand", te weten een invrijheidstelling op proef en on
der voorwaarden, toegekend kreeg. In het arrest van 6 januari 1999 sluit het Hof bij
gevolg de interpretatie niet uit, die wil dat de toekenning van een invrijheidstelling 
op proef, waar betrokkene om zijn definitieve invrijheidstelling had gevraagd, uit
eindelijk neerkomt op een- zij het gedeeltelijke- "afwijzing" van het verzoek om 
invrijheidstelling. 

11. Omwille van bovenstaande argumenten meen ik dat de beslissing van de Hoge 
Commissie tot Bescherming van de Maatschappij, nu zij, op grond van de aange
haalde redengeving, het hoger beroep onontvankelijk verklaart, artike119bis van de 
wet van 9 april 1930 schendt. 

Conclusie : verlenen van akte van afstand van de voorziening van 23 maart 2000 
en vernietiging van de bestreden beslissing met verwijzing op de voorziening van 28 
maart 2000. 

ARREST 

(A.R. P.00.0545.N) 

HET HOF;- Gelet op de bestreden beslissing, op 16 maart 2000 gewe
zen door de Hoge Commissie tot Bescherming van de Maatschappij te Vorst; 

I. Op de voorziening ingesteld op 23 maart 2000 : 
Overwegende dat mr. Alain De Nauw, advocaat bij de balie te Brussel, na

mens eiser afstand van de voorziening doet; 
II. Op de voorziening ingesteld op 28 maart 2000 : 
Gelet op de memories die aan dit arrest zijn gehecht en ervan deel uit

maken; 
Over het in de beide memories aangevoerde middel : 
Overwegende dat, krachtens artikel 19bis van de wet van 9 april 1930 tot 

bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers 
en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten, ingevoegd bij artikel 3 van 
de wet van 10 februari 1998, wanneer de commissie tot bescherming van de 
maatschappij een verzoek tot invrijheidstelling heeft afgewezen, de advo
caat van de gei:nterneerde, binnen acht dagen na de kennisgeving, tegen de 
beslissing hoger beroep kan instellen bij de Hoge Commissie tot Bescher
ming van de Maatschappij; 

Overwegende dat het de bedoeling van de wetgever is om de vrijheids
beperkende maatregelen ten aanzien van de personen die onder het 
toepassingsgebied van de wet betreffende de bescherming van de maat
schappij vallen, vergezeld te doen gaan van dezelfde procedurele waarbor
gen als die welke voor de verdachte van gemeen recht gelden en aan de be
trokkene een gelijke behandeling te verzekeren als aan de procureur des 
Konings die over een verzet beschikt wanneer de commissie de invrijheid
stelling heeft bevolen; 
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Overwegende dat de gelijke behandeling bestaat in het verlenen van een 
recht van hoger beroep aan de gei:nterneerde op wiens verzoek geen einde 
aan de tenuitvoerlegging van de internering werd gesteld; 

Overwegende dat door het bevelen van invrijheidstelling, zowel onvoor
waardelijk als op proef, aan de tenuitvoerlegging van de internering in en 
daartoe aangewezen inrichting een einde wordt gesteld; dat de omstandig
heid dat een invrijheidstelling op proef kan worden herroepen hieraan geen 
afbreuk doet; 

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, verleent afstand van de eerste voorziening; verwerpt de 
tweede voorziening. 

30 mei 2000 - ze kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Debruyne - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat
generaal-Advocaten: mrs. A. De Nauw, Brussel, en J. Maes, Antwerpen. 

Nr. 333 

ze KAMER- 31 mei 2000 

1 o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- VORMEN- VORM EN TERMIJN VAN BETEKENING 
EN/OF NEERLEGGING- ARREST VAN BUITENVERVOLGINGSTELLING- CASSATIEBEROEP VAN 
DE BURGERLIJKE PARTIJ- BETEKENING AAN DE IN FRANKRIJK WONENDE VERDACHTE- MO
DALITEITEN- BEWIJS. 

zo BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN- IN HET BUITENLAND -ARREST VAN 
BUITENVERVOLGINGSTELLING- CASSATIEBEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ- BETEKE
NING AAN DE IN FRANKRIJK WONENDE VERDACHTE - MODALITEITEN- BEWIJS. 

1 o en zo De betekening, aan een in Frankrijk wonende verweerder, van het cassatie
beroep dat de burgerlijke partij heeft ingesteld tegen een arrest van de hamer van in
beschuldigingstelling waarin beslist wordt om de verdachte buiten vervolging te stel
len, moet worden verricht op de wijze bepaald in art. 40, eerste lid, Ger. W; het bewijs 
van de regelmatigheid van die betekening volgt uit de neerlegging, op de griffie van 
het Hof, van het postontvangstbewijs dat bij het exploot van betekening gevoegd werd 
(1). (Art. 40, eerste lid, Ger.W.) 

(1) Zie Cass., 6 dec. 1989, A.R. 7452, nr. 223; P. RoUARD, Traite elementaire de droitjudiciaire 
prive, L'introduction de la demande, d. II, Brussel, 1975, blz. 299, nr. 361; D. LEONARD, "La 
signification de la declaration de pourvoi en cassation en matiere repressive", J. T., 1989, blz. 194, 
nr. 24. 
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(B ... T. D ... E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.99.0746.F) 

1017 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 april 1999 gewezen door 
de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Brussel; 

Overwegende dat, enerzijds, de voorzieningen van de eisers, burgerlijke par
tijen, gericht zijn tegen een beslissing tot buitenvervolgingstelling en tot vol
ledige vernietiging van het arrest strekken; dat zij dus niet beperkt zijn tot 
de burgerlijke rechtsvorderingen maar ook betrekking hebben op de straf
vordering; 

Overwegende dat, anderzijds, uit de processtukken volgt dat de verweer
ders in Frankrijk wonen; 

Overwegende dat de betekening van de voorziening, in dergelijk geval, moet 
geschieden op de wijze bepaald in artikel 40, eerste lid, van het Gerechte
lijk Wetboek; dat zij geacht wordt te zijn verricht door de afgifte van de akte 
aan de postdienst tegen ontvangstbewijs; 

Overwegende dat de eisers de bij het exploot van betekening gevoegde post
ontvangstbewijs niet hebben neergelegd op de griffie van het Hof; dat, bijge
volg, het bewijs van de regelmatigheid van de betekening niet is geleverd; 

Dat de voorzieningen niet ontvankelijk zijn; 

Om die redenen, ongeacht de namens de eisers neergelegde memorie, die 
geen verband houdt met de ontvankelijkheid van de voorzieningen, ver
werpt de voorzieningen; veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn voor
ziening. 

31 mei 2000- 2e kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever : de h. Batsele- Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal - Advocaat : mr. L. Denys, Brussel. 

Nr. 334 

2e KAMER- 31 mei 2000 

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- DAAD- FOUT- BEGRIP. 

2° SLAG EN EN VERWONDINGEN. DOD EN- ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VER
WONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DOD EN- GEBREK AAN VOORZICHTIGHEID OF VOORZORG
BEGRIP. 

3° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- OORZAAK- BEGRIP. BE
OORDELING DOOR DE RECHTER - ONOPZETTELIJK DO DEN - GEBREK AAN VOORZICHTIG
HEID OF VOORZORG- OVERLIJDEN- OORZAKELIJKHEID - BEGRIP. 

4 ° SLAG EN EN VERWONDINGEN DOD EN- ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VER
WONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DOD EN- GEBREK AAN VOORZICHTIGHEID OF VOORZORG
OVERLIJDEN- OORZAKELIJKHEID- BEGRIP. 
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1° en 2° Hetgebrek aan voorzichtigheid ofvoorzorg dat het misdrijfonopzettelijke dood
slag impliceert, houdt alle mogelijke fouten in, die doodslag als onopzettelijk ge
volg hebben (1). (Artt. 418 en 419 Sw.; artt. 1382 en 1383 B.W.) 

3° en 4° Om het bestaan te beoordelen van een oorzakelijk verband tussen het ge
brek aan voorzichtigheid ofvoorzorg en het overlijden van een persoon, moet de rech
ter rekening houden met de concrete situatie, zoals die zich voordoet, zonder te gis
sen wat zich misschien zonder de {out zou hebben voorgedaan (2). (Artt. 418 en 419 
Sw.; artt. 1382 en 1383 B.W.) 

(C ... , AXA ROYALE BELGE N.V: T. M ... E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.0235.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 13 januari 2000 in ho
ger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Nijvel, uitspraak 
doende als rechtscollege waarnaar de zaak is verwezen; 

Gelet op het arrest van het Hof van 17 december 1997; 

Over het eerste middel : 
Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat eiser is gedagvaard om voor de politierechtbank te ver
schijnen wegens, met name, onopzettelijk doden (telastlegging A), en dat de 
appelrechters, op de zowel door het openbaar ministerie als door eiser en ei
seres tegen het vonnis van die rechtbank ingestelde beroepen, eiser we
gens die telastlegging hebben veroordeeld; 

Dat het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg dat tot een dergelijk mis
drijf aanleiding geeft, alle fouten inhoudt die tot onopzettelijk doden kun
nen leiden; dat eiser dus niet aileen rekenschap diende te geven voor de fout 
die de verweerders in hun appelconclusie hadden aangevoerd; 

Dat het bestreden vonnis, dat hem verwijt de snelheid van het door hem 
bestuurde voertuig niet te hebben aangepast aan de plaatsgesteldheid, noch 
het in artikel1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek vastgelegde beschikkings
beginsel noch het recht van verdediging miskent; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat de rechter, om het bestaan van een oorzakelijk ver

band tussen het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg en het overlijden van 
een persoon te beoordelen, rekening moet houden met de concrete situatie 
zoals die zich voordoet, zonder te gissen wat zich misschien zonder de fout 
zou hebben voorgedaan; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, te dezen, vermeldt "dat de door (ei
ser) aangestelde deskundige Legrand schat dat eiser v66r het remmanoeuvre 
met een snelheid tussen 57 en 67 km/uur reed; dat de schets van de ver
balisanten remsporen van 12,60 meter vermeldt; dat de snelheid waarmee 

(1) Zie Cass., 20 nov. 1996, A.R. P.96.1111.F, nr. 444, en 7 okt. 1997, A.R. P.96.0628.N, nr. 391. 

(2) Cass., 20 mei 1957 Bull. en Pas., 1957, I, 795. 
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(eiser) een kruispunt naderde dat door voorbijgangers kon worden overge
stoken, kennelijk niet aan de plaatsgesteldheid was aangepast, ook al werd 
het verkeer op dat kruispunt door verkeerslichten geregeld"; 

Dat de appelrechters rekening houden met de omstandigheden van de zaak 
om het oorzakelijk verband tussen eisers onvoorzichtigheid en het overlij
den van het slachtoffer te beoordelen, zodat zij noch de artikelen 419 en 420 
van het Strafwetboek noch de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek schenden, wanneer zij zich op die gronden baseren om de telastleg
ging A bewezen te verklaren en eiser voor het ongeval volledig aansprake
lijk te stellen; 

Om die redenen, zonder dat er grond bestaat tot onderzoek van de ove
rige punten van het tweede middel, die niet kunnen leiden tot ruimere cas
satie, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het de eisers hoofdelijk ver
oordeelt om aan de eerste verweerder een bedrag van 1.469.832 frank te 
betalen, verhoogd met de compensatoire interest vanaf 25 november 1994 tot 
de dag van de uitspraak van dat vonnis, en daarenboven met de gerechte
lijke interest; verwerpt de voorzieningen voor het overige; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde vonnis; veroordeelt elke eiser in de helft van de kosten van zijn voor
ziening en de eerste verweerder in de andere helft; verwijst de aldus be
perkte zaak naar de anders samengestelde Correctionele Rechtbank te Nijvel, 
zitting houdende in hoger beroep. 

31 mei 2000- 2e kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever : de h. Fischer- Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal - Advocaat : mr. De Bruyn. 

Nr. 335 

29 KAMER- 31 mei 2000 

1 o LASTER EN EERROOF - LASTERLIJKE TELASTLEGGINGEN- VOOR DE RECHTBAN
KEN GESPROKEN WOORDEN OF AAN DE RECHTBANKEN OVERLEGDE GESCHRIFTEN- VER
BAND MET DE ZAAK OF MET DE PARTIJEN- ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE BODEM
RECHTER 

2o ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER- LASTER
LIJKE TELASTLEGGINGEN- VOOR DE RECHTBANKEN GESPROKEN WOORDEN OF AAN DE RECHT
BANKEN OVERLEGDE GESCHRIFTEN- VERBAND MET DE ZAAK OF MET DE PARTIJEN. 

1 o en 2° De bodemrechter oordeelt op onaantastbare wijze of lasterlijke, beledigende 
of eerrovende telastleggingen die vervat zijn in voor de rechtbank gesproken woor
den of aan de rechtbank overlegde geschriften, verband houden met de zaak of met 
de partijen (1). (Art. 452 Sw.) 

(1) Cass., 18 okt. 1988, A.R. 2371, nr. 97; zie Cass., 3 feb. 1988, A.R. P.96.1171.N, nr. 59. 



1020 HOF VAN CASSATIE 

(V ... T. C ... E.A.) 

ARREST (uertaling) 

(A.R. P.00.0258.F) 

Nr. 336 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 26 januari 2000 gewe
zen door het Hof van Beroep te Luik, uitspraak doende als gerecht waar
naar de zaak is verwezen; 

Gelet op de arresten van het Hofvan 3 januari 1996 en van 1 december 
1998; 

Over het tweede middel : 
Overwegende dat, krachtens artikel 452 van het Strafwetboek, laster

lijke, beledigende of eerrovende telastleggingen die vervat zijn in voor de recht
bank gesproken woorden of aan de rechtbank overlegde geschriften aileen 
tot vervolgingen kunnen aanleiding geven, als zij aan de zaak of aan de par
tijen vreemd zijn; 

Overwegende dat de bodemrechter in feite oordeelt of dergelijke telast
leggingen met de zaak of met de partijen verband houden; dat het mid del, 
in zoverre het opkomt tegen die onaantastbare beoordeling, niet ontvanke
lijk is; 

Overwegende dat de app€llrechters, voor het overige, erop wijzen dat ei
ser, door de laste:dijke taal die hij in zijn conclusies en in de zittingnota aan
wendt, "de vrije loop heeft gelaten aan de hardnekkige wrok die hij jegens 
(de verweerders) koestert, dat hij beslist wist dat hij met dergelijke argu
menten evenmin kans zou maken om de door hem ingeleide gedingen te win
nen; dat hij aileen wraak heeft willen nemen"; dat zij aldus wettig beslis
sen dat die telastleggingen vreemd zijn aan de zaak en dat de in artikel 452 
van het Strafwetboek vastgelegde onschendbaarheid geen toepassing vindt; 
dat zij, derhalve, die bepaling niet schenden en eisers recht van verdedi
ging evenmin miskennen; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

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

31 mei 2000- 26 kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever : de h. Fettweis- Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal - Aduocaat : mrs. Verbist en Draps. 

Nr. 336 

26 KAMER- 31 mei 2000 

1 o GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE)- ARTIKEL 159- MILITAIR- DE
BERTIE- OFFICIER IN WERKELIJKE DIENST- BESLISSINGEN VAN DE MILITAIRE OVERHEID
MILITAIR GERECHTSHOF- SCHENDING- VOORWAARDEN. 
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2° MILITAIR- DESERTIE- OFFICIER IN WERKELIJKE DIENST- BESLISSINGEN VAN DE MI
LITAIRE OVERHEID- MILITAIR GERECHTSHOF- GRONDWET 1994- ARTIKEL 159- SCHEN
DING- VOORWAARDEN. 

3° DESERTIE- OFFICIER IN WERKELIJKE DIENST- BESLISSINGEN VAN DE MILITAIRE OVER
HElD - MILITAIR GERECHTSHOF - GRONDWET 1994- ARTIKEL 159- SCHENDING- VOOR
WAARDEN. 

4 o ARBITRAGER OF- PREJUDICIEEL GESCHIL- RECHTBANKEN- VERPLICHTING- GREN

ZEN- OPGEGEVEN WETTELIJKE BEPALINGEN. 

5o PREJUDICIEEL GESCHIL- ARBITRAGEHOF- RECHTBANKEN- VERPLICHTING

GRENZEN- OPGEGEVEN WETTELIJKE BEPALINGEN. 

6° ARBITRAGER OF- PREJUDICIEEL GESCHIL- RECHTBANKEN- VERPLICHTING- GREN

ZEN- KENNELIJKE SCHENDING. 

7° PREJUDICIEEL GESCHIL- ARBITRAGEHOF- RECHTBANKEN- VERPLICHTING
GRENZEN- KENNELIJKE SCHENDING. 

go RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6-
ARBITRAGEHOF- PREJUDICIEEL GESCHIL- RECHTBANKEN- VERPLICHTING- GRENZEN
KENNELIJKE SCHENDING. 

go ARBITRAGER OF- PREJUDICIEEL GESCHIL- HOF VAN CASSATIE- VERPLICHTING
GRENZEN- OPGEGEVEN WETTELIJKE BEPALINGEN. 

10° PREJUDICIEEL GESCHIL- ARBITRAGEHOF- HOF VAN CASSATIE- VERPLICH
TING- GRENZEN- OPGEGEVEN WETTELIJKE BEPALINGEN. 

11 o ARBITRAGER OF- PREJUDICIEEL GESCHIL- HOF VAN CASSATIE- VERPLICHTING

GRENZEN -ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL- ONGELIJKE BEHANDELING. 

12° PREJUDICIEEL GESCHIL- ARBITRAGEHOF- HOF VAN CASSATIE- VERPLICH
TING- GRENZEN- ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL- ONGELIJKE BEHANDELING. 

13° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - ARBITRAGEHOF - PREJUDICIEEL GE
SCHIL- HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING- GRENZEN. 

14° MILITAIR- INSUBORDINATIE- BEGRIP- AANZETTING. 

15° MISDRIJF- ALLERLEI- AANZETTING- INSUBORDINATIE- BEGRIP. 

1°, 2° en 3° Het Militair Gerechtshof schendt art. I 59 Gw. niet, wanneer het beslist dat 
een wegens insubordinatie en desertie vervolgde militair, volgens de beslissingen van 
de militaire overheid, een of/icier in werkelijke dienst is, als die beslissingen, op het 
tijdstip van de feiten, niet zijn vernietigd, opgeheven of opgeschort, en de be
klaagde zich niet met feitelijkheden hiertegen vermag te verzetten door het recht in 
eigen handen te nemen (Art. 159 Gw.). 

4° en 5° De rechtscolleges waarvan de beslissing vatbaar is voor cassatieberoep, zijn 
niet verplicht het Arbitragehof een prejudiciele vraag te stellen die betrekking heeft 
op de schending van de artt. 10 en 11 Gw. door bepalingen waarop hun beslissing 
niet is gegrond. (Art. 10 en 11 Gw.; art. 26, § 2, 2°, Bijzondere WetArbitragehof.) 

6°, 7o en go De rechtscolleges waarvan de beslissing vatbaar is voor cassatieberoep zijn 
niet verplicht het Arbitragehof te vragen om bij wege van een prejudiciele beslis
sing uitspraak te doen over een vraag betreffende de schending, o.m. door een wet, 
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van de artt. 10 en 11 Gw., wanneer zij van oordeel zijn dat die wet die grondwets
bepalingen kennelijk niet schendt (1); de voormelde rechtscolleges die om die re
den weigeren een dergelijke vraag aan het Arbitragehofte stellen, schenden art. 6 
E. V.R.M. niet en miskennen evenmin het algemeen rechtsbeginsel betreffende de on
partijdigheid van de rechter. (Art. 6 E.V.R.M.; artt. 10 en 11 Gw. [1994]; art. 26, § 
2, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof.) 

go en 10° Het Hof van Cassatie is niet verplicht het Arbitragehof een prejudiciele vraag 
te stellen die betrekking heeft op de schending van de artt. 10 en 11 Gw. door be
palingen waarop het bestreden arrest niet is gegrond (2). (Artt. 10 en 11 Gw.; art. 26, 
§ 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof.) 

11 o, 12° en 13° Het Hof van Cassatie is niet verplicht het Arbitragehof een prejudi
ciiile vraag te stellen die, enerzijds, betrekking heeft op de overeenstemming van wets
bepalingen met algemene rechtsbeginselen (3) en, anderzijds, niet preciseert t.o.v. wie 
eiser ongelijk behandeld of gediscrimineerd zou worden. (Art. 26, § 1, 3°, Bijzon
dere Wet Arbitragehof.) 

14° en 15° Het arrest verantwoordt zijn beslissing om een militair wegens insubor
dinatie te veroordelen naar recht, wanneer het vaststelt dat het feit dat de superi
eur van de beklaagde geen uniform droeg toen hi) die beklaagde, die ervan ver
dacht werd desertie te hebben gepleegd, beval onmiddellijk naar zijn eenheid terug 
te keren, aangezien het bevel hem in aanwezigheid van de miltaire auditeur was ge
geven en de beklaagde er bijgevolg niet aan kon twijfelen dat die superieur zijn meer
dere was; het arrest kon uit die vaststelling wettig afleiden dat er geen sprake was 
van aanzetting tot het plegen van het misdrijf ( 4). (Art. 28 Mil.Sw.) 

(V .. ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.0339.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 januari 2000 gewe
zen door het Militair Gerechtshof; 

Over het eerste middel : 
Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest vermeldt "dat (eiser) de hem ten laste ge

legde feiten van insubordinatie (zaak I) en desertie (zaak II) betwist, op grond 
dat de ministeriele beslissingen van 19 januari 1998 (weigering om zijn ant
slag uit het kader van beroepsofficieren met ingang van 1 februari 1998 te 
aanvaarden) en van 1 april 1999 (weigering van zijn aanvraag tot tijde
lijke ambtsontheffing wegens persoonlijke aangelegenheden voor een duur 
van 12 maanden met ingang van 1 april 1999) onwettig zijn, zodat hij niet 
meer de hoedanigheid van militair in werkelijke dienst zou hebben; ( ... ) dat 
de door eiser ingestelde beroepen tot vernietiging van die ministeriele be
slissingen, die thans nog voor de Raad van State hangende zijn, geen opschor
tende uitwerking hebben; dat de Raad van State, daarenboven, de door ei
ser op 6 april 1999 ingestelde vorderingen tot opschorting heeft verworpen 

(1) Cass., 19 mei 1999, A.R. P.98.1546.F, nr. 293, en 1 dec. 1999, A.R. P.99.1092.F, nr. 649. 

(2) Cass., 14 jan. 1998, A.R. P.97.0988.F, nr. 24, en 1 dec. 1999, A.R. P.99.1092.F, nr. 649. 

(3) Zie Cass., 3 feb. 1999, A.R. P.98.0980.F, nr. 63. 

(4) Zie Cass., 5 feb. 1985, A.R. 9277, nr. 337. 
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bij arrest van 12 april 1999; dat (eiser), op het tijdstip van de in de telast
leggingen bedoelde feiten als een officier in werkelijke dienst aangemerkt 
werd, en thans door de militaire overheid nog steeds als zodanig beschouwd 
wordt, en dit ingevolge de beslissingen die door de bevoegde overheid, op het 
tijdstip van de feiten, niet zijn vernietigd, opgeheven of opgeschort, en waar
tegen (eiser) zich niet met feitelijkheden vermag te verzetten door het recht 
in eigen hand en te nemen"; 

Overwegende dat het Militair Gerechtshof, dat op grand hiervan beslist dat 
eiser op het tijdstip van de in de telastleggingen bedoelde feiten een offi
cier in werkelijke dienst was, artikel 159 van de Grondwet niet schendt; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 
Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat de veroordeling van eiser door het Militair Gerechts

hof wegens schending van de artikel 28, eerste lid, alsook van de artikelen 
43 en 44 van het Militair Strafwetboek, niet is opgelegd met toepassing van 
de artikelen 15 en 21 van de wet van 1 maart 1958 van de wet betreffende 
het statuut der beroepsofficieren van de land-, de lucht-, de zeemacht en de 
medische dienst en der reserveofficieren van alle krijgsmachtdelen en van 
de medische dienst; 

Dat het Militair Gerechtshof derhalve wettig beslist "dater geen grand be
staat om krachtens artikel 26, § 2, 2°, van de bijzondere wet van 6 januari 
1989 op het Arbitragehof, de (in het middel weergegeven) (eerste) prejudi
ciele vraag betreffende de mogelijke ongrondwettelijkheid van de artike
len 15 en 21 betreffende het statuut van de beroeps- en reserveofficieren, aan 
dat hof te stellen, daar het antwoord op die vraag niets uitstaande heeft met 
de beslissing die door (dat hof) moet worden gewezen"; 

Overwegende dat, voor het overige, het Militair Gerechtshof, met toepas
sing van artikel26, § 2, 3°, van de voormelde wet van 6 januari 1989, waar
naar het arrest verwijst, evenmin gehouden was de tweede, door eiser ge
stelde en eveneens in het middel weergegeven prejudiciele vraag aan het 
Arbitragehof te stellen, daar het Militair Gerechtshof beslist dat "de be
twiste bepalingen van het Militair Strafwetboek of van het Militair Wet
hoek van Strafvordering de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, afzonder
lijk en samen met artikel 159 van de Grondwet, met artikel 6 van het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijhe
den, en met de algemene beginselen van onpartijdigheid en onafhankelijk
heid, kennelijk niet schenden, zowel in zoverre zij de personen die zich er
aan willen onttrekken door de grondwettelijkheid of de wettelijkheid van de 
beslissingen van de militaire overheid aan te vechten, aan de militaire wet
ten onderwerpen, als dat zij de bestendige militaire rechtscolleges (waar
van de onafhankelijkheid van de leden in hun hoedanigheid van magis
traat gewaarborgd wordt) machtigen om de voormelde personen wegens de 
voormelde misdrijven te berechten"; dat het Militair Gerechtshof, dat om de 
aldus gepreciseerde reden weigert dergelijke vraag aan het Arbitragehofte 
stellen, noch voornoemd artikel 6 van het Verdrag schendt noch het alge
meen rechtsbeginsel betreffende de onpartijdigheid van de rechter mis
kent; 

Overwegende dat het onderdeel, wat dat betreft, niet kan worden aan
genomen; 

Overwegende, voor het overige, dat het Hof, van zijn kant, noch de eer
ste prejudiciele vraag, die betrekking heeft op wettelijke bepalingen die geen 
verband houden met de bestreden beslissing, noch de tweede prejudiciele 
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vraag aan het Arbitragehof vermag te stellen, daar, enerzijds, laatstge
noemde vraag met name betrekking heeft op de overeenstemming die vol
gens eiser tussen wettelijke bepalingen en algemene rechtsbeginselen zou 
moeten bestaan, wat niet binnen het toepassingsgebied van artikel 26 van 
de bijzondere wet van 6 januari 1989 valt, en, anderzijds, voornoemde vraag 
niet preciseert ten aanzien van wie eiser ongelijk behandeld of gediscrimi
neerd zou worden; 

Over het tweede middel : 
Overwegende dat het middel niet ontvankelijk is, in zoverre het onder

zoek ervan een onderzoek vereist van feiten, waarvoor het Hof niet be
voegd is; 

Overwegende dat, voor het overige, het arrest vermeldt "dat het feit dat 
een militair, die verondersteld wordt een deserteur te zijn, bevolen wordt on
middellijk naar zijn eenheid terug te keren, geen aanzetting is, d.w.z. geen 
manoeuvre is die erin bestaat een misdadig voornemen in het leven te roe
pen of te versterken; dat de omstandigheid dat kapitein-commandant A. M. 
geen uniform droeg, van generlei belang is, daar (eiser) niet eraan kon twij
felen dat die superieur zijn meerdere was en het bevel hem door eerstge
noemde in aanwezigheid van de krijgsauditeur was gegeven (cf. het proces
verbaal van verhoor van 12 mei 1999, door de beklaagde na lezing 
ondertekend)"; 

Overwegende dat, enerzijds, het Militair Gerechtshof uit die vaststellin
gen en overwegingen wettig heeft kunnen afleiden dat er geen sprake was 
van uitlokking; dat, anderzijds, voornoemd hof artikel 28 van de wet van 27 
mei 1870 houdende het Militair Strafwetboek niet schendt door zijn beslis
sing op die vaststellingen en overwegingen te gronden; 

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; 

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

31 mei 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Fischer- Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal. 

Nr. 337 

2e KAMER- 31 mei 2000 

INKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAGPROCEDURE- SANCTIES. VERHOGINGEN. ADMI
NISTRATIEVE BOETEN. STRAFFEN- STRAFFEN- STRAFVORDERING- INSTELLEN VAN VER
VOLGINGEN- GEMEENRECHTELIJKE MISDRIJVEN- FISCALE MISDRIJVEN -ADVIES VAN DE 
BEVOEGDE GEWESTELIJKE DIRECTEUR 
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De procureur des Konings die vervolgingen instelt wegens gemeenrechtelijke misdrij
ven, is niet verplicht het advies van de bevoegde gewestelijke directeur te vragen, wan
neer de feiten waarvoor het onderzoek wordt ingesteld tezelfdertijd fiscale misdrij
ven opleveren ofhiermeegepaardgaan (1). (Art. 350, § 3, W.I.B. [1964]; art. 461 W.I.B. 
[1992], zoals het van toepassing was v66r 1 maart 1993.) 

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

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.0387.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 21 februari 2000 gewe
zen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te 
Brussel; 

I. Op de voorziening van J.B. : 

Overwegende dat artikel 350, § 3, van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen (1964), zoals het van toepassing was zowel op 28 november 1990, 
datum van de vorderingen tot onderzoek, alsop 24 september 1992, da
tum van de aanvullende vorderingen van de procureur des Konings, be
paalt dat de procureur des Konings, tenzij hij met de feiten bekend is ge
raakt ingevolge een klacht die is ingediend of een aangifte die is gedaan door 
ambtenaren van de belastingbesturen van het Ministerie van Financien die 
daartoe behoorlijk gemachtigd zijn, het advies van de bevoegde geweste
lijke directeur der directe belastingen moet vragen indien hij een vervol
ging wil instellen wegens feiten die naar luid van dat wetboek of van deter 
uitvoering ervan genomen besluiten strafrechtelijk strafbaar zijn; 

Overwegende dat uit het arrest volgt dat de door het openbaar ministe
rie op 28 november 1990 ondertekende vordering tot invervolgingstelling be
trekking had op valsheden en gebruik van valsheden; dat de onderzoeks
rechter op 18 maart 1992 beslist heeft "dat het op dat ogenblik niet 
noodzakelijk was om een fiscaal onderzoek in te stellen"; 

Overwegende dat de onderzoeksrechter, die "in rem" is geadieerd en ge
vorderd werd een vooronderzoek naar gemeenrechtelijke misdrijven in te stel
len, tijdens het onderzoek heeft vastgesteld dat de feiten ook fiscale mis
drijven konden vormen, zodat hij het onderzoek naar de gemeenrechtelijke 
misdrijven kon voortzetten zonder dat het openbaar ministerie genood
zaakt was voorafgaandelijk het bij artikel 350, § 3, voorgeschreven advies te 
vragen; 

Overwegende dat uit het arrest daarenboven blijkt dat de bijzondere be
lastinginspectie in 1992 aangifte heeft gedaan van de, met name, aan ei
ser verweten misdrijven, en dat het openbaar ministerie ten gevolge van die 
aangifte de onderzoeksrechter aanvullend heeft gevorderd voormeld stuk bij 
dossier 60/90 van zijn cabinet te voegen en de zaak te onderzoeken we
gens valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken met het oog op be
lastingontduiking; 

(1) Cass., 17 sept. 1996, A.R. P.95.0836.N, nr. 314; zie Cass., 23 feb. 1999, A.R. P.97.0813.N, nr. 
106. 
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Overwegende dat de procureur des Konings, bijgevolg, overeenkomstig ar
tikel 350, § 3, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), niet ver
plicht was het ad vies van de gewestelijke belastingdirecteur te vragen om 
eiser wegens de telastlegging C te vervolgen; 

Overwegende dat het middel niet kan worden aangenomen; 
En overwegende dat de substantiele of op stra:ffe van nietigheid voorge

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

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

S1 mei 2000- 2e kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever : de h. Batsele - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Simont. 

Nr. 338 

2e KAMER - 31 mei 2000 

1 o VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- COMMISSIE VOOR DE VOORWAAR
DELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL - ONP ARTIJDIGHEID VAN DE 
RECHTER- TOEPASSING. 

2° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)- ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER- COM· 
MISSIE VOOR DE VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- TOEPASSING. 

so VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- COMMISSIE VOOR DE VOORWAAR
DELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- ONPARTIJDIGHEID -ASSESSOR- WRAKINGSGROND- RECH
TER EN DESKUNDIGE- BEG RIP. 

4 o WRAKING- WRAKINGSGRONDEN- RECHTER EN DESKUNDIGE- COMMISSIE VOOR DE 

VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- ASSESSOR- ONPARTIJDIGHEID- BEGRIP. 

1 o en 2° Hoewel de onpartijdigheid van de rechter een grondregel is van de rechtsbe
deling en door de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling moet wor
den nageleefd, kan een miskenning van die regel niet worden afgeleid uit het feit ai
leen dat de motivering van de beslissing de ongunstige gegevens vermeldt die, volgens 
de in de wet opgesomde criteria, de invrijheidstelling van de veroordeelde beletten 
(1). (Algemeen rechtsbeginsel betreffende de onpartijdigheid van de rechter; art. 2, 
so, wet 5 maart 1998). 

so en 4° De omstandigheid dat een van de assessoren van de commissie als stagebe
leider heeft deelgenomen aan de beroepsopleiding van de psycholoog wiens verslag 
bij het dossier is gevoegd, maar geen deel heeft gehad aan het opmaken van dat ver
slag, kan, bij ontstentenis van cumul van de ambten van rechter en deskundige in 

(1) Zie, wat de commissies tot beschenning van de maatschappij betreft, Cass., 11 okt. 1977, A. C., 
1978, 189, gronden. 
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dezelfde zaak, geen wrakingsgrond opleveren, en volstaat op zich niet om de twij
fels te verantwoorden die de veroordeelde koestert omtrent de onpartijdigheid van de 
commissie die geweigerd heeft hem voorwaardelijk in vrijheid te stellen (2) 

(H ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.0497 .F) 

HET HOF;- Gelet op de bestreden beslissing, op 6 maart 2000 gewe
zen door de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling te Luik; 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat het middel betoogt dat uit de bewoordingen zelf van de 

bestreden beslissing de partijdigheid zou blijken van diegenen door wie ze 
is gewezen; 

Overwegende dat de toekenning van de voorwaardelijke invrijheidstel
ling met name veronderstelt dat de commissie, wier beslissing met rede
nen is omkleed, moet vaststellen dater geen tegenaanwijzingen zijn die ver
band houden met de mogelijke reclassering van de veroordeelde, met zijn 
persoonlijkheid, met zijn gedrag tijdens de detentie, met het risico op het ple
gen van nieuwe strafbare feiten en met zijn houding tegenover de slacht
offers; 

Overwegende dat de commissie, te dezen, beslist dat de betrekking die in 
het reclasseringsplan van de veroordeelde voorgesteld wordt, niet met zijn 
vakbekwaamheid overeenkomt, dat de vooropgestelde medisch-psychologische 
behandeling onvolledig is, dat de veroordeelde de reglementen van de straf
inrichting niet naleeft, dat hij geen verantwoordelijkheid neemt en zich nau
welijks bewust is van de gevolgen van zijn daden; 

Overwegende dat het middel, dat kritiek oefent op die beoordeling in feite, 
niet ontvankelijk is; 

Overwegende, voor het overige, dat de onpartijdigheid van de rechter wel
iswaar een grondregel is van de rechtsbedeling en door de commissie voor 
de voorwaardelijke invrijheidstelling moet worden nageleefd, maar een mis
kenning van die regel niet kan worden afgeleid uit het feit aileen dat er in 
de motivering van de beslissing melding wordt gemaakt van de ongun
stige gegevens die, volgens de in de wet opgesomde criteria, de invrijheid
stelling van de veroordeelde beletten; 

Dat het middel, wat dat betreft, niet kan worden aangenomen; 
Over het tweede middel : 
Overwegende dat het middel hierop neerkomt dat er ten aanzien van een 

lid van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling een wrakings
grond bestond, waarvan eiser evenwel pas na de beslissing kennisgenomen 
he eft; 

Overwegende dat eiser aanvoert dat een van de assessoren van de com
missie als stagebegeleider heeft deelgenomen aan de beroepsopleiding van 
de psycholoog wiens verslag bij het dossier is gevoegd en in de beslissing wordt 
vermeld; 

(2) Zie Cass., 14 feb. 1977, A. C., 1977, 657. 
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Maar overwegende dat niet wordt aangevoerd dat die assessor deel heeft 
gehad aan het opmaken van dat verslag of dat hij, bijgevolg, nog v66r de ope
ning van het debat over het geschil uitspraak heeft gedaan; 

Dat de omstandigheid die eiser aanvoert, bij ontstentenis van cumulatie 
van het ambt van rechter en deskundige in dezelfde zaak, geen wrakings
grond oplevert en op zich niet volstaat om de twijfels te verantwoorden die 
hij koestert omtrent de onpartijdigheid van de commissie, die geweigerd heeft 
hem voorwaardelijk in vrijheid te stellen; 

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. 

31 mei 2000 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal - Advocaat : mr. P. Delbouille, Luik. 

Nr. 339 

1 e KAMER - 2 juni 2000 

ONBEKWAAMVERKLARING EN GERECHTELIJK RAADSMAN- VALUTATERMIJN
CONTRACT- WETTELIJK ONBEKWAAM- CURATOR- BIJZONDERE MACHTIGING- GEEN LAST
GEVING OF ALGEMENE DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN- GEEN SCHRIFTELIJKE BEVESTI
GING VAN EEN BEPAALDE TRANSACTIE- NIETIGHEID. 

De rechter die beslist dat een bepaald door een wettelijk onbekwame persoonlijk ge
sloten valutatermijncontract rechtsgeldig tot stand is gekomen, verantwoordt zijn be
slissing niet naar recht als hi} vaststelt dat de over die onbekwame aangestelde cu
rator hem voorafgaandelijk een bijzondere machtiging heeft gegeven om een onbepaald 
aantal valutacontracten af te sluiten zonder dat deze machtiging een lastgeving in
houdt of een algemene delegatie van bevoegdheden, en dat de curator met betrek
king tot dat bepaald valutatermijncontract zijn schriftelijke bevestiging heeft ge
weigerd (1). (Artt. 22 en 23, eerste lid, Sw.; Artt. 450 en 509 B.W.) 

(1) Zie DE PAGE, H., Traite eletnentaire de droit civil belge, t. II, vol. 2, "Les personnes", 4e uitg., 
1990, Bruylant, nrs. 1196 e.v.; DuPONT, L. en VERSTRAETEN, R., Handboek Belgisch strafrecht, Acco, 
1990, nrs 1613-1619; BAETEMAN, G., e.a., "Overzicht van rechtspraak, Personen- en familierecht 
1988-1994", T.P.R. 1994, 2073 e.v., nrs. 494 e.v. 
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(R. .. T. KBC BANK N.V) 

ARREST 

(A.R. C.98.0485.N) 

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

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 22, 23, eerste lid, van het Strafwetboek, 450, 455, 456, 

502, 509, 1123, 1124, 1125, 1304 en 1305 van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat het hof van beroep, bij bevestiging van het beroepen vonnis, eisers vorde

ring ongegrond verklaart, enerzijds op volgende overgenomen gronden van de eer
ste rechter : 

"De voorgelegde stukken (18 en 19) tonen aan dat de curator een bijzondere mach
tiging gaf aan eiser om termijncontracten afte sluiten in U.S.-Dollars, en tevens dat 
een uittreksel van een beslissing van de heer vrederechter van Neerpelt van 29.10.1991, 
afgeleverd op 04.09.1992 was overgemaakt aan verweerster. 

Uit de niet genummerde stukken van verweerster blijkt dat eiser tussen 01.10.1992 
en 15.01.1993 aanzienlijke termijncontracten in U.S.-Dollars afsloot met ver
weerster dewelke telkens bevestigd werden door de curator. 

Deze weigerde achterafhet contract van 18.03.1993 te bevestigen. 
Wellicht was dit het gevolg van het feit dat de curator geen vertrouwen meer had 

- en terecht zoals achteraf zal blijken - in de door eiser gedane geldtransacties in 
U.S.-Dollars. 

Eiser stelt dat hij bij het afsluiten van het termijncontract van 18.03.1993 wette
lijk onbekwaam was, hetgeen verweerster bekend was, en dat hij geen rechtsgel
dige overeenkomst kon aangaan zonder de goedkeuring vanwege zijn curator. 

Het is inderdaadjuist d.at verweerster per 18.03.1993 wist dat huidig eiser onbe
kwaam was ingevolge een strafrechterlijke veroordeling. 

Voor wat betreft de gevolgen van dergelijke onbekwaamheid kan verwezen wor
den naar De Page T. II nr. 4 : "Het is dergelijke onbekwame toegelaten persoonlijk te 
handelen mits machtiging vanwege zijn curator". 

Derhalve dient te worden nagegaan in hoeverre eiser per 18.03.1993 gemachtigd was 
om onderhavige geldtransactie te doen. 

Zo deze machtiging er was is het termijncontract van die datum volledig rechts
geldig. 

De curator gaf aan eiser een bijzondere machtiging om termijncontracten afte slui
ten in U.S.-Dollars. 

Er werd een bedrag voorzien van 1.500.000 U.S.-Dollars, eventueel te verhogen naar
gelang de dekking. 

Tussen 01.10.1992 en 27.01.1993 sloot eiser tien termijncontracten af met ver
weerster zoals hiervoor reeds gemeld werd. 

Al deze contracten werden door de curator ondertekend. 
Deze herriep de door hem gegeven machtiging niet v66r 18.03.1993, zodat het ver

weerster, zoals bij voornoemde contracten, toegelaten was die dag een termijn
contract af te sluiten met eiser. 

Dit is volledig rechtsgeldig spijts het feit dat de curator het weigerde te onderte
kenen. 

Zijn machtiging daartoe was er nog, werd herhaaldelijk (lOx) uitgevoerd, en eiser 
was in de omstandigheden bekwaam om dergelijk contract af te sluiten. 

Dat verweerster achteraf, en dit ingevolge de weigering van de curator om het con
tract te ondertekenen, de U.S.-Dollars op eigen initiatiefverkocht, is zeker geen fout", 

en anderzijds op grond : 
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"( ... ) dat uit de vaststelling dat v66r het litigieus termijncontract vanaf oktober 1992 
reeds tien belangrijke termijncontracten gesloten en uitgevoerd werden en uit de in
houd van voormelde brief dd. 27.08.1992 van (verweerster) kan afgeleid worden dat 
de niet gedateerde 'bijzondere machtiging' van de curator van (eiser) reeds sinds ok
tober 1992 in het bezit van (verweerster) was; 

Dat (eiser) aan deze 'bijzondere machtiging' ten onrechte een beperkte draag
wijdte (met name als zou deze machtiging slechts slaan op een termijncontract dd. 
04.12.1992) geeft, nu deze machtiging duidelijk stelt: 'Oorspronkelijk 1.500.000 USD, 
eventueel te verhogen naargelang de dekking. Het aantal en de koers is te bepalen door 
eiser zelf en uit de uitvoering van deze machtiging zelf ook blijkt dat zij sloeg op een 
onbepaald aantal termijncontracten; 

( ... ) dat de curator (op haar verantwoordelijkheid) (eiser) kon machtigen om zulke 
termijncontracten te sluiten en zulke machtiging geen lastgeving inhoudt; 

Dat immers door het toelaten van deze welbepaalde vorm van vermogensbeheer, 
waarvoor (eiser) klaarblijkelijk de vereiste ervaring bezat, de curator haar bevoegd
heden niet op algemene wijze aan de ingevolge artikel 21 S.W. burgerlijk onbe
kwame (eiser) gedelegeerd heeft; 

( ... ) dat voor de rechtsgeldigheid van dit contract dan ook geen schriftelijke beves
tiging van het termijncontract door de curator vereist was en zulks door verweerster 
enkel omwille van bankadministratieve redenen telkenmale gevraagd werd", 

terwijlluidens artikel 23, eerste lid, van het Strafwetboek de benoeming van een 
curator over de veroordeelde die in staat wettelijke onbekwaamheid is en aan wie krach
tens artikel 22 van dat wetboek, de bekwaamheid om zijn goederen te beheren en er
over te beschikken is ontnomen, en diens beheer zijn onderworpen aan de bepalin
gen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de voogdij van onbekwaamverklaarden; 
volgens artikel 502 van het Burgeriijk Wetboek alle handelingen verricht door de 
onbekwaamverklaarde na de dag van het vonnis rechtens nietig zijn en artikel 509 
van dat wetboek bepaalt dat de wetten op de voogdij over minderjarigen van toepas
sing zijn op de voogdij over onbekwaamverklaarden; artikel 450 van hetzelfde wet
hoek voorschrijft dat de voogd de minderjarige - c.q. de curator eiser- 'vertegen
woordigt ... in alle burgerlijke handelingen', zijn goederen beheert als een goed huisvader 
en gehouden is tot vergoeding van de schade die uit een s'iecht beheer mocht voort
vloeien; de artikelen 455 en 456 bovendien de voogd zelf, en bijgevolg ook de cura
tor over eiser, de verplichting opleggen bepaalde inkomsten van zijn pupil binnen een 
bepaalde termijn te beleggen; uit al deze wetsbepalingen alsmede uit de artikelen 1123 
en 1124 van het Burgerlijk Wetboek dan ook volgt dat uitsluitend de curator, als ver
tegenwoordiger van eiser, voor zijn rekening, met verweerster eventueel 'termijn
contracten' kon sluiten, dat eiser daartoe wettelijk onbekwaam was en dat een 'bij
zondere machtiging' van de curator dus geenszins volstond opdat eiser bekwaam zou 
worden om deze contracten zelf te sluiten; eiser gerechtigd is, bij toepassing van de 
artikelen 1123, 1124, 1125, 1304 en 1305 van het Burgerlijk Wetboek, de nietigver
klaring te vorderen van de door hem, in strijd met voormelde bepalingen, als 
onbekwaam-verklaarde verrichte rechtshandelingen, 

zodat het hofvan beroep, door het termijncontract dd. 18 maart 1993 rechtsgel
dig te verklaren en eisers vordering af te wijzen op grond dat het eiser, ondanks zijn 
wettelijke onbekwaamheid ingevolge een strafrechterlijke veroordeling, toegelaten was 
persoonlijk dit contract af te sluiten met verweerster, krachtens een 'bijzondere mach
tiging' van zijn curator, waarvan het vaststelt dat het geen lastgeving inhoudt, en spijts 
het feit dat deze laatste achteraf weigerde dit contract te ondertekenen, zijn beslis
sing niet naar recht verantwoordt (schending van alle in het middel aangeduide wets
bepalingen) : 

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 22 van het Strafwetboek, de wet
telijke onbekwaamheid de veroordeelde de bekwaamheid ontneemt om zijn 
goederen te beheren en erover te beschikken, behalve bij testament ofbij hu
welijkscontract; 
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Dat, krachtens artikel 23, eerste lid, van hetzelfde wetboek, over de wet
telijke onbekwame een curator wordt benoemd om zijn goederen te behe
ren, en de benoeming en het beheer van deze curator onderworpen zijn aan 
de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de voogdij van 
onbekwaamverklaarden; 

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 509 van het Burgerlijk Wet
hoek, de wetten op de voogdij over minderjarigen van toepassing zijn op de 
voogdij over onbekwaamverklaarden; 

Dat, krachtens artikel 450 van het Burgerlijk Wetboek, de curator de wet
telijke onbekwame in alle burgerlijke handelingen met betrekking tot diens 
goederen vertegenwoordigt; 

Overwegende dat de handelingen die de wettelijk onbekwame stelt in strijd 
met artikel 22 van het Strafwetboek, nietig zijn en de wettelijk onbe
kwame, nadat zijn onbekwaamheid een einde heeft genomen, zich op deze 
nietigheid kan beroepen; 

Overwegende dat de appelrechter met overname van de redenen van het 
beroepen vonnis vaststelt dat : 

1. eiser op 18 maart 1993 persoonlijk aan verweerster opdracht heeft ge
geven US-dollar op termijn aan te kopen, 

2. eiser voordien reeds dergelijke opdrachten persoonlijk aan verweerster 
had gegeven, 

3. de over eiser, wettelijk onbekwaam, aangestelde curator voorafgaande
lijk aan eiser een bijzondere machtiging heeft gegeven om een onbepaald aan
tal val utacontracten af te sluiten, zonder dat deze machtiging een lastge
ving inhoudt of een algemene delegatie van bevoegdheden, 

4. de curator de achtereenvolgende valutacontracten schriftelijk heeft be
vestigd, maar zulks heeft geweigerd met betrekking tot de transactie van 18 
maart 1993; 

Overwegende dat de appelrechter op grond van deze vaststellingen oor
deelt dat het door eiser op 18 maart 1993 persoonlijk gesloten valutatermijn
contract rechtsgeldig tot stand is gekomen; 

Dat hij aldus de in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, eenparig beslissend, vernietigt het bestreden arrest; be
veelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver
nietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de zaak naar het Hofvan Beroep te Brus
sel. 

2 juni 2000- 1 e kamer- Voorzitter en verslaggeuer : de h. Wauters, waarne
mend voorzitter- Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal
Advocaten: mrs. Butzler en Nelissen Grade. 



1032 HOF VAN CASSATIE Nr. 340 

Nr. 340 

1 e KAMER- 2 juni 2000 

1° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBE· 
GREPEN)- GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER- VERSTEKVONNIS- VERZET- NIET 
ONTVANKELIJK VERZET- HOGER BEROEP- DEVOLUTIEVE KRACHT- BEGRIP. 

2° VORDERING IN RECHTE- BURGERLIJKE ZAKEN- VERSTEKVONNIS- VERZET- NIET 
ONTVANKELIJK VERZET- HOGER BEROEP- DEVOLUTIEVE KRACHT- GEVOLG. 

3° VERZET- BURGERLIJKE ZAKEN- VERSTEKVONNIS- VERZET- NIET ONTVANKELIJK VER
ZET- HOGER BEROEP - DEVOLUTIEVE KRACHT - GEVOLG. 

1°, 2° en 3° De appidrechter die oordeelt over het hager beroep tegen een vonnis op ver
zet, en dit verzet niet ontvankelijk verklaart, dient niet verder in te gaan op het ge
schil zelf tussen de partijen (1). (Artt. 1050, eerste lid, en 1068, eerste lid, Ger.W.) 

(B ... T. V. .. E.A.) 

ARREST 

(A.R. C.99.0186.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 14 december 1998 in ha
ger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 149 van de gecoiirdineerde Grondwet, 774, lid 2, 1050, 
lid 1, 1068, lid 1 en 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek, en van de algemene rechtsbegin
selen van de autonomie van de procespartijen (beschikkingsbeginsel) en van het recht 
van verdediging, 

doordat het bestreden vonnis het door eiser tegen het verstekvonnis van de vre
derechter van Beringen dd. 8 mei 1992 gewezen vonnis ontvankelijk doch onge
grond verklaart, derhalve het verzet van eiser tegen het verstekvonnis van 6 juli 1987 
"niet ontvankelijk minstens ongegrond" verklaart en dit laatste vonnis bekrachtigt "in 
al zijn beschikkingen", aldus de huurovereenkomst tussen partijen met betrekking tot 
een deel van de Zwarte Markt, Industriepark te Tessenderlo, groot 100 m 2 en gele
gen in de hall C lastens eiser en tweede verweerder ontbonden verklaart, laatstge
noemde twee partijen veroordeelt om aan eerste verweerder als schadevergoeding een 
bedrag te betalen van 419.236 BEF + 84.000 BEF, samen 503.235 BEF meer de ge
rechtelijke interesten en de kosten, de door eiser ingestelde tegeneis ontvankelijk doch 
ongegrond verklaart, eiser en tweede verweerder veroordeelt in de kosten van het ge
ding, op grond van de overwegingen dat ''het bestreden vonnis van 8 mei 1992 (. .. ) het 

(1) Over de devolutieve kracht van het hager beroep, zie Cass., 27 mei 1994, A.R. 8105, nr. 269, 
en de conclusie van advocaat-generaal du Jardin; BROECKX, K., "Het recht op hager beroep en het 
beginsel van de dubbele aanleg in het civiele geding", MAKLU, nr. 304, p. 143, en noot onder Cass. 
27 mei 1994, R. W, 1994-1995, p. 1026; Over de voorwaarde dat de devolutieve werking van het 
hager beroep vereist dat de eerste rechter regelmatig werd geadieerd, zie VAN CoMPERNOLLE, J., 
"Considerations sur l'effet devolutif de l'appel dans le Code judiciaire", noot onder Cass., 24 dec. 
1987 (twee arresten) en 5 mei 1988, R.C.J.B., 1989, 523, nrs. 6-7; LINSMEAU, J., "Developpe
ments recents en matiere de droitjudiciaire", Cah.Dr.Jud., 1991, 35, nr. 2; DE LEVAL, G., "L'effet 
devolutif de l'appel peut-il couvrir la nullite d'un acte introductif d'instance?", noot onder Brus
sel, 1 dec. 1988, Ann.Fac.Dr.Liege, 1989, 400; DE LEVAL, G., en DE PoWER, M.F., "Les effets de l'appel 
de droit judiciaire prive", Act.D1:, 1991, nr. 31. 
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verzet (van eiser) tegen het lastens hem op 6 juli 1987 gewezen verstekvonnis niet ont
vankelijk verklaart, wegens het niet-verschijnen van (eiser); de rechtbank ( ... ) der
halve enkel (kan en mag) nagaan of de eerste rechter het verzet wettig heeft afge
wezen op grond van de vaststelling dat (eiser) herhaaldelijk verstek heeft laten gaan; 
door partijen ( ... ) terzake geen argumenten aangehaald of stukken bijgebracht (wor
den); de rechtbank ( ... ), aan de hand van het dossier van de rechtspleging, slechts kan 
vaststellen dat eiser in hoger beroep (eiser) in de procedure op verzet voor de eerste 
rechter niet is verschenen (behoudens op de inleidende zitting), alhoewel hij tel
kens behoorlijk was opgeroepen, zodat de eerste rechter terecht het verzet niet ont
vankelijk heeft verklaard", 

terwijl, eerste onderdeel, geen der partijen het door de rechtbank ambtshalve in
geroepen middel voor de ongegrondheid van het hoger beroep - nl. het door eiser her
haaldelijk verstek laten gaan - had ingeroepen of daaromtrent had besloten; het be
streden vonnis zelfvaststelt dat door partijen "terzake geen argumenten (worden) 
aangehaald of stukken bijgebracht"; krachtens artikel 774, lid 2 Gerechtelijk Wet
hoek, de rechter ambtshalve de heropening van de de batten moet bevelen, alvorens 
de vordering geheel of gedeeltelijk af te wijzen, op grond van een exceptie die de par
tijen voor hem niet hadden ingeroepen; de rechter minstens het in artikel 1138, 2° Ge
rechtelijk Wetboek neergelegd algemeen beginsel van de autonomie der proces
partijen - het beschikkingsbeginsel - moet eerbiedigen, derhalve niet ambtshalve 
een vordering (hoger beroep) ongegrond kan verklaren op grond van een door par
tijen niet-ingeroepen middel; de rechter minstens overeenkomstig het algemeen rechts
beginsel van de rechten van verdediging, vooraleer hij daartoe overgaat, de partijen 
in de gelegenheid moet stellen om trent dit door hen niet ingeroepen middel hun ver
weer te laten kennen; 

en terwijl de bestreden beslissing, door het door eiser ingestelde hoger beroep on
gegrond te verklaren op grond van het door geen van de partijen doch door de recht
bank ambtshalve ingeroepen middel dat de rechtbank slechts kon en mocht nagaan 
of de eerste rechter het verzet wettig had afgewezen op grond van de vaststelling dat 
de eiser herhaaldelijk verstek had laten gaan en dat de eerste rechter inderdaad het 
verzet om die reden terecht niet ontvankelijk had verklaard, zonder de debatten op 
dit punt te heropenen en zonder partijen in de gelegenheid te stellen daaromtrent hun 
verweer te voeren, schending inhoudt van de algemene rechtsbeginselen van het recht 
van verdediging, van de autonomie der procespartijen (het beschikkingsbeginsel), en 
van de artikelen 774, lid 2 en 1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek; 

tweede onderdeel, krachtens artikel 1050, lid 1, Gerechtelijk Wetboek, in alle za
ken hoger beroep kan worden ingesteld, zelfs al betreft het een verstekvonnis; krach
tens artikel1068, lid 1, Gerechtelijk Wetboek, hoger beroep tegen een eindvonnis of 
tegen een vonnis alvorens recht te doen het geschil zelf aanhangig maakt bij de rech
ter in hoger beroep; eiser in zijn verzoekschrift in hoger beroep dd. 6 juli 1992 vor
derde dat het bestreden verstekvonnis van 8 mei 1992 zou teniet gedaan worden en 
dat de rechtbank de oorspronkelijke vordering (van eerste verweerder) zou toelaat
baar doch ongegrond verklaren, de huurovereenkomst zou ontbinden lastens eerste 
verweerder en deze veroordelen tot betaling van een bedrag van 84.000 BEF te ver
meerderen met de gerechtelijke intresten en de kosten; eiser, in hetzelfde verzoek
schrift tot hoger beroep, liet gelden dat de eerste rechter geen rekening had gehou
den met de inhoud van eisers conclusie waarin deze liet gelden dat : 

-de oorspronkelijke eiser (eerste verweerder) de verschuldigde huur niet en/of on
regelmatig had betaald, zodat de kwestieuze huurovereenkomst diende ontbonden te 
worden verklaard lastens de oorspronkelijke eiser en deze diende te worden veroor
deeld tot betaling van een wederverhuringsvergoeding ad 84.000 BEF, 

- de eerste rechter ten onrechte aan de oorspronkelijke eisende partij een for
faitaire schadevergoeding had toegekend van 182.000 BEF, welke niet verschuldigd 
was. De door oorspronkelijke eiser beweerde gedorven winst en beweerde gemaakte 
onkosten en beweerde betaalde schadevergoeding aan de brouwerij eveneens niet be
wezen en ongegrond waren; 

en terwijl de rechtbank, gezien de devolutieve kracht van het door eiser inge
stelde hoger beroep, dit niet kon afwijzen op de loutere grond van de 
niet-ontvankelijkheid van het door eiser aangetekend verzet, doch uitspraak diende 
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te doen over het geschil zelf dat, door het ingestelde hager beroep, voor de recht
bank was gebracht; het bestreden vonnis door na te laten dit te doen, schending in
houdt van de artikelen 1050, lid 1 en 1068, lid 1, Gerechtelijk Wetboek alsook, bij ge
brek aan antwoord op de in het beroepsverzoekschrift ingeroepen middelen, niet 
regelmatig gemotiveerd is en schending inhoudt van artikel149 van de gecoordi
neerde Grondwet : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat het beroepen vonnis van 8 mei 1992 het verzet van ei
ser tegen het verstekvonnis van de eerste rechter van 6 juli 1987 "niet ont
vankelijk minstens ongegrond" verklaart op grand dat eiser voor de eerste 
rechter in de verzetprocedure niet is verschenen; 

Dat de verweerder sub 1 in zijn appelconclusie van 4 februari 1994 con
cludeerde tot de bevestiging van het beroepen vonnis; 

Dat aldus, anders dan het onderdeel aanvoert, de betwisting over de niet
ontvankelijkheid van het verzet wegens het niet verschijnen van eiser voor 
de eerste rechter, door de verweerder sub 1 was aangebracht voor de appel
rechters; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 

Overwegende dat de appelrechter die oordeelt over het hager beroep te
gen een vonnis op verzet, en dit verzet niet ontvankelijk verklaart, niet ver
der dient in te gaan op het geschil zelf tussen de partijen; 

Overwegende dat het onderdeel, in zoverre het ervan uitgaat dat de appel
rechters dit, krachtens de devolutieve kracht van het hager beroep, wel dien
den te doen, faalt naar recht; 

Overwegende voor het overige dat het bestreden vonnis het bedoelde ver
weer verwerpt en beantwoordt met de reden dat de eerste rechter terecht het 
verzet niet ontvankelijk heeft verklaard; 

Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist; 

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

2 juni 2000 - 1 e kamer- Voorzitter en verslaggeuer : de h. Wauters, waarne
mend voorzitter- Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal
Advocaat : mr. De Gryse. 

Nr. 341 

3e KAMER - 5 juni 2000 

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST- HIERARCHIE VAN DE RECHTSBRON
NEN- BEGRIP - NORMEN - ZELFDE VOORWERP- ONVERENIGBAAR KARAKTER 
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De hierarchie van de bronnen der verbintenissen in de arbeidsverhoudingen tussen werk
gevers en werknemers wil dat, wanneer twee normen met hetzelfde voorwerp onder
ling onverenigbaar zijn, de norm van lagere orde terzijde moet worden geschoven (1). 
(Artt. 10 en 51 C.A.O.-wet.) 

(LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES PHILIPPE RALET B.V.B.A. T. D ... E.A.; 
D ... T. LABORATOffiE D'ANALYSES MEDICALES PHILIPPE RALET B.V.B.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. S.97.0172.F en S.98.0014.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 mei 1996 gewezen door 
het Arbeidshof te Brussel, uitspraak doende als rechtscollege waarnaar de 

. zaak verwezen is; 

Gelet op het arrest van het Hof van 12 oktober 1992 (2); 

Overwegende dat de op de algemene rol onder de nummers S.97.0172.F en 
S.98.0014.F ingeschreven voorzieningen tegen hetzelfde arrest gericht zijn; 
dat er grond bestaat tot voeging; 

I. Over de op de algemene rol onder het nummer S.97.0172.F ingeschre
ven voorziening : 

Over het middel: schending van de artikelen 1134, 1319, 1320, 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, 8, 9, 10 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 1972 ge
sloten in het nationaal paritair comite nr. 305 voor de gezondheidsdiensten betref
fende het statuut van de syndicale afVaardigingen en algemeen verbindend verklaard 
bij koninklijk besluit van 25 september 1972 (B.S. 20 december 1972) en, voor zo
ver nodig, schending van voornoemd koninklijk besluit, alsook schending van de ar
tikelen 10.3, en 51, inzonderheid 2 en 3, van de wet van 5 december 1968 betref
fende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comites, 

doordat het arbeidshofvaststelt dat artikel1, tweede lid, van de collectieve ar
beidsovereenkomst nr. 5 die in de nationale arbeidsraad is gesloten op 24 mei 1971 
betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen van het personeel der on
dernemingen "uitdrukkelijk bepaalt dat de toepassingsmodaliteiten van de beginse
len betre:ffende de bevoegdheid en de werkingsmodaliteiten van de vakbonds
afVaardigingen die bepaald worden door die overeenkomst, verduidelijkt zullen worden 
door overeenkomsten, gesloten op het vlak van de paritaire comites of subcomites en 
dat zij 'bij ontstentenis van dergelijke overeenkomsten, op het vlak van de onderne
mingen verduidelijkt zullen kunnen worden'; dat in die bepaling het algemeen rechts- . 
beginsel is neergelegd van het collectief arbeidsrecht volgens hetwelk de rechten en 
verplichtingen die zijn vastgelegd in een overeenkomst op het vlak van de paritaire 
comites of subcomites, en die op dwingende wijze zijn vastgesteld, voorrang hebben 
op de rechten en verplichtingen die in een overeenkomst zijn vastgelegd maar strij
dig zijn met dwingende bepalingen op het vlak van de onderneming" en dat eiseres 
wat het geheel van haar personeel betreft, ressorteert onder het paritair comite voor 
de gezondheidsdiensten nr. 305, dat op 8 juni 1972 een collectieve arbeidsovereen
komst heeft uitgewerkt betreffende het statuut van de syndicale afVaardigingen, die 
bij koninklijk besluit van 25 september 1972 algemeen verbindend is verklaard; dat 

(1) Zie J. CLESSE, "Examen de jurisprudence" (1982 tot 1986), "Contrat de travail", R.C.J.B. 1988, 
p. 245 tot 247, nr. 3; P. DENIS, Droit du travail, Brussel, 1992, p. 310 en 311 en p. 331 en 332; H. 
LENAERTS, Inleiding tot het sociaalrecht, Diegem, 1995, p. 368 tot 370, nr. 247. 

(2) A.R. 9277, nr. 661. 

.p 
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het arbeidshof erop wijst dat verweerder, om een beschermingsvergoeding te vorde
ren, de bedrijfs-C.A.O. van 21 oktober 1985 aanvoert luidens welke "de directie twee 
vakbondsafgevaardigden aanvaardt, d.w.z. een per vennootschap. Die afgevaardig
den genieten de rechten en verplichtingen die hun verleend zijn door het statuut van 
de vakbondsafgevaardigden dat in de verzorgingsinstellingen van toepassing is, als
ook de in de wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de 
werknemers bedoelde bescherming" (de tekst van het beding is in het arrest weer
gegeven en .de volledige tekst van de bedrijfs-C.A.O is weergegeven in het beroepen 
vonnis van 9 december 1988); dat het arbeidshof, op de conclusie waarin eiseres aan
voerde "1 o dat een louter overeengekomen oprichting die gepaard gaat met strikt re
glementaire beschermingsregeling strijdig is met de openbare orde; 2° dat de desbe
treffende bepalingen van die aard zijn (adde Cass., 30 april1969, Pas., 779; Cass., 15 
juni 1972, JTT, 262); 3° dat de beginselen betreffende het statuut van de vaksbonds
afvaardiging uiteengezet zijn in het interprofessioneel akkoord van 24 mei 1971, dat 
de paritaire comites ermee gelast zijn de toepassingsmodaliteiten ervan te verdui
delijken; 4 o dat genoemd akkoord uitgevoerd is door een algemeen verbindend ver
klaarde collectieve sectorovereenkomst; 5° dat de bewoordingen van die bij konink
lijk besluit van 25 september 1972 algemeen verbindend verklaarde collectieve 
arbeidsovereenkomst van 8 juni 1972 duidelijk zijn (artikelen 8 en 9) en een uitleg
ging a contrario rechtvaardigen", voor recht heeft gezegd dat verweerder aan
spraak kan maken op een beschermingsvergoeding en eiseres veroordeeld heeft om hem 
om die reden het bedrag van 932.596 frank plus de wettelijke interest vanaf 22 mei 
1987 te betalen, op grond dat "de artikelen 7 tot 10 van de collectieve arbeidsover
eenkomst van 8 juni 1972 nadere regelen (en niet de nadere regelen) vaststelt voor 
de oprichting en de samenstelling van een vakbondsafvaardiging en in dat verband 
verwijzen naar de bepalingen van de wet van 10 juni 1952 of zich erop baseren, hoe
wei ze restrictiever zijn wat de oprichtingsvoorwaarden betreft (zo moet 50 pet. van 
het personeel vragen en aanvaarden om door een vakbondsafvaardiging vertegen
woordigd te worden);(. .. ) (dat) (. .. ) weliswaar (. .. ) niets belet dat overeengekomen wordt 
een vaksbondsafvaardiging op te richten indien niet voldaan is aan de voorwaarden 
waaronder die oprichting verplicht is; (dat) evenwel ( ... ) artikel51 van de wet van 5 
december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire co
mites de hierarchie van de bronnen der verbintenissen in de arbeidsbetrekkingen tus
sen werkgevers en werknemers vaststelt; dat ingevolge die bepaling de overeenkom
sten die gesloten zijn in een paritair comite en die bij koninklijk besluit algemeen 
verbindend verklaard zijn, voorrang hebben op de niet algemeen verbindend ver
klaarde overeenkomsten en zulks ongeacht het niveau waarop de overeenkomst is ge
sloten; dat in casu de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 1972, die alge
meen verbindend is verklaard bij koninklijk besluit van 25 september 1972, voorrang 
heeft op de bedrijfs-C.A.O. van 21 oktober 1985; dater dus moet worden nagegaan of 
in casu voldaan is aan de voorwaarden voor de toepassing van de·overeenkomst van 
8 juni 1972; (. .. ) dat artikel8, eerste lid, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 
8 juni 1972 geenszins bepaalt dat er een vakbondsafvaardiging noodzakelijk moet wor
den opgericht en samengesteld volgens de in de artikelen 8, 9 en 10 van die over
eenkomst bepaalde voorschriften; dat daaruit volgt dat, inzake oprichting en samen
stelling van de vakbondsafvaardiging in de ondernemingen die ressorteren onder het 
nationaal paritair comite voor de gezondheidsdiensten, de nadere regelen inzake op
richting en samenstelling van de vakbondsafvaardiging soepeler kunnen worden over
eengekomen dan volgens de in de overeenkomst van 8 juni 1972 vastgestelde voor
schriftenj dat in casu de bedrijfs-C.A.O. voorziet in een soepeler regeling, die niet strijdig 
is met de beginselen die vervat zijn in de op nationaal niveau gesloten overeen
komst nr. 5", 

terwijl, enerzijds, zoals het arrest vermeldt, de toepassingsmodaliteiten van de we
zenlijke beginselen betreffende de bevoegdheid en de werkingsmodaliteiten van de syn
dicale afvaardigingen die bepaald worden door de op 24 mei 1971 in de nationale 
arbeidsraad gesloten collectieve arbeidsovereenkomst nr. 5 betreffende het statuut van 
de vakbondsafvaardigingen van het personeel der ondernemingen, luidens artikel1, 
tweede lid, van die overeenkomst, verduidelijkt worden door overeenkomsten, geslo
ten op het vlak van de paritaire comites of subcomites en dat die modaliteiten en
kel b;i.j ontstentenis van dergelijke overeenkomsten op het vlak van de ondernemin
gen verduidelijkt zullen kunnen worden; uit die bepaling volgt dat wanneer ze eenmaal 
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verduidelijkt zijn door een op het vlak van een paritair comite gesloten overeen
komst, niet langer kan worden afgeweken van de voorschriften betreffende de toe
passing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 5, en met name door een bedrijfs
C.A.O. niet kan worden afgeweken van de voorwaarden voor de oprichting en de 
samenstelling van de vakbondsafvaardigingen in de ondernemingen die onder dat pa
ritair comite ressorteren; anderzijds, de collectieve arbeidsovereenkomsten die ge
sloten zijn in een paritair comite en bij koninklijk besluit algemeen verbindend zijn 
verklaard, ingevolge artikel 51, 2 en 3, van de wet van 5 december 1968 betreffende 
de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comites dat de hierarchie van 
de bronnen der verbintenissen in de arbeidsbetrekkingen tussen werkgevers en werk
nemers vaststelt, voorrang hebben op de collectieve arbeidsovereenkomsten die niet 
algemeen verbindend zijn verklaard en buiten een paritair orgaan zijn gesloten; de be
palingen van een buiten een paritair orgaan gesloten overeenkomst die strijdig zijn 
met een overeenkomst die gesloten is in een paritair orgaan waarvan de betrokken 
ondernemingen afhangen, nietig zijn met toepassing van artikel 10, 3, van die wet; 

eerste onderdeel, luidens artikel 8 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 
1972 die gesloten is in het paritair comite voor de gezondheidsdiensten nr. 305, al
gemeen verbindend is verklaard bij koninklijk besluit van 25 september 1972 (B.S. 
,20 december 1972) en, ter uitvoering van artikel1, tweede lid, van de collectieve ar
beidsovereenkomst nr. 5 van 24 mei 1971, de toepassingsmodaliteiten verduidelijkt 
van de wezenlijke beginselen betreffende de bevoegdheid en de werkingsmodaliteiten 
van de vakbondsafvaardigingen van het personeel van de ondernemingen die res
sorteren onder het nationaal paritair comite voor de gezondheidsdiensten - waar
toe eiseres behoort -, "een syndicale delegatie kan opgericht worden in elke instel
ling : a) die gedurende 6 maanden voor de aanduiding of verkiezing minstens 50 
personeelsleden in dienst heeft ( ... ) b) en wanneer 50 pet. van dat personeel der in
stelling het vraagt en aanvaardt door een syndicale delegatie vertegenwoordigd te zijn"; 
die bepaling in fine stelt dat de vraag tot oprichting "niet ontvankelijk is indien niet 
wordt voldaan aan de voorwaarden voorzien onder a) en b)''; die bepaling weliswaar 
niet impliceert dat een vaksbondsafvaardiging noodzakelijk moet worden opgericht wan
neer aan de beide voorwaarden is voldaan, aangezien het woord "kan" wordt ge
bruikt, maar uitsluit dat, aangezien zij de ontvankelijkheid van de vraag om een 
vakbondsafvaardiging op te richten, doet afhangen van het vervullen van de beide voor
waarden die zij vermeldt, een vakbondsafvaardiging kan worden opgericht in de on
dernemingen die behoren tot het nationaal paritair comite voor de gezondheids
diensten, wanneer die beide voorwaarden niet zijn vervuld; het arrest bijgevolg, 
aangezien het beslist dat voornoemd artikel nadere regelen (en niet de nadere rege
len) vaststelt voor de oprichting en de samenstelling van een vakbondsafvaardiging 
in de ondernemingen die ressorteren onder het nationaal paritair comite voor de 
gezondheidsdiensten en dat de nadere regelen inzake oprichting en samenstelling van 
de vakbondsafvaardiging in de ondernemingen die ressorteren onder dat comite waar
toe eiseres behoort, soepeler kunnen worden overeengekomen dan volgens de in de col
lectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 1972 vastgestelde voorschriften, artikel 8 van 
de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 1972 schendt aangezien dat artikel be
paalt dater geen vakbondsafvaardiging mag worden opgericht wanneer niet vol
daan is aan de beide voorwaarden die het vermeldt (schending van artikel 8 van de 
collectieve arbeidsovereenkomst die op 8 juni 1972 gesloten is in het nationaal pa
ritair comite voor de gezondheidsdiensten en algemeen verbindend is verklaard bij ko
ninklijk besluit van 25 september 1972 en, voor zover nodig, schending van dat ko
ninklijk besluit) en, voor zover nodig, die collectieve arbeidsovereenkomst, meer bepaald 
voornoemd artikel 8 ervan, uitlegt op een wijze die niet verenigbaar is met de be
woordingen ervan (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek) en de gevolgen miskent die genoemde overeenkomst wettelijk tussen de 
partijen heeft (schending van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek); het arrest, aan
gezien het bovendien de overeengekomen oprichting van een vakbondsafvaardiging 
in eiseres aanneemt op grond van de bepalingen van de buiten een paritair orgaan ge
sloten bedrijfs-C.A.O. van 21 oktober 1985 die afwijken van de normatieve bepalin
gen van de collectieve overeenkomst die gesloten is in het paritair comite voor de 
gezondheidsdiensten waaronder eiseres ressorteerde en aldus voorrang geeft aan een 
lagere norm die strijdig is met een hogere norm, de artikelen 10.3, en 51, 2 en 3, van 
de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de 
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paritaire comites schendt en de verbindende kracht miskent van de collectieve ar
beidsovereenkomst nr. 5 van 24 mei 1971, met name van artikel1, tweede lid, van die 
overeenkomst, door te overwegen dat een bedrijfs-C.A.O. rechtsgeldig de toepassings
modaliteiten kon regelen van de wezenlijke beginselen betreffende de bevoegdheid en 
de werkingsmodaliteiten van de syndicale afvaardigingen hoewel die modaliteiten al 
verduidelijkt waren in een overeenkomst die gesloten was in een paritair orgaan waar
onder eiseres ressorteerde (schending van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek) 
en de verbindende kracht miskent van de bedrijfs-C.A.O. van 21 oktober 1985 door ze 
toe te passen hoewel zulks niet mocht (schending van artikel 1134 van het Burger
lijk Wetboek); 

tweede onderdeel, luidens artikel 9 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 
1972 die gesloten is in het paritair comite voor de gezondheidsdiensten nr. 305, al
gemeen verbindend is verklaard bij koninklijk besluit van 25 september 1972 (B.S. 
20 december 1972) en, ter uitvoering van artikel 1, tweede lid, van de collectieve ar
beidsovereenkomst nr. 5 van 24 mei 1971, de toepassingsmodaliteiten verduidelijkt 
van de wezenlijke beginselen betreffende de bevoegdheid en de werkingsmodaliteiten 
van de vakbondsafvaardigingen van· het personeel van de ondernemingen die res
sorteren onder het nationaal paritair comite voor de gezondheidsdiensten, "de voor
waarden van kiesrecht, verkiesbaarheid, van einde van het mandaat, van samen
stelling van de syndicale delegatie en van de verdeling der mandaten tussen de 
bedienden- en arbeidersafgevaardigden geregeld worden volgens de procedure voor
zien door de wet van 10 juni 1952 en het koninklijk besluit van 18 februari 1971 be
treffende de aanwijzing van de personeelsafgevaardigden in de comites voor veilig
heid, gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen (. .. )"; volgens artikel10 van die 
sectorovereenkomst, "de verkiezing of de aanduiding van syndicale afgevaardigden ge
beurt zoals voorzien op de wet voor de verkiezing van de personeelsafgevaardigden en 
de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen"; artikel1, § 4, 
b, 4, derde lid, van de wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veilig
heid van de werknemers, alsmede de salubriteit van het werk en van de werkplaat
sen bepaalt dat de werkende en de plaatsvervangende leden van het personeel bij ge
heime stemming gekozen worden op kandidatenlijsten, voorgedragen door de 
representatieve werknemersorganisaties; het koninklijk besluit van 18 februari 1971 
betreffende de aanwijzing van de personeelsafgevaardigden in de comites voor vei
ligheid, gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen, zoals het van kracht was v66r 
de opheffing ervan bij koninklijk besluit van 18 oktober 1978, en dat koninklijk be
sluit van 18 oktober 1978 betreffende de ondernemingsraden en de comites voor vei
ligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, zoals het van toepassing was 
v66r de opheffing ervan bij koninklijk besluit van 31 juli 1986, de verkiezingen van 
de personeelsafgevaardigden in die comites regelden; uit die wettelijke bepalingen volgt 
dat de benoeming van de personeelsafgevaardigden in de comites voor veiligheid, ge
zondheid en verfraaiing van de werkplaatsen enkel en aileen .door verkiezing ge
beurt; overeenkomstig de artikelen 9 en 10 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 
8 juni 1972, de installatie van de vakbondsafgevaardigden in de ondernemingen die 
ressorteren onder het nationaal paritair comite voor de gezondheidsdiensten der
halve enkel kon gebeuren door verkiezing en niet door aanwijzing; die bepalingen op 
dwingende wijze de oprichting en de samenstelling regelen van de vakbonds
afvaardigingen in de ondernemingen die onder voornoemd paritair comite ressorte
ren, zodat er op het niveau van de onderneming geen soepeler regeling kon worden 
bedongen en niet kon worden afgeweken van de regel van de verkiezing van de 
vakbondsafgevaardigden; het arrest, aangezien het dus soepeler regels toepast die op 
het niveau van de onderneming zijn overeengekomen en, op grond van de op 21 ok
tober 1985 gesloten bedrijfs-C.A.O., erkent dat verweerder die door zijn organisatie 
was aangewezen en niet verkozen overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake de 
verkiezingen van personeelsafgevaardigden in de comites voor veiligheid, gezond
heid en verfraaiing van de werkplaatsen, het statuut van vakbondsafgevaardigde be
zit, 1 o zowel de artikelen 9 en 10 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 
1972 die gesloten is in het paritair comite voor de gezondheidsdiensten en alge
meen verbindend is verklaard bij koninklijk besluit van 25 september 1972 als dat ko
ninklijk besluit schendt, door te overwegen dat de in eiseres opgerichte vakbonds
afvaardiging niet noodzakelijk opgericht en samengesteld moest worden volgens de 
nadere regelen waarin die bepalingen voorzien, en, voor zover nodig, die bepalingen 
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uitlegt op een wijze die niet verenigbaar is met de bewoordingen ervan (schending van 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) en tevens de gevolgen 
miskent die genoemde overeenkomsten tussen de partijen hebben (schending van ar
tikel1134 van het Burgerlijk Wetboek); 2° de artikelen 10.3, en 51, 2 en 3, van de wet 
van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de pari
taire comites schendt doordat het voorrang geeft aan een norm van lagere orde (in casu 
de bedrijfs-C.A.O. van 21 oktober 1985) die strijdig is met een norm die een hogere orde 
in de hHirarchie bekleedt (de sectorovereenkomst van 8 juni 1972); 3° de verbin
dende kracht miskent van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 5 die op 24 mei 1971 
in de nationale arbeidsraad is gesloten, doordat het de regeling betreffende de op
richting en de samenstelling van de vakbondsa:!Vaardiging die omschreven is in een 
bedrijfs-C.A.O. in aanmerking neemt terwijl er een overeenkomst bestaat die in een 
paritair comite is gesloten en de voornoemde regeling, luidens artikel 1, tweede lid, 
van de C.A.O. nr. 5, enkel op het niveau van de onderneming kan worden overeen
gekomen bij ontstentenis van een sectorovereenkomst (schending van artikel 1134 van 
het Burgerlijk Wetboek); 4° de verbindende kracht van de op 21 oktober 1985 in de 
onderneming gesloten collectieve arbeidsovereenkomst miskent door ze toe te pas
sen hoewel zulks niet mocht (schending van artikel 1134 van het Burgerlijk Wet
hoek) : 

Wat de twee onderdelen samen betreft : 
Overwegende dat het middel opkomt tegen de beslissing van het arrest die 

de geldigheid erkent van de bepalingen van de op 21 oktober 1985 in de on
derneming van eiser gesloten collectieve arbeidsovereenkomst krachtens welke 
in die onderneming een vakbondsafvaardiging is opgericht en verweerder als 
vakbondsafgevaardigde is aangewezen; 

Overwegende dat uit het arrest blijkt dat eiseres en al het personeel dat 
zij tewerkstelt ressorteren onder het nationaal paritair comite voor de 
gezondheidsdiensten nr. 305 waarin op 8 juni 1972, met toepassing van de, 
niet door de Koning algemeen verbindend verklaarde, collectieve arbeids
overeenkomst nr. 5 van 24 mei 1971 betreffende het statuut van de syndi
cale afvaardigingen van het personeel der ondernemingen, een collectieve ar
beidsovereenkomst betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen 
is gesloten die bij koninklijk besluit van 25 september 1972 algemeen ver
bindend is verklaard; 

Overwegende dat het arrest eraan herinnert dat, ingevolge artikel51 van 
de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkom
sten en de paritaire comites, "de overeenkomsten die gesloten zijn in een pa
ritair comite en die bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaard zijn, 
voorrang hebben op de niet algemeen verbindend verklaarde overeenkom
sten en zulks ongeacht het niveau waarop de overeenkomst is gesloten" en 
daaruit afieidt "dat, in casu, de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 
1972, die algemeen verbindend is verklaard bij koninklijk besluit van 25 sep
tember 1972, voorrang heeft op de bedrijfs-C.A.O. van 21 oktober 1985" maar 
in substantie beslist dat de bepalingen van laatstgenoemde overeenkomst be
treffende de oprichting en de samenstelling van de vakbondsafvaardiging niet 
strijdig zijn met de bepalingen van eerstgenoemde overeenkomst die het
zelfde voorwerp hebben; 

Overwegende dat, enerzijds, artikel 51 van de wet van 5 december 1968, 
dat de hierarchie van de bronnen der verbintenissen in de arbeidsverhou
d:ingen tussen werkgevers en werknemers vaststelt, bepaalt dat, wanneer twee 
normen met hetzelfde voorwerp onderling onverenigbaar zijn, de norm van 
lagere orde terzijde moet worden geschoven; 

Overwegende dat, anderzijds, het arrest, dat vaststelt dat artikel 1, tweede 
lid, van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 5 van 24 mei 1971 bepaalt 
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dat "de toepassingsmodaliteiten (van de wezenlijke beginselen betref
fende de bevoegdheid en de werkingsmodaliteiten van de vakbonds
afvaardigingen van het personeel) verduidelijkt zullen worden door over
eenkomsten, gesloten op het vlak van de paritaire comites of subcomites", 
dat "zij, bij ontstentenis van dergelijke overeenkomsten, op het vlak van de 
ondernemingen verduidelijkt zullen kunnen worden" en dat "de betrok
ken partijen aldus zo passend mogelijk rekening zullen kunnen houden met 
de bijzondere toestanden van de verschillende bedrijfstakken en van de on
dernemingen", overweegt "dat in die bepaling het algemeen rechtsbegin
sel is vastgelegd van het collectief arbeidsrecht volgens hetwelk de rech
ten en verplichtingen die zijn vastgelegd in een overeenkomst op het vlak 
van de paritaire comites of subcomites, en die op dwingende wijze zijn vast
gesteld, voorrang hebben op de rechten en verplichtingen die in een over
eenkomst zijn vastgelegd maar strijdig zijn met dwingende bepalingen op 
het vlak van de onderneming"; 

Dat aldus, artikel 1, tweede lid, van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 
5 van 24 mei 1971, in de uitlegging die het arbeidshof ervan heeft gegeven 
en waarbij het middel niet aanvoert dat zij onverenigbaar is met de be
woordingen van dat beding, toestaat dat er in een onderneming een collec
tieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten mits zij niet strijdig is met over
eenkomsten die hetzelfde voorwerp hebben en gesloten zijn in bevoegde 
paritaire comites en subcomites; 

Overwegende dat ingevolge artikel 8, eerste lid, van de op 8 juni 1972 
in het nationaal paritair comite voor de gezondheidsdiensten gesloten col
lectieve arbeidsovereenkomst, een vakbondsafvaardiging opgericht kan wor
den in elke instelling : a) die gedurende zes maanden voor de aanwij
zing ofverkiezing minstens 50 personeelsleden in dienst heeft en b) wanneer 
50 pet. van dat personeel het vraagt en aanvaardt door een vakbonds
afvaardiging vertegenwoordigd te zijn; dat artikel 8, derde lid, eraan toe
voegt dat die vraag niet ontvankelijk is indien niet wordt voldaan aan die 
voorwaarden; 

Dat uit die bepalingen volgt dat, enerzijds, een vakbondsafvaardiging moet 
worden opgericht zodra aan de voorgeschreven voorwaarden is voldaan, an
derzijds, hoewel de vraag kan worden afgewezen indien niet aan die voor
waarden is voldaan, er in dergelijk geval toch kan worden overeengeko
men een vakbondsafvaardiging op te richten; 

Overwegende dat, overigens, de artikelen 9 en 10 van de collectieve ar
beidsovereenkomst van 8 juni 1972 weliswaar bepalen dat de vakbonds
afgevaardigden verkozen moeten worden wanneer de vaksbondsafvaardiging 
ingevolge die overeenkomst opgericht moet worden, maar dat ze niet ver
bieden dat wordt bedongen die afgevaardigden op een andere wijze te kie
zen, wanneer de vakbondsafvaardiging buiten het bepaalde in die overeen
komst wordt opgericht; 

Overwegende dat het arrest, door te vermelden, enerzijds, "dat niets be
let dat overeengekomen wordt een vaksbondsafvaardiging op te richten in
dien niet voldaan is aan de voorwaarden waaronder die oprichting ver
plicht is", anderzijds, "dat artikel 8, eerste lid, van de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 8 juni 1972 geenszins bepaalt dat een vakbonds
afvaardiging noodzakelijk moet worden opgericht en samengesteld val
gens de in de artikelen 8, 9 en 10 van die overeenkomst bepaalde voor
schriften; (. .. ) dat (. .. )de regelen inzake oprichting en samenstelling van de 
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vakbondsafVaardiging soepeler kunnen worden overeengekomen dan val
gens de in de overeenkomst van 8 juni 1972 vastgestelde voorschriften; dat 
in casu de bedrijfs-C.A.O. voorziet in een soepeler regeling ( ... )", zijn beslis
sing naar recht verantwoordt; 

En overwegende dat het arbeidshof, aangezien het door een feitelijke uit
legging van artikel1, tweede lid, van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 
5 van 24 mei 1971, aangenomen had dat over de vakbondsbondsafVaardiging 
een bedrijfs-C.A.O. kan worden gesloten mits zij niet strijdig is met een in 
een paritair comite of subcomite gesloten collectieve arbeidsovereenkomst, 
door aldus uitspraak te doen, de verbindende kracht van dat beding uit de 
overeenkomst niet heeft kunnen miskennen; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

II. Over de op de algemene rol onder het nummer S.98.0014.F ingeschre
ven voorziening : 

Over het middel : schending van de artikelen 1134 van het Burgerlijk Wetboek, 10.3, 
51 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkom
sten en de paritaire comites en 25 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 
1972 betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen, gesloten in het pari
tair comite voor de gezondheidsdiensten nr. 305 en algemeen verbindend verklaard 
bij koninklijk besluit van 25 september 1972, 

doordat het arrest voor recht zegt dat de geldigheid van de op 21 oktober 1985 ge
sloten bedrijfs-C.A.O. niet meer aan de orde kan komen voor de rechter op verwij
zing, vervolgens het bedrag van de door eiser gevorderde vergoeding beperkt tot het 
bedrag van het brutojaarloon en bijgevolg afwijzend beschikt op het overige van zijn 
vordering betreffende die vergoeding, zulks op grond van alle redenen die geacht wor
den hierna volledig te zijn weergegeven, 

terwijl een buiten een paritair orgaan gesloten overeenkomst, weliswaar, krach
tens de artikelen 10.3, en 51 van de wet van 5 december 1968, op straffe van nie
tigheid niet strijdig mag zijn met een overeenkomst gesloten in een paritair co
mite waaronder de betrokken onderneming ressorteert, maar niet strijdig, en dus niet 
nietig, is met de norm van hogere orde louter en aileen omdat die norm een dwin
gende bepaling is; om te kunnen stellen dat de lagere norm afwijkt van de hogere 
norm laatstgenoemde norm, door de gesloten aard ervan, de toepassing van een voor
deliger regeling moet uitsluiten; artikel 25 van de collectieve arbeidsovereen
komst van 8 juni 1972, dat aan de onregelmatig afgedankte vakbondsafgevaardigde 
een forfaitaire vergoeding toekent die gelijk is aan de brutobezoldiging van een jaar, 
enkel beoogt het minimumbedrag vast te stellen van de vergoeding die verschul
digd is aan de onregelmatig afgedankte vakbondsafgevaardigde maar niet belet dat 
een norm van lagere orde voorziet in een gunstiger vergoeding; het arrest, aange
zien het de gunstiger norm afwijst die vervat is in de bedrijfs-C.A.O. van 21 okto
ber 1985, waarvan het aanneemt dat het de partijen strekt tot wet, omdat de col
lectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 1972 een dwingende norm is, enerzijds, de 
regels van de hierarchie der bronnen miskent (schending van de artikelen 10.3 en 
51 van de wet van 5 december 1968) en, anderzijds, zowel artikel 25 van de over
eenkomst 8 juni 1972, dat het ten onrechte aanmerkt als een norm die strijdig is met 
de bepaling van voornoemde bedrijfs-C.A.O., als artikel1134 van het Burgerlijk Wet
hoek schendt ingevolge hetwelk die bedrijfs-C.A.O., waarin aan de onregelmatig af
gedankte vaksbondsafgevaardigde de bescherming wordt geboden bedoeld in de wet 
van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers, de 
partijen strekt tot wet : 

Overwegende dat het arrest vaststelt, enerzijds, dat de op 21 oktober 1985 
in de onderneming van verweerster gesloten collectieve arbeidsovereen
komst aan de vakbondsafgevaardigden "de bescherming biedt bedoeld in de 
wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werk-
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nemers", krachtens welke eiser een beschermingsvergoeding vordert die ge
lijk is aan de brutobezoldiging van drie jaar werk, anderzijds, dat de col
lectieve arbeidsovereenkomst die op 8 juni 1972 gesloten is in het natio
naal paritair comite voor de gezondheidsdiensten nr. 305, algemeen 
verbindend is verklaard bij koninklijk besluit van 25 september 1972 en voor
rang heeft op de bedrijfs-C.A.O., in de artikelen 19 tot 26 ervan "de rol en 
het statuut van de vakbondsafgevaardigde in de sector ( ... ) gezondheids
diensten" vaststelt; 

Dat het overweegt dat "(laatstgenoemde) bepalingen niet verwijzen naar 
de wet van 10 juni 1952 betreffende de veiligheid en de gezondheid van de 
werknemers en er evenmin op gebaseerd zijn" en dat ze "restrictiever zijn 
dan die van (voornoemde) wet, zowel wat betreft de omvang van de bescher
ming als het belang van de forfaitaire vergoeding die beperkt is tot het equi
valent van een jaar loon"; 

Dat het arrest, weliswaar, beslist dat "de artikelen 19 tot 26 van de col
lectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 1972 betreffende het statuut en de 
rol van de vakbondsafgevaardigde dwingende bepalingen zijn", maar dat het 
aanneemt, zoals blijkt uit het antwoord op het middel dat verweerster aan
voert tot staving van haar eigen voorziening, dat die overeenkomst andere 
modaliteiten betreffende de oprichting en de samenstelling van de vakbonds
afvaardiging toestaat dan die waarin zij voorziet, in zoverre die modalitei
ten niet strijdig zijn met haar eigen bepalingen; 

Overwegende dat uit al die redenen samen volgt dat het arbeidshof, om 
de toepassing uit te sluiten van de regels van de bedrijfs-C.A.O. waarop ei
ser zich beroept, overwogen heeft dat de collectieve arbeidsovereenkomst van 
8 juni 1972 uitsluit dat de bescherming van de vakbondsafgevaardigden in 
de sector gezondheidsdiensten op een andere wijze wordt geregeld dan die 
waarin zij voorziet; 

Dat het middel feitelijke grondslag mist; 

Om die redenen, voegt de voorzieningen die op de algemene rol zijn in
geschreven onder de nummers S.97.0172.F en S.98.0014.F; over de op deal
gemene rol onder het nummer S.97.0172.F ingeschreven voorziening: ver
werpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten; over de op de algemene 
rol onder het nr. S.98.0014.F ingeschreven voorziening: verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kosten. 

5 juni 2000 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslag
gever : de h. Storck- Gedeeltelijk andersluidende conclusie (3) van de h. Leclercq, eer
ste advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Simont en Draps. 

(3) Het O.M. was van oordeel dat geen van de beide onderdelen van het enig middel tot sta
ving van de voorziening van de B.V.B.A. Laboratoire d'analyses medicales Philippe Ralet kon wor
den aangenomen. Op grand van de in de samenvatting vermelde regel was het daarentegen van 
oordeel dat het enig middel tot staving van de voorziening van D. gegrond was. Het O.M. vond dat 
het bestreden arrest door de motivering dat "de artikelen 19 tot 26 van de C.A.O. van 8 juni 1972 
betre:ffende het statuut en de rol van de vakbondsafgevaardigde dwingende bepalingen zijn" zijn 
beslissing om de bepalingen van de bedrijfs-C.A.O. van 21 oktober 1985 inzake het bedrag van de 
beschermingsvergoeding buiten toepassing te laten, niet naar recht verantwoordt. De vraag is niet 
of de voornoemde artikelen 19 tot 26 van dwingende aard zijn maar wel of de bepalingen van de 
bedrijfs-C.A.O. van 21 oktober 1985 strijdig waren met de voornoemde artikelen 19 en 26. Het O.M. 
concludeerde derhalve tot de gedeeltelijke vernietiging op de voorziening van D ... CAR. S.98.0014.F). 
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Nr. 342 

3e KAMER- 5 juni 2000 

CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN- PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIE
BEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD - EISERS EN VERWEERDERS - VERWEERDER
GEEN PARTIJ IN DE BESTREDEN BESLISSING- ONTVANKELIJKHEID. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep tegen een verweerder die geen partij is in de be
streden beslissing (1). (Art. 1079 Ger.W.) 

(B ... E.A. T. CROSS CHANNEL CATERING COMPANY LTD - VENNOOTSCHAP NAAR ENGELS RECHT) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. S.99.0165.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 juni 1999 gewezen door 
het Arbeidshof te Brussel; 

Over de door verweerster tegen de voorziening opgeworpen grond van niet
ontvankelijkheid : zij is geen partij geweest in de bestreden beslissing : 

Overwegende dat het verzoekschrift tot cassatie betekend is aan de "ven
nootschap naar Engels recht Cross Channel Catering Company Limited, die 
in Belgie is ingeschreven onder het BTW-nummer 462.104.238, waarvan de 
zetel in Belgie gevestigd is in(. .. ) Anderlecht, Frankrijkstraat 105"; 

Overwegende dat het arrest gewezen is inzake de "n(aamloze) v(ennoot
schap) Cross Channel Catering Company Limited, waarvan de maatschap
pelijke zetel gevestigd is in de Frankrijkstraat 52-54 in (. .. ) (Anderlecht)"; 

Overwegende dat het, blijkens de stukken die gevoegd zijn bij verweersters 
memorie van antwoord, om twee onderscheiden vennootschappen gaat; 

Dat enkel de vennootschap naar Belgisch recht partij is geweest in het be
streden arrest; 

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen; 

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

5 juni 2000 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslag
gever : de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Draps en Geinger. 

(1) Cass., 9 sept. 1993, A.R. 9608, nr. 339; zie Cass., 28 nov. 1996, A.R. S.96.0057.F, nr. 465, en 
de noot 1; 22 april 1999, A.R. D.98.0012.F, nr. 235. 
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Nr. 343 

2e KAMER- 6 juni 2000 

1 o WEGVERKEER- WEGVERKEERSREGELEMENT VAN 01-12-1975- REGLEMENTSBEPALINGEN 
- ARTIKEL 11 - ARTIKEL 11.3, 2"- SNELHEID - BEWIJS - TACHOGRAAFSCHIJF. 

2° BEWIJS - STRAFZAKEN- BEWIJSVOERING- VERKEER- SNELHEID- BEWIJS MIDDELS 
TACHOGRAAFSCHIJF. 

3° BEWIJS - STRAFZAKEN- BEWIJSVOERING- VERKEER- OVERTREDINGEN- BEWIJS MID
DELS TACHOGRAAFSCHIJF - GELIJKHEID INZAKE BEWIJS. 

4 ° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- VERPLICHTING TOT HET TONEN VAN DO
CUMENTEN- GEVOLG. 

5° BEWIJS- STRAFZAKEN- BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID- WEGVERKEER- PLAATS 
VAN VASTSTELLING- LOKALISATIE VAN HET MISDRIJF. 

6° WEGVERKEER- WEGVERKEERSWET- WETSBEPALINGEN -ARTIKEL 62- PLAATS VAN 
VASTSTELLING- LOKALISATIE VAN HET MISDRIJF. 

7o MISDRIJF- ALLERLEI- WEGVERKEER- PLAATS VAN VASTSTELLING- LOKALISATIE VAN 
HET MISDRIJF. 

1 o en 2° Geen wetsbepaling verbiedt de strafrechter de snelheid van een voertuig af te 
leiden uit een tachograafschijf (1). (Art. 11.3, 2°, Wegverkeersregelement.) 

3° Het feit dat bepaalde voertuigen moeten uitgerust zijn met een tachograafschijf en 
andere niet, impliceert geen ongelijkheid inzake het bewijs van overtredingen. 

4 o Een krachtens een wetsbepaling opgelegde verplichting tot het tonen van documen
ten miskent het recht van verdediging niet en verplicht evenmin de betrokkene zijn 
onschuld aan te tonen. 

5°, 6° en 7o Inzake verkeersovertredingen be let niets de strafrechter oak bewijs
waarde te hechten aan feitelijke gegevens die door de verbalisanten niet persoon
lijk werden vastgesteld, om hieruit het misdrijf op een andere plaats dan de plaats 
van de vaststelling te lokaliseren. (Art. 62 Wegverkeerswet.) 

(P. .. E.A.) 

ARREST 

(A.R. P.98.046l.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 5 maart 1998 in hager be
roep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Turnhout; 

Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uit-
maakt; 

I. Op de voorziening van M ... P ... : 
Over het eerste en het vierde middel : 
Overwegende dat de rechter onaantastbaar de bewijswaarde beoordeelt van 

de hem regelmatig overgelegde stukken; 

(1) Zie Cass., 15 jan. 1992, A.R. 9140, nr. 246. 
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Dat geen wetsbepaling hem verbiedt de snelheid af te leiden uit een 
tachograafschijf; 

Overwegende dat het feit dat bepaalde voertuigen moeten uitgerust zijn 
met een dergelijke schijf en andere niet, geen ongelijkheid inzake het be
wijs van overtredingen impliceert; 

Dat de middelen falen naar recht; 

Over het tweede middel : 

Overwegende dat een krachtens een wetsbepaling opgelegde verplich
ting tot het tonen van documenten, het recht van verdediging niet mis
kent noch de betrokkene verplicht zijn onschuld aan te tonen; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het derde middel : 

Overwegende dat het mid del, in zoverre hierin wordt gesteld dat eiser ver
volgd wordt voor een snelheidsovertreding in de Zilvermeerlaan, feitelijke 
grondslag mist; 

Overwegende dat het middel ervan uitgaat dat verkeersovertredingen, 
krachtens artikel 62 Wegverkeerswet, aileen kunnen worden bewezen door 
persoonlijk gedane vaststellingen van de verbalisanten met bewijswaarde tot 
het tegendeel, zodat de plaats van het misdrijf de plaats van de vaststel
ling is; 

Overwegende dat evenwel niets de rechter belet ook bewijswaarde te hech
ten aan feitelijke gegevens die door de verbalisanten niet persoonlijk wer
den vastgesteld, om hieruit het misdrijf op een andere plaats dan de plaats 
van de vaststelling te lokaliseren; 

Dat het middel in zoverre faalt naar recht; 

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

II. Op de voorziening van Gheys Chemotrans NV : 

Overwegende dat de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat de voorziening van eiseres, civielrechtelijk aansprakelijke partij, 
werd betekend; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk is; 

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

6 juni 2000 - 26 kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - Verslag
gever : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Y. Saenen, Turnhout. 
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Nr. 344 

28 KAMER - 6 juni 2000 

CASSATIE- VORDERINGEN TOT VERNIETIGING. CASSATIEBEROEP IN HET BELANG VAN DE WET 
- VORDERING VAN DE PROCUREUR-GENERAAL- WETBOEK VAN STRAFVORDERING, ARTIKEL 441 
- STRAFVORDERING VERV ALLEN DOOR BETALING VAN EEN GELDS OM- VERNIETIGING ZON-
DER VERWIJZING. 

Op de voorziening van de procureur-generaal, die is ingesteld met toepassing van art. 
441 Sv., vernietigt het Hof zonder verwijzing, het vonnis houdende veroordeling we
gens een misdrijfwaarvoor de strafvordering was vervallen wegens betaling van een 
geldsom overeenkomstig de vereisten van art. 216bis Sv. (1). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CAS SA TIE IN ZAKE T ... ) 

ARREST 

(A.R. P.00.0584.N) 

HET HOF; - Gelet op de vordering van de procureur-generaal bij het Hof 
van Cassatie van 6 april 2000, luidende als volgt : 

"Aan de tweede kamer van het Hofvan Cassatie. 

De procureur-generaal bij het Hof van Cassatie heeft de eer hierbij uit
een te zetten dat de minister van Justitie hem bij schrijven van 29 maart 
2000, Directoraat-generaal Strafwetgeving en rechten van de mens, nr. SDP/ 
CAN/99/136 opdracht heeft gegeven overeenkomstig artikel 441 van het Wet
hoek van Strafvordering, bij het Hof aangifte te doen van het in kracht van 
gewijsde gegane vonnis, op 23 oktober 1995 uitgesproken door de Politierecht
bank te Veurne, dat T ... , ... , tot een geldboete van 50 frank of een vervan
gende gevangenisstraf van 15 dagen wegens overdreven snelheid veroor
deelt. 

Voornoemde had evenwel tijdig en regelmatig, met name op 9 februari 1995, 
voldaan aan de bepalingen betreffende het verval van de strafvordering te
gen betaling van een geldsom (art. 216bis Wetboek van Strafvordering). 

Om deze redenen, vordert de ondergetekende procureur-generaal dat het 
aan het Hof moge behagen het aangegeven vonnis te vernietigen, te beve
len dat van zijn arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de ver
nietigde beslissing, en te zeggen dater geen grond is tot verwijzing. 

Brussel, 6 april 2000. 

Voor de procureur-generaal, 

De advocaat-generaal, 

(g) M. De Swaef." 

(1) Cass., 19 nov. 1985, A.R. 9916, nr. 189. 
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Overwegende dat het verzoek om de erin vermelde redenen gegrond is; 

Om die redenen, gelet op artikel 441 Wetboek van Strafvordering; ver
nietigt het vonnis op 23 oktober 1995 door de Politierechtbank te Veurne las
tens T ... gewezen; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde vonnis; zegt dater geen grond is tot verwij
zing. 

6 juni 2000- 2e kamer- Voorzitter: de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Verslag· 
gever : de h. Maffei - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal. 

Nr. 345 

2e KAMER - 6 juni 2000 

CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- VORMEN- VORM EN TERMIJN VAN BETEKENING EN/OF 
NEERLEGGING- HOF VAN BEROEP, JEUGDKAMER- CASSATIEBEROEP TEGEN ARREST DOOR 
OUDER VAN MINDERJARIGE- BETEKENING VAN VOORZIENING AAN OPENBAAR MINISTERIE. 

Niet ontvankelijk is het door een ouder van een minderjarige ingestelde cassatie· 
beroep tegen een arrest van dejeugdkamer van het hofvan beroep, indien niet blijkt 
dat de voorziening werd betekend aan het openbaar ministerie (1). (Art. 418 Sv.) 

(L ... ) 

ARREST 

(A.R. P.00.061l.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 ;maart 2000 door het Hof 
van Beroep te Antwerpen gewezen; 

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, niet 
blijkt dat de voorziening van eiser, ouder vari de minderjarige, werd bete
kend aan het openbaar ministerie; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk is; 

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

6 juni 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter - Verslag· 
gever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal. 

(1) Cass., 29 nov. 1994, A.R. P.94.1254.N, nr. 521. 
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Nr. 346 

29 KAMER - 7 juni 2000 

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- SCHADE - MATERIELE 
SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - TIJDELIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID - MATERIELE BE
DRIJFSSCHADE- BED RAG VAN DE VERGOEDING- DOOR DE RECHTER IN AANMERKING GENO
MEN CRITERIA. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- SCHADE - MATERIELE 
SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE- BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID -SCHADE WE
GENS WAARDEVERMINDERING OP DE ARBEIDSMARKT- BEDRAG VAN DE VERGOEDING- DOOR 
DE RECHTER IN AANMERKING GENOMEN CRITERIA. 

1 o Wanneer de appelrechters het bedrag van de schade die het slachtoffer van een 
wegverkeersongeval als exploitant van een kapsalon wegens tijdelijke arbeidsonge
schiktheid lijdt, niet bepalen op grond van de ontwikkeling van zijn omzetcijfer of 
van zijn inkomsten v66r en na het ongeval, maar op grond van wat zij zijn 'eigen 
waarde op de arbeidsmarkt' en zijn 'dagrendement' noemen, kennen zij aan dat slacht
offer een vergoeding voor niet geleden schade toe. (Art. 1382 B.W.) 

2° Wanneer de rechter uitspraak doet over de vergoeding van de materiele schade we
gens blijvende arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer van een ongeval, kan hij, 
door een beoordeling in feite van de gegevens van de zaak, het bedrag van de scha
devergoeding wegens waardevermindering van het slachtoffer op de arbeidsmarkt vast
stellen op grond van diens dagrendement (1). (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

(Q ... T. N ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.99.1520.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 5 oktober 1999 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te N amen; 

Over het eerste middel : schending van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat het bestreden vonnis antwoordt op de conclusie waarin eiser betoogt (blad

zijde 4) dat verweerder tijdens de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid, nl. van 
8 oktober 1994 tot 30 april1998, geen enkel inkomensverlies heeft geleden, "dat uit 
een elementaire analyse van het aanslagbiljet blijkt dat de winsten voortdurend zijn 
gestegen en de bedrijfslasten opmerkelijk in de hand zijn gehouden, waardoor uit
eindelijk steeds hogere netto-inkomsten zijn verworven" en, in die omstandigheden, 
aanbood om verweerder voor de tijdens die periode geleden "materiele" schade te ver
goeden naar rata van 1.000 frank per dag, door hiertegenover te stellen (bladzijde 3): 
"dat (verweerder), wegens de lange tijdvakken van arbeidsongeschiktheid, gedu
rende vele maanden niet naar het salon is kunnen gaan en (hij) na zijn terugkeer nog 
geruime tijd zijn clienten niet heeft kunnen knippen; dat zijn echtgenote, die in de apo
theek van het Notre-Dame-ziekenhuis te Charleroi werkt, haar loopbaan toen gedu
rende zes maanden heeft moeten onderbreken om haar echtgenoot, in de mate van het 
mogelijke, in het salon te vervangen en aldus te beletten dat de zaak zou verkom
meren; dat de afwezigheid (van verweerder) aan het hoofd van zijn onderneming, zon
der enige betwisting, een inkomensverlies heeft veroorzaakt; dat (laatstgenoemde) het 
salon immers niet heeft kunnen leiden, geen haarverzorging heeft kunnen verrich
ten, wat sommige clienten heeft misnoegd, en zijn echtgenote haar eigen loopbaan heeft 
moeten onderbreken; dat de aanslagbiljetten weliswaar correct zijn opgemaakt, maar 

(1) Zie Cass., 7 april1983, A.R. 6797, nr. 424. 
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aan de hand van het nettoresultaat niet weergeven wat (verweerder) als werk heeft 
moeten presteren om dat resultaat te bereiken, en aldus geenszins rekening houdt met 
zijn reele economische waarde en dit gelet op zijn hoedanigheid van zelfstandige; dat, 
zo de door (verweerder) voorgelegde aanslagbiljetten geen zuiver wiskundig inkomens
verlies weergeven, tach moet worden opgemerkt dat de stijging van de omzet na het 
ongeval beduidend geringer was; dat het materieel verlies bijgevolg afdoende is be
wezen; dat een raming van die schade op grand van het nettoresultaat niet, zoals hier
boven is gezegd, een getrouwe weergave is van de door (verweerder) geleverde ar
beid, van zijn inkomsten of van zijn economische waarde; dat (verweerder), op grand 
van zijn belastingaangifte, zijn eigen economische waarde, met uitsluiting van zijn per
soneelskosten, op 10.000 frank per kalenderdag raamt; dat hij zijn dagrendement, re
kening houdende met een gedeelte variabele kosten, dus op 5.000 frank raamt; dat voor
noemd bedrag op een gematigde en realistische wijze is geraamd en aanvaard moet 
worden"; en dat hij de vergoeding die aan verweerder wegens zijn tijdelijke arbeids
ongeschiktheid verschuldigd is, op grand van dat zogenaamde "dagrendement" bij
gevolg heeft vastgesteld op 2.649.250 frank; 

terwijl het vonnis, na te hebben vastgesteld dat verweerder tijdens de tijdvakken 
van tijdelijke arbeidsongeschiktheid niet in zijn onderneming aanwezig was of in de 
onmogelijkheid verkeerde om zijn gebruikelijke werkzaamheden te verrichten, wat ge
leid heeft tot een "geringere verhoging" van de omzet van zijn onderneming, de door 
verweerder tijdens die periode geleden materiele schade bijgevolg niet kon bepalen op 
grand van de arbeid die hij beweert te hebben moeten verrichten om de nettowinst van 
zijn kapsalon in stand te houden en zelfs te verhogen; er immers geen sprake kan zijn 
van meer arbeid ofinspanningen wanneer het slachtoffer van een ongeval, wegens zijn 
tijdelijke arbeidsongeschiktheid, niet in zijn bedrijf aanwezig kan zijn of er niet kan 
werken; de "reele economische waarde" van een werknemer, al is hij zelfstandig, daar
bij alleen kan worden beoordeeld op grand van zijn vermogen om inkomsten te ver
werven of nettowinst te maken, wat inhoudt dat er bij gebrek aan winstderving of 
inkomensverlies niet kan worden beslist dat de economische waarde van het slacht
offer is gedaald wegens de fout van de dader van het ongeval; die waarde in elk ge
val niet kan worden bepaald op grand van een hypothetisch "dagrendement" van het 
slachtoffer maar alleen op grand van het daaruit voortvloeiende verlies (aan inkom
sten of aan omzet); het bestreden vonnis, bijgevolg, dat de door verweerder tijdens zijn 
afwezigheid ten gevolge van de tijdvakken van tijdelijke arbeidsongeschiktheid ge
leden materiele schade niet raamt op grand van de winst die zijn bedrijf we gens zijn 
afwezigheid niet heeft kunnen maken, doch op grand van het theoretisch dag
rendement tijdens die periode van afwezigheid ~ dat het als "eigen economische 
waarde" omschrijft -, aan verweerder een vergoeding voor niet geleden schade toe
kent of althans een vergoeding toekent die grater is dan de schade die hij tijdens die 
tijdvakken van tijdelijke arbeidsongeschiktheid heeft geleden (schending van arti
kel 1382 van het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat de appelrechters, nate hebben vastgesteld "dat deaf
wezigheid (van verweerder) aan het hoofd van zijn ondememing, zonder enige 
betwisting, een inkomensverlies heeft veroorzaakt" en "dat, hoewel het door 
(verweerder) voorgelegde aanslagbiljet geen zuiver wiskundig inkomens
verlies weergeeft, niettemin moet worden opgemerkt dat de stijging van de 
omzet na het ongeval beduidend geringer was", het bedrag van die schade 
hebben bepaald zonder rekening te houden met de ontwikkeling van de om
zet en van de inkomsten van verweerder v66r en na het ongeval, maar dat 
bedrag hebben bepaald op grond van wat zij zijn "eigen economische waarde" 
en "dagrendement" noemen; 

Dat, aldus, het vonnis aan verweerder een vergoeding voor niet geleden 
schade toekent; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het tweede middel : schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek, 
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doordat het bestreden vonnis, met betrekking tot de materiele schade die ver
weerder ten gevolge van zijn gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid heeft ge
leden, het verweer van eiser, die zich tegen een kapitalisatieberekening verzette (cf. 
eisers conclusie, bladzijde 5), heeft verworpen; "dat de eerste rechter terecht be
slist heeft de burgerlijke partij ex aequo et bono te vergoeden; ... dat, ten eerste, de 
graad van arbeidsongeschiktheid relatief gering is (13 pet.); dat, vervolgens, de bur
gerlijke partij nog steeds hetzelfde beroep uitoefent als v66r het ongeval; overwe
gende, daarenboven, dat geen enkel inkomensverlies bewezen is, aangezien de net
towinst van de handelsactiviteit van de burgerlijke partij, ondanks het ongeval, aileen 
maar blijft stijgen", en doordat het vonnis dat verweer op de volgende gronden heeft 
verworpen: (bladzijden 3 en 4): "dat een raming van die schade op grond van het 
nettoresultaat niet, zoals hierboven is gezegd, een getrouw beeld geeft van de door 
(verweerder) geleverde arbeid, van zijn inkomsten of van zijn waarde op dear
beidsmarkt; dat (verweerder), op grond van zijn belastingaangifte, zijn eigen eco
nomische waarde, met uitsluiting van zijn personeelskosten, op 10.000 frank per 
kalenderdag raamt; dat hij, rekening houdende met het gedeelte variabele kos
ten, zijn dagrendement dus op 5.000 frank raamt; ... dat de raming door kapitali
satie in aanmerking kan worden genomen, in zoverre de voor (verweerder) blij
vende arbeidsongeschiktheidsgraad van 13 pet. een gelijkaardige economische 
weerslag heeft, dat zij voldoende belangrijk is en dat de economische waarde (van 
verweerder) op een nauwkeurige en realistische wijze hierboven is bepaald; dat de 
door (verweerder) in aanmerking genomen parameters- een rentevoet van 4 pet., 
inkomsten van 5.000 frank per dag of 1.825.000 frank per jaar, man van 48 jaar
en de gekozen berekeningswijze- tijdvak van 1 mei 1998 tot 1 oktober 1999 en een 
toekomstig tijdvak vanaf 1 oktober 1999- correct blijken; dat het bedrag van 
3.033.636 frank dus moet worden toegekend, bestaande uit een bedrag van 336.104 
frank voor het verleden tijdvak en 2.697.532 frank voor het toekomstige tijdvak"; 
dat verweerder in zijn conclusie (bladzijde 5) het verlies van zijn economische waarde, 
op grond van de volgende redenering, geraamd had op 5.000 frank per dag: "dat de 
waarde van (verweerder) op de arbeidsmarkt, gelet op de omvang van zijn vaste kos
ten, duidelijk hoger is dan zijn nettowinst; dat, als rekening wordt gehouden met 
het feit dat zijn omzet ongeveer acht miljoen bedraagt en dat zijn personeelskos
tenjaarlijks ongeveer 3,5 miljoen onder zijn omzet blijven (4,3 miljoen t.o.v. 7,8 mil
joen in 1994, 4,3 miljoen t.o.v. 7,9 miljoen in 1995 en 4,4 miljoen t.o.v. 8,1 miljoen 
in 1996), beslist moet worden dat de economische waarde van zijn personeel on
geveer 4 miljoen per jaar bedraagt en de zijne 3,5 miljoen per jaar, d.i. ongeveer 10.000 
frank per dag; overwegende dat de door (verweerder) geleden schade ... eerder moet 
worden geanalyseerd als een aantasting van zijn waarde op de arbeidsmarkt dan 
als een inkomensverlies, aangezien niet achterhaald kan worden hoeveel winst het 
kapsalon zou hebben gemaakt als het ongeval zich niet had voorgedaan; dat, als re
kening wordt gehouden met het gedeelte variabele kosten dat vervat is in de uit (ver
weerders) werkzaamheden voortvloeiende dagelijkse winst, zijn nettodagrendement 
moet worden geraamd op minstens 5.000 frank; dat, zoals is aangegeven, een ra
ming van 1.000 (lees : 10.000) frank per dag wel degelijk juister zou zijn, maar dat 
(verweerder), om de werkelijkheid zo dicht mogelijk te benaderen en om rekening 
te houden met de fiscale weerslag op zijn waarde op de arbeidsmarkt, zijn dage
lijkse economische waarde op een bescheiden- maar correct- bedrag van 5.000 
frank raamt"; uit die conclusies, waamaar het vonnis verwijst om de materiele schade 
van verweerder met betrekking tot zijn gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschikt
heid op 5.000 frank te bepalen, blijkt dat, enerzijds, die schade niet bestaat uit een 
verlies aan inkomsten of uit een daling van het omzetcijfer, maar berekend wordt 
op grond van het omzetcijfer dat door (verweerders) onderneming, dankzij zijn ar
beid, wordt verwezenlijkt; 

en terwijl de rechter die de materHile schade ten gevolge van een blijvende ar
beidsongeschiktheid moet bepalen, die schade niet mag berekenen en ze nog min
der mag kapitaliseren op grond van het omzetcijfer van de ondememing, dat het dag
rendement van het slachtoffer wordt genoemd, aangezien de arbeidsgeschiktheid en 
de waarde van dat slachtoffer op de arbeidsmarkt wordt uitgedrukt door zijn ver
mogen om winst te maken en niet door zijn omzetcijfer; zulks des te meer het ge
val is, wanneer de rechter, zoals te dezen, niet vaststelt dat het omzetcijfer van de 
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onderneming van het slachtoffer is gedaald of zou dalen; de rechter, daarenboven, zelfs 
als ervan uitgegaan wordt dat hij de materiiHe schade ten gevolge van de blij
vende arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer kan berekenen door diens omzet
cijfer te kapitaliseren, zulks vooralsnog moet berekenen door rekening te houden met 
de omzet die het slachtoffer wegens de gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschikt
heid werkelijk heeft verloren, en niet, zoals het bestreden vonnis dat heeft ge
daan, door rekening te houden met het bedrag van de dagelijkse omzet (in het von
nis ''het dagrendement" genoemd) die het slachtoffer door eigen arbeid in principe kan 
behalen; dat bedrag niet afhangt van de fout van de dader van het ongeval en even
min van de daaruit voortvloeiende gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid, daar 
het vonnis zelfs erkent dat het omzetcijfer van verweerders onderneming na het on
geval niet is gedaald; het feit dat er zonder verweerders gedeeltelijke blijvende ar
beidsongeschiktheid eventueel een hogere omzet zou zijn bereikt, niet voldoende grond 
oplevert om, bij de berekening van de uit die arbeidsongeschiktheid voortvloeiende 
schade, met die volledige omzet (verweerders' "dagrendement") rekening te hou
den; alleen de verloren winst of zelfs alleen de verloren omzet eventueel in aanmer
king mocht worden genomen; de beslissing die de materiele schade van verweer-

, der ten gevolge van zijn gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid van 13 pet., op 
grond van de hiervoor omschreven kapitalisatieberekening vaststelt op 3.033.636 frank, 
bijgevolg niet naar recht is verantwoord, in zoverre die beslissing die schade heeft 
berekend op grond van een gegeven (verweerders "rendement") dat geen verband houdt 
met de fout van de dader van het ongeval en die, in ieder geval, de schade over
schrijdt die door die fout werkelijk is veroorzaakt (schending van de artikelen 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat uit het bestreden vonnis en uit de conclusie van ver
weerder blijkt dat, wat de materiele schade betreft die uit de blijvende ar
beidsongeschiktheid voortvloeit, laatstgenoemde de vergoeding heeft gevor
derd van een schade die niet was veroorzaakt door het verlies van een 
beroepsinkomen, maar wel door de aantasting van zijn economisch vermo
gen door zijn blijvende arbeidsongeschiktheid; dat de in het middel bekri
tiseerde overwegingen van het vonnis betrekking hebben op de raming van 
de voor die schade verschuldigde vergoeding; 

Overwegende dat de appelrechters, bij de uitspraak over de materiele 
schade voortvloeiende uit de blijvende aantasting van verweerders econo
misch vermogen, die in de hoedanigheid van zelfstandige een kapsalon ex
ploiteert waarvan de jaaromzet meer dan 8.000.000 frank bedroeg, door een 
beoordeling in feite van de gegevens van de zaak en zonder een vergoe
ding toe te kennen die de door eisers fout veroorzaakte schade overschrijdt, 
het bedrag van de vergoeding hebben kunnen bepalen op grond van ver
weerders "eigen dagrendement", dat geraamd wordt op 5.000 frank per 
kalenderdag, d.i. een bedrag van 1.825.000 frank per jaar; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uit
spraak doet over de materiele schade voortvloeiende uit de door verweer
der geleden tijdvakken van tijdelijke arbeidsongeschiktheid; verwerpt de voor
zieningen voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt ei
ser in de helft van de kosten van zijn voorziening en verweerder in de an
dere helft; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Recht
bank te Hoei, uitspraak doende in hoger beroep. 

7 juni 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - \kr
slaggever : de h. Fettweis - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. De Bruyn en Gerard. 
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Nr. 347 

2e KAMER - 7 juni 2000 

VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN- ALGEMEEN - BESLISSING TOT VERBETE
RING- BEGRIP EN GEVOLG. 

De rechtspleging tot verbetering van een rechterlijke beslissing kan niet ertoe leiden de 
door die beslissing vastgestelde rechten uit te breiden, in te perken of te wijzigen en 
kan, derhalve, geen nieuw rechtsmiddel tegen die beslissing doen ontstaan (1). (Art. 
794 Ger.W.) 

(C ... ) 

ARREST (uertaling) 

(A.R. P.00.0153.F) 

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

Over de grieven in hun geheel : 
Overwegende dat het arrest het vonnis van 3 september 1999 van de Cor

rectionele Rechtbank te Marche-en-Famenne bevestigt,. waarin beslist wordt 
om een verschrijving van datum in het door dezelfde rechtbank op 7 mei 1999 
gewezen vonnis te verbeteren; 

Overwegende dat het vonnis van 7 mei 1999 in kracht van gewijsde is ge
gaan; dat de rechtspleging tot verbetering niet ertoe kan leiden de door die 
beslissing vastgelegde rechten uit te breiden, in te perken ofte wijzigen, en, 
derhalve, ten voordele van eiser geen nieuw rechtsmiddel tegen die beslis
sing kan doen ontstaan; 

Overwegende dat het bestreden arrest vermeldt dat "noch het onder
zoek van de grand van de zaak, noch het onderzoek van de daarv66r ge
voerde rechtspleging" bij het hofvan beroep aanhangig was gemaakt en dat 
"geen van de door (eiser) in zijn conclusie uiteengezette beschouwingen de 
gegevens (. .. ) waarop het hof (van beroep) zijn beslissing grondt, kan ont
krachten"; 

Dat de appelrechters, door de beroepen beslissing te bevestigen, hun be
slissing naar recht verantwoorden; 

Dat de grieven niet kunnen worden aangenomen; 
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorge

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

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

7 juni 2000 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggeuer : de h. Batsele - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal - Advocaat : mr. J. Barthelemy, Dinant. 

(1) Zie Cass., 7 juni 1978, A. C., 1978, biz. 1186. 
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Nr. 348 

2e KAMER - 7 juni 2000 

1 o HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE AN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- RECHTSPLE
GING IN HOGER BEROEP- EERSTE RECHTER- ENIGE STRAF- APPELGERECHT- SPLITSING 
VAN EEN TELASTLEGGING- LICHTERE ENIGE STRAF VOOR DE ANDERE TELASTLEGGINGEN
EENSTEMMIGHEID. 

2° STRAF - ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID - EERSTE RECHTER- ENIGE 
STRAF- APPELGERECHT- SPLITSING VAN EEN TELASTLEGGING- LICHTERE ENIGE STRAF 
VOOR DE ANDERE TELASTLEGGINGEN- EENSTEMMIGHEID. 

1 o en 2° Wanneer het rechtscollege, op het hager beroep tegen een vonnis dat een en
kele straf heeft uitgesproken voor verschillende telastleggingen, een ervan splitst van 
de andere telastleggingen, zijn uitspraak hierover aanhoudt en voor de andere te
lastleggingen een enkele straf uitspreekt die lichter is dan die welke de eerste rech
ter had opgelegd, hoeft de beslissing niet met eenparige stemmen van zijn leden te 
worden gewezen (1). (Art. 211bis Sv.) 

(ICT.D ... ) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. P.00.0425.F) 

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 7 februari 1997 en 10 fe-
bruari 2000 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel; 

Gelet op het arrest van het Hof van 22 oktober 1997; 
I. Op de voorziening tegen het arrest van 7 februari 1997 : 
A. In zoverre zij gericht is tegen de beslissing op de strafvordering : 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat de appelrechters, die een van de bij hen aanhangig ge

maakte telastleggingen van de andere hebben gesplitst en hun uitspraak, wat 
die telastlegging betreft, hebben aangehouden, eiser slechts tot een enkele 
straf hebben veroordeeld en niet gehouden waren met eenparigheid van stem
men uitspraak te doen, aangezien de uitgesproken straf lichter is dan de in 
eerste aanleg uitgesproken straf; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

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

7 juni 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Close - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal 
- Advocaat : mr. R. de Beco, Brussel. 

(1) Zie Cass., 21 april1999, A.R. P.99.0401.F, nr. 232. 
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Nr. 349 

1 e KAMER - 8 juni 2000 

1 o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - SPREUK 

2° GEMEENSCHAP EN GEWEST- AANGELEGENHEDEN DIE ZIJN OVERGEDRAGEN 
- ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE - VASTSTELLING DAT ONMIDDELLIJKE INBE
ZITNEMING ONONTBEERLIJK IS- MACHTIGING OM OVER TE GAAN TOT ONTEIGENING- BE
VOEGDHEID. 

3° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE- VASTSTELLING DAT ONMIDDEL
LIJKE INBEZITNEMING ONONTBEERLIJK IS - MACHTIGING OM OVER TE GAAN TOT ONTEIGE
NING- BEVOEGDHEID VAN DE KONING -AANGELEGENHEDEN DIE ZIJN OVERGEDRAGEN AAN 
DE GEMEENSCHAPPEN OF DE GEWESTEN- BEVOEGDHEID. 

4° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE- VERKRIJGING VAN ONROERENDE 
GOEDEREN VOOR DE UITVOERING VAN EEN PLAN VAN AANLEG- INWERKINGTREDING VAN 
HET PLAN VAN AANLEG- TERMIJN WAARBINNEN DE ONTEIGENINGSPROCEDURE MOET 
ZIJN BEGONNEN. 

5° STEDENBOUW- RUIMTELIJKE ORDENING. PLAN VAN AANLEG- VERKRIJGING VAN ON
ROERENDE GOEDEREN VOOR DE UITVOERING VAN EEN PLAN VAN AANLEG- ONTEIGENING TEN 
ALGEMENEN NUTTE- INWERKINGTREDING VAN HET PLAN VAN AANLEG- TERMIJN WAAR
BINNEN DE ONTEIGENINGSPROCEDURE MOET ZIJN BEGONNEN. 

1 o De Latijnse spreuk 'lex special is posterior derogat priori generali' is geen alge
meen rechtsbeginsel. 

2° en 3° Wanneer de onteigening van een onroerend goed geschiedt overeenkomstig de 
Onteigeningswet behoort het, in de aangelegenheden die zijn overgedragen aan de Ge
meenschappen of de Gewesten, aan hun respectieve regeringen om vast te stellen dat 
de onmiddellijke inbezitneming van dat goed ten algemenen nutte onontbeerlijk is; 
zij kunnen andere personen die bevoegd zijn om onroerende goederen ten alge
menen nutte te onteigenen, machtigen tot onteigening in de gevallen waarin zij oor
delen dat de verkrijging ervan noodzakelijk is voor het beleid inzake de steden
bouw en de ruimtelijke ordening (1). (Artt. 16 Gw., 1 Onteigeningswet, 3 Decr.Vl. 13 
april 1988.) 

4° en 5° Art. 35 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw beperkt de termijn voor de 
overheid om tot onteigening ten algemenen nutte over te gaan ter verwezenlijking van 
een plan van aanleg, niet tot tien jaar vanaf de inwerkingtreding van dat plan (2). 
(Art. 35 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.) 

(1) Contra : Cass., 20 febr. 1986, A.R. 7230, nr. 402, met de conclusie van advocaat-generaal Velu 
in Bull. en Pas. Nadien is echter het Decr.Vl. 13 aprill988 uitgevaardigd (en gelijkaardige de
creten wat het Waalse Gewest en de Duistalige Gemeenschap betreft, en een ordonnantie van de 
Brusselse Hoofdstedelijke Raad). 

Zie Coppens, A., "De onteigeningsmachtiging door de gemeenschappen en de gewesten", T.B.P 
1990, 708. 

(2) Wat het Vlaams Gewest betreft, geldt thans art. 33 Deer. VI. betreffende de ruimtelijke or
dening, gecoi:irdineerd op 22 oktober 1996. 
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(K .. E.A. T. GEMEENTE WEMMEL) 

ARREST 

(A.R. (C.98.0345.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 maart 1998 gewezen door 
het Hof van Beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 159 van de Grondwet, 2 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 
6, 7, 8, 9, 25, 44 van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud (v66r het Vlaams 
decreet van 21 oktober 1997 over het natuurbehoud en het natuurlijk leefmilieu) 12, 
25 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke orde
ning en van de stedenbouw, thans respectievelijk 10 en 23 van het Vlaams gecoor
dineerd decreet van 22 oktober 1996 betreffende de ruimtelijke ordening, en vffi\ het 
algemeen rechtsbeginsel ''lex specialis posterior derogat priori generali", minstens v;an 
dit adagium, vervat in artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest van hervorming de door eisers ingestelde vordering tot 
herziening van het vonnis van 29 oktober 1992 van de Vrederechter te Wolvertem, hou
dende bepaling van de voorlopige onteigeningsvergoeding ten bedrage van 24.299.912 
BEF ongegrond verklaart, op volgende gronden : 

dat de onteigening niet gesteund is op de wet van 12 juli 1973 op het natuurbe
houd; dat de beslissing van de gemeenteraad van 28 juni 1990 verwijst naar het gewest
plan Halle-Vilvoorde, goedgekeurd bij K.B. van 7 maart 1977, waardoor de te ontei
genen gronden met uitzondering van deze die gelegen zijn tussen de Vanden 
Broeckstraat en de Parklaan, in het natuurgebied werden gerangschikt; dat deze be
slissing overweegt dat het uitroepen tot natuurgebied zonder begeleidende dwin
gende aangepaste maatregelen, neerkomt op verwaarlozing ofverdere aftakeling van 
de natuur; dat verwezen wordt naar de uitzonderlijke ecologische waarde van het ge
bied, naar de ongelukkige ingrepen die de laatste decennia plaatsgrepen, naar de 
ijver van de eigenaars om hun gronden ofwel maximaal te laten opbrengen, ofwel te 
laten verwilderen en naar de versnippering van een gebied van meer dan 21 ha on
der meer dan twintig eigenaars; dat omtrent de villa nog wordt overwogen dat zij een 
geheel vormt met de vijver, wiens verwerving noodzakelijk is wegens zijn ecologi
sche waarde; dat besloten werd dat alleen een globale verwerving door de gemeente 
van alle goederen, inbegrepen de villa die nuttig kan aangewend worden in het open
baar patrimonium van de gemeente, het behoud van het uitzonderlijk gebied kan waar
borgen; dat de gemeente zich bijgevolg duidelijk tot doel stelde het gewestplan te ver
wezenlijken; dat ook in de beslissing van 1 oktober 1990, waarin werd geantwoord op 
de ingediende bezwaren, herhaaldelijk wordt verwezen naar het gewestplan; dat om
trent de villa b.v. wordt vermeld dat de onteigening ervan "in de eerste plaats is ge
motiveerd omdat zij door het gewestplan in het natuurgebied is opgenomen en haar 
derhalve, samen met de omliggende gronden en vijvers, geen specifieke woon
functie is toegekend"; dat alle middelen die gesteund zijn o_p de wet van 12 juli 1973 
op het natuurbehoud bijgevolg als ongegrond moeten worden afgewezen, 

terwijl, eerste onderdeel, de onteigening ten algemene nutte van de goederen toe
behorend aan eisers en gelegen in het natuurgebied, zoals bepaald bij het gewest
plan Halle-Vilvoorde-Asse, goedgekeurd bij het koninklijk besluit van 7 maart 1977, 
bij besluiten van de gemeenteraad van verweerster van 28 juni en 1 oktober 1990 
strekte tot verwerving met het oog op het behouden van een natuurgebied met hoge 
ecologische waarde, nl. 46 percelen grond gelegen te Wemmel, van het Beverbos, en 
alzo van algemeen nut erkend bij besluit van 11 maart 1991 van de toenmalige 
Gemeenschapsminister van Binnenlandse Aangelegenheden en Openbaar Ambt, alzo 
onder toepassing viel van de bepalingen-van de wet van 12 juli 1973 op het natuur
behoud, waarbij gesteld wordt dat de gebieden die van belang zijn voor de bescher
ming van de flora, van de fauna, van de ecologische milieus en van de natuurlijke leef
ruimte kunnen, met het oog op hun vrijwaring, ofwel tot integrale of gerichte 
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natuurreservaten, ofwel tot bosreservaten, ofwel tot natuurparken worden opge
richt; natuurreservaten kunnen ofwel staatsreservaten ofwel erkende natuurreser
vaten zijn; dat dientengevolge deze onteigening ten algemene nutte die beoogt een uit
zonderlijk milieu van ecologische waarde, die de gemeente tevens beschouwt als 
reservaat en zelfs gedeeltelijk aanlegt tot park, onder toepassing valt van de wet op 
het natuurbehoud en niet van de Stedenbouwwet (schending van de artikelen 1, 6, 7, 
8, 9, 25, 44 van de wet van 12 juli 1973, 12, 25 van de wet van 29 maart 1962, thans 
10 en 23 van het Vlaams gecoiirdineerd decreet van 22 oktober 1996), 

tweede onderdeel, de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud van latere datum 
is dan de Stedenbouwwet van 27 maart 1962 en het behouden van de natuurgebie
den speciaal tot voorwerp heeft; dat dientengevolge de wet van 12 juli 1973 als bij
zondere wet afbreuk doet aan de toepassing op de goederen van eisers, van de vroe
gere Stedenbouwwet van 1962 (schending van het algemeen rechtsbeginsel '1ex specialis 
posterior derogat priori generali", of van dit adagium, vervat in artikel2 van het Bur
gerlijk Wetboek), zodat de administratieve beslissingen, genomen op grond van de 
Stedenbouwwet en strekkende tot onteigening van de goederen van eisers, en nl. de 
beslissingen van 28 juni en 1 oktober 1990 van de gemeenteraad van Wemmel en het 
besluit van 11 maart 1991 van de Gemeenschapsminister van Binnenlandse Aange
legenheden en Openbaar Ambt, onwettig zijn en ten onrechte toegepast werden (scherr
ding van de artikelen 159 van de Grondwet, 1, 6, 7, 8, 9, 25, 44 van de wet van 12 juli 
1973), 

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

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het middel ervan uitgaat dat de onteigening te dezen uit

sluitend werd doorgevoerd met het oog op het behoud van een natuurge
bied met uitzonderlijk hoge ecologische waarde; 

Overwegende evenwel dat het arrest vaststelt dat de onteigening ge
schiedde met het oog op de uitvoering van een gewestplan en hierbij zowel 
verwijst naar de bestemming gegeven aan het gebied als naar de concrete 
redenen door de gemeenteraad aangehaald die verder strekken dan het be
houd van de uitzonderlijke ecologische waarde van het gebied; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist; 
Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat de Latijnse rechtsspreuk "lex specialis posterior derogat 

priori generali" geen algemeen rechtsbeginsel is en dat artikel 2 van het Bur
gerlijk Wetboek die regel niet bevat; 

Overwegende dat de schending van artikel 159 van de Grondwet en van 
de bepalingen van de wet van 12 juli 1973 geheel is afgeleid uit de tever
geefs aangevoerde schending van die rechtsspreuk; 

Dat het onderdeel niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 3, 16, 39, 116, 159 van de Grondwet, 6, § 1, I, 1 o en 2°, 

7, 10, 19, § 1, eerste lid, 69, 79, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot her
vorming der instellingen, (art. 7 en 10 gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988, en 
v66r de wijzigingen ingevoerd in de wet bij de wet van 16 juli 1993), 1 van de wet van 
27 mei 1870 houdende vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten in
zake onteigening ten algemene nutte, 1 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de 
rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake de onteigeningen ten alge
menen nutte, 1, 3, van het Vlaams decreet van 13 april1988 tot bepaling van de ge
vallen en de modaliteiten waarbij de Vlaamse Regering kan overgaan tot onteige
ning ten algemene nutte inzake de gewestelijke aangelegenheden, 

doordat het bestreden arrest van hervorming de door eisers ingestelde vordering tot 
herziening van het vonnis van 29 oktober 1992 van de Vrederechter te Wolvertem, hou
dende bepaling van de voorlopige onteigeningsvergoeding ten bedrage van 24.299.912 
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BEF ongegrond verklaart, op volgende gronden: dat de federale wetgever in artikel 
79, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 de Gemeenschappen en de Ge
westen machtigt om, bij decreet, met inachtneming van de bij de federale wet vast
gestelde procedures en van het beginsel van de billijke en voorafgaande schadeloos
stelling, te bepalen in welke gevallen en volgens welke modaliteiten de Gemeenschaps
en de Gewestregeringen tot onteigening ten algemene nutte kunnen overgaan; dat uit 
de economie van deze bijzondere wet en uit het algemeen opzet van de staats
hervorming volgt dat die bepaling aldus moet worden gei:nterpreteerd dat het de
creet of de ordonnantie de Regeringen kan machtigen publiekrechterlijke rechtsper
sonen toe te staan over te gaan tot onteigeningen; dat de Vlaamse Raad op 13 april 
1988 twee decreten heeft aangenomen tot bepaling van de gevallen en de modalitei
ten waarbij de Vlaamse Executieve kan overgaan tot onteigeningen ten algemene nutte, 
het eerste inzake culturele, persoonsgebonden en onderwijsaangelegenheden en het 
tweede inzake gewestelijke aangelegenheden; dat deze decreten in identieke bewoor
dingen de Executieve toelaten andere rechtspersonen, bevoegd tot onteigening ten al
gemene nutte, te machtigen hiertoe over te gaan in de gevallen waarin zij oordeelt dat 
de verkrijging ervan noodzakelijk is voor de uitbouw van de infrastructuur of voor het 
beleid inzake de vermelde aangelegenheden (art. 3 van deze decreten); dat bij be
sluit van de Vlaamse Executieve van 22 februari 1989 tot bepaling van de bevoegd
heden van de leden van de Vlaamse Executieve werden bevoegd verklaard, voor de 
ruimtelijke ordening en huisvesting zoals vermeld in artikel6, § 1, I en IV van de bij
zondere wet van 8 augustus 1980 ("gewestelijke" aangelegenheden bedoeld in arti
kel107 quater Ger.W.): de Gemeenschapsminister van Ruimtelijke Ordening en Huis
vesting; voor de ondergeschikte besturen, zoals vermeld in artikel6, § 1, VIII (eveneens 
"gewestelijke" aangelegenheden bedoeld in artikel107 quater Ger.W.) en artikel 7 van 
de bijzondere wet van 8 augustus 1988: de Gemeenschapsminister van Binnen
landse Aangelegenheden en Openbaar Ambt; dat deze laatste Gemeenschaps
minister bijgevolg naar luid van artikel 7 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, 
bevoegd is voor het administratief toezicht op de gemeenten voor de andere hande
lingen van de begrotingen, jaarrekeningen en personeelsformaties, wanneer deze han
delingen geen betrekking hebben op aangelegenheden waarvoor de federale over
heid of de Gemeenschapsoverheid bevoegd is en waarvoor bij de wet ofhet decreet een 
specifiek toezicht is georganiseerd; dat de macht om te onteigenen geen aangelegen
heid is op zich zelf, maar een instrument dat kan gebruikt worden voor verschil
lende aangelegenheden dat de onteigening ter zake werd aangewend voor een aan
gelegenheid van stedenbouw, dit is : een gewestelijke aangelegenheid; dat de machtiging, 
door de centrale overheid verleend aan een gemeente om in een welbepaald geval over 
te gaan tot onteigening, het karakter heeft van bestuurlijk toezicht; dat volgens ar
tikel 7 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 het bestuurlijk toezicht op de ge
meenten inzake stedenbouw tot de bevoegdheid behoort van het Gewest, terwijl val
gens artikel 6 de stedenbouw zelf een gewestelijke aangelegenheid is; dat ingevolge 
besluit van de Vlaamse Executieve van 22 februari 1989 tot bepaling van de bevoegd
heden van de leden van de Vlaamse Executieve, het toezicht op de gemeenten in
zake stedenbouw, enerzijds, en de stedenbouw zelf, anderzijds, behoren tot de be
voegdheid van de verschillende Gemeenschapsministers; het toezicht tot deze van de 
Gemeenschapsminister van Binnenlandse Aangelegenheden en de stedenbouw zelf tot 
deze van de Gemeenschapsminister van Ruimtelijke Ordening; dat niet wordt aan
getoond dat, bij voorbeeld bij wijze van een soort specifiek toezicht waarvan sprake 
in artikel 7 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, de Gemeenschapsminister van 
Binnenlandse Aangelegenheden onbevoegd zou zijn gemaakt ten voordele van de 
Gemeenschapsminister van Ruimtelijke Ordening om het toezicht uit te oefenen in
zake onteigeningen ten verzoeke van een gemeente in zaken van stedenbouw; dat bij 
een tweede besluit van de Vlaamse Executieve van 22 februari 1989, deze keer tot de
legatie van beslissingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse Executieve, dele
gatie werd gegeven voor: "artikel 2, 3, De uitoefening van het administratieftoe
zicht over de ondergeschikte besturen onverminderd de bepalingen van punt 1,c), d), 
en e), van onderhavig artikel" (bedoeld worden: overheidsopdrachten en bepaalde om
zendbrieven); dat uit dit alles moet besloten worden dat het ministerieel besluit van 
11 maart 1991 werd genomen door de bevoegde Gemeenschapsminister; dat de om
standigheid dat in de overwegingen van dit besluit, duidelijk bij materiele misslag, 
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wordt verwezen naar het decreet van 13 april 1988 "inzake culturele, persoonsge
bonden en gewestelijke aangelegenheden" aan dit alles niets afdoet, nu de twee de
creten van 13 april 1988 identiek dezelfde inhoud hebben en het decreet omtrent de 
gewestelijke aangelegenheden terzake duidelijk toepasselijk was, 

terwijl, het bepalen van de gevallen waarin en de wijze waarop de burger van zijn 
eigendom bij onteigening ten algemene nutte kan beroofd worden, bij artikel 16 van 
de Grondwet uitsluitend voorbehouden wordt aan de federale wetgever en door deze 
rechtstreeks dient geregeld te worden (schending van artikel16 van de Grondwet); dat 
bij artikel 79, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der in
stellingen aan de Vlaamse Regering de bevoegdheid toegekend werd over te gaan tot 
onteigeningen ten algemene nutte in de gevallen en volgens de modaliteiten be
paald bij decreet, met inachtneming van de bij de wet vastgestelde gerechtelijke pro
cedure en van het principe van de billijke en voorafgaande schadeloosstelling; dat ech
ter deze bevoegdheid zich niet uitstrekt tot onteigeningen ten algemene nutte 
doorgevoerd door andere openbare besturen dan de Vlaamse Regering, zoals in casu 
de gemeente Wemmel; dat immers deze materie voorbehouden blijft door de Grand
wet aan de federale wetgever (schending van de artikelen 16 van de Grondwet, 7, 19, 
§ 1, eerste lid, 69, 79, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980); dat de Vlaamse 
Regering noch een harer ministers krachtens de leer van de impliciete bevoegdhe
den wettelijk kunnen overgaan tot het erkennen van het algemeen nut en de hoog
dringendheid der kwestieuze onteigening daar deze materie bij de Grondwet uit
drukkelijk aan de federale wetgever is voorbehouden (schending van de artikelen 16 
van de Grondwet, 7, 10, 19, § 1, eerste lid, 69, 79, § 1, van de bijzondere wet van 8 au
gustus 1980); dat inzake de door verweerster gevoerde onteigeningsprocedure ten al
gemene nutte van de goederen van de eisers de bevoegdheden der Vlaamse Rege
ring, haar toegekend bij artikel 6, § 1, I, 1°, 2°, van de bijzondere wet van 8 augustus 
1980, beperkt blijven door de toepassing van de constitutionele bevoegdheid van de 
federale wetgever inzake onteigening ten algemene nutte en de bevoegdheid der 
Vlaamse Regering zich derhalve niet uitstrekt tot de onteigening ten algemene nutte 
nagestreefd door verweerster (schending van de artikelen 16, van de Grondwet, 6, § 1, 
1°, 2°, 7, 19, § 1, eerste lid, 79, § 1, van de wet van 8 augustus 1980); dat dienten
gevolge het besluit van 11 maart 1991 van de Gemeenschapsminister van binnen
landse aangelegenheden, waarbij het algemeen nut en de hoogdringendheid van deze 
onteigening erkend wordt ongrondwettelijk is en ten onrechte door het bestreden ar
rest toegepast werd (schending van artikel159 van de Grondwet); dat evenmin de hoog
dringendheid, vereist voor deze procedure van onteigening ten algemene nutte, vast
gesteld werd, zoals voorzien bij artikel 1 van de wet van 26 juli 1962 (I) door de Koning, 
zodat het voormeld besluit van de gemeenschapsminister ook op deze grond onwet
telijk was en niet kon toegepast worden (schending van de artikelen 16, 159 van de 
Grondwet, 1, van de wet van 27 mei 1870, 1, van de wet van 26 juli 1962 (1), 19, § 1, 
eerste lid, 79, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980); dat de bepalingen van 
artikel 3 van het Vlaams decreet van 13 april 1988 tot bepaling van de gevallen en 
de modaliteiten waarbij de Vlaamse Regering kan overgaan tot onteigeningen ten al
gemene nutte inzake de gewestelijke aangelegenheden van de Gemeenschaps
minister daaraan geen afbreuk doet; dat immers de gedane delegatie van de macht 
tot onteigening aan de Vlaamse Regering en aan de Vlaamse Minister beperkt blijft 
door de constitutionele bescherming van het eigendomsrecht van eisers (schending van 
alle ingeroepen bepalingen, en inzonderheid de artikelen 3, 16, 39, 116, 159 van de 
Grondwet, 19, § 1, eerste lid, 69, 79, § 1, van de bijzondere wet van 1980), 

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

Overwegende dat luidens artikel16 van de Grondwet niemand van zijn ei
gendom kan worden ontzet dan ten algemenen nutte, in de gevallen en op 
de wijze bij de wet bepaald en tegen billijke schadeloosstelling; 

Dat dit artikel inhoudt dat het bepalen van de gevallen waarin en van de 
wijze waarop tot onteigening ten algemenen nutte kan worden overge
gaan, een aan de federale wetgever voorbehouden aangelegenheid is en dat 
de gemeenschappen en de gewesten in die voorbehouden aangelegenheid 
slechts kunnen optreden in zoverre een bijzondere en uitdrukkelijke mach
tiging is gegeven bij de wetten tot hervorming der instellingen; 
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Overwegende dat, krachtens artikel 79, § 1, van de bijzondere wet van 8 
augustus 1980 tot hervorming der instellingen, de Vlaamse regering en de 
Franse Gemeenschapsregering kunnen overgaan tot onteigeningen ten alge
menen nutte in de gevallen en volgens de modaliteiten bepaald bij de
creet, met inachtneming van de bij de wet vastgestelde gerechtelijke pro
cedures en van het principe van de billijke en voorafgaande schadeloosstelling 
bepaald bij artikel 16 van de Grondwet; 

Dat dit artikel, met inachtneming van de wettelijke gestelde vereisten, de 
gemeenschappen en de gewesten machtigt om, bij decreet, de gevallen te be
palen waarin de gemeenschaps- en gewestregeringen tot onteigening ten alge
menen nutte kunnen overgaan en de modaliteiten daarvan te bepalen en dat 
het decreet de regeringen kan machtigen publiekrechtelijke rechtsperso
nen toe te staan over te gaan tot onteigeningen; 

Overwegende dat, krachtens artikel 3 van het decreet van 13 april 1988 
tot bepaling van de gevallen en de modaliteiten waarbij de Vlaamse execu
tieve kan overgaan tot onteigeningen ten algemenen nutte inzake de ge
westelijke aangelegenheden, de Vlaamse executieve andere personen, die be
voegd zijn om onroerende goederen ten algemenen nutte te onteigenen, kan 
machtigen tot onteigening in de gevallen waarin zij oordeelt dat de verkrij
ging ervan noodzakelijk is voor de uitbouw van de infrastructuur of voor het 
beleid inzake gewestelijke aangelegenheden, zoals bepaald in de bijzon
dere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen; 

Overwegende dat, krachtens artikel 6, § 1, I, 1 o, van de bijzondere wet van 
8 augustus 1980 de stedenbouw en de ruimtelijke ordening een geweste
lijke aangelegenheid is; 

Overwegende dat, luidens artikel 1 van de wet van 26 juli 1962 betref
fende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteige
ningen ten algemenen nutte, wanneer de Koning vaststelt dat de onmid
dellijke inbezitneming van een of meer onroerende goederen ten algemenen 
nutte onontbeerlijk is, de onteigening van die onroerende goederen over
eenkomstig de navolgende regels geschiedt; 

Dat wanneer in de aangelegenheden die zijn overgedragen aan de ge
meenschappen of gewesten, het aan hun respectieve regeringen behoort om 
vast te stellen dat de onmiddellijke inbezitneming van een of meer onroe
rende goederen ten algemenen nutte onontbeerlijk is; 

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de gemeenschapsminister van 
Binnenlandse Aangelegenheden en Openbaar ambt op 11 maart 1991 heeft 
beslist de verwerving van de percelen, voorwerp van de beslissing van de ge
meenteraad van Wemmel van 1 oktober 1990, tot algemeen nut te erken
nen, de gemeente te machtigen om tot de onteigening over te gaan en de toe
lating te verlenen om de wet van 26 juli 1962 toe te passen, nu de 
onmiddellijke inbezitneming van de onroerende goederen volstrekt noodza
kelijk is; 

Overwegende dat het arrest door dit besluit van 11 maart 1991 toe te pas
sen, geen van de in het middel aangewezen artikelen van de Grondwet of van 
andere wetten schendt; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

Over het derde middel, gesteld als volgt : 
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schending van de artikelen 1 van het Eerste Protocol bij het Europese Verdrag van 
4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrij
heden, goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, 16 van de Grondwet, 544 van het Bur
gerlijk Wetboek, 35 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruim
telijke ordening en van de stedenbouw, zijnde thans artikel 33 van het Vlaams 
gecoordineerd decreet van 22 oktober 1996 betreffende de ruimtelijke ordening, 

doordat het bestreden arrest van hervorming de door eisers ingestelde vordering tot 
herziening van het vonnis van 29 oktober 1992 van de Vrederechter te Wolvertem, hou
dende bepaling van de voorlopige onteigeningsvergoeding ten bedrage van 24.299.912 
BEF ongegrond verklaart, op volgende gronden dater meer dan tienjaar verlopen wa
ren sedert de inwerkingtreding van het terzake toepasselijke gewestplan van Halle
Vilvoorde, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 7 maart 1977, toen de Gemeente Wem
mel op 29 november 1991 de vordering tot onteigening inleidde; dat de eigenaars 
evenwel de bevoegde instantie niet hebben verzocht af te zien van de onteigening en 
de overheid daartoe nooit heeft beslist; dat artikel 35 van de wet van 29 maart 1962 
bijgevolg niet het instellen van de vordering tot onteigening belette, 

terwijl de termijn tot onteigening ten algemene nutte, gesteund op de verwezen
lijking van een plan van aanleg, in de tijd beperkt is; dat, enerzijds, het verloop van 
meer dan 10 jaar tussen het uitvaardigen van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse 
bij het koninklijk besluit van 7 maart 1977, waarbij de goederen van de eisers in het 
natuurgebied gerangschikt werden en het instellen van de erop gesteunde vorde
ring tot onteigening op 29 november 1991 een langdurige beperking uitmaakt van het 
eigendomsrecht van eisers, die door deze duur ongeoorloofd wordt (schending van de 
artikelen 1 van het Eerste Protocol, 16 van de Grondwet, 544 van het Burgerlijk Wet
hoek); dat, anderzijds, de termijn tot onteigening ten algemene nutte, ter verwezen
lijking van het gewestplan, eveneens beperkt is tot de termijn van 10 jaar, zonder dat 
deze afhankelijk is van de vraag tot planschade (schending van artikel 35 van de wet 
van 29 maart 1962, thans artikel 33 van het Vlaams decreet van 22 oktober 1996), 

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

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, niet 
blijkt dat de eisers voor het hof van beroep hebben aangevoerd dat het ver
loop van meer dan 10 jaar tussen het uitvaardigen van het gewestplan en 
het instellen van de vordering tot onteigening een langdurige beperking van 
hun eigendomsrecht uitmaakt die door deze duur ongeoorloofd wordt; 

Dat het middel dat de openbare orde niet aanbelangt noch op dwingend 
recht betrekking heeft, nieuw mitsdien in zoverre niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat het te dezen toepasselijk artikel 35 van de wet van 29 
maart 1962 de termijn voor de overheid om tot onteigening ten algemenen 
nutte over te gaan ter verwezenlijking van het gewestplan, niet beperkt tot 
10 jaar vanaf de inwerkingtreding van dat plan; 

Dat het middel in zoverre faalt naar recht; 

Over het vierde middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 16, 159 van de Grondwet, 2, § 1, 11, 12 van de wet van 
29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de steden
bouw, thans respectievelijk 2, § 1, 9 en 10 van het Vlaams gecoordineerd decreet van 
22 oktober 1996 betreffende de ruimtelijke ordening, 13, no 4.3.1 en n° 4.3.2, 14.4.4 
van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting in de toe
passing van on twerp- gewestplannen en gewestplannen, 

doordat het bestreden arrest van hervorming de door eisers ingestelde vordering tot 
herziening van het vonnis van 29 oktober 1992 van de Vrederechter te Wolvertem, hou
dende bepaling van de voorlopige onteigeningsvergoeding ten bedrage van 24.299.912 
BEF ongegrond verklaart, op volgende gronden : dat de gemeenteraad van Wemmel 
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op 28 juni 1990 het plan "Beverbos", opgesteld door de technische dienst van de ge
meente, goedkeurde; dat dit plan strekte tot de verwerving van de erin vermelde gran
den met het oog op een effectief natuurbehoud ingevolge de hoge ecologische waarde 
van het omschreven gebied; dat in dit plan de konsoorten K. .. -C ... voorkwamen on
der de inneming nr. 11, met 13 percelen, waaronder een villa met percelen en vij
ver; dat de beslissing van de gemeenteraad van 28 juni 1990 verwijst naar het gewest
plan Halle-V:Uvoorde, goedgekeurd bij K.B. van 7 maart 1977, waardoor de te onteigenen 
gronden, met uitzondering van die gelegen tussen de Vanden Broeckstraat en de Park
laan, in het natuurgebied werden gerangschikt; ... dat om trent de villa nog wordt over
wogen dat zij een geheel vormt met de vijver, wiens verwerving noodzakelijk is we
gens haar ecologische waarde; dat besloten werd dat alleen een globale verwerving door 
de gemeente van alle goederen, inbegrepen de villa die nuttig kan aangewend wor
den in het openbaar patrimonium van de gemeente, het behoud van het uitzonder
lijk gebied kan waarborgen; dat de gemeente zich bijgevolg duidelijk tot doel stelde 
het Gewestplan te verwezenlijken; dat ook in de beslissing van 1 oktober 1990 waarin 
werd geantwoord op de ingediende bezwaren, herhaaldelijk wordt verwezen naar het 
Gewestplan; dat omtrent de villa b.v. wordt vermeld dat de onteigening ervan in de 
eerste plaats gemotiveerd is omdat zij door het gewestplan in het natuurgebied is op
genomen, en haar derhalve, samen met de omliggende gronden en vijver, geen spe
cifieke woonfunctie is toegekend; ... dat de beslissing van de Gemeente niets hoeft toe 
te voegen aan de bescherming die de besproken onroerende goederen genieten inge
volge het gewestplan; dat de beslissing tot onteigening, oorzaak van huidig geding, er 
overigens in de eerste plaats toe strekt de efficiente uitvoering mogelijk te maken van 
de bescherming, door het gewestplan geboden aan de overgrote meerderheid der on
roerende goederen; dat de klassering in natuurgebied door een goedgekeurd gewest
plan een wettelijk vastgestelde en voldoende ordening van het gebied is om de ont
eigening toe te laten, zelfs wanneer een kleine minderheid van de onteigende percelen 
gelegen zijn in de parkzone of de bouwzone; dat omtrent deze percelen in de bouw
zone vastgesteld werd dat het gaat om percelen die zeer moeilijk bebouwbaar zijn, ge
let precies op hun natuurlijke ligging, hun ondergrond, enz.; dat het verschaffen van 
de mogelijkheid tot efficiente uitvoering van de klassering in natuurgebied, door mid
del van het toestaan van een onteigening, voldoet aan het vereiste van algemene nut, 
zonder dat hoeft bewezen te worden dat enkel de overheid voor deze efficiente uit
voering kan instaan; dat de aanwending, in het openbaar patrimonium van een ge
meente, van een in een natuurgebied gelegen villa, niet bewijst dat deze aanwen
ding niet ten openbare nutte werd beslist; dat de motivering van de 
gemeentebeslissingen van 28 juni en 1 oktober 1990 inderdaad verwijst naar het in 
het K.B. van 28 december 1972 beschreven begrip "natuurreservaten" (artikel 13 om
trent de natuurgebieden) en naar de notie "parkgebieden" (artikel14); dat het hier even
wel telkens gaat om landelijke gebieden en de natuurreservaten overigens tot de groen
gebieden behoren samen met de natuurgebieden; dat enkele onteigende percelen 
inderdaad in het parkgebied gelegen zijn (en zelfs in de bouwzone); dat bovenal uit de 
door de gemeente genomen beslissingen, gevolgd door de door haar nadien uitge
voerde werken moet afgeleid worden dat deze overheid steeds het doel is blijven na
streven, een overgang te verwezenlijken tussen de parkzone - gelegen aan de west
zijde van de gemeente, naar het gemeentehuis toe - en het oostelijk gelegen 
natuurreservaat van het Beverbos; dat de woordkeuze van de gemeente en van haar 
ontwerpers, indien zij niet strikt binnen het begrip "natuurgebied" blijft, aldus tach 
niet van die aard is dat zij een voldoende bewijs aflevert om aan te nemen dat de 
onteigeningsbeslissing zou ingegeven zijn door een ander doel dan het openbaar nut; 
dat een klassering in het natuurgebied ook niet tot gevolg heeft dat rand dit gebied 
alleen maar een afsluiting zou mogen geplaatst worden teneinde de natuur vervol
gens te laten evolueren zonder enige menselijke tussenkomst; dat de werken, zoals zij 
volgens de voorgestelde stukken door de gemeente werden uitgevoerd, niets afdoen aan 
het begrip natuurgebied zoals dat omschreven werd in het K.B. van 28 december 1972 
en zoals dat terzake moet begrepen worden, meer bepaald in de Gemeente Wem
mel, dicht bij de grate ring rand Brussel, in een te sterke mate verstedelijkte omge
ving; dat aldus niet bewezen is dat er een onevenredigheid bestaat tussen de gena
men beslissing en het doel ervan, 
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terwijl, eerste onderdeel, de door het bestreden arrest gedane vaststellingen om
trent de doelstellingen van verweerster bij de onteigening van de gronden van ei
sers, gelegen in het natuurgebied voorzien in het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse, en 
omtrent de door verweerster uitgevoerde werken, inhouden dat de in dit natuurge
bied liggende villa van eisers door verweerster zal aangewend worden als patrimo
nium van de gemeente; dat de motivering van de beslissingen van verweerster om dit 
natuurgebied te onteigenen verwijzen naar natuurreservaten en parkgebieden en ver
weerster met de onteigening en haar uitgevoerde werken het doel nastreeft een over
gang te verwezenlijken tussen het parkgebied en het natuurreservaat van het Bever
bos; dat de onnauwkeurige motivering van de gemeentebeslissingen niet binnen het 
begrip natuurgebied blijft; dat het feit dat deze natuurgebieden dicht bij de grate ring 
rand Brusselliggen en in een in sterke mate verstedelijkte omgeving daaraan geen 
afbreuk doet; dat deze door het bestreden arrest gedane vaststellingen omtrent de 
gemeentebeslissingen en uitgevoerde werken enerzijds grotendeels indruisen tegen het 
begrip van natuurgebieden, die omvatten de bossen, wouden, venen, heiden, moe
rassen, duinen, rotsen, aanslibbingen, stranden, en andere dergelijke gebieden, en 
waarin aileen jagers- en vissershutten mogen gebouwd; dat in aile geval aan de hand 
der gedane vaststellingen en vermelde gemeentelijke inzichten niet kan onderzocht 
worden ofhet begrip natuurgebied wettelijk door de gemeente aangewend werd (scherr
ding van artikel16, 159 van de Grondwet, 2, § 1, 11, 12 van de wet van 29 maart 1962, 
thans respectievelijk 2, § 1, 9, 10 van het Vlaams decreet van 22 oktober 1996, 13, 
no 4.3.1 van het K.B. van 28 december 1972); dat anderzijds de natuurgebieden met 
wetenschappelijke waarde of natuurreservaten en de parkgebieden onderscheiden ge
bieden zijn, met andere kenmerken dan de natuurgebieden, zodat de door het be
streden arrest aangenomen verwerving en gemaakte combinatie van deze gebieden 
hun onderscheiden begrippen miskent en aile controle op de wettelijkheid der ge
meentelijke beslissingen, grondslag der onteigening, onmogelijk maken, zodat deze ad
ministratieve beslissingen ten onrechte toegepast werden (schending van de artike
len 16, 159 van de Grondwet, 2, § 1, 11, 12 van de wet van 29 maart 1962, thans 
respectievelijk 2, § 1, 9, 10 van het Vlaams decreet van 22 oktober 1996, 13, no 4.3.1 
en no 4.3.2 en 14.4.4 van het K.B. van 28 december 1972); 

tweede onderdeel, het feit dat de villa van eisers deel uitmaakt van het bij het gewest
plan Halle-Vilvoorde-Asse voorziene natuurgebied niet van aard is verweerster toe te 
Iaten deze villa te onteigenen om haar te voegen bij haar gemeentelijk patrimo
nium; dat de onteigening van de villa alzo een ander doel heeft dan de verwezenlij
king van het gewestplan en vreemd is aan de verwezenlijking van het beschermde na
tuurgebied (schending van artikelen 16, 159 van de Grondwet, 2, § 1, 11, 12 van de 
wet van 29 maart 1962, thans respectievelijk 2, § 1, 9, 10 van het Vlaams decreet van 
22 oktober 1996, 13, no 4.3.1, van het K.B. van 28 december 1972), 

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

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest vaststelt dat : 

1. het gewestplan Halle-Vilvoorde de te onteigenen gronden, met uitzon
dering van deze gelegen tussen de Vanden Broeckstraat en de Parklaan, in 
het natuurgebied heeft gerangschikt; 

2. enkele onteigende percelen in het parkgebied en zelfs in de bouwzone 
gelegen zijn; 

3. de beslissingen van de gemeenteraad naar de begrippen "natuurreser
vaten en parkgebieden" van het koninklijk besluit van 28 december 1973 ver
wijzen; 

Overwegende dat het onderdeel dat ervan uitgaat dat de gronden en de villa 
van de eisers in het natuurgebied gelegen zijn, feitelijke grondslag mist; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
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Overwegende dat het arrest oordeelt dat de villa een geheel vormt met de 
vijver waarvan de verwerving noodzakelijk is wegens zijn ecologische waarde; 
dat de villa door het gewestplan in het natuurgebied is opgenomen en dat 
haar derhalve, samen met de omliggende gronden en vijver geen speci
fieke woonfunctie is toegekend; 

Dat het arrest beslist dat de aanwending in het openbaar patrimonium van 
de gemeente, van een in een natuurgebied gelegen villa, niet bewijst dat deze 
aanwending niet ten openbare nutte werd beslist; 

Dat het arrest zodoende geen van de aangewezen artikelen van de Grand
wet of andere wetten schendt; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 

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

8 juni 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter - Verslag
gever : de mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Hautekier en Biitzler. 

Nr. 350 

1 e KAMER- 8 juni 2000 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN- BURGERLIJKE ZAKEN- ALGEMEEN- VONNIS ALVO
RENS RECHT TE DOEN- GERECHTELIJKE VERDELING- AANSTELLING NOTARIS- OPDRACHT 
- ONDERZOEKSMAATREGEL- AARD. 

2° NOTARIS- GERECHTELIJKE VERDELING- ECHTSCHEIDING- AANVULLENDE STAAT VAN 
"AFREKENING-VEREFFENING"- BOEDELBESCHRIJVING- OPDRACHT- AARD- DRAAG
WIJDTE. 

3o ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED- GEVOLGEN T.A.V. DE 
GOEDEREN- GERECHTELIJKE VERDELING- AANSTELLING NOTARIS- AANVULLENDE STAAT 
VAN "AFREKENING-VEREFFENING"- BOEDELBESCHRIJVING- OPDRACill VAN NOTARIS- AARD 
- DRAAGWIJDTE. 

4 o VERDELING- GERECHTELIJKE VERDELING- ECHTSCHEIDING- AANSTELLING NOTA
RIS -AANVULLENDE STAAT VAN "AFREKENING-VEREFFENING"- BOEDELBESCHRIJVING- OP
DRACHT VAN NOTARIS- AARD- DRAAGWIJDTE. 

5° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBE
GREPEN)- GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER- BESLISSING VAN DE EERSTE RECH
TER- GERECHTELIJKE VERDELING- ECHTSCHEIDING- AANSTELLING NOTARIS- OP
DRACill -AANVULLENDE STAAT VAN "AFREKENING-VEREFFENING"- BOEDELBESCHRIJVING 
-HOGER BEROEP- DEVOLUTIEVE KRACHT- GEVOLG. 

1°, 2°, 3° en 4° De beslissing waarbij de rechter aan een notaris de opdracht geeft een 
aanvullende staat van "afrekening-vereffening" en een boedelbeschrijving te ma
ken in het kader van een gerechtelijke verdeling maakt geen onderzoeksmaatregel uit, 
ook al wordt de behandeling van de geschilpunten door de rechtbank verdaagd tot 
na de opstelling van de inventaris; de notaris aan wie de zaak door de rechtbank is 
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verzonden, treedt niet op als een deskundige dock vervult een specifieke taak die de 
taak van een deskundige overstijgt (1). (Art. 19, tweede lid, Ger.W.) 

5° Nu de beslissing, waarbij de eerste rechter, in het kader van een afrekening
vereffening na echtscheiding, voorziet in de vervanging van de notaris belast met de 
vereffening, deze een aanvullende opdracht geeft tot het opstellen van een inventa
ris en een aanvullende staat van afrekening-vereffening met advies, en in afwach
ting hiervan zijn beslissing over de geschillen, zoals reeds opgenomen in het proces
verbaal van beweringen en zwarigheden, uitstelt, geen onderzoeksmaatregel omvat 
mocht het hof van beroep, waarbij het geschil zelf aanhangig is door het onbeperkt 
hager beroep, de zaak niet verwijzen naar de eerste rechter, na gehele of zelfs ge
deeltelijke bevestiging van die beslissing. (Art. 1068, tweede lid, Ger.W.) 

(S ... T. D ... ) 

ARREST 

(A.R. C.96.0168.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 januari 1996 gewezen 
door het Hof van Beroep te Antwerpen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van artikel1068, eerste en tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, en, 
voor zoveel als nodig, de artikelen 19, 1175, 1183, 1207, 1209, 1219, § 2, en 1223 van 
hetzelfde wetboek, 

doordat het bestreden arrest het beroepen vonnis van 5 mei 1994, waarbij de Recht
bank van Eerste Aanleg te Antwerpen, na neerlegging van het proces-verbaal van be
weringen en zwarigheden en van de staat van vere:ffening door notaris Celis, voor
eerst in zijn opvolging voorziet en vervolgens beslist dat voordat de vereffening verder 
kan afgehandeld worden het aangewezen is een inventaris op te steilen om nadien aile 
verdere geschilpunten tezamen te behandelen, en in het dispositief van dit vonnis 
"Meester H. Casman, notaris ter standplaats Antwerpen, in opvolging van Notaris R. 
Celis (aanstelt) om over te gaan tot de verdere afhandeling van de vere:ffening van de 
huwgemeenschap tussen partijen, in het bijzonder het opmaken van een getrouwe in
ventaris van de eigen en/of gemeenschappelijke of in gemene eigendom zijnde goe
deren, de verdeling ervan tussen partijen, en zo nodig een aanvuilende staat van ver
e:ffening op te maken, haar advies te geven over de reeds gemaakte zwarigheden" 
(vonnis pagina 7), bevestigt met deze wijziging dat notaris Casman in opvolging van 
notaris Celis opdracht heeft : "1. over te gaan tot de verdere opdracht voorzien in het 
vonnis van 24 november 1988 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen zo
als aangevuld en gepreciseerd door het arrest van dit hofvan 4 december 1990; 2. tot 
opmaken van een getrouwe inventaris van de roerende goederen van partijen, vast te 
steilen aan wie van beide partijen deze goederen toebehoren en een aanvuilende staat 
van afrekening-vere:ffening op te maken, met advies" (arrest pagina 5), het voor het 
overige bevestigt en de zaak terug verwijst naar de eerste rechter voor verdere af
handeling op grond: "dat bij de afrekeningen die aileszins tussen partijen zullen die
nen te gebeuren rekening dient gehouden te worden met aile goederen, waarden, aan
wezige gegevens; dat de eerste rechter terecht de verder geschilpunten betre:ffende de 
afrekening van vruchtgebruik en dergelijke uitstelde tot na het opmaken van de in
ventaris wanneer werkelijke aile gegevens zullen bekend zijn en de notaris, na over
zicht, advies kan geven; dat de rechtsmacht van de eerste rechter desbetre:ffend niet 
uitgeput is en dat, bij bevestiging van de door de eerste rechter voorafgaandelijk ge-

(1) Zie Cass. 12 jan. 1979, A. C. 1978-79, 540; 19 dec. 1991, A.R. 9067, nr. 216. 
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laste inventaris de devolutieve kracht van het hoger beroep niet geldt en de zaak der
halve met hierna bepaalde formulering en bijkomende opdracht naar de notaris dient 
verzonden te worden" (arrest pagina 4 onderaan), 

terwijl door de akte van hoger beroep het geschil in zijn geheel voor de appel
rechter wordt gebracht, die dan verplicht is daarover uitspraak te doen met inbe
grip van de nog niet-beslechte geschilpunten; 

Luidens artikel1068, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek de appelrechter de 
zaak aileen dan naar de eerste rechter verwijst indien hij, zelfs gedeeltelijk, een in het 
aangevochten vonnis bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt; 

De beslissing, waarbij de eerste rechter, in het kader van een afrekening-vereffening 
na echtscheiding, voorziet in de vervanging van de notaris belast met de vereffe
ning, deze een aanvullende opdracht geeft tot het opstellen van een inventaris en een 
aanvullende staat van afrekening-vereffening met advies, en in afurachting hiervan 
zijn beslissing over de geschillen, zoals reeds opgenomen in het proces-verbaal van be
weringen en zwarigheden, uitstelt, geen onderzoeksmaatregel omvat in de zin van ar
tikel 1068, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 

zodat het bestreden arrest, door de zaak terug naar de eerste rechter te verwij
zen hoewel het geen onderzoeksmaatregel bevestigt, de devolutieve kracht van het ho
ger beroep miskent (schending van artikell068, eerste en tweede lid, Gerechtelijk Wet
hoek, en voor zoveel als nodig, de artikelen 19, 1175, 1183, 1207, 1209, 1219, § 2, en 
1223 Gerechtelijk Wetboek): 

Overwegende dat, krachtens artikel1068 van het Gerechtelijk Wetboek, 
hoger beroep tegen een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen 
het geschil zelf aanhangig maakt bij de rechter in hoger beroep; dat deze de 
zaak aileen verwijst naar de eerste rechter, indien hij, zelfs gedeeltelijk, een 
in het aangevochten vonnis bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt; 

Overwegende dat de opdracht gegeven aan een notaris een aanvullende 
staat van "afrekening-vereffening'' en een boedelbeschrijving te maken in het 
kader van een gerechtelijke verdeling geen onderzoeksmaatregel uit
maakt, ook al wordt de behandeling van de geschilpunten door de recht
bank verdaagd tot na de opstelling van de inventaris; dat de notaris aan wie 
de zaak door de rechtbank is verzonden, niet optreedt als een deskundige doch 
een specifieke taak vervult die de taak van een deskundige overstijgt; 

Overwegende dat het arrest door het hoger beroep tegen de in het mid
del genoemde beslissingen te verwerpen, geen door het aangevochten von
nis bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt; dat door het onbeperkt hoger be
roep het geschil zelf aanhangig was bij de appelrechters; 

Dat zij mitsdien de zaak niet naar de eerste rechter mochten verwijzen; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de zaak te
rug verwijst naar de eerste rechter; beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vemietigde arrest; houdt de 
kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent. 

8 juni 2000 - 1" kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete, voor
zitter- Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal- Advo
caat : mr. Geinger. 
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Nr. 351 

1 e KAMER - 8 juni 2000 

1 o TAALGEBRUIK- GERECRTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935)- IN CASSATIE - BURGERLIJKE 
ZAKEN- EENTALIGREID VAN DE AKTE- STUK IN RET MID DEL AANGEHAALD IN EEN AN
DERE TAAL. 

2° CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN- VORMEN- VORM VAN RET CASSATIE
BEROEP EN VERMELDINGEN- GRONDEN VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID- TAAL- EENTALIG
HEID VAN DE AKTE - STUK IN RET MID DEL AANGEHAALD IN EEN ANDERE TAAL. 

1 o en 2° Nietig is de voorziening die een middel bevat waarin een stuk wordt aange
haald in een andere taal dan die van de rechtspleging zonder dat de vertaling of de 
zakelijke inhoud ervan wordt weergegeven in de taal van de rechtspleging (1). (Artt. 
27 en 40, eerste lid, Taalwet Gerechtszaken.) 

(V .. T. BELGISCRE STAAT- MINISTERIE VAN FINANCIEN) 

ARREST 

(A.R. F.97.0047.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 december 1996 gewe
zen door het Hof van Beroep te Antwerpen; 

Over het ambtshalve door het Hof opgeworpen middel van 
niet-ontvankelijkheid van de voorziening : de voorziening is nietig als in strijd 
met artikel 27 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken : 

Overwegende dat de voorziening in haar tweede middel miskenning aan
voert van de bewijskracht van het proces-verbaal van de rijkswacht te Brus
sel van 24 oktober 1996; 

Dat het middel aileen de Franse tekst van dit proces-verbaal vermeldt; 
Overwegende dat de voorziening, nu zij opkomt tegen een arrest dat in het 

Nederlands is gewezen, krachtens artikel27 van de wet van 15 juni 1935 op 
het gebruik der talen in gerechtszaken, geheel in het Nederlands moet zijn 
gesteld, althans de zakelijke inhoud van het vermelde stuk in het Neder
lands moet weergeven, zodanig dat de voorziening kan worden geacht ge
heel in het Nederlands te zijn gesteld; 

Dat de voorziening aan dit vereiste niet voldoet en mitsdien nietig is; 
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid van de voorziening gegrond is; 

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

8 juni 2000 - 1 e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete, voor
zitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal - Advo
caten : mrs. Claeys Boliliaert; R. Tournicourt, Brussel. 

(1) Cass., 15 jan. 1990, A.R. 6693, nr. 296; Zie Cass., 15 feb. 1993, A.R. 8239, nr. 91. 
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Nr. 352 

1 e KAMER - 9 juni 2000 

1° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBE
GREPEN)- GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER- KORT GEDING- VERWEERDER AAN 
WIE EEN VOORLOPIGE MAATREGEL IS OPGELEGD- HOGER BEROEP VAN DE VERWEERDER- DE
VOLUTIEVE KRACHT VAN RET HOGER BEROEP - OGENSCHIJNLIJKE RECHTEN- URGENTIE. 

2° KORT GEDING- VERWEERDER AAN WIE EEN VOORLOPIGE MAATREGEL IS OPGELEGD
HOGER BEROEP VAN DE VERWEERDER- DEVOLUTIEVE KRACHT VAN RET HOGER BEROEP
OGENSCHIJNLIJKE RECHTEN - URGENTIE. 

1 o en zo Wanneer een verweerder in kart geding hager beroep instelt tegen een voor
lopige maatregel die hem werd opgelegd, moet de appelrechter over de gevorderde en 
toegekende maatregel geen uitspraak doen op grand van de ogenschijnlijke reck
ten van de partijen, maar kan hij zich ertoe beperken te oordelen op grand van het 
spoedeisend karakter van de zaak (1). (Artt. 584 en 1068 Ger.W.) 

(BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID EN PENSIOENEN T. B ... ) 

ARREST 

(A.R. C.97.0198.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 april 1992 gewezen door 
het Hof van Beroep te Gent; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 584, 1039, 1068 en 1138 van het 

Gerechtelijk Wetboek, 
doordat het hof van beroep vaststelt dat de zaak voor behandeling in kort geding 

niet meer in aanmerking komt, op volgende gronden : 
"De eerste rechter nam het niet dat (eiser), spijts er voorheen beschikking in kort 

geding van 7 februari 1991 een deskundigenonderzoek bevolen was, eigenmachtig en 
eigengereid 'de expert en partijen gewoon voor schut zet(te)'. 

Terzake blijft het uiteraard een zaak in kort geding; m.a.w. de beoordeling van de 
hoogdringendheid, die bepalend is voor de rechtsmacht van de voorzitter in kort ge
ding, geldt insgelijks voor de rechter in hoger beroep, rechtsprekend in kort geding, 
die zich hierbij moet plaatsen op het ogenblik van zijn uitspraak. 

De rechter in hoger beroep zal als zodanig rekening houden met nieuwe gegevens 
en/of gewijzigde omstandigheden die zich na de uitspraak van de eerste rechter heb
ben voorgedaan (cfr. Cass. 4 nov. 1976 R.W. 76-77, 2146). 

Te dezen nu staat vooreerst vast dat bij arrest van 2 april 1992 de bestreden be
schikking van 7 februari 1991 bevestigd wordt en dienvolgens, wat het bevolen des
kundigenonderzoek betreft, zijn volle uitwerking behoudt. 

Inmiddels werd ambtshalve door de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te 
Kortrijk, blijkbaar omdat de zaak hangende was in hoger beroep, het verslag van des
kundige Dr. Dezutter op datum van 19 februari 1992 in origineel verzonden aan het 
hof, hierbij stelt het hof vast, hetgeen partijen uiteraard ook zullen weten, dat de des
kundige reeds op 10 september 1991 zijn volledig verslag heeft neergelegd ter grif
fie van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk. 

(1) Zie Cass., 4 nov. 1976, A C. 1977, 262; 11 mei 1990 , A.R. 7089, nr. 537; 6 mei 1991, A.R. 7363, 
nr. 460. 
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Het is dienvolgens duidelijk, nu de bestreden beschlkking- wat de duur betreft van 
de opschorting en de hierbij gepaardgaande dwangmaatregelen - uitdrukkelijk be
perkt is geworden (hetgeen (verweerder) niet aanvecht) 'tot wanneer de deskundige 
Dr. Dezutter, aangesteld in de zaak B.R.K 11. 756, zijn eindverslag ter griffie van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk zal hebben neergelegd, de terzake be
twiste uitspraak geen uitwerking meer kan hebben en de facto sinds geruime tijd hier
aan een einde is gemaakt'. 

In rechte volgt hieruit, voorzover het hager beroep nog een voorwerp zou hebben, 
dat de zaak voor behandeling in kort geding niet meer in aanmerking komt," 

terwijl, eerste onderdeel, eiser zowel in zijn akte van beroep, neergelegd ter griffie 
op 29 maart 1991 (p. 2, nr. 1) als in zijn conclusie in hager beroep, neergelegd ter grif
fie op 16 mei 1991 ( p. 3), uitdrukkelijk de onontvankelijkheid van de oorspronke
lijke eis opwierp, op grand: "dat de wet van 13~juli 1981 een Instituut voor veteri
naire keuring heeft opgericht als een openbare instelling van rechtspersoonlijkheid (art. 
1); 

Dat het instituut belast is met het toezicht op hygiene in de inrichtingen die on
der de wetten van 5 september 1952 en 15 april 1965 vallen (art. 2, § 1, 5); 

Dat het instituut wordt beheerd door de heer minister tot wiens bevoegdheid de volks
gezondheid behoort; 

Dat wanneer de staatssecretaris een exportvergunning intrekt, hij als orgaan van 
dit instituut handelt, met name als een juridisch afgescheiden persoon die los staat 
van de Belgische Staat; 

Dat de eerste rechter ten onrechte de Belgische Staat beveelt iets te doen wat ma
nifest tot de bevoegdheid van het instituut behoort", 

zodat het hofvan beroep, door nate laten over dit middel van onontvankelijkheid 
uitspraak te doen, zijn beslissing niet regelmatig motiveert (schending van artikel149 
van de Grondwet) en artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek schendt; 

terwijl, tweede onderdeel, krachtens de devolutieve werking van het hager be
roep, zoals bepaald bij artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek, het hager beroep 
tegen een eindvonnis oftegen een vonnis alvorens recht te doen, het geschil zelf aan
hangig maakt bij de appelrechter(s) met al de feitelijke en juridische vragen die daar
mee samenhangen; hieruit volgt dat de appelrechter bevoegd en verplicht is om te oor
delen over de geldigheid of de wettigheid van de beslissing van de eerste rechter, zelfs 
indien het gaat om een, krachtens de artikelen 584, eerste lid, en 1039, eerste lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek, bij voorraad uitvoerbare beschikking in kart geding niet
tegenstaande hager beroep; te dezen het hofvan beroep, ingevolge eisers hager be
roep tegen de beschikking in kart geding van 25 maart 1991, verplicht waste oor
delen niet enkel over de door eiser betwiste ontvankelijkheid van de eis in kart geding, 
maar tevens over de vraag of, na onderzoek van de ogenschijnlijke rechten van de par
tijen, de gevorderde maatregelen en dwangsommen al dan niet konden worden toe
gekend, zelfs indien, door de beperking van hun duur, "de terzake betwiste uit
spraak geen uitwerking meer kan hebben en de facto sinds geruime tijd hieraan een 
einde is gemaakt", 

zodat het hofvan beroep, door er zich toe te beperken, op voormelde gronden, vast 
te stellen dat de zaak voor behandeling in kart geding niet meer in aanmerking komt, 
niet wettig weigert uitspraak te doen over de ontvankelijkheid en de gegrondheid van 
de oorspronkelijke eis in kort geding en de devolutieve werking van eisers hager be
roep miskent (schending van de artikelen 584, eerste lid, 1039, eerste lid, en 1068 van 
het Gerechtelijk Wetboek): 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest oordeelt dat de zaak wegens gebrek aan spoed

eisend karakter niet meer voor behandeling in aanmerking komt; 
Dat door die beslissing het bedoelde verweermiddel van eiser voor de appel

rechters geen belang meer vertoonde en niet meer diende te worden beant
woord; 

Dat het onderdeel, in zoverre het een motiveringsgebrek aanvoert, niet kan 
worden aangenomen; 
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Overwegende voor het overige dat het niet beantwoorden van een ver
weermiddel geen schending uitmaakt van het als geschonden aangewezen 
artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek; 

Dat het onderdeel in zoverre niet ontvankelijk is; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het hoger beroep tegen een eindbeslissing het geschil zelf 
aanhangig maakt bij de rechter in hoger beroep; 

Dat de appelrechter voor wie hoger beroep is ingesteld door een verweer
der in kort geding, aan wie een voorlopige maatregel werd opgelegd, door het 
feit zelf dat hij voorlopige maatregelen moet beoordelen, geen uitspraak moet 
doen over de gevorderde en toegekende maatregel op grond van de ogen
schijnlijke rechten van partijen, maar zich ertoe kan beperken te oordelen 
op grond van het spoedeisend karakter van de zaak; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 

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

9 juni 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter - Verslag
gever: de h. Wauters- Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal- Advocaten : mrs. Biitzler en Verbist. 

Nr. 353 

1 e KAMER - 9 juni 2000 

DAGVAARDING- DAGVAARDING VAN DE STAAT- VOORWERP VAN HET GESCHIL- BE· 
VOEGDHEID VAN DE MINISTER- INDEPLAATSSTELLING- BEVOEGDHEID VAN EEN ANDERE 
RECHTSPERSOON 

Art. 705, eerste en tweede lid, Ger. W, regelt uitsluitend de verhoudingen tussen de de
partementen van de Staat en is niet van toepassing wanneer het voorwerp van het 
geschil tot de bevoegdheid van een andere rechtspersoon dan de Staat behoort (1). (Art. 
705, eerste en tweede lid, Ger.W.) 

(BELGISCHE STAAT· MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID EN PENSIOENEN T. B ... ) 

ARREST 

(A.R. C.97.0199.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 april 1992 gewezen door 
het Hof van Beroep te Gent; 

(1) Zie Cass., 16 maart 1995, C.94.0235.F, nr. 154. 
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Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 17 en 705 van het Gerechtelijk Wetboek, 1319, 1320 en 

1322 van het Burgerlijk Wetboek, 1 en 3 van de wet van 13 juli 1981 tot oprichting 
van een Instituut voor Veterinaire Keuring, 

doordat het hofvan beroep de bestreden beschikking bevestigt o.m. op volgende gron
den:" 

Wat vooreerst het 'verkeerdelijk' dagvaarden betreft van (eiser) volgens wie, on
verminderd het bestaan van een Instituut voor Veterinaire Keuring met eigen rechts
persoonlijkheid, aileen de 'Staatssecretaris voor Volksgezondheid en Gehandicapten
beleid bevoegd is voor het intrekken van de terzake betwiste exportvergunning' (cfr. 
grievenschrift en vroegere conclusies van 3 januari 1991), werd terzake in de bestre
den beschikking oordeelkundig toepassing gemaakt van artikel 705 van het Gerech
telijk Wetboek. 

(Eiser) diende immers, ingeval hij betwistte dat het voorwerp van het geschil tot de 
bevoegdheid van zijn departement behoorde, tevens en alsdan bij eenvoudige con
clusie de volgens hem bevoegde collega (minister of staatssecretaris) in zijn plaats te 
stellen; deed hij zulks niet of op gebrekkige, minstens dubbelzinnige wijze, nu krach
tens de wet 'het Instituut beheerd wordt door de minister tot wiens bevoegdheid de 
Volksgezondheid behoort' (cfr. artikel 3 -wet van 13 juli 1981), dan wordt de rechts
pleging voortgezet op de oorspronkelijke aan de Staat betekende dagvaarding (cfr., Cass. 
22 februari 1990, Arr. Cass. 1989-90, 819; J.T. 1991, 105)", 

terwijl eiser zowel in zijn verzoekschrift tot hoger beroep (p. 2, in fine) als in zijn con
clusie in hoger beroep, neergelegd ter griffie op 11 juni 1991 (p. 2, in fine) niet enkel 
de uitsluitende bevoegdheid van de "staatssecretaris voor Volksgezondheid en 
Gehandicaptenbeleid" inriep, maar de onontvankelijkheid van de vordering "ra
tione personae" vooral steunde op de - als zodanig niet betwiste - vaststelling dat 
deze laatste "in zijn hoedanigheid van orgaan van het Instituut voor Veterinaire Keu
ring" bevoegd was voor het intrekken van bedoelde exportvergunning en daaruit af
leidde dat verweerder verkeerdelijk eiser i.p.v. het Instituut voor Veterinaire Keu
ring, dat de rechtspersoonlijkheid heeft, had gedagvaard; artikel 705 van het 
Gerechtelijk Wetboek enkel de verhoudingen tussen de ministerii:He departementen 
van de Staat regelt in de onderstelling dat deze laatste niet betwistte regelmatig en 
rechtsgeldig te zijn gedagvaard, maar niet toepasselijk is wanneer de Staat, bij monde 
van de minister aan wiens kabinet de Staat werd gedagvaard, de niet-ontvankelijkheid 
van de inleidende vordering opwerpt, bij gebrek aan hoedanigheid van de Staat om 
ze te beantwoorden in de zin van artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek, meer be
paald om reden dat het onderwerp van het geschil behoort tot de bevoegdheid van een 
orgaan van een andere rechtspersoon dan de Staat, wat te dezen volgt uit de arti
kelen 1 en 3 van de wet van 13 juli 1981, 

zodat het hofvan beroep niet wettig artikel 705 van het Gerechtelijk Wetboek toe
past op dit middel van onontvankelijkheid (schending van de artikelen 17 en 705 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 1 en 3 van de wet van 13 juli 1981) en, in zoverre het aan
neemt dat eiser enkel betwistte dat het voorwerp van het geschil tot de bevoegd
heid van zijn departement behoorde in de zin van artikel 705, van eisers verzoek
schrift tot hoger beroep en conclusie in hoger beroep een uitlegging geeft die met de 
bewoordingen ervan (zie p. 2, in fine) onverenigbaar is (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat artikel 705, eerste en tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek bepaalt dat de Staat wordt gedagvaard aan het kabinet van de mi
nister tot wiens bevoegdheid het onderwerp van het geschil behoort en dat 
de minister die in de zaak betrokken is, niet mag betwisten dat het voor
werp van het geschil tot de bevoegdheid van zijn departement behoort, ten
zij hij tevens de betrokken minister in zijn plaats stelt; 

Dat die wetsbepaling uitsluitend de verhoudingen tussen de ministe
riele departementen van de Staat regelt; dat die wetsbepaling niet van toe
passing is wanneer het voorwerp van het geschil tot de bevoegdheid van een 
andere rechtspersoon dan de Staat behoort; 
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Overwegende dat het arrest oordeelt dat het Instituut voor Veterinaire Keu
ring over een eigen rechtspersoonlijkheid beschikt; 

Overwegende dat het arrest, door te oordelen dat "eiser diende ( ... ),in
geval hij betwistte dat het voorwerp van het geschil tot de bevoegdheid van 
zijn departement behoorde, tevens en alsdan bij eenvoudige conclusie de val
gens hem bevoegde collega ( ... )in zijn plaats te stellen", zijn beslissing dat 
toepassing moest worden gemaakt van artikel 705 van het Gerechtelijk Wet
hoek niet naar recht verantwoordt; 

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

9 juni 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Biitzler en Verbist. 

Nr. 354 

1 e KAMER - 9 juni 2000 

1 o HANDELSPRAKTIJKEN - ONGEOORLOOFDE MEDEDINGING- VORDERING TOT STA

KING- MEDEDINGING- MACHTSPOSITIE - BETROKKEN MARKT- OMSCHRIJVING 

2° HANDELSPRAKTIJKEN- VORDERING TOT STAKING- MEDEDINGING- MACHTSPO

SITIE- BETROKKEN MARKT- OMSCHRIJVING. 

1 o en 2° Om het bestaan van een machtspositie te beoordelen (Om te beoordelen of er 
sprake is van (een) machtspositie) moet de rechter nauwkeurig de betrokken markt 
bepalen; de in aanmerking te nemen markt om vat alle producten die door hun ei
genschappen bijzonder geschikt zijn om in constante behoeften te voorzien en die slechts 
in geringe mate door andere producten kunnen worden vervangen; aldus dient de rech
ter na te gaan of de releuante markt al dan niet substitueerbare producten bevatte. 
(Art. 3 wet 15 aug. 1991.) 

(BRUSSELS INTERNATIONAL TRADE MART C.V. T. BARLOW C.V. E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.98.0458.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 13 mei 1998 in hager be
roep gewezen door het Hof van Beroep te Brussel; 
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Over het middel: schending van artikel149 van de Grondwet en van artikel3 van 
de wet van 5 augustus 1991 op de bescherming van de economische mededinging, 

doordat het bestreden vonnis, om, met toepassing van artikel 3 van de wet van 5 
augustus 1991, de huurovereenkomst tussen eiseres en eerste verweerster wegens mis
bruik van een machtpositie nietig te verklaren, overweegt dat eiseres een machts
positie bekleedt in de zin van die bepaling, zulks louter op grond dat: "'de Trade Mart' 
het enige 'winkelcentrum' is voor beroepsmensen in het Brusselse Hoofdstedelijk Ge
west, dat een van de vier gewesten van het land (zie artikel 4 van de Grondwet), de 
Brusselse agglomeratie, is; dat hij het enige centrum is in een wettelijk tweetalig ge
bied, waardoor hij een aanmerkelijk voordeel krijgt wat de wetten op het taalge
bruik betreft; dat blijkens een studie die op verzoek van de vennootschap B.I.T.M. is 
uitgevoerd, 94 pet. van de kleinhandelaars van het land althans af en toe de 'Trade 
Mart' bezoeken waar ze 20 pet. van hun aankopen doen; dat er bijna 300 agenten, in
voerders en fabrikanten uit de sector textiel en mode-accessoires van de 2.000 die er 
in het land zijn, op de Trade Mart aanwezig zijn; dat uit het bovenstaande volgt dat 
de 'Trade Mart' een unieke plaats bekleedt, niet aileen in Brussel maar ook met be
trekking tot het hele land; dat hij een eersterangspositie bekleedt in een substanti
eel gedeelte van de Belgische markt van de aan beroepsmensen voorbehouden 'win
kelcentra' of 'shopping centers'; dat die plaats de vennootschap in staat stelt om zich 
in ruime mate te gedragen zonder rekening te houden met de concurrentie en zon
der dat die houding haar daarom nadeel berokkent", 

terwijl (. . .) 

tweede onderdeel, een machtspositie niet in abstracto bestaat maar wel in verhou
ding tot een welbepaalde markt, de "relevante markt; de rechter die nagaat of een on
derneming een machtspositie bekleedt, bijgevolg de markt in verhouding waartoe hij 
de positie van die onderneming zal beoordelen, moet afbakenen; de afbakening van 
de relevante markt moet gebeuren in verhouding tot aile criteria die deze markt kun
nen bemvloeden; de rechter met name, wanneer hij de relevante markt afbakent waar
toe een onderneming behoort aan wie wordt aangewreven dat zij een machtspositie 
bekleedt, en er misbruik van maakt, niet aileen de geografische omvang van de markt 
in aanmerking moet nemen, maar ook de producten waarop deze betrekking heeft en 
tevens het eventuele bestaan van substitueerbare producten; als de relevante markt 
producten omvat die ter vervanging kunnen dienen van die welke genoemde onder
neming aanbiedt, laatsgenoemde geen machtspositie op die markt bekleedt; het be
streden vonnis dat onderzoek niet heeft verricht, hoewel het daartoe was aange
zocht in de conclusie van eiseres en bijgevolg artikel 3 van de in het middel aangewezen 
wet van 5 augustus 1991 schendt : 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 3 van de wet van 5 augustus 1991 op de be
scherming van de economische mededinging verbiedt dat een of meer on
dernemingen misbruik maken van een machtspositie op de betrokken Bel
gische markt of op een wezenlijk deel ervan; 

Dat die bepaling rechtstreeks is ingegeven door artikel 86 van het Ver
drag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en bijgevolg in het licht 
van het gemeenschapsrecht moet worden toegepast; 

Overwegende dat de rechter, wanneer hij het bestaan van een machts
positie beoordeelt, de desbetreffende markt nauwkeurig moet afbakenen; dat, 
zoals met name het arrest (322/81) van 9 november 1983 van het Hofvan 
Justitie van de Europese Gemeenschappen inzake Michelin, zegt dat de in 
aanmerking te nemen markt "aile producten" omvat "die door hun eigen
schappen bijzonder geschikt zijn om in een constante behoefte te voorzien, 
en die slechts in geringe mate door andere producten kunnen worden ver
vangen"; 
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Overwegende dat het bestreden vonnis, dat in zijn antwoord op de con
clusie van eiseres overweegt "dat de 'Trade Mart' een unieke plaats be
kleedt, niet aileen in Brussel maar ook met betrekking tot het hele land; dat 
hij een eersterangspositie bekleedt in een substantieel gedeelte van de Bel
gische markt van de aan beroepsmensen voorbehouden 'winkelcentra' of 'shop
ping centers' ( ... )", maar daarbij evenwel niet nagaat of de relevante markt 
al dan niet substitueerbare producten omvatte, artikel 3 van de wet van 5 
augustus 1991 schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dater grond bestaat tot onderzoek van het eer
ste onderdeel van het eerste middel en van het tweede middel die niet tot rui
mere cassatie kunnen leiden, vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zo
verre het uitspraak doet over de ontvankelijkheid van de hogere beroepen 
en "het beroepen vonnis van 4 april 1996 bevestigt in zoverre het de vor
deringen ontvankelijk verklaart en de opzegging bekrachtigt die door de ven
nootschap Brussels International Trade Mart & Co is gegeven voor de ver
valdag (van) 15 september 1996"; beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; houdt 
de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nij
vel, zitting houdende in hoger beroep. 

9 juni 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslag
gever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Van Ommeslaghe en Gerard. 

Nr. 355 

1 e KAMER - 9 juni 2000 

1° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBE
GREPEN) RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP- KENNISGEVING- VERZOEKSCHRIFT IN HO
GER BEROEP - KENNISGEVING- WOONPLAATS VAN GEADRESSEERDE. 

2° WOONPLAATS - BURGERLIJKE ZAKEN- GERECHTSBRIEF- KENNISGEVING- VER
ZOEKSCHRIFT IN HOGER BEROEP- KENNISGEVING- WOONPLAATS VAN GEADRESSEERDE. 

3° BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN- GERECHTSBRIEF- BURGERLIJKE ZA
KEN- KENNISGEVING- VERZOEKSCHRIFT IN HOGER BEROEP- ARTIKEL 46 GER W.- WOON
PLAATS VAN GEADRESSEERDE. 

4 o WOONPLAATS - BURGERLIJKE ZAKEN- GERECHTSBRIEF- OPROEPING- ARTIKEL 751 
GER W.- VERWITTIGING- WOONPLAATS VAN GEADRESSEERDE. 

5° BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN- GERECHTSBRIEF- BURGERLIJKE ZA
KEN- OPROEPING-ARTIKEL 751 GERW.- VERWITTIGING- WOONPLAATS VAN GEADRES
SEERDE. 
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1 o, 2° en 3° Wanneer een eiser in de loop van de rechtspleging van woonplaats is ver
anderd zonder de griffie en de tegenpartij daaruan op de hoogte te brengen, is de ken
nisgeving van het verzoekschrift in hager beroep aan het adres dat in de proces
stukken is opgegeven regelmatig (1). (Art. 46, § 2, Ger.W.) 

4° en 5° Om te uoldoen aan het bepaalde in art. 751, § 1, Ger. W., is in hager beroep uer
eist dat de verwittiging van de plaats, het uur en de dag waarop het vonnis of ar
rest, dat geacht wordt op tegenspraak te zijn gewezen, zal worden gevorderd, door 
de griffier bij gerechtsbrief wordt afgegeuen aan de woonplaats van de geadres
seerde zoals zij in de processtukken is opgegeuen (2). (Art. 751, § 1, tweede lid, Ger.W.) 

(G ... T.C ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.99.0018.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 29 september 1998 in ha
ger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik; 

Over het eerste middel: schending van de artikelen 35, 36, 46, § 2, derde en vierde 
lid, 1056, 2°, 1057, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek en miskenning van het alge
meen beginsel van het recht van verdediging, 

doordat het bestreden vonnis overweegt dat het bij verzoekschrift van 24 septem
ber 1997 ingediende hager beroep "naar de vorm regelmatig is en binnen de wette
lijke termijnen" is ingesteld en, na te hebben vastgesteld dat eiser niet is versche
nen en niemand dat voor hem heeft gedaan, dat hager beroep ontvankelijk en gegrond 
verklaart en eiser veroordeelt om aan verweerster het bedrag van 155.008 frank plus 
de wettelijke interest vanaf 25 oktober 1994 en de kosten te betalen, 

terwijl artikel1056, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat wanneer hager 
beroep wordt ingesteld bij een verzoekschrift dat op de griffie wordt ingediend, ge
noemd verzoekschrift door de griffier aan de gedaagde partij bij gerechtsbriefter ken
nis wordt gebracht, terwijl artikel1057, 3°, bepaalt dat het verzoekschrift in hager be
roep, op straffe van nietigheid, de woonplaats van de gedaagde in hager beroep moet 
vermelden; luidens artikel 46, § 2, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, dat be
trekking heeft op de kennisgevingen bij gerechtsbrief die griffier moet doen in de ge
vallen die de wet bepaalt, ingeval de gerechtsbrief noch aan de geadresseerde in per
soon noch aan diens woonplaats ter hand kan worden gesteld, de postbeambte een 
bericht achterlaat dat hij is langsgekomen, dat de brief gedurende acht dagen op het 
postkantoor in bewaring wordt gehouden en dat hij tijdens die termijn afgehaald kan 
worden door de geadresseerde in persoon of door de houder van een schriftelijke vol
macht; het vierde lid van die bepaling preciseert dat, wanneer evenwel de geadres
seerde van de gerechtsbrief om de terugzending van zijn post heeft verzocht ofhij de 
bewaring ervan op het postkantoor heeft gevraagd, de brief tijdens de periode die door 
het verzoek wordt gedekt, wordt teruggezonden naar of bewaard op het adres dat de 
geadresseerde heeft aangewezen; zulks impliceert dat, in het geval dat de geadres
seerde om de terugzending van zijn post naar een nieuw adres, dat een postbus kan 
zijn, heeft verzocht, de postbeambte op dat adres een bericht moet achterlaten dat hij 
is langsgekomen zodat de geadresseerde op de hoogte wordt gebracht van het be
staan van die brief en zijn recht van verdediging wordt geeerbiedigd; eiser, blijkens 

(1) Zie Cass., 1 feb. 1982, A.R. 6480, nr. 328. 

(2) Zie Cass., 14 mei 1998, A.R. C.0063.N, nr. 249. 
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de bijlagen nrs. 1 en 2, een dossier van definitieve adreswijziging had geopend op het 
postkantoor van 1370 Geldenaken en gevraagd had dat zijn post tijdens de periode van 
11 april 1997 tot en met 30 oktober 1997 op postbus 58 (PB 58) te 1370 Geldenaken 
zou worden bezorgd; uit het procesdossier blijkt dat het verzoekschrift in hoger be
roep ter kennis is gebracht van eiser, chaussee de Tirlemont 264 te 1370 Saint-Jean
Geest, bij een op 24 september 1997 ter post aangetekende gerechtsbrief, en dat die 
briefwerd teruggezonden naar de rechtbank van eerste aanleg met de vermelding "niet 
afgehaald"; uit geen enkel processtuk blijkt dat de postbeambte een bericht dat hij was 
langsgekomen zou hebben achtergelaten op het adres dat de geadresseerde van de 
gerechtsbriefhad opgegeven, namelijk P.B. nr. 58 te 1370 Geldenaken; derhalve de ken
nisgeving van het verzoekschrift niet overeenkomstig artikel 46, § 2, derde en vierde 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek is gebeurd en zij dus niet regelmatig is; uit het 
rechtsplegingsdossier ook blijkt dat eiser niet is verschenen op de inleidende terecht
zitting zodat de onregelmatige kennisgeving van het verzoekschrift in hoger beroep 
hem belet heeft verweer te voeren en hem dus nadeel he eft berokkend; het bestre
den vonnis dat oordeelt dat het hoger beroep van 24 september 1997 op regelma
tige wijze is ingesteld en het hoger beroep ontvankelijk verklaart, de artikelen 46, § 2, 
derde en vierde lid, 1056, 2°, 1057, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek schendt en te
vens het algemeen beginsel van het recht van verdediging miskent : 

Overwegende dat ingevolge artikel 46, § 2, van het Gerechtelijk Wet
hoek, in de gevallen die de wet bepaalt, de griffier ervoor zorgt dat de ken
nisgeving bij gerechtsbrief geschiedt en deze door de postdienst ter hand ge
steld wordt aan de geadresseerde in persoon of aan diens woonplaats zoals 
bepaald in de artikelen 33, 35 en 39 van voornoemd wetboek; 

Overwegende dat die kennisgeving in de regel moet worden gedaan aan 
de woonplaats die de partij had op de dag van de gedinginleidende akte; dat 
wijziging van woonplaats geen invloed heeft op het lopende proces zolang de 
partij die van woonplaats is veranderd, nalaat dat aan de griffie en de te
genpartij te melden; 

Overwegende dat in casu uit de stukken waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser de griffie en de tegenpartij gemeld had dat hij van 
woonplaats was veranderd; dat de kennisgeving van het verzoekschrift in ha
ger beroep aan het in de processtukken vermelde adres regelmatig is; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

Over het tweede middel : schending van de artikelen 46, § 2, inzonderheid eerste, 
tweede en derde lid, 751, 1042 en 1067 van het Gerechtelijk Wetboek alsook misken
ning van het algemeen beginsel van het recht van verdediging, 

doordat het bestreden vonnis, dat verweersters hoger beroep ontvankelijk en ge
grond verklaart, eiser veroordeelt om aan verweerster het bedrag van 155.008 frank 
plus de wettelijke interest vanaf 25 oktober 1994 en de kosten te betalen en, over
eenkomstig artikel 751 van het Gerechtelijk Wetboek geacht wordt jegens eiser op te
genspraak te zijn gewezen omdat "eiser niet in persoon is verschenen en niemand dat 
voor hem heeft gedaan hoewel hij op grond van artikel 751 van het Gerechtelijk Wet
hoek regelmatig was gedagvaard voor de terechtzitting van 1 september 1998", 

terwijl uit de stukken van de rechtspleging voor de Politierechtbank te Luik blijkt 
dat eiser daar als woonplaats chaussee de Tirlemont 264, 1370 Saint-Jean-Geest had 
opgegeven; uit de stukken van de rechtspleging in hoger beroep blijkt dat de raads
man van verweerster in een brief van 23 maart 1998 gevraagd heeft om op grond van 
751 van het Gerechtelijk Wetboek de rechtsdag te bepalen en erop wees dat eisers 
"woonplaats thans rue de Canevroux 15, 5080 La Bruyere" was, wat een verkeerd adres 
is, en dat de in artikel 751 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde verwittiging door 
de griffier gedaan is op 26 maart 1998 aan de "rue de Canevroux 15 te 5080 Rhisnes" 
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hoewel eisers woonplaats in werkelijkheid rue de Cannevaux, Emines 15 te 5080 La 
Bruyere was, wat blijkt uit bijlage nr. 3; wanneer de partij die in hoger beroep niet 
is verschenen, van woonplaats is veranderd en dat niet aan de tegenpartij of de grif
fier heeft gemeld, de in artikel 751 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde verwitti
ging weliswaar regelmatig ter kennis gebracht kan worden aan haar laatste adres zo
all') dat uit de processtukken blijkt, maar daaruit niet volgt dat de partij die een vonnis 
vordert dat geacht wordt op tegenspraak te zijn gewezen de nieuwe woonplaats van 
de niet verschenen partij niet aan de griffie mag melden, zodat de in die bepaling be
doelde verwittiging aan die nieuwe woonplaats ter kennis wordt gebracht; indien die 
opgegeven nieuwe woonplaats evenwel verkeerd is, waardoor de verwittiging op een 
onjuist adres ter kennis is gebracht, de niet verschenen partij niet geacht kan wor
den regelmatig te zijn gedagvaard op grond van artikel 751 van het Gerechtelijk Wet
hoek; in casu uit geen enkel processtuk blijkt dat de in artikel 751 van het Gerech
telijk Wetboek bedoelde verwittiging overeenkomstig artikel 46, § 2, derde lid, van dat 
wetboek ter kennis is gebracht en met name dat de postbeambte een bericht heeft na
gelaten dat hij langsgekomen is in de rue de Cannevaux, Emines nr. 15 te 5050 La 
Bruyere, zijnde eisers woonplaats; het bestreden vonnis derhalve, in zoverre het over
weegt dat eiser regelmatig is gedagvaard op grond van artikel 751 van het Gerech
telijk Wetboek, de artikelen 46, § 2, inzonderheid eerste, tweede en derde lid, 751, 1042 
en 1067 van het Gerechtelijk Wetboek, dat artikel 751 van dat wetboek in hoger be
roep toepassing doet vinden, schendt en het algemeen beginsel van het recht van ver
dediging miskent : 

Overwegende dat ingevolge artikel 751, § 1, van het Gerechtelijk Wet
hoek de meest gerede partij een vonnis kan vorderen dat geacht wordt op te
genspraak te zijn gewezen, indien zij de partij die niet is verschenen of die 
binnen de vastgestelde termijn geen conclusie heeft genomen, heeft laten ver
wittigen van de plaats, de dag en het uur waarop het vonnis zal worden ge
vorderd, met de mededeling dat dit vonnis zelfs bij haar afwezigheid, een von
nis op tegenspraak zal zijn; dat in hoger beroep de griffier verwittigt bij 
gerechtsbrief; 

Overwegende dat die verwittiging als regelmatig wordt aangemerkt als de 
gerechtsbrief is afgegeven aan de woonplaats van de geadresseerde zoals zij 
in de processtukken is opgegeven; 

Overwegende dat in casu uit die stukken blijkt dat de gerechtsbrief op ver
zoek van verweerster geadresseerd was aan "rue de Canevroux 15 te 5080 
Rhisnes", hoewel dat adres niet in die stukken was opgegeven; 

Overwegende dat hieruit volgt dat eiser niet overeenkomstig artikel 751 
van het Gerechtelijk Wetboek is verwittigd; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis behalve in zoverre dat het 
hoger beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; houdt 
de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; 
verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hoei, zitting hou
dende in hoger beroep. 

9 juni 2000 - 1 e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslag
gever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Draps en Gerard. 
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Nr. 356 

1 e KAMER- 9 juni 2000 

VONNISSEN EN ARRESTEN- BURGERLIJKE ZAKEN- ALGEMEEN- ARTIKEL 753 GER w. 
- PARTIJ DIE BEPALING VAN RECHTSDAG VORDERT- CONCLUSIE- TERMIJNEN -ANDERE PAR
TIJ DIE OM VERDAGING VERZOEKT. 

lngevolge art. 751, § 2, derde en vierde lid, Ger. W., dat toepasselijk is in geval van rechts
dagbepaling op grand van art. 753, kan de partij die de rechtsdagbepaling heeft ge
vorderd uiterlijk op de bepaalde of verdaagde rechtsdag een conclusie neerleggen en 
kan de andere partij, wanneer een dergelijke conclusie wordt neergelegd, om ver
wijzing van de zaak naar de rol of om verdaging ervan naar een nabije datum ver
zoeken; die mogelijkheid om een conclusie neer te leggen, is niet afhankelijk van de 
ontdekking van een nieuw en terzake dienend stuk offeit (1). (Artt. 751, § 2, derde 
en vierde lid, en 753 Ger.W.) 

(ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES N.V. T. J ... E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.99.0029.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 21 oktober 1998 in ha
ger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Neufchateau; 

Over het eerste middel: schending van de artikelen 748, 751, 753 en 1042 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis de conclusie die eiseres op 18 juni 1998 aan de ver
weerders had meegedeeld en op 16 september 1998 had neergelegd, uit het debat weert 
op grond dat "de gedaagde partijen (hier de verweerders) verzoeken dat de conclu
sie van de appelpartij (hier eiseres) uit het debat wordt geweerd", dat "de raads
man van (eiseres) op 17 februari 1998 de griffie aangeschreven heeft om op grond van 
artikel 753 van het Gerechtelijk Wetboek de bepaling van de rechtsdag te vragen", dat 
"de partijen bij gerechtsbriefwerden opgeroepen voor de terechtzitting van 17 juni 1998, 
en dat elk van de (verweerders) (zijn) conclusie respectievelijk op 6 maart en 15 april 
1998 ter griffie had neergelegd", dat "op die terechtzitting, alleen (verweerder) Col
let vertegenwoordigd was, terwijl de andere partijen niet waren verschenen", dat "de 
zaak op zijn verzoek verdaagd werd tot de terechtzitting van 16 september 1998", dat 
"(eiseres), tien dagen voor de zitting, niet om de verwijzing naar de rol overeenkom
stig artikel 751, § 2 had verzocht", dat "de griffie nog dezelfde dag het bericht met de 
datum van het verdaging aan de onderscheiden raadsmannen stuurde" en ten slotte 
dat "bijgevolg, niet aan de voorwaarden van artikel 748, § 2, van het Gerechtelijk Wet
hoek is voldaan en dat (eiseres) overigens de laattijdige neerlegging niet op grond van 
een of ander nieuw gegeven verantwoordde, zodat haar conclusie ambtshalve moet wor
den geweerd", 

terwijl de partij die de toepassing van artikel 753 van het Gerechtelijk Wetboek heeft 
gevorderd, zonder te moeten aantonen dat zich een nieuw en terzake dienend feit heeft 
voorgedaan of aan enig voorafgaand vormvereiste te moeten voldoen, krachtens ar
tikel 751, § 2, van dat wetboek, dat in casu toepasselijk is geworden door de artike
len 753 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek, rechtsgeldig conclusie kan neerleg
gen tot op de dag van de terechtzitting waarop de zaak opnieuw is vastgesteld en het 

(1) Zie Cass., 14 mei 1999, A.R. C.95.0149.N en C.95.0275.N, nr. 281. Zie Ged1: St. Senaat, nr. 
1198-1 1990/1991, p. 11 : "de verwijzing naar de rol en het uitstel hebben een verschillend ge
volg. Bij verwijzing naar de rol houdt het effect van artikel 751 op; bij uitstel wordt het voor
deel van de toepassing van deze bepaling aangehouden." 
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voordeel van die bepalingen kan genieten zonder enig ander gevolg dan, in voorko
mend geval, een nieuwe verdaging of de verwijzing van de zaak naar de rol die be
volen worden op verzoek van de partijen tegen wie zij eerst de toepassing van die be
palingen had gevorderd; het bestreden vonnis derhalve, aangezien het de conclusie die 
eiseres had neergelegd ter zitting van 16 september 1998, waamaar de zaak was ver
wezen, had geweerd op grond dat zij tien dagen voor de terechtzitting van 17 juni 1998 
niet om de verwijzing van de zaak naar de rol had verzocht en dat zij, ter rechtvaar
diging van die laattijdige neerlegging niet "een of ander nieuw gegeven" aanvoerde, 
de artikelen 748, 751, 753 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek schendt: 

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

1. eiseres voor de appelrechters de rechtsdagbepaling van de zaak ge
vraagd heeft op grond van artikel 753 van het Gerechtelijk Wetboek en dat 
de zaak bepaald is op de rechtsdag van 17 juni 1998; 

2. de verweerders hun conclusies neergelegd hebben binnen de termijn van 
twee maanden, zoals vereist bij artikel 751, § 1, vierde lid, van het Gerech
telijk Wetboek; 

3. de zaak, op de terechtzitting van 17 juni 1998, verdaagd is naar 16 sep
tember 1998; 

4. eiseres op die zitting conclusie heeft neergelegd; 
Overwegende dat, ingevolge artikel 751, § 2, derde lid, van het Gerech

telijk Wetboek, dat toepasselijk is in geval van rechtsdagbepaling op grond 
van artikel 753, indien de partij die de toepassing van artikel 753 heeft ge
vorderd, v66r de bepaalde dag conclusie neerlegt, de andere partij om ver
wijzing van de zaak naar de rol of om verdaging ervan naar een nabije da
tum kan verzoeken; 

Dat het artikel 751, § 2, laatste lid, bepaalt dat bij verdaging van de zaak 
het voordeel van de toepassing van artikel 751 blijft bestaan; 

Overwegende dat die bepalingen in die zin moeten worden uitgelegd, ener
zijds, dat, de partij die de toepassing van artikel 753 heeft gevorderd, ui
terlijk op de bepaalde of verdaagde rechtsdag een conclusie kan neerleg
gen en, anderzijds, dat de andere partij, wanneer een dergelijke conclusie 
wordt neergelegd, om verwijzing van de zaak naar de rol of om verdaging er
van naar een nabije datum kan verzoeken; 

Dat de mogelijkheid om een conclusie neer te leggen, bedoeld in artikel 751, 
§ 2, derde lid, niet afhankelijk is van de ontdekking van een nieuw en ter
zake dienend stuk of feit, en geen verband houdt met de bepalingen van ar
tikel 748; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, dat de conclusie die eiseres op de 
dag van de verdaagde terechtzitting heeft neergelegd, ambtshalve weert op 
grond dat "niet aan de voorwaarden van artikel 7 48, § 2, van het Gerech
telijk Wetboek (was) voldaan" en dat eiseres overigens de laattijdige neer
legging niet op grond van een of ander nieuw gegeven verantwoordde", de 
in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis; houdt 
de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; 
verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Aarlen, zitting hou
dende in hoger beroep. 
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9 juni 2000 - 1 e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslag
gever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Gerard. 

Nr. 357 

28 KAMER - 13 juni 2000 

1° HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- RECHTSPLE
GING IN HOGER BEROEP- MILITAIR GERECHTSHOF- STRAFVERZWARING- EENPARIGHEID. 

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE- DIENSTPLICHTZAKEN- STRAFVERZWARING- EEN
PARIGHEID. 

3° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN- NIEUW MIDDEL- NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN 
DE BURGERLIJKE-P ARTIJSTELLING - ONTV ANKELIJKHEID VAN HET MID DEL. 

1 o en 2° Artikel 211bis Wetboek van Strafuordering vindt geen toepassing op de wijze 
van stemmen in het Militair Gerechtshof en de krijgsraden; die aangelegenheid wordt 
geregeld door artikel8 van de besluitwet van 14 september 1918 (1). (Art. 2llbis Sv., 
art. 8 besluitwet 14 sept. 1918.) 

3° Het middel hieruit afgeleid dat de burgerlijke-partijstelling niet ontvankelijk is, kan 
niet voor de eerste maal voor het Hof worden opgeworpen (2). 

(N ... ) 

ARREST 

(A.R. P.98.0810.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 7 mei 1998 door het Mi
litair Gerechtshof te Brussel gewezen; 

Gelet op het arrest van het Hof van 20 oktober 1998, waarbij : 
- de voorziening wordt verworpen in zoverre ze gericht is tegen de be-

slissing waarbij eiser van de feiten LA en I.B wordt vrijgesproken; 
- een prejudiciele vraag wordt gesteld aan het Arbitragehof; 
- de beslissing over de kosten wordt aangehouden; 
Gelet op het arrest van het Arbitragehof van 11 november 1999; 
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen ei

ser ingestelde strafvordering waarbij hij wordt veroordeeld : 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 

schending van artikel 211bis Wetboek van StrafVordering, en voor zoveel als no
dig van de artikelen 10 en 11 van de op 17 februari 1994 gecoordineerde Grondwet, 

(1) Zie Cass., 6 mei 1998, A.R. P.98.0094.F, nr. 224. 

(2) Zie Cass., 4 nov. 1974, A. C., 1975, 298. 
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doordat het Militair Gerechtshofte Brussel, bestendige Nederlandstalige kamer, bij 
arrest van 7 mei 1998 eiser op de strafVordering veroordeelt voor de feiten van de ten
lasteleggingen I C, II A en II B tot een gevangenisstrafvan zes maanden (met uit
stel gedurende een jaar voor de helft ervan) en de door de eerste rechter opgelegde geld
boete, en voor de feiten van tenlastelegging III A tot een gevangenisstrafvan zes 
maanden (met uitstel gedurende eenjaar voor de helft ervan) en de door de eerste rech
ter opgelegde geldboete, en tot de ontzetting van de rechten bedoeld in artikel31, enig 
lid, 1", 3°, 4° en 5° Strafwetboek voor een periode van vijfjaar, en eiser op de bur
gerlijke vordering veroordeelt tot betaling van een schadevergoeding aan de burger
lijke partij, zonder vast te stellen dat deze beslissing bij eenparigheid van stemmen 
werd genomen, 

terwijl de eerste rechter eiser op de strafVordering slechts had veroordeeld voor de 
feiten van tenlasteleggingen II B tot een gevangenisstraf van een maand (met uit
stel gedurende drie jaar) en een geldboete, en voor de feiten van tenlastelegging III 
A tot een gevangenisstrafvan twee maanden (met uitstel gedurende drie jaar) en een 
geldboete, en zich onbevoegd had verklaard uitspraak te doen over de burgerlijke vor
dering jegens eiser; aldus in graad van beroep een strafVerzwaring voorlag ten aan
zien van de door de eerste rechter uitgesproken straffen; overeenkomstig artikel211bis 
Wetboek van StrafVordering eenstemmigheid is vereist voor het gerecht in hoger be
roep om de tegen de beklaagde in eerste aanleg uitgesproken straffen te kunnen ver
zwaren; de omstandigheid dat overeenkomstig artikel8 van de besluitwet van 14 sep
tember 1918 betreffende, onder meer, de wijze van stemmen in het Militair Gerechtshof 
en de krijgsraden, de beslissingen van het krijgsgerechtshof (. .. ) bij meerderheid van 
stemmen worden genomen, niet verhindert dat deze beslissing, zo zij een verzwa
ring ten aanzien van de in eerste aanleg getroffen beslissing uitmaakt, bij eenparig
heid van stemmen moet worden genomen; de strekking van artikel 8 van genoemde 
besluitwet er immers niet kan in schuilen de vereiste van eenparigheid der stem
men, ten aanzien van militairen wier strafzaak in graad van beroep wordt behan
deld door het Militair Gerechtshof, op te heffen bij strafVerzwaring ten opzichte van 
de uitspraak van de krijgsraad, zonder aldus een ontoelaatbare discriminatie tus
sen de beklaagden van gemeen recht en de militaire beklaagden tot stand te bren
gen; het arrest van het Militair Gerechtshofte Brussel derhalve niet wettig een straf
verzwaring kon opleggen lastens eiser, zonder bij eenparigheid van stemmen te zijn 
uitgesproken; uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, niet blijkt dat de 
appelbeslissing bij eenparigheid van stemmen werd genomen, 

zodat het Militair Gerechtshof artikel2llbis Wetboek van StrafVordering schendt, 
minstens het gelijkheidsbeginsel, gehuldigd door de artikelen 10 en 11 van de ge
coiirdineerde Grondwet schendt : 

Overwegende dat artikel 211bis Wetboek van Strafvordering geen toe
passing vindt op de wijze van stemmen in het Militair Gerechtshof en de 
krijgsraden; dat die aangelegenheid immers geregeld wordt door artikel 8 van 
de besluitwet van 14 september 1918 betreffende onder meer de wijze van 
stemmen in het Militair Gerechtshof en de krijgsraden; 

Overwegende dat volgens het arrest van het Arbitragehof, artikel 8, eer
ste lid, besluitwet van 14 december 1918 de artikelen 10 en 11 Grondwet niet 
schendt; 

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; 

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

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 4, eerste lid, en 5, inzonderheid tweede lid, van de wet 

van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme ofxenophobie ingegeven 
daden (zoals van kracht v66r de wijziging bij wet van 12 april1994; het eerste lid van 
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artikel 5 voordien gewijzigd bij wet van 15 februari 1993) en voor zoveel als nodig van 
de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek, 

doordat het Militair Gerechtshof in de bestreden beslissing de burgerlijke vorde
ring van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, dat zich 
ter zitting van 3 juni 1997 burgerlijke partij had gesteld, ontvangt en inwilligt ten be
lope van 15.000 frank, verhoogd met intresten en kosten, op volgende gronden: " ... dat 
de eerste rechter zich onbevoegd heeft verklaard om kennis te nemen van de civiele 
vordering ten overstaan van de eerste beklaagde; dat dit deel van het aangevochten 
vonnis te hervormen is, gelet op de uit te spreken veroordeling van eerste be
klaagde uit hoofde van de feiten van de tenlastelegging I C; dat de burgerlijke par
tij, ingevolge dit feit, een eigen schade opliep; dat ter vergoeding van deze schade, de 
hierna bepaalde schadevergoeding ex aequo et bono wordt toegekend; dat de civiele 
vordering bijgevolg ontvankelijk is en gedeeltelijk gegrond", (arrest p. 14, tweede helft), 

terwijl, overeenkomstig artikel 33, eerste lid, Wet van 15 juni 1899 houdende de eer
ste en tweede titel van het Wetboek van Strafvordering voor het leger, de eis tot her
stelling van de schade veroorzaakt door een misdrijf behorende tot de bevoegdheid der 
militaire rechtsmacht, terzelfdertijd en voor dezelfde rechters kan gebracht worden 
als de openbare rechtsvordering; overeenkomstig het toenmalig artikel5, eerste lid, 
wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenophobie inge
geven daden, zoals van toepassing op onderhavige zaak, de ins telling van openbaar 
nut en verenigingen die aan bepaalde voorwaarden voldoen, en het Centrum voor ge
lijkheid van kansen en voor racismebestrijding, die zich statutair tot doel stellen de 
rechten van de mens te verdedigen of rassendiscriminatie te bestrijden, in rechte kun
nen optreden in alle rechtsgeschillen waartoe de toepassing van de wet van 30 juli 1981 
aanleiding kan geven, wanneer afbreuk is gedaan aan hetgeen zij statutair nastre
ven; overeenkomstig het tweede lid van dit artikel 5 wanneer het gaat om een mis
drijf bedoeld in de artikelen ... 4, eerste lid, en gepleegd tegen natuurlijke perso
nen, de vordering van de ins telling van openbaar nut of van de vereniging alleen 
ontvankelijk is als deze laatste aantoont dat zij de instemming van die personen heeft 
gekregen; artikel 4, eerste lid, van deze wet strafbaar stelt ieder openbaar officier of 
ambtenaar, ieder drager of agent van het openbaar gezag of van de openbare macht 
die een persoon wegens het ras, de huidskleur, de afkomst of de nationale of etni
sche afstamming, de uitoefening van een recht of van een vrijheid, waarop deze per
soon aanspraak kan maken, op willekeurige wijze ontzegt; te dezen de tenlasteleg
ging I Cindie zin omschreven werd: "Als openbaar officier of ambtenaar, drager of 
agent van het openbaar gezag of van de open bare macht, te weten als onderofficier van 
het Belgisch leger, een persoon, namelijk een onbekend gebleven kind uit Somalie we
gens zijn ras, de huidskleur, de afkomst of de nationale of etnische afstamming, de uit
oefening van een recht of van een vrijheid, waarop hij aanspraak kon maken, op wil
lekeurige wijze ontzegd te hebben"; de burgerlijke vordering van het Centrum voor 
gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, derhalve slechts ontvankelijk kon 
worden verklaard wanneer de burgerlijke partij aantoonde dat zij de instemming van 
de persoon, slachtoffer van de bovenbedoelde handeling of gedraging, had gekregen; 
het Militair Gerechtshof niet vaststelt, en uit de stukken waarop het Hof vermag acht 
te slaan niet blijkt dat de burgerlijke partij de instemming had verkregen van het So
malisch kind dat slachtoffer was geweest van de sub tenlastelegging I C beschreven 
feiten; de burgerlijke partijstelling dienvolgens niet wettig ontvankelijk kon wor
den verklaard, en eiser dienvolgens niet wettig kon worden veroordeeld tot betaling 
van een schadevergoeding (schending van alle in de aanhefvan het middel aange
haalde wetsbepalingen) : 

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, niet 
blijkt dat eiser voor de appelrechters de niet-ontvankelijkheid van de 
burgerlijke-partij stelling he eft opgeworpen; 

Dat het middel nieuw en dus niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 
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13 juni 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Biitzler, Draps; J. Oosterbosch, Luik. 

Nr. 358 

2e KAMER- 13 juni 2000 

1 o VERVOER- PERSONENVERVOER- ONGEREGELD BEZOLDIGD VERVOER VAN PERSONEN 
-AUTOCAR-KWALITEITSKEURMERKEN -ARTIKEL 8, § 1, K.B. 25 MAART 1986 -ARTIKEL 5, § 2, 
M.B. 25 MAART 1986 - 'IDEPASSINGSGEBIED. 

2° GEMEENSCHAP EN GEWEST- PERSONENVERVOER- ONGEREGELD BEZOLDIGD VER
VOER VAN PERSONEN -AUTOCAR- KWALITEITSKEURMERKEN- 'IDERISTISCH BELEID. 

1 o en 2° Artikel 5, § 2, van het ministerieel besluit van 25 maart 1986 dat de vervoer
ondernemer verplicht de keurmerken inzake kwaliteit, waaraan de voor ongere
geld vervoer van personen ingezette voertuigen overeenkomstig artikel 8, § 1, van het 
koninklijk besluit van 25 maart 1986 moeten voldoen, aan te brengen op bepaalde 
plaatsen van het voertuig, is van toepassing op elk ongeregeld vervoer van perso
nen, ongeacht het karakter ervan. Deze regeling behoort niet tot het toeristisch be
leid in de zin van de door artikel 4 bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot heruor
ming van de instellingen gedefinieerde culturele aangelegenheden en is derhalve niet 
strijdig met deze wet. (Impliciet.) (1) 

(S ... E.A.) 

ARREST 

(A.R. P.98.0490.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 19 februari 1998 in ho
ger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent; 

Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uit-
maakt; 

Op de beide voorzieningen : 
Over de grieven : 
Overwegende dat de appelrechters de motieven van de eerste rechter tot 

de hunne maken en oordelen dat eisers middelen deze niet ontzenuwen; 
Dat de eerste rechter eisers aanvoering dat kwaliteitskeurmerken van au

tobussen een culturele aangelegenheid is die niet tot de bevoegdheid van de 
federale overheid behoort, verwerpt op grond dat het ministerieel besluit van 
25 maart 1986 een binnen het kader van de besluitwet van 30 december 1946 
genomen uitvoeringsbesluit is met betrekking tot de commerciele uitba
ting van autobussen voor het bezoldigd vervoer van personen en enkel 
voertuig-technische aspecten betreft, onder meer uitrusting en veiligheids
toebehoren; 

(1) Zie Cass., 3 nov. 1992, A.R. 5623, nr. 713. 
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Dat de grief die schending van artikel 149 Grondwet aanvoert, feitelijke 
grondslag mist; 

Overwegende dat artikel 8, § 1, van het koninklijk besluit van 25 maart 
1986 bepaalt dat onverminderd de technische eisen bepaald bij koninklijk be
sluit van 15 maart 1968, de voor ongeregeld vervoer ingezette voertuigen in
zake kwaliteit moeten voldoen aan de voorwaarden die door de minister wor
den vastgesteld; 

Dat de kwaliteitsvoorwaarden worden bepaald bij ministerieel besluit van 
dezelfde datum en dat artikel 5, § 2, van dit besluit de vervoerondernemer 
verplicht de kwaliteitskeurmerken op bepaalde plaatsen van het voertuig aan 
te brengen; 

Dat een regeling inzake de kwaliteit van voertuigen die voor ongeregeld 
vervoer van personen worden ingezet elk ongeregeld vervoer van perso
nen betreft ongeacht het karakter ervan; 

Dat de grief die aanvoert dat artikel 5, § 2, ministerieel besluit van 25 
maart 1986 strijdig is met de wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van 
de instellingen, 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 voorzieningen; veroordeelt de eisers in de kos
ten. 

13 juni 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat
generaal - Advocaat : mr. L. Lacroix, Gent. 

Nr. 359 

2e KAMER- 13 juni 2000 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- BESLISSING BIJ VER
STEK GEWEZEN- VOORWAARDE. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- KWALIFICATIE DOOR 
DE RECHTER AAN ZIJN BESLISSING GEGEVEN- BEOORDELING DOOR HET HOF VAN CAS SA
TIE. 

3° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKE
NING - STRAFVORDERING- DUUR, BEGIN EN EINDE -BEGIN - CASSATIEBEROEP TIJDENS DE 
GEWONE TERMIJN VAN VERZET - ONTV ANKELIJKHEID. 

1 o Wanneer de beklaagde op de eerste zitting werd ondervraagd en het openbaar mi
nisterie in zijn aanwezigheid heeft gevorderd, maar niet blijkt dat hij op die zit
ting, en evenmin op de latere zitting waarnaar de zaak op zijn verzoek werd ver
daagd teneinde hem toe te laten een raadsman te raadplegen maar waarop hi} niet 
is verschenen en waarop de zaak in beraad werd gena men, in de gelegenheid werd 
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gesteld ten grande verweer te voeren over de hem ten laste gelegde feiten, wordt de 
beslissing bij verstek gewezen (1). 

2° Het Hof beslist, op grand van de stukken van de rechtspleging waarop het ver
mag acht te slaan, dat een beslissing bij verstek gewezen werd, niettegenstaande die 
beslissing zelfvermeldt dat ze op tegenspraak werd gewezen (2). 

3° Niet ontvankelijk is de voorziening die wordt ingesteld v66r het verstrijken van de 
gewone termijn van verzet. (Artt. 187, 373 en 413 Sv.) (3) 

(S ... ) 

ARREST 

CAR. P.00.0480.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 februari 2000 door het 
Hof van Beroep te Anwerpen gewezen; 

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat op de terechtzitting van 11 januari 2000 van het Hofvan Beroep 
te Antwerpen eiser werd ondervraagd, het openbaar ministerie in zijn aan
wezigheid heeft gevorderd en de zaak op zijn verzoek naar de zitting van 18 
januari 2000 werd verdaagd teneinde hem toe te laten een raadsman te raad
plegen; dat op die terechtzitting eiser niet verschenen is en de zaak in be
raad werd genomen en voor uitspraak werd vastgesteld op 15 februari 2000, 
dag waarop het bestreden arrest werd gewezen; 

Overwegende dat eiser weliswaar ondervraagd werd en de vorderingen van 
het openbaar ministerie heeft bijgewoond, maar dat niet blijkt dat hij op de 
vermelde zitting van 11 januari 2000 in de gelegenheid werd gesteld ten 
grande verweer te voeren over de hem ten laste gelegde feiten; 

Dat hieruit blijkt dat het bestreden arrest ten aanzien van eiser bij ver
stek werd uitgesproken niettegenstaande het vermeldt dat het op tegen
spraak werd gewezen; 

Overwegende dat het cassatieberoep werd ingesteld alhoewel de gewone 
termijn van verzet nog niet was verstreken; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat het Hof geen acht slaat op eisers memorie die geen be
trekking heeft op de ontvankelijkheid van de voorziening; 

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

13 juni 2000 - 28 kamer - Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever : de h. Maffei - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat
generaal. 

(1) Cass., 9 jan. 1990, A.R. 2340, nr. 279. 

(2) Cass., 19 jan. 1999, A.R. P.96.1516.N, nr. 29. 

(3) Zie noot 2. 
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Nr. 360 

26 KAMER - 13 juni 2000 

1 o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP 
- STRAFVORDERING- GEMIS AAN BELANG OF BESTAANSREDEN- RAADKAMER- BUITEN
VERVOLGINGSTELLING- GEEN UITSPRAAK OVER OPGEWORPEN ONREGELMATIGHEDEN, VER
ZUIMEN OF NIETIGHEDEN- ONTVANKELIJKHEID. 

2° ONDERZOEKSGERECHTEN- RAADKAMER- BUITENVERVOLGINGSTELLING- GEEN 
UITSPRAAK OVER OPGEWORPEN ONREGELMATIGHEDEN, VERZUIMEN OF NIETIGHEDEN
CASSATIEBEROEP- ONTVANKELIJKHEID. 

1 o en 2° Niet ontvankelijk bij gebrek aan be lang is de voorziening van de inverden
kinggestelde tegen de beschikking van de raadkamer die, zonder uitspraak te doen 
over de door hem opgeworpen onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden als be
doeld in artikel131, § 1, Wetboek van Strafvordering, verklaart dater ten zijn aan
zien geen reden tot vervolging is, daar deze beslissing, weze het voorlopig, een einde 
stelt aan de strafvervolging, zodat de onregelmatigheden, verzuimen en nietighe
den, die deze strafvordering zouden aantasten, hem niet kunnen benadelen. Dit be
lang zal slechts bestaan wanneer het gerechtelijk onderzoek, op vordering van het open
baar ministerie, opnieuw heropend wordt, waarbij het recht van de 
inverdenkinggestelde, om op dat ogenblik alle door de wet bepaalde rechtsmidde
len aan te wenden, onverkort blijft. (Artt. 128, 131, § 1, 135, 246 en 247 Sv.) 

(M ... ) 

ARREST 

(A.R. P.00.0531.N) 

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 25 februari 2000 door 
de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde gewe
zen; 

Gelet op eisers verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht en daarvan deel 
uitmaakt; 

Overwegende dat de bestreden beschikking verklaart dat er ten aanzien 
van eiser geen reden tot vervolging is; 

Overwegende dat eiser geen belang heeft om tegen deze beslissing op te 
komen daar zij, weze het voorlopig, een einde stelt aan de strafvervolging; 
dat het feit dat het onderzoeksgerecht geen uitspraak gedaan heeft over de 
door eiser opgeworpen onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden als be
doeld in artikel131, § 1, Wetboek van Strafvordering, dergelijk belang niet 
oplevert; dat vermits de strafvordering thans niet wordt verdergezet, de on
regelmatigheden, verzuimen en nietigheden die deze strafvordering zou
den aantasten, eiser immers niet kunnen benadelen; 

Overwegende dat eisers belang om onregelmatigheden, verzuimen of nie
tigheden als bedoeld in artikel131, § 1, Wetboek van Strafvordering aan te 
vechten en om gronden van niet ontvankelijkheid of van verval van de straf
vordering op te werpen, slechts zal bestaan in het geval dat het gerechte
lijk onderzoek opnieuw op vordering van het openbaar ministerie her
opend wordt; dat zijn recht om op dat ogenblik desaangaande alle door de 
wet bepaalde rechtsmiddelen aan te wenden, onverkort blijft; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk is; 
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Overwegende dat het Hof geen acht slaat op de middelen die geen be
trekking hebben op de ontvankelijkheid van de voorziening; 

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

13 juni 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Maffei - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat
generaal. 

Nr. 361 

2e KAMER - 13 juni 2000 

1 o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKE
NING- STRAFVORDERING- VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING)- VER
ZOEK OM BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELING TE VERRICHTEN - TAALGEBRUIK IN 
GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935)- BESCHIKKING VAN DE ONDERZOEKSRECHTER- ON
ONTVANKELIJK VERZOEK- HOGER BEROEP- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- GEEN 
ONDERZOEK VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE PROCEDURE OF VAN DE STRAFVORDERING
ONTV ANKELIJKHEID. 

2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- VERZOEK OM BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELING 
TE VERRICHTEN- TAALGEBRUIK IN GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935)- BESCHIKKING VAN 
DE ONDERZOEKSRECHTER- ONONTVANKELIJK VERZOEK- HOGER BEROEP- KAMER VAN IN
BESCHULDIGINGSTELLING- GEEN ONDERZOEK VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE PROCE
DURE OF VAN DE STRAFVORDERING- CASSATIEBEROEP- ONTVANKELIJKHEID. 

3° ONDERZOEKSGERECHTEN- VERZOEK OM BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELING TE 
VERRICHTEN - TAALGEBRUIK IN GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) - BESCHIKKING VAN DE 
ONDERZOEKSRECHTER- ONONTVANKELIJK VERZOEK- HOGER BEROEP- KAMER VAN INBE
SCHULDIGINGSTELLING- GEEN ONDERZOEK VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE PROCEDURE 
OF VAN DE STRAFVORDERING- CASSATIEBEROEP- ONTVANKELIJKHEID. 

4 o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- VORMEN- VORM VAN HET CASSATIEBEROEP EN 
VERMELDINGEN -AKTE VAN VOORZIENING GESTELD IN EEN ANDERE TAAL DAN DIE VAN DE BE
STREDEN BESLISSING- GEVOLG. 

5° TAALGEBRUIK- GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935)- IN CASSATIE- STRAFZAKEN
CASSATIEBEROEP -AKTE VAN VOORZIENING GESTELD IN EEN ANDERE TAAL DAN DIE VAN DE 
BESTREDEN BESLISSING - GEVOLG. 

6° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- AFSTAND- ALGEMEEN- VORM- AKTE VAN AF
STAND GESTELD IN EEN ANDERE TAAL DAN DIE VAN DE BESTREDEN BESLISSING- GEVOLG. 

7o TAALGEBRUIK-,- GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935)- IN CASSATIE- STRAFZAKEN
CASSATIEBEROEP -AFSTAND- AKTE VAN AFSTAND GESTELD IN EEN ANDERE TAAL DAN DIE 
VAN DE BESTREDEN BESLISSING- GEVOLG. 

1 o, 2° en 3° Niet ontvankelijk is de voorziening, ingesteld voor de eindbeslissing, te
gen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de beroepen beschik
king van de onderzoeksrechter bevestigt op grand dat het verzoekschrift, neerge
legd met toepassing van de artikelen 61quinquies en 127, vierde lid, Wetboek van 



Nr. 361 HOF VAN CASSATIE 1087 

Strafvordering, wegens miskenning van de wet van 15 juni 1935 betreffende het taal
gebruik in gerechtszaken, onontvankelijk is, aangezien deze beslissing geen uit
spraak doet over de onregelmatigheden, verzuimen ofnietigheden als bedoeld bij ar
tikel 131, § 1, of over de verwijzingsbeschikking of over een grand van niet
ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering en aldus niet gewezen werd met 
toepassing van artikel 235bis, maar uitsluitend met toepassing van de artikelen 
61quinquies en 127, vierde lid, en evenmin een eindbeslissing is in de zin van ar
tikel416 van dit wetboek. (Artt. 61quinquies, 127, vierde lid, 131, § 1, 235bis en 416 
Sv.) (1) 

4 o en 5° Niet ontvankelijk is de voorziening, wanneer de akte waarbij het cassatie
beroep werd ingesteld, nietig is omdat zij opgesteld is in een andere taal dan die van 
de bestreden beslissing. (Art. 27 en 40 wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in 
gerechtszaken.) (2) 

6° en 7° Niet ontvankelijk is de voorziening, wanneer de akte waarbij het cassatie
beroep werd ingesteld, nietig is omdat zij opgesteld is in een andere taal dan die van 
de bestreden beslissing. (Artt. 27 en 40 wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in 
gerechtszaken.) 

(B ... ) 

ARREST 

(A.R. P.00.0547.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 maart 2000 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling; 

I. Op de voorziening nr. 124 : 
Overwegende dat het bestreden arrest de beroepen beschikking van de on

derzoeksrechter bevestigt op grond dat het verzoekschrift neergelegd met toe
passing van de artikelen 61quinquies en 127, vierde lid, Wetboek van Straf
vordering, wegens miskenning van de wet van 15 juni 1935 betreffende het 
taalgebruik in gerechtszaken, onontvankelijk is; 

Dat deze beslissing geen uitspraak doet over onregelmatigheden, verzui
men ofnietigheden als bedoeld bij artikel131, § 1, van hetzelfde wetboek of 
over de verwijzingsbeschikking of over een grand van niet-ontvankelijkheid 
of van verval van de strafvordering; dat zij aldus geen uitspraak doet met 
toepassing van artikel 235bis, maar uitsluitend gewezen werd met toepas-' 
sing van de artikelen 61quinquies en 127, vierde lid, van dit wetboek; 

Overwegende dat het bestreden arrest evenmin een eindbeslissing is in de 
zin van artikel 416 Wetboek van Strafvordering; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk is; 
Overwegende dat het Hof geen acht slaat op eisers memorie die geen be

trekking heeft op de ontvankelijkheid van de voorziening; 
II. Op de voorziening nr. 125 : 
Overwegende dat mr. Paul Delbouille, advocaat bij de balie te Luik, na

mens eiser verklaart afstand van de voorziening te doen; 
Overwegende dat wanneer, zoals te dezen, de bestreden beslissing in het 

Nederlands werd gewezen, overeenkomstig artikel27 van de wet van 15 juni 
1935 op het taalgebruik in gerechtszaken, de rechtspleging voor het Hof in 

(1) Zie Cass., 11 mei 1999, A.R. P.99.0489.N, nr. 278. 

(2) Zie Cass., 1 maart 1989, A.R. 7300, nr. 372. 

-,-;::·~ 
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het Nederlands wordt gevoerd; dat zulks inhoudt dat de akte waarbij af
stand van de voorziening wordt gedaan in het N ederlands moet worden op
gesteld; 

Overwegende dat de akte van afstand in de Franse taal is opgesteld, zo
dat het Hofer geen acht op slaat; 

Overwegende dat de hierbovenvermelde regel voor gevolg heeft dat de akte 
waarbij het cassatieberoep werd ingesteld, in het Nederlands diende te wor
den opgesteld; 

Dat vermits de akte waarbij het cassatieberoep werd ingesteld, opge
steld is in de Franse taal, de voorziening niet ontvankelijk is; 

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

13 juni 2000 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Maffei - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat
generaal. 

Nr. 362 

2e KAMER - 13 juni 2000 

1° SLAG EN EN VERWONDINGEN. DODEN- OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VER
WONDINGEN EN OPZETTELIJK DO DEN- DOODSLAG- POGING TOT MOORD- POGING TOT DOOD
SLAG- VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN- MEERDAADSE SAMENLOOP- TOEPASSELIJKE 
STRAF. 

2° STRAF- VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. VERSCHONINGSGRONDEN- OPZETTELIJK TOE
BRENGEN VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DOD EN- DOODSLAG- POGING TOT MOORD 
- POGING TOT DOODSLAG- MEERDAADSE SAMENLOOP - TOEPASSELIJKE STRAF. 

3° STRAF- SAMENLOOP- MEERDAADSE- OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDIN
GEN EN OPZETTELIJK DODEN- DOODSLAG- POGING TOT MOORD- POGING TOT DOODSLAG 
- VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN- TOEPASSELIJKE STRAF. 

4o HOF VAN ASSISEN- EINDARREST- ONWETTIGE STRAF- CASSATIE- OMVANG. 

5° CASSATIE - VERNIETIGING. OMVANG- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- BEKLAAGDE 
EN VERDACHTE- HOF VAN ASSISEN- ONWETTIGE STRAF- VERZACHTENDE OMSTANDIGHE
DEN. 

1 o, 2° en 3 o Bij samenloop van doodslag, paging tot moord en paging tot doodslag kan, 
na aanneming van verzachtende omstandigheden, in toepassing van artikel 62 
Strafwetboek, dat bepaalt dat alleen de zwaarste straf wordt uitgesproken en dat die 
straf zelfs tot vijf jaar boven het maximum kan worden verhoogd indien zij be
staat in opsluiting van niet meer dan twintig jaar, geen straf hager dan vijfentwin
tig jaar opsluiting worden toegepast. (Artt. 51, 52, 62, 79, 80, 393 en 394 Sw.) (1) 

(1) VANHOUDT, C.J., en CALEWAERT, W., Belgisch Strafrecht, deel II, nr. 1023; DUPONT, L., en VER
STRAETEN, R., Handboek Belgisch Strafrecht, nr. 921: de regels betreffende de verzachtende om
standigheden dienen toegepast te worden v66r de regels inzake de samenloop. 
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4° en 5° In geval van onwettigheid van de door het hofvan assisen uitgesproken straf 
wordt alleen de straf vernietigd en wordt de zaak verwezen naar een ander hof van 
assisen dat, krachtens artikel 434 Wetboek van Strafvordering, op de reeds door de 
jury gedane schuldigverklaring zijn arrest wijst overeenkomstig de artikelen 362 en 
volgende van dit wetboek, zonder daarbij evenwel gebonden te zijn door de beslis
sing over de verzachtende omstandigheden. (lmpliciet.) (2) 

(S ... ) 

ARREST 

(A.R. P.00.0629.N) 

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten nr. 5 en 6, respectievelijk op 
23 en 31 maart 2000 door het Hof van As sis en van de provincie Antwer
pen gewezen; 

Gelet op eisers memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uit-
maakt; 

A. Op de voorziening tegen het arrest nr. 5 van 23 maart 2000 : 
Over het middel : 
Overwegende dat eiser door het hof van assisen schuldig werd bevon

den aan doodslag (telastlegging A), paging tot doodslag (telastlegging Bl) en 
paging tot moord (telastlegging B2); 

Overwegende dat deze feiten, met toepassing van de artikelen 51, 52, 80, 
393 en 394 Strafwetboek, gestraft worden met opsluiting van twintig tot der
tig jaar (telastlegging A), opsluiting van vijftien tot twintig jaar of van tien 
jaar tot vijftien jaar, door opsluiting van vijf tot tien jaar of door gevange
nisstraf van ten minste drie jaar (telastlegging Bl) en opsluiting van twin
tig tot dertig jaar, door opsluiting van vijftien tot twintig jaar of van tien tot 
vijftien jaar, door opsluiting van vijf tot tien jaar of door gevangenisstraf van 
ten minste drie jaar (telastlegging B2); 

Overwegende dat bij aanneming van verzachtende omstandigheden deze 
misdaden overeenkomstig de artikelen 79 en 80 Strafwetboek vatbaar zijn 
voor een bestra:ffing van ten hoogste twintig jaar opsluiting voor de telast
leggingen A en B2 en van ten hoogste vijftien jaar opsluiting voor de telast
legging Bl; 

Overwegende dat bij samenloop van verscheidene misdaden overeenkom
stig artikel 62 Strafwetboek, aileen de zwaarste straf wordt uitgesproken; 
dat die straf zelfs tot vijfjaar hoven het maximum kan worden verhoogd, in
dien zij bestaat in opsluiting van niet meer dan twintig jaar; 

Overwegende dat het arrest ten aanzien van eiser verzachtende omstan
digheden aanneemt; 

Overwegende dat te dezen aldus geen straf hager dan 25 jaar opsluiting 
kon worden toegepast; 

Overwegende dat het arrest eiser wegens de feiten waaraan hij schuldig 
werd verklaard, veroordeelt tot dertig jaar opsluiting en hem levenslang ont
zet uit de rechten bepaald bij artikel31, 1 tot en met 6, Strafwetboek; dat 
het aldus de uitgesproken straf niet naar recht verantwoordt; 

(2) Cass., 22 juli 1988, A.R. 6919, nr. 685, en, met de conclusie van advocaat-generaal R. De
clercq in Bull. en Pas., I, nr. 685. 
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Overwegende dat wat de verklaring van de jury betreft, de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn gena
men en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen; 

Overwegende dat het arrest vernietigd wordt omdat het een andere straf 
oplegt dan deze welke de wet op zodanige misdaad stelt, zodat krachtens ar
tikel434 Wetboek van Strafvordering het hofvan assisen waarnaar de zaak 
wordt verwezen, op de reeds door de jury gedane schuldigverklaring zijn ar
rest overeenkomstig de artikelen 362 en volgende van dit wetboek wijst; 

B. Op de voorziening tegen het arrest nr. 6 van 31 maart 2000: 
Overwegende dat dit arrest uitsluitend uitspraak doet op civielrechte

lijk gebied; 
Overwegende dat eiser geen middel aanvoert; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest nr. 5 van 23 maart 2000 
in zoverre het uitspraak doet over de straf; verwerpt de voorzieningen voor 
het overige; veroordeelt eiser in twee derde der kosten en laat de overige kos
ten ten laste van de Staat; beveelt dat van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; verwijst deal
dus beperkte zaak naar het Hof van Assisen van de provincie Limburg. 

13 juni 2000 - 26 kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Maffei - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat
generaal - Aduocaten : mrs. V. van Aelst, Brussel; E. Gauquie, Antwerpen. 

Nr. 363 

26 KAMER - 13 juni 2000 

1 o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6- RECHT 
OP EEN EERLIJK PROCES - ONDERZOEKSGERECHTEN - UITLEVERING- UITVOERBAAR
VERKLARING VAN EEN DOOR DE BUITENLANDSE OVERHEID VERLEEND BEVEL TOT AANHOU
DING. 

2° UITLEVERING- ONDERZOEKSGERECHTEN- UITVOERBAARVERKLARING VAN EEN DOOR 
DE BUITENLANDSE OVERHEID VERLEEND BEVEL TOT AANHOUDING- ARTIKEL 6 E.V.R.M. 

3° RECHT VAN VERDEDIGING - STRAFZAKEN - ONDERZOEKSGERECHTEN 
UITVOERBAARVERKLARING VAN EEN DOOR DE BUITENLANDSE OVERHEID VERLEENDE BE
VEL TOT AANHOUDING- ARTIKEL 6 E.V.R.M. 

4 ° ONDERZOEKSGERECHTEN- UITLEVERING- UITVOERBAARVERKLARING VAN EEN 
VREEMD AANHOUDINGSBEVEL- TAAK VAN RET ONDERZOEKSGERECHT. 

5o UITLEVERING- ONDERZOEKSGERECHTEN- UITVOERBAARVERKLARING VAN EEN 
VREEMD AANHOUDINGSBEVEL- TAAK VAN RET ONDERZOEKSGERECHT. 

6° INTERNATIONALE VERDRAGEN- VERDRAG VAN 24 APRIL 1963 INZAKE CONSU
LAIR VERKEER- ARTlKEL 36B- CONSULAIRE BIJSTAND- VERBINDING EN CONTACT MET ON
DERDANEN VAN DE ZENDSTAAT- AANGEHOUDEN VREEMDELING- INKENNISSTELLING VAN 
ZIJN RECHTEN- VERPLICHTING VAN DE VERBLIJFSTAAT- VERZUIM- UITLEVERING-
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ONDERZOEKSGERECHTEN- UITVOERBAARVERKLARING VAN EEN VREEMD AANHOUDINGSBE
VEL- RECHT VAN VERDEDIGING- TOEPASSING. 

7o UITLEVERING- INTERNATIONALE VERDRAGEN- VERDRAG VAN 24 APRIL 1963 INZAKE 
CONSULAlR VERKEER- ARTIKEL 36B- CONSULAIRE BIJSTAND- VERBINDING EN CONTACT MET 
ONDERDANEN VAN DE ZENDSTAAT -AANGEHOUDEN VREEMDELING- IN KENNISSTELLING VAN 
ZIJN RECHTEN- VERPLICHTING VAN DE VERBLIJFSTAAT- VERZUIM- ONDERZOEKSGERECHTEN 
- UITVOERBAARVERKLARING VAN EEN VREEMD AANHOUDINGSBEVEL- RECHT VAN VERDE
DIGING- TOEPASSING. 

go RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- UITLEVERING- INTERNATIONALE VER
DRAGEN- VERDRAG VAN 24 APRIL 1963 INZAKE CONSULAIR VERKEER- ARTIKEL 36B- CON
SULAlRE BIJSTAND- VERBINDING EN CONTACT MET ONDERDANEN VAN DE ZENDSTAAT -AAN
GEHOUDEN VREEMDELING- INKENNISSTELLING VAN ZIJN RECHTEN - VERPLICHTING VAN DE 
VERBLIJFSTAAT- VERZUIM- ONDERZOEKSGERECHTEN- UITVOERBAARVERKLARING VAN EEN 
VREEMD AANHOUDINGSBEVEL- TOEPASSING. 

1°, 2° en 3° Artikel 6 E. VR.M. is niet van toepassing op de rechtspleging voor de 
onderzoeksgerechten, tenzij wanneer deze uitspraak doen over de gegrondheid van 
de telastlegging of over een betwisting die burgerlijke rechten of verplichtingen tot 
voorwerp heeft, en heeft derhalve geen betrekking op het recht van verdediging voor 
de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de uitvoerbaarverklaring van een be
vel tot aanhouding uitgevaardigd door een buitenlandse overheid. (Art. 6 E.V.R.M.; 
art. 3 Uitleveringswet.) (1) 

4° en 5° Wanneer de onderzoeksgerechten in geval van een verzoek tot uitlevering uit
gaande van een buitenlandse overheid uitspraak doen over de uitvoerbaarheid van 
een door deze uitgevaardigd bevel tot aanhouding of een gelijkaardige titel, gaan zij, 
mits eerbiediging van het recht van verdediging, enkel na of de overgelegde titel aan 
de wettelijke en verdragsrechtelijke vereisten inzake uitlevering voldoet. (Art. 3 
Uitleveringswet.) (2) 

6°, 7o en go Het enkele feit dat een buitenlandse onderdaan, die ingevolge een ver
zoek tot uitlevering in Belgie aangehouden is, door de Belgische overheid niet in ken
nis is gesteld van zijn rechten bepaald bij artikel 36b van het Verdrag van 24 april 
1963 inzake consulair verkeer, levert geen miskenning op van het recht van verde
diging tijdens de procedure van uitvoerbaarverklaring van het bevel tot aanhou
ding dat door een buitenlandse overheid tegen hem is uitgevaardigd, aangezien de 
verplichtingen bepaald in deze verdragsbepaling enkel tot doel hebben de consu
laire werkzaamheden te vergemakkelijken, maar vreemd zijn aan de regelmatig
heid van het buitenlands bevel tot aanhouding. (Art. 36b Verdrag van 24 april 1963 
inzake consulair verkeer; art. 3 Uitleveringswet.) 

(D ... ) 

ARREST 

(A.R. P.00.07gg,N) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 12 mei 2000 gewezen door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 

(1) Cass., 3 maart 1992, A.R. 6291, nr. 349. 

(2) Zie Cass., 31 mei 1995, A.R. P.95.0523.F, nr. 272. 
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Over het eerste middel, gesteld als volgt : 

schending van artikel 36 van het Verdrag van Wenen dd. 24.04.1963 inzake con
sulair verkeer, artikel6, lid 3, van het Europees Verdrag ter Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, artikel 149 van de Gecoiirdineerde 
Grondwet en van het algemeen rechtsbeginsel van het recht op een eerlijk proces en 
de rechten van verdediging, 

doordat het hofvan beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, tot de beslissing kwam 
om het hoger beroep ongegrond te verklaren en de bestreden beschikking te beves
tigen op grond van onder meer de volgende overwegingen : 

"(. .. ) dat het Verdrag van Wenen inzake consulair verkeer van 24 april1963 tot doel 
heeft de uitoefening van de consulaire werkzaamheden, zoals omschreven in het ver
drag, met onderdanen te vergemakkelijken; 

(. .. ) dat te dezen van enige schending van de rechten van verdediging en/of mis
kenning van het recht op een eerlijk proces geen sprake kan zijn, nu zelfs niet blijkt 
dat de betrokkene verzocht heeft om zijn consulaire post in te lichten", 

terwijl artikel 36b van het Verdrag van Wenen van 24 april 1963 bepaalt dat de be
doelde overheden de betrokken persoon onverwijld zullen inlichten over zijn rech
ten zoals bepaald in deze subparagraaf die handelt over het recht om bijstand te krij
gen van de consul van zijn land, en uit geen enkel stuk uit het dossier blijkt dat 
opzichtens eiser in cassatie voldaan werd aan deze bepaling en waarbij de vaststel
ling dat eiser in cassatie niet zelfverzocht heeft om zijn consulaire post in te lich
ten voorbijgaat aan de bepalingen zelf van artikel 36b dat een verplichting oplegt aan 
de vrijheidsberovende instantie en niet aan de vreemdeling die in hechtenis wordt ge
nomen, ter vrijwaring van zijn rechten van verdediging en zijn recht op een eerlijk pro
ces, 

en terwijl eiser in cassatie op omstandige wijze in conclusie de schending van ar
tikel 36b van het Verdrag van Wenen van 24 april1963 opwierp door te stellen dat : 

"Aangezien (eiser) beroep aantekende tegen de beschikking van de raadkamer om
dat zijn rechten geschonden werden; 

Dat inderdaad bij nazicht van het dossier, tot de vaststelling dient gekomen te wor
den dat (eiser) niet op de hoogte werd gebracht van zijn rechten zoals uitdrukkelijk 
voorzien in het Verdrag van Wenen van 24 februari 1963 betreffende de consulaire be
trekkingen; 

Dat artikel 36b uitdrukkelijk voorziet : 'The said authorities shall inform the per
son concerned without delay of his rights under this sub-paragraph ... ' (bedoeld wordt 
the right to consul); 

Nergens in het dossier is er enig spoor te vinden van het feit dat (eiser) op de hoogte 
gesteld werd van zijn rechten; 

Dat dit op de hoogte stellen van essentieel belang was voor (eiser) teneinde hem in 
staat te stellen een adequate houding aan te nemen opzichtens de vordering van de 
Duitse overheden; 

Dat het hebben van een raadsman daaraan totaal niets wijzigt; 

Dat wegens miskenning van de totaliteit van artikel 36 van het Verdrag van We
nen van 24 april 1963 de ganse procedure nietig is, niet in het minst wegens scherr
ding van de rechten voorzien in het EVRM (onder meer het recht op een eerlijk pro
ces, met kennis van zaken conform artikel 36 Verdrag van Wenen); 

Dat (eiser) de kamer van inbeschuldigingstelling dan ook verzoekt de uitleverings
procedure nietig te verklaren op die basis", 

zodat de beslissing van het bestreden arrest onwettig is (schending van artikel 36b 
van het Verdrag van Wenen) en hiermee artikel 6.3 van het Europees Verdrag tot be
scherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden schendt, niet 
wettig verantwoord is omdat het hof (van beroep) door niet nate gaan of de Bel
gische autoriteiten gehandeld hebben volgens de bepalingen van voornoemd artikel 
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36b van het Verdrag van Wenen van 24 april1963, uw Hofin de onmogelijkheid plaatst 
om dit nate gaan (schending van artikel149 van de Gecoordineerde Grondwet) en niet 
naar genoegen van recht gemotiveerd is nu het bestreden arrest niet antwoordt op het 
omstandig verweer ter zake gevoerd door huidig eiser in cassatie (schending van ar
tikel 149 van de Gecoordineerde Grondwet) : 

Overwegende dat artikel 6 E.V.R.M. niet van toepassing is op de rechts
pleging voor de onderzoeksgerechten, tenzij wanneer deze uitspraak doen over 
de gegrondheid van de telastlegging of over een betwisting die burgerlijke 
rechten of verplichtingen tot voorwerp heeft; dat deze verdragsbepaling der
halve geen betrekking heeft op het recht van verdediging voor de onderzoeks
gerechten die uitspraak doen over de uitvoerbaarverklaring van een bevel 
tot aanhouding uitgevaardigd door een buitenlandse overheid; 

Overwegende dat de onderzoeksgerechten, wanneer zij in geval van een 
verzoek tot uitlevering uitgaande van een buitenlandse overheid uit
spraak doen over de uitvoerbaarheid van een door deze uitgevaardigd be
vel tot aanhouding of een gelijkaardige titel, mits eerbiediging van het recht 
van verdediging enkel nagaan of de overgelegde titel aan de wettelijke en 
verdragsrechtelijke vereisten inzake uitlevering voldoet; 

Overwegende dat de verplichtingen, bepaald in artikel 36b, in fine, van het 
Verdrag van 24 april1963 inzake consulair verkeer, enkel tot doel hebben 
de consulaire werkzaamheden met onderdanen, zoals in dit verdrag om
schreven, te vergemakkelijken, maar vreemd zijn aan de regelmatigheid van 
een buitenlands bevel tot aanhouding op grond waarvan een verzoekende 
Staat aan de Belgische overheid de uitlevering van een buitenlandse on
derdaan vraagt; 

Dat het enkele feit dat een buitenlandse onderdaan die ingevolge een ver
zoek tot uitlevering in Belgie aangehouden is, door de Belgische overheid niet 
in kennis is gesteld van zijn rechten bepaald bij artikel 36b van het voor
melde verdrag van 24 april 1963, geen miskenning van het recht van ver
dediging tijdens de procedure van uitvoerbaarverklaring van het bevel tot 
aanhouding dat door een buitenlandse overheid tegen hem is uitgevaar
digd, oplevert; 

Dat het middel in zoverre faalt naar recht; 

Overwegende, voor het overige, dat het arrest door de in het middel weer
gegeven reden eisers conclusie beantwoordt; 

Dat het middel in zoverre 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; 

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

13 juni 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Maffei - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat
generaal - Advocaat : mr. R. Vanhoy land, Hasselt. 
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Nr. 364 

ze KAMER- 14 juni 2000 

HERZIENING- ADVIES EN VERWIJZING TOT HERZIENING- NIEUW FElT- ADVIES VAN HET 
HOF VAN BEROEP- CONTROLE DOOR HET HOF VAN CASSATIE- VERWIJZING. 

Wanneer het hofvan beroep, dat belast wordt met het onderzoek van een verzoek tot her
ziening, waarin een nieuw feit aangevoerd wordt en dat betrekking heeft op een door 
de raadkamer van een rechtbank van eerste aanleg uitgesproken internering en het 
gemotiveerd advies uitbrengt dat er grand bestaat tot herziening, vernietigt het Hof 
van Cassatie, na te hebben vastgesteld dat de bij art. 445 Sv. voorgeschreven vorm
vereisten in acht zijn genomen, de beslissing tot internering en verwijst het de zaak 
naar de kamer van inbeschuldigingstelling van het hofvan beroep (1). (Art. 445 Sv.) 

(E ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.99.1678.F) 

RET HOF; - Gelet op het arrest, dat op 26 januari 2000 (2) door het Hof 
is gewezen, en waarin het Hof van Beroep te L. bevolen wordt het verzoek 
van de Minister van Justitie te onderzoeken, dat strekt tot herziening van 
de in kracht van gewijsde gegane beschikking die de raadkamer van de Recht
bank van Eerste Aanleg te V. op 6 september 1991 heeft gewezen, in zo
verre die beslissing de internering beveelt van H.E., wegens de telastleg
gingen 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9 van opzettelijke brandstichting; 

Gelet op het met redenen omkleed arrest van 25 april 2000 van de eer
ste kamer van het Hof van Beroep te L., waarin voornoemd hof het ad vies 
uitbrengt dat er grond bestaat tot herziening van de beschikking tot inter
nering; 

Overwegende dat de bij artikel 445 van het Wetboek van StrafVordering 
voorgeschreven vormvereisten in acht zijn genomen; 

Om die redenen, vernietigt de beschikking die de raadkamer van de Recht
bank van Eerste Aanleg te V. op 6 september 1991 heeft gewezen, in zo
verre die beslissing de internering van H.E. beveelt wegens de telastleg
gingen 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9 van opzettelijke brandstichting; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beschikking; laat de kosten ten laste van de Staat; verwijst deal
dus beperkte zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof 
van Beroep te L. 

14 juni 2000- ze kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever : de h. Batsele- Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal. 

(1) Zie Cass., 30 mei 1995, A.R. P.94.0528.N, nr. 264. 

(2) Cass., 26 jan. 2000; A.R. P.99.1678.F, nr. 68. 
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Nr. 365 

28 KAMER - 14 juni 2000 

1 a REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- ALGEMEEN- STRAFZAKEN
COMMISSIE VOOR DE VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- MOTIVERINGSVERPLICHTING 
- VORMVEREISTE. 

2° VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- COMMISSIE - BESLISSING
MOTIVERINGSVERPLICHTING- VORMVEREISTE. 

3° VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- COMMISSIE- BESLISSING- MO
TIVERING- TEGENAANWIJZINGEN. 

4 o VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- COMMISSIE- BESLISSING- EEN
PARIGHEID VAN STEMMEN- VOORWAARDEN. 

5° VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- VOORSTEL- OVERZENDING DOOR 
DE MINISTER AAN DE COMMISSIE- TERMIJN- SANCTIE. 

1 o en 2° De bij art. 4, § 4, vierde lid, van de wet 5 maart 1998 voorgeschreven 
motiveringsverplichting is, net als die voorgeschreven bij art. 149 Gw., een vorm
vereiste (1). (Art. 149 Gw.; art. 4, § 4, vierde lid, wet 5 maart 1998.) 

3° Bij ontstentenis van conclusies omkleedt de commissie voor de voorwaardelijke in
vrijheidstelling haar beslissing regelmatig met redenen, wanneer zij melding maakt 
van de tegenaanwijzingen voor de voorwaardelijke invrijheidstelling die betrek
king hebben op de mogelijkheid tot reclassering, de persoonlijkheid van de veroor
deelde, het risico op het plegen van nieuwe strafbare feiten en zijn houding tegen
over de slachtoffers; zij hoeft niet te antwoorden op de verschillende, in het dossier 
vervatte gunstige adviezen tot voorwaardelijke invrijheidstelling (2). (Art. 2 wet 5 
maart 1998.) 

4 o De commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling moet alleen met eenpa
righeid van stemmen uitspraak doen, wanneer zij een beslissing tot invrijheidstel
ling neemt en uitsluitend in de twee, bij de wet bepaalde gevallen (3). (Art. 4, § 4, wet 
5 maart 1998.) 

5° De termijn van twee maanden waarover de Minister beschikt om het voorstel van 
de directeur van de strafinrichting, samen met zijn advies en met dat van het O.M., 
aan de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling over te zenden, is niet 
op straffe van nietigheid voorgeschreven (4). (Art. 3, § 5, wet 5 maart 1998.) 

(D ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.0513.F) 

RET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 17 maart 2000 gewe
zen door de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling teL.; 

(1) Cass., 21 dec. 1999, A.R. P.99.1552.N, nr. 693. 

(2) Zie Cass., 15 sept. 1999, A.R. P.99.1150.F, nr. 461, en 28 sept. 1999, A.R. P.99.1344.N, nr. 491. 

(3) Zie Cass., 16 feb. 2000, A.R. P.99.1826.F, nr. 129. 

(4) Zie Cass., 21 dec. 1999, A.R. P.99.1552.N, nr. 693. 
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Over het eerste middel : 

Overwegende dat de motiveringsverplichting, bedoeld in artikel 4, § 4, 
vierde lid, van de wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke in
vrijheidstelling, net als die welke bedoeld wordt in artikel149 van de Grand
wet, een vormvereiste is; dat het middel faalt naar recht, in zoverre het be
toogt dat de door die bepalingen voorgeschreven motiveringsverplichting in 
een "verplichting tot passende motivering" bestaat; 

Overwegende dat de commissie voor voorwaardelijke invrijheidstelling, bij 
ontstentenis van een door eiseres voor die commissie neergelegde conclu
sie, niet hoefde te antwoorden op de verschillende, in het dossier vervatte, 
gunstige adviezen tot voorwaardelijke invrijheidstelling; dat de commissie 
melding maakt van de tegenaanwijzingen voor de voorwaardelijke invrij
heidstelling, die respectievelijk betrekking hebben op de mogelijkheid tot re
classering, op de persoonlijkheid van eiseres, op het risico op het plegen van 
nieuwe strafbare feiten en op haar houding tegenover de slachtoffers, zo
dat zij haar beslissing regelmatig met redenen omkleedt; 

Dat het middel, wat dat betreft, niet kan worden aangenomen; 

Over het tweede middel : 

Overwegende dat artikel 4, § 4, tweede en derde lid, van de voormelde wet 
van 5 maart 1998, bepaalt dat de commissie voor de voorwaardelijke in
vrijheidstelling slechts in twee gevallen met eenparigheid van stemmen uit
spraak moet doen, wanneer zij een beslissing tot invrijheidstelling neemt; dat 
zij haar andere beslissingen bij meerderheid van stemmen neemt; 

Dat het middel faalt naar recht, in zoverre het betoogt dat een beslis
sing die een voorstel tot voorwaardelijke invrijheidstelling verwerpt, met een
parigheid van stemmen moet worden genomen wanneer de betrokkene min
der dan de helft van zijn straf heeft ondergaan; 

Over het derde middel : 

Overwegende dat het middel, in zoverre het kritiek oefent op het Minis
terie van Justitie of op het openbaar ministerie, geen verband houdt met de 
bestreden beslissing en derhalve niet ontvankelijk is; 

Overwegende, voor het overige, dat de termijn van twee maanden, be
doeld in artikel 3, § 5, van de voormelde wet van 5 maart 1998, niet is voor
geschreven op straffe van nietigheid en dat de naleving van die termijn geen 
substantiele vormvereiste is van de rechtspleging tot voorwaardelijke in
vrijheidstelling; dat de overschrijding van die termijn, derhalve niet kan lei
den tot vernietiging van een beslissing die een voorstel tot voorwaarde
lijke invrijheidstelling verwerpt; 

Dat het middel, wat dat betreft, faalt naar recht; 

Over het vierde middel : 

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat eiseres de schending van haar recht van verdediging heeft aan
gevoerd voor de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling; 

Dat het middel, dat niet voor de eerste maal kan worden opgeworpen voor 
het Hof, niet ontvankelijk is; 
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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, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kos
ten. 

14 juni 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Fettweis - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal - Advocaat : mr. P. Philippart, Luik. 

Nr. 366 

2e KAMER - 14 juni 2000 

1 o HOF VAN ASSISEN- BEHANDELING TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING 
VAN DE JURY. - BEHANDELING TER ZITTING- LIJST VAN GETUIGEN- BETEKENING- VER
ZUIM- SANCTIE. 

2° HOF VAN ASSISEN- BEHANDELING TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING 
VAN DE JURY- BEHANDELING TER ZITTING- GETUIGEN NOCH GEDAGV AARD NOCH BETE
KEND - VERHOOR ONDER EED. 

1 o De betekening van de bij art. 315 Sv. opgelegde lijst van de getuigen is niet voor
geschreven op straffe van nietigheid; het verzuim wordt alleen bestraft met de mo
gelijkheid voor de betrokkene om zich te verzetten tegen het verhoor van de niet be
tekende getuigen (1). (Art. 315 Sv.) 

2° De getuigen die hetzij door de procureur-generaal, hetzij door de beschuldigde wor
den voorgedragen, moeten, zelfs bij ontstentenis van dagvaarding of betekening, on
der eed worden gehoord, als tegen hun verhoor geen verzet is aangetekend. (Artt. 317 
en 324 Sv.) 

(T ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.0524.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 februari 2000 onder het 
nummer 173 gewezen door het Hof van Assisen van de provincie Henegou
wen; 

Over het derde middel, 

Overwegende dat het middel de schending van artikel 317 van het Wet
hoek van Strafvordering aanvoert, op grond dat de voorzitter van het hof van 

(1) Zie 17 juli 1922 (Bull. en Pas., 1922, I, 400); 22 juni 1953 (A. C., 1953, 728); 9 aug. 1989, A.R. 
7635, nr. 646; 15 mei 1996, A.R. P.96.0266.F, nr. 176. De verplichting om de namen van de ge
tuigen te betekenen, bestaat niet wanneer zij gedagvaard worden op verzoek van het O.M. op vor
dering van de beschuldigde: Cass., 12 juli 1909 (Bull. en Pas., 1909, I, 341). 
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assisen een getuige, die op verzoek van de verdediging door het openbaar mi
nisterie was gedagvaard, had ontslagen van de verplichting om de eed af te 
leggen; 

Overwegende dat de getuigen die hetzij door de procureur-generaal, het
zij door de beschuldigde worden voorgebracht, onder ede moeten worden ge
hoord wanneer er geen verzet tegen hun verhoor is aangetekend, ook al zijn 
zij niet gedagvaard of betekend; 

Overwegende dat het proces-verbaal van de terechtzitting van 22 fe
bruari 2000 op bladzijde 11 vermeldt dat "de voorzitter verklaart dat hij het 
verhoor van de op verzoek van het openbaar ministerie gedagvaarde getui
gen opschort en een getuige (D.B.) zal verhoren die op verzoek van (eisers) 
verdediging door het openbaar ministerie is gedagvaard, zonder dat welke 
partij dan ook zich daartegen heeft verzet. Daar (de twee andere beschul
digden) niet op de hoogte zijn gebracht van die getuige, verklaart de voor
zitter dat hij die persoon zonder eedafl.egging, krachtens zijn discretio
naire macht zal verhoren, en dat diens verklaringen slechts als gewone 
inlichtingen beschouwd zullen worden, zonder dat een van de partijen, die 
de voorzitter hierover heeft aangesproken, zich hiertegen heeft verzet"; 

Overwegende dat uit die vaststellingen blijkt dat de getuige D.B., op ver
zoek van de verdediging, was gedagvaard door het openbaar ministerie; dat 
die persoon dus niet door de voorzitter is opgeroepen krachtens zijn discre
tionaire macht, maar is verschenen ingevolge een dagvaarding van het open
baar ministerie; 

Overwegende dat artikel 324 van het Wetboek van Strafvordering be
paalt dat de hetzij door de procureur-generaal, hetzij door de beschuldigde 
voorgebrachte getuigen bij de debatten moeten worden gehoord, zelfs als zij 
geen dagvaarding hebben ontvangen, mits die getuigen voorkomen op een 
overeenkomstig artikel 315 van dat wetboek betekende lijst; 

Overwegende dat die betekening evenwel niet is voorgeschreven op straffe 
van nietigheid; dat het verzuim ervan aileen tot gevolg heeft dat de betrok
ken partij zich krachtens artikel315 van het Wetboek van StrafVordering kan 
verzetten tegen het verhoor van de niet betekende getuigen; 

Overwegende dat de betrokken partijen, zoals het voormelde proces
verbaal vaststelt, in plaats van die mogelijkheid te benutten, zich niet heb
ben verzet tegen het tijdens het debat afgenomen verhoor van de getuige D.B., 
die bijgevolg de bij de wet voorgeschreven eed had moeten afl.eggen, zon
der dat noch de partijen noch de voorzitter van het hofvan assisen hem van 
die verplichting konden ontslaan; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dater grond bestaat tot onderzoek van de an
dere, door eiser aangevoerde middelen, die niet kunnen leiden tot ruimere 
cassatie of tot cassatie zonder verwijzing, vernietigt het de bat en de ver
klaring van de jury, in zoverre zij be trekking hebben op eiser; vernietigt het 
bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de tegen eiser inge
stelde strafVordering; beveelt dat dit arrest zal worden overgeschreven in de 
registers van het Hofvan Assisen van de provincie H. en dat melding er
van zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; laat de kosten ten laste van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Assisen van de provincie W. 
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14 juni 2000 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal- Advocaten : mrs. P. Chome en 0. Bastyns, Brussel. 

Nr. 367 

2e KAMER- 14 juni 2000 

1° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN - 'IERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKE
NING- STRAFVORDERING- DUUR, BEGIN EN EINDE- HOGE COMMISSIE TOT BESCHERMING 
VAN DE MAATSCHAPPIJ- OP 'IEGENSPRAAK GEWEZEN EINDBESLISSING- LAATTIJDIG CASSATIE
BEROEP- GEVOLG. 

2° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ- HOGE COMMISSIE- OP TEGEN
SPRAAK GEWEZEN EINDBESLISSING- LAATTIJDIG CASSATIEBEROEP - GEVOLG. 

1 o en 2° Het cassatieberoep dat na de in art. 373 Sv. voorgeschreven termijn inge
steld wordt tegen een op tegenspraak gewezen eindbeslissing van de Hoge Commis
sie tot Bescherming van de Maatschappij, is laattijdig en bijgevolg niet ontvanke
lijk (1). (Art. 373 Sv.; art. 31 wet 1 juli 1964.) 

(K. .. ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.0636.F) 

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 9 maart 2000 gewe
zen door de Hoge Commissie tot Bescherming van de Maatschappij; 

Overwegende dat de voorziening laattijdig en derhalve niet ontvanke
lijk is, wanneer ze na het verstrijken van de bij artikel 373 van het Wet
hoek van Strafvordering voorgeschreven termijn wordt ingesteld tegen een 
definitieve en op tegenspraak gewezen beslissing van de Hoge Commissie tot 
Bescherming van de Maatschappij; 

Overwegende dat de voorziening die eiser heeft ingesteld op 4 april 2000, 
d.w.z. buiten de termijn van vijftien vrije dagen na de uitspraak van de be
streden beslissing, laattijdig en derhalve niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, ongeacht de memorie die door eiser is neergelegd bui
ten de termijn, bedoeld in artikel 420bis, eerste lid, van het Wetboek van 
Strafvordering, verwerpt de voorziening. 

14 juni 2000- 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever : de h. Fettweis - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal - Advocaat : mr. A. Benoit, Brussel. 

(1) Zie Cass., 16 okt. 1990, A.R. 4935, nr. 85. 
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Nr. 368 

2e KAMER- 14 juni 2000 

1° VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- HERROEPING- COMMISSIE- VER
HOOR VAN DE VEROORDEELDE - VERZUIM- RECHT VAN VERDEDIGING- GEVOLG. 

2° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTEL
LING - HERZIENING- COMMISSIE - VERHOOR VAN DE VEROORDEELDE - VERZUIM- GE
VOLG. 

3° VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- HERROEPING- VOORWAARDEN. 

1 o en 2° De commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling schendt het recht van 
verdediging niet wanneer zij de invrijheidstelling van de veroordeelde herroept zon
der hem te hebben verhoord, als uit de processtukken blijkt dat de veroordeelde re
gelmatig op de terechtzitting van de commissie is gedagvaard, dat hij zijn advo
caat niet heeft belast hem er te vertegenwoordigen maar zich ertoe heeft beperkt een 
verzoek, dat ertoe strekte het dossier naar een andere commissie tot voorwaarde
lijke invrijheidstelling te sturen, door tussenkomst van die advocaat aan de com
missie over te zenden.(Art. 10, § 3, wet 5 maart 1998; algemeen beginsel van het recht 
van verdediging.) 

3° De commissie beslist dat, wegens de zwaarwichtigheid van de feiten, alleen de her
roe ping van de voorwaardelijke invrijheidstelling een passende maatregel vormt, als 
zij, na de feiten te hebben beschreven waaruit zij afleidt dat de veroordeelde de li
chamelijke integriteit van derden ernstig in gevaar brengt, vaststelt dat zijn ge
drag beslist onverenigbaar is met de handhaving van een maatregel van voorwaar
delijke invrijheidstelling. (Art. 10, 3°, wet 18 maart 1998.) 

(J ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P00.0665.F) 

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 7 april 2000 gewezen 
door de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling te Brussel; 

Overwegende dat artikellO, § 3, van de wet van 5 maart 1998 betref
fende de voorwaardelijke invrijheidstelling bepaalt dat, wat de rechtsple
ging tot herroeping betreft, de commissie, alvorens een beslissing te ne
men, het openbaar ministerie en, voor zover deze aanwezig is, de veroordeelde 
hoort, die zich kan Iaten bijstaan door zijn raadsman; 

Overwegende dat noch de veroordeelde noch zijn raadsman verschenen zijn 
op de terechtzitting van 30 maart 2000; dat laatstgenoemde, evenwel, in een 
brief van 27 maart 2000 heeft medegedeeld dat zijn client niet kon verschij
nen om gezondheidsredenen en de voorzitter heeft verzocht ''het dossier van 
de voorwaardelijke invrijheidstelling van verzoeker aan de commissie voor 
de voorwaardelijke invrijheidstelling teN. over te maken"; 

Overwegende dat de commissie, na dat verzoek te hebben verworpen, de 
voorwaardelijke invrijheidstelling van eiser heeft herroepen zonder laatst
genoemde te horen; 
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Overwegende dat die beslissing geen enkele miskenning van het in het mid
del aangevoerde algemeen rechtsbeginsel oplevert, daar uit de processtuk
ken blijkt dat eiser regelmatig is opgeroepen om op de terechtzitting van de 
commissie te verschijnen, dat hij zijn advocaat niet heeft gelast hem er te ver
tegenwoordigen maar zich ertoe heeft beperkt om via die advocaat het voor
melde verzoekschrift aan de commissie over te maken; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

Over het tweede middel : 

Overwegende dat de bestreden beslissing, na de feiten te hebben om
schreven waaruit afgeleid kan worden dat eiser de lichamelijke integriteit 
van derden ernstig in gevaar brengt, vaststelt dat het gedrag van eiser 'be
slist onverenigbaar is met de handhaving van een maatregel van voorwaar
delijke invrijheidstelling"; 

Dat die vaststelling neerkomt op de beslissing dat, gelet op de zwaar
wichtigheid van de feiten, aileen de herroeping een passende maatregel vormt; 

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. 

14 juni 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggeuer : de h. de Codt- Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal- Advocaat: mr. J.-F. Macours, Namen. 

Nr. 369 

1 e KAMER - 15 juni 2000 

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN LEVERINGEN DIENSTEN) - OPENBARE 
AANBESTEDING -INSCHRIJVING- ONREGELMATIGHEDEN- VASTSTELLING- VERZOEK TOT 
VERANTWOORDING- VOORWAARDEN. 

De verplichting van het bestuur een inschrijuer te verzoeken de nodige verantwoor
dingen te verstrekken vooraleer het zijn inschrijving wegens haar blijkbaar abnor
maal hoge of abnormaal lage eenheidsprijzen of totale prijzen afwijst, geldt niet in 
het geual dat andere onregelmatigheden worden vastgesteld (1). (Art. 25, tweede lid, 

(1) Zie het verslag aan de Koning, voorafgaand aan het K.B. van 22 april1977 betreffende de 
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, betreffende het arti
kel25, tweede lid (B.S., 26 juli 1977, 9546); zie ook DEVREUX, R., "La passation des marches pu
blics", Rev. Comm., 1985, 99, en DHOOGHE, D., "De gunning van overheidscontracten en overheids
opdrachten en het toezicht door de Raad van State en de gewone rechtbanken", Die Keure, 1993, 
391, nr. 806. 
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K.B. 22 april1977 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van wer
ken, leveringen en diensten (2).) 

(INTERCOMMUNALE VERENIGING LAND VAN WAAS 
T. ALGEMENE ONDERNEMINGEN ROBERT WYCKAERT N.V) 

ARREST 

(A.R. C.96.0278.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 maart 1996 gewezen door 
het Hof van Beroep te Gent; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 1134 Burgerlijk Wetboek, 12, inzonderheid § 1, van de 
wet van 14 juli 1976 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van wer
ken, leveringen en diensten, 3, 4, 14, inzonderheid lid 2, 20, inzonderheid § 5, en 25, 
leden 1 en 2, van het koninklijk besluit van 22 april 1977 betreffende de overheids
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten (in de bij konink
lijk besluit van 19 augustus 1985 gewijzigde tekst aangeduid als § 1 en § 2), 

doordat het bestreden arrest het door verweerster ingestelde beroep gegrond ver
klaart, eiseres veroordeelt tot betaling aan verweerster van de som van 3.349.926 BEF 
meer de gerechtelijke intresten en kosten en deze beslissing op de in het eerste mid
del opgenomen overwegingen laat steunen, namelijk : 

"2. Blijkens artikel25A, § 1, van het K.B. van 22 april1977 betreffende de overheids
opdrachten kan het bestuur, onverminderd de nietigheid van elke inschrijving we
gens af\vijking van essentii:He bestekbepalingen zoals die van artikel14, tweede lid, 
inschrijvingen als onregelmatig en derhalve als niet bestaande beschouwen, indien zij 
niet overeenstemmen met de bepalingen van afdeling 2, enig voorbehoud inhouden of 
bestanddelen bevatten die niet met de werkelijkheid overeenstemmen. 

Vooraleer, aldus § 2 van zelfde artikel, het bestuur evenwel een inschrijving af
wijst, inzonderheid met verwijzing naar artikel 20, § 5, wegens haar blijkbaar ab
normaal hoge of abnormaallage eenheidsprijzen of totale prijzen, moet het de be
trokken inschrijver per aangetekende brief verzoeken hierover, binnen een termijn van 
12 kalenderdagen, de noodzakelijke verantwoordingen te verstrekken. 

3. De inschrijving van (verweerster) bevat zonder twijfel een voorbehoud in de zin 
van artikel 25 waarvan hierboven sprake vermits de opmerkingen van zelfde niets an
ders zijn dan een poging om bepaalde, door het bestek opgelegde, richtlijnen van het 
bestuur te ontwijken via een afzonderlijk akkoord. 

Dit voorbehoud maakt de inschrijving nochtans niet van rechtswege onregelma
tig - het bestuur kan de inschrijving als onregelmatig en derhalve als niet-bestaande 
beschouwen - en precies daarom moet deze onregelmatigheid door het bestuur op
geworpen worden en moet, overeenkomstig artikel 25, § 2, de inschrijver per aange
tekend schrijven verzocht worden om, binnen de twaalf kalenderdagen, de noodza
kelijke verantwoordingen te verstrekken. 

Het woord 'inzonderheid', waarvan sprake in het betrokken artikel25, § 2, be
perkt, als van zelfsprekend, de verplichting niet tot het vragen van verantwoording 
tot de gevallen van abnormale prijzen. 

4. In onderhavig geval heeft (eiseres) (verweerster) op geen enkel ogenblik, noch op 
het ogenblik van de inschrijving, noch bij het nazicht van de diverse offertes, noch voor 
de uiteindelijke toewijzing van de werken aan de andere aannemer, om enige ver
antwoording verzocht. 

(2) Vervangen als § 2 door artikel2 van het K.B. van 19 augustus 1985 (B.S., 23 augustus 1985), 
opgeheven bij K.B. van 29 jan. 1997, art. 2, 1o (B.S., 13 feb. 1997). 
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lntegendeel, (eiseres) heeft (verweerster) klaarblijkelijk aangezien als de regelma
tige laagste inschrijver tot op het ogenblik dat zij kennis kreeg van de houding van 
de bevoegde Gemeenschapsminister. 

Belangrijk is te deze dat (eiseres) - het opdrachtgevend bestuur dat hoe dan ook 
geacht wordt zelfstandig te beslissen over de uiteindelijke toewijzing van de wer
ken- na kennisname van de houding van de subsidierende overheid het niet no
dig heeft gevonden (verweerster) nog om verantwoording te vragen. 

Bij kennisname van het standpunt van de overheid kon (verweerster) (eiseres) nog 
steeds, bij aangetekend schrijven, om verantwoording, te geven binnen de twaalf 
kalenderdagen, vragen, vermits de termijn daartoe door het K.B. niet wordt be
paald, zodat mag aangenomen worden dat die eerst verstrijkt wanneer de inschrij
ver door het bestuur in de onmogelijkheid zou worden gesteld om nog voor de toe
wijzing tijdig en op nuttige wijze verantwoording af te leggen. 

5. Nu (eiseres) nagelaten heeft een beroep te doen op artikel 25 van het K.B. van 
22 april 1977 betreffende de overheidsopdrachten om de laagste offerte van (ver
weerster) te weren vooraleer de werken toe te wijzen aan een hogere inschrijver, be
roept het zich thans tevergeefs op de onregelmatigheid van die inschrijving om de aan
spraken van verweerster op schadeloosstelling, zoals bepaald door artikel12, § 1, van 
de wet van 14 juli 1976 betreffende de overheidsopdrachten, te zien afwijzen. 

In tegenstelling tot het oordeel van de eerste rechter is de vordering van (ver
weerster) derhalve wel degelijk gegrond", 

terwijl, (. .. ) 
tweede onderdeel, artikel 25, § 2, van het koninklijk besluit van 22 april 1977 voor

schrijft dat het bestuur, vooraleer een inschrijving af te wijzen inzonderheid met ver
wijzing naar artikel20, § 5, wegens haar blijkbaar abnormaal hoge of abnormaallage 
eenheidsprijzen oftotale prijzen, het de betrokken inschrijver per aangetekende brief 
moet verzoeken hierover de noodzakelijke verantwoordingen te verstrekken; 

deze aan het bestuur opgelegde hoorplicht slechts geldt voor relatieve onregelma
tigheden en door artikel 25, § 2, bovendien wordt beperkt tot die inschrijvingen die 
wegens blijkbaar abnormaal hoge of abnormaallage eenheidsprijzen oftotale prij
zen door het bestuur als onregelmatig worden beschouwd en om die reden worden af
gewezen; 

uit de bewoordingen van artikel 25, § 2, van het koninklijk besluit van 22 april 1977 
evenals uit het verslag aan de Koning bij het K.B. immers blijkt dat het niet de be
doeling van de wetgever is geweest de hoorplicht verplichtend te maken voor alle ge
vallen van onregelmatigheden bedoeld in artikel 25, § 1, waarvoor het bestuur een 
appreciatiebevoegdheid bezit, doch integendeel, deze te beperken tot de gevallen van 
afwijzing van een inschrijving wegens haar blijkbaar abnormale prijzen, zij het met 
verwijzing naar artikel 20, § 5, van hetzelfde K.B., zij het op een andere wijze; 

en terwijl, het bestreden arrest echter stelt dat de procedure van artikel 25, § 2, van 
het koninklijk besluit van 22 april 1977 niet is beperkt tot de gevallen van abnor
male prijzen, hierbij steunend op het gebruik van het woord "inzonderheid" in deze 
bepaling; het bestreden arrest oordeelt dat de in artikel25, § 2, voorgeschreven pro
cedure tevens toepasselijk is ingeval van afwijzing van een inschrijving bevattende een 
voorbehoud zoals bedoeld in artikel 25, § 1, van hetzelfde koninklijk besluit; 

het bestreden arrest vaststelt dat eiseres bedoelde procedure niet heeft gevolgd al
vorens de inschrijving van verweerster afte wijzen en om die reden oordeelt dat ei
seres zich niet op de onregelmatigheid van de inschrijving kon beroepen om de aan
spraken van verweerster op schadeloosstelling overeenkomstig artikel 12, § 1, van de 
wet van 14 juli 1976 te zien afwijzen; 

zodat het bestreden arrest, door aldus te oordelen, schending inhoudt van de ar
tikelen 12, inzonderheid § 1, van de wet van 14 juli 1976, 20, inzonderheid § 5, en 25, 
inzonderheid § 2, van het koninklijk besluit van 22 april1977 alsook- om de in het 
eerste onderdeel aangehaalde reden- van de artikelen 3 en 4 van ditzelfde konink
lijk besluit en 1134 van het Burgerlijk Wetboek: 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
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Overwegende dat, krachtens artikel 25, tweede lid, van het te dezen toe
passelijk koninklijk besluit van 22 april 1977 betreffende de overheidsop
drachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, het be
stuur, vooraleer het een inschrijving afwijst inzonderheid met verwijzing naar 
artikel 20, § 5, wegens haar blijkbaar abnormaal hoge of abnormaallage 
eenheidsprijzen of totale prijzen, de betrokken inschrijver per aangete
kende brief moet verzoeken hierover, binnen een termijn van twaalf kalender
dagen, de nodige verantwoording te verstrekken; dat het verder bepaalt dat 
het bestuur, na onderzoek van de gegeven uitleg, de betrokken inschrijver 
laat weten welke prijzen nog als abnormaal worden beschouwd; 

Overwegende dat dit voorschrift enkel dient te worden nageleefd door het 
bestuur wanneer het de onregelmatigheid van een offerte vaststelt we
gens abnormaal hoge of abnormaallage eenheidsprijzen oftotale prijzen, maar 
niet in het geval van andere onregelmatigheden; 

Overwegende dat het arrest de vordering van verweerster inwilligt op grond 
dat eiseres het voormelde artikel 25, tweede lid, niet heeft toegepast, ter
wijl de vastgestelde onregelmatigheid van de offerte van verweerster niet deze 
was van abnormaal hoge of abnormaallage eenheidsprijzen of totale prij
zen; 

Dat het arrest aldus artikel 25, tweede lid, van het koninklijk besluit van 
22 april 1977 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van wer
ken, leveringen en diensten schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen lei

den; 

Om die redenen, vemietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het 
hoger beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vemietigde arrest; houdt de 
kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het Hofvan Beroep te Antwerpen. 

15 juni 2000 - 1 e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter- Verslag
gever: de h. Wauters- Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat
generaal-Advocaten: mrs. De Gryse en Nelissen Grade. 

Nr. 370 

1 e KAMER - 15 juni 2000 

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN LEVERING EN DIENSTEN) - ALGEMENE 
AANNEMINGSVOORWAARDEN- ONDERBREKING DOOR HET BESTUUR- REKENING TOT SCHA
DELOOSSTELLING- ONTVANKELIJKHEID- VOORWAARDEN. 

De rekening tot schadeloosstelling van de aannemer, voor een in overleg te bepalen be
drag voor de onderbrekingen op bevel van het bestuur moet behoorlijk gestaafd zijn 
en schriftelijk worden ingediend binnen de wettelijk voorziene termijn; haar ont
vankelijkheid is aan geen andere voorwaarden onderworpen, meer bepaald niet aan 
de verplichting van de aannemer om aan het bestuur de invloed bekend te maken die 
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het bevel van het bestuur kan hebben op de uitvoering van de opdracht en de prijs 
van het werk, zodra hij die invloed kent of moet kennen, verplichting die wel geldt 
voor de vorderingen tot schadeloosstelling waarin de aannemer feiten aanvoert ten 
laste van het bestuur (1). (Artt. 15, § 5, en 16, §§ 3, 4 en 5, M.B. van 10 aug. 1977 
houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheids
opdrachten van werken, leveringen en diensten (2).) 

(BOUWWERKEN HERMANS B.V.B.A. T. REGIE DER GEBOUWEN) 

ARREST 

(A.R. C.96.0335.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 maart 1995 gewezen 
door het Hof van Beroep te Gent; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 15, inzonderheid § 5, 16, inzonderheid § 3, § 4 en § 5, 
van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende vaststelling van de al
gemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, leverin
gen en diensten, voor zoveel als nodig de artikelen 3 van het K.B. van 22 april1977 
betre:ffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en dien
sten (zoals gewijzigd bij K.B. van 20 augustus 1981) en 1134 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

doordat het bestreden arrest de oorspronkelijke vordering van eiseres tot schade
loosstelling voor schade wegens schorsing van de verbouwingswerken op bevel van de 
overheid onontvankelijk verklaart en deze beslissing op volgende overwegingen laat 
steunen 

"(. .. ) 
(Eiseres) kan niet worden bijgetreden waar zij voorhoudt dat zij in casu niet ge

houden was tot naleving van artikel 16, § 3, van het M.B. van 10 augustus 1977 om
dat, terzake van onderbreking van de werken door het bestuur, de situatie volledig zou 
geregeld zijn door artikel15, § 5, van hetzelfde M.B. Deze laatste bepaling is geen "bij
zondere wetgeving " die afWijkt van "het gemeen recht en die zou toelaten artikel 16, 
§ 3, ter zijde te stellen. Door verwijzing naar artikel16, § 4, eerste lid, 2°, wordt in 
artikel 15, § 5, de termijn bepaald voor het schriftelijk indienen van de in deze laat
ste bepaling bedoelde gestaafde rekening tot schadeloosstelling maar wordt geen af
breuk gedaan aan de door artikel 16, § 3, in fine, op straffe van verval opgelegde ver
plichting van de aannemer tot bekendmaking van de invloed van de bevelen tot 
schorsing op de uitvoering van de opdracht en de prijs van het werk. 

De aannemer moet deze bekendmaking doen zodra hij de invloed van die bevelen 
op de uitvoering van de opdracht en de prijs van het werk kent of zou moeten ken
nen, ook al moet hij uiteraard, omdat het bestuur uiteraard zijn eigen bevelen kent, 
de bevelen tot onderbreking van de werken als zodanig niet mededelen. 

Door eerst op 5 september 1985 aan het bestuur een berekening te sturen van het 
financieel nadeel dat zij beweerde geleden te hebben door schorsingen die, wat de fase 
I betreft reeds was geeindigd op 6 juni 1984 en wat de fase II betreft op 28 mei 1985, 
heeft (eiseres) de bij artikel 16, § 3, in fine bepaalde verplichting niet nageleefd. 

Waar dit verzuim op zich reeds rechtsverval ten gevolge heeft is het zonder nut nog 
na te gaan of de rechtsvordering wel werd gesteld binnen de door artikel 18, § 2, van 
het M.B. van 10 augustus 1977 bepaalde termijn" (arrest p. 2, 1.1. - p. 3), 

(1) Cass., 17 juni 1993, A.R. 9591, nr. 292. 

(2) Opgeheven bij K.B. van 29 jan. 1977, art. 2, 4o (B.S., 13 feb. 1997). 
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terwijl artikel 15, § 5, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 hou
dende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsop
drachten van werken, leveringen en diensten voorziet dat de aannemer het recht heeft 
een rekening tot schadeloosstelling in te dienen voor een in gemeen over leg te beta
len bedrag voor de onderbrekingen van de werken op bevel van het bestuur die vol
doen aan de in artikel15, § 5, tweede alinea, voorziene voorwaarden; de behoorlijk ge
staafde rekening tot schadeloosstelling hiertoe krachtens artikel 15, § 5, derde alinea, 
schriftelijk moet ingediend worden binnen de in artikel16, § 4, eerste lid, 2°, voor
ziene termijn; het ministerieel besluit de aanvraag tot schadeloosstelling voor on
derbrekingen op bevel van het bestuur zoals bedoeld in artikel 15, § 5, aan geen an
dere vomwaarden dan deze van indiening binnen de termijn van artikel16, § 4, eerste 
lid, 2°, onderwerpt; 

de in artikel 16, § 3, vierde alinea, voorziene voorwaarde van bekendmaking door 
de aannemer van zodra hij de invloed die de bevelen op de uitvoering van de op
dracht en de prijs van het werk kent of zou moeten kennen, niet toepasselijk is op de 
aanvragen tot schadeloosstelling voor onderbrekingen op bevel van het bestuur zo
als bedoeld in artikel 15, § 5; bedoelde voorwaarde van artikel 16, § 3, vierde ali
nea, enkel geldt voor de vorderingen tot schadeloosstelling wegens aan het bestuur toe 
te rekenen feiten bedoeld in artikel 16, § 4, laatste lid, en te onderscheiden van de in 
artikel 15, § 5, bedoelde bevelen van het bestuur; 

het tussen de bevelen van de overheid bedoeld in artikel 15, § 5, en deze bedoeld in 
artikel 16, § 3, te maken onderscheid niet enkel blijkt uit de enkele verwijzing in ar
tikel15, § 5, derde alinea, naar artikel16, § 4, eerste lid, 2°, doch tevens wordt be
vestigd door de formulering van artikel 16, § 5, waarin een uitdrukkelijk onder
scheid wordt gemaakt tussen de rekening tot schadeloosstelling gesteund op feiten of 
omstandigheden waarvan sprake in artikel 16, enerzijds en de rekening tot schade
loosstellirig ingediend op basis van de bepalingen van artikel 15, § 5, anderzijds; 

en terwijl het bestreden arrest oordeelt dat op de rekeningen tot schadeloosstel
ling wegens onderbreking van de werken op bevel van het bestuur zoals bedoeld in ar
tikel15, § 5, niet enkel artikel16, § 4, eerste alinea, 2°, maar ook de regeling van ar
tikel 16, § 3, toepasselijk is; het bestreden arrest aldus oordeelt dat de aannemer, op 
straffe van verval, aan het bestuur moet bekendmaken welke de invloed is van de be
velen op de uitvoering van de opdracht en de prijs van het werk van zodra hij die in
vloed kent of zou moeten kennen, zonder echter de bevelen zelf te moeten meedelen 
nu het bestuur zijn eigen bevelen kent; het bestreden arrest, op grond van deze stel
ling en na vaststelling van de data van beeindiging van de twee fasen van de wer
ken en van de datum waarop eiseres haar berekening aan het bestuur heeft toege
stuurd, besluit dat eiseres de bij artikel 16, § 3, in fine bepaalde verplichting niet heeft 
nageleefd en eiseres vordering tot schadeloosstelling om die reden vervallen ver
klaart; · 

zodat het bestreden arrest, door aldus op grond van artikel 16, § 3, te besluiten tot 
verval van de vordering van eiseres, de artikelen 15, inzonderheid, § 5, en 16, inzon
derheid § 3, § 4 en § 5, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende 
vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten 
van werken, leveringen en diensten schendt, evenals, voor zoveel als nodig, artikel 3 
van het K.B. van 22 april 1977 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming 
van werken, leveringen en diensten (zoals gewijzigd bij K.B. van 20 augustus 1981) 
volgens hetwelk de algemene aannemingsvoorwaarden op de litigieuze aanbeste
ding toepasselijk waren, schendt en de bindende kracht van de tussen eiseres en ver
weerster gesloten overeenkomst waarop de algemene aannemingsvoorwaarden toe
passelijk waren, miskent (schending van artikel 1134 Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat het te dezen toepasselijk artikel 15, § 5, van het minis
terieel besluit van 10 augustus 1977 houdende vaststelling van de alge
mene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, le
veringen en diensten, bepaalt dat de aannemer het recht heeft een rekening 
tot schadeloosstelling in te dienen, voor een in gemeen overleg te bepalen be
drag voor de onderbrekingen op bevel van het bestuur, die voldoen aan de 
in het tweede lid van die bepaling omschreven voorwaarden; dat artikel 15, 
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§ 5, derde lid, bepaalt "dat de behoorlijk gestaafde rekening tot schadeloos
stelling schriftelijk moet ingediend worden binnen de in artikel 16, § 4, eer
ste lid, 2°, voorziene termijn"; 

Dat het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 de ontvankelijkheid van 
die aanvraag aan geen enkele andere voorwaarde onderwerpt; 

Dat meer bepaald die aanvraag niet onderworpen is aan de voorwaarde van 
artikel 16, § 3, vierde lid, van het genoemde besluit dat de aannemer ver
plicht om aan het bestuur de invloed bekend te maken die het bevel van het 
bestuur kan hebben op de uitvoering van de opdracht en de prijs van het 
werk, zodra hij die invloed kent of zou moeten kennen; dat die voorwaarde 
geldt voor de vorderingen tot schadeloosstelling waarin de aannemer fei
ten aanvoert ten laste van het bestuur, als bedoeld in artikel 16, maar niet 
voor de rekening tot schadeloosstelling die de aannemer grondt op een be
vel tot onderbreking van de werken en waarvan sprake is in artikel 15, § 5; 

Dat de rekening bedoeld in artikel15, § 5, onderscheiden is van de klach
ten en verzoeken, bedoeld in artikel 16; dat het verschil uitdrukkelijk is aan
gegeven in artikel16, § 5, waar het onderscheid wordt gemaakt tussen de 
vordering waarbij de aannemer schadevergoeding vraagt op basis van welke 
feiten of omstandigheden ook waarvan sprake in dit artikel 16 en de "re
kening tot schadeloosstelling" die wordt ingediend op basis van artikel 15, 
§ 5; 

Dat het arrest door te beslissen dat de door eiseres op grand van artikel 
15, § 5, ingediende aanvraag tot schadevergoeding niet ontvankelijk was op 
grand dat zij de bij artikel 16, § 3, vierde lid, bepaalde verplichting niet was 
nagekomen, de in het middel aangegeven wettelijke bepalingen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Overwegende dat het tweede middel niet tot ruimere cassatie kan lei
den; 

Om die redenen, vemietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het 
hager beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vemietigde arrest; houdt de 
kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen. 

15 juni 2000- 1e kamer- Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter- Verslag
geuer : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat
generaal - Aduocaten : mrs. Simont en Verbist. 

Nr. 371 

1 e KAMER - 15 juni 2000 

JACHT- SPOORWEGBERM -AANGELANDE EIGENAAR- WILDSCHADE. 
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Artikel 3 Jachtwet verplicht de aangelande eigenaar niet tejagen op de aan zijn ei
gendom palende spoorwegberm (1), noch, als hij zijnjachtrecht niet uitoefent, de over
vloed van konijnen erin te voorkomen. (Art. 3 Jachtwet.) 

(N.M.B.S. T. P ... ) 

ARREST 

(A.R. C.96.0451.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 8 mei 1996 op verwij
zing en in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leu
ven; 

Gelet op het arrest van het Hof van 13 december 1991; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel149 van de gecoordineerde Grondwet; van de artikelen 2, 1382 

en 1383 van het Burgerlijk Wetboek; van artikel3 van de Jachtwet van 28 februari 
1882, waarvan de Nederlandse tekst werd vastgesteld bij artikel2 van de wet van 30 
juni 1967 (zoals voor het Vlaams Gewest van kracht v66r het in werking treden van 
het Jachtdecreet van 24 juli 1991 van de Vlaamse Regering); van de artikelen 7 en 7bis 
van de genoemde Jachtwet van 28 februari 1882 (zoals gewijzigd door de wetten van 
4 april 1900, 30 december 1936 en 20 juni 1963, respectievelijk ingevoegd en gewij
zigd bij de wet van 4 april 1900, de Wetboeken van Registratierechten en Zegel
rechten, de wetten van 20 maart 1948 en 30 juni 1967) (zoals voor het Vlaams Ge
west van kracht v66r het in werking treden van het Jachtdecreet van 24 juli 1991 van 
de Vlaamse Regering); en van de artikelen 9 en 49 van het Jachtdecreet van 24 juli 
1991 van de Vlaamse Regering; 

doordat het bestreden vonnis, rechtsprekend binnen de per ken van de verwijzing 
door het Hofvan Cassatie, het vonnis van de Vrederechter van het kanton Vil
voorde van 23 april 1987 in aile beschikkingen bevestigt, derhalve eiseres er toe ver
oordeelt aan verweerder de som te betalen van 134.823 BEF en eiseres tot 2/3 van de 
kosten van het voor de eerste rechter gevoerde geding veroordeelt en bovendien tot de 
helft van de kosten zoals begroot in het bestreden vonnis zelf, derhalve eiseres aan
sprakelijk houdt (voor 2/3) van de door verweerder geleden konijnenschade, en dit met 
uitsluiting van enige aansprakelijkheid lastens verweerder zelf, op grond van de over
wegingen: 

"Dat de NMBS (thans eiseres) slechts gehouden kan zijn tot maximaal 2/3 van het 
globale schadebedrag, aangezien reeds 1/3 ten laste werd gelegd van Balduzzi die thans 
niet meer in zake is; 

dat het vaststaat dat de wilde konijnen afkomstig zijn uit de spoorwegberm, dat im
mers uit het verslag van gerechtsdeskundige Bolsens van 2 januari 1986 en uit zijn 
aanvullend verslag van 29 mei 1989, waarin hij zijn eerste bevindingen handhaaft, 
blijkt dat het weliswaar niet voor 100% kan vastgesteld worden van waar de konij
nen afkomstig zijn, doch dat het duidelijk is, door het localiseren van de aangevre
ten planten en van de plaatsen in de losweg waar vaste uitwerpselen te vinden zijn, 
dat de konijnen hoofdzakelijk uit de spoorwegberm afkomstig zijn; 

dat het eveneens vaststaat dat er een overpopulatie van wilde konijnen is, afkom
stig uit de spoorwegberm; dat dit blijkt uit het verslag van Bolsens van 2 januari 1986, 
waarin deze stelt dat de aanwezigheid van konijnen duidelijk was vast te stellen aan 
de hand van de gekrabde putjes, de vaste uitwerpselen en de vreterij, alsook uit de 
foto's in het verslag Pauwels van 25 november 1985 - waaruit de aanwezigheid blijkt 
van gekrabde putjes, vele uitwerpselen en konijnenpijpen - en tevens uit de om
vang van de schade; dat de overpopulatie aan wilde konijnen niet 'de visu' kan vast
gesteld worden aangezien het konijn een vreesachtig dier is dat zich verbergt bij de 

(1) Cass., 27 nov. 1997, A.R. C.94.0145.N, nr. 509. 



=-r -I·:~ ____________ I 
j='~--.-.--------;-.---o-

Nr. 371 HOF VAN CASSATIE 1109 

nadering van de mens; dat de overpopulatie slechts kan vastgesteld worden aan de 
hand van onrechtstreekse criteria, zoals de omvang van de schade, de massa uit
werpselen en de hoeveelheid konijnenpijpen, zoals de gerechtsdeskundige Bolsens te
recht deed (Vred. Borgloon, 20/10/1987, T. Vred., 1989, 330); 

dat aldus het voornaamste punt m.b.t. de wildschade is dat de overvloed aan wild 
wordt bewezen, aangezien dit ingevolge vigerende rechtspraak volstaat om de schuld 
van de jager vast te stellen en dat aldus de schuld a posteriori wordt afgeleid; dat in 
de rechtspraak wordt aangenomen dat de overvloed aan wild voortkomt uit een ver
zuim of een nalatigheid in het verdelgen van het wild (A. Pauwels, Wildschade, APR, 
nr. 105); 

dat op grond van artikel3, al. 2 en al. 3 van de Jachtwet van 28 februari 1882 en 
op grond van artikel 9, al. 2 en al. 3 van het J achtdecreet van 24 juli 1991, het aan 
ieder ander dan de aangelande eigenaar of zijn rechthebbende verboden is te jagen op 
de spoorwegbermen; dat de aangelande eigenaar of zijn rechthebbende echter ai
leen op de spoorwegbermen van dit recht mag gebruik maken en hij slechts met bui
dels en fretten op konijnen mag jagen; dat de wet en het decreet, dat de inhoud van 
dit artikel behoudt, duidelijk bepaalt dat het gaat om een recht en niet om een ver
plichting; dat de rechtspraak eveneens dit principe huldigt; dat het jachtrecht, toe
gekend aan de eigenaars van de aanpalende percelen, enkel een mogelijkheid is waar
toe zij niet verplicht zijn (A. Pauwels, Wildschade, APR, nr. 145; Leschevin, Nov., La 
Chasse, nr. 187,- Douxchamps, Du Gibier, p. 83, L. Ulrix, Jacht, wapens en wild
schade, APR, nr. 147); 

dat als de aanpalende eigenaar zijn jachtrecht niet uitoefent, hij niet aansprake
lijk is voor de schade die zou toegebracht zijn door het overvloed aan wild dat voort
komt van de glooiingen van wegen of spoorwegen (A. Pauwels, Wildschade, APR, nr. 
147,- Leschevin, Nov., La Chasse, nr. 184) en dat de aansprakelijkheid blijft rus
ten op de grondgebruiker; dat de ministeriele omzendbrief, waar de NMBS naar ver
wijst en waaruit zou blijken dat de aanpalende eigenaar verplicht is om het jacht
recht uit te oefenen, niet wordt bekrachtigd door de wet van 4 april 1990 (lees : 4 april 
1900) inzake de jacht; dat de verplichting van de aanpalende eigenaars om het jacht
recht op de spoorwegberm uit te oefenen indruist tegen de bedoeling van de wetge
ver, dat immers op de spoorwegberm door de aanpalenden alleen met buidels en fret
ten mocht gejaagd worden en het niet de bedoeling was van de wetgever om de 
aanpalende eigenaars te verplichten om buidels en fretten aan te schaffen; 

dat bijgevolg dhr. Peeters (thans verweerder), die zijn jachtrecht als aanpalende ei
genaar niet uitoefende, niet kan aansprakelijk gesteld worden voor de wildschade en 
dat de NMBS, waarvan het ontegensprekelijk vaststaat dat zij grondgebruiker is, aan
sprakelijk is voor de schade veroorzaakt door het overtollige wild afkomstig uit de 
spoorwegberm; 

dat de NMBS niet betwist dat zij niet de nodige maatregelen heeft genomen tot in
perking van de konijnenplaag; dat de NMBS stelt dat Peeters haar niet gemeld heeft 
dat hij zijn jachtrecht niet uitoefende en zij bijgevolg niet kon weten dat er een over
tolligheid aan konijnen van de spoorwegberm afkomstig was; dat het zonder belang 
is dat Peeters hiervan melding heeft gemaakt, aangezien de NMBS als grond
gebruiker op grond van art. 1382 B.W. zich diende te gedragen als een referentiele bo
nus pater familias en zij aldus toezicht moest houden of laten houden naar het wild
hestand op haar spoorwegbermen; dater geen enkel bewijs voorhanden is waaruit blijkt 
dat de NMBS het vereiste toezicht heeft gehouden en gehandeld heeft als een zorg
vuldig bonus pater familias; dat zij daarentegen niets gedaan heeft om de over
populatie tegen te gaan en onvoldoende voorzorgen of maatregelen heeft genom en om 
te vermijden dat de konijnen schade zouden toebrengen aan de teelten van de aan
gelande eigenaars; dat aan de heer Peeters geen fout kan ten laste gelegd worden, aan
gezien hij niet kon weten dat in deze relatief bosarme omgeving er zulk een risico op 
wildschade heerst; dat uit rechtspraak en rechtsleer blijkt dat m.b.t. de aansprake
lijkheid van de eigenaars of jachthouders deze gehouden zijn tot een resultaats
verbintenis (Rb. Dinant, 26 juni 1991, Jur. Liege, 1969-70, 140; A. Pauwels, Wild
schade, APR, nr. 100); dat de jachthouder tot plicht heeft de wildstand binnen redelijke 
perken te houden, zodat hij aan de omliggende gronden geen overdreven schade be
rokkent, m.a.w. hij moet overdreven schade verhinderen; dat de NMBS ten on
rechte stelt dat het hier gaat om een middelenverbintenis, doch dit zonder belang is 
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aangezien, zelfs in geval van een middelenverbintenis, de NMBS aansprakelijk blijft 
daar zij nagelaten heeft om nazicht te doen of toezicht te houden i.v.m. het wild
hestand op de spoorwegberm en zij, door niet te handelen als een normaal voorzich
tig persoon, een fout heeft begaan in oorzakelijk verband met de schade; dat op grond 
van artikel1382 B.W. de NMBS aansprakelijk is voor de veroorzaakte wildschade ten 
nadele van dhr. Peeters en dit voor 2/3 van het schadebedrag" (bestreden vonnis, p. 
3-6); 

terwijl, eerste onderdeel, naar luid van artikel3 van de Jachtwet van 28 februari 1882 
(waarvan de bepalingen werden overgenomen in artikel 9 van het Jachtdecreet van 
24 juli 1991 van de Vlaamse Regering, bepaling naar dewelke hier voor zover als no
dig wordt verwezen) het verboden is (lid 1) te jagen op de spoorwegen en hun aan
horigheden (zoals de spoorwegbermen), met dien verstande (lid 2) dat het aan ieder 
ander dan de aangelande eigenaar (in casu verweerder) verboden is te jagen op de open
bare wegen en op de spoorwegbermen en dat (lid 3) op de spoorwegbermen van dit recht 
aileen mag worden gebruik gemaakt om met buidels en fretten op konijnen te ja
gen; uit deze bepalingen volgt, enerzijds, dat de aangelande eigenaar titularis is krach
tens de wet (en, voor zover als nodig, het decreet) van hetjachtrecht m.b.t. de spoorweg
bermen en, anderzijds, dat de aangelande eigenaar aldus de plicht heeft een overvloed 
aan konijnen te voorkomen op zijn terrein; het niet nakomen van deze verplichting een 
fout uitmaakt in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek in 
hoofde van de aangelande eigenaar, en tot aansprakelijkheid van de aangelande ei
genaar leidt krachtens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en krach
tens de artikelen 7 en 7bis van de Jachtwet van 28 februari 1882 (v66r het van kracht 
worden van het in hoofding genoemd J achtdecreet van de Vlaamse Regering), 

zodat het bestreden vonnis, nu het de aansprakelijkheid voor de bedoelde konijnen
schade op de grond van verweerder, in de mate deze schade nog voorwerp van het ge
schil was (te weten voor 2/3 van de aangerichte schade), integraal vaststelt lastens ei
seres en in geen enkel opzicht lastens de aangelande eigenaar (dit is: verweerder) bij 
de spoorwegberm, aldus, tegen artikel 3 van de Jachtwet in (en, voor zover als no
dig, tegen artikel 9 van genoemd Jachtdecreet in), noodzakelijk ontkent dat de aan
gelande eigenaar bij een spoorwegberm de plicht heeft om een overvloed aan konij
nen in de spoorwegberm bij zijn eigendom te voorkomen (schending van artikel 3 van 
de Jachtwet zoals van toepassing voor het in werking treden van genoemd Jacht
decreet en, voor zover als nodig, van artikel9 van dat Jachtdecreet); het bestreden von
nis bovendien schending inhoudt van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek evenals van de artikelen 7 en 7bis van de Jachtwet (zoals van toepassing v66r 
het in werking treden van genoemd Jachtdecreet), welke artikelen de aansprakelijk
heid regelen voor konijnenschade, nu het niet nakomen van de hiervoor omschre
ven wettelijke verplichting lastens de aangelande eigenaar een fout uitmaakt die zijn 
aansprakelijkheid meebrengt conform de genoemde wettelijke bepalingen (schen
ding van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en van de artikelen 
7 en 7bis van de Jachtwet); 

en terwijl, tweede onderdeel, in de mate het bestreden vonnis zijn aangevochten be
slissing inzake de aansprakelijkheid ook steunt op artikel 9 van het Jachtdecreet van 
de Vlaamse Regering (wat zou kunnen worden afgeleid uit de verwijzing ernaar in het 
bestreden vonnis op p. 4, midden), deze wetsbepaling wordt toegepast op feiten van 
v66r 1 juli 1992, datum waarop naar luid van artikel49, § 1, van dit Jachtdecreet ar
tikel 9 ervan van toepassing werd in het Vlaamse Gewest; naar luid van artikel 2 van 
het Burgerlijk Wetboek de wet aileen beschikt voor het toekomende en zij geen te
rugwerkende kracht heeft; artikel49 van het genoemd Jachtdecreet geen van die re
gel afwijkende regeling bevat voor genoemd artikel 9 van het Jachtdecreet van de 
Vlaamse Regering; het bestreden vonnis overigens op p. 8-9 (onder littera B) over
weegt dat op de ten processe bedoelde schade het genoemde J achtdecreet niet van toe
passing is; 

zodat het bestreden vonnis, voor zover het zijn beslissing inzake de aansprakelijk
heid van eiseres ook steunt op het Jachtdecreet van de Vlaamse Regering (meer be
paald artikel 9 ervan), aan dit Jachtdecreet werking verleent voor schade definitief 
ontstaan v66r de inwerkingtreding ervan op 1 juli 1992, derhalve schending in
houdt van artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek en van de artikelen 9 en 49, inzon
derheid § 1 ervan, van het genoemd J achtdecreet van de Vlaamse Regering; 
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het bestreden vonnis dan bovendien steunt op tegenstrijdige motieven, nu het ener
zijds inzake de aansprakelijkheid steunt op het genoemd Jachtdecreet (zie meer be
paald p. 4, midden van het bestreden vonnis) en anderzijds (meer bepaald onder lit
tera B, p. 8-9 van het bestreden vonnis) overweegt dat het genoemd Jachtdecreet niet 
van toepassing is op huidig geschil, derhalve artikel 149 van de gecoordineerde Grand
wet schendt : 

Overwegende dat het middel, in zoverre het schending aanvoert van een 
decreet van 24 juli 1991 van de Vlaamse regering, dat niet bestaat, niet ont
vankelijk is; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt, zonder desaangaande te 

worden bekritiseerd, dat verweerder als aangelande van een spoorweg
berm, daarop niet jaagde; 

Overwegende dat het te dezen toepasselijk artikel 3, tweede lid, van de 
Jachtwet van 22 februari 1882 bepaalt dat het aan ieder ander dan de aan
gelande eigenaar of zijn rechthebbende verboden is te jagen op de spoorweg
bermen; dat het derde lid van dit artikel bepaalt dat de aangelande eige
naar van dit jachtrecht op de spoorwegbermen aileen gebruik mag maken 
om op konijnen te jagen met buidels en fretten; 

Dat dit artikel 3, tweede en derde lid, aldus aan de aangelande eige
naar enkel een recht geeft om te jagen op de spoorwegberm en hem niet de 
verplichting daartoe oplegt; 

Dat die aangelande aldus niet verplicht is de overvloed van konijnen in de 
aan zijn erf palende spoorwegbermen te voorkomen, indien hij de hem ge
boden mogelijkheid tot het uitoefenen van het in het voormelde artikel 3 ge
noemde recht, niet uitoefent; 

Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt dat verweerder zijn jacht
recht niet uitoefende en op grond daarvan beslist dat verweerder niet kan 
worden aansprakelijk gesteld voor de wildschade en dat eiseres als grond
gebruiker van de spoorwegberm aansprakelijk is voor de schade die veroor
zaakt is door het overtollige wild dat uit die berm afkomstig is; 

Dat het bestreden vonnis aldus artikel 3 van de voormelde J achtwet niet 
schendt; 

Overwegende voor het overige dat de aangevoerde schending van de ar
tikelen 7 en 7bis van de Jachtwet van 28 februari 1882 en van de artike
len 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek volledig is afgeleid uit de ver
geefs aangevoerde schending van artikel 3, tweede en derde lid, van die 
Jachtwet; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 
Wat .het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het bestreden vonnis niet steunt op een decreet van de 

Vlaamse regering van 24 juli 1991; 
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist; 

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

15 juni 2000 - 1 e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter- Verslag
gever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. De Gryse en Houtekier. 
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Nr. 372 

1 e KAMER- 15 juni 2000 

1° OVEREENKOMST- VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING)- WEDERKERIGE OVER
EENKOMST- EXCEPTIE VAN NIET-UITVOERING - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL- DRAAG
WIJDTE 

2° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)- WEDERKERIGE OVEREENKOMST- EXCEP
TIE VAN NIET-UITVOERING- DRAAGWIJDTE. 

3° VERBINTENIS- WEDERKERIGE OVEREENKOMST- EXCEPTIE VAN NIET-UITVOERING

ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL- DRAAGWIJDTE. 

4 o OVEREENKOMST- VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING)- WEDERKERIGE OVER
EENKOMST- EXCEPTIE VAN NIET-UITVOERING- ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL- VORDE
RING IN RECHTE - GEVOLG. 

5° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)- WEDERKERIGE OVEREENKOMST- EXCEP

TIE VAN NIET-UITVOERING- VORDERING IN RECHTE- GEVOLG. 

6° VERBINTENIS- WEDERKERIGE OVEREENKOMST- EXCEPTIE VAN NIET-UITVOERING
ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL- VORDERING IN RECHTE - GEVOLG. 

1°, 2° en 3° In een wederkerige overeenkomst vermag een partij de uitvoering van 
haar verbintenissen op te schorten indien zij bewijst dat haar medecontractant in 
gebreke is gebleven zijn verbintenissen uit die overeenkomst uit te voeren (1) en 
totdat hij die uitvoert (2). (Art. 1102 B.W.); dit algemeen rechtsbeginsel van 
niet-uitvoering volgt uit de onderlinge afhankelijkheid van de verbintenissen van de 
partijen (3). 

4 o, 5o en 6° Uit het algemeen rechtsbeginsel van niet-uitvoering van de verbintenis
sen uit een wederkerige overeenkomst volgt dat in het geval dat een partij die 
uitvoering door haar contractpartij vordert en deze aanvoert dat eiser zelf zijn ver
bintenissen niet uitvoert of slecht heeft uitgevoerd, de rechter niet vermag de vor
dering van de eiser definitief te verwerpen of te weigeren een onderzoeksmaatregel met 
betrekking tot de gegrondheid van die vordering te bevelen om de enkele reden dat 
de eiser zelf zijn verbintenissen niet heeft uitgevoerd (4). (Art. 1102 B.W.) 

(APPELMANS B.V.B.A. T. VANOVERTVELDT N.V) 

ARREST 

(A.R. C.97.0118.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 3 december 1996 gewe
zen door het Hof van Beroep te Brussel; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

(1) Cass., 2 nov. 1995, A.R. C.93.0115.N, nr. 467. 

(2) Zie Cass., 14 maart 1991, A.R. 8857, nr. 367. 

(3) Zie het in voetnoot 1 vermeld arrest. 

(4) Zie het in voetnoot 1 vermeld arrest. 
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schendingvan de arlikelen 1102,1134, 1135, 1142, 1146, 1147, 1181, 1184, 1234,1710, 
1711, 1779, 3", en 1787 van het Burgerlijk Wetboek, 18, 962 en 1042 van het Ge
rechtelijk Wetboek, en het algemeen rechtsbeginsel van exceptie van niet-uitvoering 
inzake wederkerige overeenkomsten zoals dit onder meer in artikel1612 van het Bur
gerlijk Wetboek is neergelegd, 

doordat het bestreden arrest eiseres' tegenvordering, strekkende tot veroordeling 
van verweerster tot betaling van schadevergoeding wegens gebrekkige en niet
uitvoering van de overeengekomen aannemingswerken, en aanstelling van een des
kundige met als opdracht de werken, uitgevoerd door verweerster te 1300 Waver, Che
min de Vieusarl, nr. 1, te omschrijven, na te gaan of daarbij werd tewerk gegaan volgens 
de gangbare regels van de kunst, na te gaan of de uitgevoerde werken in overeen
stemming zijn met de overeenkomst en het lastenboek, de beschadigingen en de ge
breken te beschrijven die veroorzaakt zijn door de uitgevoerde werken aan het pand, 
er tevens de herstellingsprijs van te bepalen en de wijze waarop de herstellingen moe
ten worden uitgevoerd, tevens de duur van de herstellingen te bepalen, verwerpt op 
grond: 

"dat de eerste rechter, ingaande op de tegenvordering van (eiseres), een nieuwe des
kundige P. H. heeft aangesteld o.a. met het oog op de vaststelling van eventuele ge
breken; 

dat (verweerster) het hofverzoekt om deze maatregel te niet te doen; 
dat (eiseres) haar verzoek tot expertise staaft aan de hand van haar schrijven aan 

(verweerster) van 29 november 1993; 
dat (eiseres) in dit schrijven stelt dat zij een fax uitgaande van de hoofdaannemer 

V. bijvoegt met melding van niet- of slecht uitgevoerde werken; 
dat (eiseres) evenwel nalaat deze fax over te leggen; 
dat het hof alzo niet weet welke klachten door de hoofdaannemer werden geuit, het

geen van belang is voor de bepaling van de opdracht aan de deskundige; 
dat verder in dezelfde brief (eiseres) twee klachten aanhaalt met name : - het ver

vangen van de boordafWerking (planches de rive) hoven het balkon van de ingang; -
de afWerking van de schouw, die 'tenslotte toch blijft staan', met kepers, isolatie en 
planchette in ceder; 

dat de hoofdaannemer V. in zijn schrijven van 15 februari 1994 aandringt op een spoe
dige beeindiging van de werken aan de schouw; 

dat (verweerster) laat opmerken dat de afWerking van de schouw, die volgens (ei
seres) 'tenslotte toch blijft staan', een meerwerk uitmaakt; 

dat (eiseres) niet aantoont dat (verweerster) zich zou hebben verbonden om dit meer
werk uit te voeren, des te meer dat de werken sinds meer dan twee maanden beein
digd waren; 

dat, water hiervan ook zou zijn, (verweerster) in elk geval gerechtigd is m.b.t. de 
twee voormelde klachten de exceptio non adimpleti contractus op te werpen, nu (ei
seres) in gebreke blijft meer dan 750.000 BEF voor uitgevoerde meerwerken te be
talen; 

dat in deze omstandigheden er geen aanleiding bestaat om een deskundige aan te 
stellen met het oog op de vaststelling van bepaalde wanuitvoeringen of niet
uitvoeringen; 

dat er evenmin aanleiding bestaat om akte te verlenen aan (eiseres) van haar te
genvordering van 500.000 BEF; 

dat de tegenvordering van (eiseres) alzo grondslag mist" (arrest pp, 9-10), 
terwijl de exceptio non adimpleti contractus niet meer is dan een tijdelijke excep

tie die een partij de mogelijkheid geeft de uitvoering van haar verbintenissen uit te 
stellen tot op het ogenblik dat de andere partij haar verbintenissen uitvoert of aan
biedt uit te voeren en voor zover die wanprestatie aan die partij te wijten is; 

De uitoefening van voornoemde exceptie niet de beeindiging van de overeen
komst met zich mede brengt en de schuldenaar niet bevrijdt van zijn uit de weder
kerige overeenkomst voortvloeiende verbintenissen; 
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De enkele omstandigheid dat door de uitoefening van de exceptie de uitvoering van 
de verbintenissen van degene, die zich erop beroept, is geschorst, niet belet dat de te
genpartij in rechte om de vaststelling van de gebrekkige uitvoering van de overeen
komst verzoekt wanneer diegene die de exceptie inroept ook te kennen heeft gege
ven zijn verbintenissen definitiefniet te zullen uitvoeren, ofbeweert die verbintenissen 
te zijn nagekomen; 

De schuldenaar die aan zijn schuldeiser te kennen heeft gegeven dat hij zijn ver
bintenis niet wil nakomen, in gebreke is; 

Een rechtsvordering bovendien kan worden toegelaten tot verkrijging van een ver
klaring van recht om schending van een ernstig bedreigd recht te voorkomen (arti
kel 18 Gerechtelijk Wetboek), en de rechter ook ingeval een geschil werkelijk en da
delijk dreigt te ontstaan, deskundigen kan gelasten vaststellingen te doen of technisch 
advies te geven (artikelen 18 en 962 Gerechtelijk Wetboek); 

Eiseres te dezen aanvoerde dat de werken op bepaalde plaatsen foutief waren uit
gevoerd en dat een aantal werken niet waren voltooid (appelverzoekschrift p. 4, derde 
alinea); 

Verweerster beweerde de werken deugdelijk te hebben uitgevoerd en integraal te 
hebben voltooid op 1 september 1993 (eerste appelconclusie p. 8); 

Het hofvan beroep wijst op twee klachten van eiseres, het vervangen van de boord
afwerking hoven het balkon van de ingang en de afWerking van de schouw, en oor
deelt dat verweerster met betreklcing tot deze klachten gerechtigd is de niet uitvoerings
exceptie op te werpen; 

Er naar het hof van beroep in deze omstandigheden geen aanleiding bestaat om een 
deskundige aan te stellen met het oog op de vaststelling van bepaalde wanuitvoeringen 
of niet-uitvoeringen, noch om eiseres akte te verlenen van haar tegenvordering van 
500.000 BEF, . 

Het bestreden arrest aldus de draagwijdte van de niet-uitvoeringsexceptie mis
kent, nu deze niet tot gevolg heeft dat verweerster definitief is bevrijd van de liti
gieuze verbintenissen tot deugdelijke en volledige uitvoering van de werken, 

zodat het bestreden arrest niet zonder schending van de artikelen 1102, 1710, 1711, 
1779, 3°, 1787, 1134, 1135, 1142, 1146, 1147, 1181, 1184, 1234 van het Burgerlijk Wet
hoek, 18, 962 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek, en het algemeen rechtsbegin
sel van de exceptie van niet-uitvoering inzake wederkerige overeenkomsten, zoals dit 
onder meer in artikel 1612 van het Burgerlijk Wetboek is neergelegd, de niet
uitvoeringsexceptie kon inroepen om het door eiseres gevorderde deskundigenonder
zoek inzake de wanuitvoering en de niet-uitvoering, alsook de gevraagde akte
verlening van de schadevergoeding, te verwerpen (schending van de in het middel 
aangehaalde wetsbepalingen en algemeen rechtsbeginsel) : 

Overwegende dat in het geval de partijen verbonden zijn door een we
derkerige overeenkomst, een partij vermag de uitvoering van haar verbin
tenissen op te schorten, indien zij bewijst dat haar medecontractant in ge
breke is gebleven zijn verbintenissen uit die overeenkomst uit te voeren; 

Dat dit algemeen rechtsbeginsel van de exceptie van niet-uitvoering volgt 
uit de onderlinge afhankelijkheid van de verbintenissen van de partijen; 

Dat de partij die het voormelde bewijs levert, aldus vermag de uitvoe
ring van haar verbintenissen op te schorten tot de medecontractant zijn ver
bintenissen uitvoert; 

Dat daaruit volgt dat in het geval dat een partij in een wederkerig con
tract de uitvoering van verbintenissen door haar contractpartij vordert en 
deze aanvoert dat eiser zelf zijn verbintenissen niet uitvoert of slecht heeft 
uitgevoerd, de rechter niet vermag de vordering van eiser definitief te ver
werpen of te weigeren een onderzoeksmaatregel met betrekking tot de ge
grondheid van die vordering te bevelen om de enkele reden dat eiser zelf zijn 
verbintenissen niet heeft uitgevoerd; 
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Overwegende dat het arrest oordeelt dat : 

1. de partijen verbonden zijn door een onderaannemingsovereenkomst; 

2. eiseres in gebreke is gebleven haar verbintenis tot betaling van de 
aannemingsprijs uit te voeren; 

3. eiseres haar tegenvordering en verzoek tot deskundigenonderzoek laat 
steunen op haar brief aan verweerster van 29 november 1993; 

4. die briefverwijst naar een fax van de hoofdaannemer, die niet wordt over
gelegd, zodat het hof van beroep niet weet welke klachten door de hoofd
aannemer werden geuit, wat van belang is voor het bepalen van een op
dracht aan een deskundige; 

5. de afwerking van de schouw, vermeld in voormelde brief een meer
werk uitmaakt en eiseres niet aantoont dat verweerster zich verbonden heeft 
dit meerwerk uit te voeren; 

6. de voormelde brief ook melding maakt van het vervangen van de boord
afwerking hoven het balkan van de ingang; 

7. verweerster in elk geval met be trekking tot de laatste twee gemelde 
klachten de exceptie van niet-uitvoering vermag in te roepen, nu eiseres in 
gebreke blijft meer dan 750.000 BEF voor uitgevoerde werken te betalen; 

Dat het arrest op grand van dit oordeel de tegenvordering van eiseres als 
ongegrond afwijst; 

Overwegende dat het arrest aldus, eensdeels, de tegenvordering met be
trekking tot de in de fax van de hoofdaannemer vermelde gebreken en met 
betrekking tot de afWerking van de schouw afWijst op grand van door het mid
del niet bekritiseerde redenen; 

Dat het middel in zoverre niet tot cassatie kan leiden, mitsdien niet ont
vankelijk is; 

Overwegende dat het arrest, anderdeels, door op grand van de enkele vast
stelling dat eiseres zelf haar verbintenis tot betaling niet heeft uitgevoerd, 
te weigeren een onderzoeksmaatregel te bevelen naar de gegrondheid van 
de tegenvordering van eiseres en die te verwerpen, zijn beslissing niet naar 
recht verantwoordt; 

Dat het middel in zoverre gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de tegen
vordering van eiseres met betrekking tot het vervangen van de boord
afwerking hoven het balkan van de ingang ongegrond verklaart en uit
spraak doet over de kosten; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde arrest; veroordeelt eiseres in vier vijfde van de kosten; houdt 
de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te 
Gent. 

15 juni 2000- le kamer- Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter- Verslag
geuer : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat
generaal - Aduocaat : mr. Geinger. 
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Nr. 373 

1 e KAMER - 15 juni 2000 

1° BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN- ALGEMEEN- BETEKENING- VON
NIS - NIET BESTAANDE VERZOEKER- GEVOLG. 

2° BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN- ALGEMEEN- BETEKENING- VON
NIS - VENNOOTSCHAP - OPSLORPING- OPTREDEN IN RECHTE - GEVOLG. 

3° VENNOOTSCHAPPEN- ALGEMEEN. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS- OPSLORPING
VONNIS - BETEKENING- OPTREDEN IN RECHTE - GEVOLG. 

4 ° CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE ZAKEN- VERBAND MET BESTREDEN BESLIS
SING- WETSBEPALINGEN- ONTVANKELIJKHEID. 

1 o De betekening van een vonnis op verzoek van een niet bestaande natuurlijke per
soon of rechtspersoon heeft geen rechtsgevolg, ook al is de betekening naar de vorm 
niet nietig. (Artt. 32, 1°, en 860, eerste lid, Ger.W.) 

2° en 3° De betekening van een vonnis ten verzoeke van een partij in een rechtsple
ging in eerste aanleg, die na de uitspraak van het beroepen vonnis door een an
dere vennootschap is opgeslorpt kan geen rechtsgevolg hebben; door die opslorping 
heeft ze de mogelijkheid verloren zelfin rechte op te treden.(Artt. 32, 1°, en 860, eer
ste lid, Ger.W.) 

4 o Niet ontvankelijk is het middel als de erin als geschonden aangewezen wetsbepa
lingen vreemd zijn aan de bestreden beslissing (1). 

(DELPHI N.V. & DELPHI LEVEN T. N ... ) 

ARREST 

CAR. C.97.0120.N) 

HET HOF; - Gelet op het betreden arrest, op 17 oktober 1996 gewezen 
door het Hof van Beroep te Gent; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 17, 32, 1°, 43, 2°, 860 tot 867,- inzonderheid 860, eer

ste en tweede lid, 861, 862, § 1, 1°, en§ 2, en 867 -, 1042 en 1051, eerste lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

doordat de appelrechters, nate hebben vastgesteld dat "(verweerder) ( ... ) - bij ver
zoekschrift van 7 april 1992 (. .. ) - hoger beroep (heeft) ingesteld tegen het vonnis op 
20 januari 1992 verleend door de eerste kamer van de Rechtbank van Eerste Aan
leg van Brugge CAR. nr. 46287.92)", dat 'bij (dit) (..) vonnis (..)de vordering van (ver
weerder), ingesteld tegen de N.V. Precam (rechtsvoorgangster van eiseressen) en er
toe strekkende de laatste te doen veroordelen tot betaling van de som van 5 miljoen 
frank, toelaatbaar (werd) verklaard, doch afgewezen als ongegrond" en dat "(ver
weerder) (tegen dit vonnis) een tweede maal hoger beroep (heeft) ingesteld bij ver
zoekschrift van 16 februari 1996 CAR. nr. 466/96) (en) zijn hoger beroep (heeft) ge
richt tegen de N.V. Delphi en de N.V. Aegon Leven, naast de N.V. Precam", beslissen 
het hoger beroep met AR. nr. 466/96 toelaatbaar te verklaren in de mate dat het is 
gericht tegen de N.V. Delphi en de N.V. Aegon Leven, thans de N.V. Delphi Leven, on
der meer op de gronden dat ''het hager beroep ingesteld bij verzoekschrift van 16 fe
bruari 1996 (. .. )tijdig (is)", dat "immers de betekening van het bestreden vonnis, ten 

(1) Zie Cass., 6 april1995, A.R. F.94.0083.F, nr. 187. 



Nr. 373 HOF VAN CASSATIE 1117 

verzoeke van de N.V. Precam op 12 maart 1992, (. .. ) geen rechtsgevolgen (. .. ) kan sor
teren, gelet op het feit dat de N.V. Precam sinds de fusie van 17 december 1991, niet 
langer bestond" en dat "elke proceshandeling- inclusief de betekening- moet uit
gaan van een partij die daartoe het belang en de hoedanigheid heeft, wat niet het ge
val was in zake" (arrest, p. 4), 

terwijl, eerste onderdeel, overeenkomstig de in het middel ingeroepen wetsbepalin
gen inzake betekening en nietigheid van proceshandelingen, de rechter niet ver
mag de rechtsgevolgen van een betekening buiten werking te stellen zonder de be
tekening nietig te verklaren; een betekening hetzij nietig, hetzij geldig is; het 
Gerechtelijk Wetboek, noch enige andere wet een tussenoplossing voorziet waarbij aan 
een betekening, hoewel geldig, toch niet de daaraan verbonden rechtsgevolgen wor
den toegekend; door geen rechtsgevolgen toe te kennen aan een betekening waar
van de geldigheid vaststaat en niet wordt betwist, de rechter een niet-bestaande sane
tie creeert en de regels inzake de nietigheid van proceshandelingen ten onrechte uitsluit 
(schending van de artikelen 860 tot 867 van het Gerechtelijk Wetboek); 

terwijl, tweede onderdeel, overeenkomstig artikel32, 1°, van het Gerechtelijk Wet
hoek onder betekening wordt verstaan de afgifte van een afschrift van de akte, die ge
schiedt bij deurwaardersexploot; te dezen de appelrechters vaststellen en uit het dos
sier van de rechtspleging blijkt, zonder dat dit werd betwist, dat een afschrift van het 
vonnis van 20 januari 1992 van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brugge bij 
deurwaardersexploot werd afgegeven aan verweerder en dat hierbij de voorschrif
ten van de artikelen 32 tot en met 47 van het Gerechtelijk Wetboek strikt werden na
geleefd; deze afgifte van het vonnis geschiedde op verzoek van de N.V. Precam, die in 
het geding dat aanleiding had gegeven tot het genoemde vonnis, de tegenpartij was 
van verweerder; het feit dat de betekening van het vonnis geschiedde op verzoek van 
de vennootschap waartegen de verweerder het geding had gevoerd in plaats van op 
verzoek van de gesplitste of overnemende vennootschap, niet impliceert dat de be
tekening geen rechtsgevolgen meer zou kunnen sorteren ten aanzien van verweer
der; 

het belang en de hoedanigheid overeenkomstig artikel 17 van het Gerechtelijk Wet
hoek voorwaarden zijn voor het indienen van een rechtsvordering; te dezen de N.V. Pre
cam niet een rechtsvordering had ingediend, doch enkel een gerechtsdeurwaarder had 
verzocht over te gaan tot betekening van een vonnis waarin zij als partij staat ver
meld; het feit bovendien dat een vennootschap niet het vereiste belang of hoedanig
heid zou hebben om een gerechtsdeurwaarder te verzoeken een betekening te ver
richten van een vonnis waarbij deze vennootschap partij was, niet impliceert dat de 
- volledig regelmatig verrichte - betekening uitgaande van die vennootschap nie
tig zou zijn of geen rechtsgevolgen kan sorteren; 

terwijl, derde onderdeel, overeenkomstig artikel 860, eerste lid, van het Gerechte
lijk Wetboek, geen proceshandeling nietig kan worden verklaard indien de wet de nie
tigheid ervan niet uitdrukkelijk heeft bevolen; de wet niet uitdrukkelijk heeft bevo
len dat de betekening van een vonnis nietig dient te worden verklaard wanneer zij 
geschiedt op verzoek van de vennootschap waartegen de verweerder het geding had 
gevoerd in plaats van op verzoek van de vennootschap, die, na de uitspraak van het 
te betekenen vonnis, werd gecreeerd door fusie of splitsing; 

overeenkomstig artikel 861 van het Gerechtelijk Wetboek de rechter een proces
handeling aileen dan kan nietig verklaren wanneer het aangeklaagde verzuim of de 
aangeklaagde onregelmatigheid de belangen schaadt van de partij die de exceptie op
werpt; te dezen de rechter niet vaststelt op welke wijze de belangen van verweer
der geschaad zijn of geschaad kunnen zijn doordat de betekening van het vonnis ge
schiedde op verzoek van de vennootschap waartegen de verweerder het geding had 
gevoerd in plaats van op verzoek van de vennootschap, die, na de uitspraak van het 
te betekenen vonnis, werd gecreeerd door fusie of splitsing; 

overeenkomstig artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek het verzuim of de onre
gelmatigheid van de vorm van een proceshandeling niet tot nietigheid kan leiden, wan
neer uit de gedingstukken blijkt dat de handeling het doel heeft bereikt dat de wet er
mee beoogt; de betekening de formaliteit is die tot doel heeft de bestemmeling officieel 
in kennis te stellen van een akte van de rechtspleging door aan deze bestemmeling 
een afschrift van een akte te laten afgeven bij gerechtsdeurwaardersexploot; te de
zen het wettelijk doel van de betekening werd bereikt, ongeacht of de betekening van 
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het vonnis geschiedde op verzoek van de vennootschap waartegen de verweerder het 
geding had gevoerd dan wel op verzoek van de vennootschap, die, na de uitspraak van 
het te betekenen vonnis, werd gecreeerd door fusie of splitsing, 

zodat, enerzijds, de appelrechters niet zonder schending van de artikelen 17, 32, 1°, 
43, 2°, 860, eerste lid, 861, 867 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek konden oor
delen dat de betekening aan verweerder niet de beoogde rechtsgevolgen kon sorte
ren, en, anderzijds - nu het bestreden arrest vaststelt en/of uit het dossier van de 
rechtspleging blijkt dat de betekening van het bestreden vonnis van 20 januari 1992 
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge aan verweerder geschiedde op 12 maart 
1992 en het hoger beroep tegen dit vonnis door eiseressen pas werd aangetekend op 
16 februari 1996, hetzij meer dan 4 jaar na de betekening van het vonnis- het be
streden arrest, doordat het het hoger beroep van verweerder tijdig verklaarde, te
vens schending inhoudt van artikel1051, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, naar 
luid waarvan de termijn om hoger beroep aan te tekenen een maand is, te rekenen van 
de betekening van het vonnis, van artikel860, tweede lid, en 862, § 1, 1°, van het Ge
rechtelijk Wetboek, volgens welke bepalingen het niet naleven van de termijn om ho
ger beroep aan te tekenen het verval van rechtswege tot gevolg heeft van het recht 
om dit rechtsmiddel aan te wenden, en van artikel 862, § 2, van het Gerechtelijk Wet
hoek, naar luid waarvan dit verval ambtshalve door de rechter dient te worden uit
gesproken: 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat de betekening van een vonnis op verzoek van een niet
bestaande natuurlijke persoon of rechtspersoon geen rechtsgevolg heeft, ook 
al is de betekening naar de vorm niet nietig; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat een betekening van een vonnis ten verzoeke van een par
tij in een rechtspleging in eerste aanleg, die na de uitspraak van het be
roepen vonnis door een andere vennootschap is opgeslorpt, geen rechtsge
volg kan hebben; 

Dat zij door de opslorping de mogelijkheid heeft verloren zelf in rechte op 
te treden; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 

Wat het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat de in het middel aangewezen wetsbepalingen vreemd zijn 
aan de beslissing van de appelrechters dat een rechtsgeldige betekening ai
leen gevolgen kan hebben als zij wordt gedaan door een bestaande rechts
persoon; 

Dat het onderdeel niet ontvankelijk is; 

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

15 juni 2000 - 1 e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter- Verslag
gever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. De Gryse en Biitzler. 
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Nr. 374 

1 e KAMER - 16 juni 2000 

1 o ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED - ECHTSCHEIDINGS
PROCEDURE- ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING- VOORAFGAANDE OVER
EENKOMST- TOEPASSELIJKE REGELS. 

2° OVEREENKOMST- VERBINDENDE KRACHT (NIET-lliTVOERING)- ECHTSCHEIDING DOOR 
ONDERLINGE TOESTEMMING- VOORAFGAANDE OVEREENKOMST- TOEPASSELIJKE REGELS. 

3° VERBINTENIS- VERBINTENIS UIT OVEREENKOMST- ECHTSCHEIDING DOOR ONDER
LINGE TOESTEMMING- VOORAFGAANDE OVEREENKOMST- TOEPASSELIJKE REGELS. 

4° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED- GEVOLGEN T.A.V. DE 
GOEDEREN- ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING- OVERSCHRIJVING- VOOR
AFGAANDE OVEREENKOMST- BEDING OMTRENT EEN lliTKERING TOT LEVENSONDERHOUD
NIETIGHEID. 

5° OVEREENKOMST- VERBINDENDE KRACHT (NIET-lliTVOERING)- ECHTSCHEIDING DOOR 
ONDERLINGE TOESTEMMING- VOORAFGAANDE OVEREENKOMST- BEDING OMTRENT EEN UIT
KERING TOT LEVENSONDERHOUD - NIETIGHEID - OVERSCHRIJVING VAN DE ECHTSCHEI
DING- GEVOLGEN. 

6° LEVENSONDERHOUD- ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING- VOOR
AFGAANDE OVEREENKOMST- BEDING OMTRENT EEN lliTKERING TOT LEVENSONDERHOUD
NIETIGHEID- OVERSCHRIJVING VAN DE ECHTSCHEIDING- GEVOLGEN. 

7o ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED - GEVOLGEN T.A.V. DE 
GOEDEREN- ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOE STEMMING- OVERSCHRIJVING- VOOR
AFGAANDE OVEREENKOMST- BEDING OMTRENT EEN UITKERING TOT LEVENSONDERHOUD
BEDROG- VERNIETIGING- VOORWAARDE. 

go OVEREENKOMST- BESTANDDELEN- TOESTEMMING- BEDROG- VERNIETIGING
VOORWAARDE- ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING- VOORAFGAANDE OVER
EENKOMST- BEDING OMTRENT EEN UITKERING TOT LEVENSONDERHOUD - OVERSCHRIJ
VING VAN DE ECHTSCHEIDING. 

go LEVENSONDERHOUD- ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING- VOOR
AFGAANDE OVEREENKOMST- BEDING OMTRENT EEN UITKERING TOT LEVENSONDERHOUD
BEDROG- VERNIETIGING- VOORWAARDE- OVERSCHRIJVING VAN DE ECHTSCHEIDING. 

1°, 2° en 3° De overeenkomst houdende de voorafgaande regeling van de weder
zijdse rechten van de echtgenoten die besloten zijn tot echtscheiding door onder
tinge toestemming waaromtrent zij kunnen overeenkomen, is onderworpen aan de re
gels van het verbintenissenrecht (1); zij is een vereiste waaraan moet worden voldaan 
opdat de rechtbank de echtscheiding zou kunnen toestaan (2). (Artt. 1287, eerste lid, 
1288, aanhef en 4°, en 1298, Ger.W.) 

(1) Zie Cass., 14 april1994, A.R. 9625, nr. 177, arrest dat de rechtspraak bevestigt volgens welke 
die overeenkomst uitsluitend onderworpen is aan de regels betreffende de overeenkomsten. Zie ook 
de (strijdige) conclusie O.M. 

(2) Zie de (strijdige) conclusie O.M. 
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4°, 5° en 6° Wanneer de echtscheiding door onderlinge toestemming voltrokken is, volgt 
uit de aard van dat instituut dat de nietigheid van een beding omtrent een uitke
ring tot levensonderhoud de echtscheiding zelf niet kan aantasten (3). (Artt. 1288, 
aanhef en 4°, en 1304 Ger.W.) 

7o, so en go Dat de echtscheiding door onderlinge toestemming voltrokken is, staat er 
niet aan in de weg dat een beding omtrent een uitkering tot levensonderhoud ver
nietigd wordt op grand van bedrog (4). (Artt. 1288, aanhef en 4°, en 1304 Ger.W.) 

(V ... T.D ... ) 

Conclusie van de heer advocaat-generaal Dubrulle : 
1. Bij een aan een echtscheiding door onderlinge toestemming voorafgaande over

eenkomst verbond verweerder zich aan eiseres gedurende vijfjaar een persoonlijke on
derhoudsbijdrage te betalen. N a de overschrijving van het echtscheidingsvonnis en het 
opvolgend tweede huwelijk van eiseres werd het biologisch vaderschap van die tweede 
echtgenoot t.a.v. haar kind, d.m.v. een DNA-test, vastgesteld. 

Verweerder dagvaardde eiseres voor de vrederechter in afschaffing van het onder
houdsgeld. Op grond van de verbindende kracht van de voorafgaande overeen
komst werd zijn vordering afgewezen. Op het hoger beroep van verweerder en zijn als
dan voor het eerst aangevoerd middel van bedrog in hoofde van eiseres - die nl. van 
bij de conceptie wist wie de biologische vader was en ook wist dat ze met die man, zo
dra mogelijk, zou hertrouwen- oordeelden de appE!lrechters, in hun eindvonnis -
na een bij tussenvonnis bevolen persoonlijke verschijning van partijen - dat het be
ding over het onderhoudsgeld in die overeenkomst inderdaad nietig was wegens dat 
"bedrog" en veroordeelden ze eiseres tot terugbetaling van de ten onrechte ontvan
gen onderhoudsgelden en tot de kosten. Evenwel zijn noch de afstamming, noch de 
vraag of de rechters uit de feiten wettig hebben kunnen afleiden dat er werkelijk be
drag was te de zen aan de orde. Maar we kunnen ons toch niet ontveinzen dat uit de 
gehele context en uit de procedure, tot en met het cassatieberoep, blijkt dat het be
ding voor verweerder niet bepaald bijkomstig was. 

2. De voorziening is gericht tegen beide vonnissen. 
Het enig cassatiemiddel waarop ze gegrond is, stelt dat de voorafgaande overeen

komst met de echscheiding een geheel vormt, zodat elke betwisting wegens nietig
heid van die overeenkomst, na het definitiefworden van de echtscheiding, uitgeslo
ten is, zelfs op grond van bedrog. Het middel stelt de belangrijke vraag of een aan de 
echtscheiding door onderlinge toestemming voorafgaande overeenkomst met betrek
king tot een onderhoudsuitkering, die een louter conventioneel karakter heeft, na het 
definitiefworden van de echtscheiding (door overschrijving van het vonnis, volgens het 
toepasselijk recht) nog kan betwist worden. Maar bovendien wordt door deze voor
ziening ook in het bijzonder de bijkomende vraag gesteld of de onveranderlijke aard 
van die overeenkomst (5) - die door een gevestigde rechtspraak van het Hof be
krachtigd is - behalve haar inhoud dus ook haar bestaan zelf betreft. En de ul
tieme actuele vraag lijkt me te zijn of het absoluut primaat van de echtscheiding op 
de voorafgaande overeenkomst verenigbaar is met de exclusieve aard van die over
eenkomst of, ruimer bekeken, of de rechtszekerheid over de staat van de personen de 
wilsautonomie van partijen in echtscheiding, m.b.t. hun louter geldelijke belangen, pri
meert, dan wel of beide waarden splitsbaar zijn. Het Hof had nog niet de gelegen
heid de aldus gestelde vraag te beantwoorden. Enerzijds stelt zich thans het pro
bleem van de verenigbaarheid van het antwoord met de bestaande rechtspraak van 

(3) Zie de (strijdige) conclusie O.M. 

(4) Zie de (strijdige) conclusie O.M. 

(5) Wat de kinderen betreft heeft artikel27, 4", van de wet van 30 juni 1994 de herziening, door 
de rechter, van de beschikkingen van de overeenkomst, bij nieuwe en onvoorzienbare omstan
digheden, mogelijk gemaakt, door toevoeging van een tweede lid aan artikel1288 Ger.W. (lid dat 
nag gewijzigd werd door artikel 11 van de wet van 20 mei 1997), terwijl, wat de echtgenoten on
derling betreft, het 3" van dat artikel herzieningsformules in de oveeenkomst zelf toelaat. 
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het Hof; anderzijds is die vraag dus voldoende fundamenteel om een ruimer debat en 
dus een voltallige zitting van deze kamer van het Hof te verantwoorden. 

3. Om ze volledig in te schatten, kan de vraag beter in een nog ruimer perspectief 
gesitueerd worden : wat is de verhouding tussen overeenkomsten en echtscheiding in 
het algemeen? 

Een eerste belangrijke vaststelling is dat artikel 233 van het Burgerlijk Wetboek 
nog steeds behoort tot het hoofdstuk I (Gronden tot echtscheiding) van titel VI (Echt
scheiding) van boek I (Personen) van dit wetboek en, spijts de opeenvolgende, veelal 
ingrijpende en ook recente wetswijzigingen in het echtscheidingsrecht, steeds ... se
dert 21 maart 1804 ... ongewijzigd is gebleven. Het bepaalt : "Onderlinge en volge
houden toestemming van de echtgenoten, uitgedrukt op de wijze die de wet voor
schrijft, onder de voorwaarden en na de proeftijden die zij bepaalt, bewijst voldoende 
dat het samenleven ondraaglijk is en dat er, te hunnen opzichte, een afdoende grond 
tot echtscheiding bestaat". 

Het beeld van de geheel schuldloze echtscheiding wint ook maatschappelijk noch
tans steeds meer veld. In deze visie kan, naast de wil om overeenkomsten om trent de 
gevolgen van een echtscheiding aan te gaan, wat betreft goederen en familie
rechten, ook de wil om te scheiden zelf, los van de oorzaak van wederzijdse verbre
king van de echtelijke band, een louter contractueel karakter hebben en zouden die 
contractuele gevolgen van de echtscheiding zelf afsplitsbaar zijn. Deze visie blijkt even
wei niet te overwegen en zich alleszins nog niet te hebben vertaald in een parlemen
taire consensus. De pogingen daartoe, bij de opeenvolgende wetswijzigingen betref
fende de echtscheiding door onderlinge toestemming, meer bepaald in 1994 en 1997, 
werden steeds vooruitgeschoven. Deze vorm van echtscheiding wordt nog steeds be
schouwd als een globale regeling tussen echtgenoten, waarover de rechter, meer in het 
bijzonder wat de eventuele minderjarige kinderen betreft, het laatste woord heeft. Ken
merkend is dat hij thans de echtscheiding uitspreekt en niet meer gewoon toelaat. Hoe
wei hij, voor het overige, ten aanzien van haar voorwaarden, de echtscheiding tel
kens gemakkelijker heeft gemaakt, heeft de wetgever het huwelijk nog niet tot een 
louter particulier contract herleid dat ook door gewone overeenkomst kan ontbon
den worden. Nochtans moet aileen hij uitmaken of daarvoor thans een maatschap
pelijk draagvlak is. 

4. Het bestreden tussenvonnis van 26 maart 1993 overweegt dat de overeen
komst te goeder trouw moet worden uitgevoerd, dat de schuldeiser van onder
houdsgeld geen misbruik kan maken van zijn contracutuele rechten, dat te dezen moet 
nagegaan worden welke de precieze draagwijdte was van de overeenkomst en ofin
derdaad- zoals verweerder voorhield- hij van onderhoudsgeld ontslagen werd in
dien eiseres een nieuw huwelijk zou aangaan binnen vijf jaar na de echtscheiding en 
beveelt te dien einde een persoonlijke verschijning van de partijen. Dit vonnis houdt 
dus geen motieven in met betrekking tot mogelijk bedrog door eiseres, d.i. de door het 
bestreden eindvonnis weerhouden en thans aangevochten grond van nietigheid van 
het beding over het onderhoudsgeld in de overeenkomst. In zoverre het tegen de mo
tieven van dat tussenvonnis opkomt, bestrijdt het middel dus redenen die de nietig
heid niet gronden en komt het op tegen overtollige motieven. In die mate is het niet 
ontvankelijk. 

Wat het eindvonnis betreft, lijkt me de essentie te zijn nate gaan ofhet het arti
kel1288, eerste lid en 4°, van het Gerechtelijk Wetboek- als een van de talrijke als 
geschonden aangewezen bepalingen van dit wetboek en van het Burgerlijk Wetboek 
- miskend heeft. 

Vier wetten hebben wijzigingen aangebracht in dat artikel. De wijziging door de wet 
van 30 juni 1994, van toepassing op de gedingen die in eerste aanleg ingeleid wer
den na 1 oktober 1994, laat enkel herzieningsformules in de overeenkomst zelftoe (6), 
zodat die wijziging geen invloed kon hebben op de berechting van deze zaak, noch kan 
hebben op de oplossing van de thans gestelde rechtsvraag. 

(6) Zie voetnoot 1. 
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De toepasselijke tekst (7) luidde : 
"Zij (d.z. de echtgenoten) zijn eveneens ertoe gehouden hun overeenkomst om

trent de volgende punten bij geschrift vast te leggen : 
( ... ) 
4 o het bedrag van de eventuele uitkering te betalen door een echtgenoot aan de an

dere, gedurende de proeftijd en na de echtscheiding." 
5. Het Hofheeft, bij arresten van 4 november 1976 (8), 5 juni 1986 (9), 21 juni 1991 

(10) en, laatst, 14 april1994 (11) beslist dat een familierechtelijke overeenkomst zo
als voorzien bij artikel1288, eerste lid en 4°, Ger.W., uitsluitend onderworpen is aan 
de regels betreffende de overeenkomsten. De arresten van 1991 en 1994 stellen bo
vendien dat de overeenkomst- behalve dat ze onderworpen is aan de door artikell134 
van het Burgerlijk Wetboek bepaalde regel dat ze de partijen tot de wet strekt en niet 
kan worden herroepen dan met hun wederzijdse toestemming of op gronden door de 
y.ret erkend - te goeder trouw en zonder rechtsmisbruik door de partijen moet wor
den uitgevoerd, waaruit volgt dat de rechter haar inhoud niet uit billijkheids
overwegingen mag wijzigen. Het lijkt me niet overbodig eraan te herinneren dat, te 
dezen, het bestaan van de overeenkomst aan de orde is. 

Ook nu lijkt me deze wettelijke regel in de aanhef van de redengeving van Uw ar
rest te moeten worden opgenomen. De eerste voorwaarde tot geldigheid van de over
eenkomst is de toestemming (artikell108, inleidende bepaling en eerste lid, B.W.). En 
geen toestemming is geldig wanneer ze, onder meer, door bedrog verkregen is (arti
kell109 B.W.). Volgens de uitsluitend toepasselijke overeenkomstenleer zou dus een 
door bedrog verkregen overeenkomst, zelfs voorafgaand aan een echtscheiding door 
onderlinge toestemming en ondanks het definitiefworden van die echtscheiding on
geldig moeten verklaard worden. Ook de door het Hoftot algemeen rechtsbeginsel ver
heven rechtsspreuk Fraus omnia corrumpit (12) moet tot dit besluit leiden. Maar wat 
betekent "omnia" bij het beoordelen van een overeenkomst die door de wet wordt op
gelegd als eerste stap naar een ingrijpende wijziging van de staat van de persoon? Het 
bestaan van de voorafgaande overeenkomst kan uiteraard niet los van de echtschei
ding beoordeeld worden, aangezien ze daarvan - en meer bepaald van de toestem
ming daartoe - een wettelijke voorwaarde is ... zodat "omnia" noodzakelijk ook de echt
scheiding aantast. En dit is dan de kernvraag : kan de "uitsluitend-regel" hier nog 
onverkort toegepast worden, wat zou betekenen dat overeenkomst en echtscheiding 
van elkaar kunnen losgekoppeld worden en dat de vernietiging van de eerste de gel
digheid van de tweede niet aantast? Ik meen dat deze vraag ontkennend moet be
antwoord worden en dat in dezen de overeenkomstenleer als regel kan behouden wor
den maar moet wijken wanneer het bestaan van de overeenkomst in het gedrang komt, 
omdat ze zo nauw verbonden is met de echtscheiding dat, zodra deze definitiefwordt, 
ze niet meer kan vernietigd worden, ook niet wegens een wilsgebrek, weze het be
drog. Dat met uitvoering te goeder trouw ook het contracteren zelfbedoeld wordt, lijkt 
me deze opvatting niet te kunnen afzwakken. 

In het middel staat deze band tussen de clausule in de overeenkomst betreffende 
de persoonlijke onderhoudsbijdrage voor eiseres en de echtscheiding centraal, maar 
het laat m.i. ook toe de onderlinge afhankelijkheid van de bedingen in het perspec
tiefvan de echtscheiding als een beletsel tot de nietigverklaring van die clausule te 
lezen. 

(7) Zoals vervangen bij artikel 2 van de wet van 1 juli 1972, B.S., 18 juli 1972. 

(8) A.C., 1977, 263. 

(9) Ibid, nr. 623. 

(10) Ibid., nr. 549. 

(11) Ibid., nr. 177. 

(12) Zie de rede uitgesproken door procureur-generaal WJ. Ganshofvan der Meersch op de plech
tige openingszitting van het Hof, op 1 september 1970 : Propos sur le texte de la loi et les prin
cipes gem\raux du droit, A. C., 1970, 123-124. 
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Nu blijkt in casu minstens uit de niet betwiste vaststellingen van het bestreden von
nis alvorens recht te doen van 26 maart 1993 dat, in de notariele overeenkomst voor
afgaand aan de echtscheiding door onderlinge toestemming, de partijen, naast het be
doelde beding, ook hun verblijfplaats, het "bewarings- en omgangsrecht" over het 
minderjarig kind en een ten behoeve van dit kind bepaald levensonderhoud hebben 
bedongen. Uit deze vaststellingen blijkt derhalve dat het door de appelrechters nie
tig verklaarde beding een onlosmakelijk onderdeel was van de overeenkomst van par
tijen, ook om trent alle in het artikel1288, 1 o en de toepasselijke 2° en 3°, Ger.W. be
paalde en niet in geding zijnde punten. Nu zijn deze onder ling afhankelijke bedingen 
van die overeenkomst, waartoe de echtgenoten, krachtens de aanhef van dat arti
kel1288 (dat van openbare orde is (13)) en ook artikel1298 (14) gehouden zijn, zo be
palend voor de echtscheiding dat, nadat deze definitief is geworden, door haar over
schrijving ingevolge het toepasselijke recht (en haar uitspraak volgens het actuele recht), 
niet een van die bedingen om reden van bedrog door de rechter kan nietig ver
klaard worden. Het voormelde artikel 1298 bepaalt "dat er geen grond bestaat" tot echt
scheiding als aan de wettelijke voorwaarden en formaliteiten niet is voldaan. Uit
eindelijk beslist de rechter dus over de wijziging van de staat van de persoon. Het valt 
dan moeilijk te verantwoorden dat een wettelijke voorwaarde van de echtscheiding, 
waarvan de rechter het bestaan heeft vastgesteld, zou kunnen vervallen, terwijl de echt
scheiding standhoudt. In het toepasselijk recht diende de rechter, bij gebrek aan ak
koord (wat, bij bedrog, vaststaat) te zeggen : "de wet laat de echtscheiding niet toe". 

De grondslag van deze opvatting is dat elke aantasting van deze regeling de ge
geven toestemming terug in vraag stelt en dus ook de wettelijke grond van de echt
scheiding aantast. N agenoeg unaniem del en rechtsleer en rechtspraak deze opvat
ting (15). De eveneens strakke leer van het Franse Hofvan Cassatie (16) is evenwel 
geen dienstig vergelijkingspunt, daar de Franse rechter, anders dan de Belgische, ook 
de familierechtelijke overeenkomst homologeert, wat haar uiteraard meer waarbor
gen verleent. 

6. Ons spontaan rechtsgevoel wordt natuurlijk gestoord doordat door bedrog aan
getaste rechtshandelingen zouden kunnen in stand gehouden worden. En de vraag kan 
dan ook gesteld worden of het vasthouden aan de klassieke strenge oplossing be
drog en simulatie voor de rechter niet in de hand werkt. Dit blijkt alvast niet uit de 
rechtsliteratuur. Maar, in voorkomend geval, zou, wegens de nauwe band tussen over
eenkomst en echtscheiding, aileen de simultane nietigverklaring van de echtschei
ding e(ln uitweg kunnen bieden. Daarvoor zou dan de nietigheid van het definitief vo
nis of arrest, dat de echtscheiding toeliet (en thans uitspreekt) moeten gevorderd 
worden. Wellicht kan een herroeping van het gewijsde, wegens "persoonlijk bedrog" 
(artikel1133/1 o, Ger.W.), waarbij ook de rechter misleid is, daarvoor de geschikte weg 
zijn. De vernietiging van een beding of van een overgeschreven echtscheiding zal ech
ter steeds grote moeilijkheden ten aanzien van reeds verkregen rechten van par
tijen en ook ten aanzien van derden doen ontstaan. Wat de echtscheiding betreft, is 
een nietigverklaring uiteraard niet, wegens de gerechtelijke aard van deze wijzi
ging van staat, zoals voor het huwelijk, wettelijk als zodanig voorzien. 

Er kan dan ook begrip getoond worden voor de stemmen die opkomen voor de echt
genoten die zich gedupeerd noemen. Die stemmen waren te horen in de U.C.L. en de 
U.Lg. De aanzet daartoe werd gegeven door professor M.T. Meulders-Klein in een uit
voerige kritische noot onder het voormelde arrest van het Hofvan 4 november 1976 
(17). Zij vond steun bij J.-F. Taymans (18) en, meer genuanceerd, bij Y.-H. Leleu (19) 

(13) Cass., 2 feb. 1989, A.R. 8290, nr. 325. 

(14) Dat van dezelfde orde moet zijn. 

(15) Zie de refertes geciteerd door TAYMANS, J.-F., "L'inventaire- Le reg!ement transaction
nel", in : Demariage et coparentalite. Le droit belge en mutation, Story, Kluwer, 1997, 98, nr. 26. 

(16) Tweede burgerlijke kamer, 13 nov. 1991, Dalloz Action, 1996, 663. 

(17) "Les effets du divorce par consentement mutuel et le principe de Ia convention-loi. 
Etendue et limites", R.C.J.B., 1979, 468-500, inz. 38-39. 
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en N. Hustin-Denies (20). Zij was van mening dat de klassieke opvatting niet meer 
aangepast was aan deze vorm van echtscheiding, waaraan nochtans het schuld
begrip en de onveranderlijke geldelijke sanctie bleefkleven. Nagenoeg twee decen
nia later achtten haar navolgers dat de waarborgen van de intussen fel versoepelde 
procedure een achterhaald argument waren (21) en dat ook een mogelijke aantas
ting van de (toestemming tot) echtscheiding zelf niet diende gevreesd te worden, waar
bij de toestemming als grondslag van de echtscheiding namelijk in vraag wordt ge
steld. Y.-H. Leleu stelt als oplossing voor de gronden te aanvaarden die tot vernietiging 
kunnen leiden van een dading (artikelen 2053 e.v. B.W.), waarmee de contractuele re
geling gelijkgesteld wordt. Deze commentaren - zoals ook het analoog standpunt van 
W. Pintens in 1982 (22) - betreffen echter artikel1287 Ger.W., dat een regeling van 
hun wederzijdse rechten op hun goederen (de zgn. regelingsakte) aan de echtgeno
ten oplegt. En de familierechtelijke overeenkomst kan - minstens wat de kinderen 
betreft - geen dading zijn. 

7. Ik meen evenwel dat een andere door deze rechfsleer weliswaar onderkende doch 
afgestoten vrees realistischer is. De traditionele regel terug in vraag stellen is de rechts
zekerheid op de helling zetten en de deur openen voor nieuwe betwistingen, zoals : ik 
wens het voordeel van de echtscheiding te behouden, maar niet aan die "overeenge
komen" prijs, waarvan het beding derhalve wegens wilsgebrek moet vernietigd wor
den. Vandaag is de relevantie van het bedrog aan de orde. Kan het antwoord an
ders zijn als morgen bv. de dwaling aangevoerd wordt, of verschillen naargelang 
uitdrukkelijk het onderscheid gemaakt wordt tussen hoofd- en incidenteel bedrog, tus
sen een voor de echtscheiding determinerend en dus onlosmakelijk en een daarvoor 
bijkomstig of gei:soleerd beding- welke onderscheidingen noch de gedingvoerende par
tijen noch het middel overigens hebben gemaakt- oftussen echtgescheiden gezin
nen met of zonder kinderen, hoewel in beide gevallen doorgaans alle bedingen on
derling afhankelijk zijn? Betreedt men aldus niet het exclusief domein van de uitlegging 
van de verbintenissen door de partijen en de feitenrechters, meer bepaald betref
fende hun pertinentie op de echtscheiding zelf. Of komt men aldus niet minstens tot 
hoogst onzekere regels, tot casui:stiek, die alleszins niet tot de traditie van het Hofbe
hoort? Zijn opdracht is het formuleren - de lege lata - van vaste rechtsregels waar
aan de feitenrechters zich kunnen houden, dit is de rechtszekerheid waarborgen. 

U zou, vanuit deze visie, het middel m.i. alleen kunnen verwerpen als U zou aan
nemen dat verweerder in zijn inleidend verzoekschrift enkel de afschaffing van zijn 
uitkeringsplicht en in hoger beroep de nietigverklaring van het desbetreffend be
ding van de overeenkomst tussen partijen wegens bedrog vorderde, dus voor het ove
rige de geldigheid van de overeenkomst voorafgaand aan de echtscheiding niet te
rug in het geding bracht en derhalve impliciet bedoeld beding als afscheidbaar heeft 
beschouwd, terwijl eiseres uiteraard geen belang had de overeenkomst, respectieve
lijk de echtscheiding, terug in vraag te stellen. 

Het grote probleem hierbij echter, is dat alleen het door bedrog bekomen beding ver
nietigd blijft, terwijl - krachtens het algemeen rechtsbeginsel fraus omnia corrum
pit, de gehele overeenkomst daardoor nietig was en de echtscheiding, spijts het weg
vallen van haar eerste wettelijke voorwaarde, toch blijft bestaan. Ook al zegt het vonnis 
dat niet omdat de vordering niet zover strekte en is het middel daar uiteraard niet op 
gericht, een dusdanige verwerping plaatst de feitenrechters voor de grootste 

(18) Op. cit., nrs. 27-36. 

(19) "Aspects patrimoniaux: les conventions relatives aux biens", in :Formation perma
nente CUP Divorce par consentement mutuel. La reforme de la reforme 1997, Commission Universite
Palais, Volume XXII - Mars 1998, 49-51, nrs. 38-39, en "Les conventions patrimonaliales prea
lables au divorce par consentement mutuel"; T.B.B.R., 1999, 387-388, nrs. 35-36. 

(20) "Divorce, Commentaire pratique", Kluwer (losbladig), 2.45. 

(21) Dit kon, ten andere, nooit een argument zijn, omdat de rechter geen controle uitoefent op 
de familierechtelijke bedingen van de overeenkomst die niet de kinderen betreffen. 

(22) PINTENS, W., Echtscheiding door onderlinge toestemming, Kluwer, 1982, 296-303. 
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interpretatieproblemen. En ook al moet deze zaak vanzelfsprekend op zichzelf be
oordeeld worden binnen de draagwijdte van het middel, een bijzonder voorzichtige for
mulering is geboden. 

8. Ik meen dus veeleer dat het middel dient gegrond verklaard te worden en dat de 
beslissing die deze deur opent, derhalve moet vernietigd worden. Het particulier be
lang moet dan mogelijks inboeten voor de rechtszekerheid betreffende de staat van de 
persoon, die de openbare orde en dus ook het algemeen belang raakt. Het behoort de 
wetgever uit te maken of de echtscheiding voortaan louter contractueel kan zijn. 

Conclusie : vernietiging. 

ARREST 

(A.R. C.96.0006.N) 

HET HOF; - Gelet op de bestreden vonnissen, op 26 maart 1993 en op 
16 december 1994 gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent, 
zitting houdende in hoger beroep; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 1101, 1108 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek, 1287, 

1288,1289,1290, 1elid, 1291,1293,1294,1295,1296,1297,1298,1299,1300,1303 
en 1304 van het Gerechtelijk Wetboek, de artikelen 1287, 1288, 3e en 4e lid, 1289, 
1291, 1293, 1294, 1298, 1299, 1300, 1303 en 1304 zowel in de versie v66r als in de ver
sie na de wijziging bij wet van 30 juni 1994, artikel 1288, 2e lid, in de versie voor
aleer het werd gewijzigd bij artikel17 van de wet van 13 april 1995 en artikel 1297 
zowel in de versie vooraleer als nadat het werd gewijzigd bij artikel 39 van de wet van 
19 januari 1990, 

doordat de appelrechters het hoger beroep van verweerder en de uitbreiding van zijn 
vordering gegrond verklaren, voor recht zeggen dat de clausule opgenomen in de over
eenkomst van 4 september 1986 voorafgaande aan de echtscheiding door onder
linge toestemming, waarbij verweerder zich ertoe verbond gedurende een periode van 
vijf jaar te rekenen vanaf de eerste verschijning voor de rechtbank ten behoeve van 
eiseres een ge!ndexeerde persoonlijke onderhoudsbijdrage te betalen van 15.000 BEF 
per maand nietig is wegens bedrog, eiseres veroordelen tot terugbetaling aan ver
weerder van alle bedragen die deze in uitvoering van de nietige clausule heeft ont
vangen, te vermeerderen met de gerechtelijke interesten vanaf 2 november 1988 tot 
de dag der algehele betaling en eiseres tevens oordelen tot de kosten van de beide in
stanties, op grond van de volgende overwegingen in het tussenvonnis : 

"4.1. Het staat buiten betwisting dat de onderhoudsbijdrage tussen echtgenoten die 
uit de echt gescheiden zijn middels een echtscheiding door onderlinge toestemming, 
geen indemnitair karakter maar van louter conventionele aard is. 

4.2. De conventionele aard van de onderhoudsbijdrage ten behoeve van de gewe
zen echtgenoot impliceert de toepassing van het contractenrecht, met uitsluiting van 
de principes betreffende de onderhoudsgelden zelf waarvoor de wet als het ware een 
titel verschaft. 

4.3. Zulks brengt o.m. als gevolg met zich mee dat de overeenkomst als wet geldt 
tussen de partijen en dat op grond van de wilsautonomie en de bindende kracht van 
de overeenkomst moet aangenomen worden dat wanneer een partij zich vrijwillig ver
bindt, deze in beginsel de aangegane verbintenissen in alle omstandigheden moet na
leven. 

4.4. Het komt de rechtbanken derhalve niet toe op grond van overwegingen van bil
lijkheid, sociale rechtvaardigheid of andere motieven van al dan niet morele aard, de 
overeenkomsten te negeren of te wijzigen. 

4.5. Anderzijds bepaalt hetzelfde artikel1134 B.W. in de derde alinea dat de over
eenkomsten te goeder trouw dienen uitgevoerd te worden, zodat de vraag dient ge
steld of een schuldeiser die aanspraak maakt op een onderhoudsbijdrage waartoe de 
schuldenaar zich conventioneel verbond, geen misbruik kan maken van zijn contrac
tuele rechten, nu in bepaalde omstandigheden het voordeel dat de rechtsuitoefening 
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oplevert in ernstige wanverhouding kan staan tot het nadeel dat de schuldenaar daar 
door ondergaat" (tussenvonnis van 26 maart 1993, 5e en 6e bladzijde); 

en de volgende overwegingen in het eindvonnis : 

"Tijdens de persoonlijke verschijning hebben de beide partijen hun versie gege
ven over de totstandkoming van de overeenkomst met betrekking tot de persoon
lijke onderhoudsbijdrage die (verweerder) gedurende vijf jaar zou betalen aan (eise
res) en het in bruikleen geven van de goederen. 

De versie gegeven door (verweerder) komt in al haar facetten geloofWaardig voor: 
uitgaande van de veronderstelling dat (eiseres) geen relatie had met een andere man 
en derhalve een nieuw huwelijk niet in het kort te verwachten was en, rekening hou
dend met het feit dat (eiseres) recent een handelzaak opstartte terwijl hijzelf een goed 
salaris verdiende en menend dat een periode van vijf jaar een redelijke termijn is om 
een andere en definitieve wending aan het leven te geven, was hij bereid zijn echt
genote te helpen deze periode te overbruggen. 

Dat hij er zich tegen zou verzet hebben dat een clausule zou worden opgenomen waar
bij zijn onderhoudsverplichting zou vervallen ingeval (eiseres) zou hertrouwen, zo
als (eiseres) beweert, komt als weinig geloofwaardig over. 

Hoewel uit de strikte bewoordingen van het proces-verbaal van de persoonlijke ver
schijning blijkt dat er niet is in opgenomen dat (eiseres) verklaard heeft dat zij geen 
relatie had met een andere man (haar huidige echtgenoot) in de periode van de on
derhandelingen met het oog op een echtscheiding door onderlinge toestemming, heeft 
zij dit toch verklaard. 

Trouwens, in de voor deze rechtbank neergelegde conclusies zowel v66r de persoon
lijke verschijning als erna, wordt zulks door de raadsman van (eiseres) steeds bena
drukt. 

Zulks staat in schril contrast met de besluiten door dezelfde raadsman genomen voor 
de huidige echtgenoot van (eiseres) in de procedure voor de Jeugdrechtbank (afde
ling van deze rechtbank) waarbij hij de adoptie nastreeft van Kristof. 

Immers, daarin wordt onomwonden gesteld dat er tussen hem en (eiseres) een re
latie bestond zowel tijdens als na de onderhandelingen tussen de huidige geding
voerende partijen en ook tijdens de echtscheiding, relatie die leidde tot een huwe
lijk ... afgekondigd am per vier weken na de overschrijving van de echtscheiding en 
afgesloten zes weken na die overschrijving! 

De toevoeging dat (verweerder) hiervan op de hoogte was doch er geen bezwaar te
gen had omdat hijzelf op dat ogenblik ook een nieuwe relatie zou zijn aangegaan, is 
irrelevant en tevens in tegenstrijd met de bewering van (eiseres) dat de meubels haar 
in bruikleen werden gegeven omdat (verweerder) die bij zijn broer zou gaan inwo
nen, de meubelen niet kon onderbrengen. 

Het mag als vaststaand worden aangenomen dat (eiseres) bedrieglijk de verhou
ding die zij had met een andere man (voor wie zij haar echtgenoot trouwens reeds vroe
ger had verlaten en die blijkens de DNA-test de vader zou zijn van Kristof) voor haar 
echtgenoot verborgen heeft gehouden ter gelegenheid van de onderhandelingen met 
het oog op een echtscheiding door onderlinge toestemming en tijdens de procedure en 
toen reeds wist dat zij met die man, eens de echtscheiding achter de rug, onmiddel
lijk in het huwelijk zou treden, wel wetende en beseffende dat (verweerder) in die om
standigheden geen enkele bereidheid zou getoond hebben welkdanige onderhoudsbij
drage (laat staan een gei:ndexeerde onderhoudsbijdrage van 15.000 BEF per maand) 
voor haar te betalen - weze het voor een periode van vijf jaar. 

Daarbij komt nog dat (verweerder) zich er tevens toe verbond voor het kind een maan
delijkse onderhoudsbijdrage te betalen tot diens zelfstandigheid en (eiseres) ontsla
gen werd van enige bijdrage voor het kind, waar (eiseres) zeer goed scheen geweten 
te hebben wie de biologische vader van het kind was, doch zulks klaarblijkelijk slechts 
via een DNA-test van februari 1990 noodzakelijk achtte aan (verweerder) mede te de
len ... 
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Uit de behandeling van de zaak en alle elementen ervan, moet besloten worden dat 
de overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot de onderhoudsbijdrage van (ver
weerder) voor (eiseres) uitsluitend tot stand is gekomen door bedrog in hoofde van (ei
seres). Het verzwijgen van deze beide elementen (haar relatie + het biologisch va
derschap van het kind) dient als een omstandig stilzwijgen te worden gekwali:ficeerd, 
dat getuigt van een bedrieglijke houding in hoofde van (eiseres) (Vandeputte, R., De 
overeenkomst, Brussel, 1977, blz. 69; Van Gerven, W., Verbintenissenrecht, 1, Leu
ven, 1988, blz. 61). 

Door de persoonlijke onderho.udsbijdrage onverkort te blijven opeisen, is de goede 
trouw bij de totstandkoming van en in de uitvoering van de overeenkomst nogal 
zoek ... 

Het besluit : 
Nu bewezen is dat de clausule in de overeenkomst van 04.09.1986 betreffende de 

persoonlijke onderhoudsbijdrage voor (eiseres) door een wilsgebrek (bedrog) is aan
getast, is dit beding opgenomen in de overeenkomst voorafgaande aan de echtschei
ding door onderlinge toestemming ab initio nietig, zodat (verweerder) de betaalde 
onderhoudsbijdragen (die cijfermatig niet werden berekend) terug kan vorderen van 
(eiseres). 

Het eerste vonnis dient derhalve hervormd te worden" (eind vonnis van 16 decem
ber 1994, blz. 1 tot 4), 

terwijl, overeenkomstig artikel 1287 van het Burgerlijk Wetboek de echtgenoten die 
besloten hebben tot echtscheiding door onderlinge toestemming over te gaan gehou
den zijn hun wederzijdse rechten waaromtrent het hun evenwel vrij staat een ver
gelijk te treffen, vooraf te regelen; 

de echtgenoten overeenkomstig artikel1288, 4° onder meer gehouden zijn hun over
eenkomst bij geschrift vast te leggen omtrent het bedrag van de eventuele uitke
ring te betalen door de ene echtgenoot aan de andere gedurende de proeftijd en na de 
echtscheiding alsook de omstandigheden waaronder dit bedrag na de echtscheiding kan 
worden herzien en de nadere bepalingen terzake; 

dat uit het geheel van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek inzake echt
scheiding door onderlinge toestemming waarvan de schending in dit middel wordt aan
gevoerd voortvloeit dat de voorafgaande overeenkomst tussen de echtgenoten onder 
meer inzake het bedrag van de eventuele uitkering te betalen door de ene echtge
noot aan de andere gedurende de proeftijd en na de echtscheiding, met de echtschei
ding een geheel vormt waaruit voortvloeit dat inzake echtscheiding door onderlinge 
toestemming iedere betwisting bij wege van nietigheid van de voorafgaandelijke over
eenkomsten uitgesloten is zelfs op grond van bedrog of geweld zodat deze vooraf
gaande overeenkomsten na het definitief worden van de echtscheiding voor geen en
kel verhaal meer vatbaar zijn, 

de appelrechters derhalve door te oordelen dat de clausule in de overeenkomst van 
4 september 1986 betreffende de persoonlijke onderhoudsbijdrage voor eiseres door een 
wilsgebrek (bedrog) is aangetast en dit beding opgenomen in de overeenkomst voor
afgaande aan de echtscheiding door onderlinge toestemming ab initio nietig is we
gens bedrog en door op die grondslag eiseres te veroordelen tot terugbetaling aan ver
weerder van alle bedragen die deze in uitvoering van de nietige clausule heeft ontvangen 
te vermeerderen met de gerechtelijke interesten, met veroordeling van eiseres tot de 
kosten, alle in het middel aangeduide wetsartikelen schenden : 

I. In zoverre het middel gericht is tegen het tussenvonnis van 26 maart 
1993: 

Overwegende dat de aangevochten redenen van het tussenvonnis van 26 
maart 1993 geen betrekking hebben op de aangevochten nietigheid van de 
bedoelde overeenkomst, maar op misbruik van de in die overeenkomst be
paalde rechten; 

Dat het middel in zoverre opkomt tegen redenen, die het bestreden von
nis van 26 maart 1993 niet bevat, mitsdien niet ontvankelijk is; 

II. In zoverre het middel gericht is tegen het eindvonnis van 16 maart 1994 : 

-l 
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Overwegende dat het te dezen toepasselijke artikel1287, eerste lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de echtgenoten die besloten zijn tot echt
scheiding door onderlinge toestemming over te gaan, ertoe gehouden zijn 
vooraf hun wederzijdse rechten te regelen waaromtrent het hun vrij staat 
een vergelijk te treffen; 

Dat, krachtens het te dezen toepasselijke artikel 1288, 4 o, van hetzelfde 
wetboek, de echtgenoten gehouden zijn hun overeenkomst omtrent het be
drag van de eventuele uitkering te betalen door de ene echtgenoot aan de an
dere gedurende de proeftijd en na de echtscheiding, bij geschrift vast te leg
gen; 

Overwegende dat overeenkomstig het te dezen toepasselijke artikel 1298 
van het Gerechtelijk Wetboek, wanneer blijkt dat naar het oordeel van de 
rechtbank de partijen aan de voorwaarden hebben voldaan en de formali
teiten hebben in acht genomen die door de wet bepaald zijn, zij de echt
scheiding toestaat; 

Dat, krachtens het te dezen toepasselijke artikel 1304 van hetzelfde wet
hoek, het vonnis of arrest waarbij de echtscheiding wordt toegestaan, zijn ge
volgen heeft vanaf de dag van de overschrijving; 

Overwegende dat de overeenkomst houdende de voorafgaandelijke rege
ling van de wederzijdse rechten van de echtgenoten waaromtrent zij kun
nen overeenkomen, onderworpen is aan de regels van het verbintenissen
recht; 

Dat deze overeenkomst een vereiste is waaraan moet worden voldaan op
dat de rechtbank de echtscheiding zou kunnen toestaan; 

Dat wanneer de echtscheiding voltrokken is, uit de aard van dat insti
tuut volgt dat de nietigheid van het beding bedoeld in artikel 1288, 4 o, van 
het Gerechtelijk Wetboek de echtscheiding zelf niet kan aantasten; 

Dat het vorenstaande er niet aan in de weg staat dat dit beding wordt ver
nietigd op grond van bedrog; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

16 juni 2000 - 1 e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter- Verslag
gever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Verbist en Gerard. 

Nr. 375 

1 e KAMER- 16 juni 2000 

1° BEWIJS- BURGERLIJKE ZAKEN- GESCHRIFTEN- BEWIJSKRACHT- MISKENNING VAN 
BEWIJSKRACHT- INTERPRETATIE DOOR DE BESLAGRECHTER VAN EEN ARREST DAT DE BE
KLAAGDE VEROORDEELT ONDER VERBEURTE VAN EEN DWANGSOM- GEEN UITLEGGING DIE 
MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT KAN OPLEVEREN . 

2° DWANGSOM- STRAFZAKEN- STEDENBOUW- BURGERLIJKE RECillSVORDERING- HER
STEL VAN DE PLAATS IN DE VORIGE STAAT - TERMIJN- DRAAGWIJDTE - PREJUDICIELE VRAAG. 
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3° DWANGSQM- ARTIKEL 1385BIS, DERDE EN VIERDE LID, GER.W.- AARD VAN DE RECHTS
REGEL- RECHTSREGEL GEMEENSCHAPPELIJK VOOR BELGIE, LUXEMBURG EN NEDERLAND. 

4° BENELUX- VERDR.AGSBEPALINGEN -ARTIKEL 1 EENVORMIGE BENELUXWET BETREF
FENDE DE DWANGSOM -AARD VAN DE RECHTSREGEL- RECHTSREGEL GEMEENSCHAPPE
LIJK VOOR BELGIE, LUXEMBURG EN NEDERLAND. 

so BENELUX- PREJUDICIELE GESCHILLEN -ARTIKEL 6 VERDR.AGBENELUX-GERECHTSHOF 
- VRAAG OM UITLEGGING VAN EEN VOOR BELGIE, LUXEMBURG EN NEDERLAND GEMEEN
SCHAPPELIJKE RECillSREGEL (DIE ALS DUSDANIG IS AANGEWEZEN KRACHTENS ART. 1 VAN RET 
VERDR.AG)- VRAAG AMBTSHALVE OPGEWORPEN DOOR RET HOF VAN CASSATIE - VERPLICH
TING VAN RET HOF VAN CASSATIE. 

1 o en 2° De beslagrechter die oordeelt dat de termijn opgelegd in het arrest waarbij de 
beklaagde veroordeeld wordt tot het herstel der plaats in de vorige staat binnen de 
twee maanden te rekenen vanaf de uitspraak onder verbeurte van een dwangsom per 
dag vertraging, slechts begint te lopen vanaf de betekening van dat arrest, geeft geen 
uitlegging van dat arrest maar beslist op grand van rechtsregels dat het bevel tot be
talen slechts werking kon hebben vanaf de betekening van het arrest (1). (Art. 138Sbis, 
derde en vierde lid, Ger.W. en art. 1.3 en 1.4 Eenvormige Beneluxwet betreffende 
de dwangsom.) 

3° en 4 o De rechtsregels neergelegd in art. 1385bis Ger. W en in art. 1 van de Eenvor
mige Beneluxwet betre/fende de dwangsom zijn gemeen aan Belgie, Nederland en 
Luxemburg en worden als dusdanig aangeduid krachtens art. 1 van het Verdrag be
treffende de instelling en het statuut van het Benelux-Gerechtshof (2). 

so Wanneer een vraag om uitlegging van een voor Belgie, Luxemburg en Nederland ge
meenschappelijke rechtsregel, die als dusdanig is aangewezen krachtens art. 1 Ver
drag Benelux-Gerechtshof, voor het Hof van Cassatie is gerezen, moet het Hof in de 
regel die vraag aan het Benelux-Gerechtshofvoorleggen (3). (Art. 6 Verdrag Benelux
Gerechtshof.) 

(VLAAMS GEWEST T. JECA N.V:) 

ARREST 

(A.R. C.99.0400.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest op 1 maart 1999 gewezen door 
het Hof van Beroep te Antwerpen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 19, 20, 
21, 23, 24, 2S, 26, SS6, S69, so, 602, 1°, 793, 138Sbis en 138Squinquies van het Ge
rechtelijk Wetboek, en het algemeen rechtsbeginsel van het strafrechtelijk gezag van 
gewijsde, 

doordat het bestreden arrest het hoger beroep van eiser ongegrond en het inciden
teel beroep van verweerster gegrond verklaart, de beschikking a quo van de beslag
rechter bevestigt waarbij het exploot houdende bevel tot betaling, met als datum 3 ja
nuari 1996, betekend op verzoek van eiser aan verweerster, nietig werd verklaard, eiser 
verbod werd opgelegd om nog uit te voeren lastens verweerster tot invordering van 

(1) Cass., 9 juni 1998, A.R. nr. P.96.0655.N, nr. 294; Cass., 4 dec. 1990, A.R. nr. 3363, nr. 176. 

(2) Zie Cass., 27 maart 1992, A.R. nr. 7370, nr. 406; Cass., 23 mei 1991, A.R. nr. 8875, nr. 486; 
Cass., 13 dec. 1989, A.R., nr. 7159, nr. 236; Cass., 21 juni 1989, A.R. nr. 6824, nr. 619). 

(3) Zie noot 2. 
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enige dwangsom, en op incidenteel beroep tevens eiser veroordeelt tot terugbeta
ling aan verweerster van 351.175 BEF, meer de verwijlintresten vanaf 5 januari 1996 
en de gerechtelijke intresten, op grond : 

"Dat bij (. .. ) arrest van 17 mei 1995 herstel van de plaats in de vorige staat werd 
bevolen binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de uitspraak, 

Dat ingevolge artikel 1385bis, 3de lid, Gerechtelijk Wetboek de dwangsom niet kan 
worden verbeurd v66r de betekening van de uitspraak waarbij is vastgesteld, 

Dat derhalve de termijn opgelegd bij vermeld arrest na verloop waarvan de dwang
som zal kunnen verbeurd zijn pas kan beginnen lopen vanaf de betekening van dat 
arrest d.i. te dezen twee maanden vanaf 17 november 1995 of vanaf 18 januari 1996, 

Dat een bevel tot betalen enkel geldt voor de reeds vervallen en niet verjaarde dwang
sommen, 

Dat derhalve op het ogenblik van de betekening van het bevel tot beta len dd. 3 j a
nuari 1996 geen dwangsommen verbeurd waren, 

Dat bovendien en voor zo veel als nodig niet aangetoond is dat (verweerster) de wa
ning waarvan sprake niet voor 18 januari 1996 zou hebben hersteld in zijn vorige staat 
m.n. er terug een eengezinswoning van zou hebben gemaakt temeer nu geen plaats
beschrijving dd. 23 februari 1996 wordt voorgebracht waaruit gebeurlijk het tegen
deel zou kunnen worden afgeleid; dat voor het herstel in de vorige staat op zich (ver
mits het slechts gaat om het verwijderen van onrechtmatige constructies) uiteraard 
geen bouwvergunning diende gevraagd zodat daaruit geen argumenten kunnen wor
den geput dat uit het dossier van (verweerster) ontegensprekelijk dient vastgesteld 
dat (verweerster) na de uitspraak van vermeld arrest onmiddellijk is begonnen aan 
de vrijwillige uitvoering ervan zelfs vooraleer het werd betekend, 

Derhalve als (verweersters) verzet terecht door de eerste rechter werd ingewil
ligd, 

terwijl, eerste onderdeel, bij arrest van het Hofvan Beroep te Brussel, zetelend in 
strafzaken, gewezen op 17 mei 1995, wegens verbouwing en instandhouding van een 
woning tot meergezinswoning zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke ver
gunning van het college en schepenen, de volgende herstelmaatregel werd bevolen op 
verzoek van de gemachtigde ambtenaar : 

"Beveelt dat beklaagde en de burgerlijk aansprakelijke partij (verweerster) de plaats 
in de vorige staat dienen te herstellen binnen een termijn van twee maanden, te re
kenen vanaf uitspraak. Zegt dat na het verstrijken van de gestelde termijn, de ge
machtigde ambtenaar, voor het geval dat het arrest niet vrijwillig werd ten uitvoer ge
legd, daarin kan voorzien overeenkomstig artikel65, § 2 van de wet van 29 maart 1962, 
op kosten van de veroordeelde en/of de burgerlijk aansprakelijke die gedwongen wor
den de uitgaven terug te betalen tegen overlegging van een staat op hun kosten be
groat en uitvoerbaar verklaard door de beslagrechter, op verzoekschrift. Veroordeelt 
beklaagde en (verweerster) solidair, tot het betalen van een dwangsom van tweedui
zend frank per dag vertraging bij niet vrijwillige uitvoering van het herstel der plaat
sen in de vorige staat binnen de gestelde termijn, dwangsom te verbeuren ten voor
dele van het Vlaams Gewest"; 

Uit dit arrest duidelijk blijkt dat de termijn van twee maanden, waarbinnen de ver
oordeling tot herstel van de plaats in de vorige staat diende uitgevoerd te worden on
der verbeurte van een dwangsom, een aanvang nam vanaf de uitspraak, nu, val
gens de bewoordingen van het arrest, de termijn dient gerekend te worden vanaf de 
uitspraak van het arrest; 

Deze beslissing geen afbreuk doet aan het vereiste van artikel 1385bis, derde lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek, naar luid waarvan de dwangsom niet kan worden ver
beurd v66r de betekening van de uitspraak waarin zij is vastgesteld, nu het arrest ter
zake geen afwijkende vaststelling bevat; 

De dwangsom aldus, volgens het arrest van 17 mei 1995, pas kan verbeurd zijn na 
verloop van de gestelde termijn van twee maanden te rekenen vanaf uitspraak, en, 
volgens de vereiste van de wet (art. 1385bis, derde lid, Gerechtelijk Wetboek), slechts 
kan verbeurd worden na betekening van de uitspraak, 
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Bij betekening van de uitspraak v66r het verstrijken van de bepaalde termijn, de 
dwangsom niettemin pas kan verbeurd zijn na het verstrijken van de termijn, en bij 
betekening na het verstrijken van de termijn, de dwangsom onmiddellijk vanaf de be
tekening verbeurd is; 

Het bestreden arrest even wei, in strijd met de duidelijke bewoordingen van het ar
rest van 17 mei 1995, oordeelt dat de toepassing van artikel 1385bis, derde lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek met zich brengt dat de termijn van twee maanden pas kan 
beginnen lopen vanaf de betekening van het arrest, te dezen 17 november 1995, waar
door de dwangsom pas kan verbeurd zijn vanaf 18 januari 1996, en op het ogenblik 
van de betekening van het litigieuze bevel tot betaling op 3 januari 1996, nog geen 
dwangsom verbeurd was, 

zodat het bestreden arrest, door te oordelen dat de termijn van twee maanden, op
gelegd door het arrest van 17 mei 1995, pas kon beginnen lopen vanaf de beteke
ning van het arrest, daar waar in dit arrest bepaald is dat de termijn moet bere
kend worden vanaf de uitspraak, de bewijskracht, gehecht aan dit arrest, miskent door 
hieraan een met zijn bewoordingen, zin en draagwijdte onverenigbare uitlegging te 
geven (schending van artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek), en 
derhalve niet wettig kon besluiten dat te dezen de dwangsom pas kon verbeurd zijn 
vanaf 18 januari 1996 waardoor op het ogenblik van de betekening van het bevel tot 
betalen op 3 januari 1996, nog geen dwangsom verbeurd was (schending van arti
kel 1385bis Gerechtelijk Wetboek), tevens door aan te nemen dat de toepassing van 
artikel 1385bis, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek vereist dat de door de rech
ter bepaalde termijn te rekenen vanaf zijn uitspraak, na verloop waarvan de dwang
som zal kunnen verbeurd zijn, niettemin pas kan beginnen lopen vanaf de beteke
ning van dat arrest, artikel1385bis van het Gerechtelijk Wetboek schendt, en derhalve 
niet wettig kon besluiten dat de dwangsom te dezen pas kon verbeurd zijn vanaf 18 
januari 1996 waardoor op het ogenblik van de betekening van het bevel tot betalen 
op 3 januari 1996, nog geen dwangsom verbeurd was (schending van artikel1385bis 
Gerechtelijk Wetboek); 

tweede onderdeel, luidens artikel 20 van het Gerechtelijk Wetboek vonnissen ai
leen kunnen worden vernietigd door de rechtsmiddelen bij de wet bepaald; 

Uit artikel 21 van hetzelfde wetboek volgt dat de gewone rechtsmiddelen verzet en 
hoger beroep zijn, en de buitengewone rechtsmiddelen voorziening in cassatie, derden
verzet, verzoek tot herroeping van gewijsde en verhaal op de rechter, 

Overeenkomstig artikel 793 van het Gerechtelijk Wetboek de rechter die een on
duidelijke of dubbelzinnige beslissing heeft gewezen die kan uitleggen zonder even
wei de daarin bevestigde rechten uit te breiden, te beperken of te wijzigen; 

Naar luid van artikel1385quinquies van het Gerechtelijk Wetboek de rechter die 
een dwangsom heeft opgelegd, op vordering van de veroordeelde de dwangsom kan op
heffen, de looptijd ervan opschorten gedurende de door hem te bepalen termijn of de 
dwangsom kan verminderen ingeval van blijvende of tijdelijke, gehele of gedeelte
lijke onmogelijkheid voor de veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te voldoen, maar 
de rechter de dwangsom niet meer kan opheffen ofverminderen voor zover zij ver
beurd was voordat de onmogelijkheid intrad; 

Tenslotte aan iedere eindbeslissing, zijnde de beslissing waardoor de rechter zijn 
rechtsmacht over een welbepaald punt uitput, rechterlijk gezag van gewijsde kleeft; 

Te dezen de strafrechter bij arrest van 17 mei 1995 bepaalde dat de herstel
maatregel diende te worden uitgevoerd, onder verbeurte van een dwangsom, bin
nen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de uitspraak; 

Het niet aan de beslagrechter rechtdoende op het verzet van verweerster tegen het 
bevel tot betaling, evenmin als aan het hofvan beroep, toekwam aan voormelde be
slissing van 17 mei 1995 enige wijziging aan te brengen door te stellen dat de ter
mijn van uitvoering slechts een aanvang kon nemen op datum van de betekening van 
het arrest, 

zodat het bestreden arrest door, rechtdoende in hoger beroep over het verzet van ver
weerster tegen het bevel tot betaling, te oordelen dat de termijn van twee maanden 
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na verloop waarvan de dwangsom kon verbeurd zijn, pas begon te lopen vanaf de be
tekening van het arrest van 17 mei 1995, terwijl de strafrechter in dit arrest uit
drukkelijk zijn uitspraak als vertrekpunt van de termijn van twee maanden had be
paald, uitspraak doet met miskenning van de artikelen 20 en 21 van het Gerechtelijk 
Wetboek, volgens dewelke een beslissing slechts kan worden aangevochten door het 
instellen van de daartoe voorziene rechtsmiddelen (schending van de artikelen 20 en 
21 Gerechtelijk Wetboek), het rechterlijk gezag van gewijsde dat kleeft aan de be
slissing gewezen door het Hofvon Beroep te Brussel op 17 mei 1995, miskent (schen
ding van de artikelen 23, 24, 25 en 26 Gerechtelijk Wetboek en het algemeen rechts
beginsel van het strafrechterlijk gezag van gewijsde), uitspraak doet over een betwisting 
waarover de strafrechter reeds zijn rechtsmacht uitputte (schending van artikel 19 Ge
rechtelijk Wetboek), niet wettig door het vertrekpunt van de termijn te verplaatsen 
de in het arrest van 17 mei 1995 vastgelegde rechten uitbreidt, wijzigt ofbeperkt (schen
ding van artikel 793 Gerechtelijk Wetboek), de dwangsom opheft, schorst of vermin
dert, bevoegdheid die enkel toekomt aan de dwangsomrechter (schending van arti
kelen 556, 569, 50, 602, en 1385quinquies Gerechtelijk Wetboek), en derhalve niet wettig 
kon besluiten dat te dezen de dwangsom pas kon verbeurd zijn vanaf 18 januari 1996 
waardoor op het ogenblik van de betekening van het bevel tot betalen op 3 januari 1996, 
nog geen dwangsom verbeurd was (schending van artikel 1385bis Gerechtelijk Wet
hoek): 

Wat het eerste en het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, 

blijkt dat: 
1. het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer, verweerster op 17 

mei 1995 had veroordeeld tot het herstel in de vorige staat van een wa
ning binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de uitspraak 
onder verbeurte van een dwangsom van 2.000 BEF per dag vertraging; 

2. dit arrest aan verweerster werd betekend op 17 november 1995; 
3. op 3 januari 1996 eiser een bevel tot betaling betekende aan ver

weerster ten bedrage van 345.896 BEF, waaronder 333.000 BEF voor dwang
sommen verbeurd van 17 juli 1995 tot 28 december 1995; 

4. verweerster tegen dit bevel in verzet kwam voor de beslagrechter te 
Mechelen; 

5. de beslagrechter bij beschikking van 6 februari 1998 het bevel tot be
taling nietig verklaarde en aan eiser het verbod oplegde "tot invordering van 
enige dwangsom"; 

6. tegen deze beschikking door eiser hoger beroep werd ingesteld; 
Overwegende dat het arrest oordeelt dat de termijn opgelegd in het ar

rest van 17 mei 1995 eerst ''begint te lopen vanaf de betekening van dat ar
rest d.i. te dezen twee maanden vanaf 17 november 1995 hetzij vanaf 18 ja
nuari 1996"; dat het beslist dat "op het ogenblik van de betekening van het 
bevel tot betalen dd. 3 januari 1996 geen dwangsommen verbeurd waren" en 
het vervolgens het hoger beroep van eiser ongegrond verklaart; 

Overwegende dat het bestreden arrest het arrest van het Hof van Be
roep te Brussel van 17 mei 1995 niet uitlegt maar op grond van rechtsre
gels beslist dat het bevel slechts werking kon hebben vanaf de betekening 
van het arrest; 

Dat het onderdeel, in zoverre het miskenning van de bewijskracht van ak
ten aanvoert, feitelijke grondslag mist; 

Overwegende dat, luidens artikel 1385bis, derde lid, van het Gerechte
lijk Wetboek, de dwangsom niet kan worden verbeurd voor de betekening van 
de uitspraak waarbij zij is vastgesteld; dat, krachtens het vierde lid van dit 
artikel, de rechter kan bepalen dat de veroordeelde de dwangsom pas na ver
loop van een zekere termijn zal kunnen verbeuren; 
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Overwegende dat het arrest aanneemt dat de dwangsomrechter gebruik 
heeft gemaakt van de mogelijkheid van artikel 1385bis, vierde lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, en beslist dat de aan de veroordeelde verleende ter
mijn eerst ingaat vanaf de betekening van de uitspraak waarbij de dwang
som is vastgesteld; 

Dat de beoordeling van de wettigheid van die beslissing noopt tot de uit
legging van het genoemde artikel 1385bis; 

Dat voornoemd artikel overeenstemt met artikel1 van de Eenvormige 
Beneluxwet betreffende de dwangsom; 

Dat die wetsbepaling in Belgie op 1 maart 1980 in werking was getre
den, samen met de Benelux-Overeenkomst houdende eenvormige wet be
treffende de dwangsom en de genoemde eenvormige wet, vervat in de bij
lage van deze overeenkomst, ondertekend te 's-Gravenhage op 26 november 
1973 en goedgekeurd bij de wet van 31 januari 1980; dat de rechtsregel die 
zowel in het genoemde artikel 1385bis als in artikel 1 van de eenvormige wet 
is besloten, een rechtsregel is die gemeen is aan Belgie, Luxemburg en Ne
derland in de zin van artikel 1 van het Verdrag betreffende de instelling en 
het statuut van het Benelux-Gerechtshof; 

Dat de noodzakelijkheid van een beslissing over de uitlegging van de rechts
regel vervat in het genoemde artikel 1, het Hof noopt de in het dictum ge
preciseerde vragen aan het Benelux-Gerechtshof over te leggen; 

Om die redenen, houdt iedere nadere uitspraak aan tot het Benelux
Gerechtshof zich heeft uitgesproken over de volgende vragen : 1. Is de ter
mijn door de dwangsomrechter aan een veroordeelde verleend om de hoofd
veroordeling uit te voeren, een termijn in de zin van artikel 1, lid 4, van de 
eenvormige wet? 2. Moet artikel 1 van de eenvormige wet betreffende de 
dwangsom aldus worden uitgelegd dat wanneer de dwangsomrechter heeft 
bepaald dat de veroordeelde pas na een zekere termijn de dwangsom zal kun
nen verbeuren en de betekening van de uitspraak waarbij de dwangsom is 
vastgesteld, gebeurt na het verstrijken van de termijn, die termijn slechts 
kan ingaan vanaf de betekening van de uitspraak? 

16 juni 2000 - 1 e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter- Verslag
gever : de h. Dirix - Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met 
opdracht - Advocaat : mr. Geinger. 

Nr. 376 

1 e KAMER- 16 juni 2000 

1 o BEWIJS- BURGERLIJKE ZAKEN- GESCHRIF'l'EN- BEWIJSKRACHT- MISKENNING VAN BE
WIJSKRACHT- INTERPRETATIE DOOR DE BESLAGRECHTER VAN EEN ARREST DAT DE BE
KLAAGDE VEROORDEELT ONDER VERBEURTE VAN EEN DWANGSOM- GEEN UITLEGGING DIE 
MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT KAN OPLEVEREN. 

2° DWANGSOM- STRAFZAKEN- STEDENBOUW- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- HER
STEL VAN DE PLAATS IN DE VORIGE STAAT- 'IERMIJN- DRAAGWIJDTE - PREJUDICIELE VRAAG. 
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3° DWANGSOM- ARTIKEL 1385BIS, DERDE EN VIERDE LID, GER.W. -AARD VAN DE RECHTS
REGEL- RECHTSREGEL GEMEENSCHAPPELIJK VOOR BELGIE, LUXEMBURG EN NEDERLAND. 

4 o BENELUX- VERDRAGSBEPALINGEN- ARTIKEL 1, EENVORMIGE BENELUXWET BETREF
FENDE DE DWANGSOM- AARD VAN DE RECHTSREGEL- RECHTSREGEL GEMEENSCHAPPE
LIJK VOOR BELGIE, LUXEMBURG EN NEDERLAND. 

5° BENELUX- PREJUDICIELE GESCHILLEN- ARTIKEL 6 VERDRAG BENELUX-GERECHTSHOF 
- VRAAG OM UITLEGGING VAN EEN VOOR BELGIE, LUXEMBURG EN NEDERLAND GEMEEN
SCHAPPELIJKE RECHTSREGEL (DIE ALS DUSDANIG IS AANGEWEZEN KRACHTENS ART. 1 VAN HET 
VERDRAG)- VRAAG AMBTSHALVE OPGEWORPEN DOOR HET HOF VAN CASSATIE - VERPLICH
TING VOOR HET HOF VAN CASSATIE. 

1 o en 2° De beslagrechter die oordeelt dat de termijn opgelegd in het arrest waarbij de 
beklaagde veroordeeld wordt tot het herstel der plaats in de vorige staat binnen het 
jaar te rekenen vanaf het in kracht van gewijsde treden van de uitspraak, onder ver
beurte van een dwangsom per dag vertraging, slechts begint te lopen vanaf de be
tekening van dat arrest, geeft geen uitlegging van dat arrest maar beslist op grand 
van rechtsregels dat het bevel tot·betalen slechts werking kon hebben vanaf de be
tekening van het arrest (1).(Art. 1385bis, derde en vierde lid, Ger.W. en art. 1.3 en 
1.4 Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom.) 

3° en 4 o De rechtsregels neergelegd in art. 1385bis Ger. W: en in art. 1 van de Eenvor
mige Beneluxwet betreffende de dwangsom zijn gemeen aan Belgie, Nederland en 
Luxemburg en worden als dusdanig aangeduid krachtens art. 1 van het Verdrag be
treffende de instelling en het statuut van het Benelux-Gerechtshof (2). 

5° Wanneer een vraag om uitlegging van een voor Belgie, Luxemburg en Nederland ge
meenschappelijke rechtsregel, die als dusdanig is aangewezen krachtens art. 1 Ver
drag Benelux-Gerechtshof, voor het Hofvan Cassatie is gerezen, moet het Hofin de 
regel die vraag aan het Benelux-Gerechtshofvoorleggen (3). (Art. 6 Verdrag Benelux
Gerechtshof.) 

(VLAAMSE GEWEST T. P ... , V .. ) 

ARREST 

(A.R. C.99.0446.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 mei 1999 gewezen door 
het Hof van Beroep te Antwerpen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 793, 1385bis van het Ge
rechtelijk Wetboek, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek en 373 van het Wet
hoek van Strafvordering, evenals van het algemeen rechtsbeginsel van het strafrechter
lijk gezag van gewijsde, 

doordat het Hofvan Beroep te Antwerpen bij het bestreden arrest, rechtdoende op 
verweerders' hoger beroep, de beschikking van de eerste rechter tenietdoet, het ver
zet en de vordering van tegenpartij gegrond verklaart, het Vlaamse Gewest beveelt 

(1) Cass., 9 juni 1998, A.R. nr. P.96.0655.N, nr. 294; Cass., 4 dec. 1990, A.R. nr. 3363, nr. 176. 

(2) Zie Cass., 27 maart 1992, A.R. nr. 7370, nr. 406; Cass., 23 mei 1991, A.R. nr. 8875, nr. 486; 
Cass., 13 dec. 1989, A.R., nr. 7159, nr. 236; Cass., 21 juni 1989, A.R. nr. 6824, nr. 619). 

(3) Zie noot 2. 
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handlichting te verlenen van het uitvoerend beslag op roerend goed gelegd bij ex
ploot van gerechtsdeurwaarder Beerten, plv. gerechtsdeurwaarder Roppe te Berin
gen dd. 26 juni 1997 en voor recht zegt dat bij gebreke daaraan vrijwillig te voldoen 
binnnen de 48 uren na de uitspraak het arrest als ambtshalve opheffing van het be
slag zal gelden, op grond : 

"Dat bij vonnis van de 13e Correctionele Kamer van de rechtbank van eerste aan
leg te Hasselt op burgerlijk gebied (verweerders) bevolen werden tot "herstel van de 
plaats in de vorige staat binnen het jaar van het in kracht van gewijsde geen van het 
vonnis en (verweerders) veroordeeld werden tot betaling van een dwangsom van 5.000 
BEF per dag vertraging bij niet-uitvoering van het vonnis binnen de gestelde ter
mijn van een jaar. 

Dat bij arrest van de 9e Kamer van dit hof van 1 april 1993 vermeld vonnis be
vestigd werd; 

Dat tegen dat arrest geen rechtsmiddel werd aangewend zodat het in kracht van 
gewijsde ging op 16 april 1993; 

Dat dit arrest aan (verweerders) betekend werd op 19 februari 1997; 
(. .. ) dat naar artikel1385bis, derde lid Ger.W. de dwangsom niet kan worden ver

beurd v66r de betekening von de uitspraak waarbij zij is vastgesteld en naar arti
kel1385bis Gerechtelijk Wetboek de rechter kan bepalen dat de veroordeelde pas na 
verloop van een zekere termijn de dwangsom zal kunnen verbeuren, 

(. .. ) dat de opgelegde dwangsom een burgerlijke maatregel is die een aanvullende 
veroordeling uitmaakt bij de strafrechtelijke veroordeling en dat daarop de artike
len van het Gerechtelijk Wetboek inzake de dwangsom, o.m. de vermelde, dwin
gend van toepassing zijn; 

(. .. ) dat de rechter nooit zijn uitspraak (ofhet in kracht van gewijsde gaan ervan) 
kon aanzien als het beginpunt van de opeisbaarheid van de dwangsommen ofbij de 
verlening van een termijn als het beginpunt van dit termijn, 

Dat derhalve wel degelijk de termijn opgelegd bij vermeld arrest, na verloop waar
van de dwangsom zal kunnen verbeurd zijn, pas kan beginnen lopen vanaf de bete
kening van dat arrest d.i. te de zen 1 jaar vanaf 19 februari 1997 of vanaf 20 fe
bruari 1998; 

(. .. ) dater geen tegenspraak te vinden is nu (eiser) bij middel van de gemach
tigde ambtenaar wel gerechtigd was om na een termijn van eenjaar na het in kracht 
van gewijsde gaan van het arrest tot gedwongen tenuitvoerlegging op kosten van (ver
weerders) te doen overgaan; 

( ... ) dat nu niet betwist is dat (verweerders) tot herstel overgingen op uiterlijk 13 
maart 1997 (vastgesteld bij P.V. van 21 maart 1997) de dwangsommen niet opeis
baar zijn geworden; 

(. .. ) derhalve dat het verzet van (verweerders) ten onrechte door de eerste rechter 
werd afgewezen, 

Dat het hoger beroep gegrond is;" 
terwijl bij vonnis van de Correctionele Rechtbank te Hasselt van 10 november 1992, 

rechtdoende lastens verweerders, vervolgd wegens een stedenbouwmisdrijf, werd be
volen dat de plaats in de vorige staat zal hersteld worden, hetgeen impliceert de ver
wijdering van de staancaravan en de sloping van de voorbouw en van de bijge
bouwde gedeelten (keuken, wasplaats, garage) zodat de maximum vloeroppervlakte 
beperkt blijft tot 60 m 2 en eveneens het teniet doen van de binnenverbouwingen, bin
nen het jaar van het in kracht van gewijsde gaan van huidig vonnis", 

Verweerders bovendien werden veroordeeld om solidair aan eiser een dwangsom van 
5.000 BEF per dag vertraging bij niet-uitvoering van het vonnis binnen de gestelde 
termijn van een jaar te betalen, 

Bij arrest van 1 april 1993 het Hof van Beroep te Antwerpen deze beslissing be
vestigde, 

Uit de vaststellingen van voormelde beslissingen duidelijk blijkt dat de termijn, waar
binnen de veroordeling, te weten het herstel van de plaatsen in hun vorige toe
stand moest worden uitgevoerd, een aanvang nam op datum van het in kracht van ge
wijsde treden van het vonnis waarbij die veroordeling werd uitgesproken, 
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zodat het bestreden arrest, dat oordeelt dat de termijn van uitvoering slechts een 
aanvang nam vanaf de betekening van het arrest van 1 april1993, te weten op 19 fe
bruari 1997, daar waar in dit arrest, dat het vonnis van de eerste rechter van 10 no
vember 1992 uitdrukkelijk bevestigt, is bepaald dat de termijn van uitvoering een aan
vang nam op datum van het in kracht van gewijsde treden van de beslissing, de 
bewijskracht gehecht aan dit arrest, evenals aan het vonnis van 10 november 1992 
van de Correctionele Rechtbank te Hasselt miskent door hieraan een met hun be
woordingen, zin en draagwijdte onverenigbare uitlegging te geven (schending van ar
tikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) en derhalve niet wettig kon 
besluiten dat de dwangsom, gelet op de uitvoering, waartoe verweerders uiterlijk over
gingen op 13 maart 1997, hetzij bijna vier jaar na het in kracht van gewijsde tre
den van het arrest van 1 april 1993, en derhalve ruimschoots buiten de voorziene ter
mijn van een jaar, ingevolge de betekening van datzelfde arrest op 19 februari 1997 
nog niet kon verbeuren (schending van artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wet
hoek), 

tweede onderdeel, 
Enerzijds luidens artikel 20 van het Gerechtelijk Wetboek vonnissen alleen kun

nen worden vernietigd door de rechtsmiddelen bij de wet bepaald, 
Uit artikel21 van datzelfde wetboek volgt dat de gewone rechtsmiddelen verzet en 

hoger beroep zijn; bovendien zijn er naar gelang van het geval buitengewone rechts
middelen, te weten voorziening in cassatie, derdenverzet, verzoek tot herroeping van 
het gewijsde en verhaal op de rechter, 

Overeenkomstig artikel 373 van het Wetboek van Strafvordering de veroordeelde 
aldus vijftien vrije dagen heeft na de dag waarop het arrest, gewezen in hoger be
roep, voor hem werd uitgesproken, om ter griffie te verklaren hiertegen cassatie
beroep in te stellen, 

N a het verstrijken van die termijn de beslissing niet meer kan worden aangevoch
ten, 

Anderzijds overeenkomstig artikel 793 van het Gerechtelijk Wetboek de rechter die 
een onduidelijke of dubbelzinnige beslissing heeft gewezen die kan uitleggen zon
der evenwel de daarin bevestigde rechten uit te breiden, te beperken ofte wijzigen, 

Tenslotte aan iedere eindbeslissing, zijnde de beslissing waardoor de rechter zijn 
rechtsmacht over een welbepaald punt uitputte, rechterlijk gezag van gewijsde is ge
hecht, 

Te dezen blijkt dat bij arrest van 1 april 1993 de strafrechter bepaalde, met be
vestiging van het vonnis van de eerste rechter, dat de herstelmaatregel diende te wor
den uitgevoerd binnen een termijn van een jaar te rekenen vanaf het in kracht van 
gewijsde treden van de beslissing, 

Tegen deze beslissing, blijkens de vaststellingen van het bestreden arrest, geen rechts
middel werd aangewend, zodat het in kracht van gewijsde trad op 16 april 1993, 

Het zodoende het hof van beroep, rechtdoende op het hoger beroep, ingesteld te
gen de beslissing van de beslagrechter, gewezen op het verzet van verweerders te
gen het exploot van uitvoerend beslag op roerend goed, niet toekwam aan voor
melde beslissing enige wijziging aan te brengen door te stellen dat volgens artikel 
1385bis van het Gerechtelijk Wetboek, bepaling die van dwingend recht is, de ter
mijn van uitvoering slechts een aanvang kon nemen op datum van betekening van het 
arrest, 

zodat het hofvan beroep dat, rechtdoende op het hoger beroep, ingesteld door ver
weerders tegen de beslissing van de beslagrechter, gewezen op verweerders' verzet te
gen het exploot van uitvoerend beslag op roerend goed, oordeelt dat de termijn van uit
voering van een jaar slechts een aanvang kon nemen op datum van betekening van 
het arrest, daar waar de strafrechter uitdrukkelijk had bepaald dat de termijn een aan
vang nam op datum van het in kracht van gewijsde treden van de beslissing, uit
spraak doet met miskenning van de artikelen 20 en 21 van het Gerechtelijk Wet
hoek en 373 van het Wetboek van Strafvordering, volgens dewelke een beslissing slechts 
kan worden aangevochten door het instellen van de daartoe voorziene rechtsmidde
len, te dezen een voorziening in cassatie, in te stellen binnen vijftien dagen na uit
spraak (schending van de artikelen 20, 21 van het Gerechtelijk Wetboek en 373 van 



Nr. 376 HOF VAN CASSATIE 1137 

het Wetboek van Strafvordering), bovendien het bestaan van een in kracht van ge
wijsde getreden beslissing aangaande de problematiek van het vertrekpunt van de ter
mijn van uitvoering miskent (schending van artikel 28 van het Gerechtelijk Wet
hoek), evenals het rechterlijk gezag van gewijsde, dat kleeft aan de beslissing gewezen 
door de Correctionele Rechtbank te Hasselt op 10 november 1992 en aan het ar
rest, gewezen door het Hofvan Beroep te Antwerpen op 1 april1993 (schending van 
de artikelen 23, 24, 25 en 26 van het Gerechtelijk Wetboek, evenals van het alge
meen rechtsbeginsel van het strafrechterlijk gezag van gewijsde), uitspraak doet over 
een betwisting waarover de strafrechter reeds zijn rechtsmacht uitputte (schending 
van artikel 19 van het Gerechtelijk Wetboek) en in ieder geval niet wettig vermocht 
de in deze beslissingen vastgelegde rechten uit te breiden, te wijzigen of te beper
ken door het vertrekpunt van de termijn van uitvoering van de herstelmaatregel te 
verplaatsen tot op het ogenblik van de betekening van het arrest (schending van ar
tikel 793 van het Gerechtelijk Wetboek) en derhalve niet wettig kon besluiten dat de 
dwangsom, gelet op de uitvoering, waartoe verweerders uiterlijk overgingen op 13 maart 
1997, hetzij bijna vier jaar na het in kracht van gewijsde treden van het arrest van 
1 april 1993, en derhalve ruimschoots buiten de voorziene termijn van een jaar, in
gevolge de betekening van datzelfde arrest op 19 februari 1997 nog niet kon verbeu
ren (schending van artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek) : 

Wat beide onderdelen samen betreft : 

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

1. de Correctionele Rechtbank te Hasselt op 10 november 1992 verweer
ders veroordeelde tot het herstel in de vorige staat van een perceel grond "bin
nen het jaar van het in kracht van gewijsde gaan van huidig vonnis" en tot 
een "dwangsom van 5.000 BEF per dag vertraging bij niet-uitvoering van het 
vonnis binnen de gestelde termijn van een jaar"; 

2. dit vonnis werd bevestigd door het Hofvan Beroep te Antwerpen bij ar
rest van 1 april 1993; 

3. het arrest van 1 april 1993 in kracht van gewijsde ging op 19 april1993 
en werd betekend op 19 februari 1997; 

4. op 26 (volgens voorziening: 24) juni 1997 op verzoek van eiseres uit
voerend beslag werd gelegd ten laste van verweerders strekkende tot de be
taling van 110.000 BEF voor dwangsommen verbeurd van 20 februari 1997 
tot 13 maart 1997, hetzij 22 dagen; 

5. verweerders tegen dit beslag in verzet kwamen voor de beslagrechter 
te Hasselt; 

6. de beslagrechter bij beschikking van 2 juni 1998 dit verzet ongegrond 
verklaarde om reden dat "de termijn van een jaar om de toestand te her
stellen (niet) aanvangt bij de betekening, doch wel bij het in kracht van ge
wijsde treden van de uitspraak"; 

7. tegen deze beschikking door verweerders hoger beroep werd inge
steld; 

Overwegende dat het arrest oordeelt dat de termijn bepaald in het ar
rest van 1 april 1993 eerst 'begint te lopen vanaf de betekening van dat ar
rest d.i. te dezen 1 jaar vanaf 19 februari 1997 of vanaf 20 februari 1998"; 
dat het beslist dat "nu niet is betwist dat (verweerders) tot herstel overgin
gen op uiterlijk 13 maart 1997 ( ... ) de dwangsommen niet opeisbaar zijn ge
worden" en het vervolgens het hoger beroep van de verweerders gegrond ver
klaart; 
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Overwegende dat het bestreden arrest het arrest van 1 april 1993 en het 
vonnis van 10 november 1992 niet uitlegt maar op grond van rechtsregels 
beslist dat het bevel slechts werking kon hebben vanaf de betekening van het 
arrest; 

Dat het onderdeel, in zoverre het miskenning van de bewijskracht van ak
ten aanvoert, feitelijke grondslag mist; 

Overwegende dat, luidens artikel 1385bis, derde lid, van het Gerechte
lijk Wetboek, de dwangsom niet kan worden verbeurd voor de betekening van 
de uitspraak waarbij zij is vastgesteld; dat krachtens het vierde lid van dit 
artikel, de rechter kan bepalen dat de veroordeelde de dwangsom pas na ver
loop van een zekere termijn zal kunnen verbeuren; 

Overwegende dat het arrest aanneemt dat de dwangsomrechter gebruik 
heeft gemaakt van de mogelijkheid van artikel 1385bis, vierde lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, en beslist dat de aan de veroordeelde verleende ter
mijn eerst ingaat vanaf de betekening van de uitspraak waarbij de dwang
som is vastgesteld; 

Dat de beoordeling van de wettigheid van die beslissing noopt tot uitleg
ging van het genoemde artikel 1385bis; 

Dat voornoemd artikel overeenstemt met artikel 1 van de Eenvormige 
Beneluxwet betreffende de dwangsom; 

Dat die wetsbepaling in Belgie op 1 maart 1980 in werking is getreden, sa
men met de Benelux-Overeenkomst houdende eenvormige wet betreffende 
de dwangsom en de genoemde eenvormige wet, vervat in de bijlage van deze 
overeenkomst, ondertekend te 's-Gravenshage op 26 november 1973 en goed
gekeurd bij de wet van 31 januari 1980; dat de rechtsregel die zowel in het 
genoemde artikel 1385bis als in artikel 1 van de eenvormige wet is beslo
ten, een rechtsregel is die gemeen is aan Belgie, Luxemburg en Nederland 
in de zin van artikel 1 van het Verdrag betreffende de instelling en het sta
tuut van het Benelux-Gerechtshof; 

Dat de noodzakelijkheid van een beslissing over de uitlegging van de rechts
regel vervat in het genoemde artikel 1, het Hof noopt de in het dictum ge
preciseerde vragen aan het Benelux-Gerechtshof over te leggen; 

Om die redenen, houdt iedere nadere uitspraak aan tot het Benelux
Gerechtshof zich heeft uitgesproken over de volgende vragen : 1) Is de ter
mijn door de dwangsomrechter aan een veroordeelde verleend om een hoofd
veroordeling uit te voeren, een termijn in de zin van artikel 1, lid 4, van de 
eenvormige wet? 2) Moet artikel 1 van de eenvormige wet betreffende de 
dwangsom aldus worden uitg{!llegd dat wanneer de dwangsomrechter heeft 
bepaald dat de veroordeelde pas na een zekere termijn de dwangsom zal kun
nen verbeuren en de betekening van die uitspraak waarbij de dwangsom is 
vastgesteld, gebeurt na het verstrijken van de termijn, die termijn slechts 
kan ingaan vanaf de betekening van de uitspraak? 

16 juni 2000 - 1 e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter- Verslag
gever : de h. Dirix- Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met 
opdracht - Aduocaat : mr. Geinger. 
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Nr. 377 

1 e KAMER- 16 juni 2000 

INKOMSTENBELASTINGEN- INTERNATIONALE VERDRAGEN- DUBBELBELASTING
VERDRAG TUSSEN BELGIE EN NEDERLAND - VOORKOMING VAN DUBBELE BELASTING OP DI
VIDENDEN- STELSEL VAN VERREKENING VAN HET FORFAITAIR GEDEELTE VAN DE BUITEN
LANDSE BELASTING- BEVOEGDHEID VAN DE BELGISCHE WETGEVER. 

Krachtens het dubbelbelastingverdrag tussen Belgie en Nederland wordt dubbele be
lasting met betrekking tot dividenden vermeden door verrekening van het for
faitair gedeelte van de buitenlandse belasting waarin door de Belgische wetgeving 
is voorzien, onder de voorwaarden en volgens het tariefvan die wetgeving ((art. 24, 
§ 2, Overeenkomst van 19 oktober 1970 tussen Belgie en Nederland tot het ver
mijden van dubbele belasting); ingevolge deze bepaling heeft de Belgische wetge
ver de bevoegdheid behouden om het stelsel van verrekening dat bestond bij het slui
ten van het Verdrag aan te passen of te wijzigen. 

(V. .. , B ... T. BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN) 

ARREST 

(A.R. F.98.0029.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 november 1997 gewe
zen door het Hof van Beroep te Antwerpen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van artikel149 van de Grondwet en artikel24, § 2, 2°, van de Overeen
komst dd. 19 oktober 1970 tussen de regering van het Koninkrijk Belgie en de rege
ring van het Koninkrijk der Nederlanden tot het vermijden van dubbele belasting op 
het gebied van belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot het vast
stellen van enige andere regelen verband houdende met de belastingheffing, en het 
Protocol, ondertekend te Brussel, goedgekeurd bij wet van 16 augustus 1971 (B.S. 25 
september 1971), alsook het algemeen rechtsbeginsel dat de primauteit bevat van het 
internationale verdragsrecht ten aanzien van het nationale recht, 

doordat het Hofvan Beroep te Antwerpen uitdrukkelijk kennis neemt van de stel
ling van de belastingplichtigen dater een conflict rijst tussen de inhoud van artikel 
24, § 2, 2° van bovenvermeld verdrag, waarbij als algemene regel de verrekening van 
het forfaitaire gedeelte van de buitenlandse belasting wordt geponeerd ter vermij
ding van de dubbele belasting enerzijds en artikel 28 van de Wet van 7 december 1988 
anderzijds, zodat een dubbele taxatie wordt bekomen en vastgesteld door het hofvan 
beroep, met name ingevolge de Nederlandse dividendbelasting ad 15% en de personen
belasting ad 25 %, doch zulks zou volgens het hofvan beroep conform artikel24, § 2, 
2° Dubbel Belastingsverdrag Belgie-Nederland zijn met betrekking tot de dividen
den, waarbij wordt gesteld dat het forfaitaire gedeelte van de buitenlandse belas
ting verrekenbaar is, voor zover de Belgische wetgeving er in voorziet en onder de voor
waarden en volgens het tariefvan die wetgeving, zodat artikel24, § 2, 2° de dubbele 
belasting niet uitsluit, 

dan wanneer het artikel24, § 2, 2° Dubbel Belastingsverdrag Belgie-Nederland uit
drukkelijk stelt dat met betrekking tot de inwoners van Belgie de dubbele belas
ting op de hiernavolgende wijze wordt vermeden : 
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2° met betrekking tot dividenden, intrest en royalty's, waarop onderscheidenlijk de 
artikelen 10, § 2, 11, § 2 en 8, en 12, § 4 van toepassing zijn, wordt het forfaitaire ge
deelte van de buit!mlandse belasting waarin door de Belgische wetgeving is voor
zien, onder de voorwaarden en volgens het tarief van die wetgeving verrekend, het
zij met de personenbelasting die verband houdt met die dividenden, hetzij met de 
personenbelasting of met de vennootschapsbelasting die verband houdt met die in
trest en royalty's, 

waarbij vanzelfsprekend moet rekening gehouden worden met de Belgische wet
geving op het ogenblik van de ondertekening van het verdrag, zonder dat de Bel
gische wetgever of de Belgische Staat als verdragspartij, door een eenzijdige wijzi
ging krachtens artikel 28, 2° van de hervormingswet van 7 december 1988, vermag 
hieraan afbreuk te doen, zodat de in het artikel 24, § 2, 2° Dubbel Belastings
verdrag Belgie-Nederland gestelde verwijzing naar de Belgische wetgeving slechts dient 
gelezen te worden conform de wetgeving zoals deze bestond op het ogenblik van de on
dertekening. 

Daarenboven ressorteert artikel 24, § 2, 2° van het Dub bel Belastingsverdrag Belgie
Nederland onder titel V. Bepalingen tot vermijden van dubbele belasting, zodat dele
zing van hetzelfde artikel, alsof het de dubbele belasting niet zou uitsluiten, niet ka
dert in de geest van het verdrag, welke precies het omgekeerde beoogt. 

Ingevolge de primauteit van het verdragsrecht ten aanzien van het interne recht, 
is de Belgische Staat niet bij machte om op eenzijdige wijze de inhoud van het ver
drag te wijzigen : 

Overwegende dat het middel niet preciseert hoe en waardoor het arrest ar
tikel149 van de Grondwet zou schenden; 

Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat, krachtens artikel 24, § 2, van de Overeenkomst van 19 
oktober 1970 tussen de Regering van het Koninkrijk Belgie en de Rege
ring van het Koninkrijk der Nederlanden tot het vermijden van dubbele be
lasting, dubbele belasting vermeden wordt met betrekking tot inwoners van 
Belgie op volgende wijze : "(. .. ) 2° Met betrekking tot dividenden (. .. ) waarop 
(. .. ) (artikel) 10, § 2, (. .. ),van toepassing (is), wordt het forfaitaire gedeelte 
van de buitenlandse belasting waarin door de Belgische wetgeving is voor
zien, onder de voorwaarden en volgens het tarief van die wetgeving verre
kend (. .. ) met de personenbelasting die verb and houdt met die dividend en (. .. )"; 

Dat het Verdrag verwijst naar de verrekening zoals die in het Belgisch recht 
is bepaald; dat volgens de wil van de verdragsluitende partijen, de mate 
waarin de verrekening moet geschieden tot de bevoegdheid van de Bel
gische nationale wetgever behoort; 

Dat het Verdrag aldus de bevoegdheid van de Belgische wetgever om het 
stelsel dat bestond bij het sluiten van het Verdrag aan te pas sen of te wij
zigen, onverkort laat; 

Dat het middel, dat berust op de stelling dat de Belgische wetgever in
gevolge artikel 24, § 2, van het Verdrag vorenbedoelde bevoegdheid niet heeft 
behouden, in zoverre faalt naar recht; 

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

16 juni 2000 - 1 e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete, voor
zitter- Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht
Advocaten : mrs. Claeys Bmiuaert; F. Marek, Antwerpen. 
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Nr. 378 

1 e KAMER- 16 juni 2000 

INKOMSTENBELASTINGEN- NIET-VERBLIJFHOUDERS- VOORHEFFINGEN- ONROE
RENDE VOORHEFFING- VERREKENING MET DE BELASTING DER NIET-VERBLIJFHOUDERS -BE
PERKING EN. 

Een niet-verblijfhouder, bedoeld in artikel139, 2°, van het W.I.B. 1964, die zich niet 
met een exploitatie of met verrichtingen van winstgevende aard bezighoudt en in Bel
gie eigenaar is van onroerende goederen die verhuurd worden aan personen die de 
goederen voor bedrijfsdoeleinden aanwenden, kan de door hem betaalde onroe
rende voorheffing niet verrekenen met de belasting der niet-verblijfhouders bere
kend tegen 20 % op het gedeelte van de huuropbrengsten en -lasten dat het kada
straal inkomen overschrijdt. (Art. 149bis, eerste lid, 1°, tweede en derde lid, W.I.B. 
1964.) 

(PHILIPS PENSIOENFONDS B - STICHTING NAAR NEDERLANDS RECHT 
T. BELGISCHE STAAT - MINISTER VAN FIN ANCIEN) 

ARREST 

(A.R. F.98.0034.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 november 1997 gewe
zen door het Hof van Beroep te Brussel; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 137, 140, 142, 149bis, 152, 153, 186, 188, 199 en 200 van 

het Wetboek van Inkomstenbelastingen, zoals gecoiirdineerd bij het Koninklijk be
sluit van 26 februari 1964, 

doordat het hof van beroep beslist dat eiseres ten onrechte voorhoudt dat voor de 
aanslagjaren 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 en 1987, de door haar betaalde on
roerende voorheffing ten belope van 12,5 % van het kadastraal inkomen dient te wor
den verrekend met de door haar verschuldigde belasting der niet-verblijfhouders, ge
heven tegen 20 % op het nettobedrag van de huuropbrengsten en -lasten dat meer 
bedraagt dan het kadastraal inkomen, op grand van volgende motieven : 

"Inderdaad bepaalt artikel199, laatste lid W.I.B./1964, dat voor de in artikel149bis 
W.I.B. bedoelde belastingplichtigen die in Belgie andere inkomsten verkrijgen dan deze 
bedoeld in artikel149bis, eerste lid W.I.B., geen aftrek verricht wordt uit hoofde van 
voorheffingen op die andere inkomsten. 

Artikel 142, 2° W.I.B. bevestigt deze interpretatie, waar gesteld wordt dat voor de 
bepaling van de belastbare inkomsten van (eiseres), niet-verblijfhouder-rechtspersoon 
die zich niet met een exploitatie of met verrichtingen van winstgevende aard bezig 
houdt, verwezen wordt naar de regels betreffende de rechtspersonenbelasting. Uit deze 
regels, en meer bepaald artikel137 W.I.B., blijkt dat (eiseres) belastbaar is : op het 
kadastraal inkomen van haar onroerende goederen (artikel 137, 1, 1 °); op het huurex
cedent, t.t.z. het gedeelte van het bedrag van de huurprijzen plus de huurlasten van 
haar onroerende goederen dat hager ligt dan het kadastraal inkomen (artikel137, 2, 
2°). Hieruit vloeit voort dat (eiseres) in Belgie, naast het huurexcedent, nag andere in
komsten krijgt, namelijk het gedeelte van de effectieve huurprijs dat niet in het huurex
cedent vervat is, en dat gelijk is aan het kadastraal inkomen. 

Artikel 199 laatste lid vindt dan oak volledig toepassing, en derhalve kan op de be
lasting op het huurexcedent geen aftrek geschieden van de onroerende voorheffing op 
deze andere inkomsten. Artikel149bis laatste lid bepaalt trouwens dat de belasting 
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op de 'andere' inkomsten van die belastingplichtigen 'gelijk is ... aan de ... voorhef
fingen die op die 'andere' inkomsten betrekking hebben. Met het begrip 'andere' in
komsten in dit artikel wordt uitdrukkelijk en uitsluitend verwezen naar de in die ar
tikelen opgesomde inkomsten, en die dus, in casu, 'andere' inkomsten zijn dan het 
huurexcedent, en niet : andere inkomsten dan de onroerende inkomsten in het alge
meen. De belastingtechniek die inzake van toepassing is bestaat erin dat een en het
zelfde inkomen uit verhuring van een onroerend goed, voor het volledig bedrag be
lastbaar is, maar in hoofde van de belastingplichtige wordt opgesplitst in : enerzijds 
het gedeelte dat overeenstemt met het kadastraal inkomen, en waarvoor de verschul
digde belasting gelijk is aan de onroerende voorhe:ffing, en anderzijds het huurexce
dent, te weten het gedeelte van de huurinkomsten dat het bedrag van het kada
straal inkomen overtreft, waarop een procentuele belasting verschuldigd is. (Eiseres) 
betwist niet dat de door haar gekweten onroerende voorhe:ffing het karakter van be
lasting verkrijgt door de uiteindelijke verrekening van dit bedrag met de verschul
digde belasting. Zij leidt hieruit evenwel ten onrechte af dat de verrekening van de 
onroerende voorheffing voor haar in principe is toegelaten. Inderdaad geldt deze ver
rekening slechts voor dat gedeelte van de huuropbrengsten van de onroerende goe
deren dat gelijk is aan het kadastraal inkomen. Op het overige gedeelte van deze in
komsten kan deze verrekening geen tweede maal plaatsvinden. Het is dan ook ten 
onrechte dat (eiseres) voorhoudt dat de door haar verschuldigde belasting op het ex
cedent gelijk is aan 20% he:ffing op de netto-huurprijs en -lasten, verminderd met het 
kadastraal inkomen. De door (eiseres) betaalde voorheffingen werden in haren hoofde 
wel degelijk verrekend, doch deze verrekening client enkel te gebeuren op dat ge
deelte van de inkomsten dat gelijk is aan het kadastraal inkomen. Ten onrechte houdt 
(eiseres) voor dat het enig belastbaar inkomen in haren hoofde het gedeelte van de netto
huurprijs en de huurlasten is dat meer bedraagt dan het kadastraal inkomen van de 
in Belgie gelegen onroerende goederen. Zowel het gedeelte van het inkomen dat ge
lijk is aan het kadastraal inkomen (belasting = onroerende voorhe:ffing) als het ex
cedent (belasting = 20 %) zijn in hoofde van (eiseres) een belastbaar inkomen. Het be
paalde van artikel200 W.I.B./1964, en van de artikelen waamaar daar verwezen wordt, 
sluit deze opsplitsing van belasting op eenzelfde inkomen niet uit", 

terwijl tussen partijen er geen betwisting om bestaat dat eiseres een belasting
plichtige is zoals bedoeld in artikel139, 2° W.I.B., dit wil zeggen een vennootschap, 
vereniging, instelling of organisme die al dan niet rechtspersoonlijkheid bezit en die 
zijn maatschappelijke zetel, zijn voornaamste inrichting of zijn zetel van bestuur of 
beheer niet in Belgie heeft; 

het evenmin is betwist dat eiseres zich niet met een exploitatie of met verrichtin
gen van winstgevende aard bezighoudt, in de zin van artikel 149bis W.I.B.; 

eiseres in Belgie eigenaar is van onroerende goederen die geheel of gedeeltelijk wor
den verhuurd aan personen die de goederen voor bedrijfsdoeleinden aanwenden, en 
buiten de inkomsten uit deze goederen, geen andere inkomsten ontvangt; 

naar luid van artikelen 149bis en 152 W.I.B., eiseres belastbaar is, wat betreft haar 
inkomsten uit in Belgie gelegen onroerende goederen, tegen het tariefvan 20% op het 
gedeelte van het nettobedrag van de huurprijs en de huurlasten dat meer bedraagt 
dan het kadastraal inkomen van de in Belgie gelegen onroerende goederen, zoals be
paald overeenkomstig de regels inzake rechtspersonenbelasting; 

artikel 153 W.I.B. bepaalt dat de belasting der niet-verblijfhouders wordt gehe
ven bij wijze van voorheffingen op de inkomsten van in Belgie gelegen onroerende goe
deren; 

artikel 186 W.I.B. voorschrijft dat de belasting der niet-verblijfhouders wordt ge
kweten dbor verrekening van het bedrag van de onroerende en de roerende voorhef
fing en van het belastingkrediet; 

overeenkomstig artikel 188 W.I.B., uit hoofde van de onroerende voorhe:ffing wordt 
afgetrokken de onroerende voorheffing verhoogd met de opcentiemen zonder dat deze 
aftrek meer mag bedragen dan 12,5 % van het bedrag van het aan de onroerende voor
heffing onderworpen kadastraal inkomen 
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naar luid van artikel199 W.I.B. tenslotte, op de belasting geheven aan 20% op het 
gedeelte van het nettobedrag van de huurprijs en de huurlasten dat meer bedraagt 
dan het kadastraal inkomen van de in Belgie gelegen onroerende goederen, geen af
trek wordt verricht uit hoofde van voorhe:ffingen op andere inkomsten dan inkom
sten van onroerende goederen en dan bepaalde andere inkomsten bedoeld in arti
kel 149bis, eerste lid W.I.B.; 

artikel199 W.I.B. inzake de belasting der niet-verblijfhouders verwijst niet naar ar
tikel 200 W.I.B. Dit laatste artikel sluit de verrekening uit van de onroerende voor
he:ffing voor de rechtspersonenbelasting. A contrario blijkt hier uit dat eiseres ge
rechtigd is op de verrekening van de onroerende voorhe:ffing; 

de artikelen 137, 140, 142, 149bis, 152, en 200 W.I.B., aan de toepassing van deze 
regels geen afbreuk doen, 

het hofvan beroep zodoende niet zonder miskenning van 137, 140, 142, 149bis, 152, 
153, 186, 188, 199 en 200 W.I.B., kon beslissen dat eiseres de door haar betaalde on
roerende voorhe:ffing niet kan verrekenen op de belasting der niet-verblijfhouders be
rekend tegen 20% op het gedeelte van de huuropbrengsten en -lasten dat het kada
straal inkomen overschrijdt : 

Overwegende dat, krachtens het te dezen toepasselijke artikel 149bis, eer
ste lid, 1 o, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), voor de be
lastingplichtigen die bedoeld zijn in artikel 139, 2°, en die zich niet met een 
exploitatie of met verrichtingen van winstgevende aard bezighouden, de be
lasting wordt gevestigd op het gedeelte van het nettobedrag van de huur
prijs en de huurlasten dat meer bedraagt dan het kadastraal inkomen van 
in Belgie gelegen onroerende goederen; 

Dat volgens artikel149bis, tweede lid, van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen (1964), de belasting op de andere inkomsten van die belas
tingplichtigen gelijk is aan het belastingkrediet, aan de verschillende voor
heffingen en aan de in artikel 208bis bedoelde bijzondere aanslag die op die 
inkomsten betrekking hebben; 

Overwegende dat het kadastraal inkomen niet begrepen is in het voor
noemde artikel 149bis, eerste lid, 1 o, en dus deel uitmaakt van de in het derde 
lid van dat artikel bedoelde andere inkomsten; 

Dat de onroerende voorheffing die op het kadastraal inkomen werd ge
heven, dan ook enkel drukt op de andere inkomsten dan die bedoeld in het 
vermelde artikel 149bis, eerste lid, 1 o; 

Overwegende dat het middel dat aanvoert dat de in het vermelde arti
kel149bis, derde lid, bedoelde andere inkomsten enkel die inkomsten zijn 
die geen onroerende inkomsten in het algemeen zijn, faalt naar recht; 

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

16 juni 2000 - 1" kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete, voor
zitter- Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht
Advocaten : mrs. Verbist en Claeys Bouuaert. 
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Nr. 379 

38 KAMER- 19 juni 2000 

1 o GENEESKUNDE- BEROEPSORDEN- GENEESHEER- RAAD VAN DE ORDE- TUCHT
VERVOLGINGEN- GEWETTIGDE VERDENKING- LEDEN VAN DE RAAD- ONGUNSTIGE MENIN
GEN OVER EEN ANDER LID VAN DIE RAAD- GEVOLGEN. 

2o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE - TUCHTZAKEN
GENEESKUNDE - BEROEPSORDEN - GENEESHEER - RAAD VAN DE ORDE -
TUCHTVERVOLGINGEN- GEWETTIGDE VERDENKING- LEDEN VAN DE RAAD- ONGUNSTIGE 
MENINGEN OVER EEN ANDER LID VAN DIE RAAD- GEVOLGEN. 

1 o en 2° Wanneer het Hof van Cassatie beslist dat de omstandigheden die aange
voerd worden in een vordering tot onttrekking van de zaak wegens gewettigde ver
denking, nl. de ongunstige meningen die door leden van een raad van de provin
ciale orde zijn geuit over de meningen en de handelingen van een ander lid van 
dezelfde orde en die de grondslag vormen voor de tuchtrechtelijke vervolgingen, bij 
eiser en bij derden gewettigde verdenking kunnen wekken aangaande de strikte on
afhankelijkheid en onpartijdigheid van de raad van de Orde die uitspraak dient te 
doen, neemt het Hof de vordering tot onttrekking van de zaak aan en verwijst het de 
zaak naar een andere provinciale raad.(Art. 648, 2°, Ger.W.) 

(H ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.00.0216.F) 

HET HOF; - Gelet op het arrest van 15 mei 2000 van het Hof; 
Gelet op de verklaring die de voorzitter van de Franstalige raad van de 

Orde van Geneesheren van de provincie Brabant in overeenstemming met 
artikel 656, tweede lid, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek heeft gedaan; 

Overwegende dat de feiten waarop de tegen verzoeker ingestelde tucht-
vervolgingen zijn gegrond, geen verband houden met zijn beroepsuitoefening; 

Dat zij hoofdzakelijk verband houden, hetzij met de uitoefening van het 
hem in 1997 verleende mandaat van vast lid van de Franstalige raad van de 
Orde van Geneesheren van de provincie Brabant, hetzij met de ruchtbaar
heid die hij gegeven heeft aan zijn meningen over de toekomst van de Orde 
van Geneesheren; 

Dat hem met name verweten wordt zijn functies binnen de raad van de 
Orde te hebben verward met zijn inzet voor de vereniging zonder winstge
ving Action Lois medicales, waarvan het maatschappelijk doel in wezen er
toe strekt de Orde van Geneesheren en het op hen toepasselijke tucht
stelsel te hervormen; 

Dat hem daarenboven zijn gedrag voor het bureau van de raad van de Orde 
verweten wordt, welke hem diende te ondervragen over zijn raadgevingen 
aan een andere, tevens voor dat bureau opgeroepen geneesheer; 

Overwegende dat uit de aan het oordeel van het Hof voorgelegde gege
vens blijkt dat, sinds verzoeker lid is geworden van de raad van de Orde, ver
gaderingen, naar aanleiding van zijn tussenkomsten, door verschillende in
cidenten zijn verstoord; 

Dat, inzonderheid, de deelname van verzoeker aan de tuchtrechtelijke op
dracht van de raad voor spanningen heeft gezorgd; 
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Dat verschillende leden van de raad, die in die hoedanigheid aan het woord 
zijn gekomen en die, naar eigen zeggen, de mening van de raad, van het bu
reau of van de andere raadsleden verwoorden, openlijk stand pun ten heb
ben ingenomen waarin zij verzoekers houding hebben bekritiseerd, en die al
dus kunnen worden aangemerkt als vooroordelen over de feiten waarvoor hij 
terechtstaat; 

Overwegende dat die omstandigheden zowel bij verzoeker als bij derden 
gewettigde verdenking kunnen wekken aangaande de strikte onafhanke
lijkheid en onpartijdigheid van de raad van de Orde die uitspraak dient te 
do en; 

Dat de onttrekking van de zaak aan dat rechtscollege verantwoord wordt 
door de bekommernis om die verdenking te voorkomen; 

Om die redenen, beveelt dat de tegen verzoeker ingestelde tucht
vervolgingen onttrokken worden aan de Franstalige raad van de Orde van 
Geneesheren van de provincie Brabant; verwij st de zaak naar de raad van 
de Orde van Geneesheren van de provincie Henegouwen; veroordeelt de Orde 
van Geneesheren in de kosten. 

19 juni 2000 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslag
gever : de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Draps. 

Nr. 380 

3e KAMER -19 juni 2000 

1 o VORDERING IN RECHTE - VOORWERP- CONTRACTUELE VERBINTENIS- WIJZI
GING- SCHADEVERGOEDING- NIEUWE VORDERING- VERJARING. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN- BURGERLIJKE ZAKEN- SOCIAAL PROCESRECHT- VOOR
WERP- CONTRACTUELE VERBINTENIS- WIJZIGING- SCHADEVERGOEDING- NIEUWE VOR
DERING- VERJARING. 

3° VORDERING IN RECHTE - VOORWERP - AMBTSHALVE WIJZIGING DOOR DE 
RECHTER 

4 o RECHTBANKEN- BURGERLIJKE ZAKEN- SOCIALE ZAKEN (BIJZONDERE REGELS)- VOR
DERING- VOORWERP- AMBTSHALVE WIJZIGING DOOR DE RECHTER 

1 o en 2° Wanneer de vordering de uitvoering van een contractuele verbintenis als voor
werp heeft alhoewel ingesteld op grand van een misdrijf en vervolgens het voor
werp van die vordering werd gewijzigd in schadevergoeding buiten die verja
ringstermijn, ontstaat er een nieuwe vordering die wegens verjaring is vervallen. (Art. 
26 V.T.Sv. (1); Artt. 9, 11, 42.1 o en 46, Wet Bescherming Loon; artt. 56.1 en 61 C.A.O.
wet; art. 807 Ger.W) 

(1) Art. 26 V.T.Sv. in de versie v66r de wijziging door de wet van 10 juni 1998. 
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3° en 4° De rechter mag, op grand van het beschikkingsbeginsel, het voorwerp van een 
vordering die strekt tot schadevergoeding wijzigen, oak al is de contractuele tekort
koming een misdrijf (Art. 26, V:T.Sv. (2); artt. 9, 11, 42.1 o en 46 Wet Bescherming 
Loon; artt. 56.1 en 61 C.A.O.-wet; art. 807 Ger.W.) 

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

ARREST 

(A.R. S.98.0086.N) 

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 2 december 1996 en 2 juni 
1997 gewezen door het Arbeidshof te Brussel; 

I. In zoverre de voorziening gericht is tegen het arrest van 2 december 1996 : 
Overwegende dat eiser geen middel aanvoert; 
Dat de voorziening niet ontvankelijk is; 
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen het arrest van 2 juni 1997: 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 26, 27 en 28 van de wet van 17 april1878 houdende de 

voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, gewijzigd bij de wet van 30 
mei 1961, 9, 11, 42.1 °, en 46 van de wet van 12 april1965, betreffende de bescher
ming van het loon der werknemers, (artikel 9 gewijzigd bij de wet van 27 juni 1985 
en bij het koninklijk besluit van 1 maart 1971, artikel42.1 °, gewijzigd bij de konink
lijke besluiten van 23 oktober 1978 en 7 december 1983 en v66r de wijziging bij de 
programmawet van 22 december 1989, artikel 46 gewijzigd bij het koninklijk be
sluit van 23 oktober 1978 en v66r de wijziging bij de wet van 23 maart 1994), 56.1 en 
61, van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkom
sten en de paritaire comites, (artikel61, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 ok
tober 1978), 54 en 60, van het koninklijk besluit van 28 juni 1971 houdende aanpas
sing en coi.irdinatie van de wetsbepalingen betreffende de jaarlijkse vakantie van de 
werknemers, (artikel 60 gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 oktober 1978), 

doordat het bestreden arrest van 2 juni 1997 de vordering van eiser om verweer
ders solidair of in solidum te veroordelen tot betaling van de bedragen van 1.587.838 
frank, 300.353 frank en 72.730 frank wegens schade ingevolge het misdrijfvan niet 
betaling van loon, vakantiegeld en eindejaarspremie, waarop in mindering mag ge
bracht worden 1.282.500 frank dat door verweerders reeds aan eiser werd uitbe
taald, verjaard verklaart, op de volgende gronden uit het bestreden arrest van 2 de
cember 1996 : In de inleidende dagvaarding, betekend op 11 december 1990 vordert 
eiser betaling van loon, eindejaarspremie, vakantiegeld en verplaatsingsvergoedingen, 
verschuldigd als tegenprestatie van de arbeid geleverd in het raam van een arbeids
overeenkomst, volgens algemeen verbindende CAO's binnen het PC voor handel in voe
dingswaren. Tevens vermeldde hij daarin uitdrukkelijk zijn vordering te steunen op 
het misdrijf begaan door zijn werkgever en waarvoor deze overigens op 15 mei 1990 
door de correctionele rechtbank zou veroordeeld zijn. Het voorwerp van de vorde
ring (niet de oorzaak zoals eisers stellen) zoals in de dagvaarding geformuleerd be
heist de betaling van bepaalde bedragen als achterstallig loon, vakantiegeld, einde
jaarspremie. De eerste rechter kende deze vordering toe. In de conclusies van eiser, 
zowel in deze genomen voor de eerste rechter als in de beroepsconclusie, komt er een 
contradictie voor in de omschrijving van het voorwerp van de vordering. In het dis
positief werd in eerste aanleg de veroordeling tot betaling van bepaalde bedragen ge
vorderd als achterstallig loon, vakantiegeld, eindejaarspremies en verplaatsings
vergoedingen, in beroep, de bevestiging van het vonnis van de eerste rechter die de 
aldus geformuleerde vordering toekende. In het overwegend gedeelte stelt eiser ech
ter dat zijn vordering betrekking heeft op de vergoeding van de schade ontstaan uit 

(2) Zie noot 1. 
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het misdrijf en benadrukt hij nogmaals dat zijn vordering op het misdrijf is ge
steund, en op de volgende gronden uit het bestreden arrest van 2 juni 1997 : In zijn 
conclusie na heropening der debatten verduidelijkt eiser dat hij wel degelijk een scha
devergoeding vordert en te dien einde incidenteel beroep instelt in ondergeschikte orde; 
nochtans blijft de contradictie bestaan in de mate dat hij tevens om de bevestiging van 
het beroepen vonnis verzoekt. Pas in het overwegend gedeelte van de appelconclusie 
neergelegd op 30 oktober 1995 werd voor het eerst het voorwerp van de vordering als 
een vraag tot schadevergoeding geformuleerd; tegelijk werd het voorwerp van de vor
dering eveneens geformuleerd als betrof het een vordering ex contractu ... Verweer
der roept eveneens de exceptie van verjaring in t.a.v. de vordering ex delicto inge
steld. De vordering die in de loop van het geding ex delicto werd ingesteld en ertoe strekt 
de oorspronkelijke vordering te wijzigen is een tussenvordering die in werkelijk
heid een nieuwe vordering is. Een nieuwe vordering is een vordering die naar haar 
aard, voorwerp of oorzaak verschillend is van de oorspronkelijke. Artikelen 807 en 1042 
van het Gerechtelijk Wetboek bieden de mogelijkheid de vordering in de loop van het 
geding te wijzigen of uit te breiden voor zover de nieuwe vordering gesteund is op een 
feit of akte in de dagvaarding vermeld en zij geformuleerd wordt bij op tegenspraak 
genomen conclusie. Aan deze voorwaarden is in casu voldaan. Artikelen 807 en 1042 
van het Gerechtelijk Wetboek kunnen echter niet dienen om tussenvorderingen in te 
leiden die vervallen ofve:rjaard zijn. De inleidende vordering stuit t.a.v. de nieuwe vor
dering niet automatisch de verjaring. Als principe geldt dat de stuiting van de ver
jaring door de inleidende akte alleen betrekking heeft op de vordering die daarmee 
wordt ingeleid en niet ten aanzien van een andere vordering, zoals de gewijzigde of 
uitgebreide vordering. De vordering wegens het niet betalen van loon, gesteund op de 
arbeidsovereenkomst, kan in de loop van het geding gewijzigd worden in een vorde
ring ex delicto, in de mate dat die wijziging plaats heeft binnen de verjaringster
mijn zoals vastgesteld bij artikel 26 voorafgaande titel Wetboek van Strafvordering 
voor de burgerlijke vordering volgend uit het misdrijf ... In onderhavige zaak werd wel
iswaar in de dagvaarding de keuze gelaten tussen de vordering ex contractu en de vor
dering ex delicto doch werd het voorwerp van de vordering gewijzigd. In plaats van 
betaling te vorderen van de verschuldigde loonbedragen werd een schadevergoe
ding gevorderd voor hetzelfde bedrag. In conclusie, neergelegd op 30 oktober 1995, werd 
voor het eerst gesteld dat met de vordering de vergoeding werd beoogd van de door 
het misdrijf geleden schade, zij het niet in het beschikkend gedeelte. Pas bij conclu
sie na heropening der de batten werd het aldus omschreven voorwerp ook in het dis
positief opgenomen. De aldus gewijzigde vordering werd ingesteld buiten de verja
ringstermijn bepaald bij artikel26 voor afgaande titel Wetboek van Strafvordering ... 
De vordering ex delicto werd buiten de periode van 5 jaar na het beeindigen van de 
arbeidsovereenkomst ingesteld en verweerder roept derhalve terecht de exceptie van 
verjaring in. De aanhoudende niet-betaling van loon en vakantiegeld dient te wor
den beschouwd als een voortgezet misdrijf, waarvan de verjaring een aanvang neemt 
bij de voltrekking van het laatste strafbaar feit hetzij in casu bij het beeindigen van 
de arbeidsovereenkomst op 19 mei 1987, 

terwijl, eerste onderdeel, de burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijfver
jaart door verloop van vijfjaren, te rekenen van de dag waarop het misdrijfis ge
pleegd maar zij kan niet verjaren v66r de strafvordering; dat de burgerlijke rechts
vordering derhalve dient ingesteld binnen de bepaalde termijn van vijfjaren, met dien 
verstande dat ze nog rechts geldig kan ingesteld worden zolang de strafvordering niet 
ve:rjaard is; dat het bestreden arrest van 2 juni 1997 vaststelt dat de aanhoudende niet 
betaling van loon en vakantiegeld dient te worden beschouwd als een voortgezet mis
drijf, gepleegd door verweerders, waarvan de verjaring een aanvang neemt bij de val
trekking van het laatste strafbaar feit hetzij in casu bij het beeindigen van de ar
beidsovereenkomst op 19 mei 1987; dat het bestreden arrest van 2 december 1996 
vaststelt dat eiser in de inleidende dagvaarding, betekend op 11 december 1990 be
taling vordert van loon, eindejaarspremies, vakantiegeld verschuldigd als tegenpres
tatie van de arbeid geleverd in het raam van een arbeidsovereenkomst, volgens al
gemeen verbindende C.A.O.'s binnen het P.C. voor handel in voedingswaren en dat eiser 
in die dagvaarding uitdrukkelijk vermeldde dat hij zijn vordering steunde op het mis
drijf begaan door zijn werkgever en waarvoor deze overigens op 15 mei 1990 door de 
correctionele rechtbank zou veroordeeld zijn; dat eiser derhalve zijn burgerlijke vor
dering gesteund op het misdrijfbegaan door zijn werkgever ingesteld heeft binnen de 
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bepaalde termijn van vijf jaar; dat het enkel feit dat hij aanvankelijk betaling vor
derde van loon, eindejaarspremie en vakantiegeld en dat hij pas in zijn appel
conclusie schadevergoeding vorderde wegens niet betaling van dat loon, die einde
jaarspremie en dat vakantiegeld enkel te maken heeft met het voorwerp van de 
vordering maar niet wegneemt dat die vordering in de dagvaarding van 11 decem
ber 1990 wel degelijk gesteund was op het misdrijf; dat het bestreden arrest van 2 juni 
1997 dan ook ten onrechte beslist heeft dat de aldus gewijzigde vordering van eiser 
ingesteld werd buiten de verjaringstermijn bepaald bij artikel26 voorafgaande titel 
Wetboek van StrafVordering louter omdat eiser in de dagvaarding van 11 december 
1990 betaling vorderde van verschuldigde loonbedragen en het voorwerp van zijn vor
dering achteraf wijzigde in schadevergoeding voor dezelfde bedragen; dat de gewij
zigde omschrijving van het voorwerp van de vordering immers niet wegneemt dat de 
oorzaak van die vordering reeds in de dagvaarding van 11 december 1990 bestond uit 
het misdrijf gepleegd door verweerders en dat de burgerlijke rechtsvordering van ei
ser gesteund op dit misdrijf derhalve niet verjaard was op het ogenblik dat zij werd 
ingesteld (schending van artikelen 26, 27 en 28, van de wet van 17 april1878, 9, 11, 
42.1°, en 46, van de wet van 12 april1965, 56.1 en 61, van de wet van 5 december 1968, 
54 en 60, van het koninklijk besluit van 28 juni 1971), 

tweede onderdeel, de verjaring van een vordering uit een misdrijf de openbare orde 
raakt; dat de rechter die verjaring ambtshalve moet toepassen wanneer hij kan vast
stellen dat het feit waarop de bij hem aanhangig gemaakte vordering steunt, een straf
baar feit is; dat het bestreden arrest van 2 december 1996 vaststelt dat eiser in de in
leidende dagvaarding, betekend op 11 december 1990 betaling vordert van loon, 
eindejaarspremie en vakantiegeld verschuldigd als tegenprestatie van de arbeid ge
leverd in het raam van een arbeidsovereenkomst, volgens algemeen verbindende 
C.A.O.'s binnen het P.C. voor handel in voedingswaren en dat eiser in die dagvaar
ding uitdrukkelijk vermeldde dat hij zijn vordering steunde op het misdrijfbegaan door 
zijn werkgever en waarvoor deze overigens op 15 mei 1990 door de correctionele recht
bank zou veroordeeld zijn; dat de appelrechters aldus vaststelden dat het feit waarop 
de vordering van eiser steunt, een strafbaar feit is; dat derhalve de verjaringster
mijn van de burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf diende toegepast, zelfs 
ambtshalve, ook al vorderde eiser in de dagvaarding betaling van loon, eindejaars
premie en vakantiegeld in plaats van schadevergoeding wegens niet-betaling van dat 
loon, die eindejaarspremie en dat vakan tiegeld; dat de appelrechters in het bestre
den arrest van 2 juni 1997 vaststelden dat de aanhoudende niet-betaling van loon en 
vakantiegeld dient beschouwd als een voortgezet misdrijf, gepleegd door verweer
ders, waarvan de verjaring een aanvang neemt bij de voltrekking van het laatste straf
baar feit hetzij in casu bij het beeindigen van de arbeidsovereenkomst op 19 mei 1987; 
dat de burgerlijke rechtsvordering volgend uit dat misdrijf derhalve niet verjaard was 
op het ogenblik dat zij door eiser werd ingesteld bij dagvaarding van 11 december 1990; 
dat het bestreden arrest van 2 juni 1997 derhalve ten onrechte beslist heeft dat de vor
dering van eiser werd ingesteld buiten de verjaringstermijn bepaald bij artikel 26 voor
afgaande titel Wetboek van Strafvordering (schending van artikelen 26, 27 en 28, van 
de wet van 17 april1878, 9, 11, 42.1 °, en 46, van de wet van 12 april1965, 56.1 en 61 
van de wet van 5 december 1968, 54 en 60, van het koninklijk besluit van 28 juni 1971), 

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

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser binnen de verjaringster

mijn, bepaald in artikel 26 van de voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering, zoals te dezen van toepassing, een vordering heeft inge
steld op grand van een misdrijf, met als voorwerp de uitvoering van een con
tractuele verbintenis; 

Dat het arrest voorts vaststelt dat eiser het voorwerp van die vordering 
buiten de voormelde verjaringstermijn heeft gewijzigd in schadevergoe
ding; 

Dat het arrest oordeelt dat door die wijziging een nieuwe vordering ont
staat die wegens verjaring vervallen is; 
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Dat het arrest zodoende de aangewezen wetsbepalingen niet schendt; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 

Overwegende dat de rechter, op grond van het beschikkingsbeginsel, het 
voorwerp van een vordering die strekt tot uitvoering van een contractuele 
verbintenis niet ambtshalve mag wijzigen in schadevergoeding, ook al is de 
contractuele tekortkoming een misdrijf; 

Dat het onderdeel dat ervan uitgaat dat de rechter dit moet doen, faalt naar 
recht; 

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

19 juni 2000- 36 kamer- Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslag
gever : de h. Boes, afdelingsvoorzitter- Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Houtekier. 

Nr. 381 

36 KAMER- 19 juni 2000 

1° VENNOOTSCHAPPEN- ALGEMEEN. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS- HANDELINGS
BEKWAAMHEID- OMVANG. 

2° RECHTSPERSOONLIJKHEID - HANDELSVENNOOTSCHAP- NAAMLOZE VENNOOT
SCHAP- HANDELINGSBEKWAAMHEID- OMVANG. 

3° VENNOOTSCHAPPEN- HANDELSVENNOOTSCHAPPEN- NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
PEN- AANDEELHOUDER- ALGEMENE VERGADERING- BESLISSING- DRAAGWIJDTE. 

4 o LOON- ALGEMEEN- VOORDELEN- AANDELEN- TOEKENNING- VENNOOTSCHAP

WERKGEVER- TEN LASTE VAN WERKGEVER- GEVOLG. 

5° SOCIALE ZEKERHEID - WERKNEMERS- VENNOOTSCHAP-WERKGEVER- VOORDE
LEN- AANDELEN- SOCIALE-ZEKERHEIDSBIJDRAGEN. 

1°, 2° en 3° De toekenning om niet van aandelen aan de werknemers van de naam
. loze vennootschap, bij beslissing van de algemene vergadering van aandeelhou

ders en op voorstel van de raad van, bestuur, is een handeling van de vennoot
schap. (Artt. 33bis, § 1, en 70 Vennootschappenwet.) 

4 o en 5° Sociale zekerheidsbijdragen zijn verschuldigd door de vennootschap
werkgever op de toekenning om niet van aandelen aan werknemers door middel van 
incorporatie van beschikbare reserves tot verhoging van het maatschappelijk kapi
taal. (Art. 14, §§ 1 en 2, Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969; artt. 33bis, § 1, 
en 70 Vennootschappenwet.) 
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(R.S.Z. T. ETABLISSEMENTS FRANS COLRUYT-ETABLISSEMENTEN FRANZ COLRUYT N.V.) 

ARREST 

(A.R. S.99.0155.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 april 1999 gewezen door 
het Arbeidshof te Brussel; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 2, inzonderheid 1 o en 3°, van de wet van 12 april1965 

betreffende de bescherming van het loon der werknemers, 1, § 1, 14, § 1 en § 2, 23, § 1 
van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 1, 2, § 1, eerste lid, 23, eer
ste en tweede lid van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van 
de sociale zekerheid voor werknemers, 13, 26, 33bis, § 1, 53, 54, 55, 61, 63, 63bis, 70, 
71 en 79 van Titel IX, Boek I van het Wetboek van Koophandel houdende de 
Vennootschappenwet, 

doordat het bestreden arrest het incidenteel beroep van verweerster gegrond ver
klaart en, het vonnis van de eerste rechter hervormend, eisers vordering afwijst in zo
verre bijdragen werden gevorderd op de toekenning door verweerster aan haar werk
nemers van aandelen om niet, hierbij beslissend dat deze toekenning om niet van 
aandelen via incorporatie van beschikbare reserves niet ten laste valt van de werk
gever en bijgevolg geen loon is waarop bijdragen zijn verschuldigd, dienvolgens ei
ser veroordeelt tot de kosten gevallen in hoger beroep, zulks op grond van devol
gende motieven : 

"Bij notariele akten van 13 maart 1989, 31januari 1990 en 18 december 1991 wordt 
beslist tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal door incorporatie van beschik
bare reserves, onder afstand door de bestaande aandeelhouders van hun toekennings
recht en toekenning om niet van deze aandelen aan kaderleden van de vennoot
schap en van de ondernemingen met haar verbonden; 

Aan de algemene vergadering der aandeelhouders van (verweerster) en van ver
bonden ondernemingen (o.a. N.V. H.I.M., N.V. D.I.M., S.A. Sofina) werd dit voorstel 
gedaan door de Raad van Bestuur van (verweerster) met de overweging :'om het per
soneel de eerstkomende jaren meer te betrekken bij het kapitaal en het beleid van de 
onderneming, dit natuurlijk op voorwaarde van een positief effect ervan op de ren
tabiliteit'; 

Door deze beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders worden de 
hun normaal toekomende rechten op nieuwe aandelen bij kapitaalverhoging door in
corporatie van reserves afgestaan en toegekend om niet aan kaderleden van (ver
weerster) en van verbonden ondernemingen, in onverdeeldheid; 

Een van de constitutieve voorwaarden van het loonbegrip zoals bepaald in 2 van de 
wet van 12 april1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers is dat 
het voordeel 'ten laste van de werkgever' is; 

Artikel 1, § 1, van de wet van 29 juni 1981 houdende algemene beginselen van de 
sociale zekerheid voor werknemers bepaalt dat voor de toepassing van deze wet on
der werkgever wordt verstaan : de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die inge
volge een arbeidsovereenkomst een en meer werknemers in dienst heeft; 

De artikelen 2 en 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkom
sten bepalen dat de arbeidsovereenkomst een overeenkomst is waarbij de werkne
mer zich verbindt tegen loon, onder gezag van de werkgever in hoofdzaak arbeid te 
verrichten; 

De band van ondergeschiktheid is een wezenlijk bestanddeel van de arbeidsover
eenkomst voor bedienden ofwerklieden en deze band blijkt uit het feit dat de ene par
tij zijn diensten presteert onder het gezag van de andere partij (Cass., 17 mei 1972, 
T.S.R., 1972, 250); 

Vennootschapsrechtelijk is het bestuursorgaan steeds bekleed met een organiek ge
zag; 



Nr. 381 HOF VAN CASSATIE 1151 

(verweerster) wordt bestuurd door de Raad van Bestuur die voor het bestuur van 
de vennootschap de meest uitgebreide bevoegdheid bekleedt en deze Raad benoemt en 
ontslaat alle agenten, bedienden en loontrekkenden, bepaalt hun functies, stelt hun 
bezoldigingen, volmachten en borgstellingen vast (cfr. Gecoordineerde statuten van (ver
weerster), artikel 15); 

De Raad van Bestuur van (verweerster) moet bijgevolg als werkgever worden be
schouwd; 

Dat (verweerster) als rechtspersoon N.V. Etn. Franz Colruyt in rechte kan ver
schijnen en als dusdanig ook de functie van werkgever uitoefent is irrelevant; 

In casu worden de aandelen om niet toegekend, op voorstel van de Raad van Be
stuur bij beslissing van de algemene vergadering der aandeelhouders waarvan zij af
stand doen, niet aan hunzelfmaar aan kaderleden van (verweerster) en van verbon
den ondernemingen; 

Artikel2, lid 1, 2°, van de wet van 12 april1965 voormeld bepaalt uitdrukkelijk dat 
fooien of bedieningsgeld loon is en door deze expliciete bepaling kan worden afge
leid dat alle voordelen door derden verleend en niet door de werkgever geen loon zijn. 
De wetgever heeft deze uitdrukkelijke verwijzing opgenomen bij wijze van uitzonde
ring. Op basis van de voorbereidende werken bij de wet van 12 april 1965 voormeld 
kan men aannemen dat een financiele transfert slechts ten laste van de werkgever is 
zo deze daadwerkelijk de last of de kost ervan draagt (cfr. Verslag Kamercommis
sie, Gedr. St. Kamer, 1962-1963, nr. 471/11, 5-6: 

'De Minister is het erover eens dat de Memorie van Toelichting dienaangaande twij
fel kan laten bestaan. In het antwerp is de uitdrukking 'ten laste van de werkgever' 
gebruikt opdat het begrip 'loon' alle voordelen zou omvatten waarvan de waarde in geld 
geschat kan worden en waarop de werknemer recht heeft - ongeacht of die voorde
len aldan niet door de werkgever zelfworden uitgekeerd, mits zij maar ten zijnen laste 
komen'; 

De beslissing van de aandeelhouders in verband met de afstand en toekenning van 
aandelen aan werknemers van (verweerster) komt ten laste van de aandeelhouders 
en deze toekenning is niet 'lastens de werkgever', zoals voorzien door artikel2, lid 1, 
van de wet van 12 april 1965 voormeld; 

De financiele last wordt daadwerkelijk toegerekend aan de aandeelhouders en de 
beschikbare reserves werden verminderd, terwijl het kapitaal werd verhoogd in de
zelfde mate; 

De eerste rechter verwijst ten onrechte naar het arrest van het Hof van Cassatie 
van 11 september 1995, waarin aileen werd gesteld dat de omstandigheid dat de be
doelde voordelen (dividenden uit toegekende niet-stemgerechtigde winstbewijzen) bui
ten de normale contractuele loonvorming en in afwijking van de traditionele loon
vormen, eenzijdig door de werkgever werden toegekend met toepassing van het 
vennootschapsrecht naargelang van de winst die normaal aan de aandeelhouders moet 
toekomen, niet aan de gegeven loondefinitie afdoet; (Cass., 11 september 1995, J.T.T., 
1995, 433); 

De bedoelde voordelen in voormeld arrest zijn uitbetaalde dividenden van hou
ders van winstbewijzen, toegekend door de Raad van Bestuur bij eenzijdige beslis
sing en worden vastgesteld na aftrek van alle kosten en lasten; 

In casu gaat het om de uitgifte van aandelen om niet door de beschikbare reser
ves, belaste winsten, beschikbaar voor de aandeelhouders, bij beslissing van de al
gemene vergadering der aandeelhouders; 

Het (arbeids)hof is van mening dat de toekenning van aandelen via incorporatie van 
beschikbare reserves aan personeelsleden van (verweerster) niet ten laste van de werk
gever is, een van de constitutieve voorwaarden voorzien door artikel2, lid 1, 3°, van 
de wet van 12 april 1965 voormeld, gelet op de beslissing van de algemene vergade
ring der aandeelhouders en het dragen van deze financiele last door de aandeelhou
ders; 

Deze toekenning van aandelen zijn geen loon en komen niet in aanmerking als 
heffingsbasis van sociale zekerheidsbijdragen; 
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Het (arbeids)hof stelt vast dat de heer eerste advocaat-generaal adviseerde de vor
deringen van (eiser) ongegrond te verklaren met de motivering dat 'de stelling van (ver
weerster) kan bijgetreden worden als zou het individueel kaderlid pas op het ogen
blik van eventuele verdeling van de onverdeeldheid de voile gei:ndividualiseerde 
eigendom verwerven over het hem toekomende gedeelte van het aandelenpakket van 
Klaperco; in de huidige stand is er geen ge'individualiseerd vermogenbestanddeel in 
handen van de individuele werknemers van (verweerster)'; 

Het (arbeids)hof dient de overige constitutieve elementen van het loonbegrip zo
als bepaald in artikel 2, lid 1, 3°, van de wet van 12 april 1965 voormeld niet ver
der te onderzoeken, gezien de afWezigheid van een van deze elementen namelijk las
tens de werkgever." (arrest, pagina 9, b- 11), 

terwijl, luidens de artikelen 14 van de wet van 27 juni 1969 en 23 van de wet van 
29 juni 1981 de sociale zekerheidsbijdragen worden berekend op basis van het loon 
van de werknemer zoals gedefinieerd in artikel 2 van de Loonbeschermingswet van 
12 april 1965; 

artikel 2 van voormelde wet bepaalt dat onder het begrip loon moet worden ver
staan, het loon in geld en de in geld waardeerbare voordelen waarop de werknemer 
ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft ten laste van de werkgever; 

de constitutieve bestanddelen van het loonbegrip een ruime interpretatie behoe
ven nu dit begrip de openbare orde raakt, minstens dwingend is van recht, hetgeen 
eraan in de weg staat dat het loonbegrip via een beroep op het vennootschapsrecht 
wordt uitgehold; 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 1, § 1, van de wet van 29 juni 1981 als werkgever 
onder meer aanduidt de rechtspersoon die ingevolge een arbeidsovereenkomst een of 
meer werknemers in dienst heeft, zoals in het arrest wordt aangegeven (pagina 9, b., 
vijfde alinea); 

rechtspersonen slechts kunnen handelen via hun organen; 

ten aanzien van derden alsook ten aanzien van de eigen werknemers, de hande
lingen van de organen de rechtspersoon rechtstreeks verbinden, op voorwaarde dat 
deze organen hun bevoegdheden ogenschijnlijk niet overschrijden; 

de algemene vergadering der aandeelhouders, zoals de raad van bestuur, in een naam
loze vennootschap een orgaan is van deze rechtspersoon en krachtens de 
vennootschappenwet bevoegd is om over de uitgifte van aandelen te beslissen (zie ar
tikelen 33bis, § 1 en 70; 

de toekenning van aandelen om niet bij beslissing van de algemene vergadering der 
aandeelhouders en op voorstel van de raad van bestuur ten aanzien van de werkne
mers, als begunstigden, bijgevolg beschouwd moet worden als een handeling van de 
vennootschap zelf; 

slechts de vennootschap met wie de werknemer de arbeidsovereenkomst heeft ge
sloten derhalve zijn werkgever kan zijn en niet een van zijn organen; 

het loutere feit dat de raad van bestuur als vennootschapsorgaan met het orga
niek gezag is bekleed en zodoende het werkgeversgezag uitoefent jegens de werkne
mers, de raad van bestuur niet de hoedanigheid van werkgever bezorgt in de zin van 
artikel 2 van de Loonbeschermingswet; 

voor het loonbegrip het derhalve geen verschil uitmaakt door welk orgaan binnen 
de rechtspersoon de beslissing tot toekenning van loon wordt genomen; 

voor de toepassing van het loonbegrip het evenmin van belang is wat volgens het 
vennootschaps- ofboekhoudrecht de precieze aard is van het toegekende voordeel, noch 
ten laste van welk orgaan de financiele last van dat voordeel zal vallen; 

het recht op loon immers ten laste is van de rechtspersoon-werkgever van zodra dit 
loon door toedoen of bemiddeling van een van zijn organen aan de werknemers wordt 
toegekend met aanwending van gelden afkomstig uit deze rechtspersoon, al weze het 
uit de beschikbare reserves van de vennootschap; 

de omstandigheid dat aan de werknemers, via de techniek van de toekenning van 
aandelen om niet door middel van incorporatie van beschikbare reserves, voordelen 
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worden toegekend uit de winst beschikbaar voor de aandeelhouders, die zodoende val
gens het arrest de werkelijke financii:He last van deze internvennootschapsrechtelijke 
operatie moeten dragen, bijgevolg niet wegneemt dat deze voordelen ten laste blij
ven van de vennootschap, 

zodat het arrest niet wettig heeft kunnen oordelen dat de toekenning van aande
len om niet via incorporatie van beschikbare reserves bij beslissing van de alge
mene vergadering der aandeelhouders en op voorstel van de raad van bestuur niet ten 
laste van de werkgever is, op grond dat deze beslissing niet uitgaat van het orgaan 
bekleed met het organiek gezag en de financiele last van deze toekenning enkel door 
de aandeelhouders wordt gedragen, zodoende ten onrechte heeft beslist dat de toe
kenning van de aandelen geen loon zijn waarop sociale zekerheidsbijdragen zijn ver
schuldigd (schending van de artikelen 2, inzonderheid 1 o en 3°, van de wet van 12 april 
1965, 1, § 1, 14, § 1 en§ 2, 23, § 1, van de wet van 27 juni 1969, 1, 2, § 1, eerste lid, 
23, eerste en tweede lid van de wet van 29 juni 1981, 13, 26, 33bis, § 1, 53, 54, 55, 61, 
63, 63bis, 70, 71 en 79 van de Vennootschappenwet); 

terwijl, tweede onderdeel, artikel 2 van de Loonbeschermingswet elk in geld waar
deerbaar voordeel omvat waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht 
heeft ten laste van de werkgever; 

opdat een voordeel onder het begrip loon zou vallen en ten laste van de werkge
ver zou zijn, niet vereist is dat de toekenning ervan door de partijen is bedongen, noch 
dat de werkgever verplicht is om dit voordeel toe te kennen, mits dat voordeel maar 
door de werkgever is toegekend; 

de toekenning in casu aan de werknemer van aandelen in onverdeeldheid nood
zakelijkerwijze als loon moet worden aanzien in de zin van artikel 2 van de Loon
beschermingswet daar het evenzeer een in geld waardeerbaar voordeel uitmaakt waarop 
de werknemer recht heeft ingevolge zijn dienstbetrekking en dat ten laste van de werk
gever is; 

het feit dat de werknemer pas op het ogenblik van de eventuele verdeling van de 
hem in onverdeeldheid toegekende aandelen over een gei:ndividualiseerd vermogens
bestanddeel zal beschikken, geen afbreuk doet aan het loonkarakter van die aande
len nu er van loon sprake is vanaf het ogenblik dat de werknemer een recht lastens 
zijn werkgever kan laten gelden zonder dat vereist is dat de werknemer het voor
deel reeds effectief in handen krijgt en hierover kan beschikken, 

zodat de beslissing dat de toekenning van aandelen in onverdeeldheid via incor
poratie van beschikbare reserves geen loon is om reden onder meer dat er geen gei:n
dividualiseerd vermogenbestanddeel is in handen van de individuele werknemers van 
verweerster, niet wettelijk is verantwoord (schending van de artikelen 2, inzonder
heid 1° en 3°, van de wet van 12 april1965, 1, § 1, 14, § 1 en§ 2, 23, § 1, van de wet 
van 27 juni 1969, 1, 2, § 1, eerste lid, en 23, eerste en tweede lid van de wet van 29 
juni 1981): 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Over de door verweerster opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid . 

het middel preciseert niet waardoor het arrest de aangewezen bepalingen van 
de Vennootschappenwet schendt; 

Overwegende dat het middel aanvoert dat het arrest de hiervoren be
doelde bepalingen, inzonderheid de artikelen 33bis, § 1, en 70 van de 
Vennootschappenwet schendt door te beslissen dat de toekenning van aan
delen om niet via incorporatie van beschikbare reserves bij beslissing van de 
algemene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van de raad van be
stuur, niet ten laste van de vennootschap, maar ten laste van de aandeel
houders is; 

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen; 
Over het onderdeel zelf : 
Overwegende dat, krachtens artikel 14, § 1, van de R.S.Z.-wet van 27 juni 

1969, de bijdragen voor de sociale zekerheid berekend worden op grond van 
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het loon van de werknemer; dat, overeenkomstig artikel14, § 2, van de voor
melde wet, dit loonbegrip omschreven wordt met verwijzing naar het gelijk
namig begrip van artikel 2 van de Loonbeschermingswet van 12 april 1965, 
met dien verstande dat het in de laatstgenoemde wet bepaald loonbegrip voor 
de toepassing van de R.S.Z.-wet door de Koning kan worden verruimd ofbe
perkt; 

Overwegende dat, krachtens de voormelde wetsbepalingen, het loon in geld 
of de in geld waardeerbare voordelen, waarop de werknemer ingevolge zijn 
dienstbetrekking recht heeft ten laste van de werkgever, loon is waarop de 
sociale-zekerheidsbijdragen berekend worden; 

Overwegende dat de algemene vergadering van aandeelhouders in een 
naamloze vennootschap een orgaan is van deze rechtspersoon, die krach
tens de artikelen 33bis, § 1, en 70 van de Vennootschappenwet bevoegd is om 
over de uitgifte van aandelen te beslissen; 

Dat de toekenning om niet van aandelen aan de werknemers van de ven
nootschap, bij beslissing van de algemene vergadering van aandeelhou
ders en op voorstel van de raad van bestuur, een handeling van de vennoot
schap is; 

Overwegende dat de omstandigheid dat de toekenning om niet van aan
delen aan de werknemers gebeurt door middel van incorporatie van be
schikbare reserves tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal welis
waar inhoudt dat voordelen worden toegekend met winst die voor de 
aandeelhouders beschikbaar is; dat dit niet wegneemt dat de toekenning van 
de bedoelde voordelen aan de werknemers ten laste van de vennootschap
werkgever is; dat immers ingevolge de beslissing van de algemene Verga
dering van aandeelhouders, handelend namens de vennootschap, de winst 
niet aan hen werd uitgekeerd maar werd aangewend voor kapitaalsverhoging 
van de vennootschap met uitgifte door de vennootschap van de bedoelde aan
delen; 

Overwegende dat het arrest 'dat beslist dat de toekenning van de be
doelde voordelen aileen ten laste is van al de aandeelhouders, maar niet van 
de vennootschap-werkgever, en op grand daarvan oordeelt dat op die voor
delen geen sociale-zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn, de voormelde in het 
onderdeel als geschonden aangewezen wetsbepalingen schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 

Overwegende dat het onderdeel verkeerdelijk ervan uitgaat dat het ar
rest beslist dater geen voordeel is toegekend omdat er geen ge!ndividuali
seerd vermogensbestanddeel in handen is gekomen van de individuele werk
nemers van verweerster; 

Dat het arrest dit niet beslist, maar aileen het advies in die zin van het 
openbaar ministerie weergeeft; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uit
spraak doet over de vorderingen van eiser met betrekking tot de uitgifte van 
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aandelen door verweerster om niet via incorporatie van beschikbare reser
ves, en in zoverre het 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 Arbeidshof te 
Gent. 

19 juni 2000 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslag
gever : de h. Boes, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De Bruyn en Van Eeckhoutte. 

Nr. 382 

2e KAMER - 20 juni 2000 

1° BEWIJS - STRAFZAKEN- GETUIGEN- ONDERVRAGING ONDER EED - VERHOOR VAN BE
KLAAGDE. 

2° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTI
KEL 6.3 - ONDERVRAGING- BEKLAAGDE - GETUIGENIS ONDER EED. 

3° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTI
KEL 6.1- ONDERVRAGING- GETUIGENIS ONDER EED- BEKLAAGDE- WAPENGELIJKHEID. 

1 o De beklaagde han niet onder eed als getuige in zijn eigen strafzaak worden onder
vraagd, zelfs niet op eigen verzoek (1). 

2° Uit art. 6, §§ 1 en 3, E. V.R.M. volgt niet dat een beklaagde het recht heeft om in zijn 
eigen strafzaak onder eed als getuige te worden ondervraagd. (E:VR.M. art. 6, §§ 1 
en 3.) 

3° In het systeem van de vrije bewijswaardering wordt de wapengelijkheid niet mis
kend door de omstandigheid dat getuigen onder eed worden ondervraagd en een be
klaagde slechts buiten eed in zijn verweer wordt gehoord (E.VR.M. art. 6.1) (2). 

(V ... ) 

ARREST 

(A.R. P.98.0965.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 juni 1998 door het Hof 
van Beroep te Gent gewezen; · 

Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uit
maakt; 

(1) Zie : Cass., 17 februari 1976, A. C. 1976, 707. 

(2) VELU J. en ERGEC R., "Convention europeenne des Droits de l'Homme", R.P.D.B., compl. VII, 
nr. 496. 
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A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij eiser van 
de feiten van de telastleggingen A, 1 tot en met 8, en B, 1, 3 en 5 tot en met 
7, is vrijgesproken : 

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

B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij eiser we
gens de feiten van de telastleggingen B, 2 en 4, tot straf en in kosten is ver
oordeeld: 

Over het middel : 

Overwegende dat de artikelen 6, lid 1, en 6, lid 3, d, E.V.R.M. en 14, lid 1, 
en 14, lid 3, e, I.V.B.P.R., niet bepalen dat een beklaagde het recht heeft om 
in zijn eigen strafzaak onder eed als getuige te worden ondervraagd; 

Dat volgens een in het Belgisch recht heersend rechtsbeginsel een be
klaagde niet onder eed als getuige in zijn eigen strafzaak kan worden on
dervraagd, zelfs niet op eigen verzoek; 

Overwegende dat de strafrechter het vermoeden van onschuld van de be
klaagde in acht moet nemen; dat dit inhoudt dat de beklaagde zijn on
schuld niet moet bewijzen, maar dat de vervolgende partij elk relevant fei
telijk verweer van de beklaagde dat niet van elke grond van geloofWaardigheid 
is ontbloot, moet weerleggen; 

Overwegende dat, daarenboven, de strafrechter, uitgenomen wanneer de 
wet in bepaalde materies aan de materiele vaststellingen ofverrichtingen van 
verbalisanten een bijzondere bewijswaarde hecht, vrij de aangevoerde bewijs
middelen beoordeelt, hierin begrepen de verklaringen van getuigen, onver
schillig of deze werden afgelegd onder eed of niet, maar ook de verklarin
gen van de beklaagde zelf; 

Overwegende dat, door de verplichting voor de rechter het vermoeden van 
onschuld in acht te nemen en door het systeem van vrije bewijswaardering, 
de omstandigheid dat getuigen onder eed kunnen worden ondervraagd en een 
beklaagde slechts buiten eed in zijn verweer kan worden gehoord, de in de 
respectieve artikelen 6, lid 1, en 14, lid 1, van de vermelde verdragsbepa
lingen besloten wapengelijkheid, noch het recht van verdediging van een be
klaagde miskent; 

Overwegende dat de app€drechters hun beslissing naar recht verantwoor
den; 

Dat het onderdeel 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. 

20 juni 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Dhaeyer, waarnemend voorzitter -
Verslaggever: de h. Frere- Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureur
generaal - Advocaat : mr. Verbist. 
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Nr. 383 

2" KAMER - 20 juni 2000 

1 o STRAF - ALLERLEI - MOTIVERING- STRAF DIE NIET IS UITGESPROKEN. 

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE- STRAF
ZAKEN- VERZOEK TOT OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK- VERWERPING. 

3° VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VEROORDE
LING- GEWONE OPSCHORTING- NIET GEMOTIVEERD VERZOEK- VERWERPING- RE

DENGEVING. 

1 o Art. 195 Sv. legt de strafrechter niet op de redenen te vermelden waarom hij een straf 
of maatregel niet uitspreekt. (Art. 195 Sv.) 

2° en 3° De strafrechter die een niet gemotiveerd verzoek tot opschorting van de uit
spraak verwerpt, dient de redenen van deze verwerping niet te vermelden. (Art. 195 
Sv.) (1) 

(V .. ) 

ARREST 

(A.R. P.98.1043.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 juni 1998 door het Hof 
van Beroep te Brussel gewezen; 

Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uit
maakt; 

Over het eerste middel : 

Overwegende dat artikel195 Wetboek vanStrafvordering de rechter in 
strafzaken niet oplegt de redenen te vermelden waarom hij dergelijke straf 
of dergelijke maatregel niet uitspreekt; 

Overwegende dat de rechter, door een veroordeling uit te spreken ten laste 
van een beklaagde die zonder bijzondere redengeving de opschorting van de 
uitspraak van de veroordeling vraagt, dit verzoek van deze beklaagde ver
werpt; dat de rechter hierbij de redenen van deze verwerping niet client te 
vermelden; 

Overwegende dat uit het proces-verbaal van de terechtzitting van het hof 
van beroep van 18 mei 1998 blijkt dat eiser heeft verklaard "zijn schuld, zo
als vastgesteld in het bestreden vonnis, niet meer te betwisten, zodat (ei
ser) zijn ter griffie neergelegde conclusie niet gestand doet met betrekking 
tot de motieven van het dispositief die een vrijspraak inhouden"; dat eiser, 
om opschorting van de uitspraak van de veroordeling en, ondergeschikt, om 
uitstel van de tenuitvoerlegging van de strafverzoekt; 

(1) Cass., 30 april 1985, nr 525. 
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Overwegende dat de appelrechters door eiser tot gevangenisstraf en geld
boete te veroordelen en bovendien te oordelen dat, onder anderen, aan ei
ser ''het uitstel van tenuitvoerlegging van de hoofdgevangenisstraf kan wor
den toegestaan", de beslissing regelmatig met redenen omkleden en naar recht 
verantwoorden, zonder het principe van het persoonlijk karakter van de straf 
te hebben miskend; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

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

20 juni 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Dhaeyer, waarnemend voorzitter
Verslaggever: de h. Frere- Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureur
generaal. 

Nr. 384 

2e KAMER - 20 juni 2000 

1 o STRAFVORDERING- FISCALE AMBTENAREN- MEDEWERKING AAN HET STRAF
ONDERZOEK. 

2° STRAFVORDERING- FISCALE AMBTENAREN -AMBTELIJKE MACHTIGING OM DE FEl
TEN TER KENNIS VAN DE PROCUREUR DES KONINGS TE BRENGEN- GEVOLG. 

1 o De fiscale ambtenaren mogen op straffe van nietigheid geen actieve medewerking aan 
het strafonderzoek verlenen, noch optreden als deskundige noch deelnemen aan huis
zoekingen, plaatsopnemingen of verhoren. Dit samenwerkingsverbod doet geen af
breuk aan de mogelijkheid om ze als getuigen te horen, en aan hun verplichting om 
aan de procureur des Konings, of aan de onderzoeksrechter alle inlichtingen te ver
strekken waarom deze uerzoekt (1). (Art. 350bis, eerste lid WI.B. 1964, thans art. 463, 
1e lid, WI.B. 1992; 74bis, eerste lid, B.T.W.-Wetboek.) 

2° Wanneer fiscale ambtenaren met de vereiste amtelijke machtiging op regelmatig wijze 
fiscale misdrijven ter kennis hebben gebracht van de procureur des Konings, ofwan
neer de procureur des Konings betreffende dergelijke misdrijven op regelmatige wijze 
strafuorderingen heeft ingesteld na voorafgaand het ad vies te hebben gevraagd van 
de bevoegde gewestelijk directeur, mogen de ambtenaren spontaan aan de procu
reur des Konings of aan de onderzoeksrechter bijkomende inlichtingen uerstrekken 
(Art. 29 Sv.; Art. 350, § 3, W.I.B. 1964, thans art. 463 W.I.B. 1992 en art. 74, § 3, 
B.T.W.-Wetboek.) (2) (3). 

(1) Cass., 9 dec. 1997, A. C. 1997, 540. 

(2) Zie noot 1. 

(3) Zie Cass., 23 feb. 1999, A.R. P.97.0813.N, nr. 106. 
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(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT T. N ... E.A.) 

ARREST 

(A.R. P.00.0200.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 december 1999 op ver
wijzing door het Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Gelet op het arrest van het Hofvan 24 maart 1998; 

2. Wat de voorziening ten aanzien van de overige beklaagden betreft : 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel149 van de Gecoordineerde Grondwet, artikel463, eerste lid, 

van het W.I.B. 1992 (art. 350bis W.I.B. ten tijde van de feiten), artikel 74bis, eerste 
lid, W.B.T.W. (artikel 74bis, W.B.T.W. ten tijde van de feiten) en de algemene begin
selen, die het bewijs in strafzaken beheersen, 

doordat het bestreden arrest, na te hebben gesteld dat de zaak, die aan het oor
deel van het hof (van beroep) werd onderworpen 'een uit haar aard en omvang, een 
uitermate complexe en technische zaak' was, 'waarin de aanstelling van een objec
tieve en onpartijdige gerechtsdeskundige (. .) normaliter is aangewezen tot onder
zoek van de boekhouding en de boekhoudkundige verplichtingen, hetgeen niet ge
beurde,' tot het besluit komt dat de eerste rechter terecht stelde 'dat de noodzakelijke 
technische adviezen' voor het grootste deel kwamen uit het onderzoek, geleid door de 
B.B.l., wat in feite neerkomt op het verstrekken van inlichtingen als deskundigen en 
niet op het horen van deze ambtenaren als getuige' (57e blad, punt 4), hetgeen ver
volgens leidt tot het besluit dat 'er niet anders dan besloten (kan) worden, op grond 
van de objectieve gegevens van het globale, voorliggende strafdossier en het verloop 
van de onderscheiden verrichtingen, dat in werkelijkheid het onderzoek werd ge
leid door de (belanghebbende) ambtenaren van de B. B. I., die op een actieve wijze het 
belangrijkste bewijsmateriaal (spontaan) aanbrachten, het onderzoek stuurden, de ele
menten van het onderzoek interpreteerden en aanduidden op welke artikelen een in
breuk zou zijn gepleegd, dit teneinde finaal hun ambt toe te laten een aanslag te
gen de beklaagden te vestigen. Zij gingen veel verder dan het louter verstrekken van 
inlichtingen en gingen hun boekje te buiten spijts de duidelijke wettekst en hun richt
lijnen. Zij begaven zich manifest op het werkterrein van een technisch raadgever of 
deskundige, wat verboden terrein is voor de belastingambtenaren ingevolge de Wet 
van 4 augustus 1986. Van een objectief en onpartijdig onderzoek, ten laste en ten ont
laste, kan in casu geen sprake zijn. (60e blad), zodat door de handelwijze in het voor
liggend onderzoek ( ... ) de rechten van de verdediging (werden) geschonden, het
geen leidt tot de nietigheid van de bewijsvoering in zijn geheel, 

terwijl de wet, door te bepalen dat de ambtenaren van de Administratie van de bij
zondere belastinginspectie (c.q. de Administratie der directe belastingen of de Admi
nistratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen) op 
straffe van nietigheid van de akte van rechtspleging, slechts als getuige worden ge
hoord, de actieve medewerking van fiscale ambtenaren aan het opsporings- of ge
rechtelijk onderzoek verbiedt, en verhindert dat de fiscale ambtenaar optreedt als recht
streekse medewerker van de rechterlijke macht; 

dat de beperking van de rol van de fiscale ambtenaar tot deze van getuige even
wei niet uitsluit dat de fiscale ambtenaar de feiten, die het voorwerp zijn van een aan
gifte van strafbare feiten aan de procureur des Konings, en die in een later stadium 
het voorwerp uitmaken van een gerechtelijk onderzoek, naderhand ten behoeve van 
de instruerende magistraten en/ofpolitieambtenaren, op hun vraag nader toelicht; dat 
de beperking van de rol van de fiscale ambtenaar tot deze van getuige evenmin uit
sluit dat inlichtingen worden verstrekt ten behoeve van het strafonderzoek; dat de stuk
ken, opgesomd sub 4.1 tot 4.6 van het bestreden arrest (57e tot 60e blad) dan ook niet 
tot de nietigheid van enige akte kunnen leiden, en evenmin de rechten van verdedi
ging hebben geschonden, met een nietigheid van de bewijsvoering in haar geheel tot 
gevolg; 
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dat de inlichtingen, door de fiscale ambtenaren verstrekt, slechts de omstandighe
den van de aangegeven fiscale misdrijven hebben toegelicht, en geenszins wijzen op 
een actieve medewerking van de ambtenaren aan het strafonderzoek, of de kenmer
ken vertonen van een deskundigenonderzoek; dat een wetenschappelijke uitleg van 
een getuige over feiten die hij heeft vastgesteld niet noodzakelijkerwijs inhoudt dat 
diegene die de uitleg geeft als deskundige optreedt : 

Overwegende dat, krachtens artikel 350bis, eerste lid, W.I.B. 1964, thans 
artikel 463, eerste lid, W.I.B. 1992, en artikel 74bis, eerste lid, BTW
Wetboek de ambtenaren van respectievelijk de administratie der directe be
lastingen, de administratie van de bijzondere belastinginspectie, en de ad
ministratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en 
domeinen, op straffe van nietigheid van de akte van de rechtspleging, slechts 
als getuige worden gehoord; 

Dat ingevolge dit verbod de vermelde ambtenaren geen actieve medewer
king mogen verlenen aan het strafonderzoek; dat zij niet mogen optreden als 
deskundigen of deelnemen aan huiszoekingen, plaatsopnemingen ofverho
ren; 

Overwegende dat het samenwerkingsverbod geen afbreuk doet aan de ver
plichting voor de fiscale ambtenaren om aan de procureur des Konings of de 
onderzoeksrechter alle inlichtingen te verstrekken waarom deze verzoekt; 

Overwegende dat bovendien, wanneer die ambtenaren met de vereiste amb
telijke machtiging zoals bepaald in de toepasselijke opeenvolgende versies 
van artikel29, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, op regelmatige wijze 
fiscale misdrijven ter kennis hebben gebracht van de procureur des Ko
nings, ofwanneer de procureur des Konings betreffende dergelijke misdrij
ven op regelmatige wijze strafvervolgingen heeft ingesteld na voorafgaand 
het advies te hebben gevraagd van de bevoegde gewestelijke directeur, zo
als bepaald in de toen toepasselijke opeenvolgende versies van artikel 350, 
§ 3, W.I.B. 1964, thans 463 W.I.B. 1992 en van artikel 74, § 3, B.T.W.
Wetboek, die ambtenaren in deze zaken spontaan aan de procureur des Ko
nings of aan de onderzoeksrechter bijkomende inlichtingen mogen verstrek
ken; 

Dat in de vermelde omstandigheden de fiscale ambtenaren aan de pro
cureur des Konings of de onderzoeksrechter, de bevindingen van hun ei
gen, op regelmatige wijze verrichte fiscale onderzoeken welke los staan van 
het strafonderzoek en hun eventuele commentaren en suggesties in dit ver
band mogen ter kennis brengen; dat het de procureur des Konings of de on
derzoeksrechter en later de strafrechter staat de gegrondheid ervan te on
derzoeken; dat niets hen belet met deze commentaren en suggesties rekening 
te houden; 

Overwegende dat het bestreden arrest uit de volgende omstandigheden af
leidt dat de fiscale administratie heeft bepaald wat wordt vervolgd en dat een 
fiscale ambtenaar is opgetreden als deskundige : 

1. een ambtenaar van de administratie van de bijzondere belastingin
spectie heeft in een brief van 5 oktober 1990, volgend op de aangifte van 27 
september 1990, aan de procureur des Konings een overzicht gegeven van 
wat reeds vastgesteld is en welke aspecten nog dienen onderzocht te wor
den; 

2. deze ambtenaar heeft ter gelegenheid van een verklaring van 5 okto
ber 1990 een deel van de in zijn bezit zijnde boekhouding van Beerschot over
handigd dat hij noodzakelijk achtte voor het onderzoek; 



Nr. 385 HOF VAN CASSATIE 1161 

3. deze ambtenaar heeft in een brief van 17 juni 1992 aan de procureur des 
Konings uitleg verschaft over het controleverslag inzake inkomstenbelas
tingen en B.T.W. gezien er verschillen bestaan tussen de cijfers die ener
zijds door de administratie der directe belastingen en anderzijds door de ad
ministratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en 
domeinen, voor bepaalde onderdelen van de samenstellende fraudesystemen 
werden in aanmerking genomen; 

4. "de fiscus verschaft (bij brieven van 5 oktober 1990 en 20 december 1990) 
spontaan aan de gerechtelijke instanties de noodzakelijke gegevens en be
cijfering om tot vervolging en staving van de vorderingen over te gaan, 'in 
aansluiting op onze klacht van 27 september 1990'"; 

Overwegende dat geen van deze vaststellingen, noch op zich noch in hun 
geheel genomen, wettig het besluit verantwoorden dat fiscale ambtenaren als 
deskundigen of op andere actieve wijze aan het onderzoek hebben samen
gewerkt, zodat de rechten van de verdediging werden geschonden, dat hier
door de bewijsvoering in zijn geheel nietig is en dat de beklaagden het recht 
op een eerlijk proces werd ontnomen; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het 
de strafvordering tegen A.S. wegens diens overlijden vervallen ver
klaart; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt P.N., J.G., H.M., J.K., 
C.V.M., R.V., R.D.N., J.D. en J.D.L. elk in de kosten van de hen gedane be
tekening; de kosten van betekening gedaan aan P.N. begroot op zeven
honderd zevenentwintig frank, aan J.G. op zeshonderd negentien frank, aan 
H.M. op zeshonderd zestien frank, aan J.K. op vijfhonderd eenendertig frank, 
aan C.V.M. op driehonderd drieenveertig frank, aan R.V. op duizend drie
honderd zesendertig frank, aan R.D.N. op vijfhonderd achtenzeventig frank, 
aan J.D. op driehonderd vijfenveertig frank en aan J.D.L. op driehon
derd zevenenvijftig frank verschuldigd; veroordeelt hen bovendien elk in 
een tiende van de overige kosten; laat een tiende van de overige kosten ten 
laste van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hofvan Be
roep te Brussel. 

20 juni 2000 - 28 kamer - Voorzitter : de h. Dhaeyer, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, 
procureur-generaal - Aduocaat : mr. De Gryse. 

Nr. 385 

2e KAMER - 20 juni 2000 

RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6 -ARTIKEL 6.1 
- REDELIJKE TERMIJN- OVERSCHRIJDING- GEVOLGEN. 
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Bij overschrijding van de redelijke termijn, voor zover ondertussen het bewijs niet te
loor is gegaan of de uitoefening van het recht van verdediging niet onmogelijk is ge
worden, moet de strafrechter het meest passende herstel bepalen voor het door de be
klaagde hierdoor geleden leed of nadeel. Dit herstel kan bestaan, hetzij in het opleggen 
van een straf die lager kan zijn dan de wettelijk bepaalde minimumstraf of enige straf, 
zelfs na toepassing van verzachtende omstandigheden zo de wet dit toelaat, hetzij in 
het uitspreken van een schuldigverklaring alleen, maar niet in het verval van de straf
vordering. 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT T. B ... ) 

ARREST 

(A.R. P.00.0654.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 6 maart 2000 door het Hof 
van Beroep te Gent gewezen; 

Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van de artikelen 6, lid 1, EVRM 
en 14, lid 3, aanhef en c, IVBPR, en van de artikelen 20 tot en met 28 van de wet van 
17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvorde
ring: 

Overwegende dat noch de artikelen 6, eerste lid, E.VR.M. en 14, derde lid, 
aanhef en c, I. VB. P.R., noch enige andere wettelijke bepaling aangeven welke 
gevolgen de feitenrechter client te verbinden aan de door hem bij het on
derzoek van de strafvordering vastgestelde buitensporige vertraging of over
schrijding van de redelijke termijn binnen dewelke de zaak moet behan
deld worden; dat inzonderheid de vermelde verdragen niet bepalen dat de 
sanctie wegens die overschrijding het verval van de strafvordering is; 

Overwegende dat de omstandigheid dat de wet bepaalt dat de strafvor
dering verjaart door verloop van de door haar bepaalde termijn, hieraan niet 
afdoet; 

Overwegende dat de rechter bij overschrijding van de redelijke termijn, voor 
zover ondertussen het bewijs niet teloor is gegaan of de uitoefening van het 
recht van verdediging niet onmogelijk is geworden, het meest passende her
stel moet bepalen voor het door de beklaagde hierdoor geleden leed ofna
deel; 

Dat dit herstel kan bestaan, hetzij in het opleggen van een straf die la
ger kan zijn dan de wettelijk bepaalde minimumstraf of enige straf, zelfs na 
toepassing van verzachtende omstandigheden zo de wet dit toelaat, hetzij in 
het uitspreken van een schuldigverklaring aileen; 

Overwegende dat de appelrechters ten onrechte ervan uitgaan dat naar ana
logie met de verjaring van de strafvordering, de miskenning van de rede
lijke termijn enkel het verval van de strafvordering tot gevolg kan heb
ben, zodoende de in het middel vermelde verdrags- en wetsbepalingen 
schenden; 

Overwegende dat het Hof geen acht slaat op het verzoekschrift ter grif
fie van het hof van beroep ontvangen op 6 april 2000, dit is met misken
ning van de bij artikel 422 Wetboek van Strafvordering bepaalde termijn van 
vijftien dagen volgend op de verklaring van beroep in cassatie gedaan op 17 
maart 2000; 
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op de kant van het vemietigde arrest; laat 
de kosten ten laste van de Staat; verwijst de zaak naar het Hof van Be
roep te Brussel. 

20 juni 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Dhaeyer, waarnemend voorzitter -
Verslaggever: de h. Frere- Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureur
generaal - Advocaten : mrs. Verbist; L.J. Martens, Gent, en Ph. Traest, Brussel. 

Nr. 386 

2e KAMER - 20 juni 2000 

ONDERZOEKSGERECHTEN- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING- BESCHIKKING VAN 
DE RAADKAMER- AANVULLENDE BESCHIKKING. 

De raadkamer heeft geen rechtsmacht om bij aanvullende beschikking verzachtende om
standigheden aan te nemen voor feiten, strafbaar met criminele straffen, voor de
welke de beklaagde reeds naar de correctionele rechtbank was verwezen. 

(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUGGE BIJ DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE BRUGGE 
IN ZAKE VAN H ... ) 

ARREST 

(A.R. P.00.0664.N) 

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift van de procureur des Konings 
bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge, gedagtekend 7 april 2000, ter 
griffie van het Hof ontvangen op 21 april 2000, dat aan dit arrest is ge
hecht en daarvan deel uitmaakt; 

Overwegende dat bij beschikking van de raadkamer van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Brugge van 27 oktober 1999 de beklaagden naar de cor
rectionele rechtbank werden verwezen wegens de in het verzoekschrift om
schreven misdrijven A tot G; dat voor de feiten vermeld onder A en B ver
zachtende omstandigheden werden aangenomen; 

Overwegende dat bij een aanvullende beschikking van de raadkamer van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg van 28 december 1999 evenee:Qs verzach
tende omstandigheden werden aangenomen voor de feiten onder C, 1-2-3, D 
en E; 

Overwegende dat de Correctionele Rechtbank te Brugge bij vonnis van 17 
januari 2000 zich onbevoegd verklaarde om kennis te nemen van de straf
vordering op grond dat door de raadkamer bij haar beschikking van 27 ok
tober 1999 geen verzachtende omstandigheden werden aangenomen voor de 
feiten waarvoor de beklaagden werden vervolgd onder C, Den E hoewel deze 
evenzeer strafbaar zijn met criminele straffen; dat de raadkamer geen rechts
macht had om bij de aanvullende beschikking van 28 december 1999 als
nog verzachtende omstandigheden aan te nemen voor deze feiten; 

Overwegende dat tegen de beschikking van de raadkamer van 27 okto
ber 1999 alsnog geen rechtsmiddel kan worden aangewend en het vonnis van 
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de correctionele rechtbank in kracht van gewijsde is gegaan; dat hun on
derlinge tegenstrijdigheid een geschil van rechtsmacht doet ontstaan dat de 
rechtsgang belemmert; 

Overwegende dat, in zoverre bewezen, de onder C en D ten laste ge
legde feiten een misdaad schijnen op te leveren bepaald bij artikel 2bis, § 3b, 
van de wet van 24 februari 1921 bestraft met opsluiting; dat, in zoverre be
wezen, het onder E ten laste gelegde feit een misdaad schijnt op te leve
ren bepaald bij de artikelen 322 en 323, eerste lid, Strafwetboek en be
straft met opsluiting; dat deze misdaden niet regelmatig werden 
gecorrectionaliseerd; dat er voorts samenhang lijkt te bestaan tussen deze 
misdaden en de misdaden omschreven onder de telastleggingen A en B, die 
met aanneming van verzachtende omstandigheden werden gecorrectiona
liseerd en de wanbedrijven omschreven onder de telastleggingen F en G, zo
dat de correctionele rechtbank onbevoegd was om over het geheel van de te
lastleggingen uitspraak te doen; 

Overwegende dat het Hof dat het rechtsgebied moet regelen, ambts
halve de beschikking van 28 december 1999 vernietigt, waarbij de raadka
mer verzachtende omstandigheden aannam voor feiten waarvoor de ver
dachten reeds eerder waren verwezen naar het vonnisgerecht; 

Om die redenen, beslissende tot regeling van rechtsgebied, vernietigt de 
beschikking van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge 
van 27 oktober 1999 in de mate datA ... H ... voor de telastgelegde feiten C 
en D naar de correctionele rechtbank wordt verwezen zonder aanneming van 
verzachtende omstandigheden en in de mate dat J ... V. .. A ... en A. .. D ... voor 
het telastgelegde feit E naar de correctionele rechtbank worden verwezen zon
der aanneming van verzachtende omstandigheden; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beschik
king; vernietigt eveneens de beschikking van de raadkamer van de Rechtbank 
van eerste Aanleg te Brugge van 28 december 1999; verwijst de zaak naar 
het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling. 

20 juni 2000 - 28 kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Dhaeyer, waarne
mend voorzitter- Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureur-generaal. 

Nr. 387 

28 KAMER- 21 juni 2000 

1° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTI
KEL 6.1- ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER- RAADKAMER- VOORZITTER- MAGISTRAAT 
DIE ALS ONDERZOEKSRECHTER IS OPGETREDEN- GEVOLG. 

2° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING
ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER- RAADKAMER- VOORZITTER- MAGISTRAAT DIE ALS ON
DERZOEKSRECHTER IS OPGETREDEN- GEVOLG. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- BESCHIKKING VAN 
DE RAADKAMER - AUTHENTIEKE VERMELDINGEN- BEWIJS TOT BETICHTING VAN VALS
HEID. 
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4 ° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN- NIEUW MID DEL - SAMENVOEGING vAN ZA
KEN- MIDDEL DAT NIET AAN DE BODEMRECHTER IS VOORGELEGD- ONTVANKELIJKHEID. 

5° HELING- WITWASSEN- BESTANDDELEN- VERMOGENSVOORDELEN- STRAFBARE OOR
SPRONG- KENNIS- MISDAAD OF WANBEDRIJF- BEPALING. 

6° HELING- WITWASSEN- BESTANDDELEN- VERMOGENSVOORDELEN- STRAFBARE OOR
SPRONG- KENNIS - MISDAAD OF WANBEDRIJF - IN BELGIE VERWEZENLIJKT BESTAND
DEEL. 

7o HELING- WITWASSEN- AARD VAN HET MISDRIJF- AFLOPEND MISDRIJF- HERHAALDE 

DADEN- GEVOLG. 

1 o en 2° Wanneer de voorzitter van de raadkamer, in het kader van de hem voorge
legde zaak, vroeger als onderzoeksrechter is opgetreden, zonder zelf een onderzoek te 
hebben verricht, maar om daden te verrichten die hem niet ertoe hebben kunnen aan
zetten een oordeel over de voorgelegde gegevens te vormen, kan die omstandigheid geen 
gewettigde twijfel wekken omtrent de geschiktheid van de raadkamer om op onpar
tijdige wijze uitspraak te doen over de regeling van de rechtspleging; uit die om
standigheid alleen kan niet worden afgeleid dat de beklaagde geen recht op een eer
lijk proces heeft gehad of dat zijn recht van verdediging werd geschonden (1). (Art. 
6.1. E.V.R.M.; algemeen beginsel van het recht van verdediging.) 

3° De vermelding dat de verdachte op de terechtzitting is verhoord, is een authen
tieke vermelding die bewijs oplevert tot zij van valsheid wordt beticht (2). 

4° Het middel waarin de voeging van verschillende zaken wegens hun samenhang voor 
de bodemrechter betwist wordt, kan niet voor het eerst aan het Hofvan Cassatie wor
den voorgelegd (3). 

5o en 6° Een veroordeling wegens witwaspraktijken is slechts naar recht verant
woord, als de rechter op zijn minst op impliciete doch zekere wijze het bestaan vast
stelt van de bestanddelen van die vorm van heling, m. n. de omstandigheid dat de be
klaagde de volgens de Belgische wet strafbare oorsprong kende van de 
vermogensvoordelen die hij rechtstreeks of door indeplaatsstelling heeft gekocht, ont
vangen, in bezit, bewaring of beheer genomen; het is evenwel niet vereist dat de ver
oordelende beslissing opgave moet doen van de misdaad of van het wanbedrijf waar
door die vermogensvoordelen zijn verkregen, en zelfs niet dat het instellen van de 
strafvordering op grand van dat oorspronkelijk misdrijf tot de territoriale bevoegd
heid van de Belgische rechter behoort (4). (Artt. 3 en 505, 2°, Sw.) 

7o Het aflopend karakter van het misdrijfwitwaspraktijken belet niet dat de dader dat 
misdrijftelkens opnieuw pleegt, wanneer hij t.a.v. de goederen ofwaarden waar
van hij de strafbare oorsprong kende of diende te kennen, een van de in de wet om
schreven handelingen stelt (5). (Art. 505, 2°, Sw.) 

(1) Zie Cass.,ll sept. 1985, A.R. 4232, nr. 15; 19 mei 1987, A.R. 864, nr. 553. 

(2) Zie Cass.,13 sept. 1994, A.R. P.92.6877.N, nr 374. 

(3) Zie Cass., 5 dec. 1972, A. C., 1973, 335. 

(4) Zie Cass., 23 dec. 1998, A.R. A.94.0001.F, nr. 534; 9 juni 1999, A.R.P.99.023l.F, nr. 340. 

(5) Zie Cass., 23 dec. 1880 (Bull. en Pas., 1880, I, 281); 25 nov. 1992, A.R. 9270, nr. 751. 
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(M ... T. GEMEENTEKREDIET VAN BELGIE, H ... E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.99.1285.F, P.00.0351.F en P.00.0856.F) 

HET HOF;- Gelet op de bestreden beschikking, op 27 mei 1994 gewe
zen door de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel; 

Gelet op het bestreden arrest, op 14 juli 1999 gewezen door het Hofvan 
Beroep te Brussel; 

Overwegende dat de voorzieningen die zijn ingesteld in het kader van de 
dossiers P.00.0351.F, P.00.0856.F en P.99.1285.F, gericht zijn, enerzijds, te
gen de beschikking tot verwijzing, en, anderzijds, tegen het veroordelend ar
rest, die beide betrekking hebben op dezelfde strafrechtspleging; dat die dos
siers nauw met elkaar verbonden zijn, zodat er grond bestaat tot voeging; 

I. Op de voorzieningen die door J.H., J.P. M., J.-C. D. en M.-C. F. zijn in
gesteld tegen de beschikking van 27 mei 1994 : 

Over het eerste middel, dat door elke eiser in zijn memorie is aange
voerd en waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is ge
hecht; 

Overwegende dat de eisers betogen dat de beschikking van de raadka
mer die hen naar de correctionele rechtbank verwijst, gewezen is door een 
rechter die reeds in de zaak was tussengekomen als onderzoeksrechter om 
verschillende verrichtingen te bevelen die bij het strafdossier zijn ge
voegd, en dat die beslissing, bijgevolg, het algemeen rechtsbeginsel mis
kent dat aan elke rechtsonderhorige het recht op een eerlijk proces waar
borgt, alsook hun recht van verdediging schendt; 

Overwegende dat de eiser J.P. M. hieruit een schending van artikel 6.1 van 
het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden afleidt; 

Overwegende dat de onderzoeksgerechten geen uitspraak dienen te doen 
over de gegrondheid van een beschuldiging in strafzaken, zodat zij, in de re
gel, niet onderworpen zijn aan de voorschriften van die verdragsbepaling; 

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat de magistraat die kennisgenomen heeft van de regeling van de 
rechtspleging in de raadkamer, tweemaal is tussengekomen in de hoeda
nigheid van onderzoeksrechter: op 7 januari 1992, toen hij een internatio
nale ambtelijke opdracht van de onderzoeksrechter te N. geldig verklaarde, 
die betrekking had op een in Frankrijk ingeleide stafprocedure; op 31 ja
nuari 1992, toen hij, bij wege van een kantschrift, de procureur des Ko
nings te B. de onderzoeksopdrachten toezond die door de rijkswacht te B. ter 
uitvoering van de voormelde ambtelijke opdracht waren gedaan, op grond dat 
het om stukken ging die "van belang kunnen zijn voor het onderzoek nr. 
295/91 van de onderzoeksrechter V.", m.n. het strafdossier dat thans aan het 
Hof is voorgelegd; 

Overwegende dat de voorzitter van de voormelde raadkamer, zelf geen en
kele onderzoeksopdracht heeft verricht in het kader van deze zaak; dat die 
enige twee hierboven vermelde verrichtingen hem niet ertoe hebben kun
nen aanzetten een oordeel over de voorgelegde gegevens te vormen en, bij
gevolg, geen gewettigde twijfel kunnen wekken omtrent de geschiktheid van 
de raadkamer om tijdens de regeling van de rechtspleging op onpartijdige 
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wijze uitspraak te doen; dat uit die enige omstandigheid dus niet kan wor
den afgeleid dat de eisers geen recht op een eerlijk proces hebben gehad of 
dat hun recht van verdediging werd geschonden; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 
Over het tweede middel van M.-C. F. : 
Overwegende dat eiseres betoogt dat de bestreden beschikking ten on

rechte preciseert dat zij is gehoord op de terechtzitting van 26 april 1994, ter
wijl zij op die terechtzitting niet aanwezig is geweest; 

Overwegende dat de bestreden vermelding niet aileen in de voormelde be
schikking voorkomt, maar ook in het proces-verbaal van de terechtzitting van 
26 april1994; dat die beschikking, zoals het proces-verbaal, authentieke ak
ten zijn; dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt 
dat eiseres de door haar bekritiseerde authentieke vermelding van vals
heid heeft beticht; 

Dat het middel mitsdien niet ontvankelijk is; 
II. Op de voorziening van A. M. tegen het arrest van 14 juli 1999 : 
A. In zoverre zij gericht is tegen de beslissingen op de strafvordering, met 

name: 
1. die welke eiser vrijspreekt van de telastleggingen A4, A8, A9, D7, D10 

(gedeeltelijk), K1, I2, I3 (gedeeltelijk) van de zaak II: 
Overwegende dat de voorziening, bij gebrek aan belang, niet ontvanke

lijk is; 
2. die welke eiser veroordeelt wegens de andere, hem ten laste gelegde fei

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

blijkt dat eiser de voeging van de zaken 15.66.105576/91, 27.66.107837/94 
en 21.98.9147/94, wegens hun samenhang, heeft betwist voor de appel
rechters; dat voomoemd middel, dat niet voor de eerste keer aan het Hof kan 
worden voorgelegd, niet ontvankelijk is; 

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

B. In zoverre zij gericht is tegen de beslissingen op de door de verweer-
ders tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen : 

Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert; 
III. Op de voorziening van J. H. tegen het arrest van 14 juli 1999: 
A. In zoverre zij gericht is tegen de beslissing die eiser vrijspreekt van de 

telastleggingen C, Fl en H van de zaak I, en tegen die welke de telastleg
ging F2 van die zaak terzijde laat wegens dubbel gebruik met een andere te
lastlegging : 

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

B. In zoverre zij gericht is tegen de beslissing die eiser veroordeelt we
gens de andere, hem ten laste gelegde feiten: 

Over het tweede middel, dat door eiser wordt aangevoerd in de memo
rie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is ge
hecht: 

Overwegende dat de wettigheid van een veroordeling die is uitgespro
ken wegens schending van artikel 505, 2o, van het Strafwetboek, dat in dat 
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wetboek is gevoegd door artikel 5 van de wet van 17 juli 1990, onder meer 
impliceert dat de rechter moet vaststellen dat de beklaagde de strafbare oar
sprang kende van de vermogensvoordelen die hij rechtstreeks of door inde
plaatsstelling gekocht, ontvangen, in bezit, be waring of beheer heeft geno
m en; 

Overwegende dat de veroordelende beslissing evenwel geen opgave hoeft 
te doen van de misdaad of van het wanbedrijf aan de hand waarvan die 
vermogensvoordelen zijn verkregen, en zelfs niet dat het instellen van de straf
vordering op grand van dat oorspronkelijk misdrijf tot de territoriale be
voegdheid van de Belgische rechter behoort; 

Overwegende, voor het overige, dat het afiopend karakter van het mis
drijf witwaspraktijken niet belet dat de dader dat misdrijf telkens op
nieuw pleegt, wanneer hij ten aanzien van de goederen of waarden waar
van hij de strafbare oorsprong kende of diende te kennen, een van de in artikel 
505, 2o, van het Strafwetboek omschreven handelingen stelt; 

Overwegende dat het hofvan beroep, te dezen, op bladzijde 56 van het ar
rest beslist dat de in de telastlegging bedoelde vreemde val uta's voortko
men uit misdadige of strafbare activiteiten die in Rusland zijn gevoerd en 
die van daaruit zijn uitgevoerd onder de dekmantel van fictieve overheids
opdrachten, die noodzakelijkerwijs hebben geleid tot valsheid in geschrif
ten; dat het arrest op bladzijde 61 de verschillende feitelijke omstandighe
den vermeldt waaruit kan worden afgeleid dat eiser wist of diende te weten 
dat de gelden, die in Belgie waren beheerd, voortkwamen uit activiteiten die 
volgens de Belgische strafwetgeving misdrijven konden opleveren; 

Overwegende dat de appelrechters, door die overwegingen, hun beslis
sing naar recht hebben verantwoord; 

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, ongeacht de memories van toelichting, die zijn neerge
legd buiten de termijn bedoeld in artikel 420bis, eerste lid, van het Wet
hoek van Strafvordering, of geen verband houden met het voorwerp van de 
heropening van het debat; verwerpt de voorzieningen;.veroordeelt de ei
sers in de kosten van hun respectieve voorzieningen. 

21 juni 2000 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Thr
slaggever : de h. Fettweis - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal - Advocaten: mrs. F. Clement de Clety en S. Ruytinx, Brussel. 

Nr. 388 

2e KAMER- 21 juni 2000 

1° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- AAN EEN BURGERLIJKE PARTIJ TOEGE
KENDE SCHADEVERGOEDING- VOORWAARDEN. 
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2° VERZEKERING- W.A.M.-VERZEKERING- VERZEKERAAR- VERPLICHTING TOT SCHA
DELOOSSTELLING- AARD. 

3° VERZEKERING- W.A.M.-VERZEKERING- RECHTSVORDERING OP GROND VAN ART. 29BIS 
W.A.M.-WET- BEVOEGDE RECHTER. 

4 ° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- POLITIERECHTER- RECHTSVORDERING OP 
GROND VAN ART. 29BIS W.A.M.-WET- BEVOEGDHEID. 

1 o De strafrechter kan slechts schadevergoeding aan een burgerlijke partij toeken
nen, in zoverre de door die partij ingestelde rechtsvordering strekt tot vergoeding van 
de door een misdrijfveroorzaakte schade (1). (Artt. 3 en 4 V.T.Sv.) 

2° De bij art. 29bis W.A.M.-wet opgelegde verplichting tot schadeloosstelling bestaat 
wanneer niet kan worden bewezen dat de verzekerde op enigerlei wijze aansprake
lijk is, en is niet gegrond op een overtreding die hij zou hebben begaan. (Art. 29bis 
W.A.M.-wet.) 

3° en 4 o De politierechter schendt de regels betreffende de bevoegdheid van de straf
gerechten, die de openbare orde raken, wanneer hi} beslist dat de verzekeraar, krach
tens artikel 29bis W.A.M. -wet, het slachtoffer van een wegverkeersongeval of zijn recht
hebbenden volledig moet vergoeden, ongeacht de graad van aansprakelijkheid van 
dat slachtoffer (2) (Art. 29bis, W.A.M.-wet; art. 138 Sv.; art. 601bis Ger.W.). 

(A ... , MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL T. A ... E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.0368.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 15 december 1999 in ho
ger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel; 

I. Op de voorziening van eiser : 
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 beslissingen op de bur
gerlijke rechtsvorderingen : 

Overwegende dat het bestreden vonnis alle burgerlijke beschikkingen van 
het beroepen vonnis tenietdoet zonder enige veroordeling ten laste van ei
ser uit te spreken; 

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

II. Op de voorziening die eiseres, burgerrechtelijk aansprakelijke partij, 
op 24 december 1999 heeft ingesteld : 

Overwegende dat eiseres afstand doet van haar voorziening; 
III. Op de voorziening die eiseres, burgerrechtelijk aansprakelijke en tot 

tussenkomst gedwongen partij, op 27 december 1999 heeft ingesteld: 

(1) Zie Cass., 3 maart 1999, A.R.P.98.1245.F, nr. 127; 2 feb. 2000, A.R. P.98.0882.F, nr. 86. 

(2) Zie Cass., 28 maart 2000, A.R. P.99.0274.N, nr 206, met concl. proc.-gen. du Jardin. 



1170 HOF VAN CASSATIE Nr. 388 

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de door het 
openbaar ministerie tegen haar ingestelde burgerlijke rechtsvordering : 

Overwegende dat eiseres geen middel aanvoert; 

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

Over het eerste middel : 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat de strafrechter, krachtens de artikelen 3 en 4 van de wet 
van 17 april1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Straf
vordering, slechts schadevergoeding kan toekennen aan de burgerlijke par
tij als de door die partij ingestelde rechtsvordering strekt tot vergoeding van 
de door een misdrijf veroorzaakte schade; 

Overwegende dat de vergoedingsverplichting, opgelegd bij artikel 29bis van 
de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheids
verzekering inzake motorrijtuigen, bestaat wanneer niet kan worden be
wezen dat de verzekerde op enigerlei wijze aansprakelijk is en wanneer zij 
niet gegrond is op een overtreding die hij zou hebben begaan; 

Overwegende dat, bijgevolg, de rechtsvordering die op een dergelijke ver
plichting is gegrond, niet onder de bevoegdheid valt van de correctionele recht
bank, die aileen volgens de gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsregels je
gens eiseres uitspraak vermocht te doen; 

Dat de appelrechters, door daarentegen te beweren dat eiseres, krach
tens het voormelde artikel 29bis, de verweerders volledig diende te vergoe
den, ongeacht de graad van aansprakelijkheid van het slachtoffer, de re
gels betreffende de bevoegdheid van de strafgerechten miskennen, waarbij 
die regels de openbare orde raken; 

Dat het onderdeel, wat dat betreft, gegrond is; 

Om die redenen, zonder dater grond bestaat tot onderzoek van de an
dere, door eiseres aangevoerde middelen, die niet kunnen leiden tot rui
mere cassatie, verleent akte van de afstand van de door eiseres op 24 de
cember 1999 ingestelde voorziening; vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre 
het uitspraak doet over de tegen haar ingestelde burgerlijke rechtsvorde
ringen; verwerpt de voorzieningen voor het overige; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde vonnis; veroordeelt eiser en eiseres, elk van hen, in de helft van de 
kosten van de voorziening van 24 december 1999; veroordeelt elke verweer
der in een zevende van de kosten van de door eiseres op 27 december 1999 
ingestelde voorziening en laat het overblijvende zevende ten laste van ei
seres; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te 
N., uitspraak doende in hoger beroep. 

21 juni 2000- 2e kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggeuer : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal - Advocaat : mr. De Bruyn. 
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Nr. 389 

2e KAMER- 21 juni 2000 

P WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- GEVOLGEN VAN IN
TERNATIONALE NORMEN- UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS- WET 
IN DE ZIN VAN ARTIKEL 608 GER W 

2° RECHTEN VAN DE MENS- ALLERLEI- UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECH
TEN VAN DE MENS -WET IN DE ZIN VAN ARTIKEL 608 GER W 

3° RECHTBANKEN- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- KWALIFICATIE- WIJZIGING
VEROORDELING- WETTIGHEID- VOORWAARDEN. 

4° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- KWALIFICATIE- WIJZIGING- VOOR-. 
WAARDEN. 

5° RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 6 - ARTI
KEL 6.3- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- KWALIFICATIE- WIJZIGING- VEROORDE
LING- WETTIGHEID- VOORWAARDEN. 

6° GERECHTSKOSTEN - STRAFZAKEN -PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER- VER
ZET- DOOR HET VERZET VEROORZAAKTE KOSTEN, TEN LASTE GELATEN VAN DE ElSER INVER
ZET- VOORWAARDE. 

7o GERECHTSKOSTEN- STRAFZAKEN- PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER- STRAF
VORDERING- VEROORDELING VAN BEKLAAGDE- VEROORDELING IN DE KOSTEN- WETTIG
HEID. 

1 o en 2° De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, aangenomen op 10 de
cember 1948 door de algemene vergadering van de Verenigde Naties, is niet inge
voerd in het Belgische recht en is geen wet in de zin van art. 608 Ger. W (1). (Art. 608 
Ger.W.) 

3°, 4° en 5° De strafrechter is bevoegd en verplicht om aan de bij hem aanhangig ge
maakte feiten hunjuiste kwalificatie te geven, mits hi} het recht van verdediging eer
biedigt en vaststelt dat de opnieuw gekwalificeerde feiten dezelfde zijn als die waarop 
de vervolging is gegrond, of daarin zijn vervat (2). (Algemeen beginsel van het recht 
van verdediging; art. 6.3.b, E.V.R.M.) 

6° In strafzaken kan de rechter de door het verzet veroorzaakte kosten, met inbegrip 
van de kosten van uitgifte en van betekening van het vonnis, niet ten laste laten van 
de eiser in verzet, tenzij hi} vaststelt dat het verstek aan de eiser in verzet te wijten 
is (3). (Art. 187, zesde lid, Sv.) 

7° De strafrechtelijke veroordeling van de beklaagde brengt zijn veroordeling mee in 
de kosten van de strafvordering, die het gevolg zijn van het door hem gepleegde mis
drijf (4). (Artt. 162, 194 en 211 Sv.) 

(1) Cass., 1 dec. 1983, A.R. 6950, nr. 185. 

(2) Zie Cass., 2 feb. 1988, A.R. 1747, nr. 333; 8 feb. 1994, A.R. 7015, nr. 71; 13 jan. 1999, A.R. 
P.98.1521.F, nr. 21; 3 maart 1999, A.R. P.98.1042.F, nr. 126. 

(3) Cass., 18 okt. 1988, A.R. 2262, nr. 95. 

(4) Zie Cass., 8 april1981, A.R. 1400, nr. 457; 27 maart 1984, A.R. 8399, nr. 431; 29 nov. 1995, 
A.R. P.95.0832.F, nr. 517. 
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(D ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.0446.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 31 januari 2000 in bo
ger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel; 

Over het tweede, vierde en vijfde middel : 
Overwegende dat de middelen niet ontvankelijk zijn, in zoverre zij voor het 

onderzoek ervan een onderzoek vereisen van feitelijke gegevens, waarvoor 
het Hof niet bevoegd is, en in zoverre eiser de schending aanvoert van de door 
de algemene vergadering van de Verenigde Naties op 10 december 1948 goed
gekeurde Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die niet is in
gevoerd in de Belgische wetgeving en geen wet is in de zin van artikel 608 
van het Gerechtelijk Wetboek, waarvan de schending aanleiding kan ge
ven tot cassatieberoep; 

Overwegende dat de appelrechters, voor het overige, bevoegd en ver
plicht zijn om aan de bij hen aanhangig gemaakte feiten hun juiste kwali
ficatie te geven, mits zij het recht van verdediging eerbiedigen en vaststel
len dat de opnieuw gekwalificeerde feiten dezelfde zijn als die waarop de 
vervolging is gegrond, of daarin zijn vervat; 

Overwegende dat, enerzijds, uit de rechtspleging blijkt dat eiser, op de te
rechtzitting van 3 januari 2000 van de rechtbank in hoger beroep, werd ver
zocht zich te verdedigen en dat hij zich ook heeft verdedigd over de her
kwalificatie van de hem ten laste gelegde overtreding van artikel25.1.10o van 
het Wegverkeersreglement in de overtreding van artikel24, eerste lid, 4o en 
7°, van dat reglement; dat, anderzijds, uit het arrest blijkt dat de in die laat
ste kwalificatie bedoelde feiten dezelfde zijn als die waarop de oorspronke
lijke kwalificatie was gegrond; 

Overwegende dat de appelrechters aldus wettig beslissen om aan de fei
ten, waarop de vervolging is gegrond, de nieuwe kwalificatie van overtre
ding van artikel 24, eerste lid, 7o, van dat reglement te geven; 

Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen; 

Over het zesde middel : 
Overwegende dat krachtens artikel187, laatste lid, van het Wetboek van 

Strafvordering, de door het verzet veroorzaakte kosten, met inbegrip van de 
kosten van uitgifte en van betekening van het vonnis, ten laste van de ei
ser in verzet blijven, indien het verstek aan hem te wijten is; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, bij de uitspraak over eisers ver
zet tegen het door de correctionele rechtbank op 4 oktober 1999 bij ver
stek te zijnen laste uitgesproken vonnis, hem veroordeelt in de kosten, voor 
een totaal bedrag van 5. 704 frank, waarin, inzonderheid, de kosten begre
pen zijn van de uitgifte van het vonnis, dat op 4 oktober 1999, met het oog 
op de betekening ervan, is overhandigd, alsook de kosten van het verzet, maar 
niet preciseert dat het verstek aan eiser te wijten is; 

Dat het middel gegrond is in zoverre het opkomt tegen de beslissing waar
bij de kosten van het verzet, met inbegrip van de kosten van de hierboven 
vermelde uitgifte en betekening, ten laste van eiser worden gelegd; 
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Overwegende, voor het overige, dat de strafrechtelijke veroordeling van ei
ser, met toepassing van de artikelen 162, 194 en 211 van voornoemd wet
hoek, zijn veroordeling in de andere kosten meebrengt; 

Dat het middel, wat dat betreft, faalt naar recht; 
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorge

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

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het de kos
ten van het verzet, met inbegrip van de kosten van uitgifte en van beteke
ning van het vonnis, ten laste van eiser legt; verwerpt de voorziening voor 
het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt eiser in drie vierde van 
de kosten van de voorziening en laat het overige vierde ten laste van de Staat; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Nij
vel, zitting houdende in hager beroep. 

21 juni 2000- 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal. 

Nr. 390 

2e KAMER - 21 juni 2000 

1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- BESCHIKKING TOT VERWIJZING- HOGER BE
ROEP VAN DE VERDACHTE- KAMER VAN INBESCHIJLDIGINGSTELLING- BESLISSING VAN NIET
ONTVANKELIJKHEID VAN HET HOGER BEROEP- CASSATIEBEROEP VAN DE VERDACHTE- ONT
V ANKELIJKHEID. 

2° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKE
NING- STRAFVORDERING- GEEN EINDBESLISSING, TOCH ONMIDDELLIJK VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP- ONDERZOEK IN GERECHTELIJKE ZAKEN- BESCHIKKING TOT VERWIJ
ZING- HOGER BEROEP VAN DE VERDACHTE- KAMER VAN INBESCHIJLDIGINGSTELLING- BE
SLISSING VAN NIET-ONTV ANKELIJKHEID VAN HET HOGER BEROEP - CASSATIEBEROEP - ONT
VANKELIJKHEID. 

1 o en 2° Een cassatieberoep is ontvankelijk, wanneer het door de verdachte onmid
dellijk ingesteld wordt tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling die, 
met toepassing van art. 135 Sv., het hager beroep van de verdachte tegen een door 
de raadkamer gewezen beschikking tot correctionele verwijzing niet ontvankelijk ver
klaart (1). (Artt. 135, § 2, tweede lid, en 416, tweede lid, Sv.) (lmpliciet.) 

(1) Zie Cass., 11 jan. 2000, A.R. P.99.0905.N, nr. 20. 
Op het hoger beroep van een verdachte tegen de beschikking tot verwijzing van de zaak naar 

de correctionele rechtbank, had de kamer van inbeschuldigingstelling, enerzijds, uitdrukkelijk uit
spraak gedaan met toepassing van art. 135, § 2, Sv., door de door de appellant aangevoerde grond 
van niet-ontvankelijkheid af te wijzen en een verschrijving in de beroepen beschikking te ver
beteren, en had zij, anderzijds, het hoger beroep voor het overige niet ontvankelijk verklaard. 

De verdachte heeft tegen alle beschikkingen van dat arrest cassatieberoep ingesteld. =; 
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(M ... T. B ... E.A.) 

ARREST (uertaling) 

(A.R. P.00.0708.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 30 maart 2000 gewezen 
door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Luik; 

I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen, die met toe
passing van artikel 135, § 2, van het Wetboek van Strafvordering uit
spraak doen, en waarbij de eerste de door eiser opgeworpen grond van niet
ontvankelijkheid van de strafvordering verwerpt, en de tweede de beschikking 
van 2 februari 2000 van de raadkamer tot verbetering vernietigt en de ver
schrijving in de door die raadkamer op 26 januari 2000 gewezen beschik
king bij wege van nieuwe beschikkingen verbetert; 

Overwegende dat de substantiele of op· straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissingen overeenkomstig 
de wet zijn gewezen; 

II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke
partijstellingen van het "Comite pour un environnement sain, sur et agrea
ble": 

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

III. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing die de ove
rige pun ten niet ontvankelijk verklaart van het hoger beroep dat eiser te
gen de beschikking tot correctionele verwijzing van de raadkamer heeft in
gesteld: 

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, ongeacht de memorie die eiser op de griffie van het Hof 
heeft neergelegd op 14 juni 2000, d.i. buiten de termijn bedoeld in artikel 
420bis, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kosten. 

21 juni 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Thr
slaggeuer : de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal - Advocaat : mr. P. Heger, N amen. 

Het Hofvan Cassatie heeft beslist dat de kamer van inbeschuldigingstelling, door het hoger be
roep van de verdachte voor het overige niet ontvankelijk te verklaren, op grond dat het hoger be
roep, wat dat betreft, niet voldeed aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden van art. 135, § 2, van dat 
wetboek, tevens uitspraak had gedaan met toepassing van die wetsbepaling en dat het cassatie-
beroep tegen die beslissing bijgevolg eveneens ontvankelijk was. R.L. 
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Nr. 391 

ze KAMER- 21 juni 2000 

1 o WRAKING- RECHTSPLEGING- AKTE VAN WRAKING- MEDEDELING AAN DE GEWRAAKTE 
MAGISTRAAT- OPSCHORTENDE WERKING- DUUR. 

2° WRAKING- WRAKINGSGRONDEN- BEWIJS- GEEN BEWIJS- GEVOLG. 

1° De opschortende werking van de tegen een lid van het hof van beroep ingestelde wra
king vervalt noodzakelijkerwijs te rekenen van de dag van de betekening, aan de par
tijen, van het arrest van het Hofwaarin het verworpen wordt (1). (Art. 837 Ger.W.) 

2° Als de wrakende partij noch een schriftelijk bewijs noch een begin van bewijs le
vert van de gronden van de wraking, kan zijn vordering worden afgewezen op de een
voudige verklaring van de magistraat tegen wie de wraking is gericht (2). (Art. 839 
Ger.W.) 

(D ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.0953.F) 

RET HOF;- Gelet op het verzoekschrift tot wraking, dat op 14 juni 2000 
is neergelegd op de griffie van het Hof van Beroep te Brussel, en waarvan 
een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht; 

Gelet op het geschrift, "noot met opmerkingen" genaamd, dat op 21 juni 
2000 op de griffie van het Hof is neergelegd; 

Overwegende dat verzoeker betoogt dater een hoge graad van vijand
schap bestaat tussen de raadsheer bij het hofvan beroep D. d. H. en hem
zelf; dat hij die hoge graad van vijandschap afl.eidt uit de omstandigheid dat, 
enerzijds, die magistraat de opschortende werking zou hebben miskend van 
een vorig verzoek tot wraking, dat op 3 mei 2000 tegen hem was inge
diend, en dat, anderzijds, die magistraat de advocaten van eiser zou heb
ben aangespoord om van diens verdediging af te zien; 

Overwegende dat, wat de eerste grief betreft, de opschortende werking die 
artikel 837, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek verbindt aan een te
gen een lid van het hof van beroep ingesteld verzoek tot wraking, noodza
kelijkerwijs beeindigd wordt te rekenen van de dag van de betekening, aan 
de partijen, van het arrest van het Hof waarin het verworpen wordt; 

Overwegende dat het Hof, bij het arrest van 10 mei 2000, dat devol
gende dag aan de partijen is betekend, de op 3 mei neergelegde vordering tot 
wraking heeft verworpen; dat, bijgevolg, de aanwezigheid van de voor
melde magistraat op de terechtzittingen van 5, 8 en 9 juni 2000 van het hof 
van beroep, noch een schending van artikel 837, eerste lid, van het Gerech
telijk Wetboek, noch een wrakingsgrond in de zin van artikel 828, 11°, van 
dat wetboek kan opleveren; 

(1) Zie Cass., 12 dec. 1997, A.R. C.96.0284.F, C.97.0004.F en C.97.0005.F, nrs. 552-553. 

(2) Cass., 7 nov. 1969, A.C., 1970, 247. 
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Overwegende dat, wat de tweede grief betreft, die magistraat de aange
voerde feiten ontkent en verzoeker noch enig schriftelijk bewijs noch enig be
gin van bewijs levert; 

Dat er dus geen grond tot wraking bestaat; 

Om die redenen, ongeacht de overige punten van de voormelde "noot met 
opmerkingen", die geen verband houdt met het verzoek tot wraking, ver
werpt het verzoek; wijst gerechtsdeurwaarder Bernard Labranche, Wol
straat 33, te Brussel, aan om het arrest, op verzoek van de griffier, binnen 
de vierentwintig uren aan verzoeker te betekenen; veroordeelt verzoeker in 
de kosten. 

21 juni 2000- 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal. 

Nr. 392 

2e KAMER- 21 juni 2000 

1° WRAKING - STRAFZAKEN - RECHTSMISBRUIK- ONTV ANKELIJKHEID. 

2° RECHTSMISBRUIK- GERECHTELIJK RECHTSMISBRUIK- BEGRIP- WRAKING. 

1 o en 2° Wanneer de vorderingen van een eiser in cassatie, die de [eden van het Hof wil 
wraken die zitting moeten houden in de hem betreffende zaak, uitsluitend ertoe strek
ken de rechtsgang te belemmeren en de belangen van de tegenpartijen te schaden, le
veren zij een rechtsmisbruik op en zijn zij bijgevolg niet ontvankelijk (1). (Art. 839 
Ger.W.) 

(D ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.0973.F) 

HET HOF;- Gelet op de vijfverzoekschriften tot wraking, op 21 juni 2000 
neergelegd op de griffie van het Hof en waarvan een eensluidend ver
klaard afschrift aan dit arrest is gehecht; 

Overwegende dat die nieuwe verzoekschriften tot wraking, die volgen op 
de verschillende rechtsplegingen, onder meer van wraking, die door eiser voor 
het Hof zijn ingeleid en tot het arrest van 10 mei 2000 (P.00.0730.F) ge
leid hebben, alsook tot drie arresten van 14 juni 2000 (P.00.0845.F, P.00.0927.F 
en P.00.0928.F), uitsluitend ertoe strekken de rechtsgang te belemmeren en 
de belangen van de tegenpartijen te schaden; dat zij rechtsmisbruik ople
veren; 

Dat de verzoekschriften derhalve niet ontvankelijk zijn; 

(1) Zie Cass., 20 feb. 1987, A.R. 5504, nr. 371; 14 feb. 1992, A.R. 7211, nr. 311. 
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Om die redenen, verwerpt de verzoekschriften; wijst, op verzoek van de grif
fier, gerechtsdeurwaarder Bernard Labranche, Wolstraat 33, te Brussel, aan, 
om het arrest binnen de vierentwintig uren aan verzoeker te betekenen; ver
oordeelt verzoeker in de kosten. 

21 juni 2000 - 2e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Lahousse, afdelings
voorzitter- Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal. 

Nr. 393 

1 e KAMER - 22 juni 2000 

1° INKOMSTENBELASTINGEN- VENNOOTSCHAPSBELASTING- VASTSTELLING VAN HET 
BELASTBAAR NETTO-INKOMEN- BEDRIJFSLASTEN- VENNOOTSCHAP -AANKOOP VAN GRON
DEN -AANKOOPKOSTEN BEGREPEN IN DE AANSCHAFFINGSPRIJS- BEDRIJFSUITGAVEN
VOORWAARDE. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN - PERSONENBELASTING- BEDRIJFSINKOMSTEN
BEDRIJFSLASTEN- BEROEPSKOPER EN -VERKOPER VAN ONROERENDE GOEDEREN- WIJZI
GING VAN DE BESTEMMING VAN HET ONROEREND GOED- PROVISIE VOOR AANVULLEND 
REGISTRATIERECHT- TIJDSTIP VAN AFTREKBAARHEID ALS BEDRIJFSLAST. 

3° REGISTRATIE (RECHT VAN)- ONROERENDE GOEDEREN- VERKOOP AAN BEROEPS
KOPER EN -VERKOPER VAN ONROERENDE GOEDEREN- GEEN WEDERVERKOOP OP 31 DE
CEMBER VAN HET TIENDE JAAR NA DE KOOPAKTE -AANVULLEND REGISTRATIERECHT- PRO
VISIE - INKOMSTENBELASTINGEN- BEDRIJFSLAST- BELASTBAAR TIJDPERK. 

1 o Om de belastbare winst van de ondernemingen vast te stellen, kan, inzake gran
den, een correctie op de aanschaffingsprijs in aanmerking worden genomen; een cor
rectie, die hierin bestaat dat de kosten die gepaard gaan met de aankoop van gran
den en in de aanschaffingsprijs begrepen zijn, in mindering worden gebracht van de 
aanschaffingsprijs waartegen de gronden gewaardeerd werden, strijdt niet met de boek
houdkundige regels vastgesteld in de artt. 20, 21, 28, § 3, en 12, tweede lid, K.B. 8 
okt. 1976 met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen, voor zover die 
kosten bij het afsluiten van het boekjaar geen waarde meer vertegenwoordigen. (Artt. 
20, 21, 28, § 3, en 12, tweede lid, K.B. 8 oktober 1976.) 

2° en 3° Zolang hij niet de betaling van het aanvullend recht aanbiedt, wordt de ver
krijger van het onroerend goed, die zijn beroep maakt van het kopen en verkopen van 
onroerende goederen en aldus het verminderde registratierecht bij de aankoop van 
een onroerend goed geniet, geacht de vervreemding van het onroerend goed na te stre
ven op de wijze zoals bepaald in art. 64 WReg., ongeacht de bestemming die hij bij 
de aankoop of naderhand aan het onroerend goed gegeven heeft; het aanvullende re
gistratierecht kan bijgevolg niet geacht worden normaal te drukken op de uitsla
gen van het belastbaar tijdperk waarin het onroerend goed verkregen werd, noch op 
de uitslagen van het daarop volgende tijdperk waarin het onroerend goed voor de be
roepswerkzaamheid aangewend werd, maar kan alleen geacht worden normaal te 
drukken op de uitslagen van het belastbaar tijdperk waarin het recht betaald wordt 
krachtens art. 65 ofvorderbaar wordt krachtens art. 64 WReg.: pas in die mate kun
nen daartoe, bij het verstrijken van het belastbaar tijdperk, aangelegde provisies af
trekbaar zijn als bedrijfsuitgaven of -lasten.(Art. 23, § 1, W.I.B.; artt. 6 en 7 K.B. 
W.I.B.; artt. 62, 64 en 65 W.Reg.) 
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(BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN T. C ... E.A.) 

ARREST 

(A.R. F.99.0141.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 juni 1999 gewezen door 
het Hof van Beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 20 en 21 van het K.B. van 8 oktober 1976 met betrek
king tot de jaarrekening van de ondernemingen zoals van toepassing voor de boek
houdingen afgesloten in 1982 en 1983 en van de artikelen 22, 4°, en 44 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen zoals van toepassing voor de aanslagjaren 1983 en 
1984, 

doordat het bestreden arrest, na te hebben overwogen dat niet wordt betwist dat 
de gronden werden aangekocht binnen het maatschappelijk doel van de vennoot
schap met de bedoeling winst te maken met de investering en dat de aankoop bedrijfs
matig is, dat de aankoopkosten die betrekking hebben op de grand die door een ven
nootschap wordt aangekocht om hem bedrijfsmatig te gebruiken, met de bedoeling er 
winst mee te verwezenlijken, wezenlijk aftrekbaar zijn als bedrijfslast indien wordt 
aangetoond dat deze aankoop bedrijfsmatig is, dat deze kosten een last zijn die de be
lastingplichtige tijdens het belastbaar tijdperk heeft gedragen om belastbare inkom
sten te verkrijgen terwijl ter zake noch de echtheid noch het bedrag ter betwisting staan, 
dat de aankoopkosten eventueel niet als bedrijfslast in aanmerking zouden komen voor 
zover zou zijn aangetoond dat zij na de aankoop in het vermogen van de vennoot
schap terug te vinden zijn onder een of andere vorm, als het ware een onderdeel van 
de onvergankelijke waarde van de grand, dat dit echter niet het geval is want de rea
lisatie van de grand laat aan de verkoper niet toe de waarde van de kosten te recu
pereren, dat deze kosten uit het patrimonium, van de vennootschap zijn verdwenen 
en er niets tegenover staat in het actief, dat deze kosten in de boekhouding als een 
deel van het actieflaten, neerkomt op het vertekenen van de vermogenstoestand van 
de vennootschap en dat deze kosten eenmalig en onmiddellijk verloren zijn eens de 
aankoop verricht, beslist dat zij dus onmiddellijk voor hun geheel als bedrijfslast die
nen te worden aanvaard omdat hun lot volledig los staat van het vermogensbestanddeel 
waarop zij betrekking hebben, en dat artikel 45, 40 van het Wetboek van de lnkom
stenbelastingen er niet kan op worden toegepast vermits dit enkel toepassing vindt 
voor vermogensbestanddelen die vatbaar zijn voor waardevermindering, 

terwijl overeenkomstig artikel20 van het K.B. van 8 oktober 1976 met betrek
king tot de jaarrekening van de ondernemingen elk actiefbestanddeel dient te wor
den gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, en dit artikel de aanschaffingswaarde 
onder meer definieert als de aanschaffingsprijs als bedoeld in artikel 21 van voor
meld K.B., volgens hetwelk de aanschaffingsprijs, naast de aankoopprijs, tevens de bij
komende kosten omvat en bijgevolg de bijkomende kosten op de aankoop van een grand 
samen met de aankoopprijs van de grand als aanschaffingswaarde op de actiefzijde van 
de balans dient te worden opgenomen zodat, nu de belastbare winsten van de on
dernemingen worden vastgesteld overeenkomstig de boekhoudkundige regels, ten
zij de belastingwet uitdrukkelijk daarvan afwijkt, wat in casu niet het geval is, de 
aankoopkosten, als accessoria, voor hun verwerking in de boekhouding op dezelfde wijze 
worden behandeld als de hoofdsom die voor de aanschaffing van het betrokken acti
vum - in casu de grand - werd betaald, die aankoopkosten derhalve evenals de 
aanschaffingsprijs op de actiefzijde van de balans moeten worden geboekt en der
halve niet als bedrijfslasten in de zin van artikel 44 W.I.B. kunnen worden aange
merkt maar wel als sommen gebruikt tot uitbreiding van de onderneming zoals be
doeld in artikel22, 4°, W.I.B., en het bestreden arrest door er anders over te beslissen 
de in het middel aangevoerde artikelen 20 en 21 van het K.B. van 8 oktober 1976 en 
22, 4°, en 44 W.I.B. schendt: 
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Overwegende dat de belastbare winst van de ondernemingen wordt vast
gesteld overeenkomstig de boekhoudkundige regels, tenzij de belastingwet 
uitdrukkelijk daarvan afwijkt; 

Overwegende dat artikel 20 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 
met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen bepaalt dat elk 
actief bestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en voor dat 
bedrag in de balans opgenomen wordt onder aftrek van de desbetre:ffende af
schrijvingen en waardeverminderingen en dat onder aanschaffingswaarde on
der meer verstaan wordt de aanschaffingsprijs zoals bepaald in artikel 21; 

Dat, krachtens artikel 21 van het voornoemd koninklijk besluit, de 
aanschaffingsprijs, naast de aankoopprijs, de bijkomende kosten zoals niet 
terugbetaalbare belastingen en vervoerskosten omvat; 

Dat, krachtens artikel 28, § 3, van hetzelfde koninklijk besluit voor on
der meer materii:He vaste activa waarvan de gebruiksduur niet is beperkt, 
tot waardeverminderingen kan worden overgegaan in geval van duur
zame minderwaarde of ontwaarding; 

Dat onder waardeverminderingen verstaan wordt, krachtens artikel 12, 
tweede lid, van hetzelfde koninklijk besluit, correcties op de aanschaffings
waarde om rekening te houden met al dan niet definitief aan te merken ont
waardingen bij het afsluiten van het boekjaar; 

Overwegende dat uit deze bepalingen volgt dat de boekhoudkundige re
gels niet beletten dat inzake gronden een correctie op de aanschaffings
prijs in aanmerking wordt genomen; 

Dat een correctie die hierin bestaat dat de kosten die gepaard gaan met 
de aankoop van gronden en in de aanschaffingsprijs begrepen zijn, in min
dering worden gebracht van de aanschaffingsprijs waartegen de gronden aan
vankelijk gewaardeerd werden, niet strijdt met de genoemde boekhoudkun
dige regels voor zover die kosten bij het afsluiten van het boekjaar geen 
waarde meer vertegenwoordigen; 

Overwegende dat de appelrechters op grand van een beoordeling van de 
gegevens van de zaak oordelen dat de aankoopkosten "uit het patrimo
nium van de vennootschap (zijn) verdwenen en in het actief er niets 
(tegenoverstaat)" derwijze dat "deze kosten in de boekhouding als een deel 
van het actief laten (neerkomt) op het vertekenen van de vermogens
toestand van de vennootschap"; 

Dat zij aldus te kennen geven dat het de vennootschap, waarvan de eer
ste verweerder stille vennoot was, toegelaten was een correctie op de aan
vankelijke waardering van de gronden tegen de aanschaffingsprijs in aan
merking te nemen ten bedrage van de aankoopkosten; 

Overwegende dat de appelrechters derhalve, zonder de in het middel aan
gewezen wetsbepalingen te schenden, konden beslissen dat de aankoop
kosten voor het geheel ten laste van de resultatenrekening genomen kon
den worden en als bedrijfsuitgaven aanvaard moeten worden; 

Dat hieruit tevens volgt dat het bedrag van de aankoopkosten niet ge
lijkgesteld kan worden aan sommen gebruikt tot uitbreiding van de onder
neming in de zin van artikel 22, 4 o, van het Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen (1964); 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

Over het tweede middel, gesteld als uolgt : 
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schending van artikel 64 van het KB. nr. 64 van 30 november 1939 houdende het 
Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, van artikel 23 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen (W.I.B.) zoals van toepassing voor de aanslag
jaren 1983 en 1984 en van de artikelen 6 en 7 van het KB. tot uitvoering van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen (K.B. W.I.B.), eveneens zoals van toepassing voor 
de aanslagjaren 1983 en 1984, 

doordat het bestreden arrest, nate hebben vastgesteld dat de B.V.B.A. Rogib 2, die 
bij de aankoop van onroerende goederen tegen het verminderd registratierecht van 5 
pet. een provisie heeft aangelegd voor de aanvullende registratierechten die zij is ver
schuldigd ingevolge artikel 64 van het K.B. nr. 64 van 30 november 1939 houdende 
het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten indien de tegen het ver
laagd tarief aangekochte onroerende goederen niet worden wederverkocht uiterlijk op 
31 december van het tiende jaar na de datum van de aankoopakte, eensdeels be
slist dat de ingevolge de aankoop van de onroerende goederen aangelegde provisie voor 
de aanvullende registratierechten op grond van artikel23 W.I.B. en de artikelen 6 en 
7 KB. W.I.B. uit de winsten van het belastbaar tijdperk kan worden gesloten gelet op 
het zeer waarschijnlijk karakter van de verplichting om dit aanvullend registratie
recht te betalen daar deze verplichting het gevolg is van de aankoop tegen het ver
minderd registratierecht tijdens de belastbare periode en van de beslissing van de 
B.V.B.A. Rogib 2om als vastgoedmakelaar te opteren voor het verminderd registratie
tariefvoor onroerende goederen die als materieel vast actiefbestand deel werden be
stemd en aldus geboekt, en anderdeels beslist dat door een tiende van het aanvul
lend registratierecht in de provisie op te nemen de last wordt gespreid over de periode 
waarop zij betrekking heeft omdat de B.V.B.A. Rogib 2 juist weet dat het aanvul
lend recht naar alle waarschijnlijkheid verschuldigd zal zijn op 31 december van het 
tiende jaar dat volgt op de aankoop en het tiende dat jaarlijks in de provisie wordt op
genomen dus de normale druk op het boekjaar vertegenwoordigt, 

terwijl nu krachtens artikel23 W.I.B. en de artikelen 6 en 7 KB. W.I.B. slechts uit 
de winst van het belastbaar tijdperk worden gesloten de provisies aangelegd om het 
hoofd te bieden aan scherp omschreven lasten welke volgens de aan de gang zijnde 
gebeurtenissen waarschijnlijk zijn indien die lasten ter bestrijding waarvan de pro
visies zijn bestemd uiteraard aftrekbaar zijn als bedrijfsuitgaven of -lasten "en ge
acht worden normaal op de uitslagen van het belastbaar tijdperk te drukken", dit wil 
zeggen voortvloeien uit gedurende dit belastbaar tijdperk voorgekomen gebeurtenis
sen, en nu krachtens artikel64 van het KB. nr. 64 van 30 november 1939 slechts aan
vullende registratierechten ten laste van de B.V.B.A. Rogib 2 "vorderbaar" zijn bij
aldien deze rechtspersoon de verworven onroerende goederen niet heeft vervreemd door 
wederverkoop of alle andere overdrachten onder bezwarende titel (andere dan in
breng in vennootschap) vastgesteld bij authentieke akte uiterlijk verleden op 31 de
cember van het tiende jaar na de datum van de verkrijging (dit wil zeggen, nooit in
dien de herverkoop plaats vindt binnen deze termijn van 10 jaar en ten vroegste op 
31 december van het tiende jaar indien het goed niet onder bezwarende titel wordt ver
vreemd binnen de gestelde termijn), zodat de aanvullende schuld ten opzichte van het 
bestuur der registratie - zo er ooit een schuld zal zijn- niet op het fiscaal resul
taat van hetjaar van aankoop of van een van de tienjaren na de verkrijging van het 
onroerend goed door de B.V.B.A. Rogib 2 kan drukken, zodat het bestreden arrest, door 
te beslissen dat de aangelegde provisie ingevolge de artikelen 23 W.I.B. en 6 en 7 KB. 
W.I.B. uit de winst moet worden gesloten omdat het zeer waarschijnlijk is dat de aan
vullende registratierechten 10 jaar na de aankoop van de onroerende goederen zul
len moeten worden betaald daar zij het gevolg zijn van de beslissing van de BVBA Ro
gib 2 om als vastgoedhandelaar bij de aankoop te opteren voor het verminderd 
registratierecht voor onroerende goederen die als materieel vast actiefbestanddeel wor
den bestemd en aldus geboekt, de in het middel aangeduide bepalingen schendt : 

Overwegende dat, krachtens het voor de aanslagjaren 1983 en 1984 toe
passelijke artikel 23, § 1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(1964), niet als winsten worden aangemerkt de provisies die, binnen de gren
zen en onder de voorwaarden die de Koning bepaalt, worden aangelegd om 
het hoofd te bieden aan scherp omschreven verliezen of lasten welke val
gens de aan de gang zijnde gebeurtenissen waarschijnlijk zijn; 
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Dat, krachtens het te dezen toepasselijke artikel 6 van het koninklijk be
sluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), uit 
de winst van een belastbaar tijdperk gesloten worden de provisies die bij het 
verstrijken van dat tijdperk zijn aangelegd, wanneer de lasten, ter bestrij
ding waarvan de provisies bestemd zijn, uiteraard aftrekbaar zijn als bedrijfs
uitgaven of -lasten en geacht worden normaal op de uitslagen van dat tijd
perk te drukken; 

Dat artikel 7 van hetzelfde koninklijk besluit preciseert dat voor de toe
passing van artikel 6 worden geacht normaal op de uitslagen van het be
lastbaar tijdperk te drukken, onder meer de lasten die voortvloeien uit de in 
dat tijdperk uitgeoefende beroepswerkzaamheid of uit alsdan voorgeko
men gebeurtenissen; 

Overwegende dat, krachtens artikel 62 van het koninklijk besluit num
mer 64 van 30 november 1939 houdende het Wetboek van Registratie-, 
Hypotheek- en Griffierechten, het in artikel 44 van hetzelfde koninklijk be
sluit bepaalde registratierecht van 12,50 pet. verminderd wordt tot 5 pet. voor 
de verkopingen die uit de hand en bij authentieke akte gedaan worden aan 
personen die hun beroep maken van het kopen en verkopen van onroe
rende goederen; 

Dat niettemin, krachtens artikel 64 van hetzelfde koninklijk besluit, het 
bij artikel 44 bepaalde recht van 12,50 pet. vorderbaar wordt ten laste van 
de verkrijger van het onroerend goed die het voordeel van artikel 62 gena
ten heeft, indien deze verkrijger of zijn rechthebbenden dit onroerend goed 
niet hebben vervreemd door wederverkoop of alle andere overdracht onder 
bezwarende titel, andere dan inbreng in vennootschap, vastgesteld bij au
thentieke akte uiterlijk verleden op 31 december van het tiende jaar na de 
datum van de koopakte; 

Dat, krachtens artikel 65 van hetzelfde koninklijk besluit, het de verkrij
ger evenwel vrijstaat de betaling van het recht aan te bieden v66r het ver
strijken van de in artikel 64 voorziene termijn; 

Dat uit de samenhang van de artikelen 62, 64 en 65 volgt dat de verkrij
ger van het onroerend goed geacht moet worden de vervreemding van het on
roerend goed nate streven op de wijze zoals bepaald in artikel 64, onge
acht de bestemming die de verkrijger bij de aankoop of naderhand aan het 
onroerend goed gegeven heeft, zolang hij niet de betaling van het aanvul
lend recht aanbiedt; 

Overwegende dat bijgevolg het aanvullende registratierecht niet geacht kan 
worden normaal te drukken op de uitslagen van het belastbaar tijdperk 
waarin het onroerend goed verkregen werd, noch op de uitslagen van de 
daarop volgende tijdperken waarin het onroerend goed voor de beroeps
werkzaamheid aangewend werd, maar aileen geacht kan worden normaal te 
drukken op de uitslagen van het belastbaar tijdperk waarin het recht be
taald wordt krachtens artikel65 ofvorderbaar wordt krachtens artikel 64; 

Overwegende dat de appelrechters, na erop gewezen te hebben dat "on
der meer (dienen) te worden geacht normaal op de uitslag van het belast
baar tijdperk te drukken, de lasten die voortvloeien uit de in dat tijdperk voor
gekomen gebeurtenissen", oordelen dat "de waarschijnlijke betaling van het 
aanvullend registratierecht (voortvloeit) uit de aankoop onder verminderd 
registratierecht van het onroerend goed tijdens de belastbare periode" en dat 
"door een tiende van het aanvullend registratierecht in de provisie op te ne
men de last gespreid (wordt) over de periode waarop zij betrekking heeft"; 



1182 HOF VAN CASSATIE 

Dat zij aldus de aangewezen wetsbepalingen schenden; 
Dat het middel gegrond is; 

Nr. 394 

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het met be
trekking tot de aanslagjaren 1983 en 1984 beslist dat de belastbare winst ten 
onrechte door eiser bepaald werd door de provisie voor de nog te betalen re
gistratierechten aan het belastbare resultaat toe te voegen, het de outlas
ting beveelt voor die aanslagen voor zover de belastbare basis berekend werd 
door toevoeging aan het resultaat van de vermelde provisie, de teruggave van 
onterecht gei:nde bedragen beveelt met rente en uitspraak doet over de kos
ten; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 
het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de beslis
sing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Gent. 

22 juni 2000 - 1" kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete, voor
zitter- Op strijdige conclusie wat het eerste middel betreft, (1) van mevr. De Raeve, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. R. Tournicourt en M.-F. Dubuffet, Brussel. 

Nr. 394 

18 KAMER - 22 juni 2000 

BEVOEGDHEID EN AANLEG- BURGERLIJKE ZAKEN -AANLEG- WAARDE VAN RET GE
SCHIL- GEBREK AAN GRONDSLAGEN- BEGRIP. 

Wanneer een provisioneel bedrag als schadevergoeding wordt gevorderd, en tevens een 
onderzoeksmaatregel om het bedrag van de schade te bepalen, ontbreekt de grand
slag om de waarde van de vordering te bepalen; het vonnis dat over een dergelijke 
eis uitspraak doet, is vatbaar voor hager beroep. (Art. 619 Ger.W.) 

(G., W. T. G., W.) 

ARREST 

(A.R. C.98.0224.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 september 1997 ge
wezen door het Hof van Beroep te Antwerpen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 557, 558, 

559, 560, 602, 616, 617, 618, 619, 702, 706 ( ... )van het Gerechtelijk Wetboek, ( ... ); 

(1) Het O.M. was de mening toegedaan dat de aankoopkosten niet als een waardeverminde
ring van het onroerend goed kunnen worden aangezien, omdat zij niet als correcties op de 
aanschaflingswaarde van het onroerende goed kunnen doorgaan, die, bij het afsluiten van het boek
jaar, worden doorgevoerd om rekening te houden met a! dan niet definitief aan te merken ont
waardingen: aankoopkosten kunnen, in de stelling van het O.M., inderdaad niet gelijkgesteld wor
den met ontwaardingen. 
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doordat het bestreden arrest het hoger beroep van eisers tegen het vonnis van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout van 14 september 1993 waarbij eisers' vor
dering tot vergoeding van hun schade wegens ongegrondheid werd afgewezen, on
ontvanlt-elijk verklaart, en deze beslissing op volgende overwegingen laat steunen : 

"( ... ) 
dat voor het bepalen van de aanleg het bedrag moet worden genomen zoals geeist 

in de inleidende dagvaarding of bij wijziging van de vordering in de loop van het ge
ding het bedrag gevorderd in de laatste conclusie (art. 557 en 618 van het Gerech
telijk Wetboek); 

(. .. ) dat in casu voor de eerste rechter werd gevorderd : 
-door (eisers) namens de huwelijksgemeenschap het bedrag van 25.000 BEF pro

visioneel, te vermeerderen met de vergoedende- en de verwijlintresten vanaf 13 no
vember 1991 tot op de dag van de betaling; 

- door (eiseres) in eigen naam het bedrag van 25.000 BEF provisioneel, te ver
meerderen met de vergoedende- en de verwijlintresten vanaf 13 november 1991 tot 
op de dag van de betaling, met aanstelling van een geneesheer-deskundige; 

( ... ) dat de totaal gevorderde som van de beide vorderingen, zij het provisioneel, in
clusief de vergoedende intresten sedert 13 november 1991, het bedrag van 75.000 BEF 
niet overschrijdt; dat bijgevolg het bestreden vonnis in laatste aanleg werd gewe
zen en het hoger beroep dan ook om die reden onontvankelijk is; 

Dat de omstandigheid dat (eiseres) in eigen naam tevens een onderzoeksmaatregel 
vorderde, niets afdoet aan de vaststelling dat haar vordering het bedrag van 75.000 
BEF niet te hoven gaat en dus als in laatste aanleg gewezen moet worden be
schouwd; 

Dat ook de omstandigheid dat (eisers) namens de huwelijksgemeenschap en (eise
res) in eigen naam in het proces-verbaal van vrijwillige verschijning, neergelegd ter 
griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout op 7 oktober 1992, een schat
ting deden van hun vordering op respectievelijk 100.000 BEF en 500.000 BEF even
min afbreuk doet aan de vaststelling dat de vorderingen van (eisers) het bedrag van 
75.000 BEF niet te hoven gaat en het bestreden vonnis aldus in laatste aanleg werd 
gewezen; dat immers een schatting van een eis geen vordering betreft, en overigens 
(eisers) in hun laatste conclusie voor de eerste rechter, deze schatting niet meer her
nomen hebben; dat nooit een bedrag grater dan 75.000 BEF werd gevorderd" (ar
rest p. 3, 1.3 t/m I.I.), 

terwijl, tweede onderdeel, uit de samenlezing van de artikelen 616 en 617 Gerech
telijk Wetboek volgt dat hoger beroep kan worden ingesteld tegen ieder vonnis dat in 
eerste aanleg is gewezen; 

artikel618 voor de bepaling van de aanleg verwijst naar de regels gesteld bij dear
tikelen 557 tot 562 inzake bevoegdheid, met dien verstande dat, indien de vorde
ring in de loop van het geding werd gewijzigd, de aanleg wordt bepaald door de som 
die in de laatste conclusie wordt gevorderd; 

artikel619 de aanleg bepaalt voor onbepaalde of onbepaalbare vorderingen; uit ar
tikel619 Gerechtelijk Wetboek immers blijkt dat in eerste aanleg is gewezen, elk von
nis waarin uitspraak is gedaan over een geschil waarvan de waarde onbepaald of on
bepaalbaar is bij gebrek aan grondslagen voor de bepaling van de waarde zoals zij 
omschreven zijn in de artikelen 557 tot 562 Gerechtelijk Wetboek; 

aldus als een onbepaalde of onbepaalbare vordering moet worden beschouwd, de vor
dering die tot voorwerp heeft een nog niet nader door partijen bepaalde schadever
goeding uit onrechtmatige daad, ook al worden reeds provisionele bedragen ge
vraagd; 

een provisionele eis immers geen ''hoofdeis" uitmaakt in de zin van de artikelen 557, 
558 en 560 Gerechtelijk Wetboek, doch, geformuleerd als een voorschot op een ver
goeding en ten voorlopige titel, een incident of accessorium vormt van een hoofdeis; 

een expertisemaatregel met het oog op het bepalen van de schade, uit haar aard, 
onbepaald is en wijst op een onbepaalde hoofdeis; 

T~-------
- ---
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een schatting van een vordering- indien dit de vordering niet zou bepalen -,min
stens wijst op het onbepaald karakter van de vordering; 

en terwijl eisers in het proces-verbaal van vrijwillige verschijning van 7 oktober 1991 
een vordering hadden ingesteld strekkende tot vergoeding van de door hen tenge
volge van het ongeval van 13 november 1991 geleden schade, opgesplitst in schade aan 
heiden als beheerders van de huwgemeenschap en in schade aan eiseres in eigen naam; 
eisers voor deze schade twee eisen hadden geformuleerd, deze beide eisen in dit proces
verbaal hadden geschat op 100.000 BEF, respectievelijk 500.000 BEF, en in het ka
der van beide eisen reeds een veroordeling hadden gevorderd tot betaling van pro
visionele bedragen van twee maal25.000 BEF; eisers in hun conclusie van 4 december 
1992 hun vordering nader hadden gepreciseerd door aan te tonen dat de provisio
nele bedragen nagenoeg overeenstemden met reeds gekende schade, nl. staten van de 
mutualiteit en ziekenhuisfacturen, en dat de overige schade, nl. invaliditeit, werk
onbekwaamheid en esthetische schade, nog onbekend was; eisers, met het oog op be
paling van deze schade, een medische expertise vorderden; 

zowel in het proces-verbaal van vrijwillige verschijning als in eisers' conclusie der
halve gewag wordt gemaakt van een "hoofdeis" strekkende tot vergoeding van schade; 
deze hoofdeis bij de inleiding van de eis niet anders was bepaald dan bij wijze van schat
ting en dus - indien de schatting de waarde van de vordering niet kan bepalen - als 
onbepaald of onbepaalbaar moet worden beschouwd; de onbepaaldheid van de vor
dering in eisers' conclusie van 4 december 1992 des te meer tot uiting komt door de 
in die conclusie gevorderde onderzoeksmaatregel; 

het bestreden arrest derhalve, door, na nochtans te hebben vastgesteld dat eisers 
hun beide eisen in het proces-verbaal van vrijwillige verschijning hadden geschat op 
100.000 BEF, respectievelijk 500.000 BEF, dat eisers provisionele bedragen hadden 
gevorderd van 50.000 BEF in totaal, en dat zij een onderzoeksmaatregel hadden ge
vorderd, toch de vordering van de eisers te bepalen op het bedrag van de provisio
nele eisen, hierbij uitdrukkelijk de schatting en de expertise buiten beschouwing la
tend, en door aldus de waarde van de vordering op minder dan 75.000 BEF te bepalen 
en op grond hiervan te beslissen dat het eerste vonnis in laatste aanleg was gewe
zen, de artikelen 557, 558, 560, 602, 616, 617, 618, 619, 702 en 706 van het Gerech
telijk Wetboek schendt; 

het bestreden arrest bovendien, in zoverre het zou hebben geoordeeld dat eisers nooit 
iets anders hadden gevorderd dan de provisionele bedragen van twee maal25.000 BEF, 
de bewijskracht van het proces-verbaal van vrijwillige verschijning dd. 7 oktober 1991 
en eisers' conclusie van 4 december 1992 miskent en derhalve de artikelen 1319, 1320 
en 1322 Burgerlijk Wetboek schendt; in het proces-verbaal van vrijwillige verschij
ning, dat op dit punt geenszins door de conclusie wordt gewijzigd, immers uitdruk
kelijk wordt gesproken van een "eis" geschat op 100.000 BEF en een "eis" geschat op 
500.000 BEF, en uit het proces-verbaal van vrijwillige verschijning, evenals uit de con
clusie blijkt dat eisers vergoeding vorderden van alle door hen tengevolge van het on
geval geleden schade, schade die reeds gedeeltelijk gekend en gedeeltelijk onbe
kend was: 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat, luidens artikel 619 van het Gerechtelijk Wetboek het ge

schil, bij gebreke van grondslagen voor de bepaling van de waarde ervan, zo
als zij omschreven zijn in de artikelen 557 tot 562, in eerste aanleg wordt be
recht; 

Dat de vordering een provisioneel bedrag te betalen als schadevergoe
ding gepaard met een vraag een onderzoeksmaatregel te bevelen die het be
drag van de schade zal bepalen, de grondslagen niet biedt voor de bepa
ling van de waarde van de vordering, derwijze dat het vonnis dat over een 
dergelijke eis uitspraak doet, appellabel is; 

Overwegende dat de eisers in de akte van rechtsingang hun vorderin
gen hebben geschat op respectievelijk 100.000 BEF en 500.000 BEF en zij 



~ 
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in het beschikkend gedeelte van de conclusie genomen voor de eerste rech
ter, benevens de veroordeling van de verweerders tot de provisionele bedra
gen van respectievelijk 25.000 BEF en 25.000 BEF, tevens de aanstelling heb
ben gevorderd van een deskundige ter begroting van de geleden schade; 

Dat het arrest dat beslist dat het hoger beroep van de eisers niet ontvan
kelijk is om reden dat de vorderingen van de eisers het bedrag van 75.000 
BEF niet overschrijden, artikel 619 van het Gerechtelijk Wetboek schendt; 

Dat het onderdeel in zoverre gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; houdt 
de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; 
verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel. 

22 juni 2001- 1 e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter- Verslag
gever : de h. Dirix - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Simont. 

Nr. 395 

1 e KAMER - 22 juni 2000 

ERFENISSEN--'-- VERWERPING VAN NALATENSCHAP- BENADELING VAN DE RECHTEN VAN DE 
SCHULDEISERS- VORDERING TOT VERNIETIGING VAN DE VERWERPING EN TOT MACHTIGING 
OM TE AANVAARDEN- SCHULD ElSER VAN DE VERWERPENDE ERFGENAAM- SCHULDEISER VAN 
DE ERFLATER 

Niet de schuldeisers van de erflater, maar alleen de schuldeisers van de erfgenaam die 
de nalatenschap heeft verworpen, kunnen de vernietiging ervan vorderen, en de mach
tiging om uit hoofde van de erfgenaam in zijn plaats de nalatenschap te aanvaar
den (1). (Art. 788 B.W.) 

(B ... E.A. T. F ... E.A.) 

ARREST 

(A.R. C.98.0371.N) 

RET HOF;- Gelet op de bestreden vonnissen, op 21 oktober 1996 en 27 
april 1998 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Tongeren; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

(1) DE PAGE, H., en DEKKERS, R., TI·aite elementaire de droit civil beige, IX, Bruylant 1974, 577 
e.v., nrs. 774, 775 en 776. 
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schending van de artikelen 788 en, voor zoveel als nodig, 774, 775, 785, 789, 795, 
1319, 1320, 1322 en 2262- zoals van toepassing v66r de inwerkingtreding van ar
tikel 4 van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betref
fende de verjaring- van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat de rechtbank van eerste aanleg in de bestreden beslissing voor recht zegt 
dat verweerders bij toepassing van artikel 788 van het Burgerlijk Wetboek worden ge
machtigd om de nalatenschap van R.N. in plaats van eisers te aanvaarden, en dat de 
verwerping van de nalatenschap niet kan worden tegengeworpen aan verweerders ten 
belope van hun schuldvordering, en eisers voorts akte verleent van hun geding
hervatting namens wijlen mevrouw R.N., op grand van de volgende overwegingen: 

"( ... ) dat (. .. )R.N. op 14 juli 1995 overleed; 
Dat (verweerders) dienvolgens bij dagvaarding van 12 juli 1996 overgingen tot dag

vaarding in hervatting van geding van de wettelijke erfgenamen van R.N.; 
( ... ) dat de wettelijke erfgenamen van R.N. op 21 augustus 1996 aan de nalaten

schap verzaakten; 
Dat deze verwerping van de nalatenschap meer dan een maand na de dagvaar

ding in hervatting van het geding plaatsvond en meer dan een jaar na het open val
len van de erfenis; 

Dat de erfgenamen van R.N. wisten dat zij door het verwerpen van de nalaten
schap schade zouden berokkenen aan (verweerders) (schuldeisers); 

(. .. ) dat (verweerders) de rechtbank verzoeken de verwerping (nietig) te verklaren 
cfr. artikel 788 B.W.; 

( ... ) dat gelet op de omstandigheden van de verwerping van de nalatenschap, (ver
weerders) moeten worden gemachtigd om de nalatenschap uit hoofde van R.N. in hun 
plaats te aanvaarden (artikel 788 B.W.); 

Dat dienvolgens de verwerping van de nalatenschap aan (verweerders) niet kan wor
den tegengesteld en dit te belope van het bedrag van hun schuldvordering; 

( ... ) dat (eisers) de rechtbank verzoeken- indien de vordering ontvankelijk wordt 
verklaard, de zaak naar de bijzondere rol te verzenden teneinde hen toe te laten de 
zaak in staat te stellen; 

Dat op dit verzoek moet worden ingegaan" (tweede en derde blad van het aange
vochten vonnis), 

terwijl in beginsel, overeenkomstig de artikelen 774 en 775 van het Burgerlijk Wet
boek, niemand gehouden is een hem opgekomen nalatenschap te aanvaarden en het 
aldus elkeen vrij staat om een hem opgekomen erfenis hetzij te aanvaarden, hetzij te 
verwerpen, hetzij te aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving; de ver
werping van de nalatenschap door een erfgenaam aldus niet kan worden geacht schade 
te berokkenen aan de schuldeisers van de nalatenschap; 

De erfgenaam die de nalatenschap verwerpt, bovendien geacht wordt nooit erfge
naam te zijn geweest; 

Evenwel de schuldeisers van hem die met benadeling van hun rechten een nala
tenschap verwerpt, zich overeenkomstig artikel 778 (lees : 788) van het Burgerlijk Wet
hoek door de rechter kunnen doen machtigen om de nalatenschap uit hoofde van hun 
schuldenaar in zijn plaats te aanvaarden; in dat geval de verwerping in het voor
deel van de schuldeisers tot het bedrag van hun schuldvorderingen wordt vernie
tigd; 

Een dergelijke vernietiging van de verwerping van een nalatenschap door een erf
genaam echter slechts kan worden gevorderd door de schuldeisers van de betrok
ken erfgenaam of erfgenamen, en niet door de schuldeisers van de nalatenschap; ei
sers dit laatste uitdrukkelijk in hun na de herdagingen van 5 en 12 juli 1996 ingediende 
appelconclusie hadden aangevoerd; 

Het aangehaalde artikel 788 immers slechts gewag maakt van de schuldeisers van 
hem die een nalatenschap verwerpt; 

Te dezen niet kan worden betwist dat eisers in de onderhavige zaak niet kunnen wor
den beschouwd als de schuldenaars van verweerders, met name van mevrouw R.N.; 
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eisers overigens in hun hoedanigheid van erfgenamen van deze laatste door verweer
ders in hervatting van geding voor de rechtbank van eerste aanleg, rechtsprekend in 
hager beroep, werden gedagvaard; 

De appelrechters derhalve ten onrechte oordelen dat verweerders zich als schuld
eisers kunnen beroepen op artikel 788 van het Burgerlijk Wetboek om de vernieti
ging van de door eisers regelmatig gedane verwerping te vorderen; 

De overweging van de appelrechters dat "deze verwerping van de nalatenschap meer 
dan een maand na de dagvaarding in hervatting van het geding plaatsvond en meer 
dan een jaar na het openvallen van de erfenis" (tweede en derde blad van het aan
gevochten vonnis) in dit verband irrelevant is, nu eisers bij toepassing van de arti
kelen 789 en 2262 van het Burgerlijk Wetboek- zoals van toepassing v66r de in
werkingtreding van artikel 4 van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige 
bepalingen betreffende de verjaring- in principe over een termijn van dertig jaar be
schikten om de nalatenschap te aanvaarden en te verwerpen; eisers overigens dena
latenschap van mevrouw R.N. verwierpen op een ogenblik dat de termijn van be
raad, zoals omschreven in artikel 795 van het Burgerlijk Wetboek, nog niet was 
verstreken, 

zodat de appelrechters ten onrechte oordelen dat de verwerping van de nalaten
schap van mevrouw R.N. door eisers niet tegenwerpelijk is aan verweerders en ver
weerders ten onrechte machtigen om de nalatenschap van R.N. in plaats van eisers 
te aanvaarden (schending van de artikelen 788, voor zoveel als nodig 774, 775, 785, 
789, 795 en 2262- zoals van toepassing v66r de inwerkingtreding van artikel 4 van 
de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verja
ring- van het Burgerlijk Wetboek), 

en terwijl de appelrechters eisers akte verlenen van hun gedinghervatting na
mens wijlen mevrouw R.N. (tweede alinea van het dispositef, derde blad van het aan
gevochten vonnis); 

Eisers in hun appelconclusie evenwel stelden dat de tegen hen gerichte vordering 
van verweerders tot hervatting van geding onontvankelijk diende te worden ver
klaard, en de rechtbank geenszins verzochten akte te verlenen van "hun" geding
hervatting namens wijlen mevrouw N.; 

De appelrechters derhalve aan de appelconclusie van eisers een bevestiging toe
schrijven die ze niet bevat en dienvolgens de bewijskracht ervan schenden, 

zodat de appelrechters, door te stellen dat eisers de rechtbank zouden hebben ver
zocht akte te verlenen van "hun" gedinghervatting namens wijlen mevrouw N., aan 
eisers' appelconclusie een inhoud toeschrijven die daarmee volstrekt onverenigbaar 
is (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek): 

Overwegende dat, krachtens artikel 775 van het Burgerlijk Wetboek, nie
mand gehouden is een hem toegevallen nalatenschap te aanvaarden; 

Overwegende dat, krachtens artikel 785 van dit wetboek, een erfge
naam die een nalatenschap verwerpt, geacht wordt nooit erfgenaam te zijn 
geweest; 

Overwegende dat artikel 788, eerste lid, van dit wetboek bepaalt dat de 
schuldeisers van hem die met de benadeling van hun rechten een nalaten
schap verwerpt, zich door de rechter kunnen doen machtigen om de nala
tenschap uit hoofde van hun schuldenaar in zijn plaats te aanvaarden; 

Dat het tweede lid van dit artikel bepaalt dat in dit geval de verwerping 
alleen ten voordele van de schuldeisers tot het bedrag van hun schuldvor
deringen vernietigd is en dat de vernietiging niet strekt tot voordeel van de 
erfgenaam die de nalatenschap verworpen heeft; 

Dat daaruit volgt dat de vernietiging van de verwerping door een erfge
naam en de machtiging om uit hoofde van de erfgenaam en in zijn plaats de 
nalatenschap te aanvaarden met toepassing van artikel 788 van het Bur
gerlijk Wetboek, alleen kan worden gevorderd door de schuldeisers van de 
verwerpende erfgenaam en niet door de schuldeisers van de erflater; 



1188 HOF VAN CASSATIE Nr. 396 

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat de verweerders tegen de echtgenoten E. .. P ... en R.N. betaling vor
derden van huurachterstel, van de rekeningen Lobelcom, van huurschade en 
van een wederverhuringsvergoeding en de eisers als erfgenamen van R.N. 
daagden in hervatting van het geding; 

Dat zij aldus vorderden als schuldeisers van R.N. en niet als schuld
eisers van de erfgenamen die de nalatenschap van R.N. verworpen heb
ben; 

Overwegende dat het bestreden vonnis van 21 oktober 1996 vaststelt dat 
de eisers de nalatenschap van R.N. hebben verworpen meer dan een maand 
na de dagvaarding in hervatting van het geding en meer dan een jaar na het 
openvallen van de nalatenschap en dat zij wisten dat zij door het verwer
pen van de nalatenschap schade zouden berokkenen aan de verweerders; 

Dat zij op grond daarvan beslissen dat "gelet op de omstandigheden van 
de verwerping van de nalatenschap" de verweerders moeten worden ge
machtigd om de nalatenschap uit hoofde van R.N. en in plaats van haar erf
genamen de nalatenschap te aanvaarden; 

Dat het bestreden vonnis aldus de artikelen 775, 785 en 788 van het Bur
gerlijk Wetboek schendt; 

Dat het middel gegrond is; 
Overwegende dat de vernietiging van het bestreden vonnis van 21 okto

ber 1996 zich uitstrekt tot het vonnis van 27 april 1998 dat er een gevolg van 
is; 

Om die redenen, vernietigt de bestreden vonnissen; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde vonnis
sen; houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verklaart dit arrest bindend voor P ... E. .. ; verwijst de zaak naar 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt, zitting houdende in hoger be
roep. 

22 juni 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Boes, afdelingsvoorzitter- Verslag
gever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Butzler. 

Nr. 396 

1 e KAMER - 23 juni 2000 

BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN- VERMOEDENS - FEITELIJKE VERMOEDENS - VERKEERS
ONGEV AL- VERZEKERING- UITSLUITINGSGRONDEN- VERZWARING VAN HET RISICO- BE
OORDELING DOOR DE RECHTER 

De rechter die een geheel van feiten vaststelt en vervolgens beoordeelt of het gedrag van 
een partij in die omstandigheden een van de in de verzekeringsovereenkomst be
doelde uitsluitingsgronden uitmaakt en of dat gedrag een grove fout oplevert die ge
lijkgesteld kan worden met een opzettelijk feit, leidt geen gevolgtrekkingen af uit een 
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bekend feit om te besluiten tot een onbekend feit en grondt zijn beslissing dus niet op 
een feitelijk vermoeden.(Artt. 1349 en 1353 B.W.) 

(ROYALE BELGE N.V .. T. D ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.98.0539.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 juni 1998 gewezen door 
het Hof van Beroep te Brussel; 

Over het middel : schending van de artikelen 1349, 1353 van het Burgerlijk Wet
hoek en 16 van de wet van 10 (lees: 11) juni 1874 houdende titel X "Verzekeringen 
in het algemeen", boek 1 van het Wetboek van Koophandel, 

doordat het arrest, als antwoord op de conclusie van eiseres ten betoge dat ver
weerder een onmiskenbaar roekeloze daad in de zin van haar verzekeringspolissen en 
een grove fout heeft begaan op grond waarvan de dekking kan worden uitgesloten en 
tegen hem een regresvordering kan worden ingesteld, daar hij tegen meer dan 157 kmJ 
uur op de autosnelweg reed en trachtte het voertuig dat voor hem reed op een vierde 
vak in te halen, terwijl er maar drie rijstroken waren, tegengeworpen heeft "dat des
kundige Henricot overigens vaststelt, zonder dat zulks ( ... ) (verweerder) kan verscho
nen, dat de meeste weggebruikers op de plaats van het ongeval tegen meer dan 130 
km/uur rijden; dat hij schat dat (verweerder) tegen 157 km/uur rijdt op het ogen
blik dat hij de vangrail raakt; dat deskundige Henricot erop wijst (pagina 22 van zijn 
verslag), en zich aldus bij de verklaring van getuige V.E. aansluit, dat (verweerder), 
die achter V.E. kwam aangereden, plots gas heeft gegeven om de doorgang te kun
nen forceren; dat dit inhaalmanoeuvre op een vierde vak, bij een hoge snelheid op de 
betonnen rand die de derde rijstrook scheidt van de vangraillinks van de snelweg, ook 
al was die rand volgens getuige D.W. en volgens de foto's van deskundige Henricot breed 
genoeg, weliswaar tmrechtmatig was; dat evenwel uit de verklaring van getuige D.W. 
en uit de vaststellingen van deskundige Henricot volgt dat het ongeval in werkelijk
heid veroorzaakt zou zijn door het remmen (van verweerder) die zich gekneld voelde 
tussen het voertuig dat hij probeerde in te halen en de vangrail; dat (verweerders) schul
dig gedrag, in die feitelijke omstandigheden, niet kan worden aangemerkt als een daad 
van 'roekeloosheid' of'onmiskenbare roekeloosheid', die bij gebrek aan een definitie 
ervan in de verzekeringsovereenkomst, waarin die uitsluiting- op veelbetekende wijze 
- vermeld staat voor de 'weddenschappen' en de 'uitdagingen', begrepen moet wor
den in de gangbare betekenis van 'onvoorzichtige en overmoedige stoutmoedigheid' (zie 
Petit Larousse, 1998); dat 'in stoutmoedigheid zelf die idee van durf en brutaliteit ver
vat is, wat op zijn beurt verwijst naar onvoorzichtigheid' (ibidem); dat het ongeval en 
de gevolgen ervan blijkbaar te wijten zijn aan een aaneenschakeling van fouten die, 
zowel afzonderlijk als in hun geheel beschouwd, niet van die aard zijn dat ze de ver
plichting tot dekking van de verzekeraar kunnen uitsluiten; dat (verweerders) ge
drag, zoals het concreet bewezen is, evenmin een grove fout oplevert die gelijkge
steld kan worden met een opzettelijk feit en waarvan de verzekerde wist of moest weten 
dat zij tot een verzwaring van het verzekerde risico zou leiden"; en doordat het ar
rest, op die gronden, afwijzend heeft beschikt op het hoger beroep van eiseres en de 
beslissing heeft bevestigd van de eerste rechter die verweerders rechtsvordering ge
grond en de tegenvordering van eiseres ongegrond had verklaard; 

terwijl, eerste onderdeel, de rechter, hoewel de gevolgtrekkingen die hij uit de door 
hem vastgestelde feiten maakt aan zijn oordeel en aan zijn beleid worden overgela
ten (artikel 1353 van het Burgerlijk Wetboek), evenwel uit de aldus vastgestelde fei
ten geen gevolgtrekkingen mag maken waarvan de grondslag niet kan worden ge
rechtvaardigd; het arrest, in casu, zoals net is gezegd, uit de omstandigheid dat ''het 
ongeval in werkelijkheid veroorzaakt zou zijn door het remmen (van verweerder) die 
zich gekneld voelde tussen het voertuig dat hij probeerde in te halen en de vang
rail", afleidt dat verweerders gedrag neerkomt op een "aaneenschakeling van fou
ten" die, zowel afzonderlijk als in hun geheel beschouwd, niet kunnen worden aan
gemerkt als een daad van "roekeloosheid" of van "onmiskenbare roekeloosheid" en 
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evenmin een grove fout opleveren die gelijkgesteld kan worden met een opzettelijk feit; 
niet te begrijpen valt in hoeverre ofwaarom het remmen van verweerder "die zich ge
kneld voelde tussen het voertuig dat hij probeerde in te halen en de vangrail", erop 
zou wijzen dat zijn gedrag geen daad van "roekeloosheid" of"onmiskenbare roeke
loosheid" was, maar wel een aaneenschakeling van fouten die geen voortvarende on
verschrokkenheid of een grove fout opleveren die gelijkgesteld kan worden met een 
opzettelijk feit; het arrest, door die dubbele gevolgtrekking te maken die geenszins ge
rechtvaardigd kan worden door de feiten die het vermeldt, het wettelijk begrip fei
telijk vermoeden miskent (schending van de artikelen 1349 en 1353 van het Burger
lijk Wetboek); 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest beslist dat "(verweerders) schuldig gedrag, in 

die feitelijke omstandigheden, niet kan worden aangemerkt als een daad van 
'roekeloosheid' of 'onmiskenbare roekeloosheid' ( ... ); dat het ongeval en de ge
volgen ervan blijkbaar te wijten zijn aan een aaneenschakeling van fouten 
die, zowel afzonderlijk als in hun geheel beschouwd, niet van die aard zijn 
dat ze de verplichting tot dekking van de verzekeraar kunnen uitsluiten; dat 
(verweerders) gedrag, zoals het concreet bewezen is, evenmin een grove fout 
oplevert die gelijkgesteld kan worden met een opzettelijk feit en waarvan de 
verzekerde wist of moest weten dat zij tot een verzwaring van het verze
kerde risico zou leiden"; 

Overwegende dat het arrest door aldus uitspraak te doen geen gevolg
trekkingen afieidt uit een bekend feit om te besluiten tot een onbekend feit 
en zijn beslissing dus niet grondt op een feitelijk vermoeden maar wei be
oordeelt of verweerders gedrag een daad van roekeloosheid of onmisken
bare roekeloosheid in de zin van de verzekeringsovereenkomst oplevert en 
of dat gedrag een grove fout oplevert die gelijkgesteld kan worden met een 
(opzettelijk) feit; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 

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

23 juni 2000 - 1 e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslag
gever : de h. Mathieu - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. De Bruyn en Simont. 

Nr. 397 

1 e KAMER - 23 juni 2000 

1° HUUR VAN GOEDEREN- HANDELSHUUR- EINDE (OPZEGGING. HUURHERNIEUWING. 
ENZ.) - VERZOEKSCHRIFT TOT MINNELIJKE SCHIKKING- DAGV AARDING IN RECHTE- TER
MIJN- BEGIN. 

2° OVEREENKOMST- BESTANDDELEN- TOESTEMMING- HUUROVEREENKOMST- HER
NIEUWING- VOORW AARDELIJKE IN STEMMING - EENZIJDIGE HANDELING- VOORW AAR
DEN. 
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1 o De termijn van dertig dagen te rekenen van het antwoord van de verhuurder bin
nen welke de huurder, op straffe van verval, de rechter kan adieren, gaat in niet op 
de datum waarop de aangetekende brief van de verhuurder met diens antwoord op 
de vraag tot huurhernieuwing van de huurder ter post wordt afgegeven, maar vanaf 
de datum waarop die brief tegen ontvangstmelding aan de huurder is overhan
digd (1). (Art. 18, eerste lid, wet 30 april 1951.) 

2° De verhuurder die doet blijken dat hij enkel onder voorwaarden met een nieuwe 
huurovereenkomst wil instemmen, stelt daarbij een eenzijdige voor de huurder be
stemde handeling die slechts voltrokken is wanneer die wilsuiting ter kennis van de 
huurder is gebracht (2). 

(BRASSERIE DE L'UNION N.V. T. DRIVE IN DU COUVENT C.V.B.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.99.0395.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 17 november 1998 in ho
ger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi; 

Over het middel : schending van artikel 18, inzonderheid eerste lid, van de wet van 
30 april1951 op de handelshuurovereenkomsten, met het oog op de bescherming van 
de handelszaak, 

doordat het bestreden vonnis vaststelt dat eiseres, volgens een handels
huurovereenkomst, huurder was van een pand dat geexploiteerd werd als drank
slijterij en waarvan verweerster eigenaar was; dat eiseres in een brief van 4 maart 1996 
aan verweerster had gevraagd om de huur te hernieuwen; dat verweerster in een brief 
van 30 april 1996 verklaard had dat zij die hernieuwing niet kon aanvaarden, ten
zij onder sommige voorwaarden die zij vermeldde; dat die brief op 3 mei 1996 aan
getekend aan eiseres is verstuurd en volgens de ontvangstmelding op 6 mei 1996 bij 
eiseres is ingekomen; dat eiseres bij een op de griffie van het Vredegerecht te 
Seneffe neergelegd verzoekschrift van 4 juni 1996 verweerster tot minnelijke schik
king heeft opgeroepen; dat het proces-verbaal waarin is vastgesteld dat er geen min
nelijke schikking tot stand is gekomen, opgemaakt is op 9 juli 1996 en dat eiseres, bij 
exploot van 6 augustus 1996, verweerster heeft gedagvaard "teneinde de huur
hernieuwing te doen uitspreken onder de voorwaarden die vermeld zijn" in haar aan
bod van 4 maart 1996; dat het bestreden vonnis vervolgens het beroepen vonnis be
vestigt en de rechtsvordering niet ontvankelijk verklaart op grond dat, luidens artikel 
18, eerste lid, van de wet van 30 april1951, "de huurder, indien hij de voorstellen van 

(1) De procedurekwestie die door de voorziening was opgeworpen, betrof het tijdstip waarop 
het antwoord van de verhuurder als begin van de rechtsvordering moest worden geplaatst : de da
tum waarop zijn aangetekende brief ter post is afgegeven of die waarop de huurder de brief ont
vangt? Inzake pacht en in het raam van art. 1776 B.W. heeft het Hofreeds beslist dat, voor de be
rekening van de termijn van ten minste drie jaar waarbinnen de verpachter geen nieuwe opzegging 
van de pachtovereenkomst na de kennisgeving van een niet geldig verklaarde opzegging kan ge
ven, als datum van de kennisgeving van de bij ter post aangetekende brief gedane vorige opzeg
ging, niet de datum waarop de brief op de post is afgegeven in aanmerking komt, maar die waarop 
de geadresseerde van de briefkon kennisnemen, met name door de afgifte ervan aan zijn woon
plaats (Cass., 8 juni 1973, A. C., 1973, 983). 

(2) Zoals DE PAGE (dl. N, 3e uitg., 1972, nr. 792 a, B, 1 en 2) uiteenzet, geven de artt. 18 tot 20 
wet 30 april1951 het voorbeeld van de rechterlijke totstandkoming van een overeenkomst die bij 
de wet is opgelegd maar waarvan de voorwaarden, wanneer de partijen het niet eens zijn ge
raakt, door de rechter kunnen worden vastgesteld. Als de huurder de voorwaarden aanvaardt die 
in het antwoord van de verhuurder zijn uiteengezet, dan komt de overeenkomst onmiddellijk tot 
stand. In die omstandigheden vormt die wilsuiting, namelijk het antwoord van de verhuurder, een 
eenzijdige handeling die alleen voor de huurder bestemd is (zie inzake koop, over het eenzijdig ka
rakter van het beding van eigendomsvoorbehoud, Cass. 22 sept. 1994, AR 9517, nr. 395). 
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de verhuurder niet aanvaardt, op stra:ffe van verval, het geschil binnen dertig da
gen voor de rechter moet brengen (. .. ); dat aangenomen moet worden dat die ter
mijn van dertig dagen ingaat op de datum die de post vermeldt op de aan de huur
der verstuurde aangetekende brief' en dat de rechtsvordering van eiseres laattijdig 
is, aangezien zij die heeft ingesteld meer dan dertig dagen na de afgifte ter post van 
de aangetekende brief waarin verweerster de huurhemieuwing afhankelijk stelde van 
andere voorwaarden, 

terwijl, de verhuurder die de door de huurder gevraagde huurhernieuwing afhan
kelijk stelt van andere voorwaarden, luidens artikel14 van de wet van 30 april1951, 
binnen drie maanden na de aanvraag, bij aangetekende brief zijn antwoord ter ken
nis van de huurder moet brengen; luidens artikel 18, eerste lid, van die wet, indien 
de verhuurder de hemieuwing afhankelijk stelt van voorwaarden betre:ffende de huur
prijs, de bijdrage in de lasten, de wijze van genot of andere modaliteiten van de huur, 
en indien omtrent die voorwaarden onenigheid blijft bestaan, de huurder zich tot de 
rechter wendt binnen dertig dagen na het antwoord van de verhuurder, op stra:ffe van 
verval; die termijn van dertig dagen ingaat op de datum waarop de huurder de aan
getekende briefheeft ontvangen, niet op de datum waarop de verhuurder die briefter 
post heeft afgegeven; uit de artikelen 29 en 30 van die wet volgt dat de huurder die 
zich tot de rechter wendt vooraf een verzoekschrift tot minnelijke schilling moet in
dienen en dat genoemd verzoekschrift dezelfde gevolgen heeft als de dagvaarding, op 
voorwaarde dat deze wordt uitgebracht binnen dertig dagen na de dagtekening van 
het proces-verbaal waarbij wordt vastgesteld dat tussen de partijen geen minne
lijke schikking tot stand is gekomen; daaruit volgt dat het bestreden vonnis, aange
zien het vaststelt dat de aangetekende brief waarin verweerster de door eiseres ge
vraagde huurhernieuwing afhankelijk stelt van andere voorwaarden, ter post is 
afgegeven op 3 mei 1996 en volgens de ontvangstmelding op 6 mei 1996 bij eiseres is 
ingekomen, dat eiseres bij een op de griffie van het Vredegerecht te Sene:ffe neerge
legd verzoekschrift van 4 juni 1996 verweerster tot minnelijke schikking heeft op
geroepen en dat eiseres op 6 augustus 1996 een dagvaarding aan verweerster heeft 
uitgebracht nadat het proces-verbaal waarbij wordt vastgesteld dat geen minne
lijke schikking is tot stand gekomen op 9 juli 1996 was opgemaakt, op grand van de 
weergegeven redenen, niet wettig heeft kunnen beslissen dat de vraag van eiseres tot 
hemieuwing laattijdig was: 

Overwegende dat artikel18, eerste lid, van de wet van 30 april1951 op 
de handelshuurovereenkomsten de termijn van dertig dagen die voor de huur
der het verval van het recht op huurhernieuwing meebrengt, doet ingaan 
vanafhet ogenblik waarop de verhuurder hem bij exploot van gerechtsdeur
waarder of bij aangetekende brief de andere dan door de huurder voorge
stelde voorwaarden ter kennis brengt waarvan hij de hernieuwing afhan
kelijk stelt; 

Dat de verhuurder die doet blijken dat hij enkel onder die voorwaarden met 
de nieuwe huurovereenkomst wil instemmen, daarbij een eenzijdige voor de 
huurder bestemde handeling stelt die slechts voltrokken is wanneer het ant
woord van de verhuurder op de vraag tot hernieuwing ter kennis van de huur
der is gebracht; 

Overwegende dat uit het bestreden vonnis blijkt dat het antwoord van ver
weerster op de vraag van eiseres tot hernieuwing, gegeven is in een aan
getekende brief van 3 mei 1996 die, tegen ontvangstmelding, op 6 mei 1996 
aan eiseres is overhandigd; 

Dat het bestreden vonnis, door te beslissen dat de in artikel18, eerste lid, 
van de wet van 30 april1951 bedoelde termijn ingegaan is op 3 mei 1996, 
die wettelijke bepaling schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis; houdt 
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de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; 
verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen, zitting hou
dende in hoger beroep. 

23 juni 2000 - 1 e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslag
gever : de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal 
- Advocaat : mr. T'Kint. 

Nr. 398 

1 e KAMER - 23 juni 2000 

WEGVERKEER- WEGVERKEERSREGELEMENT VAN 01-12-1975- REGLEMENTSBEPALINEN
ARTIKEL 12-ARTIKEL 12.2- ARTIKEL 64- VOORRANG- VERPLICIITING TOT BIJZONDERE VOOR
ZICHTIGHEID - GEVOLG. 

Wanneer de rechter vermeldt dat de voorranghebbende bestuurder die toegeeft ver
strooid te zijn geweest, wettig van zijn voorrang gebruik heeft gemaakt, is zijn be
slissing dat er aan de zijde van een voorranghebbende bestuurder die een kruis
punt oprijdt of een oranjegeel knipperlicht voorbijrijdt geen {out bewezen is, niet naar 
recht verantwoord omdat die bestuurder niet ontslagen is van de verplichting tot bij
zondere voorzichtigheid die in het wegverkeersreglement is neergelegd en waarvan 
de niet-inachtneming een {out oplevert (1). 

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

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.99.0421.F) 

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

Over het middel: schending van de artikelen 8.3, 12.2, 64.1 van het koninklijk be
sluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het weg
verkeer en 149 van de gecoordineerde Grondwet, 

doordat het arrest vaststelt "dat de toegang tot het kruispunt waar het ongeval is 
gebeurd, normaal geregeld wordt door verkeerslichten die, op het ogenblik van het on
geval, op het oranjegeel knipperlicht stonden; dat niet betwist wordt dat, in begin
sel, voorrang van rechts gold"; dat het arrest overigens erop wijst "dat dit licht, krach
tens artikel 64 van het wegverkeersreglement, betekent 'dat het verkeerslicht met 
dubbele voorzichtigheid mag voorbij gereden worden, dat het de voorrangsregeling niet 
wijzigt"', en uit de ligging van de plaatsten en de gebodsborden die aan het kruis
punt staan afleidt dat het oversteken van de avenue de Diane in de richting van de 
allee des Amazones, zoals de eerste verweerder dat heeft gedaan, toegestaan was en 
kon gebeuren zonder een witte streep te moeten "dwarsen", zegt dat de eerste ver
weerder geen enkele fout heeft begaan die in oorzakelijk verband staat met het ver
keersongeval, zulks op grond "dat (de eerste verweerder) van de rechterkant van 

(1) Zie Cass., 8 nov. 1983, AR 7980, nr. 136, en 9 april 1986, AR 4821, nr. 483. 
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(eiser) kwam, die op de vierde rijstrook van de avenue de Diane reed; dat die be
stuurder doorgang moest verlenen aan de (eerste verweerder), die van rechts kwam, 
gelet op de omstandigheid dat de verkeerslichten op het oranjegeel knipperlicht ston
den; dater aan de zijde van de (eerste verweerder) geen enkele fout is bewezen en (dat) 
de omstandigheid dat hij, vlak na het ongeval, uiting gegeven heeft van een schuld
gevoel dat aan zijn verstrooidheid te wijten was, geen weerslag lijkt te hebben op de 
aansprakelijkheid voor het ongeval aangezien hij, omdat hij voorrang had, terecht van 
die voorrang gebruik heeft gemaakt", 

terwijl, eerste onderdeel, de verplichting tot bijzondere voorzichtigheid die wordt op
gelegd door artikel12.2 van het wegverkeersreglement aan de bestuurder die een kruis
punt oprijdt en door artikel 64 van dat reglement aan de bestuurder die een oran
jegeel knipperlicht voorbij rijdt, een reglementaire bepaling is die geldt voor iedere 
bestuurder, ongeacht ofhij voorrang heeft ofniet, en waarvan de niet-inachtneming 
een overtreding oplevert; de voorranghebbende bestuurder die, zoals in casu, toe
geeft dat hij verstrooid was toen hij het kruispunt opreed en het knipperlicht voor
bij reed, zeker de door beide artikelen opgelegde verplichting tot dubbele voorzich
tigheid niet is nagekomen; zodat het arrest, dat beslist dat de verstrooidheid waaraan 
de eerste verweerder zich op het ogenblik van de litigieuze feiten schuldig erkent, niet 
in oorzakelijk verband staat met het ongeval, omdat hij voorrang van rechts had, en 
derhalve, dat er aan zijn zijde geen enkele fout is bewezen, niet naar recht is ver
antwoord (schending van de artikelen 12.2 en 64 van het wegverkeersreglement); 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de verplichting tot bijzondere voorzichtigheid die neer
gelegd is in de artikelen 12.2 en 64.1 van het wegverkeersreglement voor alle 
bestuurders die een kruispunt oprijden of die een oranjegeel knipperlicht voor
bij rijden, een reglementaire bepaling is waarvan de niet-inachtneming een 
overtreding oplevert; dat de voorranghebbende bestuurder dan ook niet ont
slagen is van de verplichting de door de omstandigheden geboden veilig
heidsmaatregelen te nemen om een ongeval te voorkomen; 

Overwegende dat het arrest, door te oordelen dat "de omstandigheid dat 
(de eerste verweerder), vlak na het ongeval, uiting gegeven heeft van een 
schuldgevoel dat aan zijn verstrooidheid te wijten was, geen weerslag lijkt 
te hebben op de aansprakelijkheid voor het ongeval aangezien hij, omdat hij 
voorrang had, terecht van die voorrang gebruik heeft gemaakt", zijn beslis
sing dat "aan de zijde van de (verweerder) geen enkele fout is bewezen" niet 
naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er grand bestaat tot onderzoek van het tweede 
onderdeel dat niet tot ruimere cassatie kan leiden, vernietigt het bestre
den arrest, behalve in zoverre het, enerzijds, uitspraak doet over het ge
ding tussen eiser en de stad Brussel alsook over de kosten van dat geding, 
anderzijds, beslist dat eiser een fout heeft begaan die in oorzakelijk ver
band staat met het ongeval; beveelt dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kos
ten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik. 

23 juni 2000 - 1 e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslag
gever : de h. Storck- Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal 
- Aduocaat : mr. Delahaye. 
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Nr. 399 

1 e KAMER - 23 juni 2000 

1 o VERZEKERING- LANDVERZEKERING- VERZEKERAAR- VORDERING TOT TERUGBETA
LING- VOORAFGAANDE KENNISGEVING- WETTELIJKE VERPLICHTING- ACCESSORIUM VAN 
EEN CONTRACTUEEL RECHT- WERKING VAN DE WET IN DE TIJD. 

2° WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- WERKING IN DE TIJD EN 
IN DE RUIMTE- WERKING IN DE TIJD- LANDVERZEKERING- VERZEKERAAR- VORDERING TOT 
TERUGBETALING- VOORAFGAANDE KENNISGEVING- WETTELIJKE VERPLICHTING- ACCES
SORIUM VAN EEN CONTRACTUEEL RECHT- TOEPASSELIJKE WET. 

1 o en 2° De wettelijke verplichting voor de verzekeraar om de verzekeringnemer of, in 
voorkomend geval de verzekerde die niet de verzekeringnemer is, voorafgaandelijk 
·kennis te geven van zijn voornemen om een vordering tot terugbetaling in te stel
len, is een modaliteit van de uitoefening van die rechtsvordering die gegrond is op 
de contractuele verbintenis van de verzekerde, zodat die verbintenis onder dezelfde 
wet als de vordering tot terugbetaling valt (1). (Art. 88, tweede lid, wet 25 juni 1992.) 

(D ... T. ZURICH N.V) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.99.0436.F) 

RET HOF; - Gelet op bet bestreden arrest, op 25 november 1998 gewe
zen door bet Hof van Beroep te Luik; 

Over het middel : schending van artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek en misken
ning van het daarin neergelegde algemeen rechtsbeginsel dat de wet geen terugwer
kende kracht heeft, schending van de artikelen 1134 van het Burgerlijk Wetboek, 88, 
tweede lid, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en 3 van 
het koninklijk besluit van 24 augustus 1992 tot vaststelling van de datum van in
werkingtreding van de bepalingen van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekerings
overeenkomst, 

doordat het arrest verweersters oorspronkelijke rechtsvordering ontvankelijk en ge
grond verklaart en eiser veroordeelt om haar het bedrag van 426.636 frank te beta
len, plus de moratoire interest tegen de wettelijke rentevoet met ingang van 24 sep
tember 1994, op grand van alle redenen die hier als volledig weergegeven worden 
beschouwd, en met name,"(. .. ) dat (eiser) tevergeefs aanvoert dat artikel88, tweede 
lid, van de wet van 25 juni 1992, volgens hetwelk de verzekeraar die tegen zijn ver
zekerde verhaal instelt in de gevallen waarin voornoemd artikel 88, eerste lid, voor
ziet, op straffe van verval van zijn recht van verhaal verplicht is kennis te geven van 
zijn voornemen om verhaal in te stellen, afzonderlijk genomen, een wettelijke en niet 
een contractuele verplichting is, op grond van een onmiddellijk toepasselijke wets
bepaling; ( ... ) dat die redenering geen rekening houdt met de noodzakelijke correla
tie die aan het gehele artikel 88 ten gronde ligt, namelijk dat in het eerste lid con
tractueel is bedongen dat de verzekeraar de mogelijkheid krijgt om verhaal in te stellen, 
met daaraan gekoppeld de wettelijke verplichting om van dat verhaal kennis te ge
ven, maar enkel als modaliteit van een rechtsvordering die contractueel blijft; dat die 

(1) Over de contractuele grondslag van de regresvordering, zie Cass., 5 sept. 1980, A. C. 1980-
81, nr. 12; over de noodzaak van een contractueel beding om de regresvordering te kunnen uit
oefenen, zie Cass., 17 juni 1965, Bull. en Pas., I, 1965, 1130; over de kwestie in haar geheel, raad
pleeg B. DUBmssoN, "A propos de la nature et du regime juridique de !'action recursoire de l'assureur 
R.C. Auto", R.G.A.R., 1988, nr. 1131, nrs. 10 tot 35, p. 1 verso tot 5 verso; over de toepassing van 
de wet in de tijd inzake contracten, zie Cass., 13 mei 1996, AR C.94.0210.F, nr. 170. 
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wettelijke verplichting, die een accessorium is van de overeenkomst, daarmee ver
bonden blijft wat de toepassing van de wet in de tijd betreft, zo niet loopt men het ri
sico dat de contractuele opzet zoals hij bestond v66r de inwerkingtreding van de nieuwe 
wet, vervormd wordt", 

terwijl artikel 88, tweede lid, van de wet van 25 juni 1992 bepaalt dat de verze
keraar op straffe van verval van zijn recht van verhaal verplicht is de verzekering
nemer of, in voorkomend geval, de verzekerde die niet de verzekeringnemer is, ken
nis te geven van zijn voornemen om verhaal in te stellen zodra hij op de hoogte is van 
de feiten waarop dat besluit gegrond is; die wetsbepaling, met toepassing van arti
kel 3 van het koninklijk besluit van 24 augustus 1992, in werking is getreden op 1 ja
nuari 1993, dus v66r het litigieuze ongeval van 17 januari 1993; ingevolge artikel 2 
van het Burgerlijk Wetboek, een nieuwe wet van toepassing is op de toestanden die 
na haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen van on
der de vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen of die voortduren onder vi
geur van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds on
herroepelijk vastgestelde rechten; met toepassing van artikel 1134 van het Burgerlijk 
Wetboek, inzake overeenkomsten, de oude wet weliswaar van toepassing blijft, ten
zij de nieuwe wet van openbare orde is of uitdrukkelijk bepaalt dat ze geldt voor de 
lopende overeenkomsten; er in casu een onderscheid moet worden gemaakt tussen de 
bepalingen van de wet van 25 juni 1992 waarin de overeenkomsten worden gewij
zigd die gesloten zijn v66r haar inwerkingtreding, waarop de overgangsbepalingen in 
artikel 148 van voornoemde wet van toepassing zijn, en de verbintenissen die geen ver
b and houden met voordien bestaande contractuele bepalingen, maar eraan toege
voegd worden krachtens de wet en dus van toepassing zijn vanaf hun inwerkingtre
ding; de verplichting die opgelegd is door het in het middel aangewezen artikel 88, 
tweede lid, een dergelijke creatie van de wet is, net als het eigen recht van de bena
deelde, de regeling van de tegenstelbaarheid van de excepties, nietigheid en verval van 
recht, het recht van verhaal van de verzekeraar op de verzekeringnemer, waarbij de 
verplichting voor de verekeraar om kennis te geven van zijn voornemen om verhaal 
in te stellen slechts een modaliteit is; die verplichting overigens geen afbreuk doet aan 
de reeds bestaande contractuele opzet, aangezien zij de wederzijdse prestaties van de 
partijen niet wijzigt; verweerster derhalve, overeenkomstig artikel88, tweede lid, dat 
van toepassing is geworden zodra het in werking trad, namelijk v66r het ongeval, ver
plicht was eiser kennis te geven van haar voornemen om de regresvordering in te stel
len; het arrest derhalve, aangezien het beslist "dat de nieuwe wet, met name arti
kel 88 ervan, niet van toepassing is op dit geschil", alle in het middel aangewezen 
wetsbepalingen schendt : 

Overwegende dat artikel 88, eerste lid, van de wet van 25 juni 1992 op de 
landverzekeringsovereenkomst bepaalt dat de verzekeraar zich, voor zo
ver hij volgens de wet of de verzekeringsovereenkomst de prestaties had kun
nen weigeren ofverminderen, een recht van verhaal kan voorbehouden te
gen de verzekeringnemer en, indien daartoe grand bestaat, tegen de 
verzekerde die niet de verzekeringnemer is; 

Dat de verzekeraar, luidens het tweede lid van dat artikel, op straffe van 
verval van zijn recht van verhaal verplicht is de verzekeringnemer of, in voor
komend geval, de verzekerde die niet de verzekeringnemer is, kennis te ge
ven van zijn voornemen om verhaal in te stellen zodra hij op de hoogte is van 
de feiten waarop dat besluit gegrond is; 

Overwegende dat die bepalingen ingevolge artikel 3 van het koninklijk be
sluit van 24 augustus 1992 tot vaststelling van de datum van inwerking
treding van de bepalingen van de wet van 25 juni 1992 op de land
verzekeringsovereenkomst, op 1 januari 1993 in werking zijn getreden; 

Overwegende dat een nieuwe wet, in de regel, niet aileen van toepas
sing is op de toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook 
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op de toekomstige gevolgen van onder de vroegere wet ontstane toestan
den die zich voordoen of die voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor 
zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastge
stelde rechten; 

Dat, inzake overeenkomsten, de oude wet evenwel van toepassing blijft, 
tenzij de nieuwe wet van openbare orde is of uitdrukkelijk bepaalt dat ze geldt 
voor de lopende overeenkomsten; 

Overwegende dat ingevolge de bepalingen van artikel148, §§ 1 en 2, van 
de wet van 25 juni 1992, die, overeenkomstig artikel 1 van het koninklijk be
sluit van 24 augustus 1992, in werking zijn getreden op 21 september 1992, 
de bepalingen van die wet op de verzekeringsovereenkomsten die aange
gaan zijn voor de inwerkingtreding van die bepalingen, pas van toepas
sing zijn vanaf de dag van de wijziging, de vernieuwing, de verlenging of de 
omzetting van die overeenkomst, of wanneer een van die omstandigheden niet 
aanwezig is, vanaf de eerste dag van de vijftentwintigste maand volgend op 
die waarin de wet is bekendgemaakt, dus op 1 september 1994; 

Overwegende dat het arrest, zonder deswege bekritiseerd te worden, vast
stelt, enerzijds, dat de verzekeringspolis die de partijen bindt, op 12 juni 1990 
gesloten is en dat er, na de inwerkingtreding van de wet van 25 juni 1992, 
met betrekking tot die polis een schorsend aanhangsel is opgemaakt dat geldt 
vanaf 18 januari 1993, anderzijds, dat het ongeval ten gevolge waarvan ver
weerster van eiser de terugbetaling heeft gevorderd van de bedragen die zij 
aan de slachtoffers heeft uitgekeerd, op 17 januari 1993 gebeurd is; 

Dat het beslist dat de wet van 25 juni 1992, overeenkomstig haar arti
kel148, § 1, pas vanaf 18 januari 1993 op de overeenkomst van toepas
sing is geworden en dat, aangezien artikel 88, tweede lid, van die wet niet 
van toepassing was, de vordering ontvankelijk is hoewel verweerster eiser 
geen kennis heeft gegeven van haar voornemen om verhaal in te stellen; . 

Overwegende dat, enerzijds, de rechtsvordering van de verzekeraar te- , 
gen de verzekerde tot terugbetaling van de bedragen die hij aan de slacht- . 
offers van een ongeval heeft betaald terwijl hij zijn prestaties ingevolge de : 
wet of de verzekeringsovereenkomst had kunnen weigeren of vermin de- ' 
ren, wat veronderstelt dat de overeenkomst in die mogelijkheid voorziet ge- ' 
grond is op de contractuele verbintenis van de verzekerde; / 

Dat die rechtsvordering bijgevolg geregeld blijft door de wet onder vi
geur waarvan de overeenkomst is gesloten, zolang een nieuwe wet niet van 
toepassing is op de overeenkomst waarin die rechtsvordering is bedongen; 

Dat, anderzijds, een modaliteit van de uitoefening van die rechtsvorde
ring, zoals de in artikel 88, tweede lid, van de wet van 25 juni 1992 voor
geschreven voorafgaande kennisgeving, onder dezelfde wet valt als de rechts
vordering zelf; 

Overwegende dat het arrest, door te beslissen "dat de wet, met name ar
tikel 88 ervan, niet van toepassing is op (het) geschil", de wetsbepalingen en 
het algemeen rechtsbeginsel waarvan de schending en de miskenning in het 
middel worden aangevoerd, juist toepast; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 
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23 juni 2000 - 1 e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslag
gever : de h. Storck- Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. Draps en Gerard. 

Nr. 400 

1 e KAMER - 23 juni 2000 

1° WRAKING- BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS- BEROEPSKAMER- HOGE 
GRAAD VAN VIJANDSCHAP- BEGRIP. 

2° WRAKING- BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS- BEROEPSKAMER
WRAKINGSGROND- VOORWAARDE. 

1 o De omstandigheden dat de voorzitter van de beroepskamer, die heeft kennis
genomen van een beroep tegen twee beslissingen van de uitvoerende kamer waar
bij de wraking van bepaalde leden van die kamer worden verworpen, een verslag
gever aanwijst conform de regels die in tuchtzaken gelden, en dat laatstgenoemde in 
zijn verslag vermeldt dat het door eiser opgegeven adres het laatst gegeven adres is, 
wijzen niet op een hoge graad van vijandschap (1). (Art. 828, 11°, Ger.W.) 

2° De rechter is niet verplicht zich van de zaak te onthouden, wanneer uit geen en
kel aan de beoordeling van het Hof van Cassatie voorgelegd stuk blijkt dat hi} op de 
hoogte was van een tegen hem bestaande wrakingsgrond.(Art. 831 Ger.W.) 

(P ... T. BEROEPSINSTITUUT VOOR VASTGOEDMAKELAARS) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.00.0270.F) 

HET HOF; - Gelet op de met redenen omklede en op 14 maart onder
tekende akte, die bij ter post aangetekende brief is gezonden aan de secre
taris van de Franstalige beroepskamer van het Beroepsinstituut van Vastgoed
makelaars en waarbij eiser de wraking voorstelt van de heren Philippe de 
Callatay, voorzitter van die kamer, en Pierre Godts, plaatsvervangend lid van 
voornoemde kamer, die in de zaak als verslaggever is aangewezen; 

Gelet op de door P. Godts op 17 maart 2000 en door Ph. de Callatay op 20 
maart 2000 gedane verklaringen waarbij zij, met opgave van redenen, wei
geren zich van de zaak te onthouden; 

Overwegende dat de Franstalige beroepskamer van het Beroepsinstituut 
van Vastgoedmakelaars heeft kennis genomen van het hager beroep van ei
ser tegen twee beslissingen van de uitvoerende kamer waarbij de door ei
ser voorgestelde wrakingen van bepaalde leden van die kamer worden ver
worpen; 

Overwegende dat eiser de voorzitter van de beroepskamer in hoofdzaak ver
wijt dat hij, ofschoon dat rechtscollege enkel uitspraak diende te doen over 
de vordering tot wraking van sommige leden van de uitvoerende kamer, in 

(1) De opgave van het adres was fonneel betwist door de wrakende partij die de gewraakte par
tij verweet dat feit tach in aanmerking te hebben genomen. 
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de zaak een verslaggever heeft aangewezen die hem verslag moest uitbren
gen zoals in tuchtzaken is bepaald bij de artikelen 49 en 55, § 2, van het ko
ninklijk besluit van 27 november 1985 tot bepaling van de regels inzake de 
organisatie en de werking van de beroepsinstituten die voor de dienstver
lenende intellectuele beroepen zijn opgericht; dat hij de verslaggever ver
wijt dat hij in het door hem aan de voorzitter gerichte verslag achter het adres 
van eiser de vermelding "(laatst gegeven adres)" heeft aangebracht; 

Overwegende dat die feiten niet wijzen op de in artikel 828-11 a van het Ge
rechtelijk Wetboek bedoelde hoge graad van vijandschap die volgens eiser 
daaruit blijkt en waarop hij zijn vordering grondt; 

Overwegende voor het overige dat Ph. de Callatay en P. Godts niet ge
houden waren zich van de zaak te onthouden, aangezien uit geen enkel, aan 
de beoordeling van het Hof voorgelegd stuk blijkt dat zij iets afwisten van 
een tegen hen bestaande wrakingsgrond; 

Om die redenen, verwerpt de wraking, wijst de gerechtsdeurwaarder Jac
ques Lambert, wiens kantoor gevestigd is te Elsene, rue Renier Chalon, 46, 
aan om, op verzoek van de griffier, het arrest aan de partijen te betekenen 
binnen vierentwintig uur; veroordeelt eiser in de kosten. 

23 juni 2000- 1 e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslag
gever : de h. Storck- Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal. 

Nr. 401 

3e KAMER - 26 juni 2000 

1 a RECHTEN VAN DE MENS - INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLl· 
TIEKE RECHTEN -ARTIKEL 14 -ADMINISTRATIEVE SANCTIE INZAKE BELASTINGEN- STRAF
SANCTIE - BEGRIP. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN- VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP- GELIJK
HEID VAN DE BELGEN VOOR DE WET- NffiT-DISCRIMINATIE IN HET GENOT VAN DE AAN DE BEL
GEN TOEGEKENDE RECHTEN EN VRIJHEDEN- ARBITRAGEHOF- PREJUDICIELE VRAAG. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN- VOORZIENING IN CASSATffi- GELIJKHEID VAN DE BEL
GEN VOOR DE WET- NIET-DISCRIMINATIE IN RET GENOT VAN DE AAN DE BELGEN TOEGE
KENDE RECHTEN EN VRIJHEDEN - ARBITRAGEHOF- PREJUDICIELE VRAAG. 

4 a ARBITRAGEHOF- CASSATIEMIDDEL- PREJUDICIELE VRAAG- HOF VAN CAS SA TIE -

VERPLICHTING. 

5° PREJUDICIEEL GESCHIL- ARBITRAGEHOF- CASSATIEMIDDEL- HOF VAN CASSA

TIE - VERPLICHTING. 

1 a Om te beslissen of een administratieve sanctie inzake belastingen een strafsanctie 
is in de zin van art. 14 I. V.B.P.R., moet nagegaan worden of ze zonder onderscheid 
elke belastingplichtige en niet slechts een bepaalde groep met een particulier sta
tuut betreft, een bepaald gedrag voorschrijft en op de naleving ervan een sanctie stelt, 
niet alleen maar een vergoeding in geld van een schade betreft, maar essentieel er
toe strekt te straffen om de herhaling van soortgelijke handelingen te voorkomen, op 
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een norm met een algemeen karakter is gegrond, waarvan het oogmerk tezelfder
tijd preventief en repressief is en of ze zwaar is gelet op het bedrag; als na onder
zoek van al die gegevens blijkt dat de repressieve aspecten overheersen, moet de ad
ministratieve sanctie in belastingzaken aangemerkt worden als een strafsanctie in 
de zin van de voormelde internationale rechtsregel (1). (Art. 14 I.VB.P.R.) (Impli
ciet.) 

2°, 3°, 4° en 5° Wanneer voor het Hofvan Cassatie in een middel een vraag als be
doeld in art. 26, § 1, 3, Bijzondere Wet Arbitragehof wordt opgeworpen, te dezen de 
vraag of de wet op de rechtsmiddelen inzake inkomstenbelastingen de in voor
noemde bijzondere wet aangegeven grondwetsbepalingen schendt, moet het Hof van 
Cassatie in de regel het Arbitragehof verzoeken over die vraag uitspraak te doen (2). 
(Artt. 278 tot 292 W.I.B. (1964); artt. 377 tot 391 W.I.B. (1992) (3); art. 26 Bijzon
dere Wet Arbitragehof.) 

(M ... E.A. T. BELGISCHE STAAT - MINISTER VAN FIN ANCIEN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. F.99.0142.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 juni 1999 gewezen door 
het Hof van Beroep te Luik; 

Over het eerste middel: schending van artikel149 van de Grondwet, 

doordat het arrest, in substantie, heeft vastgesteld dat het geschil betrekking heeft 
op de aanslagen die in de personenbelasting ten aanzien van de eisers voor de aanslag
jaren 1991 tot 1993 zijn vastgesteld; dat de administratie heeft geoordeeld dat ei
ser, die het beroep van notaris uitoefent, bij de Generale Bank priveleningen aan gun
stige financiele voorwaarden had gesloten wegens de contacten die hij beroepshalve 
met die bank onderhield; dat de administratie de waarde van het aldus verkregen voor
deel heeft geraamd en dat voordeel heeft belast als een voordeel van alle aard dat 
bedrijfsinkomsten oplevert en het arrest vervolgens de voorziening van de eisers ver
werpt, 

terwijl de eisers in hun gedinginleidend verzoekschrift hebben betoogd dat "getwij
feld kan worden aan de toepassing van de wetgeving inzake voordelen in natura, in 
zoverre de bank de (eisers) niets heeft gegeven maar aileen de haar verschuldigde in
teresten, die zij had kunnen aanrekenen, heeft gecompenseerd met de verschul
digde interesten, die zij had kunnen betalen; dat de (eisers) dus geen enkel bijzon
der voordeel hebben genoten"; het arrest, door geen enkele grond, voornoemd 
verweermiddel van de eisers beantwoordt; het arrest derhalve niet regelmatig met re
denen is omkleed : 

(1) Cass., 25 mei 1999, A.R. P.99.0517.N, nr. 307; zie Cass., 29 sept. 1997, A.R. F.96.0082.F, nr. 
371, met cone!. O.M., in Bull. en Pas., 1997, I, nr. 371, inz. blz. 907 en 908; 5 feb. 1997, A.R. 
C.97.044l.N, nr. 67, met cone!. adv.-gen. Goeminne, in Bull. en Pas., 1997, I, nr. 67; 5 feb. 1999, 
A.R. C.98.0398.N, nr. 68; zie ook Cass., 21 feb. 1990, A.R. 7667, nr. 374; 5 april1996, ver. k., A.R. 
A.94.0002.F, nr. 111. Uit de rechtsleer van voormeld arrest van 25 mei 1999 van het Hofvolgt dat 
het al dan niet als een strafsanctie kwalificeren m.n. afhangt van feitelijke gegevens, zoals de zwaar
wichtigheid van de sanctie t.o.v. het bedrag ervan. Daar eiser dat geschil niet voor de bodem
rechter had opgeworpen, verplichtte het vierde onderdeel van het tweede middel het Hof om zelf 
die feitelijke gegevens nate gaan, waarvoor het niet bevoegd was, ook al raakt art. 14.5 I.V:B.P.R., 
binnen de grenzen van het door Belgie hieromtrent gemaakte voorbehoud, de openbare orde. Het 
tweede middel was derhalve in zoverre niet ontvankelijk. Om aldus te beslissen, diende het Hof 
in zijn denkwijze uiteraard impliciet van de in de samenvatting vervatte regel uit te gaan. 

(2) Cass., 28 feb. 2000, A.R. F.99.0003.F, nr. 145. 

(3) Art. 377 tot 391, v66r de opheffing ervan bij art. 34, wet 15 maart 1999, B.S. 27 maart 1999, 
blz. 9882 e.v. 
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Overwegende dat het middel, dat niet opkomt tegen de beslissing van het 
arrest om de voorziening van de eiseres onontvankelijk te verklaren, niet ont
vankelijk is, in zoverre het door haar wordt aangevoerd; 

Overwegende dat het arrest, voor het overige, het middel waarin eiser be
twistte dat hij een bijzonder voordeel had genoten, beantwoordt door erte
genover te stellen dat hij van zijn bank een "bijzonder voordelige" interest
voet verkregen had; 

Dat het middel, in zoverre, feitelijke grondslag mist; 

Over het tweede middel : schending van de artikelen 10, 1i van de Grondwet, 6.1 van 
het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de 
funtlamentele vrijheden, goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, 14.1 en 14.5 van het 
Internationaal Verdrag van 19 december 1966 inzake burgerrechten en politieke rech
ten, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981, 

doordat het hof van beroep het beroep van de eisers tegen de beslissing van de ge
westelijke belastingdirecteur over hun bezwaarschrift tegen de aanslagen in de 
personenbelasting, met inbegrip van de door de administratie toegepaste verhogin
gen van 50 pet., verwerpt en uitspraak doet met toepassing van de rechtspleging zo
als zij is geregeld in de artikelen 278 tot 286 en 293 van het Wetboek van de inkom
stenbelastingen (1964) (wat het aanslagjaar 1991 betreft) en in de artikelen 377 tot 
385 en 392 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (wat de aanslag
jaren 1992 en 1993 betreft) en zich bijgevolg bevoegd verklaart om in eerste en laat
ste aanleg uitspraak te doen over het geschil betreffende die aanslagen en die ver
hogingen, met toepassing van een rechtspleging die de belastingplichtige, in de regel, 
verbiedt grieven aan de rechter voor te leggen die hij niet aan de dire,cteur heeft voor
gelegd, 

terwijl de gewestelijke directeur van de belastingen of de door hem gedelegeerde amb
tenaar als administratieve overheid uitspraak doet over de bezwaren tegen de aan
slagen in de personenbelasting; het beroep in belastingzaken, zoals het is geregeld in 
de artikelen 278 tot 286 en 293 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964) 
of in de artikelen 377 tot 385 en 392 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 
1992, bijgevolg de enige mogelijkheid van jurisdictioneel beroep is tegen de aansla-

. gen in de personenbelasting en tegen de door de administratie toegepaste verhogin
gen; 

eerste onderdeel, artikel 278, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelas
tingen (1964) of 377, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, 
door de mogelijkheid in te perken om in het kader van dat beroep nieuwe grieven aan 
te voeren, de belastingplichtigen zonder enige redelijke grand het onbeperkte juris
dictioneel rechtsmiddel ontneemt dat zowel door de belastingplichtigen die een ge
lijkwaardig economisch belang vertegenwoordigen als door de andere rechtszoeken
den kan worden gehanteerd; die bepaling bijgevolg de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet schendt; het hofvan beroep die grondwetsbepalingen schendt, daar het uit
spraak doet zonder die bepaling terzijde te laten en zonder de eisers ervan op de hoogte 
te brengen dat zij nieuwe grieven konden voorleggen zonder dat zij de in die bepa
ling bedoelde beperkingen in acht dienden te nemen; 

tweede onderdeel, de rechtspleging geregeld in de artikelen 278 tot 286 en 293 van 
het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964) of in de artikelen 377 tot 385 en 392 
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, het hofvan beroep aanwijst om 
kennis te nemen van dat beroep, zodat zij de belastingplichtigen in de personen
belasting zonder enige redelijke grand de onbeperkte rechtspraak in twee instan
ties ontzegt die, in de regel, genoten wordt door de aan andere belastingen onder
worpen belastingplichtigen en door de andere rechtszoekenden, met inbegrip van 
degenen waarvan het vermogen door andere bestuurlijke handelingen getroffen wordt; 
die bepalingen bijgevolg de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden; het hofvan 
beroep, dat met toepassing van die bepalingen uitspraak doet, of zich althans be
voegd verklaart om in eerste en laatste aanleg over het geschil uitspraak te doen, de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt; 

derde onderdeel, artikel 278, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelas
tingen (1964) of 377, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, 
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door de mogelijkheid in te per ken om in het kader van dat beroep nieuwe grieven aan 
te voeren, de personen aan wie de administratie een belastingverhoging oplegt, zon
der enige redelijke grand een onbeperkt rechtsmiddel ontzegt dat zij tegen die sane
tie hadden kunnen instellen; die bepaling bijgevolg de artikelen 10 en 11 van de Grand
wet, 6.1 van het voormelde verdrag van 4 november 1950 en 14.1 van het hiervoor 
vermelde verdrag van 19 december 1966 schendt, welke bepalingen het recht op een 
eerlijk proces voor een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie waar
borgen; het hof van beroep bijgevolg de voormelde artikelen van de Grondwet en van 
de hierboven vermelde verdragen schendt, daar het uitspraak doet zonder die bepa
ling terzijde te laten en zonder de eisers ervan op de hoogte te brengen dat zij nieuwe 
grieven konden aanvoeren zonder dat zij aan de in dat artikel bedoelde voorwaar
den dienden te voldoen; 

vierde onderdeel, de rechtspleging die geregeld is in de artikelen 278 tot 286 en 293 
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964) of 377 tot 385 en 392 van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, het hofvan beroep aanwijst om van dat 
beroep kennis te nemen, zodat zij de personen aan wie de administratie een belasting
verhoging oplegt, zonder enige redelijke grand een onbeperkte rechtspleging in twee 
instanties ontzegt; die bepalingen aldus de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en 14.5 
van voornoemd verdrag van 19 december 1966 schenden; het hofvan beroep de voor
melde artikelen van de Grondwet en van dat verdrag schendt, in zoverre het met toe
passing van die bepalingen uitspraak doet of zich althans bevoegd verklaart om in eer
ste en laatste aanleg over het geschil uitspraak te doen : 

Overwegende dat het middel, in zoverre het door eiseres wordt aange
voerd, om dezelfde als de onder het eerste middel vermelde reden niet ont
vankelijk is; 

Over de overige punten van het middel : 
Wat het eerste en derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, niet 

blijkt dat het hofvan beroep enige grief van eiseres heeft verworpen op grond 
van artikel 278, tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen (1964) of op grond van artikel377, tweede lid, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (1992), of dat eiser een grief heeft willen opwerpen die 
wegens de bij die bepalingen opgelegde beperkingen niet kon worden toe
gestaan; 

Dat die onderdelen feitelijke grondslag missen; 
En overwegende dat, bijgevolg, de prejudiciele vragen die eiser tot sta

ving van de in die onderdelen uiteengezette grieven voorstelt, niet aan het 
Arbitragehof hoeven te worden gesteld; 

Wat het tweede en het vierde onderdeel betreft: 
In zoverre het vierde onderdeel de schending aanvoert van artikel14.5 van 

het lnternationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, op
gemaakt te New York op 19 december 1966 en goedgekeurd bij de wet van 
15 mei 1981: 

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat eiser voor het hof van beroep heeft betoogd dat de hem opge
legde belastingverhoging, die door de belastingwet als een administra
tieve sanctie omschreven wordt, een strafsanctie is in de zin van de val
gens hem geschonden verdragsbepaling; dat het hof van beroep niet uit eigen 
beweging over die vraag uitspraak heeft gedaan; 

Dat het onderzoek ervan een beoordeling van feitelijke gegevens veron
derstelt die de bevoegdheden van het Hof overschrijdt; 

Dat het vierde onderdeel, bijgevolg, in zoverre het de schending aan
voert van artikel14.5 van het lnternationaal Verdrag inzake burgerrech
ten en politieke rechten, nieuw en derhalve niet ontvankelijk is; 
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In zoverre het tweede en het vierde onderdeel de schending aanvoeren van 
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet : 

Overwegende dat, krachtens artikel 276, eerste lid, van het Wethoek van 
de lnkomstenhelastingen (1964) ofkrachtens artikel375, eerste lid, van het 
Wethoek van de Inkomstenhelastingen 1992, de directeur van de helastin
gen of de door hem gedelegeerde amhtenaar uitspraak doet over de hezwa
ren van de helastingplichtigen tegen de aanslagen in de personenhelasting; 

Overwegende dat hetArhitragehof, in zijn arrest nr. 67/98 van 10 juni 1998, 
voor recht zegt dat, in de interpretatie volgens welke artikel366 van het Wet
hoek van de Inkomstenhelastingen 1992 aan de directeur der helastingen een 
rechtsprekende opdracht toevertrouwt, de artikelen 366 tot 377 van dat wet
hoek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden, doordat zij een 
rechtsprekende opdracht toevertrouwen aan een overheid die niet doet hlij
ken van de waarhorgen van onafhankelijkheid en ohjectieve onpartijdig
heid, en doordat zij niet voorzien in een procedure van wraking, terwijl de
zelfde artikelen van het Wethoek van de Inkomstenhelastingen 1992, in de 
interpretatie volgens welke voornoemd artikel 366 een administratief he
roep voor een administratieve overheid instelt, de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet niet schenden; 

Overwegende dat de regering, die lering wou trekken uit het arrest van 
het Arhitragehof, tijdens de hehandeling van het wetsontwerp dat zou lei
den tot de wet van 15 maart 1999 betreffende de heslechting van fiscale ge
schillen, twee amendementen heeft neergelegd waaruit respectievelijk de ar
tikelen 32 en 98 van die wet zijn ontstaan; 

Overwegende·dat artikel375, eerste lid, van het Wethoek van de Inkom
stenhelastingen 1992, zoals het is gewijzigd hij artikel32 van de wet van 15 
maart 1999, en dat, krachtens artikel 97, eerste lid, van die wet, vanafhet 
aanslagjaar 1999 in die versie in werking is getreden, voortaan hepaalt dat 
de directeur van de helastingen of de door hem gedelegeerde amhtenaar als 
administratieve overheid uitspraak doet hij met redenen omklede heslis
sing over de door de helastingplichtige aangevoerde grieven; 

Overwegende dat artikel 98 van de wet van 15 maart 1999, dat even
eens bepaalt dat de directeur van de helastingen of de door hem gedele
geerde amhtenaar in zijn hoedanigheid van administratieve overheid over 
de hezwaarschriften heslist, hij ontstentenis van een hijzondere overgangs
hepaling van die wet, zijnerzijds op 6 april 1999 hindend is geworden; 

Dat de laatstgenoemde hepaling, wat de geschillen hetreft die hetrek
king hehhen op de aanslagjaren v66r 1999, ertoe strekt de grieven te voor
komen die tegen de heslissingen van de directeurs van de helastingen en van 
de door hen gedelegeerde amhtenaren zouden worden aangevoerd op grond 
van de in het arrest van 10 juni 1998 van hetArhitragehofvastgestelde scherr
ding van de Grondwet, indien hun opdracht als een rechtsprekende op
dracht zou wordtm omschreven; 

Dat zowel uit de opzet van artikel 98 van de wet van 15 maart 1999 als 
uit de parlementaire voorhereiding van die hepaling volgt dat de wetgever 
daaraan een uitleggende draagwijdte heeft willen verlenen; 

Overwegende dat de rechters, krachtens artikel 7 van het Gerechtelijk Wet
hoek, gehouden zijn zich naar de uitleggingswetten te gedragen in alle za
ken waarin het rechtspunt niet definitief herecht is op het tijdstip waarop 
die wetten hindend worden; 

Overwegende dat die onderdelen de vraag opwerpen of de artikelen 278 
tot 286 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen (1964) en 377 tot 385 
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van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, krachtens welke het hof 
van beroep in eerste en laatste aanleg uitspraak doet over de beroepen van 
de belastingplichtige tegen de beslissing van de directeur van de belastin
gen of van de door hem gedelegeerde ambtenaar, de artikelen 10 en 11 van 
de Grondwet schenden, zelfs als hun opdracht administratief van aard is, daar 
zij de belastingplichtige, inzonderheid wanneer hem een belastingverhoging 
wordt opgelegd, een onbeperkte rechtspraak in twee instanties ontzeggen; 

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 26, § 1, 3°, van de bijzondere wet 
van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, deze, bij wijze van prejudiciele be
slissing, bij wege van arrest uitspraak doet omtrent de schending door een 
wet van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet; 

Dat, krachtens artikel26, § 2, van de voormelde bijzondere wet, het Hof 
gehouden is de in het beschikkend gedeelte van dit arrest gestelde vragen 
aan het Arbitragehof te stellen; 

Om die redenen, verwerpt de voorziening van eiseres; veroordeelt eise
res in de helft van de kosten; houdt de uitspraak over de overige punten aan 
totdat het Arbitragehof de volgende prejudiciele vragen zal hebben beant
woord: 1. schenden de artikelen 278 tot 286 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen (1964) en 377 tot 385 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen 1992 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, wanneer de 
gewestelijke directeur van de belastingen of de door hem gedelegeerde amb
tenaar die uitspraak doet over een bezwaar inzake inkomstenbelastingen, 
als een administratieve overheid optreedt, daar zij de belastingplichtige in 
de inkomstenbelastingen een onbeperkte rechtspraak in twee instanties ont
zeggen, terwijl zowel de belastingplichtigen die een gelijkwaardig econo
misch belang vertegenwoordigen als de rechtzoekenden waarvan het ver
mogen door andere bestuurlijke handelingen getroffen wordt een dergelijke 
rechtspraak wel genieten? 2. schenden de voormelde artikelen de artike
len 10 en 11 van de Grondwet, wanneer de gewestelijke directeur van de be
lastingen of de door hem gedelegeerde ambtenaar die uitspraak doet over een 
bezwaar inzake inkomstenbelastingen, als een administratieve overheid op
treedt, daar zij de persoon, aan wie een belastingverhoging wordt opge
legd, een onbeperkte rechtspraak in twee instanties ontzeggen? 

26 juni 2000 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Verheyden, afdelingsvoorzitter - ~r
slaggever : de h. Storck- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Kirkpatrick en T'Kint. 

Nr. 402 

2e KAMER - 27 juni 2000 

1 o BEWIJS - STRAFZAKEN - GETUIGEN - ANONIEME GETUIGE - INLICHTINGEN VER
STREKT AAN POLITIEAMBTENAAR- BEWIJSWAARDE. 

2° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTI
KEL 6.3 - STRAFZAKEN- BEWIJS - GETUIGE- ANONIEME GETUIGE- INLICHTINGEN VER
STREKT AAN POLITIEAMBTENAAR- BEWIJSWAARDE. 
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3° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- BEWIJS- GETUIGE- ANONIEME GE
TUIGE- INLICHTINGEN VERSTREKT AAN POLITIEAMBTENAAR- BEWIJSWAARDE. 

1°, 2° en 3° In zoverre inlichtingen verstrekt aan een politieambtenaar dqor een ano
niem gebleven getuige niet als bewijsmiddel van doorslaggevend belang mogen wor
den aangewend bij de vorming van de innerlijke overtuiging van de rechter, kan even
wel geen schending van art. 6 E. V.R.M., noch miskenning van het recht van 
verdediging worden afgeleid uit de omstandigheid dat de rechter zijn overtuiging heeft 
gegrond, niet alleen op verklaringen van anoniem gebleven getuigen, maar boven
dien op de overige hem regelmatig overgelegde bewijsgegevens waarvan hij de bewijs
waarde beoordeelt, zoals de verklaringen van een medebeklaagde en van wel met naam 
gekende getuigen, de eigen uitleg van de beklaagde en de objectieve en materiele fei
telijke gegevens eigen aan de zaak (1). 

(L ... T. S ... E.A.) 

ARREST 

(A.R. P.98.1147.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 juni 1998 door het Hof 
van Beroep te Gent gewezen; 

Gelet op het verzoekschrift en de memorie die aan dit arrest zijn ge
hecht en daarvan deel uitmaken; 

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de straf
vordering tegen eiser : 

1. waarbij eise:t>. wordt veroordeeld : 
Over het eerste middel en het tweede middel van het verzoekschrift en van 

de memorie: 
Overwegende dat de rechter in strafzaken in de regel onaantastbaar de 

bewijswaarde beoordeelt van de hem regelmatig overgelegde feitelijke ge
gevens waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren; 

Overwegende dat, in zoverre inlichtingen verstrekt aan een politie
ambtenaar door een anoniem gebleven getuige niet als bewijsmiddel van door
slaggevend belang mogen worden aangewend bij de vorming van de inner
lijke overtuiging van de rechter, de beklaagde evenwel geen schending van 
artikel 6 E.V.R.M., noch miskenning van het recht van verdediging ver
mag af te leiden uit de omstandigheid dat de rechter zijn overtuiging heeft 
gegrond, niet aileen op verklaringen van anoniem gebleven getuigen, maar 
bovendien op de overige hem regelmatig overgelegde bewijsgegevens waar
van hij de bewijswaarde beoordeelt, met name de verklaringen van een mede
beklaagde en van wel met naam gekende getuigen, de eigen uitleg van de be
klaagde en de objectieve en materiele feitelijke gegevens eigen aan de zaak; 

Overwegende dat de appelrechters niet aileen zeggen dat er geen reden is 
om met de door de "anoniem gebleven persoon verstrekte informatie" geen 
rekening te houden maar ook verwijzen naar de verklaringen van de mede-
beklaagden D ... W ... en H ... V. .. , van de getuigen C ... D ... en J ... H ... en van 
eisers vriendin N ... V ... ; dat de rechters oordelen dat "bij deze verschil-
lende verklaringen zich een aantal feitelijke elementen (voegen)" die zij ver
melden; 

(1) Zie Cass., 12 rnei 1998, A.R. nr. P.96.0263.N, nr. 240. 
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Dat de rechters hieruit afieiden dat, naar hun oordeel, de eerste rechter 
"een correcte analyse van de feiten" heeft gemaakt en dat al de door hen ver
melde "feitelijke elementen en verklaringen het hof (van beroep) (nopen) tot 
de overtuiging dat (eiser) zich schuldig heeft gemaakt aan de tenlasteleg
gingen A.1, A.2 en B"; 

Overwegende dat de rechters met de vaststelling dat eiser geen alibi heeft, 
noch zijn tijdsverbruik op het ogenblik van de overvallen kan geven, aan ei
ser geen bewijslast opleggen maar de geloofwaardigheid van diens verkla
ringen onderzoeken; 

Dat de rechters met hun motivering het verweer van eiser verwerpen en 
beantwoorden en hun beslissing naar recht verantwoorden; 

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

27 juni 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Frere - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal- Advocaten: mrs. M.-D. De Jaegere en L. Maes, Kortrijk. 

Nr. 403 

2e KAMER - 27 juni 2000 

STEDENBOUW- BOUWVERGUNNING- BOUWWERK- CONSTRUCTIE VOOR EEN WEG OF PAR
KING 

De rechter vermag als vergunningsplichtig te beschouwen het bouwen van een con
structie voor het wegverkeer of het parkeren die een verharding van de bodem kan 
omvatten (1). (Art. 42, § 1, Gecoi:ird.Decr.Vl.Parl. 22 okt. 1996 betreffende de ruim
telijke ordening.) (2) 

(T ... ) 

ARREST 

(A.R. P.98.1290.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 (lees 24) september 1998 
door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen; 

Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uit
maakt; 

(1) Zie Cass. 8 okt. 1985, A.R. nr. 8768, nr. 69. 

(2) Art. 42, § 1, Gecoi:ird. Decr.Vl.Parl. 22 okt. 1996 betreffende de ruimtelijke ordening werd 
opgeheven bij art. 171, lid 1, Decr.Vl.Parl. 18 mei 1999. Dit laatste decreet is in werking getre
den op 1 mei 2000 (zie wat betreft de vergunningen : art. 99 e.v.). 
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In zoverre de voorziening gericht is tegen de veroordeling tot strafvan ei
ser en op de vordering van de gemachtigde ambtenaar tot herstel van de 
plaats in de vorige toestand : 

1. Over het tweede middel : 

Overwegende dat de slotzin van het door de griffier voor eensluidend ver
klaarde afschrift van de bestreden beslissing luidt als volgt : "Aldus ge
daan en uitgesproken in openbare terechtzitting van de zevende kamer van 
het Hofvan Beroep te Antwerpen op tien september negentien honderd ach
tennegentig"; 

Overwegende dat het proces-verbaal van de terechtzitting van 10 sep
tember 1998 vermeldt dat de uitspraak van het arrest verdaagd wordt op 24 
september 1998; dat het proces-verbaal van de terechtzitting van 24 sep
tember 1998 vermeldt dat het Hof het arrest uitspreekt; 

Dat de vermelding "10 september 1998" een verschrijving is; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

2. Over het eerste middel : 

Overwegende dat het toepasselijk artikel 42, § 1, van de Stedenbouw
wet, ook het bouwen van een constructie voor het wegverkeer of het par
keren bedoelt; dat dergelijke constructie een verharding van de bodem kan 
omvatten; 

Dat het de feitenrechter staat te oordelen of het aanleggen van een ver
harding deel uitmaakt van een constructie voor een weg of een parking ofniet; 

Overwegende dat het arrest uit de omstandigheid dat de grand over een 
relatief grate oppervlakte tot een halve meter diepte werd afgegraven, dat 
de afgegraven grand werd vervangen door steenafval en gele grand, dat over 
deze fundering maaskiezel werd gestort en dat daarover siergrond werd ge
stort, wettig vermag af te leiden dat het om een bouwwerk gaat; 

Overwegende dat de beschouwing van het arrest dat hierdoor de bestem
ming werd gewijzigd, slechts aangeeft wat het gevolg van het uitvoeren van 
het wederrechtelijk bouwwerk is en dus overtollig is; 

Overwegende dat het arrest door zijn motivering eisers verweer ver
werpt, hierdoor zijn conclusie beantwoordt, en de beslissing regelmatig met 
redenen omkleedt en naar recht verantwoordt; 

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. 

27 juni 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Debruyne - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal - Advocaat : mr. W. Mertens, Hasselt. 
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Nr. 404 

26 KAMER - 27 juni 2000 

1 o HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- RECHTSPLE
GING IN HOGER BEROEP- VEREISTE EENSTEMMIGHEID - VASTSTELLING DOOR DE APPEL
RECHTER 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN - STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- RECHTSPLE
GING IN HOGER BEROEP- VEREISTE EENSTEMMIGHEID - VASTSTELLING DOOR DE APPEL
RECHTER 

3° CAS SA TIE - VERNIETIGING. OMVANG- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- BEKLAAGDE 
EN VERDACHTE- BEROEPEN VONNIS- NIET ONTVANKELIJKE STRAFVORDERING- VEROOR
DELING IN HOGER BEROEP- GEEN EENSTEMMIGHEID- VERNIETIGING VAN HET BESTRE
DEN ARREST- UITBREIDING TOT DE SCHULDIGVERKLARING. 

1 o en 2° De beslissing in hager beroep waarbij de beklaagde wardt veraardeeld na
dat in eerste aanleg de strafvardering niet antvankelijk werd verklaard, mag niet val
staan met de enkele vermelding van art. 211bis Sv., maar maet vaststellen dat ze met 
eenparige stemmen is gewezen (1). (Art. 2llbis Sv.) 

3° De anwettigheid van de veraardeling in hager beraep wegens schending van art. 211bis 
Sv. tast niet alleen de wettigheid van de uitgespraken straf, maar aak de wettig
heid van de schuldigverklaring aan, nu het beraepen vannis de strafvardering niet 
antvankelijk had verklaard (2) 

(N ... ,A. .. ) 

ARREST 

(A.R. P.99.0127.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 december 1998 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Op de beide voorzieningen : 

Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van artikel 211bis 
Wetboek van Strafvordering : 

Overwegende dat het beroepen vonnis de strafvordering ten laste van de 
beide eisers niet ontvankelijk verklaart; 

Overwegende dat het arrest iedere eiser wegens de vermengde feiten van 
de telastleggingen 1 en 2 veroordeelt tot een gevangenisstrafvan zes maan
den en een geldboete van tweehonderd frank met uitstel van tenuitvoer
legging van de hoofdgevangenisstraf gedurende drie jaar, zonder hierbij vast 
te stellen dat het uitspraak doet met eenparige stemmen van zijn leden; 

Overwegende dat de enkele vermelding van artikel 21lbis Wetboek van 
Strafvordering niet volstaat als vaststelling dat die wetsbepaling in acht is 
genomen; 

(1) Cass., 11 sept. 1990, A.R. 3935, nr. 17; 27 okt. 1999, A.R. P.99.1040.F, nr. 570. 

(2) Zie Cass., 4 april 2000, A.R. P.99.1072.N, nr. 223. 
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uit
spraak doet over de tegen de beide eisers ingestelde strafvordering; be
veelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest; laat de kosten van de respectieve voorzieningen 
ten laste van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hofvan Be
roep te Antwerpen. 

27 juni 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Frere - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal-Advocaten: mrs. C. Coppens en H. Steppe-Dubois, Brussel. 

Nr. 405 

2e KAMER -,--- 27 juni 2000 

CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKE
NING--;- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBE
SLISSING) - BESLISSING BIJ VERSTEK T.A.V. BURGERLIJKE PARTIJ- BESLISSING VATBAAR VOOR 
VERZET- CASSATIEBEROEP VAN BEKLAAGDE V66R VERSTRIJKEN VAN VERZETTERMIJN- ONT
V ANKELIJKHEID. 

Cassatieberoep door de beklaagde tijdens de verzettermijn tegen een t.a.v. de burger
lijke partij bij verstek gewezen beslissing waartegen voor haar verzet openstaat is voor
barig, mitsdien niet ontvankelijk (1). (Art. 413 Sv.) 

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

ARREST 

(A.R. P.99.1427.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 september 1999 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

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 burger-
lijke rechtsvorderingen : 

1. van de verweerder D ... V ... : 

Overwegende dat eiser geen middel aanvoert; 

2. van de verweerder P ... D ... : 

(1) Cass., 29 nov. 1988, A.R. 2704, nr. 186. 
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Overwegende dat het arrest ten aanzien van deze burgerlijke partij bij ver
stek is gewezen en dat daartegen voor haar verzet openstaat; dat de voor
ziening die is ingesteld op 15 september 1999, dat wil zeggen tijdens de ge
wone termijn van verzet, voorbarig en derhalve niet ontvankelijk is; 

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

27 juni 2000 - 29 kamer - Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Van hoogenbemt - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal. 

Nr. 406 

2e KAMER - 27 juni 2000 

1° HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- PRINCIPAAL 
BEROEP. VORM. TERMIJN- VORM- DAGVAARDING VOOR DE APPELRECHTER- DAGSTELLING. 

2° RECHTBANKEN- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- HERKWALIFICATIE- VERWIT
TIGING DOOR EERSTE RECHTER- VEROORDELING IN HOGER BEROEP. 

1 o Behoudens het geval van art. 205 Sv. is een dagvaarding om voor een appel
rechter in strafzaken te verschijnen slechts een dagstelling (1). 

2° Wettig is de veroordeling in hager beroep als de appelrechters vaststellen dat de ver
wittiging van een herkwalificatie van de feiten werd gegeven door de eerste rechter 
(2). 

(V. .. T. H ... ) 

ARREST 

(A.R. P.99.1659.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 oktober 1999 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen; 

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

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

Over de grief : 
Overwegende dat, behoudens het te dezen niet toepasselijke geval van ar

tikel 205 Wetboek van StrafVordering, een dagvaarding om voor een appel
rechter te verschijnen slechts een dagstelling is; 

(1) Zie Cass., 26 maart 1985, A.R. 9212, nr. 453. 

(2) Zie noot 1. 
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Overwegende dat de verwittiging van een herkwalificatie ook kan gege
ven zijn door de eerste rechter, wat de appelrechters vaststellen het geval te 
zijn geweest; 

Dat de grief 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 voorziening gericht is tegen de beslissingen op de bur
gerlijke rechtsvorderingen : 

Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert; 

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

27 juni 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Van hoogenbemt - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. P. Vercraeye en G. Van Nimmen, Antwerpen. 

Nr. 407 

2e KAMER - 27 juni 2000 

CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKE
NING- STRAFVORDERING- VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING)- VER
DACHTE- RAADKAMER- BESCHIKKING VAN VERWIJZING NAAR CORRECTIONELE RECHT
BANK- NIET ONTV ANKELIJK HOGER BEROEP - BESLISSING IN HOGER BEROEP - GEEN 
EINDBESLISSING- NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING. 

Geen eindbeslissing is het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat op het 
hager beroep van de inverdenkinggestelde tegen een beschikking van verwijzing naar 
de correctionele rechtbank door de raadkamer, dit hager beroep niet ontvankelijk ver
klaart omdat het voorwerp van het hager beroep niet begrepen is onder de gevallen 
waar de wet dat rechtsmiddel tegen de beschikking van verwijzing van de raadka
mer aan de inverdenkinggestelde toekent; het onmiddellijk cassatieberoep tegen het 
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling is mitsdien evenmin ontvankelijk 
(1). (Art. 416 Sv.) 

(1) In de huidige zaak werd door de beklaagde een onregelmatigheid aangevoerd m.b.t. demo
tivering van de beschikking van verwijzing van de raadkamer. Het betrof een betwisting i.v.m. de 
bezwaren. 

Het hele stelsel van de Wet-Franchimont bestaat er echter in dat het hoger beroep tegen de 
verwijzingsbeschikking van de raadkamer gesteund op het middel dat de bezwaren betwist en 
daarop aansluitend het onmiddellijk cassatieberoep niet ontvankelijk zijn. De ware aard van de 
vordering mag inderdaad niet worden verward met het vermeende voorwerp van de betwisting. 

De rechter die m.b.t. het ontvankelijkheidsonderzoek van de eis, het verweer of de exceptie, door 
een partij aangevoerd, nagaat of die begrepen zijn onder de gevallen waar de wet een rechts
middel tegen de beschikking van verwijzing aan de inverdenkinggestelde toekent, doet daarom nog 
geen uitspraak met toepassing van art. 135 Sv. => 
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(B ... ) 

ARREST 

(A.R. P.00.0833.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 april 2000 gewezen door 
het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling; 

Overwegende dat het bestreden arrest het door eiser op 25 oktober 1999 
ingestelde hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Gent van 22 oktober 1999 waarbij eiser naar de 
correctionele rechtbank wordt verwezen, niet ontvankelijk verklaart; 

Overwegende dat de appEllrechters vaststellen dat het voorwerp van ei
sers hoger beroep niet begrepen is onder de gevallen waar de wet dat rechts
middel tegen de beschikking van verwijzing van de raadkamer aan de in
verdenkinggestelde toekent; 

Overwegende dat deze beslissing geen eindbeslissing is; 
Dat de voorziening niet ontvankelijk is; 
Overwegende dat het Hof geen acht slaat op de memorie die is onderte

kend met een onleesbare handtekening zonder vermelding van de naam of 
de hoedanigheid van de ondertekenaar; 

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

27 juni 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggeuer : de h. Frere - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal. 

Nr. 408 

2e KAMER - 27 juni 2000 

1 o VOORLOPIGE HECHTENIS- HOGER BEROEP- HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE 
HECHTENIS- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- BERICHT NO PENS DE TERECHTZIT
TING AAN VERDACHTE- INZAGE VAN DOSSIER DOOR VERDACHTE- VEREISTE. 

2° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 5 -ARTI
KEL 5.4- VOORLOPIGE HECHTENIS- HOGER BEROEP- HANDHA VING VOORLOPIGE HECHTE
NIS -KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- BERICHT NO PENS DE TERECHTZITTING AAN 
VERDACHTE - INZAGE VAN DOSSIER DOOR VERDACHTE- VEREISTE. 

Wanneer het hoger beroep van de inverdenkinggestelde alsdan terecht niet ontvankelijk is om
dat het niet valt onder art. 135 of 539 Sv., is het onmiddellijk cassatieberoep evenmin ontvan
kelijk op grond van art. 416 Sv. Dit is het geval als de verwijzingsbeschikking regelmatig het be
staan van bezwaren vaststelt. 

De middelen die te dezen door eiser werden aangevoerd voor de appelrechters en voor het Hof 
hebben betrekking op het voorhanden zijn van bezwaren en geven dus geen aanleiding tot een ont
vankelijk rechtsmiddel. Ze dienen in feitelijke aanleg beoordeeld te worden (Cass., 11 jan. 2000, 
A.R. P.99.0905.N, nr. 20). 
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3° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- VOORLOPIGE HECHTENIS- HOGER BE
ROEP- HANDHAVING VOORLOPIGE HECHTENIS- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
BERICHT NO PENS DE TERECHTZITTING AAN VERDACHTE- INZAGE VAN DOSSIER DOOR VER
DACHTE - VEREISTE. 

4 ° ONDERZOEKSGERECHTEN- VOORLOPIGE HECHTENIS- HOGER BEROEP- HAND
HAVING VOORLOPIGE HECHTENIS- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- BERICHT NO
PENS DE TERECHTZITTING AAN VERDACHTE- INZAGE VAN DOSSIER DOOR VERDACHTE- VER
EISTE. 

1 o, zo, 3° en 4° De Wet Voorlopige Hechtenis, het E. V.R.M. en het recht van verdedi
ging vereisen, noch dat de verdachte persoonlijk bericht wordt gegeven van de plaats, 
dag en uur van de terechtzitting van de kamer van inbeschuldigingstelling waarop 
het hager beroep tegen de beschikking van de raadkamer die de voorlopige hechte
nis handhaaft, zal worden behandeld, noch dat hij het dossier dat hij reeds kon in
zien ter gelegenheid van de rechtspleging voor de raadkamer, opnieuw kan inzien, 
tenzij nadien nieuwe stukken bij het dossier zijn gevoegd (1). (Art. 5.4 E.V.R.M.; 30, 
§ 2, laatste lid, Wet Voorlopige Hechtenis.) 

(B ... ) 

ARREST 

(A.R. P.00.0946.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 juni 2000 gewezen door 
het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling; 

Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uit-
maakt; 

Over het eerste middel : 
Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel aanvoert dat als een verdachte niet per

soonlijk bericht wordt gegeven van de plaats, dag en uur van de behande
ling van zijn hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer die zijn 
voorlopige hechtenis handhaaft, zijn recht van verdediging wordt miskend 
omdat hij dan zijn inzagerecht van het strafdossier niet kan uitoefenen; 

Overwegende dat van de ene kant artikel 5, lid 4, E.V.R.M. niet voor
schrijft dat de verdachte bericht wordt gegeven van de plaats, dag en uur van 
de behandeling van zijn hoger beroep tegen de beschikking van de raadka
mer die zijn voorlopige hechtenis handhaaft; 

Dat van de andere kant artikel30, § 2, laatste lid, Wet Voorlopige Hech
tenis, enkel voorschrijft dat de raadsman van de verdachte bericht wordt ge
geven; 

Overwegende dat de Wet Voorlopige Hechtenis noch het E.V.R.M. verei
sen dat de verdachte die reeds het strafdossier heeft kunnen inzien ter ge
legenheid van de behandeling voor de raadkamer, nogmaals het straf
dossier moet kunnen inzien bij de behandeling voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling; dat de verdachte het recht heeft om de nieuwe stuk
ken in te zien die na de beschikking van de raadkamer bij het dossier zijn 
gevoegd; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 

(1) Cass., 13 juli 1999, A.R. P.99.0954.N, nr. 415. 
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Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat het onderdeel aanvoert dat een verdachte die in hager 
beroep komt van een beschikking van de raadkamer die zijn voorlopige hech
tenis handhaaft, voor de kamer van inbeschuldigingstelling over dezelfde rech
ten moet beschikken als voor de raadkamer en dat derhalve, daar de arti
kelen 21, § 2, en 22, derde lid, Wet Voorlopige Hechtenis, respectievelijk het 
geven van een bericht en het ter inzage houden van het strafdossier aan zo
wel de verdachte als diens raadsman voorschrijven, de verdachte in hager 
beroep oak zulk bericht moet ontvangen en inzage moet krijgen; 

Overwegende dat de verdachte inderdaad zowel voor de raadkamer als voor 
de kamer van inbeschuldigingstelling zijn recht van verdediging ten valle moet 
kunnen uitoefenen; dat de wijze waarop de uitoefening daarvan wordt ge
waarborgd, evenwel kan verschillen naar de eigenheden van de fase van de 
procedure; 

Overwegende dat daar, zoals uit het antwoord op het eerste onderdeel blijkt, 
de verdachte zijn inzagerecht van het dossier kan uitoefenen ter gelegen
heid van de behandeling voor de raadkamer, het enkel geven van een be
richt aan zijn raadsman en het verlenen van inzage van nieuwe stukken geen 
afbreuk doen aan de volledige uitoefening van het recht van verdediging van 
de verdachte voor de kamer van inbeschuldigingstelling; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 

Over het tweede middel : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat, zoals uit het antwoord op het eerste onderdeel van het 
eerste middel volgt, de Wet Voorlopige Hechtenis en het E.V.R.M. verei
sen, noch dat de verdachte persoonlijk bericht wordt gegeven van de plaats, 
dag en uur van de terechtzitting van de kamer van inbeschuldigingstel
ling, noch dat hij het dossier dat hij reeds kon inzien ter gelegenheid van de 
rechtspleging voor de raadkamer, opnieuw kan inzien; 

Dat het onderdeel in zoverre faalt naar recht; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het onderdeel uitgaat van dezelfde onderstelling als het 
eerste onderdeel; 

Dat het, om de in het antwoord op het eerste onderdeel vermelde rede
nen, 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. 

27 juni 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. De Saef, advocaat
generaal-Advocaten: mrs. P.-B. Martens, Brugge, en L. Vael, Brussel. 
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Nr. 409 

26 KAMER - 28 juni 2000 

1° SLAGEN EN VERWONDINGEN. DOD EN- OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VER
WONDINGEN EN OPZETTTELIJK DO DEN- GEWONE SLAG EN- STRAFVORDERING- VEROOR
DELING- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- DESKUNDIGENONDERZOEK- MOTIVERING
TEGENSTRIJDIGHEID - BEGRIP. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE - STRAF
ZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- GEWONE SLAGEN 
- STRAFVORDERING- VEROORDELING- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- DESKUNDI
GENONDERZOEK- MOTIVERING- TEGENSTRIJDIGHEID - BEGRIP. 

1 o en 2° De beslissing is tegenstrijdig, wanneer zij, enerzijds, op de strafuordering, de 
beklaagde veroordeelt wegens gewone opzettelijke slagen en verwondingen, en, an
derzijds, op de burgerlijke rechtsvordering, een deskundige aanstelt wiens op
dracht erin bestaat de aanhoudende psychotrauma's te beschrijuen waaronder het 
slachtoffer nag steeds te lijden heeft en die een in het Sw. bepaald gevolg opleve
ren, terwijl het bewezen verklaarde misdrijf een dergelijk gevolg uitsluit (1). (Art. 149 
Gw.; artt. 398, 399 en 400 Sw.) 

(D ... , T ... T. H. .. ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.99.1886.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 november 1999 gewe
zen door het Hof van Beroep te Luik; 

A. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen op de te
gen de eisers ingestelde strafVordering : 

Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van artikel149 van 
de Grondwet : 

Overwegende dat het bestreden arrest de aan de eisers ten laste ge
legde misdrijven opnieuw kwalificeert in gewone opzettelijke slagen ofver
wondingen en ze veroordeelt op grond van artikel 398 van het Strafwet
boek; dat het arrest, dat vervolgens op burgerlijk gebied uitspraak doet, met 
bevestiging van het beroepen vonnis, een deskundigenonderzoek beveelt, waar
bij het de deskundige-psycholoog inzonderheid gelast "de evolutie te be
schrijven van de trauma's die (de slachtoffers) ten gevolge van de liti
gieuze feiten hebben geleden en waaronder zij nog steeds te lijden hebben" 
en "(. .. ) de duur en de kostprijs van een psychotherapie te ramen die de slacht
offers zou toelaten verlost te worden van het leed dat door (eisers') gedrag 
jegens hen veroorzaakt wordt, en, zo hij beslist dat geen enkele psychothe
rapie de slachtoffers volledig van hun leed kan verlossen, te bepalen in hoe
verre dat leed kan worden gelenigd"; 

Overwegende dat de beslissing tegenstrijdig is, wanneer zij, op de straf
vordering, een beklaagde veroordeelt wegens opzettelijke slagen ofverwon-

(1) Zie Cass., 30 maart 1994, A.R. P.93.1596.F, nr 155. 



1216 HOF VAN CASSATIE Nr. 410 

dingen in de zin van artikel 398 van het Strafwetboek, en, op de burger
lijke rechtsvordering, een deskundige aanstelt wiens opdracht erin be
staat de psychotrauma's te beschrijven waaronder het slachtoffer nog steeds 
te lijden heeft en de therapie te bepalen die het slachtoffer zou toelaten ge
heel of gedeeltelijk van die trauma's verlost te worden; dat aanhoudende 
psychotrauma's die leed veroorzaken en met therapeutische middelen moe
ten worden behandeld, immers een ziekte zijn in de zin van de artikelen 399 
of 400 van voornoemd wetboek; 

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

Overwegende dat de hierna uit te spreken vernietiging, op de niet be
perkte voorzieningen van de eisers, van de beslissingen op de strafvorde
ring, tot vernietiging leidt van de definitieve en niet definitieve beslissin
gen op de door verweerder tegen de eisers ingestelde burgerlijke 
rechtsvorderingen, die het gevolg zijn van de eerstgenoemde beslissingen; 

Om die redenen, zonder dat er grond bestaat tot onderzoek van de door de 
eisers aangevoerde middelen, die niet kunnen leiden tot vernietiging zon
der verwijzing, vemietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant van het vemietigde arrest; laat de kos
ten ten laste van de Staat; verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel. 

28 juni 2000 - 2° kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - ~r
slaggever : de h. Fettweis - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal - Advocaat : mr. P. Charpentier, Huy. 

Nr. 410 

2e KAMER - 28 juni 2000 

CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN 
OF MOET WORDEN INGESTELD- STRAFVORDERING- BEKLAAGDE EN VERDACHTE- EEN EN
KELE STRAF illTGESPROKEN WEGENS TWEE MISDRIJVEN- BEPERKT CASSATIEBEROEP- NAAR 
RECHT VERANTWOORDE STRAF- ONTV ANKELIJKHEID. 

Wanneer ten laste van de beklaagde een enkele straf uitgesproken wordt wegens twee 
misdrijven en de beklaagde een cassatieberoep instelt dat beperkt is tot de veroor
deling wegens een van die misdrijven, hoewel de uitgesproken straf naar recht ver
antwoord blijft door het ander misdrijf, is het aldus beperkte cassatieberoep niet ont
vankelijk (1). 

(1) Cass., 22 april1975,A.C., 1975,932. 
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(D ... T. J ... ; FAILLISSEMENT BLUE BAEVER N.V.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.OO.OllO.F) 

1217 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 december 1999 gewe
zen door het Hof van Beroep te Brussel; 

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing die, op de straf
vordering, eiser tot een enkele strafveroordeelt wegens de telastleggingen 
C1, C2, D1 tot D3, E en F: 

Overwegende dat eiser heeft verklaard zich aileen in cassatie te voor
zien tegen de beschikkingen van het arrest die betrekking hebben op de te
lastleggingen C1, C2, D1 tot D3; dat de strafnaar recht is verantwoord door 
het in de telastlegging E bedoelde misdrijf, zodat de voorziening, die be
perkt is tot de veroordeling wegens de telastleggingen C1, C2, D1 tot D3, niet 
ontvankelijk is; 

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

28 juni 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Fettweis- Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Vergauwen, Brussel. 

Nr. 411 

2e KAMER - 28 juni 2000 

1 o RECHTEN VAN DE MENS - INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLI
TIEKE RECHTEN- ARTIKEL 2 - DISCRIMINATIE - BEGRIP. 

2° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTI· 
KEL 6.1- STRAFZAKEN -ANONIEME GETUIGE- BEWIJSWAARDE. 

3° BEWIJS- STRAFZAKEN- GETUIGEN -ANONIEME GETUIGE- BEWIJSWAARDE. 

4 o MISDRIJF- ALLERLEI- DISCRIMINATIE- RACISME EN XENOFOBIE- BEGRIP. 

1 o Uit de omstandigheid alleen dat een arrest vermeldt dat het uiterlijk van de be
klaagde overeenkomt met de informatie verstrekt door een niet gei"dentificeerde ge
tuige, die erop gewezen heeft dat de daders van het misdrijf Maghrebijnen waren, kan 
geen schending van art. 2 I. V.B.P.R worden afgeleid op grand van discriminatie van 
de beklaagde (1). (Art. 2 I.V.B.P.R.) 

(1) Het tweede middel voerde de schending van die internationale rechtsregel aan. Zie Cass., 
25 april 1990, A.R. 8240, nr. 499, en J. VELU, Les effets directs des instruments intemationaux en 
matiere de droits de l'homme, Brussel, 1981, blz. 33 tot 53. Wat art. 14 E.V.R.M. betreft, zie Cass., 
17 sept. 1980, A.R. 1326, nr. 41. 
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2° en 3° Uit de omstandigheid alleen dat een arrest verwijst naar een anonieme ge
tuigenis waarin het uiterlijk van beklaagde in algemene bewoordingen wordt om
schreven en op grand waarvan, samen met een geheel van precieze feitelijke gege
vens, die verdachte gei'dentificeerd en zijn schuld bewezen kan worden, kan niet worden 
afgeleid dat voornoemd getuigenis in de beoordeling van de appelrechters een door
slaggevende rol heeft gespeeld en dat de beklaagde geen recht heeft gehad op een eer
lijk proces in de zin van art. 6.1 E.V.R.M. (2). (Art. 6.1. E.V.R.M.) 

4 o Uit de vermelding alleen dat het uiterlijk van de beklaagde overeenkomt met de in
formatie verstrekt door een niet gei'dentificeerde getuige, die erop gewezen heeft dat 
de daders Maghrebijnen waren, kan niet worden afgeleid dat het arrest dat de be
klaagde veroordeelt, art. 1 Racismewet schendt (3). (Art. 1 Racismewet.) 

(S ... T. T ... , C ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.0243.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 10 januari 2000 gewe
zen door het Hof van Beroep te Bergen; 

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

Gelet op het verzoekschrift, dat onder de benaming memorie op 31 ja
nuari 2000 is neergelegd op de griffie van het Hof van Beroep te Bergen; 

Over het eerste en het tweede middel samen : 

Overwegende dat het arrest, in antwoord op eisers conclusie waarin hij aan
voert dat "de afdrukpunten die op een achteruitkijkspiegel zijn gevonden na 
de feiten en op een andere plaats dan die van de feiten, geen overtuiging maar 
aileen een vermoeden kunnen opleveren", stelt dat ''het vergelijkend onder
zoek van de afdruk van (eisers) rechterduim en van de vingerafdruk die op 
de achteruitkijkspiegel in het voertuig is aangetroffen, 17 identieke ken
merkende pun ten opgeleverd heeft; dat de deskundigen (Medecine legale ju
diciaire, C. Simonin, blz. 787) het erover eens zijn dat 12 kenmerkende iden
tieke vergelijkingspunten volstaan om een uitdrukkelijke identificatie tussen 
twee vingerafdrukken vast te stellen; dat de waarschijnlijkheid van over
eenstemming, gelet op het voorhanden zijn van een volledige vingeraf
druk en van 17 kenmerkende identieke vergelijkingspunten, zo groat is dat 
zij overeenkomt met een zekerheid; dat de aanwezigheid, in het gestolen voer
tuig, van (eisers) vingerafdruk, ondanks diens ontkenningen, dus een vast
staand feit is; dat de vindplaats van die afdruk erop wijst dat (eiser) van het 
voertuig bezit heeft genomen, daar het afstellen van de achteruitkijkspie
gel het eerste' is wat een persoon doet als hij achter het stuur gaat zitten van 
een voertuig waarmee hij voordien nog niet heeft gereden; dat die vinger
afdruk weliswaar pas vier dagen later kon worden ontdekt, toen het voer
tuig werd teruggevonden, maar de enige was die op de binnenspiegel van het 
voertuig is aangetroffen, wat laat vermoeden dat (eiser) op het ogenblik van 
de feiten bezit heeft genomen van het voertuig" en hieraan toevoegt dat ''het 

(2) Zie Cass., 15 juli 1997, A.R. P.97.0780.N, nr. 314, en de cone!. adv.-gen. De Riemaecker; 27 
ap1il 1999, A.R. P.97.0860.N, nr. 241. 

(3) Zie Cass., 23 jan. 1996, A.R. P.96.0090.N, nr. 49. 
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uiterlijk van de beklaagde, zoals hij op de foto in het dossier voorkomt, over
eenkomt met de informatie die verstrekt is door de niet gei:dentificeerde ge
tuige, die erop gewezen heeft dat de daders Maghrebijnen waren; dat die ver
schillende gegevens een dergelijk geheel van precieze en met elkaar 
overeenstemmende gegevens is dat de overtuiging van (eisers) schuld hierop 
kan worden gegrond"; 

Dat, aldus, de appelrechters hun beslissing regelmatig met redenen om
kleden zonder in de in het eerste middel aangevoerde tegenstrijdigheid te ver
vallen, en zich jegens eiser aan geen enkele discriminatie schuldig maken; 

Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen; 
Over het derde middel : 
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, niet 

blijkt dat eiser de in het middel opgeworpen grief voor de appelrechters in 
conclusie heeft aangevoerd; 

Dat het middel, in zoverre het zich beroept op de miskenning van het recht 
van verdediging, niet voor het eerst voor het Hof kan worden aangevoerd, 
mitsdien niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat, voor het overige, uit de omstandigheid alleen dat het ar
rest naar een geheel van precieze feitelijke gegevens verwijst op grand waar
van eiser gei:dentificeerd en zijn schuld vastgesteld kan worden, en daar
enboven naar een anonieme getuigenis verwijst waarin eisers uiterlijk in 
algemene bewoordingen wordt omschreven, niet kan worden afgeleid dat dit 
getuigenis in de beoordeling van de appelrechters een doorslaggevende rol 
heeft gespeeld en dat eisers recht op een eerlijk proces in de zin van arti
kel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele, Vrijheden werd miskend; 

Dat het middel, in zoverre, niet kan worden aangenomen; 
Over het vierde middel : 
Overwegende dat het middel kritiek oefent op het arrest doordat het zich 

beroept op "een werk van gerechtelijke geneeskunde dat van een vermoe
den een zekerheid maakt; het niet-verhoren van de onderzoeker die een vin
gerafdruk analyseert, de getuigenis van een niet gei:dentificeerde getuige die 
desalniettemin kan worden gei:dentificeerd"; dat het middel in zoverre on
duidelijk en derhalve niet ontvankelijk is; 

Overwegende, voor het overige, dat artikel1 van de wet van 30 juli 1981 
tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden, er
toe strekt elke aanzet tot discriminatie, haat of geweld jegens een persoon 
wegens, met name, ras, alsook het aan dergelijk voornemen publiciteit ge
ven, te straffen; 

Overwegende dat uit de vermelding alleen dat "het uiterlijk van de be
klaagde ( ... ) overeenkomt met de informatie die verstrekt is door de niet ge!
dentificeerde getuige, die erop gewezen heeft dat de daders Maghrebijnen wa
ren", niet kan worden afgeleid dat het arrest de voormelde wetsbepaling 
schendt; 

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

schreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

28 juni 2000 - 28 kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Batsele - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal - Advocaat: mr. E. Ron val, Bergen. 

Nr. 412 

28 KAMER - 28 juni 2000 

REGELING VAN RECHTSGEBIED- STRAFZAKEN- TUSSEN ONDERZOEKSGERECHT EN 
VONNISGERECHT -AARD VAN HET MISDRIJF- WANBEDRIJF- BESCHIKKING TOT VERWIJ
ZING VAN DE ZAAK NAAR DE POLITIERECHTBANK- CORRECTIONELE RECHTBANK- VONNIS VAN 
ONBEVOEGDVERKLARING- IMPLICIETE BESLISSING- MISDAAD - GEVOLG. 

Wanneer de raadkamer een verdachte wegens een wanbedrijf naar de daarvoor be
voegde politierechtbank verwezen heeft en de correctionele rechtbank zich in hager 
beroep - zelfs impliciet - onbevoegd heeft verklaard, daar het feit een misdaad zou 
kunnen opleveren, en het Hof, dat kennisneemt van een vordering tot regeling van 
rechtsgebied, vaststelt dat tegen de beschikking vooralsnog geen rechtsmiddel open
staat, dat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan en dat de beslissing van de 
rechtbank terecht schijnt, vernietigt het de beschikking van de raadkamer en ver
wijst het de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling (1). (Artt. 138 en 526 
Sv.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE DINANT INZAKE B. .. ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.0733.F) 

HET HOF; - Gelet op de beschikking, op 4 maart 1997 gewezen door de 
raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant, en gelet op het 
vonnis, op 13 maart 2000 in hager beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Dinant; 

Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied, op 27 april 2000 
ingediend door de procureur des Konings te Dinant, waarvan een eenslui
dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht; 

Overwegende dat de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Dinant, bij de voormelde beschikking en met verwijzing naar artikel138 van 
het Wetboek van Strafvordering, C.B. wegens onopzettelijk doden heeft ver
wezen naar de Politierechtbank te Dinant; 

Overwegende dat de Correctionele Rechtbank te Dinant zich, bij een op 13 
maart 2000 op tegenspraak gewezen arrest, in hager beroep impliciet on
bevoegd verklaart door te beslissi:m "dater grand bestaat tot regeling van 

(1) Zie Cass., 27 mei 1996, A.R. 359, nr 598. 
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rechtsgehied" en door de zaak mede te del en "a an de procureur des Ko
nings om te handelen als naar recht", op grond dat "de rechthank oordeelt 
dat er ernstige aanwijzingen hestaan dat aan heklaagde opzetteljk doden ten 
laste kan worden gelegd", daar hepaalde, door die rechthank vermelde ge
gevens "wijzen op een enscenering om het opzettelijk doden door de he
klaagde de schijn van een verkeersongeval te geven"; 

Overwegende dat vooralsnog geen rechtsmiddel openstaat tegen de he
schikking van de raadkamer en dat het vonnis van de correctionele recht
hank in kracht van gewijsde is gegaan; dat de strijdigheid tussen heide he
slissingen een geschil inzake rechtsmacht doet ontstaan dat de procesgang 
helemmert; 

Dat er grond hestaat tot regeling van rechtsgehied; 

Overwegende dat, enerzijds, "opzettelijk doden, niet doodslag genoemd", 
zoals aangegeven in de titel van afdeling II van hoofdstuk 1 van titel VIII 
van hoek II van het StrafWethoek, door artikel 401, eerste lid, van dat wet
hoek gestraft wordt met opsluiting van vijf tot tien jaar, en, als het met voor
bedachten rade geschiedt, door het tweede lid van het vermelde artikel met 
opsluiting van tien tot vijftien jaar; dat, anderzijds, opzettelijk doden met het 
oogmerk om te doden, door artikel 393 gestraft wordt met opsluiting van twin
tig tot dertig jaar, en door artikel 394 van dat wethoek met levenslange op
sluiting, als het doden met voorbedachten rade geschiedt; 

Dat, aldus, de feiten een misdaad kunnen opleveren die niet tot de be
voegdheid van de politierechthank behoort; dat de correctionele rechthank 
onhevoegd schijnt te zijn om in hoger beroep kennis ervan te nemen; 

Om die redenen, heslissende tot regeling van rechtsgehied, vernietigt de 
beschikking van 4 maart 1997 van de raadkamer van de Rechtbank van Eer
ste Aanleg te Dinant; heveelt dat van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de vernietigde heschikking; verwijst de zaak naar het 
Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling. 

26 juni 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Close- Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal. 

Nr. 413 

2e KAMER - 28 juni 2000 

1 o CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN- BELANG- BESCHERMING VAN DE MAATSCHAP
PIJ- HOGE COMMISSIE- INVRIJHEIDSTELLING OP PROEF- CRITERIA- NAAR RECHT VER
ANTWOORDE BESLISSING. 

2° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ- HOGE COMMISSIE- INVRIJHEIDSTEL
LING OP PROEF- CRITERIA- NAAR RECHT VERANTWOORDE BESLISSING. 

1 o en 2° Een middel is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang, wanneer het alleen op
komt tegen de ongunstige beoordeling van de geestestoestand van de gei'nterneerde 
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door de Hoge Commissie tot Bescherming van de Maatschappij, en niet tegen de over
weging volgens welke de voorwaarden voor zijn reclassering niet waren vervuld, ter
wijl die overweging op zich zijn invrijheidstelling op proef be let (1). (Art. 18, eer
ste lid, Wet Bescherming Maatschappij.) 

(P.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.0793.F) 

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 26 april 2000 gewe
zen door de Hoge Commissie tot Bescherming van de Maatschappij; 

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

Overwegende dat de bestreden beslissing weigert om eiser op proef in vrij
heid te stellen, op grand dat hij niet voldoet aan de twee criteria, bedoeld in 
artikel 18, eerste lid, van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maat
schappij tegen abnormalen en de gewoontemisdadigers; 

Overwegende dat het middel aileen opkomt tegen de ongunstige beoor
deling van eisers geestestoestand, maar niet tegen de overweging volgens 
welke de voorwaarden voor zijn reclassering niet waren vervuld, terwijl die 
overweging, krachtens voormeld artikel, eisers invrijheidstelling op zich reeds 
belette; 

Dat het middel, al was het gegrond, niet zou kunnen leiden tot cassatie en 
niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang; 

En overwegende dat de substantiiHe 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. 

28 juni 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Plas - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal. 

Nr. 414 

28 KAMER - 28 juni 2000 

1 o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING- GROND VAN 
NIETIGHEID - BESCHIKKING TOT VERWIJZING- HOGER BEROEP- ONTV ANKELIJKHEID- VOOR
WAARDEN- VORIG ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. 

(1) Zie Cass., 30 maart 1982, A.R. 7255, nr. 459; 19 jan. 1993, A.R. 7255, nr. 37; 0. VANDEMEU
LEBROEKE, "Les commissions de defense sociaie", Rev. dr. pen., 1986, biz. 194, nr. 122, en biz. 200, 
nr. 134. 
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2° HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- BESLISSIN
GEN EN PARTIJEN- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING- GROND VAN NIETIGHEID- BE
SCHIKKING TOT VERWIJZING- HOGER BEROEP- ONTVANKELIJKHEID- VOORWAARDEN- VO
RIG ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. 

1 o en 2° Wanneer de verdachte zich in een schriftelijke conclusie voor de raadkamer 
beroept op een in art. 131, § 1, Sv. bedoelde grand van nietigheid, schendt het ar
rest van de kamer van inbeschuldigingstelling art. 135, § 2, van dat wetboek, als dat 
arrest het hager beroep van de verdachte tegen de beschikking van de raadkamer tot 
verwijzing van de zaak naar de correctionele rechtbank verwerpt, op grand dat de 
zaak reeds is beslecht door een vorig arrest van de kamer van inbeschuldigingstel
ling waarin uitspraak wordt gedaan over de voorlopige hechtenis van de ver
dachte, en door een arrest van het Hofvan Cassatie dat het cassatieberoep tegen die 
beslissing heeft verworpen. (Art. 131, § 1, en 135, § 2, Sv.) 

CV. .. ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.0835.F) 

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 27 april 2000 onder de 
nummers 587 en 589 gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van 
het Hof van Beroep te Luik; 

II. Wat de voorziening tegen het arrest nr. 589 betreft : 

Over het middel, als volgt gesteld : 
"schending van artikel135, § 2, van het Wetboek van Strafvordering, 
doordat het bestreden arrest het hoger beroep van eiser niet ontvankelijk ver

klaart, op grond : dat verdachte veinst geen weet te hebben van de arresten van 21 
december 1999 van het hof van beroep en van 5 januari 2000 van het Hof van Cas
satie; dat herhaald moet worden dat : verdachte ermee akkoord is gegaan akte tela
ten nemen van het verhoor door de verbalisanten in het Frans, zonder hiervoor op een 
tolk een beroep te doen; dat hij aileen gevraagd heeft de rechtspleging in het Neder
lands te laten geschieden in geval van vervolging voor de rechtbank, wat overigens is 
voorzien in artikel 23 van de wet van 15 juni 1935; dat, wat de vervolgingen tijdens 
het onderzoek betreft, artikel31 van die wet niet vereist een beroep te doen op een 
vertaler, wanneer de verdachte, zoals te dezen, de taal van de rechtspleging ge
bruikt nadat dit hem uitdrukkelijk werd gevraagd; dat, gelet op de omstandighe
den van de zaak, het recht van verdediging niet is miskend en de in de conclusie be
doelde artikelen niet zijn geschonden; dat er evenmin grond bestaat tot vernietiging 
van de processen-verbaal van verhoor of van ondervraging; dat de verdachte zo
maar betoogt dat zijn verklaringen gedeeltelijk in het Nederlands zouden zijn ge
daan, wat niet uit de gegevens van het dossier volgt; dat het na het verhoor uitge
vaardigde aanhoudingsbevel regelmatig is; dat uit de stukken niet volgt dat de 
verdachte voor de raadkamer om bijstand van een tolk gevraagd heeft; dat zijn rech
ten, wat dat betreft, in ieder geval voor het hof geeerbiedigd zijn; dat uit het dos
sier evenmin blijkt dat de wettelijke voorschriften met betrekking tot het verslag van 
de onderzoeksrechter niet zouden zijn nageleefd"; 

terwijl artikel 135, § 2, van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de inver
denkinggestelde in geval van onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden als be
doeld in artikel131, § 1, of met betrekking tot de verwijzingsbeschikking, beroep kan 
instellen tegen de verwijzingsbeschikkingen bepaald in de artikelen 129 en 130; dat 
artikel bepaalt dat het hoger beroep van de verdachte slechts ontvankelijk is, in
dien het middel betre:ffende de onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden bij schrif
telijke conclusie is ingeroepen voor de raadkamer; eiser zich voor de raadkamer in een 
schriftelijke conclusie heeft beroepen op de nietigheid van de processen-verbaal, die 
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vervat zijn in de verhoren die door de politie teN. op 7 december 1999 en door de on
derzoeksrechter op die zelfde datum zijn afgenomen; het bestreden arrest, na te heb
ben vastgesteld dat de kamer van inbeschuldigingstelling het door eiser aange
voerde nietigheidsargument in zijn arrest van 21 december 1999 had verworpen, beslist 
dat het hager beroep van eiser, wegens het gezag van gewijsde van dat arrest, niet ont
vankelijk moet worden verklaard; het bestreden arrest aldus een ontvankelijkheids
voorwaarde toevoegt aan het bepaalde in artikel135, § 2, van het Wetboek van Straf
vordering, volgens hetwelk de verdachte hager beroep mag instellen tegen de 
beschikking tot verwijzing, zodra hij voor de raadkamer een onregelmatigheid heeft 
ingeroepen die een of meerdere daden van onderzoek aantasten; het bestreden ar
rest die wetsbepaling derhalve schendt" : 

Overwegende dat eiser zich voor de raadkamer, in een schriftelijke con
clusie, heeft beroepen op een nietigheid bedoeld in artikel 131, § 1, van het 
Wetboek van Strafvordering, te weten de miskenning van zijn recht van ver
dediging, de schending van de artikelen 6.3 van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en van ar
tikel 11 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken, op grond dat hij op 7 december 1999 door de politie te N. en 
vervolgens door de onderzoeksrechter in het Frans is ondervraagd, zonder 
bijstand van een tolk; 

Overwegende dat de appelrechters eisers hoger beroep tegen de beschik
king tot correctionele verwijzing van de raadkamer niet ontvankelijk ver
klaard hebben, op grond dat de vraag reeds was beslecht door het arrest van 
21 december 1999 van de kamer van inbeschuldigingstelling, waarin uit
spraak was gedaan over eisers voorlopige hechtenis en waarvan zij de mo
tivering hebben overgenomen, en door het arrest van 5 januari 2000 van het 
Hof, dat de voorziening tegen voormeld arrest van 21 december 1999 had ver
worpen; dat de appelrechters aldus artikel135, § 2, van het Wetboek van 
Strafvordering hebben geschonden; 

Dat het middel, wat dat betreft, 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; laat 
de kosten ten laste van de Staat; verwijst de zaak naar de anders samen
gestelde kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Luik. 

28 juni 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Fettweis - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal - Advocaat : mr. J. Vanderstraeten, Brussel. 

Nr. 415 

2e KAMER - 29 juni 2000 

1° INKOMSTENBELASTINGEN- VOORZIENING IN CASSATIE- ONTVANKELIJKHEID
VOORWAARDEN -ALGEMEEN. 

2° CASSATIEBEROEP- BELASTINGZAKEN -ALGEMEEN- ONTVANKELIJKHEID- VOOR

WAARDEN. 
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3 o ARBITRAGEHOF- PREJUDICIEEL GESCHIL- DISCRIMINATIE - ALGEMEEN BEGINSEL 
VAN HET RECHT OP RECHTSZEKERHEID - MISKENNING- ONDUIDELIJKHEID. 

4 o PREJUDICIEEL GESCHIL- ARBITRAGEHOF - DISCRIMINATIE - ALGEMEEN BEGIN
SEL VAN HET RECHT OP RECHTSZEKERHEID- MISKENNING- ONDUIDELIJKHEID. 

5° INKOMSTENBELASTINGEN- VOORZIENING IN CASSATIE -ALGEMEEN BEGINSEL VAN 
HET RECHT OP RECHTSZEKERHEID- MISKENNING- ONDUIDELIJKHEID- ARBITRAGEHOF
PREJUDICIEEL GESCHIL. 

1 o en 2° De artt. 861 en 867 Ger. W houden geen verband met de voorwaarden van ont
vankelijkheid van de rechtsmiddelen, en dus ook niet van het cassatieberoep in
zake inkomstenbelastingen (1). (Art. 388 (2), W.I.B. (1992).) 

3 o, 4 o en 5o Het Hof van Cassatie moet het Arbitragehof een prejudiciele vraag stel
len betreffende de schending door de wetgeving betreffende het cassatieberoep in
zake inkomstenbelastingen, van de in artikel 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitrage
hof, bedoelde grondwetsbepalingen, zelfs als eiser in cassatie niet verduidelijkt hoe 
hij t.g.v. de door hem aangevoerde rechtsonzekerheid verschillend wordt behan
deld, wat een aantasting vormt van de grondwettelijke regels betreffende de gelijk
heid van de Belgen voor de wet en van de non-discriminatie in het genot van de hun 
toegekende rechten en vrijheden (3). (Artt. 26, § 1, 3°, en§ 2, Bijzondere WetArbitrage
hof; art. 34 en 97, negende lid, wet 15 maart 1999; art_ 11, eerste lid, wet 23 maart 
1999.) 

(B ... E.A. T. BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN) 

Conclusie van de eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq (vertaling) : 

1. Volgens mij is de grand van niet-ontvankelijkheid, die door verweerder tegen het 
cassatieberoep is opgeworpen, en die hieruit is afgeleid dat het verzoek aan het Hof 
van Cassatie niet op de griffie van het hof van beroep is neergelegd, gegrond. 

Volgens de rechtsleer van uw arresten vallen de cassatieberoepen tegen arresten die 
gewezen zijn op de voorzieningen die, zoals te dezen, v66r 1 maart 1999 voor het hof 
van beroep zijn ingesteld, immers volledig onder de toepassing van de artt. 386 tot 391 
W.I.B. (1992), zoals zij van toepassing waren v66r de opheffing ervan bij art. 34 wet 
15 maart 1999 (4). (Art. 97, negende lid, wet 15 maart 1999; art. 11, eerste lid, wet 
23 maart 1999.) 

2. De door de eisers aangevoerde artt. 861 en 867 Ger.W. houden geen verband met 
de voorwaarden van ontvankelijkheid van de rechtsmiddelen (5), en dus oak niet van 
het cassatieberoep inzake inkomstenbelastingen. 

Uw Hof heeft aldus beslist in zijn arrest van 22 april 1999. 

Die oplossing v loeit te de zen a contrario voort uit de bewoordingen zelf van art. 388 
W.I.B. (1992), v66r de opheffing ervan bij art. 34 wet 15 maart 1999. 

(1) Zie concl. O.M. Tot staving van de door het Hof gekozen oplossing, zie J. SAROT, Dix ans de 
jurisprudence de la Cour d'arbitrage, Brussel, 1995, blz. 714. Uit de door die auteur vennelde recht
spraak blijkt dat de personen die onder de toepassing van de betrokken bepalingen vallen, zon
der dat verdere verduidelijking is vereist, een categorie van personen vormen die alleen verge
leken dienen te worden met degenen die onder de toepassing van andere, duidelijk geachte wetten 
vallen, om in het toepassingsgebied van de artikelen 10 en 11 Gw. te vallen. 

(2) Zie noot 1. 

(3) Zie noot 1. 

(4) Cass., 21 juni 1999, volt. zitt., A.R. F.99.0049.N, nr. 381, met conl. O.M.; 22 nov. 1999, A.R. 
F.99.0048.F, nr. 618. 

(5) Cass., 22 april 1999, A.R. D.98.0012.F, nr. 235. 
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Voornoemd art. 388 W.I.B. bepaalt dat "de voorziening (in cassatie) geschiedt bij een 
tot het Hofvan Cassatie gericht verzoekschrift dat ( ... ) ter griffie van het hofvan be
roep wordt afgegeven". Als, m.a.w., het aan het Hofvan Cassatie gerichte verzoek niet 
wordt afgegeven op de griffie van het of van beroep, is er geen cassatieberoep. In zo
verre heeft art. 338 W.I.B. (1992) betrekking op de macht en de bevoegdheid van uw 
Hof, welke materies onbetwistbaar de openbare orde raken. Art. 388 spreekt welis
waar niet uitdrukkelijk van niet-ontvankelijkheid of ontoelaatbaarbeid van het cassatie
beroep, maar dit is onbelangrijk. Niemand kan immers redelijkerwijs betogen dat een 
cassatieberoep ontvankelijk is, wanneer het verzoek, bijvoorbeeld, is afgegeven aan 
het secretariaat van de eerste voorzitter van het hof van beroep en niet aan de grif
fie van het hof van beroep, ook al heeft die onregelmatigheid de belangen van ver
weerder in cassatie niet geschaad en werd de beoogde doelstelling, nl. de aanhan
gigmaking van de zaak bij het Hof van Cassatie, bereikt, aangezien het verzoek door 
het voormelde secretariaat aan de voormelde gri:ffie werd afgegeven. Welnu, uw Hof 
zou dergelijk cassatieberoep op grond van datzelfde art. 338 onontvankelijk verkla
ren. Men ziet bijgevolg niet in waarom een andere oplossing plotseling de voorkeur 
zou moeten genieten, wanneer het gaat om de eerbiediging van een andere, in art. 388 
W.I.B. (1992) bepaalde voorwaarde van het instellen van het cassatieberoep, nl. de over
handiging op de gri:ffie van het hof van beroep van het tot het Hof van Cassatie ge
richte verzoekschrift (6). 

3. De eisers betogen tevens dat, zo uw "Hof zou oordelen dat art. 861 of art. 867 
Ger.W. niet toelaat de grond van niet-ontvankelijkheid te verwerpen, vastgesteld moet 
worden dat de artt. 11, wet 23 maart 1999 en 97, negende lid, wet 15 maart 1999 het 
beginsel van het recht op rechtszekerheid miskennen en de artt. 10 en 11, Gw. scherr
den", zodat uw Hof een prejudiciele vraag aan het Arbitragehof zou moeten stellen. 

4. In mijn conclusie v66r het in voltallige terechtzitting gewezen arrest van 21 juni 
1999 (7), welke conclusie, wat dat punt betreft, door uw Hof overigens niet werd ge
volgd, heb ik gewezen op het kwalijke gevolg van de terugwerkende kracht van art 97, 
negende lid, van de wet 15 maart 1999, in de uitlegging die ik eraan gegeven heb. Ik 
heb gezegd dat mijn argument dat op de rechtszekerheid steunde, mij zeer belang
rijk leek omdat het rechtstreeks samenhing met een eventueel niet conform zijn van 
de voornoemde bepaling met de artt. 10 en 11 gecoiirdineerde Gw. (1994). Ik heb ten 
slotte de volgende vraag gesteld : is, in de toestand die het gevolg is van de terug
werkende kracht van art. 97, negende lid, W. 15 maart 1999, de inhoud van het recht 
van de fiscale procedure nog op dezelfde wijze voorzienbaar en toegankelijk voor alle 
rechtszoekenden (zie mijn conl., nrs. 6 en 10)? 

Ik bedoelde hiermee dat het niet conform zijn van art. 97, negende lid, wet 15 maart 
1999 met de artt. 10 en 11 gecoiirdineerde Gw. (1994), in mijn eigen uitlegging van de 
wet 15 maart 1999 en van de wet 23 maart 1999, voortvloeide uit de terugwer
kende kracht van die wetsbepaling die aldus een rechtsonzekerheid creeerde voor de 
eisers die een cassatieberoep inzake inkomstenbelastingen instelden, en een onge
lijkheid en een discriminatie in het leven riep tussen die eisers en andere eisers die 
een cassatieberoep in belastingzaken hadden ingesteld, en die ook onder toepassing 
vielen van de bepalingen van de artt. 1073 e.v. Ger.W., maar die niet onder die rechts
onzekerheid te lijden hadden. 

5. De grief die te dezen in de memorie van wederantwoord is opgeworpen, ver
schilt grondig van de voorgaande, niet aileen ten gronde maar ook naar de vorm. Wat 
de vorm ervan betreft, verduidelijken de eisers immers niet in hoeverre de door hen 
aangevoerde rechtsonzekerheid zou leiden tot een ongelijkheid of een discriminatie die 
hen benadeelt. 

Volgens mij dient uw Hof dus geen prejudiele vraag aan het Arbitragehof te stel
len. 

In een recent arrest van 11 juni 1998 heeft uw Hofimmers beslist dat wanneer een 
partij in het cassatiegeding in werkelijkheid geen discriminatie aanvoert maar stelt 

(6) Vgl. noot 1 sub Cass., 28 nov. 1996, A.R. S.96.0057.F, nr. 465, biz. 1114, Bull. en Pas., 1996, 
I, biz. 1186. 

(7) Zie noot 4. 
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dat de litigieuze wetsbepaling aan allen die onder toepassing ervan vallen een ele
ment van rechtszekerheid ontneemt, dat verweer geen vraag opwerpt zoals bedoeld 
in art. 26, § 1, Bijzondere Wet Arbitragehof (8). 

Die oplossing lijkt mij te dezen toepasselijk. 

6. Ten slotte wijs ik uw Hof erop dat ik ongeveer een week geleden het bestaan heb 
vernomen van een voorontwerp van wet tot interpretatie en wijziging van sommige 
bepalingen van de wet 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschil
len en van de wet 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale za
ken (9). 

Artikel 5 van dat voorontwerp is gesteld als volgt : 

"De voorzieningen in cassatie ingesteld vanaf 27 maart 1999 tot de datum van in
werkingtreding van deze wet overeenkomstig nieuw artikel 378 van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen 1992 (dit is artikel378 zoals gewijzigd bij artikel34 van ge
noemde wet van 15 maart 1999), worden geacht regelmatig te zijn ingediend. De me
mories van antwoord op de voorzieningen ingesteld op deze wijze kunnen worden neer
gelegd op de griffie van het Hofvan Cassatie binnen de drie maanden van de betekening 
van de voorziening. 

In gevallen waarin een voorziening in cassatie ingesteld vanaf 27 maart 1999 over
eenkomstig nieuw artikel 378 van genoemd wetboek niet ontvankelijk werd ver
klaard bij arrest gewezen voor de inwerkingtreding van voorliggende wet om reden 
dat ze niet werd ingesteld overeenkomstig oud artikel 378 van genoemd wetboek (dit 
is artikel 378 zoals het bestond v66r 1 maart 1999), kan de eiser door middel van een 
nieuw verzoekschrift, ingediend binnen de drie maanden van de inwerkingtreding van 
voorliggende wet, het Hofvan Cassatie verzoeken zijn arrest in te trekken en de voor
ziening ontvankelijk te verklaren door toepassing van lid 1. De procedure tot intrek
king wordt beheerst door de bepalingen van genoemd wetboek betreffende de proce
dure in cassatie zoals ze bestonden v66r 1 maart 1999. Het arrest tot intrekking oordeelt 
opnieuw over de voorziening". 

Conclusie : verwerping. 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.99.0216.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 26 februari 1999 gewe
zen door het Hof van Beroep te Luik; 

Gelet op de door de eerste voorzitter van het Hof gewezen beschikking van 
27 april 2000 waarbij de zaak naar de derde kamer wordt verwezen; 

Over de door verweerder tegen de voorziening opgeworpen grond van niet
ontvankelijkheid : het verzoekschrift is neergelegd ter griffie van het Hof van 
Cas sa tie in plaats van ter griffie van het hof van beroep : 

Overwegende dat, luidens artikel 11, eerste lid, van de wet van 23 maart 
1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken, de gedingen die 
hangende zijn bij de hoven, de rechtbanken en andere instanties, met in
begrip van de rechtsmiddelen die tegen hun beslissing kunnen worden aan
gewend, vervolgd en afgehandeld worden met toepassing van de v66r 1 maart 
1999 geldende regels; 

(8) Cass., 11 juni 1998, A.R. C.95.0114.N, nr. 302; zie oak Cass., 24 maart 2000, A.R. C.97.0292.N, 
nr. 202; 10 april 2000, A.R. F.98.0110.F, nr. 238. 

(9) Het O.M. heeft conclusie genomen op de terechtzitting van 5 juni 2000. 
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Dat de wetgever hiermede beoogt alle geschillen die op de dag van de in
werkingtreding van die wet, dit is 6 april1999, nog niet definitief zijn be
slecht, te laten afhandelen volgens de eerder geldende regels; dat aldus wan
neer v66r die datum een geding reeds is gebracht voor een rechtscollege, de 
vroegere procedure moet worden gevolgd, ook wat de rechtsmiddelen be
treft; 

Overwegende dat artikel 97, negende lid, van de wet van 15 maart 1999 
betreffende de beslechting van fiscale geschillen bepaalt dat artikel 34 van 
die wet, voor zover het de artikelen 377 tot 392 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen 1992 opheft, in werking treedt op 1 maart 1999; dat dit
zelfde artikel bepaalt dat de artikelen 377 tot 392 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen 1992 zoals ze bestonden v66r hun opheffing bij arti
kel 34 van de wet, van toepassing blijven op de beroepen die v66r 1 maart 
1999 zijn ingeleid; 

Dat de opheffing van de artikelen 377 tot 392 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen 1992 in verband kan worden gebracht met het feit dat 
tegen de beslissingen van het bestuur waarbij het bezwaarschrift werd af
gewezen, vanaf 1 maart 1999 een beroep mogelijk is voor de rechtbank van 
eerste aanleg, zodat de vroeger bestaande cassatieprocedure en procedure voor 
het hof van beroep in dat kader doelloos worden; 

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

Overwegende dat artikel 388, tweede lid, van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen 1992 bepaalt dat het verzoekschrift, dat vooraf aan de ver
weerder werd betekend en het exploot van de betekening ter griffie van het 
hof van beroep worden afgegeven; 

Dat de eisers dat vormvereiste waarvan de ontvankelijkheid van de voor
ziening afhangt, niet hebben in acht genomen; 

Overwegende dat de artikelen 861 en 867 van het Gerechtelijk Wetboek 
waarop de eisers zich beroepen, geen verband houden met de voorwaar
den voor de ontvankelijkheid van de rechtsmiddelen; 

Overwegende dat de eisers aanvoeren dat de artikelen 34 en 97, laatste 
lid, van de wet van 15 maart 1999 en artikel 11, eerste lid, van de wet van 
23 maart 1999, in de uitlegging ervan die hierboven is weergegeven, zon
der verantwoording de rechtszekerheid in het gedrang brengen en der
halve de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden; 

Overwegende dat, overeenkomstig artikel26, § 1, 3°, van de bijzondere wet 
van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, dat hof, bij wijze van prejudiciele be
slissing, uitspraak doet bij wege van arrest op vragen omtrent de scherr
ding door een wet van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet; 

Dat het Hof, ingevolge artikel 26, § 2, van die bijzondere wet, het Arbitrage
hof moet verzoeken uitspraak te doen op de vraag die in het dictum van dit 
arrest is vermeld; 
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Om die redenen, houdt de uitspraak aan tot het Arbitragehof uitspraak zal 
hebben gedaan op de volgende vraag: worden de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet geschonden door de artikelen 34 en 97, laatste lid, van de wet van 
15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen en door arti
kel 11, eerste lid, van de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke in
richting in fiscale zaken, in hun uitlegging dat, zelfs na 6 april1999, voor
zieningen in cassatie tegen arresten die uitspraak doen op beroepen inzake 
inkomstenbelastingen die v66r 1 maart 1999 bij de hoven van beroep zijn in
gesteld, beheerst worden door de regels van de artikelen 386 tot 391 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, ook al werden die artikelen vanaf 
1 maart 1999 uitdrukkelijk opgeheven bij de artikelen 34 en 97, laatste lid, van 
de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting in fiscale geschillen? 

29 juni 2000 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslag
gever : de h. Storck - Gedeeltelijke andersluidende conclusie van de h. Leclercq, eer
ste advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Kirkpatrick, T'Kint. 

Nr. 416 

3e KAMER - 29 juni 2000 

1 o ARBEIDSOVEREENKOMST- BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM- VORM- OVER

EENKOMST VOOR TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN. 

2° SOCIALE ZEKERHEID- WERKNEMERS- OVEREENKOMST VOOR TEWERKSTELLING VAN 

STUDENTEN- VORM. 

1 o en 2° De overeenkomst voor tewerkstelling van studenten die schriftelijk is vast
gesteld en uitgevoerd overeenkomstig de voorgeschreven wettelijke en verorde
nende bepalingen, is een overeenkomst voor een tewerkstelling van studenten, zelfs 
als er geen afschrift van de overeenkomst door de werkgever aan de door de Ko
ning aangewezen ambtenaar is meegedeeld; de student kan die overeenkomst even
wet op elk ogenblik zonder opzeggingstermijn en zonder vergoeding beeindigen (1). 

(1) Vgl. L. VAN HoESTENBERGHE, De tewerkstelling van studenten, Orientatie- 5 mei 1990, biz. 
116 en 122. Het is interessant om de oorsprong van art. 126 Arbeidsovereenkomstenwet op te spo
ren om de draagwijdte ervan te verduidelijken. Die bepaling, waarover de parlementaire voor
bereiding van de voormelde wet geen duidelijkheid verschaft, vloeit voort uit art. 5 wet 9 juni 1970 
betreffende de tewerkstelling van studenten. De parlementaire voorbereiding van de laatstge
noemde wet geeft de bekommernis van de wetgever weer om de belangen van de tewerkge
stelde student te beschermen. Het voorstel van wet bepaalde oorspronkelijk dat de student, bij ont
stentenis van een geschrift, de overeenkomst te allen tijde kon beeindigen zonder naleving van 
een opzeggingstermijn en zonder vergoeding (art. 6). Waarom? "Dit artikel heeft een dubhe! doel. 
Wanneer geen geschrift bestaat, wordt een arbeidsovereenkomt geacht gesloten te zijn voor on
bepaalde tijd. Dit zou eventueel tot gevolg hebben dat de student, op het ogenblik dat hij meent 
dat de arbeidsovereenkomst een einde neemt, moet vaststellen dat hij geen opzeggingstermijn heeft 
betekend, en zijn overeenkomst moet verlengen wil hij niet gehouden zijn tot de plaatsvervan
gende vergoeding. Dit bezwaar bestaat evenwel niet voor de arbeidsovereenkomsten voor werk
lieden wanneer het gebruik ofhet paritair comite het afsluiten van mondelinge overeenkom
sten van bepaalde tijd toestaan. Vervolgens is het artikel bedoeld als burgerlijke sanctie ten 
overstaan van de werkgever. De werkgever zal er aldus toe aangezet worden een schriftelijke over
eenkomst op te stellen, wil hij niet in de onzekerheid zijn op ieder ogenblik zijn hulp in het be
drijf te verliezen op een ogenblik dat deze in het bedrijf het meest nodig is" ( Ged1: St. Senaat, zit
ting 1968-1969, nr. 190, biz. 4). In zijn advies nr. 313 heeft de Nationale Arbeidsraad geoordeeld 
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(Artt. 120, 123, 124, 1125 en 126 Arbeidsovereenkomstenwet (2); art. 17bis, eer
ste lid, K.B. 28 nov. 1969.) 

(R.I.Z.I.V. T. ARCOSOFT) 

ARREST (uertaling) 

(A.R. S.98.0145.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 februari 1998 gewe
zen door het Arbeidshof te Brussel; 

Over het middel : schending van de artikelen 1, § 1, 2, § 1, 4 °, van de wet van 27 juni 
1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maat
schappelijke zekerheid der arbeiders, 17bis (artikel 1, koninklijk besluit van 24 juni 
1991) van het koninklijk besluit 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, 124, 125 en 126 van de wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten, de laatste twee artikelen v66r hun wijziging 
bij de wet van 21 maart 1995, 

doordat het arrest afwijzend beschikt op eisers vorderingen die ertoe strekken ver
weerster te doen veroordelen om haar sociale-zekerheidsbijdragen (werknemers) te doen 
betalen in verband met de aanwerving van twee studenten van 1 tot 31 juli 1991 en 
van 1 tot 31 juli 1992 voor de genaamde L. R. en van 1 tot 31 juli 1993 en van 1 tot 
31 juli 1994 voor de genaamde D. D., en doordat het aldus beslist op grond "dat ar
tikel 17bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 betreffende de maat
schappelijke zekerheid der arb eiders ( ... ) bepaalt dat de wet van 27 juni 1969 niet van 
toepassing is op 'overeenkomsten voor tewerkstelling van studenten'; ( ... ) dat (eiser) 
ten onrechte uit de toepassing van artikel 126 van de wet van 3 juli 1978 de onder
werping aan de R.S.Z. afleidt, aangezien die overeenkomst voor tewerkstelling van stu
denten niet aan de sociale inspectie zou meegedeeld zijn overeenkomstig artikel 125 

dat de overeenkomst, hij ontstentenis van een geschrift, moest heantwoorden aan de voorwaar
den van de voor onhepaalde tijd aangegane verhintenissen en voorgesteld om art. 6 te schrap
pen, zonder dat hieraan evenwel gevolg is gegeven (Ged1: St. Senaat, zitting 1969-1970, nr. 279, 
hlz. 23). In art. 6 hepaalde het voorstel reeds dat een afschrift van de overeenkomst aan de ar
heidsinspectie moest worden medegedeeld op straffe van de in art. 19 hedoelde strafsancties. In 
voornoemd advies heeft de Nationale Arheidsraad, deze keer met succes, gepleit om van derge
lijke sancties af te zien (id., hlz. 25). De wetgever heeft de hurgerlijke sanctie in geval van het ont
hreken van een geschrift, oak in geval van niet-mededeling van de overeenkomst aan de arheids
inspectie, opgelegd : "Ret is inderdaad overdreven in een zwaardere sanctie te voorzien hij gehrek 
aan mededeling dan hij gehrek aan geschrift" (id., hlz. 11). De wetgever heeft in dit geval hlijk
haar aileen kunnen verwijzen naar de tweede doelstelling die hij aan art. 6 van het voorstel had 
gegeven, nl. een middel om de werkgever onder druk te zetten. De doelstelling die erin hestand 
de student te heschermen door hem de mogelijkheid te geven te ontkomen aan de gevolgen van 
een heromschrijving van de overeenkomst, had immers geen enkel nut als de werkgever aileen 
maar verzuimd had de overeenkomst aan de sociale inspectie mee te delen. Alvorens de wet 21 
maart 1995 hetreffende de studentenarheid te wijzigen, werd de Nationale Arheidsraad ver
zocht een nieuw advies uit te hrengen (advies nr. 1011 van 29 okt. 1991), waarin hij opnieuw vast
stelde dat de sanctie, hij ontstentenis van geschrift, erin hestand dat de arheidsovereenkomst een 
overeenkomst voor onhepaalde tijd werd ingevolge art. 9 Arheidsovereenkomstenwet. Daar art. 126 
zo algemeen was gesteld dat de daarin voorgeschreven sanctie zelfs kon worden opgelegd als die 
heromschrijving geen hestaansreden had, stelde de Raad de zachtere maatregelen voor die in het 
tweede en derde lid van het huidige art. 126 zijn opgenomen. Uit de parlementaire voorherei
ding van de wet 21 maart 1995 hlijkt dat de wetgever zelfs overwogen heeft de student nag meer 
te heschermen door te hepalen dat de werkgever tot het hetalen van een schadevergoeding zou wor
den veroordeeld (Pasin., 1995, 439). Niemand heeft echter nag de draagwijdte in vraag gesteld van 
de sanctie die opgelegd wordt in geval van niet-mededeling van de overeenkomst aan de arheids
inspectie. 

(2) Arheidsovereenkomstenwet, v66r de wijziging ervan hij de wet 21 maart 1995. 
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van die wet; dat die tekst immers aileen bepaalt dat de betrokken student die over
eenkomst kan beeindigen zonder naleving van een opzeggingstermijn en zonder ver
goeding; (. .. ) dat het arbeidshof zich niet kan aansluiten bij (eisers) zienswijze val
gens welke de overeenkomst voor studenten verandert in een overeenkomst voor 
onbepaalde tijd, aangezien de betrokken studenten geen gebruik hebben gemaakt van 
de mogelijkheid die artikel 126 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeids
overeenkomsten hun biedt om hun overeenkomst zonder opzegging ofvergoeding te 
beeindigen; die verandering, in voorkomend geval, enkel betrekking zou hebben op de 
werkgever jegens wie de werknemer-'student' de regels inzake opzegging die gelden 
voor overeenkomsten voor onbepaalde tijd, zou kunnen aanvoeren; dat (eiser) geen an
dere gevolgtrekking uit dat artikel 126 kan afleiden, meer bepaald niet kan aflei
den dat de werkgever - die de overeenkomsten voor studenten niet aan de sociale in
spectie heeft medegedeeld - aan de R.S.Z. bijdrageplichtig zou worden voor de 
tewerkstelling gedurende een maand in de zomervakantie, van de studenten die hij 
aangeworven heeft", 

terwijl artikel 125 van de wet van 3 juli 1978, v66r de wijziging ervan bij de wet 
van 2 (lees : 21) maart 1995, bepaalde dat "een afschrift van de in artikel 123 be
doelde overeenkomst (voor tewerkstelling van studenten) binnen zeven dagen, vol
gend op het begin van de uitvoering van de overeenkomst, door de werkgever wordt 
meegedeeld aan de door de Koning aangewezen ambtenaar. Na advies van het be
voegde paritair comite kan de Koning bijzondere modaliteiten vaststellen voor de me
dedeling van het afschrift van de overeenkomst"; artikel 126 eraan toevoegde : "is er 
geen geschrift overeenkomstig de bepalingen van artikel 124 of geen mededeling van 
een afschrift van de overeenkomst bedoeld bij artikel 125, dan kunnen de overeen
komsten voor een tewerkstelling welke bij deze wet is bedoeld, door de studenten te 
allen tijde beeindigd worden zonder naleving van een opzeggingstermijn en zonder 
vergoeding"; in casu het arrest erop wijst dat "de arbeidsinspecteur, bij een routine
inspectie in augustus 1994, (vastgesteld) heeft dat (verweerster) niet in orde was aan
gezien zij het afschrift van die overeenkomsten niet aan de arbeidsinspectie had mee
gedeeld (artikel125 van de wet van 3 juli 1978 en koninklijk besluit van 12 juni 1970)"; 
in dat geval, de enige sanctie waarin voornoemd artikel 126 voorziet, inderdaad de 
mogelijkheid voor de student is om de overeenkomst te allen tijde te beeindigen; er 
evenwel ook rekening moet worden gehouden- wat het arrest niet doet- met het 
bepaalde in artikel17bis van het voornoemde koninklijk besluit van 28 november 1969 
luidens hetwelk "de studenten die tewerkgesteld zijn in het kader van een overeen
komst voor tewerkstelling van studenten, bedoeld bij titel VI van de wet van 3 juli 
1978 op de arbeidsovereenkomsten, aan de toepassing van de wet (N.B. de wet van 
27 juni 1969 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders) worden ont
trokken, wanneer de tewerkstelling, al dan niet uitgevoerd krachtens een arbeids
overeenkomst, in de loop van de maanden juli, augustus en september valt ( ... )"; de 
overeenkomst voor studenten die sommige bij artikel 124 van de wet van 3 juli 1978 
opgelegde vermeldingen niet bevat of die zoals in casu niet is meegedeeld aan de amb
tenaar ad hoc, zoals bedoeld en opgelegd is in artikel 125 dat voorkomt onder titel 
VI "De overeenkomst voor tewerkstelling van studenten" van de wet van 3 juli 1978, 
geen overeenkomst is in de zin van titel VI van die wet; daaruit volgt, met toepas
sing zelf van vorenaangehaald artikel 17bis, dat een dergelijke overeenkomst niet ont
trokken wordt aan de toepassing van de wet betreffende de maatschappelijke ze
kerheid der arbeiders; het tegendeel beweren, wat het artikel doet, niet aileen een 
schending uitmaakt van artikel 17bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969, 
maar ook van de artikelen 124 tot 126 van de wet van 3 juli 1978; met name, arti
kel 125, volgens hetwelk de met de student gesloten overeenkomst meegedeeld moet 
worden "binnen zeven dagen, volgend op het begin van de uitvoering van de over
eenkomst" grotendeels zijn bestaansreden zou verliezen, namelijk het toezicht op de 
regelmatigheid van tewerkstellingsovereenkomsten voor jongeren zodat ze niet aan 
de sociale-zekerheidsregeling zijn onderworpen, als de overeenkomst, ook wanneer 
zij niet aan de arbeidsinspecteur is meegedeeld, als een overeenkomst voor tewerk
stelling van studenten "bedoeld in titel VI van de wet van 3 juli 1978" kan worden 
aangemerkt en dus buiten de toepassing van de wet van 27 juni 1969 op de sociale 
zekerheid kan vallen; het feit dat de betrokken student, krachtens artikel 126 van 
de wet van 3 juli 1978, te allen tijde de overeenkomst kan opzeggen die niet vol
doet aan de voorschriften van de artikelen 124 en 125, niet betekent dat de wet van 
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27 juni 1969, (zie de artikelen 1, § 1 en 2, § 1, ervan) niet op die overeenkomst van 
toepassing is; artikel 126 in werkelijkheid een bepaling is uit de wet betreffende de 
arbeidsovereenkomsten, die niets te maken heeft met de toepassing van de wet van 
27 juni 1969; de artikelen 1 en 2 van laatstgenoemde wet bepalen wanneer zij toe
passing vindt terwijl het voornoemde artikel 17bis van het koninklijk besluit van 28 
november 1969 meer bepaald de toepassing van die wet op studenten regelt; uit de 
omstandigheid dat "artikel126 van de wet van 3 juli 1978 niet bepaald heeft dat de 
werkgever die de overeenkomsten voor studenten niet aan de sociale inspectie heeft 
meegedeeld, bijdrageplichtig is aan de sociale zekerheid", niet kan worden afgeleid 
dat de betrokken studenten aan de toepassing van de wet van 27 juni 1969 wor
den onttrokken; het arrest derhalve, op de hierboven weergegeven gronden, niet naar 
recht heeft kunnen beslissen dat de wet van 27 juni 1969 niet van toepassing was 
op de overeenkomsten die verweerster had gesloten met de studenten R. en D.; het 
arrest, door aldus te beslissen, alle in de aanhef van het middel aangewezen wet
telijke bepalingen schendt en, inzonderheid artikel 17bis van het koninklijk be
sluit van 28 november 1969 : 

Overwegende dat, ingevolge artikel 17bis van het koninklijk besluit van 
28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herzie
ning van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschap
pelijke zekerheid der arbeiders, de studenten die tewerkgesteld zijn in het 
kader van een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten, bedoeld bij 
titel VI van de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten, aan de toe
passing van voornoemde wet van 27 juni 1969 worden onttrokken, wan
neer de tewerkstelling, aldan niet uitgevoerd krachtens een arbeidsover
eenkomst, in de loop van de maanden juli, augustus en september valt, haar 
duur tijdens deze periode een maand niet overschrijdt, en de werknemer niet 
aan eerstgenoemde wet onderworpen is geweest om reden van een activi
teit die tijdens het aan de zomervakantie voorafgaand school- of academie
jaar werd uitgeoefend bij dezelfde werkgever als degene bij wie de tewerk
stelling geschiedt tijdens de zomervakantie; 

Overwegende dat, ingevolge artikel 125 van voornoemde wet van 3 juli 
1978, een afschrift van de overeenkomst voor een tewerkstelling van stu
denten binnen zeven dagen, volgend op het begin van de uitvoering van de 
overeenkomst, door de werkgever wordt meegedeeld aan de door de Ko
ning aangewezen ambtenaar; dat volgens artikel 126 van die wet, indien er 
geen mededeling is van een afschrift van de overeenkomst bedoeld bij ar
tikel 125, de overeenkomsten voor een tewerkstelling welke bij die wet is be
doeld, door de studenten te allen tijde beeindigd kunnen worden zonder na
leving van een opzeggingstermijn en zonder vergoeding; 

Overwegende dat uit die wetsbepalingen niet volgt dat de overeenkomst 
betreffende een tewerkstelling van een student, waarvan geen afschrift is mee
gedeeld aan de door de Koning aangewezen ambtenaar overeenkomstig voor
noemd artikel 125, geen overeenkomst is bedoeld in titel VI van de wet van 
3 juli 1978; 

Overwegende dat blijkens de vermeldingen van het arrest niet betwist 
wordt dat in casu voldaan is aan de voorwaarden bedoeld in artikel 17bis van 
het koninklijk besluit van 28 november 1969, wat de tewerkstelling van twee 
studenten betreft en dat ze geen gebruik hebben gemaakt van de mogelijk
heid waarin artikel 126 van de wet van 3 juli 1978 voorziet; 

Overwegende dat uit die overwegingen volgt dat het arbeidshof wettig be
slist heeft dat de litigieuze overeenkomsten onttrokken waren aan de toe
passing van voornoemde wet van 27 juni 1969; 

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

29 juni 2000- 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslag
gever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat
generaal - Advocaat : mr. De Bruyn. 

Nr. 417 

3e KAMER - 29 juni 2000 

MINDERVALIDEN- TEGEMOETKOMINGEN- MINISTER- BESLISSING- NIEUWE BESLIS
SING- VOORWAARDEN- NIEUW FElT- NIEUW BEWIJSELEMENT- DRAAGWIJDTE. 

De minister kan alleen zijn beslissing inzake tegemoetkomingen aan gehandicapten in
trekken en een nieuwe beslissing nemen, als het nieuwe feit of bewijselement de reck
ten van de gehandicapte zou hebben befnvloed indien hij hiervan op het ogenblik van 
zijn beslissing weet had gehad (1). (Art. 582, 1 o, Ger.W. (2); art. 19, eerste lid, wet 
27 feb. 1987; art. 18, 2°, wet 11 april1995; art. 35ter, 2, K.B. 5 maart 1990.) 

(BELGISCHE STAAT - STAATSSECRETARIS VOOR MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE 
EN LEEFMILIEU T. C ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. S.99.0087.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 januari 1999 gewe
zen door het Arbeidshof te Luik; 

Over het middel: schending van de artikelen 582, 1", van het Gerechtelijk Wet
hoek, 8, § 1, (inzonderheid eerste, tweede en vijfde lid), 19, eerste lid, van de wet van 
27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, 18 (zoals ge
wijzigd bij de wet van 25 juni 1997 en voor zover nodig v66r de wijziging ervan bij die 
wet) van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal ver
zekerde, 18ter van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomens
vervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming, 35ter van het ko
ninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan 
bejaarden, 33, tweede lid, 37, 40 van de gecoordineerde Grondwet en miskenning van 
het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten, 

doordat het arrest, dat uitspraak dient te doen over verweersters beroep tegen ei
sers beslissing van 17 december 1996 waarbij haar de tegemoetkomingen voor hulp 
aan bejaarden in categorie I werden geweigerd omdat haar inkomsten te hoog wa
ren, vaststelt dat de door de arbeidsrechtbank aangestelde gerechtelijk deskundige be-

(1) Zie Cass., 17 mei 1999, A.R. S.98.0026.F, nr. 286; 18 okt. 1999, A.R. S.98.0098.F, nr. 540, met 
concl. O.M.; J.T.T., blz. 479 e.v., met concl. O.M. 

(2) Art. 582, 1', v66r de wijziging ervan bij art. 2 wet 19 april1999, B.S., 3 juni 1999, blz. 20076. 
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sloten heeft dat verweersters graad van zelfredzaamheid op het tijdstip van het door 
de geneesheer-inspecteur van eiser opgemaakte deskundigenverslag op 9 punten moest 
worden vastgesteld, maar geoordeeld heeft dat er kort nadien een verergering was op
getreden ten gevolge waarvan de graad van zelfredzaamheid begin 1997 tot 12 pun
ten werd opgetrokken; dat het arrest vervolgens het beroepen vonnis bevestigt en de 
heropening van het debat beveelt om eiser in staat te stellen zijn beslissing van 17 de
cember 1996 in te trekken en er een nieuwe te nemen, rekening houdend met het nieuw 
feit, namelijk de vaststelling door de deskundige van een verergering van ver
weersters gezondheidstoestand vanaf 1 januari 1997, die een op 12 punten vastge
stelde vermindering van zelfredzaamheid en dus een uitkering van categorie II voor 
hulp aan bejaarden rechtvaardigde; dat het arrest bijgevolg beveelt dat het dossier aan 
eiser wordt teruggezonden en hem verzoekt een nieuwe administratieve beslissing te 
nemen op grond dat "(verweerster) een aanvraag tot medische herziening heeft in
gediend en op 1 april 1997 haar recht op de uitkering van categorie 2 werd erkend zo
dat de litigieuze periode enkel nog betrekking heeft op de eerste drie maanden van 
het jaar 1997; dat de minister de rechtspraak van het Hofvan Cassatie inzake de aan
hangigmaking bij de arbeidsgerechten aanvoert en staande houdt dat de wet tot in
voering van het 'handvest' van de sociaal verzekerde de sociale-zekerheidsinstelling 
niet ertoe verplicht een beslissing te herzien wanneer zich een nieuw feit voordoet; dat, 
hoewel de arbeidsgerechten, op grond van de rechtspraak van het Hofvan Cassatie 
inderdaad niet bevoegd zijn om een nieuw feit, zoals een verergering van de gezond
heidstoestand van de gehandicapte, in aanmerking te nemen, er evenwel toepas
sing moet worden gemaakt van artikel 18 van de wet tot invoering van het 'hand
vest' van de sociaal verzekerde, alsook van artikel 18ter van het koninklijk besluit van 
6 juli 1987, welk artikel is ingevoegd bij het besluit van 5 juli 1998 dat terugwerkt tot 
1 januari 1997; dat de vraag rijst of die bepalingen de sociale-zekerheidsinstelling er
toe verplichten het dossier te herzien wanneer zich een nieuw feit voordoet dat een 
weerslag heeft op de rechten van de sociaal verzekerde, wanneer dat feit in de loop 
van het geding wordt aangevoerd; dat artikel 18 weliswaar een verplichting tot her
ziening inhoudt, maar de beslissing tot herziening maar tot aan de sluiting van het 
debat kan worden genomen ( ... ), zodat het arbeidsgerecht de uitspraak moet aan
houden en aan de sociale-zekerheidsinstelling moet vragen dat zij het aangevoerde 
nieuw feit onderzoekt en een nieuwe beslissing neemt op grond van het voornoemde 
artikel 18; dat zowel de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen 
aan gehandicapten als die van 11 april 1995 tot invoering van het 'handvest' van de 
sociaal verzekerde, wetten zijn die de openbare orde raken; dat de rechter dus moet 
toezien op de naleving ervan, ook al maken de partijen er geen melding van ( ... ); dat 
de parlementaire voorbereiding van de wet tot invoering van het 'handvest' van de so
ciaal verzekerde in hoofdzaak vermeldt dat er onder de leden van de subcommissie voor 
de sociale zaken een meningsverschil was tussen de voorstanders - onder wie de ver
tegenwoordiger van de minister die vindt dat het bewuste artikel weinig nut heeft -
van de status-quo waardoor de arbeidsgerechten bevoegd kunnen blijven om uit
spraak te doen over een beroep tegen een beslissing, ook al heeft er zich een nieuw feit 
voorgedaan (met dien verstande dat het arbeidsgerecht bij zijn uitspraak rekening moet 
houden met het nieuw feit) en degenen die willen dat de betrokken instelling be
voegd wordt om haar beslissing te herzien in het licht van nieuwe informatie 'zon
der daartoe een beroep te moeten doen op een logge juridische procedure' ( ... ); dat de 
leden van de subcommissie, nadat ze erop gewezen hebben dat de tekst ontleend is 
aan artikel21bis van het koninklijk besluit van 21 december 1967 betreffende het 
werknemerspensioen, nog veel vragen hebben opgeworpen voordat de vertegenwoor
diger van de minister een einde maakt aan de discussie door op besliste toon te stel
len dat het woord 'kan' geen verplichting inhoudt; dat een dergelijke bewering in
druist tegen het administratief recht en tegen de rechten van de sociaal verzekerde, 
aangezien hij nieuwe feiten kan aanvoeren die een subjectiefrecht op een prestatie 
of op een verhoogde prestatie doen ontstaan; de uitlegging die van de tekst wordt ge
geven door aan de sociale-zekerheidsinstelling een discretionaire macht te geven
welke uitlegging trouwens indruist tegen die welke, zonder enige betwisting, wordt 
gegeven van artikel 21bis, § 2, van het voornoemde koninklijk besluit inzake pen
sioenen - de bevoegdheden die de wet van 11 april 1995 wil verlenen aan de sociale-
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zekerheidsinstellingen die met een nieuw feit worden geconfronteerd, niet juist om
schrijft; dat de bevoegdheid van de instelling hierin bestaat dat zij de gelegenheid krijgt 
een (al dan niet door haar) begane fout te herstellen wat een sociale rechtvaardig
heid ten goede komt ( ... ); dat artikel18 van de wet van 11 april1995 dus voor de sociale
zekerheidsinstelling een werkelijke verplichting om een nieuwe beslissing te ne
men invoert en haar niet een discretionaire bevoegdheid verleent waarvan de 
administratie naar eigen goeddunken gebruik zou kunnen maken; het gebruik van het 
werkwoord 'kunnen' in plaats van 'moeten' weliswaar tot verwarring kan leiden, maar 
wanneer het om een subjectiefrecht van de sociaal verzekerde gaat, 'kunnen' begre
pen moet worden als een verplichting en niet als een mogelijkheid, anders wordt de 
wettelijke ofverordenende bepaling zinloos ( ... ); dat het (arbeids)hof dus zijn vroe
gere rechtspraak handhaaft ondanks de voorzieningen tegen zijn vorige arresten en 
ondanks de rechtspraak die zich bij het standpunt van het ministerie aansluit ( ... ); dat 
(eiser) ten onrechte probeert de bewoordingen van de artikelen 17 en 18 van het hand
vest tegenover elkaar te stellen door de nadruk te leggen op de verplichting die de in
stelling zou hebben ingevolge artikel 17, in tegenstelling tot de loutere mogelijk
heid, waarin artikel18 voorziet; dat artikel 17 immers ook niet het werkwoord moeten 
gebruikt maar wel het werkwoord nemen in de onvoltooid tegenwoordige tijd; dat, daar
enboven artikel 18 enkel een verplichting invoert wanneer de bedoelde voorwaar
den vervuld zijn en met name indien het nieuw feit een weerslag heeft op de rech
ten van de sociaal verzekerde; dat, indien het nieuw feit daarentegen niet leidt tot een 
gewijzigde toekenning van tegemoetkomingen, er geen enkele verplichting is om een 
nieuwe beslissing te nemen en ervan kennis te geven; dat het vonnis dus bevestigd 
moet worden; dat het arbeids(hof), aangezien de eerste rechter geen onderzoeks
maatregel had bevolen, van het dossier moet kennisnemen en de zaak naar de rol ver
wijzen in afwachting van de beslissing die de minister moet nemen op basis van het 
nieuw feit", 

terwijl, eerste onderdeel, luidens artikel 8, § 1, van de wet van 27 februari 1987 be
treffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, de tegemoetkomingen op aan
vraag worden toegekend; luidens artikel 8, § 1, laatste lid, een nieuwe aanvraag mag 
worden ingediend wanneer zich volgens de gehandicapte wijzigingen voordoen die de 
toekenning of verhoging van de tegemoetkomingen rechtvaardigen; uit die bepalin
gen volgt dat de minister, bij de toekenning of verhoging van de tegemoetkomingen, 
zich ertoe beperkt een beslissing te nemen over de rechten en feiten die hem in de oor
spronkelijke ofnieuwe aanvraag zijn voorgelegd; anderzijds, uit het onderling ver
band tussen de artikelen 582, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek en 19, eerste lid, van 
de voornoemde wet van 27 februari 1987 volgt dat de geschillen betreffende de rech
ten die voortvloeien uit de wet van 27 februari 1987 weliswaar onder de bevoegd
heid van de arbeidsgerechten vallen, maar dat deze hun bevoegdheid uitoefenen door 
kennis te nemen van de beroepen tegen beslissingen van de minister inzake die rech
ten; de arbeidsgerechten derhalve enkel bevoegd zijn om na te gaan of de ministe
riele beslissing beantwoordt aan de wettelijke bepalingen inzake tegemoetkomin
gen aan gehandicapten en, met inachtneming van de feiten die, op het tijdstip van die 
beslissing, de rechten bepalen die voorvloeien uit de wet van 27 februari 1987; de 
arbeidsrechtbanken derhalve enkel kunnen acht slaan op feiten waarop de minis
ter zijn uitspraak heeft gegrond of had moeten gronden, maar niet kunnen kennis
nemen van rechten waarin de ministeriele beslissing niet voorziet of die niet aan de 
administratie zijn voorgelegd; de artikelen 18 van de wet van 11 april 1995 tot in
voering van het "hand vest" van de sociaal verzekerde, 18ter (ingevoegd bij konink
lijk besluit van 5 juli 1998) van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betre:ffende de 
inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming en 35ter van 
het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan 
bejaarden, krachtens welke de minister zijn beslissing kan intrekken en er een nieuwe 
nemen binnen de termijn om beroep in te stellen voor de arbeidsrechtbank of, in
dien het beroep reeds is ingesteld, tot aan de sluiting van het debat, wanneer een nieuw 
feit of nieuw bewijsmateriaal dat een terugslag heeft op de rechten van de verzoe
ker, tijdens het geding wordt ingeroepen, overigens enkel betrekking hebben op het 
geval waarin de beslissing van de minister verschillend geweest zou zijn indien de mi
nister op het ogenblik van zijn beslissing weet had gehad van het door de gehandi
capte aangevoerde nieuw feit ofnieuw bewijsmateriaal; uit de vaststellingen van het 
arrest blijkt dat eiser, die uitspraak deed op verweersters aanvraag d.d. 16 april1996 
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tot toekenning van tegemoetkomingen voor hulp aan bejaarden, in een beslissing van 
17 december 1996 haar recht op die uitkering van categorie 1 heeft erkend, maar haar 
de toekenning ervan heeft geweigerd, gelet op de weerslag van de inkomsten en dat 
de gerechtelijk deskundige die door de arbeidsrechtbank was aangesteld, conclu
deerde tot een graad van 9 punten op het tijdstip van het door de geneesheer
inspecteur opgemaakte deskundigenverslag, maar geoordeeld heeft dat er kort na
dien een verergering was opgetreden ten gevolge waarvan de graad van zelfredzaamheid 
begin 1997 tot 12 punten werd opgetrokken; het arrest aldus aanneemt dat eiser op 
het tijdstip van de administratieve beslissing van 17 december 1996 geen weet had 
van de verergering van verweersters gezondheidstoestand begin 1997, die slechts be
kend raakte door het verslag dat de gerechtelijk deskundige tijdens het geding voor 
de arbeidsrechtbank had neergelegd; het arrest overigens, door vast te stellen dat "(ver
weerster) een aanvraag tot medische herziening heeft ingediend en op 1 april1997 haar 
recht op de uitkering van categorie 2 werd erkend zodat de litigieuze periode enkel 
nog betrekking heeft op de eerste drie maanden van het jaar 1997", noodzakelijker
wijs aanneemt dat eisers beslissing van 17 december 1996 overeenstemde met ver
weersters toestand op het tijdstip van die beslissing en dat die toestand pas op 1 ja
nuari 1997 is gewijzigd; daaruit volgt dat het arbeidshof, door op grond van de 
verergering van verweersters gezondheidstoestand die begin 1997 is opgetreden, de 
heropening van het de bat te bevelen en eiser te verzoeken een nieuwe beslissing te 
nemen, een feit in aanmerking neemt dat niet aan eiser is voorgelegd en aldus de re
gel schendt volgens welke de tegemoetkomingen aan gehandicapten enkel kunnen wor
den toegekend mits ze aangevraagd worden bij het gemeentebestuur (schending van 
artikel8, § 1, inzonderheid eerste, tweede en vijfde lid, van de wet van 27 februari 1987 
betre:ffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten), tevens de regel schendt val
gens welke het arbeidsgerecht dat kennisneemt van een beroep tegen de beslissing van 
de minister betreffende die tegemoetkomingen, geen andere feiten in aanmerking kan 
nemen dan die waarop de minister zijn uitspraak heeft gegrond of had moeten gran
den (schending van de artikelen 19, eerste lid, van de voornoemde wet van 27 fe
bruari 1987 en van artikel 582, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek); het arrest boven
dien, door de verergering van verweersters gezondheidstoestand, die begin 1997 is 
opgetreden, in aanmerking te nemen om de heropening van het de bat te bevelen en 
eiser te verzoeken een nieuwe beslissing te nemen, de artikelen 18 van de wet van 11 
april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde, 18ter van het 
koninklijk besluit van 6 juli 1987 en 35ter van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 
schendt, aangezien de verergerering van verweersters gezondheidstoestand geen en
kele weerslag kon hebben op haar rechten zoals die voortvloeiden uit de beslissing van 
17 december 1996 waarvan het arrest aanneemt dat zij in overeenstemming was met 
verweersters toestand op het tijdstip van die beslissing, en die derhalve geen nieuw 
feit is in de zin van die bepalingen [schending van de artikelen 18 (zoals gewijzigd bij 
de wet van 25 juni 1997 en voor zover nodig v66r de wijziging ervan bij die wet) van 
de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verze
kerde, 18ter (ingevoegd bij koninklijk besluit van 5 juli 1998) van het koninklijk be
sluit van 6 juli 1987 betre:ffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de 
integratietegemoetkoming, 35ter (ingevoerd bij koninklijk besluit van 5 juli 1998) van 
het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betre:ffende de tegemoetkoming voor hulp aan 
bejaarden); 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat, ingevolge de artikelen 582, 1°, van het Gerechtelijk Wet
hoek, zoals het bestond ten tijde van de feiten, en 19, eerste lid, van de wet 
van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicap
ten, de arbeidsgerechten kennisnemen van de beroepen tegen de beslis
singen van de minister inzake tegemoetkomingen voor mindervaliden; dat 
daaruit volgt dat die gerechten enkel bevoegd zijn om na te gaan of de be
slissing van de minister beantwoordt aan de wettelijke vereisten inzake te
gemoetkomingen voor gehandicapten, met inachtneming van de gegevens 
die, op het tijdstip van die beslissing, de rechten bepalen die voortvloeien 
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uit de wet van 27 februari 1987; dat zij bijgevolg enkel acht kunnen slaan 
op de feiten waarop de minister zijn uitspraak heeft gegrond of had moe
ten gronden; 

Overwegende dat de minister, ingevolge artikel 18, 2o, van de wet van 
11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verze
kerde, zijn beslissing kan intrekken en een nieuwe beslissing nemen tot 
aan de sluiting van de debatten, als tegen zijn beslissing beroep is inge
steld, wanneer een nieuw feit of nieuw bewijsmateriaal dat een weer
slag heeft op de rechten van de gehandicapte, tijdens het geding wordt aan
gebracht; 

Dat artikel 35ter, 2°, van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betref
fende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden een soortgelijke bepa
ling bevat; 

Dat uit die bepalingen volgt dat de minister zijn beslissing enkel kan in
trekken en er een nieuwe nemen als het nieuwe feit of bewijselement een 
weerslag zou hebben gehad op de rechten van de gehandicapte indien hij hier
van op het ogenblik van zijn beslissing weet had gehad; 

Overwegende dat eiser, volgens de vaststellingen van het arrest, in een be
slissing van 17 december 1996, aan verweerster het recht op een tegemoet
koming van categorie I voor hulp aan bejaarden heeft toegekend, die vast
gesteld was op haar graad van zelfredzaamheid vanaf 1 mei 1996, maar haar 
die tegemoetkoming heeft geweigerd op grand van het bedrag van haar in
komsten; 

Dat het arrest vaststelt dat uit een door de eerste rechter bevolen me
disch deskundigenonderzoek een vermindering van verweersters graad van 
zelfredzaamheid vanaf 1 januari 1997 is gebleken, die voor haar een uitke
ring van categorie II rechtvaardigde; 

Dat uit die vaststellingen van het arrest blijkt dat verweersters graad van 
zelfredzaamheid veranderd is na de beslissing van de minister en dat die wij
ziging derhalve geen weerslag kon hebben op verweersters rechten op het tijd
stip van die beslissing; 

Overwegende dat het arrest, waarin eiser wordt verzocht met toepas
sing van voornoemd artikel 18, 2°, een nieuwe beslissing te nemen, de in dat 
onderdeel aangewezen wettelijke bepalingen schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; 
gelet op artikel1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroor
deelt eiser in de kosten; verwijst de zaak naar het Arbeidshof te 
Brussel. 

29 juni 2000 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslag
geuer : de h. Verheyden - Gelijkluidenck conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat
generaal - Aduocaat : mr. Simont. 
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Nr. 418 

1 e KAMER - 29 juni 2000 

BORGTOCHT- TENIETGAAN
1 
VAN DE BORGTOCHT- BETALING DOOR DE SCHULDENAAR

OVERDRACHT VAN SCHULDVORDERING -AANVAARDING DOOR DE SCHULDEISER ONDER VOOR
BEHOUD- FAILLISSEMENT VAN DE SCHULDENAAR- TERUGBETALING AAN DE BOEDEL- GE
VOLG T.A.V. DE BORG. 

Wanneer de schuldeiser slechts onder het voorbehoud dat de borg niet bevrijd is als hij 
het ontvangen bedrag moet terugbetalen heeft aanvaard dat de schuldenaar een 
schuldvordering overdraagt en hij, na het faillissement van de schuldenaar, het ont
vangen bedrag moet teruggeven aan de boedel omdat de overdracht in de periode die 
aan het faillissement voorafging niet kan worden tegengeworpen aan de boedel, blijft 
de borg verplicht de schuld te waarborgen (1). (Art. 2036 B.W.) 

(P ... C ... T. ETABLISSEMENTEN ROSSEEL N.V. IN VEREFFENING) 

ARREST 

(A.R. C.98.0397.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 april1998 gewezen door 
het Hof van Beroep te Gent; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 1167, 1234, 1319, 1320, 1322, 2015, 2036, 2038 van het 

Burgerlijk Wetboek en 445, 446 en 448 van de Faillissementswet van 18 april1851, 
die het Boek III van het Wetboek van Koophandel uitmaakte, zoals van kracht v66r 
de Faillissementswet van 8 augustus 1997, 

doordat het bestreden arrest het verweer van eiser, gesteund op de effectieve be
taling van de hoofdschuld waardoor de borgstelling vervalt, en het verweer van ei
ser, gesteund op het ontslag van de borg ingevolge toepassing van artikel 2038 van het 
Burgerlijk Wetboek (voor die twee verweermiddelen: zie samenvattende conclusie van 
eiser neergelegd op 3 juni 1997), verwerpt op volgende gronden : 

"5.2 De ingeroepen effectieve betaling van de hoofdschuld. 
De borgstellingsakte van 17 september 1981 stelt : 'bij eventueel indirecte betalings

wijzen (voorbeeld schuldvorderingsoverdracht) blijft de persoonlijke borgstelling be
staan, totdat de betaling feitelijk is geschied'. 

De schuldvorderingsoverdracht dient derhalve te resulteren in een werkelijke, fei
telijke betaling van de hoofdschuld om de exceptie van betaling te kunnen inroe
pen. Appellant verbond er zich toe dat, zo de betaling bij schuldvorderingsoverdracht 
gebeurde, hij slechts bevrijd was zo deze in een definitieve betaling resulteerde. 

In die zin heeft de borg (eiser) zich duidelijk verbonden. 
Dit is nu niet het geval. 
(Verweerster) diende, ingevolge het tussengekomen vonnis en arrest, wat zij ont

vangen had terug te geven, zodat (verweerster) geen werkelijke, definitieve beta
ling van haar vaststaande en eisbare schuldvordering heeft bekomen via 
schuldvorderingsoverdrachten. De geldigheid van de overdrachten is inderdaad on
aangetast gebleven, doch zij hebben tot geen definitieve betaling geleid. 

Waar de borg in casu blijft bestaan 'totdat de betaling feitelijk is geschied' roept (ei
ser) ten onrechte de exceptie van de betaling in. 

(1) VAN QUICKENBORNE, M., "Borgtocht", A.PR., Story-Scientia, 1999, 365, nr. 687. 
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5.3. Verval van de borgtocht bij toepassing van artikel 2038 van het Burgerlijk Wet
hoek. 

Artikel2038 van het Burgerlijk Wetboek is niet van dwingend recht. Door in de borg
stelling op te nemen, dat bij eventuele indirecte betalingswijzen de borgstelling blijft 
behouden 'totdat de betaling feitelijk is geschied', werd inderdaad van de toepas
sing van artikel 2038 van het Burgerlijk Wetboek afgezien wanneer de betaling op in
directe wijze gebeurde. De betaling via schuldvorderingsoverdracht wordt expliciet als 
een indirecte betalingswijze genoemd. 

Aangenomen dat de schuldvorderingsoverdrachten een inbetalinggeving uitma
ken, zoals gesteld door (eiser), kan in casu artikel2038 van het Burgerlijk Wetboek 
geen toepassing vinden gelet op de bijkomende verbintenis in dat verband aange
gaan door (eiser) in de borgstellingsakte (gehouden blijven tot werkelijke betaling). 

Verder kan verwezen worden naar de redenen reeds in het punt 5.2 hierboven aan
gehaald. 

Artikel2038 van het Burgerlijk Wetboek wordt door (eiser) ten onrechte aange
haald om te stellen dat hij als borg ontslagen is. Dit is duidelijk niet het geval. Ar
tikel 5 van de borgstellingsakte belet dit", 

terwijl, eerste onderdeel, de borgstellingsakte van 17 september 1981 in zijn arti
kel 5 het volgende stelt : "bij eventuele indirecte betalingswijzen (voorbeeld : 
schuldvorderingsoverdracht) blijft de persoonlijke borgstelling bestaan, totdat de be
taling feitelijk is geschied", 

zodat het bestreden arrest, door die clausule zo te interpreteren dat ingeval van in
directe betalingswijze, zoals een schuldvorderingsoverdracht, de borgstelling blijft be
staan totdat de betaling definitief is geschied in de zin dat de sommen, die ver
weerster heeft ontvangen ingevolge de schuldvorderingsoverdracht, haar definitief 
toekomen, zonder dat zij zou kunnen worden uitgewonnen en deze sommen zou moe
ten restitueren aan de failliete boedel, de bewijskracht van vermelde clausule schendt 
nu daarin sprake is van het blijven bestaan van de borgstelling totdat de betaling fei
telijk is geschied en feitelijk onmogelijk de betekenis kan hebben van definitief in boven
vermelde zin (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek) met het gevolg dat de beslissing van het bestreden arrest dat eiser niet gerechtigd 
is om overeenkomstig artikel 2036 van het Burgerlijk Wetboek de exceptie van be
taling op te werpen en de beslissing van dit arrest dat eiser met vermelde clausule heeft 
afgezien van de toepassing van artikel 2038 van het Burgerlijk Wetboek onwettig zijn 
(voor zoveel als nodig tevens schending van de artikelen 2036 en 2038 van het Bur
gerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, borgtocht niet wordt vermoed; hij uitdrukkelijk moet zijn aan
gegaan en men hem niet verder mag uitstrekken dan de per ken waarbinnen hij is aan
gegaan (artikel 2015 van Burgerlijk Wetboek); 

in casu vermelde clausule van artikel 5 van de borgstellingsakte van 17 septem
ber 1981 de perken bepaalt van de borgstelling in geval de schuldeiser op een indi
recte wijze betaald wordt, zoals ingeval van schuldvorderingsoverdracht, dit door te 
stipuleren dat bij die wijze van betaling de borgstelling blijft bestaan totdat de be
taling (van de schuldeiser) feitelijk is geschied, 

zodat het bestreden arrest, door te beslissen dat bij die wijze van betaling de borg
stelling blijft bestaan totdat de betaling (van de schuldeiser) definitiefis geschied, in 
de zin dat de sommen die verweerster heeft ontvangen ingevolge de schuldvorderings
overdracht haar definitief toekomen, zonder dat zij zou kunnen worden uitgewon
nen en deze sommen zou moeten restitueren aan de boedel, de borgstelling verder uit
strekt dan de uitdrukkelijke per ken waarbinnen hij is aangegaan (schending van artikel 
2015 van het Burgerlijk Wetboek) met het gevolg dat de beslissing van het bestre
den arrest dat eiser niet gerechtigd is de exceptie van betaling op te werpen en de be
slissing van dit arrest dat eiser met vermelde clausule heeft afgezien van de toepas
sing van artikel 2038 van het Burgerlijk Wetboek onwettig zijn; 

derde onderdeel, een betaling, gedaan door de toekomstige gefailleerde aan een van 
zijn schuldeisers in strijd met de artikelen 445, 446 of 448 van de Faillissements
wet van 18 april1851 en nadien in toepassing van die artikelen nietig verklaard, gel
dig blijft in de relatie tussen de gefailleerde en die schuldeiser; artikel 448 van die 
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Faillissementswet trouwens een toepassing is van artikel1167 van het Burgerlijk Wet
hoek, dat de pauliaanse rechtsvordering invoert, op de faillissementen; 

dit tot gevolg heeft dat de nietigverklaring in toepassing van die artikelen van een 
dergelijke betaling de schuldvordering van die schuldeiser op de gefailleerde niet doet 
herleven; die schuldvordering immers in de relatie tussen de gefailleerde en die schuld
eiser geldig en definitiefbetaald blijft en derhalve definitiefis tenietgegaan; de schuld
vordering van die schuldeiser, welke ontstaan is door de restitutie aan de boedel van 
hetgeen hij als betaling had ontvangen, niet de oorspronkelijke schuldvordering is van 
die schuldeiser op de gefailleerde; 

in casu, zoals blijkt uit het bestreden arrest en uit de op dit punt niet door het be
streden arrest tegengesproken conclusies van partijen, de hoofdschuld, waarvoor ei
ser zich borg stelde, door de PVBA Groep Pomme werd betaald doordat deze laatste 
schuldvorderingen ten belope van 13.013.631 BEF, die zij bezat t.o.v. de T.V. Zee
trans, aan verweerster heeft overgedragen en de N.V. Zeetrans deze schuldvorderin
gen aan verweerster heeft betaald in het jaar 1982; 

in de relatie tussen de gefailleerde (de PVBA Groep Pomme) en verweerster de schuld
vordering van deze laatste op de gefailleerde derhalve definitiefteniet is gegaan door 
betaling, zelfs indien verweerster nadien, ingevolge de nietigverklaring van de over
drachten van schuldvordering in toepassing van de artikelen 445, 446 of 448 van de 
Faillissementswet van 18 april1851 de sommen die zij ingevolge die overdrachten had 
ontvangen aan de boedel van het faillissement van de PVBA Groep Pomme heeft moe
ten teruggeven; eiser bijgevolg in toepassing van artikel 2036 van het Burgerlijk Wet
hoek terecht de exceptie opwierp dat de verbintenis van de hoofschuldenaar (de PVBA 
Groep Pomme), waarvoor zij zich borg had gesteld, overeenkomstig artikel1234 van 
het Burgerlijk Wetboek was teniet gegaan, 

zodat het bestreden arrest, door te beslissen dat eiser ten onrechte de exceptie van 
betaling inroept omdat verweerster datgene wat zij ontvangen had, heeft moeten te
ruggeven en zij aldus geen werkelijke, definitieve betaling van haar schuldvorde
ring heeft bekomen via schuldvorderingsoverdrachten en omdat deze overdrachten tot 
geen definitieve betaling hebben geleid, de artikelen 1167, 1234 en 2036 van het Bur
gerlijk Wetboek schendt, alsmede de artikelen 445, 446 en 448 van Faillissements
wet van 18 april1851 : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de appelrechter van de in het onderdeel aangehaalde 

borgstellingsakte een uitlegging geeft die met de bewoordingen ervan niet 
onverenigbaar is; 

Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist; 
Overwegende dat het onderdeel voor het overige afgeleid is uit de ver

geefs aangevoerde miskenning van de bewijskracht van akten, mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat de appelrechter door de akte uit te leggen in die zin dat 

de borgstelling blijft bestaan tot de schuldeiser definitief de betaling heeft 
gekregen, aan de borgtocht geen draagwijdte geeft die de borgtocht niet had; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist; 
Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat als de hoofdschuld betaald is, de borg ontslagen is; 
Overwegende dat wanneer de schuldenaar een van zijn schuldvorderin-

gen overdraagt aan zijn schuldeiser die deze overdracht aanvaardt en aan 
de gecedeerde schuldenaar kennis geeft van deze overdracht, die over
dracht in beginsel voor het bedrag van de overgedragen schuldvordering be
vrijdend werkt voor de borg; 
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Dat de borg evenwel niet bevrijd is wanneer de schuldeiser de over
dracht aanvaard heeft onder voorbehoud dat de betaling definitief is in die 
zin dat de borg niet bevrijd is als de schuldeiser het ontvangen bedrag moet 
terugbetalen; 

Overwegende dat de aangevoerde bepalingen van de faillissementswet hier
aan niet in de weg staan; 

Dat wanneer bepaalde handelingen, gesteld in de periode die aan het fail
lissement voorafgaat, aan de boedel niet kunnen worden tegengeworpen, de 
schuldeiser de door hem ontvangen bedragen moet teruggeven aan de hoe
del en de borg verplicht blijft de schuld te waarborgen; 

Dat als gevolg van een rechterlijke beslissing dat voornoemde handelin
gen ongeldig waren, de oorspronkelijke vordering van de schuldeiser in zo
verre herleeft, mitsdien de borg gebonden blijft; 

Overwegende dat het arrest op feitelijke gronden aanneemt dat de schuld
eiser het ontslag van de borg slechts had aanvaard in zoverre hij effectief en 
definitief betaald was; 

Dat het arrest, zonder de in het middel aangewezen wetsbepalingen te 
schenden, oordeelt dat ingevolge de nietig verklaarde overdracht van schuld
vordering de schuldeiser het ontvangen bedrag moest teruggeven aan de hoe
del zodat de borg uiteindelijk niet bevrijd was; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 

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

29 juni 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Van Ommeslaghe en De Gryse. 

Nr. 419 

1 e KAMER - 29 juni 2000 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- OP CONCLUSIE- ALGEMEEN 
- BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- NAUWKEURIG EN 
OMSTANDIG VERWEER - GEBREK AAN ANTWOORD- BEGRIP 

2° GRONDWET- ALGEMEEN- GRONDWET (1994)- ARTIKEL 149- REDENGEVING- BE
GRIP. 

1 o en 2° Niet regelmatig met redenen omkleed is de beslissing die niet antwoordt op 
een nauwkeurig en omstandig verweer waarin verfieerbare objectieve gegevens wor
den aangevoerd (1). (Art. 149 Gw. [1994].) 

(1) Cass., 24 jan. 1994, A.R. S.93.010l.N, nr. 45. 
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(C ... T. DIENST VOOR OVERZEESE SOCIALE ZEKERHEID) 

ARREST (uertaling) 

(A.R. C.98.0512.F) 

HET HOF;- Gelet op de bestreden arresten, op 14 november 1996 en 9 
juni 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Bergen, rechtdoende op ver
wijzing; 

Gelet op het arrest van het Hof van 25 november 1991; 

Over het tweede middel: schending van artikel 149 van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest van 9 juni 1998 beslist dat geen van de door eiser aan
gevoerde wetsbepalingen verweerder de verplichting oplegt om de ter uitvoering van 
een verzekeringsovereenkomst arbeidsongevallen gedane uitkeringen te indexeren of 
te "herwaarderen" en bijgevolg het door verweerder op 31 december 1997 aan eiser 
verschuldigde bedrag vaststelt op 7.875.782 frank en de vanaf 1 januari 1998 ver
schuldigde jaarlijkse rente vaststelt op 144.000 frank, op grond "dat het trouwens niet 
zonder belang is er ten overvloede aan te herinneren dat (verweerster) (de voorma
lige Congolese aandelenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Societe des For
ces Hydro-Electriques de l'Est du Congo'), handelend in haar hoedanigheid van werk
gever (van eiser), op 28 september 1955 een verzekeringsovereenkomst arbeids
ongevallen ('contrat d'assurance-decret contre les accidents du travail') nr. 941 ge
sloten heeft met het Fonds Colonial des Invalidites (in de rechten en verplichtingen 
waarvan (verweerder) getreden is krachtens artikel1 van de wet van 17 juli 1963); 
dat artikel 3 van die overeenkomst bepaalt dat het Fonds : '§A- de werkgever ver
zekert tegen alle risico's die te zijnen laste vallen krachtens het decreet van 20 de
cember 1945 betreffende de verdeling van de schade ten gevolge van de arbeidson
gevallen welke gebeuren naar aanleiding van de in de verzekeringsovereenkomst nader 
omschreven exploitatie. § B - Verbindt zich jegens de getroffenen van arbeidsonge
vallen die deel uitmaken van het buitenlandse personeel van de werkgever en hun 
rechtverkrijgenden, tot uitkering van het geheel van de door het decreet bepaalde ver
goedingen'; dat de door (eiser) tegen (verweerder) ingestelde rechtsvordering,- die 
gegrond is op artikel 1166 van het Burgerlijk Wetboek- steunt op die overeen
komst nr. 941 die uitdrukkelijk verwijst naar het decreet van 20 december 1945 en 
geldt als wet tussen de partijen; dat het door (verweerder) en de werkgever (van ei
ser) op 27 oktober 1964 ondertekende bijvoegsel bij die overeenkomst de dekking uit
breidt tot het Europese personeel van de werkgever, de in aanmerking te nemen jaar
lijkse bezoldigingen beperkt tot 240.000 frank en de wijze van berekening van de 
bijdrage alsook de wijze van uitkering van de verschuldigde vergoeding op sommige 
punten wijzigt, maar in artikel 6 klaar en duidelijk preciseert 'dat niet wordt afge
weken van de overige bepalingen van de hoofdovereenkomst en de bijvoegsels er
van, met inbegrip van de wettelijke uitlegging die in de opgeheven decreten gege
ven wordt aan het begrip verzekerd ongeval (arbeidsongeval of ongeval op de weg naar 
en van het werk, dat de reis heen en terug van Europa naar de overzeese gebieden in
sluit), alsook het bedrag van de aldaar gepreciseerde vergoedingen, gelet evenwel op 
de bijzondere bepalingen die in dit bijvoegsel overgenomen zijn (zie met name het hierna 
volgende artikel 7); dat, wat meer bepaald de gevraagde 'herwaardering' betreft, er 
dient te worden opgemerkt dat de door (eiser) aangevoerde wet van 16 juni 1960 ai
leen betrekking heeft op de vergoeding van de na 1 juli 1960 gebeurde arbeidsonge
vallen, wat te dezen niet het geval is; dat geen van de door (eiser) aangevoerde wets
bepalingen (verweerder) de verplichting oplegt om de ter uitvoering van een 
verzekeringsovereenkomst arbeidsongevallen gedane rente te indexeren of te 'her
waarderen'", 

terwijl eiser zich in zijn conclusie voor de verwijzingsrechter tot staving van zijn vor
dering tot aanpassing van de rente aan de kosten van levensonderhoud niet aileen be
riep op de wet van 16 juni 1960, op welk argument het arrest antwoordt dat ze te de
zen niet van toepassing is, maar ook op verschillende andere wetten; dat hij aldus in 
de door hem op 15 januari 1998 (pp. 7 e.vlg.) neergelegde conclusie betoogde dat "het 
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beginsel van de aanpassing van de uitkeringen hoe dan ook eveneens wordt gewaar
borgd door de -van openbare orde zijnde -wet van 29 juni 1981 houdende de al
gemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. Artikel 2, § 4, van de 
wet van 29 juni 1981 bepaalt dat deze wet van toepassing is op de werknemers die in 
Belgie tewerkgesteld zijn in dienst van een in Belgie gevestigde werkgever ofver
bonden zijn aan een in Belgie gevestigde exploitatiezetel. (Eiser) was wel degelijk ver
bonden aan een in Belgie gevestigde exploitatiezetel, zoals blijkt uit de arbeidsover
eenkomst die hij op 9 november 1961 te Brussel gesloten heeft met zijn te Brussel in 
de Livornostraat, 22 gevestigde werkgever ( ... ). Bovendien was de werkgever (eiser) 
ingeschreven in het handelsregister te Brussel. Bijgevolg is de wet van 29 juni 1981 
van toepassing op (eiser). Artikel 16, § 1, van de wet van 29 juni 1981luidt als volgt: 
"Bij het vaststellen van de sociale prestaties en de toekenningsvoorwaarden ervan, mag 
tussen de sociaal verzekerden die zich in dezelfde toestand bevinden, geen onder
scheid gemaakt worden'. Twee, door een arbeidsongeval voor 100 pet. getroffen per
sonen, zoals een bezoldigde Belgische werknemer en een bezoldigde werknemer wiens 
werkgever zijn exploitatiezetel in Belgie heeft gevestigd, wat met (eiser) het geval is, 
moeten dus dezelfde sociale uitkeringen krijgen. Artikel 16, § 3, van de wet van 29 juni 
191 bepaalt dat 'de bedragen der sociale prestaties gekoppeld zijn aan de schomme
lingen van het algemeen indexcijfer der consumptieprijzen van het Rijk overeenkom
stig de regelen vastgesteld bij de wet van 2 augustus 1971...' Blijkens artikel 16, § 4, 
van de wet van 29 juni 1981 'kan de Koning de bedragen der sociale prestaties elkjaar 
aanpassen aan het welvaartspeil'. Andermaal wordt dus de regel bevestigd dat de rente 
moeten worden aangepast, ofWel door indexering ofWel door herwaardering.(Eiser) heeft 
op grond van de artikelen 16, § 1, en 16, § 3, van de wet van 29 juni 1981 recht op de 
geherwaardeerde rente evengoed als een in Belgie bezoldigd en door een arbeidson
geval getro:ffen persoon aanspraak kan maken op gei:ndexeerde rente. De aanpas
sing van de door (verweerder) aan (eiser) verschuldigde uitkeringen vindt haar grand
slag tevens in de wet van 10 april 1971 en het erbij behorende uitvoeringsbesluit van 
21 december 1971. Artikel1 van de wet van 10 april 1971 bepaalt dat genoemde wet 
van toepassing is o.m. op de werknemers die onderworpen zijn aan de wet van 27 juni 
1969. Artikel3 van de wet van 27 juni 1969 bepaalt dat genoemde wet van toepas
sing is ' ... op de werknemers die in Belgie in dienst zijn van een in Belgie geves
tigde werkgever ofverbonden zijn aan een in Belgie gevestigde exploitatiezetel'. Ge
let op de bedingen van de arbeidsovereenkomst van (eiser), die gestaafd worden door 
de inschrijving van zijn werkgever in een Belgisch handelsregister ( ... ), is de wet van 
10 april 1971 dus eveneens van toepassing op (eiser). In artikel 27bis van de wet van 
10 april 1971 is het beginsel neergelegd dat de uitkeringen aan het indexcijfer van de 
consumptieprijzen worden aangepast overeenkomstig de wet van 2 augustus 1971. Het 
koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalin
gen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 is bedoeld om de verplichtingen 
van de prive-verzekeraars vast te stellen teneinde de door een arbeidsongeval ge
troffen personen te beschermen tegen weinig scrupuleuze verzekeraars ( ... ). In zo
verre (verweerder) te dezen optreedt als verzekeraar, heeft hij dezelfde verplichtin
gen als gelijk welke prive-arbeidsongevallenverzekeraar, die onderworpen is aan de 
wet van 10 april 1971 en het koninklijk belsuit van 21 december 1971. De regel dat 
de aan de getroffenen van een arbeidsongeval uitgekeerde bedragen worden gei:n
dexeerd is ook neergelegd in artikel42 van het koninklijk besluit van 21 december 1971. 
Ret beginsel dat de rentes worden aangepast door indexering ofherwaardering, zo
als te dezen, wordt aldus andermaal bevestigd"; het arrest, nu het zich beperkt tot de 
algemene overweging "dat geen van de door (eiser) aangevoerde wetsbepalingen (ver
weerder) de verplichting oplegt om deter uitvoering van een verzekeringsovereenkomst 
arbeidsongevallen uitbetaalde rentes te indexeren ofte 'herwaarderen', de redenen niet 
aangeeft waarom de vordering van eiser geen steun kon vinden in de wetten waarop 
hij zich beriep; het derhalve niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van 
artikel 149 van de Grondwet) : 

Overwegende dat eiser zich in zijn conclusie tot staving van zijn eis tot in
dexering van de door hem gevorderde rente beriep op sommige bepalingen 
van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de so
ciale zekerheid voor werknemers alsook op de arbeidsongevallenwet van 10 
april1971 en het bijbehorende uitvoeringsbesluit van 21 december 1971, dat 
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hij voor elk van die wetten en voor het koninklijk besluit de redenen uit
eenzette waarom naar zijn mening de door hem aangevoerde bepalingen op 
hem van toepassing waren; 

Overwegende dat het bestreden arrest van 9 juni 1998 zich ertoe be
perkt te vermelden "dat geen van de door (eiser) aangevoerde wetsbepalin
gen (verweerder) de verplichting oplegt om de ter uitvoering van een 
verzekeringsovereenkomst arbeidsongevallen uitbetaalde rentes te indexe
ren of te 'herwaarderen"'; 

Dat het arrest aldus niet antwoordt op het precieze en omstandige ver
weermiddel dat gegrond was op controleerbare, objectieve gegevens; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het eerste middel : 

Over de door de eerste verweerder tegen het middel aangevoerde grond van 
niet-ontvankelijkheid : het middel heeft geen belang; 

Overwegende dat uit het antwoord op het tweede middel volgt dat het eer-
ste middel niet van belang ontbloot is; 

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

Over het middel : 

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, 
blijkt dat het Hofvan Beroep te Brussel in het door het Hofvan Cassatie op 
25 november 1991 vernietigde arrest van 31 oktober 1989 geen uitspraak heeft 
gedaan over het punt van de vordering betreffende de indexering van de rente 
tot betaling waarvan eiser de eerste verweerder wil doen veroordelen; dat der
halve het gerecht waarnaar de zaak verwezen was, uitspraak diende te doen 
over dat punt van de vordering; 

Dat het Hofvan Beroep te Bergen, nu het beslist dat over het geschil be
treffende de aanpassing van de rente aan de kosten van levensonderhoud uit
spraak was gedaan in een dictum dat niet vernietigd was door het arrest van 
het Hof, de in het middel aangehaalde bepalingen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest van 14 november 1996, 
in zoverre het beslist dat het Hofvan Beroep te Bergen geen uitspraak diende 
te doen over het hoofdberoep van eiser betreffende de indexering van de rente 
tot betaling waarvan de eerste verweerder moest worden veroordeeld; ver
nietigt het bestreden arrest van 9 juni 1998; beveelt dat van het arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde arresten; gelet op 
artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt ver
weerder in de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hofvan Be
roep te Luik. 

29 juni 2000 - 1" kamer - Voorzitter : de h. Mar hal, eerste voorzitter - Verslag
gever : de h. Verheyden, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Hen
kes, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Draps en Gerard. 



Nr. 420 HOF VAN CASSATIE 1245 

Nr. 420 

1 e KAMER - 29 juni 2000 

1° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ARTT. 1 TOT 99) - ARTIKEL 25 - DRAAGWIJDTE. 

2° DRUKPERS (PO LITlE OVER DE)- UITGEVER- AANSPRAKELIJKHEID- VOORWAAR
DEN. 

3° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- HERSTELPLICHT- DA
DER (VOOR EIGEN DAAD)- UITGEVER- INBREUK OP HET PRIVE-LEVEN EN OP HET RECHT VAN 
VERDEDIGING. 

4 o GRONDWET- GRONDWET 1994 (ARTT. 1 TOT 99) -ARTIKEL 25- DRUKPERS- CENSUUR 
-BEGRIP. 

5° DRUKPERS (POLITIE OVER DE) - CENSUUR- BEGRIP. 

6° RECHTEN VAN DE MENS .:.___ INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLI

TIEKE RECHTEN- ARTIKEL 19.3- VRIJHEID VAN MENINGSUITING- GRENZEN. 

7° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 10.2- VRIJ
HEID VAN MENINGSUITING- WETTELIJKE BEPERKINGEN- BEGRIP. 

1 o Art. 25 Gw., dat slechts het uitvloeisel is van art. 19, waarborgt de vrijheid van me
ningsuiting, met name door te bepalen dat, wanneer de schrijver bekend is en zijn 
woonplaats in Belgie heeft, de uitgever, de drukker of de verspreider niet kan wor
den vervolgd (1). (Art. 25 Gw.) 

2° en 3° De uitgever die ruchtbaarheid geeft aan de verspreiding van stukken die in
breuk plegen op het prive-leven en op het recht van verdediging van een persoon waar
door de door de schuld van de schrijver aan die persoon berokkende schade wordt 
verergerd, begaat een {out die los staat van die van de schrijver en is daarvoor per
soonlijk aansprakelijk (2). 

4° en 5° De rechter die in kart geding beveelt dat een reeds gedrukt en te koop aan
geboden tijdschrift uit de handel moet worden genomen, voert geen censuur in. (Art. 
25 Gw.) 

6° Art. 19.3 I V.B.P.R. is enkel van toepassing binnen de context van de bepalingen of 
beperkingen die vermeld oftoegestaan worden in art. 10 E.V.R.M. (Art. 19.3 I.V.B.PR.; 
art. 10 E.V.R.M.) 

7° Wettelijke beperkingen van de vrijheid van meningsuiting geven de rechter, mits ze 
duidelijk genoeg omschreven zijn, het recht om in kart geding een uitgever die in
breuk schijnt te plegen op het prive-leven en het recht van verdediging van een per
soon, het bevel te geven de verspreiding van de schadeveroorzakende tekst te doen op
houden (3).(Art. 10.2 E.V.R.M.; art. 144 Gw. 1994; art_ 1382 B.W.; artt. 584 en 1039 
Ger.W.) 

(1) Zie Cass., 31 mei 1996, AR. C.95.0377.F, nr. 202, en concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, alsook 
de noot van M. HANOTIAU onder dat arrest in R.C.J.B., 1998, p. 378 en de noot 80. 

(2) E. MONTERO, "La responsabilite civile des media", in Prevention et reparation du prejudice 
cause par les media", Brussel, Larcier, 1998, p. 98; J. VELAERS, De beperkingen van de vrijheid van 
meningsuiting, Antwerpen, Maklu, 1991, nrs. 189 en 193, pp. 203 en 207. 

(3) Zie Cass., 14 mei 1987, AR 7639, nr. 538, in Bull. en Pas. 1987, I, nr. 538 met concl. adv.
gen. J_ Velu; Cass., 13 sept. 1991, AR. 7332, nr. 25; J. VELU en R ERGEC, "La Convention eu
ropeenne des droits de l'homme", R.C.J.B., Aanv. VII, p. 339. 
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(L ... , EDITIONS CINE REVUE N.V. T. D ... ) 

ARREST (uertaling) 

(A.R. C.98.0530.F) 

Nr. 420 

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

Over het eerste middel, gesteld als volgt : schending van de artikelen 25, tweede lid, 
van de gecoordineerde Grondwet van 17 februari 1994, 1382 van het Burgerlijk Wet
hoek en 584 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest, bij de uitspraak over het hoger beroep tegen de beslissing in kort 
geding, de oorspronkelijke vordering ontvankelijk verklaart en aan eerstgenoemde ei
ser, in diens hoedanigheid van verantwoordelijke uitgever van het weekblad Cine
Tele-Revue, op straffe van een dwangsom, alsook aan de tweede eiseres, die dat blad 
heeft uitgegeven, bevel en geeft om iets te doen of niet te doen op grond dat ze aan
sprakelijk waren voor de tegen hen in aanmerking genomen kennelijke fout; dat het 
arrest als gronden voor die beslissing opgeeft : "dat het Hofvan Cassatie in een re
cent arrest heeft beslist dat artikel 25 van de Grondwet dat aan de uitgevers, druk
kers en verspreiders het voorrecht verleent zich aan elke aansprakelijkheid te kun
nen onttrekken wanneer de schrijver bekend is en zijn woonplaats in Belgie heeft, zowel 
geldt in strafzaken als in burgerlijke zaken (Cass., 31 mei 1996, J.T. 1996, J.T. 1996, 
pp. 597 e.vlg.); dat van een dergelijke regeling die aan de pers een werkelijk voor
recht toekent ten koste van degene die beweert door haar schade te hebben gele
den, moet worden afgeweken wanneer zowel de schrijver als de uitgever, drukker of 
verspreider een fout hebben begaan; dat anders de door de wetgever ingevoerde re
geling van haar doel wordt afgewend en aileen nog de sensatiepers ten goede komt (zie 
dienaangaande het voorbehoud dat advocaat-generaal Leclercq gemaakt heeft in zijn 
conclusie voor Cass., 31 mei 1996, J.T. 1996, op. cit.); dat uit de feiten in onderha
vige zaak blijkt dat zowel de schrijver van het gei:ncrimineerde artikel als de ver
antwoordelijke uitgever en de verspreidende vennootschap een fout hebben begaan, 
zodat het uit de schending van artikel 25 van de Grondwet afgeleide middel van niet
ontvankelijkheid niet gegrond is", 

terwijl uit het arrest blijkt dat de schrijver van het artikel bekend is, daar het on
dertekend is door Claude Moniquet (bladzijde 3, derde lid,); het arrest trouwens niet 
betwist dat, zoals de eisers in hun appEdconclusie betoogden, de schrijver zijn woon
plaats in Belgie heeft (p. 5, 5e lid); artikel 25 van de Grondwet een getrapte aan
sprakelijkheid invoert waardoor de uitgevers, drukkers en verspreiders het voor
recht genieten zich aan elke, zowel strafrechtelijke als burgerrechtelijke, 
aansprakelijkheid te kunnen onttrekken, wanneer de schrijver bekend is en zijn woon
plaats in Belgie heeft; die bepaling in zoverre de mogelijke toepassing van artikel 1382 
van het Burgerlijk Wetboek beperkt; de omstandigheid dat de rechtbank met toe
passing van artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek uitspraak doet in kort geding 
geen reden is om van artikel 1382 af te wijken; het daarbij niet terzake doet dat de 
uitgever, drukker of verspreider, zelfs tezamen met de schrijver, een fout hebben be
gaan, aangezien de beperking van de toepassing van artikel1382 van het Burger
lijk Wetboekjuist bestaat in het voorrecht om zich aan de aansprakelijkheid voor fou
ten te kunnen ontrekken; het arrest bijgevolg, nu het afwijkt van artikel 25, tweede 
lid, van de Grondwet, onder het voorwendsel dat uit de feiten in onderhavige zaak blijkt 
dat de schrijver van het gei:ncrimineerde artikel, de verantwoordelijke uitgever en de 
verspreidende vennootschap kennelijk samen een fout hebben begaan, ofschoon zulks 
op zich geen voldoende grond oplevert om van artikel 25 van de Grondwet af te wij
ken, die bepaling schendt alsook, voor zoveel nodig, de artikelen 1382 van het Bur
gerlijk Wetboek en 584 van het Gerechtelijk Wetboek, die aan de rechter in kort ge
ding niet het recht toekennen om van de Grondwet af te wijken als hij in kort geding 
uitspraak doet : 

Overwegende dat artikel 25 van de Grondwet, dat slechts een uitvloei
sel is van artikel19, de vrijheid waarborgt om zijn mening te uiten, waar het 
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met name bepaalt dat, wanneer de schrijver bekend is en zijn woonplaats in 
Belgie heeft, de uitgever, de drukker of de verspreider niet kan worden ver
volgd; 

Overwegende dat de rechter de aan de eisers, uitgevers van de liti
gieuze publicatie, gegeven en bekritiseerde bevelen niet grondt op hun mede
betrokkenheid bij een fout, namelijk de meningsuiting van de schrijver van 
het artikel, maar op het feit dat zij hebben meegewerkt aan de versprei
ding van stukken die inbreuk plegen op het prive-leven en het recht van ver
dediging van verweerster; 

Dat het hof van beroep beslist dat de eisers, door ruchtbaarheid te ver
lenen aan het artikel, mede betrokken waren bij de aldus omschreven ken
nelijke fout van de schrijver en op die wijze de door verweerster aange
voerde schade hebben verergerd; 

Overwegende dat uit die vermeldingen van het arrest blijkt dat de be
slissing van het hof van beroep dat niet de gehele schade van verweerster 
te wijten is aan de fout van de schrijver van het litigieuze artikel, noodza
kelijkerwijs de beslissing omvat dat de ruchtbaarheid die de eisers aan dat 
artikel hebben gegeven een fout oplevert die los staat van die van de schrij
ver; 

Dat het middel ervan uitgaat dat het hofvan beroep zijn beslissing om ar
tikel 25, tweede lid, van de Grondwet buiten toepassing te laten, uitslui
tend grondt op het bestaan van een gemeenschappelijke fout van de eisers 
en de schrijver en dus niet kan worden aangenomen; 

Over het tweede middel: schending van de artikelen 66, 67, 458 van het Strafwet
boek, 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 3 (gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 30 
juni 1996, 4, inzonderheid § 1 (gewijzigd bij artikel 5 van de wet van 30 juni 1996), 
van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek, 

doordat het arrest, bij de uitspraak over het hager beroep tegen de beslissing in kort 
geding, aan eerstgenoemde eiser, in diens hoedanigheid van verantwoordelijke uit
gever van het weekblad Cine-Tele-Revue, op straffe van een dwangsom, en aan de 
tweede eiseres, die dat blad heeft uitgegeven, bevelen geeft om iets te doen of niet te 
doen; dat het die beslissing hierop grondt : "2. Wat de kennelijke fout en de aanspra
kelijkheid van de (eisers) betreft: a) dat (verweerster) aan de (eisers) verwijt dat zij 
persoonlijke aantekeningen, die zij had gemaakt met het oog op haar verhoor voor de 
parlementaire commissie van onderzoek naar de verdwenen kinderen, hebben gepu
bliceerd en van beledigende commentaar hebben voorzien; dat genoemde aanteke
ningen, die zowel naar de vorm als naar de inhoud niet geschikt bleken te zijn om als 
zodanig naar buiten te worden gebracht, laat staan om te worden gepubliceerd, door 
(verweerster) aan de commissie zijn overhandigd op uitdrukkelijk verzoek van de voor
zitter van genoemde commissie; dat weliswaar sommige aantekeningen ten dele ge
lezen of onderzocht werden tijdens de openbare vergaderingen van de commissie, maar 
dat het geheel ervan door de commissieleden in niet-openbare vergaderingen werd on
derzocht; dat het trouwens niet wordt betwist dat die aantekeningen door de commissie
leden aileen ter plaatse mochten worden ingekeken en dat het nemen van kopieen er
van verboden was; b) dat er wat dit stadium van het onderzoek betreft dient op te 
worden gewezen dat de wet van 30 juni 1996 de wet van 3 mei 1880 op het parle
mentair onderzoek en artikel 458 van het Strafwetboek diepgaand heeft gewijzigd; dat, 
enerzijds, het nieuwe artikel 3 onder meer bepaalt dat 'De leden van de Kamer tot ge
heimhouding verplicht zijn met betrekking tot de informatie verkregen naar aanlei
ding van de niet-openbare commissievergaderingen. Schending van die geheimhou
ding wordt gestraft met de sanctie bepaald in het reglement van de Kamer waartoe 
zij behoren. De commissie kan de geheimhoudingsplicht opheffen tenzij zij zich uit
drukkelijk heeft verbonden om de geheimhouding in acht te nemen'; dat de opheffing
van die geheimhoudingsplicht te dezen niet bewezen is; dat bovendien de volstrekte 
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immuniteit die een commissielid geniet krachtens artikel 58 van de Grondwet de re
den is waarom de inbreuk op de geheimhoudingsplicht niet wordt gestraft door ar
tikel 458 van het Strafwetboek; dat de omstandigheid dat de commissieleden enkel 
een sanctie oplopen krachtens een reglement van de Kamer niets afdoet aan het feit 
dat het aan de commissieleden toevertrouwde geheim een beroepsgeheim is; dat, an
derzijds, het nieuwe artikel8 preciseert dat 'Andere personen dan leden van de Ka
mer die, in welke hoedanigheid ook, de niet-openbare commissievergaderingen bij
wonen of eraan deelnemen, gehouden zijn vooraf onder ede te verklaren het geheime 
karakter van de werkzaamheden te zullen naleven. Schending van die geheimhou
ding wordt gestraft overeenkomstig de bepalingen van artikel 458 van het Strafwet
boek (. .. )'; c) dat uit de stukken, zoals ze aan het hof (van beroep) zijn overgelegd, blijkt 
dat de identiteit van degene die de lekken heeft veroorzaakt waardoor de publicatie 
van bepaalde persoonlijke aantekeningen van (verweerster) mogelijk werd niet ge
kend is; dat het niet aan dit rechtscollege staat die identiteit te achterhalen; dat het 
geschil immers geen betrekking heeft op de bescherming van de bronnen en dat der
halve de toelichting van de (eisers) dienaangaande geen invloed heeft op de oplos
sing die aan het geschil moet worden gegeven; dat het, gelet op het geschil waar
over het hof (van beroep) uitspraak moet doen, voldoende is vast te stellen dat de 
schrijver van het ge'incrimineerde artikel wel degelijk wist dat de aantekeningen van 
(verweerster) waarover hij beschikte, het Parlement niet mochten verlaten; dat de au
teur van het artikel de tekst immers als volgt begint : 'De stukken die wij vandaag pu
bliceren zullen verrassen. Het gaat immers, niet meer en niet minder, om de aante
keningen die (verweerster) december laatstleden naar de parlementaire 
onderzoekscommissie heeft meegebracht met het oog op haar verklaring. Aanteke
ningen waarover veel gesproken is, de afgevaardigden niet meegerekend. En boven
dien : zij hebben er geen kopie van kunnen nemen. Men zal dus begrepen hebben dat 
ze door een zeer gunstige samenloop van omstandigheden in onze handen zijn te
rechtgekomen (. .. )'; dat, met andere woorden, de schrijver van het ge'incrimineerde ar
tikel wel degelijk kennis droeg van de wederrechtelijke oorsprong van de stukken die 
hij in zijn bezit had; dat het gebruik dat in die omstandigheden van genoemde stuk
ken werd gemaakt doet vermoeden dat de schrijver van het ge'incrimineerde artikel 
zowel een strafrechtelijke fout (overtreding van de artikelen 458 en 66 en/of 67 van 
het Strafwetboek) als een burgerrechtelijke fout heeft begaan, aangezien het ge'in
crimineerde artikel blijkbaar inbreuk pleegt op de integriteit en op het prive-leven van 
(verweerster) en het recht van verdediging schendt; dat de voorwaarden waaraan de 
inzage van de persoonlijke aantekeningen van (verweerster) onderworpen was (na
melijk binnen het Parlement, uitsluitend door de commissieleden en zonder moge
lijkheid om een kopie ervan te krijgen) (de eisers) niet onbekend konden zijn, aan
gezien de omslag van hun weekblad nr. 5 het ge'incrimineerde artikel aankondigt onder 
de sensationele titel: 'Exclusief. Een verrassende houding : Hoe (verweerster) haar ver
dediging heeft voorbereid. De onthullingen van haar dossier'; dat die titel vergezeld 
gaat van een 3/4 bladzijde grote foto van (verweerster) alsook van een kopie van een 
van haar persoonlijke aantekeningen; dat die ophefmakende presentatie onmisken
baar wijst op medewerking aan de kennelijke fouten die reeds aan de zijde van de schrij
ver van het ge'incrimineerde artikel zijn vastgesteld, daar de aan dat artikel gege
ven ruchtbaarheid de door (verweerster) aangevoerde schade mede heeft verergerd"; 
dat uit die motivering volgt dat de door het arrest tegen de eisers in aanmerking ge
nomen kennelijke fout in hoofdzaak hierin bestaat dat ze stukken hebben gepubli
ceerd- en die publicatie vergezeld hebben laten gaan van een artikel dat de rech
ten van verweerster schond -, ook al waren ze op de hoogte van de wederrechtelijke 
herkomst ervan, aangezien die herkomst krachtens de artikelen 3 van de wet van 3 
mei 1880 en 458 van het Strafwetboek gedekt was door het beroepsgeheim, 

terwijl zowel artikel3, voorlaatste lid, van de wet van 3 mei 1880, gewijzigd bij de 
wet van 30 juni 1996 als artikel 458 van het Strafwetboek bepaalde personen onder
werpen aan een geheimhoudingsplicht; dat een dergelijke geheimhoudingsplicht en
kel geldt voor degenen die ingevolge hun ambtsuitoefening kennis dragen of moe
ten dragen van dat geheim; het feit aileen dat derden, die niet tot geheimhouding 
verplicht zijn in de zin van die bepalingen, meer bepaald journalisten of dagblad
uitgevers, in het bezit zijn van stukken waarvan zij weten dat ze door het beroeps
geheim gedekt zijn, daarom van hen nog geen mededaders of medeplichtigen, in de 
zin van de artikelen 66 en 67 van het Strafwetboek, maakt van of aan de schending 



Nr. 420 HOF VAN CASSATIE 1249 

van het beroepsgeheim, aangezien het misdrijftrouwens voltrokken wordt door de ver
spreiding van die stukken aileen, afgezien van elke publicatie door derden; dat feit geen 
bezwaar vormt voor hun publica tie of commentaar, daar die journalisten of dagbla
den geen kennis dragen of moe ten dragen van dat geheim; het stukken betreft die ge
dekt zijn door de geheimhoudingsplicht van led en en/of van het personeel van een par
lementaire onderzoekscommissie, zodat te dezen het arrest uit het feit alleen dat de 
schrijver van het ge"incrimineerde artikel- en a fortiori de eisers, die het hebben uit
gegeven - wisten dat de in hun bezit zijnde stukken wederrechtelijk - namelijk in 
strijd met de in de voornoemde wetsbepalingen ingevoerde geheimhoudingsplicht
verkregen waren, niet kon afleiden dat het gebruik van die stukken in die omstan
digheden kennelijk een strafrechtelijke of burgerrechtelijke fout opleverde; het ar
rest bijgevolg, nu het tegen de eisers een kennelijke fout in aanmerking neemt, die erin 
bestaat dat ze het gei:ncrimineerde geschrift hebben gepubliceerd of doen publice
ren, ofschoon ze op de hoogte waren van de wederrechtelijke herkomst van de stuk
ken die in het bezit waren van de schrijver van het artikel, en nu het bijgevolg be
slist dat het gebruik van die stukken in die omstandigheden aan de zijde van de 
schrijver van het artikel en vervolgens aan de zijde van de eisers kennelijk zowel een 
strafrechtelijke als een burgerrechtelijke fout oplevert, zijn beslissing niet naar recht 
verantwoordt en de in het middel aangegeven bepalingen schendt : 

Overwegende dat het middel aan het arrest verwijt dat het zijn beslis
sing grondt op de kennelijke fout die de eisers hebben begaan door stuk
ken te publiceren, ofschoon zij die in strijd met het beroepsgeheim hadden 
verkregen en zij de wederrechtelijke oorsprong ervan kenden; 

Overwegende dat het arrest vermeldt "dat het gebruik (. .. )van die stuk
ken aan de zijde van de schrijver van het gei:ncrimineerde artikel kenne
lijk zowel een strafrechtelijke fout (overtreding van de artikelen 458 en 66 
en/of 67 van het Strafwetboek) als een burgerrechtelijke fout oplevert, aan
gezien het gei:ncrimineerde artikel blijkbaar inbreuk pleegt op de integri
teit en het prive-leven van M. D. en het recht van verdediging schendt"; 

Dat het hofvan beroep aldus het onderscheid maakt tussen de strafrech
telijke fout, die wordt beoordeeld in het licht van de artikelen 458 en 66 of 
67 van het StrafWetboek, en de burgerrechtelijke fout die hierin bestaat dat 
de eisers welbewust hebben meegewerkt aan een inbreuk op het prive
leven en op het recht van verdediging van verweerster en hierdoor haar 
schade hebben verergerd; 

Dat het hof van beroep derhalve het bestaan van die burgerrechtelijke fout 
niet afleidt uit het feit dat de eisers op de hoogte waren van de wederrech
telijke herkomst van de door het beroepsgeheim gedekte stukken; 

Dat de vaststelling van die fout een voldoende wettelijke grondslag op
levert voor de door het hof van beroep bevolen maatregelen; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

Over het derde middel: schending van de artikelen 25, inzonderheid eerste lid, 149 
van de gecoordineerde Grondwet van 17 februari 1994, 10 van het Verdrag tot be
scherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend 
te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna het 
Europees Verdrag genoemd), 19 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrech
ten en politieke rechten, opgemaakt te New York op 19 december 1966 en goedge
keurd bij de wet van 15 mei 1981 (hierna het Internationaal Verdrag genoemd), 18, 
tweede lid, 584 van het Gerechtelijk Wetboek en 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest, bij de uitspraak over het hager beroep tegen de beslissing in kart 
geding "het hager beroep ontvankelijk en ten dele gegrond verklaart; de bestreden be
schikking wijzigt, behalve in zoverre zij het derdenverzet en de vrijwillige tussen
komst ontvankelijk verklaart en de kosten begroot; (eerstgenoemde eiser) beveelt: bin
nen drie uur na de betekening van de beschikking van 30 januari 1997 alle nuttige 



1250 HOF VAN CASSATIE Nr. 420 

maatregelen te treffen teneinde de verantwoordelijken van de verschillende verkoop
punten waar dat nummer is verspreid ervan op de hoogte te brengen dat het num
mer 5 van het weekblad Cine-Tele-Revue uit de handel wordt genomen, en zulks op 
straffe van de verplichting om aan (verweerster) een dwangsom van 10.000 frank te 
betalen per op 31 januari 1997 verkocht exemplaar van het m. 5 van het weekblad Cine
Tele-Revue, oak al zou vaststaan dat de betrokken verkoper niet op de hoogte was ge
bracht van het verbod om het nummer 5 van voornoemd weekblad nag langer te ver
kopen; beveelt de volgende maatregelen voor een periode die (niet) langer mag duren 
dan vier maanden te rekenen van 30 januari 1997: beveelt (eerstgenoemde eiser) en 
(de tweede eiseres) de reeds verspreide exemplaren van het nummer 5 van het week
blad Cine-Tele-Revue met de omslag en het door Claude Moniquet ondertekende ar
tikel, zoals zij in het stuk 0 van hun dossier staan, uit de handel te nemen; (de eer
ste en de tweede eiser) verbiedt om achteraf enig exemplaar van nummer 5 van het 
weekblad Cine-Tele-Revue met dezelfde omslag en hetzelfde artikel te versprei
den", op grand : "5. Wat de gevraagde maatregelen betreft : dat dient te worden na
gegaan of de gevorderde maatregelen (verbod op de verdere verkoop van de reeds ver
spreide exemplaren en verbod om in de toekomst exemplaren met hetzelfde artikel en 
dezelfde omslag te verspreiden) al dan niet verenigbaar zijn met artikel 25 van de 
Grondwet, met artikel 10 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rech
ten van de mens en artikel 19 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrech
ten en politieke rechten; a) dat de grondwetgever weliswaar de persvrijheid tot een 
absoluut beginsel verheft, met name door preventieve maatregelen te verbieden; dat 
de in artikel 25 van de Grondwet neergelegde vrijheid evenwel niet onbegrensd is, in 
die zin dat de - vrije - uitoefening ervan door preventieve maatregelen kan wor
den beperkt wanneer van die vrijheid misbruik wordt gemaakt; dat zulks het geval 
is wanneer de rechter in kart geding, die uitspraak doet bij voorraad, na het spoed
eisend karakter van de zaak te hebben aangenomen en de voorhanden rechten prima 
facie te hebben onderzocht, een maatregel beveelt die bedoeld is om de mogelijke schade 
ten gevolge van het kennelijk misbruik van de in artikel 25 van de Grand wet vast
gelegde vrijheid te voorkomen of te beperken; dat de rechter in kart geding zo
doende in zekere mate, zoals wanneer hij bij voorraad uitspraak doet, vooruitloopt op 
de maatregel die de met de kennisneming van het geschil belaste bodemrechter kan 
nemen in het kader van artikel18, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, dat der
halve niet kan worden staande gehouden dat de oorspronkelijke eiser door een der
gelijk preventief optreden van de rechter in kart geding in een gunstiger situatie zou 
verkeren dan voor de bodemrechter; b) dat zowel artikel 10 van het Europees Ver
drag van de rechten van de mens als 19 van het Internationaal Verdrag inzake bur
gerrechten en politieke rechten aan eenieder het recht op vrijheid van meningsui
ting toekennen; dat artikel 10, tweede lid, van het Europees Verdrag de vormen, 
voorwaarden, beperkingen opsomt waaraan de uitoefening van voormelde vrijheid on
derworpen is; dat de twee bovengenoemde bepalingen tevens preciseren dat de uit
oefening van die vrijheid plichten en bijzondere verantwoordelijkheden met zich brengt; 
dat die teksten, welke bindend zijn zowel voor de gerechtelijke overheid als voor de 
overige overheidsinstanties, vereisen dat de beperkingen van de vrijheid van me
ningsuiting worden vastgelegd in een wet, dat zij een wettig doel nastreven en in een 
democratische samenleving nodig zijn om dat doel te bereiken; dat de wet, in de zin 
van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in de mate
riele betekenis van het woord elke, al dan niet schriftelijke regel van nationaal recht 
dekt, voor zover die regel toegankelijk is voor de betrokken personen en duidelijk is 
geformuleerd, zodat de erin vervatte beperking of sanctie kan worden voorzien (J. Velu 
en R. Ergec, La Convention europeenne de droits de l'homme, in RPDB, Aanv. VII 1990, 
ms. 188 tot 191); dat de rechter in kart geding, wanneer hij, zoals te dezen een vrijheids
beperkende maatregel oplegt in de zin van artikel 25 van de Grondwet, het in het Eu
ropeesVerdrag neergelegde wettelijkheidsvereiste niet miskent; dat de rechter al
dus niet enkel uitspraak doet op grand van artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek, 
dat wel degelijk een bevoegdheidswet en geen wet ten grande is, maar dat hij zijn be
slissing tevens grondt op de artikelen 1382 en volgende van het Burgerlijk Wet
hoek, die het gemeen recht inzake aansprakelijkheid bevatten, alsook op artikel18, 
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek; dat bovendien de beperkende maatrege
len die aldus zijn bevolen (in de mate als bepaald in het dictum van dit arrest) in over
eenstemming zijn met het nationale recht, nu het hof (van beroep) reeds vroeger de 
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gronden had aangegeven waarom zij de Belgische Grondwet niet schenden; dat ver
volgens de wetsbepalingen waarop de rechter in kort geding zijn beslissing grondt toe
gankelijk zijn, aangezien ze bekendgemaakt zijn en een voldoende duidelijke richt
lijn opleveren op het bijzondere gebied waarop het geschil betrekking heeft, waarbij 
de in het geding zijnde belangen van geval tot geval moeten worden afgewogen, wat 
maar moeilijk verenigbaar is met wetten die preciezere regels formuleren dan die 
waarop de rechter in kort geding zijn beslissing te dezen grondt; dat de door dit ar
rest opgelegde beperking van de persvrijheid een wettig doel nastreeft, namelijk de 
beperking van de schade die kan voortvloeien uit de kennelijke schending van een door 
artikel 10, § 2, van het Europees Verdrag beschermd recht en die erger schijnt te zijn 
dan de door die maatregel veroorzaakte schade; dat die maatregel bovendien recht even
redig is met het nagestreefde doel, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel25, eerste lid, van de Grondwet luidt als volgt: "de 
drukpers is vrij; de censuur kan nooit worden ingevoerd"; die bepaling onbeperkt geldt 
voor de geschreven pers, in zoverre zij elke vorm van preventieve controle op de pu
blicatie en de verspreiding van een persartikel verbiedt; dat grondwettelijk verbod geldt 
voor aile machten : de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke; de rechter der
halve, ongeacht of hij ten grande dan wei in kort geding uitspraak doet, de uitoefe
ning van die vrijheid niet, zelfs niet tijdelijk, aan preventieve maatregelen kan on
derwerpen, zelfs niet wanneer naar aanleiding van de uitoefening ervan misbruiken 
zouden worden begaan, onder meer door een inbreuk op het recht van verdediging en 
het prive-leven van anderen; het arrest derhalve, nu het naar aanleiding van een in 
een weekblad verschenen artikel, aan de uitgevers ervan de bovenaan in het mid
del aangegeven bevelen en verboden richt, censuur invoert in strijd met artikel 25, eer
ste lid, van de Grondwet en, derhalve, die bepaling schendt; het arrest bovendien een 
tegenstrijdigheid bevat, nu (het), nate hebben beslist dat artikel 25 van de Grand
wet "de persvrijheid tot een absoluut beginsel verheft, met name door preventieve maat
regelen te verbieden", onmiddellijk daarop de absolute geldigheid van dat beginsel te
genspreekt door te vermelden dat die vrijheid "niet onbeperkt is, in die zin dat de -
vrije - uitoefening ervan door preventieve maatregelen kan worden beperkt wan
neer van die vrijheid misbruik wordt gemaakt", wat een tegenstrijdigheid inhoudt, zo
dat het arrest niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel149 van 
de Grondwet); 

tweede onderdeel, het arrest, om de bevolen preventieve maatregelen te verant
woorden en aldus de bekritiseerde publicatie aan censuur te onderwerpen, zich ba
seert op artikel 10 van het Europees Verdrag en op artikel 19 van het Internatio
naal Verdrag; bovengenoemd artikel van het Europees Verdrag, § 2, en artikel19 van 
het Internationaal Verdrag, § 3, bepalen dat de vrijheid van meningsuiting en dus de 
persvrijheid aan beperkingen kunnen worden onderworpen, op voorwaarde onder meer 
dat ze "bij de wet worden voorzien", wat het Europees Verdrag betreft, en "uitdruk
kelijk bij de wet worden voorzien", wat het Internationaal Verdrag betreft; de bepa
lingen even wei die volgens het arrest de bevolen beperkingen verantwoorden, name
lijk de artikelen 18, tweede lid, 584 van het Gerechtelijk Wetboek en 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek, niet kunnen worden beschouwd als wettelijke bepalingen die een 
voldoende duidelijke richtlijn verschaffen en dus aanvaardbaar zijn in het Belgisch na
tionaal recht, aangezien, enerzijds, die bepalingen, zo ze aldus zouden worden uit
gelegd, zouden afwijken van artikel 25 van de Grondwet dat elke censuur verbiedt, 
en, anderzijds, de artikelen 18, tweede lid, en 584 van het Gerechtelijk Wetboek,
zoals het arrest overigens zegt - slechts bevoegdheidswetten zijn die het recht zelf 
niet raken, en overigens zeer algemene wetten zijn, zonder enig verband met de vrij
heid van meningsuiting, terwijl artikel1382 van het Burgerlijk Wetboek dat, zoals het 
arrest eveneens stelt, het gemeen recht inzake aansprakelijkheid bevat, slechts het 
beginsel van bestraffing achteraf invoert en geenszins het gebruik van censuur wet
tigt, nu het daarin niet voorziet, meer bepaald op het gebied van de persvrijheid; de 
bepalingen op grond waarvan het arrest beslist dat de op het gebied van de geschre
ven pers getro:ffen preventieve maatregelen wettig zijn, noch apart noch in onder
ling verband, al evenmin als enige andere, in het Belgisch recht toepasselijke bepa
ling een "wet" zijn, zoals wordt vereist zowel door artikel10.2 van het Europees Verdrag 
als door artikel19.3 van het Internationaal Verdrag, aangezien ze geen regel van na
tionaal recht bevatten die toegankelijk zou zijn voor de betrokken personen en dui
delijk genoeg geformuleerd zou zijn om een afwijking van het in artikel 25 van de 
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Grondwet vastgelegde verbod op censuur te kunnen rechtvaardigen; het arrest bij
gevolg, nu het de opgelegde beperkingen van de persvrijheid grondt op de boven
staande motivering, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt en de artikelen 10.2 
van het Europees Verdrag, 19.3 van het Internationaal Verdrag, 18, tweede lid, 584 
van het Gerechtelijk Wetboek en 1382 van het Burgerlijk Wetboek schendt : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel het arrest verwijt dat het de bij artikel 25 

van de Grondwet verboden censuur invoert; 
Overwegende dat het arrest vaststelt dat op het ogenblik waarop ver

weerster het eenzijdig verzoekschrift had neergelegd teneinde eiser te doen 
veroordelen om alle maatregelen te treffen teneinde het nummer 5 van het 
weekblad dat het litigieuze artikel bevatte, binnen drie uur vanaf de te wij
zen beschikking weg te nemen uit alle verkooppunten waar het was ver
spreid, dat weekblad al gedrukt en verkocht was en dat het, zoals de ei
sers zelf toegeven, "reeds ruim verspreid was ten tijde van de betekening van 
de beschikking die ertoe strekte het uit de handel te nemen"; 

Dat uit die vaststellingen volgt dat het hofvan beroep geen censuur heeft 
ingevoerd; 

Overwegende voor het overige dat het onderzoek van de in dit onder
dee! aangeklaagde tegenstrijdigheid een interpretatie van artikel 25 van de 
Grondwet vereist; dat die grief geen verband houdt met het vormvereiste van 
artikel149 van de Grondwet; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 
Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit de antwoorden op de voorgaande middelen blijkt, ener

zijds, dat de door het hof van beroep bevolen maatregelen geen censuur in
houden, anderzijds, dat het arrest een kennelijke fout vaststelt aan de zijde 
van de eisers en vaststelt dat het weekblad reeds verspreid was op het ogen
blik dat de beslissing van de eerste rechter hen werd betekend; 

Dat uit de vermeldingen van het arrest niet blijkt dat die maatregelen lou
ter bedoeld waren om schade te voorkomen; 

Overwegende dat Belgie omtrent artikel 19.3 van het Internationaal Ver
drag van 19 december 1966 inzake de burgerrechten en politieke rechten het 
voorbehoud heeft gemaakt dat die bepaling alleen zou worden toegepast bin
nen de context van de bepalingen of beperkingen die vermeld of toege
staan worden in artikel 10 van het Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden; 

Overwegende dat artikel 10.2 van genoemd Europees verdrag bepaalt dat 
de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting, die de vrijheid omvat om 
inlichtingen of denkbeelden door te geven en plichten en verantwoordelijk
heden met zich brengt, kan worden onderworpen aan bepaalde formalitei
ten, voorwaarden, beperkingen of sancties, welke bij de wet worden voor
zien, en die in een democratische samenleving nodig zijn, onder meer tot 
bescherming van de goede naam of de rechten van anderen, om de versprei
ding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen; 

Overwegende dat die bepaling niet elke beperking van de uitoefening van 
de vrijheid van meningsuiting verbiedt, mits zij steun vindt in de wet; 

Dat voor de toepassing van die bepaling onder de term "wet" wordt ver
staan elke, al dan niet geschreven regel van nationaal recht, zoals ze door 
de rechtspraak wordt gei:nterpreteerd, mits die regel toegankelijk is voor de 
betrokken personen en in nauwkeurige bewoordingen is gesteld; 
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Overwegende dat, krachtens artikel144 van de Grondwet, de rechter
lijke macht bevoegd is om de onrechtmatige krenking van een burgerlijk recht 
zowel te voorkomen als te herstellen; 

Overwegende dat ook de rechter die uitspraak doet in kort geding, zoals 
te dezen, in de artikelen 584 en 1039 van het Gerechtelijk Wetboek de be
voegdheid put om ten aanzien van degene die een dergelijk recht heeft ge
krenkt bij voorraad de voor de bewaring van de subjectieve rechten nodige 
maatregelen te treffen, mits ze kennelijk verantwoord zijn naar recht; 

Dat, wanneer er een kennelijke fout is, de rechter krachtens artikel1382 
van het Burgerlijk Wetboek de schadeveroorzaker het bevel kan geven om 
de schadeverwekkende stand van zaken te doen ophouden; 

Overwegende dat de in artikel 10.2 van het Europees Verdrag bedoelde be
perkingen steun vinden in die grondwettelijke en wettelijke bepalingen, zo
als ze door het Hof in vaste rechtspraak worden gei:nterpreteerd; dat de be
woordingen ervan genoeg zijn om een ieder, desnoods met de bijstand van 
deskundige raadslieden, in staat te stellen de juridische gevolgen van zijn 
daden te voorzien; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 

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

29 juni 2000- 1 e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslag
gever : de h. Verheyden, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Pi
ret, procureur-generaal - Advocaat: mr. Delahaye. 

Nr. 421 

1 e KAMER - 29 juni 2000 

1 o ONDERWIJS- FRANSE GEMEENSCHAP- HOGER KUNSTONDERWIJS- HOGER MUZIEK
ONDERWIJS- KONINKLIJK CONSERVATORIUM -AMBT MET VOLLEDIGE PRESTATIES- VOL
LEDIG UURROOSTER- BEGRIP. 

2° ONDERWIJS- FRANSE GEMEENSCHAP- HOGER KUNSTONDERWIJS- HOGER MUZIEK
ONDERWIJS- KONINKLIJK CONSERVATORIUM -AMBT MET VOLLEDIGE PRESTA TIES- BIJ
KOMENDE UREN- BEZOLDIGING- BEREKENING. 

1 o en 2° De beslissing dat het begrip ambt met volledige prestaties niet omschreven is 
in het hoger muziekonderwijs en dat niet wordt gepreciseerd bij welk aantal uren de 
bijkomende uren kunnen worden gevoegd, is niet naar recht verantwoord aange
zien uit de toepasselijke wetgeving blijkt dat een volledig uurrooster in het hoger kunst
onderwijs 12 lesuren per week telt en dat de maximum 6 bijkomende uren die te
gen 50 pet. worden betaald, die zijn welke daarbij kunnen worden gevoegd. (Artt. 77, 
§ 1, wet 24 dec. 1976; art. 1 K.B. 8 aug. 1984.) 
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(D ... T. D ... E.A.) 

Conclusie van de heer Henkes, advocaat-generaal (vertaling) : 
De feiten van de zaak zoals ze uit de bestreden arresten blijken, kunnen als volgt 

worden samengevat : 
M.b.t. de schooljaren 91-92 en 92-93 had eiser, leraar muzieklezing en transposi

tie aan het Koninklijk Muziekconservatorium te Luik, een uurrooster van 12 
uur/week en werden de uren die boven de 6 uur/week werden gepresteerd, door de ver
weerders aangemerkt als "bijkomende uren" en tegen 50 pet. betaald; vanafhet school
jaar 93-94 werd zijn uurrooster op 6 uur/week gebracht en werden de overige 6 uren 
aan een tijdelijk leerkracht toegewezen. In feite verwijt de eiser dat de verweerders 
zijn uurrooster, dat hij als een "volledig uurrooster" beschouwt, hebben vermin
derd, en eist hij het herstel van dat volledig uurrooster; voorts werpt hij op dat zijn 
tweede schijfvan 6 uur maar als bijkomende uren worden betaald, namelijk tegen 50 
pet., en vordert hij de betaling van "achterstallen" voor de periode van februari 90 (da
tum vanaf wanneer hij 8 uur/week had) tot oktober 93. 

Het tweede onderdeel van het eerste middel voert aan dat, ingevolge art. 77, § 1, 
wet 24 december 1976 en art. 1 K.B. 8 augustus 1984, een volledig uurrooster in het 
hoger kunstonderwijs 12 lesuren per week telt en dat, ingevolge art. 13 K.B. 25 juni 
1973, (zoals gewijzigd bij K.B. 30 maart 1976) een leraar muzieklezing en transpo
sitie ertoe gehouden kan zijn "bijkomende uren" te geven waarvan het aantal niet meer 
dan 6 uur per week mag bedragen, en die tegen 50 pet. worden bezoldigd, zodat die 
"bijkomende uren" die zijn welke worden toegevoegd aan de 12 uur die het volledig 
basisuurrooster van die leraar vormen. 

Daaruit leidt eiser af dat : 
1 o het arrest van 18 februari 1997 niet wettig heeft kunnen beslissen dat m.b.t. het 

hoger kunstonderwijs, het begrip ambt met volledige prestaties niet omschreven was 
en dat het arrest van 21 oktober 1997, op grond dat die omschrijving zou ontbre
ken, zijn vordering om opnieuw een volledig uurrooster van 12 uur te krijgen, niet wet
tig kon afwijzen; 

2° de arresten van 18 februari 1997 en 21 oktobr 1997 niet wettig de 6 uur, die aan 
de 12 oorspronkelijk gepresteerde uren werden ontnomen, als "bijkomende uren" heeft 
kunnen aanmerken en op die grond beslissen dat ze hem rechtsgeldig zijn onttrok
ken; 

3° het arrest van 21 oktober 1997 zijn vordering tot betaling van achterstallen voor 
de uren die hij gepresteerd had van februari 1990 tot oktober 1993, die ten on
rechte als "bijkomende uren" werden aangemerkt, hoewel ze gepresteerd waren bin
nen zijn volledig uurrooster van 12 uur, niet wettig kon afwijzen. 

Het antwoord op dat tweede onderdeel van het eerste middel hangt afvan het al 
dan niet bestaan van een wettelijke of reglementaire omschrijving van het begrip "ambt 
met volledige prestaties" of "volledig uurrooster". 

In eerste instantie dient erop gewezen dat de in het middel aangewezen wette
lijke teksten in hun budgettaire context moeten worden geplaatst en niet beogen de 
begrippen "volledig uurrooster" en 'bijkomende uren" in het kader van het arbeids
recht sensu toto te omschrijven. 

Zulks is duidelijk voor wat betreft de artt. 12, 13 en 23 K.B. 25 juni 1973 (gewij
zigd bij K.B. 30 maart 1976), aangezien het de toelatingsvoorwaarden voor de leer
lingen en de duur van de lessen in de koninklijke muziekconservatoria in Belgie re
gelt. De 'bijkomende uren", die beperkt zijn tot 6 uur/week en tegen 50 pet. worden 
betaald en die een muziekleraar eventueel verplicht moet geven, zijn de uren die ko
men bij die welke hij al moet geven (namelijk een half uur per week per leer ling die 
de lessen muzieklezing en transpositie volgt). 

Art. 77, § 1, tweede lid, wet 24 december 1976 behelst de beperking van de wet
ten en de weddentoelagen in geval van bijkomende uren voor een persoon die reeds 
prestaties levert in het onderwijs die ten minste gelijk zijn aan een ambt met voile
dig prestaties, en stelt de toekenningsvoorwaarden ervan vast in het licht van de 
cumulatiebeperking in het onderwijs. 

Volgens de Raad van State (arrest nr. 42.628 van 21 april 1993-R.A.C.E., 1993, p. 
4 en 5), "is het begrip ambt met volledige prestaties niet omschreven in het hoger 
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muziekonderwijs en is, ingevolge art. 77, § 1, tweede lid, wet 24 dec. 1976, de Ko
ning, thans de Executieve van de Franse Gemeenschap aileen bevoegd om het te be
palen;". Let wel : de Koning (de Executieve) is dus bevoegd om de inhoud van dat be
grip te omschrijven. 

Wat dan met art. 2, Hfdst. III, K.B. 9 november 1978 dat de weddenschalen vast
stelt? Ook hier is de bedoeling veeleer budgettair en meer bepaald salarieel. 

Nog steeds volgens de Raad van State (voornoemd arrest) strekt K.B. 9 nov. 1978, 
in art. 2, Hoofdstuk III, "Leraar artistieke vakken (niet-uitsluitend ambt), 2° Muziek
onderwijs : 6 uur per week: a) die een vak van categorie 1 geeft: 610; b) die een 
vak van categorie 2 geeft: 606", "ertoe de weddenschaal vast te leggen van een ambt 
van zes uur maar stelt het een volledig uurrooster niet vast op zes lesuren; ... " 
(Arrest, p. 5). 

Het hoog administratief rechtscollege beantwoordde aldus het stand punt van ver
weerster dat volgens het K.B. van 9 november 1978 een volledig uurrooster in het 
kunstonderwijs 6 lesuren per week bedroeg die door de directeur op twaalf uur kon
den worden gebracht, alsook het standpunt van eiseres voor wie het volledig our
rooster bestond uit de zes door de tegenpartij bedoelde uren, waaraan de 6 bijko
mende uren moesten worden toegevoegd die de directeur aan de leerkrachten kon 
toekennen. 

Dan blijven er nog de koninklijke besluiten van 15 december 1978 en 8 augustus 
1984. Volgens de verweerders willen de voornoemde koninklijke besluiten "tot uit
voering van de wet van 24 december 1976 betreffende de budgettaire voorstellen 1976-
1977" niet bepalen dat 12 uur per week volledige prestaties zijn in de conservato
ria, maar wel preciseren "dat de leraar, wat cumulatie betreft, onder bepaalde 
voorwaarden een volledig ambt, plus een derde, mag uitoefenen, en dat genoemd vol
ledig ambt, aangezien het in de conservatoria niet bestaat, op 12 uur/week moet wor
den vastgesteld ... " (appelconclusie). 

Die uitlegging kan in twijfel worden getrokken. 

Het basisidee van die regeling was een cumulatiebeperking om een kwalitatiefhoog
staand onderwijs te waarborgen en nieuwe betrekkingen te creeren. Daarom werd het 
maximum aantal uren per week, namelijk een "volledig uurrooster", in een onder
wijsinrichting vastgelegd. Dit ging gepaard met een beperking van de wedde of de 
weddentoelage voor een onderwijsopdracht waarvan het uurrooster een bepaald per
centage hoger dan dat volledig uurrooster zou zijn. 

Trouwens, de feitelijke toepassing van art. 77, § 1, dat wil zeggen de concrete be
slissing of een wedde of een weddentoelage al dan niet kan worden toegekend, ver
eist dat er voor elke leraar referentie-uurroosters worden vastgesteld op grond waar
van de berekeningen objectief kunnen worden bepaald. Daartoe hanteert men als 
grondslag voor de berekening het begrip "ambt met volledige prestaties". In die lo
gica komt dat begrip, volgens mij, overeen met wat men doorgaans een "volledig our
rooster" noemt. Niets in de desbetreffende wetgeving wijst er immers op dat het om 
twee verschillende begrippen gaat. Het is niet incoherent dat men geen wedde of 
weddentoelagen wil toekennen voor prestaties die verricht worden boven een aan
tal uren die berekend worden op grond van een volledig uurrooster. Kortom, "de for
mule tot beperking van de cumulatie ... komt erop neer de gezamenlijke bijko
mende prestaties te beperken tot 1/3 van het minimum aantal uren dat in de 
bijkomende prestaties vereist is voor een ambt met volledige prestaties" (Wetsont
werp en wet betreffende de budgettaire voorstellen 1976-1977, Verslag, Gedr.St. K., 
gewone zitting 76-77, nr. 1004/11, p. 45) en "Indien in geen minimum is voorzien dan 
wordt dit bepaald in vergelijking met een overeenstemmend onderwijs met volledig 
leerplan" (Op.cit., p. 47). Ten slotte, "geen wedde ofweddentoelage wordt toegekend 
voor de bijkomende prestaties indien de per soon die ze verstrekt reeds ... een volle
dige opdracht heeft in het onderwijs". (ibid.). 

Daarom bepaalt het voornoemde artikel 77, § 1, tweede lid, niet zonder reden: "In
dien het begrip ambt met volledig prestaties in het onderwijs niet bepaald is (ver
ondersteld - door de wet), wordt het door de Koning vastgelegd in vergelijking met 



1256 HOF VAN CASSATIE Nr. 421 

een overeenstemmend onderwijs met volledig leerplan". Dat is, volgens mij, wel de
gelijk het voorwerp van het K.B. van 15 december 1978 en, nadien, van dat van 8 au
gustus 1984, namelijk de bepaling van een "volledig uurrooster" om de toekenning van 
een wedde of een weddentoelage mogelijk te maken. 

Kortom, het idee verdedigen dat een maximum uurrooster (12 uur) enkel een bud
gettaire draagwijdte heeft en verder geen enkele betekenis heeft, beperkt volgens mij 
de bedoeling van de wetgever die wilde dat het minimum aantal uren van een ambt 
met volledige prestaties vastgelegd werd naar analogie met een overeenstemmend on
derwijs met volledig leerplan, met andere woorden met een "volledig uurrooster". 

Ik ben dus veeleer van oordeel dat het onderdeel gegrond is. 
Conclusie : vernietiging. 

ARREST (uertaling) 

(A.R. C.98.0217.F) 

HET HOF;- Gelet op de bestreden arresten, op 18 februari en 21 okto
ber 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Luik; 

Over het middel, schending van de artikelen 2, 1319, 1320, 1322 van het Burger
lijk Wetboek, 77, § 1, van de wet van 24 december 1976 betreffende de budgettaire voor
stellen 1976-1977, 1 van het koninklijk besluit van 15 december 1978 tot uitvoering 
van de wet van 24 december 1976 betreffende de budgettaire voorstellen 1976-1977 
(B.S. 26 september 1979), zoals het van toepassing was v66r de opheffing ervan bij ar
tikel 2 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1984 houdende uitvoering van de wet 
van 24 december 1976 betreffende de budgettaire voorstellen 1976-1977 (B.S. 20 no
vember 1984), 1 en 2 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1984 houdende uit
voering van de wet van 24 december 1976 betreffende de budgettaire voorstellen 1976-
1977 (B.S. 20 november 1984), 13 (zoals gewijzigd bij artikel 3 van het koninklijk besluit 
van 30 maart 1976) van het koninklijk besluit van 25 juni 1973 tot vaststelling van 
de voorwaarden voor de toelating van de leerlingen en van de duur van de lessen in 
de Koninklijke Muziekconservatoria en 149 van de gecoiirdineerde Grondwet, 

doordat, aangezien vaststaat en niet betwist wordt dat eiser het ambt van leraar 
muzieklezing en transpositie aan het Conservatorium te Luik uitoefent sinds fe
bruari 1990; dat zijn uurrooster, van 1 februari 1990 tot 30 september 1990, 8 uur per 
week bedroeg, 6 uur per week gedurende het schooljaar 1990-1991 en 12 uur per week 
gedurende de schooljaren 1991-1992 en 1992-1993; dat de uren die boven 6 uur per 
week werden gepresteerd door de verweerders als "bijkomende uren" zijn aange
merkt en tegen 50 pet. betaald werden; dat eisers uurrooster vanafhet schooljaar 1993-
1994, werd teruggebracht op 6 lesuren per week en dat de overige 6 uren die hij vroe
ger had, aan een andere, tijdelijke leerkracht werden gegeven; dat het Hofvan Beroep 
te Luik, in zijn arrest van 18 februari 1997 eraan herinnert dat "eiser de verweer
ders verwijt dat zij door hem de zes bijkomende uren die hij gaf, te ontnemen, zijn les
opdracht, die hij als een 'volledig uurrooster' beschouwt, met evenveel uren te heb
ben verminderd, en het herstel van dat 'volledig uurrooster' vraagt; hij het oak kwalijk 
neemt dat die 'bijkomende uren' tegen 50 pet. worden betaald en de betaling van 'ach
terstallen' voor de periode van februari 1990 tot oktober 1993 vordert", vervolgens het 
beroepen vonnis bevestigt en afwijzend beschikt op eisers vordering, door, in zijn ar
rest van 18 februari 1997, te overwegen dat: "die partij, om te doen aannemen dat het 
door (eiser) uitgeoefende ambt, als het moet worden beschouwd als een voltijds ambt, 
12 uur bedraagt, zich beroept op het koninklijk besluit van 15 december 1978 tot uit
voering van de wet van 24 december 1976 betreffende de budgettaire voorstellen 1976-
1977, waarvan artikel1 met name bepaalt dat voor de muziekleraars de volledige pres
taties bepaald worden op 12 uur per week; dat, zoals het beroepen vonnis erop wijst, 
genoemd koninklijk besluit uitgevaardigd is ter uitvoering van artikel 77, § 1, van voor
noemde wet van 24 december 1976, die de wedden en weddentoelagen van de leer
krachten die verschillende prestaties cumuleren, wil beperken en dat het voorwerp van 
genoemd besluit dus niet bestaat in een vaststelling van het totaal aantal presta
ties van de leerkrachten op wie het betrekking heeft; dat die bepaling ertoe strekt de 
weddenschaal vast te stellen van een ambt van 6 uur, maar niet beoogt een volledig 
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uurrooster op 6 lesuren vast te stellen; dat het begrip ambt met volledige prestaties 
niet omschreven is in het hoger kunstonderwijs; dat krachtens artikel 77, § 1, tweede 
lid, van de voomoemde wet van 24 december 1976, aileen de executieve van de Franse 
Gemeenschap bevoegd is om het te bepalen (Raad van State, 21 april1993, R.A.C.E., 
1993, nr. 42.628); dat luidens artikel13 van het koninklijk besluit van 25 juni 1973, 
voor de vakken die het opsomt 'de leraar behoudens in geval van verantwoorde ver
hindering, ertoe gehouden is, overeenkomstig de bepalingen van artikel 12, bijko
mende uren te geven. Hun aantal mag niet meer bedragen dan zes per week', maar 
niet preciseert hoeveel overuren daar nog mogen bijkomen; die bijkomende uren wel
iswaar behoren tot de onderwijsopdracht van de betrokken leerkrachten (Raad van 
State, 11 juni 1986, R.A.C.E., 1986, nr. 26.630), maar de toekenning van die bijko
mende prestatie geen subjectief recht is waarop de leraar aanspraak zou kunnen rna
ken, net zoals hij (geen) verworven rechten heeft op een bijkomend uurrooster dat hem 
is toegekend maar dat de overheid heeft moeten verminderen of hem heeft moeten ont
nemen, aangezien de betrekking zelf niet is afgeschaft (arg. Raad van State, 3 juli 1963, 
10.137); dat de vermindering van het uurrooster niet strijdig is met de artikelen 10 
en 11 van de gecoordineerde Grondwet aileen op grond dat een werkleider die 30 uren 
per week presteert beter bezoldigd zou zijn dan (eiser) sinds zijn uurrooster werd ver
minderd, noch dat bepaalde leraars uit het muziekonderwijs ambten cumuleren, noch 
dat bepaalde leraars uit andere scholen allen een uurrooster van 12 uur per week heb
ben, noch, tot slot, dat sommige van zijn collega's van het Conservatorium waar hij 
lesgeeft een dergelijk uurrooster zouden hebben; ... de regel van de gelijkheid van de 
Belgen voor de wet immers betekent dat ieder die zich in dezelfde toestand bevindt 
op gelijke wijze wordt behandeld, maar niet uitsluit dat onderscheid wordt ge
maakt volgens bepaalde categorieen van personen, op voorwaarde dat dit onder
scheid niet willekeurig is, dat wil zeggen dat het kan worden verantwoord; (Cass. 14 
mei 1985, A. C. 1984-1985, nr. 85)", en in zijn arrest van 21 oktober 1997 dat: "uit het 
onder ling verband tussen de artikelen 13 en 23 van het koninklijk besluit van 25 juni 
1973 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toelating van de leerlingen en van 
de duur van de lessen in de Koninklijke Muziekconservatoria blijkt dat de mogelijk
heid voor de leraars om bijkomende uren te presteren bijlange geen voordeel is maar 
moet beschouwd worden als een verplichting die hun kan worden opgelegd en waar
aan zij niet kunnen ontkomen, behoudens in geval van verantwoorde verhindering; 
dat de partijen overigens erkennen dat de betaling van die bijkomende uren be
perkt blijft tot 50 pet. in vergelijking met de basisuren; dat, hoewel de minister, lui
dens voornoemd artikel 23, op 1 november van elk jaar het aantal bijkomende uren 
vaststelt dat elke leraar moet geven, niet blijkt dat de regering van de Franse Ge
meenschap op 1 november 1993, een dergelijke beslissing met betrekking tot (eiser) 
heeft genomen zodat hij tijdens het academiejaar 1993-1994 geen bijkomende uren had 
moeten geven; dat die regering geen enkele verplichting had om die bijkomende uren 
(aan eiser) op te leggen en dat zij, nu zij zulks niet deed, niet verplicht was de rede
nen daarvan uiteen te zetten in een besluit dat ter kennis van betrokkene zou zijn ge
bracht; dat aldus het opnieuw toekennen van een bijkomend uurrooster bijgevolg geen 
verworven recht is waarop (eiser) aanspraak zou kunnen maken ... ; dat de mogelijk
heid die de minister heeft om aan de leraars, wat betreft de vakken die opgesomd zijn 
in artikel 13 van het voornoemd koninklijk besluit van 25 juni 1973, gewijzigd bij ko
ninklijk besluit van 30 maart 1976, bijkomende prestaties op te leggen, niet strijdig 
is met het recht dat hij heeft om die lesuren tijdelijk aan een andere persoon te ge
ven die, zoals mevrouw S., bevoegd is om ze te geven; dat (eiser), door staande te hou
den dat die minister verplicht zou zijn een bijkomend uurrooster toe te kennen aan 
een vastbenoemd leerkracht, van wie het aantalleerlingen niet kan worden vermin
derd, aan het bepaalde in de voomoemde artikelen 13 en 23 een draagwijdte toe
kent die ze niet hebben", 

terwijl, ... 

tweede onderdeel, artikel 77, § 1, van de wet van 24 december 1976 betreffende de 
budgettaire voorstellen 1976-1977luidt als volgt: "Onverminderd de toepassing van 
andere meer beperkende wettelijke bepalingen, wordt noch wedde, noch wedden
toelage, toegekend voor prestaties geleverd in het door de Staat ingericht of gesub
sidieerd onderwijs, ( ... ) door een persoon die reeds een hoofdberoep uitoefent buiten 
het onderwijs of prestaties levert in het onderwijs die ten minste gelijk zijn aan een 
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ambt met volledige prestaties, voor de gezamenlijke bijkomende prestaties in het on
derwijs, die een derde overschrijden van het minimum vereiste aantal uren voor een 
ambt met volledige prestaties in deze functie of in de functies die overeenkomen met 
deze prestaties. Indien het begrip ambt met volledige prestaties in het onderwijs niet 
bepaald is, wordt het door de Koning vastgelegd in vergelijking met een overeen
stemmend onderwijs met volledig leerplan"; die bepaling weliswaar de beperking be
heist van de wedden en de weddentoelagen voor personen die een hoofdambt cumu
leren met bijkomende prestaties in het onderwijs, maar tach uitdrukkelijk verwijst naar 
het begrip "ambt met volledige prestaties" in het onderwijs en, in het tweede lid er
van, de Koning ermee gelast dat begrip te omschrijven; het begrip "ambt met volle
dige prestaties", wat het hager kunstonderwijs betreft, omschreven is in een eerste ko
ninklijk besluit van 15 december 1978 tot uitvoering van de wet van 24 december 1976 
betreffende de budgettaire voorstellen 1976-1977 (B.S. 26 september 1979) dat op
geheven is en vervangen bij het koninklijk besluit van 8 augustus 1984 houdende uit
voering van de wet van 24 december 1976 betreffende de budgettaire voorstellen 1976-
1977 (B.S. 20 november 1984); luidens artikel 1 van het koninklijk besluit van 15 
december 1978, "voor de toepassing van artikel 77, § 1, van de wet van 24 decem
ber 1976 betreffende de budgettaire voorstellen 1976-1977, voor de volgende amb
ten en mandaten in kunstonderwijs, de volledige prestatie bepaald wordt op: A. Kunst
onderwijs met volledig leerplan : b) Muziek : Leraar ... : 12 uur/week"; die bepaling 
vervangen is door artikel 1 van voornoemd koninklijk besluit van 8 augustus 1984 lui
dens hetwelk "voor de toepassing van artikel 77, § 1, van de wet van 24 december 1976, 
voor de volgende ambten en mandaten in kunstonderwijs, de volledige prestaties be
paald worden op : hager kunstonderwijs (beeldende kunsten en muziek); leraar niet
uitsluitend ambt : 12 u/w"; die teksten, die geenszins de bedoeling hebben de wedden
schaal te bepalen van een ambt van 6 uur, zoals ten onrechte vermeld is in het arrest 
van 18 februari 1997, aldus ''het minimum aantal uren" bepalen "dat vereist is" voor 
een ambt met volledige prestaties in het hager kunstonderwijs en dat aantal op 12 uur 
per week vaststellen; ingevolge artikel 13 van het koninklijk besluit van 25 juni 1973 
tot vaststelling van de voorwaarden voor de toelating van de leerlingen en van de duur 
van de lessen in de Koninklijke Muziekconservatoria (zoals die bepaling is gewij
zigd bij koninklijk besluit van 30 maart 1976), de leraars muzieklezing en transpo
sitie, behoudens in geval van verantwoorde verhindering, ertoe gehouden kunnen zijn 
bijkomende uren te geven waarvan het aantal niet meer mag bedragen dan zes per 
week; dat de bijkomende uren in de zin van die bepaling die zijn welke worden toe
gevoegd aan de normale opdracht van de leraars en dus die zijn welke hoven een vol
ledig uurrooster worden gegeven; dus enkel de uren die worden gegeven hoven de 12 
uur die het volledig basisuurrooster vormen van een leraar die lesgeeft in het hager 
kunstonderwijs, bijgevolg als "bijkomende uren" kunnen worden aangemerkt; enkel 
die zes bijkomende uren betaald worden tegen 50 pet. van de waarde van de basis
uren; het hof van beroep derhalve : 1 o in zijn arrest van 18 februari 1997 niet wet
tig heeft kunnen beslissen dat m.b.t het hager kunstonderwijs, het begrip ambt met 
volledige prestaties niet omschreven was en bijgevolg in zijn arrest van 21 oktober 1997 
eisers vordering om opnieuw een volledig uurrooster van 12 uur te krijgen niet wet
tig kon afwijzen; 2° in zijn arresten van 18 februari 1997 en 21 oktober 1997 uit het 
"bijkomend karakter van de 6 uren die onttrokken werden aan de uren die voor
dien aan eiser waren toegekend, niet wettig heeft kunnen afieiden dat die uren hem 
rechtsgeldig konden worden onttrokken en aan een andere leraar worden gegeven, hoe
wei de bijkomende uren in de zin van artikel 13 van het koninklijk besluit van 25 juni 
1973 die zijn welke worden toegevoegd aan een volledig uurrooster, dat wil zeggen die 
welke worden gepresteerd hoven de 12 uur van het volledig uurrooster; 3° in zijn ar
rest van 21 oktober 1997 eisers vordering tot betaling van achterstallen voor de uren 
die hij gepresteerd had van februari 1990 tot oktober 1993, uren die ten onrechte als 
'bijkomende uren" werden aangemerkt, hoewel ze gepresteerd waren binnen zijn vol
ledig uurrooster van 12 uur en dus geen 'bijkomende uren waren die tegen 50 pet. van 
de waarde van de basisuren betaald moesten worden, niet wettig kon afWijzen [schen
ding van artikel 1 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1984 houdende uitvoe
ring van de wet van 24 december 1976 betreffende de budgettaire voorstellen 1976-
1977 en voor zover nodig van de artikelen 1 van het koninklijk besluit van 15 december 
1978 houdende uitvoering van de wet van 24 december 1976 betreffende de budget
taire voorstellen 1976-1977 en 13 (zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 30 maart 
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1976) van de voorwaarden voor de toelating van de leerlingen en van de duur van de 
lessen in de Koninklijke Muziekconservatoria]; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit artikel 77, § 1, van de wet van 24 september 1976 (lees 

24 december 1976) en uit artikel 1 van het koninklijk besluit van 8 augus
tus 1984 blijkt dat een volledig uurrooster in het hoger kunstonderwijs 12 
lesuren per week telt en dat, ingevolge artikel 13 van het koninklijk be
sluit van 25 juni 1973, zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 30 maart 
1976, een leraar muzieklezing en transpositie ertoe kan gehouden zijn 'bij
komende uren" te presteren, waarvan het aantal niet meer dan 6 uur per 
week mag bedragen en die tegen 50 pet. worden bezoldigd, zodat die "bij
komende uren" die zijn welke worden toegevoegd aan de 12 uur die het vol
ledig basisuurrooster vormen; 

Overwegende dat het bestreden arrest van 18 februari 1997 beslist dat het 
begrip ambt met volledige prestaties niet omschreven is in het hoger muziek
onderwijs en dat artikel 13 van het koninklijk besluit van 25 juni 1973 niet 
preciseert bij welk aantal uren de bijkomende uren kunnen worden ge
voegd; 

Dat het bestreden arrest van 21 oktober 1997 de lesuren hoven zes uur per 
week als bijkomende uren heeft aangemerkt; 

Dat de bestreden arresten aldus de in het onderdeel aangewezen wette
lijke bepaling schenden; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt de bestreden arresten; beveelt dat van dit ar
rest melding wordt gemaakt op de kant van de vernietigde arresten; houdt 
de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; 
verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel. 

29 juni 2000 - 1 e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslag
gever : de h. Verheyden, afdelingvoorziter- Gelijkluidende conclusie van de h. Hen
kes, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Simont en Draps. 

Nr. 422 

1 e KAMER - 30 juni 2000 

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE - BURGERLIJKE ZA

KEN- GEWETTIGDE VERDENKING- BEGRIP. 

De omstandigheid dat geen enkele rechter van een bepaald gerecht zitting wenst te ne
men in een zaak, om wat voor reden oak, kan ten aanzien van de partijen en van der
den gewettigde verdenking wekken aangaande de strikte objectiviteit en de onpar
tijdigheid van die rechtbank (1). (Art. 648, 2°, Ger.W.) 

(1) Cass., 17 dec. 1998, A.R. C.98.0525.N, nr. 529. 
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(PROCUREUR DES KONINGS BIJ DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE EUPEN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.00.0230.F) 

HET HOF;- Gelet op het arrest van het Hofvan 25 mei 2000 waarbij het 
verzoekschrift niet kennelijk onontvankelijk wordt verklaard; 

Gelet op de verklaring van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Eupen; 

Overwegende dat verzoeker uiteenzet dat R. .. F ... , bediende bij het par
ket van de procureur des Konings bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te E., 
op 3 mei 2000 bij voornoemde rechtbank een verzoekschrift heeft inge
diend tot algehele vereffening van zijn schulden; dat de voorzitter van voor
noemde rechtbank het dossier betreffende die zaak aan verzoeker heeft toe
gezonden met de mededeling dat alle magistraten van die rechtbank 
verhinderd waren om in die zaak zitting te nemen, enerzijds, wegens de da
gelijkse contacten die er bestonden tussen R. .. F ... en alle magistraten van 
die rechtbank en, anderzijds, wegens de aard van de te wijzen beslissing; 

Overwegende dat uit de verklaring van de voorzitter van die rechtbank van 
9 juni 2000 blijkt dat geen enkellid van zijn rechtscollege in die zaak zit
ting wenst te nemen; 

Overwegende dat de omstandigheid dat geen enkele rechter, al dan niet 
terecht, zitting wenst te nemen in de zaak, ten aanzien van R. .. F ... en diens 
schuldeisers gewettigde verdenking kan wekken aangaande de strikte ob
jectiviteit en onpartijdigheid van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Eu
pen; 

Dater grond bestaat tot verwijzing van de zaak naar een andere recht
bank die bijgevolg de bevoegde rechtbank wordt; 

Dat de vordering tot onttrekking gegrond is; 

Om die redenen, beveelt dat de zaak, die op de rol van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Eupen ingeschreven staat onder het nr. 87/2000, wordt ont
trokken aan voomoemde rechtbank; veroordeelt de Belgische Staat in de kos
ten; verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Verviers. 

30 juni 2000- 1 e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter- Verslag
gever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat
generaal. 

Nr. 423 

1 e KAMER - 30 juni 2000 

1° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBE
GREPEN) - INCIDENTEEL BEROEP - TERMIJN. 

zo HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBE
GREPEN)- INCIDENTEEL BEROEP- BEPERKTE HEROPENING VAN HET DEBAT- WIJZIGING IN 
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DE SAMENSTELLING VAN DE ZETEL- DEBAT IN ZIJN GEHEEL HERNOMEN- INCIDENTEEL BE
ROEP- ONTVANKELIJKHEID. 

1 o De gedaagde in hager beroep kan incidenteel beroep instellen tot aan de sluiting van 
het debat door de rechter in hager beroep en voor zover deze zijn rechtsmacht nog niet 
heeft uitgeput (1). (Art. 1054, eerste lid, Ger.W.) 

2° De gedaagde in hager beroep kan incidenteel beroep instellen wanneer de rechter in 
hager beroep ambtshalve de heropening van het debat op bepaalde punten heeft be
volen en nadien het debat wegens een wijziging in de samenstelling van de zetel in 
zijn geheel wordt hernomen, voor zover dat incidenteel beroep geen betrekking heeft 
op een onderdeel van de vordering waarover de rechter in hager beroep reeds uit
spraak heeft gedaan.(Art. 775, eerste lid, Ger.W.) 

(U.P. "I.B.B." T. U ... ) 

ARREST 

(A.R. C.98.0417 .N) 

RET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 21 maart 1997 en 18 de
cember 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Gent; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 775, 779, 
1042, 1054 van het Gerechtelijk Wetboek en 149 van de gecoordineerde Grondwet van 
17 februari 1994, 

doordat het Hofvan Beroep te Gent bij het bestreden tussenarrest van 21 maart 
1997, gewezen nadat door het hofvan beroep bij tussenarrest van 14 november 1996 
ambtshalve een exceptie van ontoelaatbaarheid van het door eiseres ingestelde in
cidenteel beroep werd opgeworpen en partijen werden uitgenodigd om hierover te con
cluderen, het door eiseres bij besluiten van 3 september 1996 ingestelde incidenteel 
beroep ontoelaatbaar verklaart op volgende gronden : 

"Het tussenarrest van 14 juni 1996 beval de ambtshalve heropening der de batten 
omtrent enerzijds het verloop der wrakingsprocedure (verschijning van de expert en 
verloop in raadkamer) en anderzijds de eventuele gevolgen van de brief van de ex
pert van 12 januari 1996 (toepassing artikel 971, § 2 en 3). 

Bij conclusie neergelegd op 3 september 1996 heeft (eiseres) incidenteel beroep in
gesteld nadat zij haar standpunt omtrent de toelaatbaarheid van de wrakings
procedure had hernomen en concludeerde tot de niet-toelaatbaarheid van het hoger 
beroep van (verweerder) gelet op de beweerde vrijwillige tussenkomst van A. Pen
saert in de expertiseverrichtingen en in de procedure voor de eerste rechter; (eise
res) beroept zich hiertoe op de onsplitsbaarheid van het geschil en artikel 1053 Ger.W. 
Het tussenarrest van 14 november 1996 heropende de debatten met uitnodiging aan 
partijen te concluderen omtrent de ambtshalve opgeworpen exceptie van ontoelaat
baarheid van het incidenteel beroep. 

Procespartijen kunnen slechts proceshandelingen stellen binnen de grenzen van het 
onderwerp van de heropening van de debatten, zodat een incidenteel beroep strek
kende tot de niet-toelaatbaarheid van het hoger beroep alsook tot de 
niet-toelaatbaarheid van de wrakingsprocedure, in dit stadium van de procedure -
gelet op de hoger omschreven beperkte omvang van het de bat na heropening - niet 
meer kon worden toegelaten. 

Het incidenteel beroep als uitgewerkt in de punten 2 en 3 van voormelde conclu
sies voor (eiseres) is derhalve niet-toelaatbaar. 

(1) Cass., 18 dec. 1986, A.R. 7572, nr. 242, en Cass., 4 jan. 1996, A.R. C.93.0377.N, nr. 7. 
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De argumentatie uiteengezet door (eiseres) naar aanleiding van de tweede her
opening der debatten is niet van aard deze sanctie te verhinderen. Aldus kan (eise
res) bezwaarlijk om gegronde redenen voorhouden dat zij niet de mogelijkheid zou heb
ben gehad om haar argumenten schriftelijk of anderszins uiteen te zetten, laat staan 
om incidenteel beroep in te stellen, daar waar precies zijzelf niet alleen ter inlei
dende zitting aandrong opdat de zaak zou worden aangehouden, doch bovendien in
stemde ter zitting van 26 september 1996 met het lichten van het verstek ten over
staan van (verweerder), waardoor de zaak tegensprekelijk hernomen werd en gepleit. 
N ooit werd vooraf enig verzoek tot uitstel voor het instellen van incidenteel beroep ge
formuleerd, laat staan incidenteel beroep ingesteld", 

en vervolgens bij eindarrest van 18 december 1997 het hoger beroep van verweer
der toelaatbaar en gegrond verklaart, de bestreden beslissing vernietigt, behoudens 
waar het in de vervanging van de deskundige voorzag, en de wraking toestaat, 

terwijl, eerste onderdeel, uit artikel1054 van het Gerechtelijk Wetboek volgt dat in
cidenteel beroep kon worden ingesteld tot op het ogenblik waarop de debatten wor
den gesloten, 

Zo naar luid van artikel 775 van het Gerechtelijk Wetboek de heropening der de
batten noodzakelijk is beperkt tot het voorwerp van de heropening, deze regel wel
iswaar slechts geldt voorzover de zaak voor dezelfde rechters als deze die aanvan
kelijk van de zaak kennis namen, wordt behandeld, 

Immers, overeenkomstig artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek, de beslissing over 
de zaak zelf na een beslissing van heropening van de de batten over een onderwerp dat 
zij vaststelt, zodanig dat de vroegere debatten over dat punt in feite worden voort-_ 
gezet, moet worden uitgesproken door de rechters die de vorige terechtzittingen heb: 
ben bijgewoond of anders door rechters voor wie de debatten volledig zijn heropend, 

Indien evenwel de debatten ab initio worden hernomen omwille van de gewij
zigde samenstelling van de zetel, de partijen worden hersteld in de toestand waarin 
ze zich bevonden alvorens de zaak een eerste maal in beraad werd genomen, 

De in hoger beroep gedaagde partij alsdan opnieuw incidenteel beroep vermag in 
te stellen. 

Te dezen het Hofvan Beroep te Gent bij tussenarrest van 14 juni 1996, gewezen door 
de magistraten E. M., voorzitter, PD. en M.J. D., raadsheren, vooraleer nader te be
slissen over de procedure in hoger beroep tot wraking van de deskundige, de debat
ten ambtshalve heropende om partijen toe te laten te concluderen over een aantal wel
bepaalde punten aangaande de toepasselijke procedure, waarna de zaak voor verdere 
afhandeling werd verwezen naar de zitting van 26 september 1996, 

Blijkens het proces-verbaal van de terechtzitting van 26 september 1996, gelet op 
de verschillende samenstelling van de kamer, de debatten en behandeling van de zaak 
met het akkoord van partijen ab initio werden hernomen voor de kamer, die was sa
mengesteld uit de magistraten E. M., voorzitter, M.J. D. en J. V., raadsheren, 

Diezelfde zetel van het hofvan beroep op 14 november 1996 een tweede tussen
arrest wees, waarbij partijen werden uitgenodigd te concluderen over de ambts
halve opgeworpen exceptie aangaande de toelaatbaarheid van het door eiseres bij be
sluiten van 3 september 1996 ingestelde incidenteel beroep, strekkende tot het niet
toelaatbaar verklaren van de oorspronkelijke vordering, 

Ret daaropvolgende tussenarrest van 21 maart 1997, waarbij het incidenteel be
roep niet toelaatbaar werd verklaard, en het eindarrest van 18 december 1997, waar
bij het vonnis a quo werd tenietgedaan en de oorspronkelijke vordering ingewilligd, 
tens lotte werden gewezen door de kamer van het hof van beroep, samengesteld uit de 
magistraten E. M., voorzitter, M.J. D. en B. D., raadsheren, nadat de debatten an
dermaal ab initio werden hernomen, 

Uit het voorgaande volgt dat, zo de conclusie werd neergelegd nadat de debatten in 
deze zaak een eerste maal werden gesloten, deze debatten vervolgens weliswaar, voor
aleer over het incidenteel beroep uitspraak werd gedaan, ab initio, d.i. vanaf de aan
vang, werden hernomen en derhalve moesten worden geacht nooit gesloten te zijn ge
weest, 
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zodat het Hofvan Beroep te Gent, dat bij het bestreden tussenarrest van 21 maart 
1997 oordeelt dat niet wettig meer incidenteel beroep kon worden ingesteld en ver
volgens bij het bestreden eindarrest van 18 december 1997 het hoger beroep van ver
weerder toewijst en de oorspronkelijke vordering gegrond verklaart omdat de debat
ten reeds een eerste maal waren gesloten alvorens de conclusie, waarbij eiseres 
incidenteel beroep instelde, werd neergelegd, zijn arresten niet naar recht verant
woordt (schending van de artikelen 775, 779, 1042 en 1054 van het Gerechtelijk Wet
hoek); 

tweede onderdeel, door eiseres op 3 september 1996 ter griffie van het Hof van Be
roep te Gent besluiten werden neergelegd, waarbij zij incidenteel beroep instelde te
gen het vonnis van de eerste rechter, 

Bedoelde besluiten zodoende werden neergelegd v66r de zitting van 26 september 
1996, waarnaar de zaak voor verdere afhandeling werd verwezen bij tussenarrest van 
14 juni 1996, tussenarrest dat werd gewezen zonder dat overigens uit het proces
verbaal van de zitting van 13 juni 1996, waarin werd vastgesteld dat de zaak werd 
verwezen naar de bijzondere rol van de eerste kamer zonder verdere precisering van 
de datum waarop de zaak zou worden behandeld, noch uit dat van de zitting van 14 
juni 1996, waarop het arrest werd gewezen, blijkt dat eiseres werd gehoord in haar 
verweer, 

zodat, in zoverre het bestreden tussenarrest van 21 maart 1997 aldus moet wor
den gelezen dat v66r de zitting van 26 september 1996, waarop eiseres instemde met 
het lichten van het verstek ten overstaan van verweerder, waardoor de zaak tegen
sprekelijk werd hernomen en gepleit, door eiseres geen incidenteel beroep werd in
gesteld, het de bewijskracht van de besluiten, door eiseres neergelegd op 3 septem
ber 1996 ter gri:ffie van het Hofvan beroep te Gent, waarbij zij incidenteel beroep 
instelde, miskent door hieraan een met de bewoordingen, zin en draagwijdte van die 
besluiten onverenigbare uitlegging te geven (schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek), minstens door een tegenstrijdigheid in zijn re
dengeving is aangetast, nu het enerzijds uitdrukkelijk stelt dat bij conclusies neer
gelegd op 3 september 1996 door eiseres incidenteel beroep werd ingesteld, doch an
derzijds aanneemt dat eiseres v66r 26 september 1996 geen incidenteel beroep instelde 
en derhalve niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 149 van 
de gecoordineerde Grondwet van 17 februari 1994) : 

Overwegende dat, krachtens artikel 1054, eerste lid, van het Gerechte
lijk Wetboek, de gedaagde in hager beroep te allen tijde incidenteel beroep 
kan instellen tegen alle partijen die in het geding zijn voor de rechter in ha
ger beroep, zelfs indien hij het vonnis zonder voorbehoud heeft betekend of 
er, voor de betekening, in berust heeft; 

Dat de gedaagde in hager beroep aldus incidenteel beroep kan instellen tot 
aan de sluiting van het debat door de rechter in hager beroep en voor zo
ver deze zijn rechtsmacht nog niet heeft uitgeput; 

Overwegende dat artikel 775, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek niet 
verhindert dat de gedaagde in hager beroep incidenteel beroep instelt wan
neer de rechter in hager beroep ambtshalve de heropening van het de bat op 
bepaalde punten heeft bevolen en nadien het debat wegens een wijziging in 
de samenstelling van de zetel in zijn geheel wordt hernomen, voor zover dat 
incidenteel beroep geen betrekking heeft op een onderdeel van de vorde
ring waarover de rechter in hager beroep reeds uitspraak heeft gedaan; 

Overwegende dat de appelrechters die het incidenteel beroep van eise
res als onontvankelijk afwijzen om reden dat het de ingevolge het tussen
arrest beperkte omvang van het de bat na heropening overschrijdt, terwijl het 
debat in zijn geheel was hernomen, hun beslissing niet naar recht verant
woorden; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

~, 
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Overwegende dat de vernietiging van het bestreden arrest van 21 maart 
1997 de vernietiging van het arrest van 18 december 1997, dat er onaf
scheidbaar mee verbonden is, tot gevolg heeft; 

Om die redenen, vernietigt de arresten van 21 maart 1997 en 18 decem
ber 1997; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde arresten; houdt de kosten aan en laat de beslissing daar
omtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van Beroep te Brussel. 

30 juni 2000 - 1 e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter- Verslag
geuer : de h. Londers - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Geinger. 

D/0000/0000/7 
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ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE 
Bijlage bij DEEL 6 van JAARGANG 2000 

INHOUDSOPGAVE 

Cassatieberoep - Onderzoek in strafzaken. 

Geesteszieke - Bescherming van de maatschappij -
Hoger beroep. 

Cassatieberoep - Betekeningen en kennisgevingen. 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst- Sla
gen en verwondingen. Doden. 

Laster en eerroof - Onaantastbare beoordeling door 
de feitenrechter. 

Grondwet- Militair- Desertie- Arbitragehof- Pre
judicieel geschil - Rechten van de Mens - Rechts
beginselen (Algemene)- Misdrijf. 

Inkomstenbelastingen. 

Voorwaardelijke invrijheidstelling- Rechtsbegin
selen (Algemene) - Wraking. 

Onbekwaamverklaring en gerechtelijk raads
man. 

Hoger beroep - Vordering in rechte - Verzet. 

Collectieve arbeidsovereenkomst. 

Cassatieberoep. 

Wegverkeer- Bewijs - Recht van verdediging- Mis
drijf. 

Cassatie. 

Cassatieberoep. 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst. 

Vonnissen en arresten. 

Hoger beroep - Straf. 

Rechtsbeginselen (Algemene) - Gemeenschap en ge
west- Onteigening ten algemenen nutte- Steden
bouw. 

Vonnissen en arresten- Notaris - Echtscheiding en 
scheiding van tafel en bed - Verdeling - Hoger be
roep. 

Taalgebruik - Cassatieberoep. 

30 mei 

30 mei 

31 mei 

31 mei 

31 mei 

31 mei 

31 mei 

31 mei 

2juni 

2juni 

5juni 

5juni 

6juni 

6juni 

6juni 

7 juni 

7 juni 

7 juni 

Sjuni 

Bjuni 

Bjuni 

Nr. 331 

Nr. 332 

Nr. 333 

Nr. 334 

Nr. 335 

Nr. 336 

Nr. 337 

Nr. 338 

Nr. 339 

Nr. 340 

Nr. 341 

Nr. 342 

Nr. 343 

Nr. 344. 

Nr. 345 

Nr. 346 

Nr. 347 

Nr. 348 

Nr. 349 

Nr. 350 

Nr. 351 



Hoger beroep - Kort geding. 

Dagvaarding. 

Handelspraktijken. 
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Hoger beroep - Woonplaats - Betekeningen en ken
nisgevingen. 

Vonnissen en arresten. 

Hoger beroep - Rechterlijke organisatie- Cassatie
middelen. 

Vervoer - Gemeenschap en gewest. 

Vonnissen en arresten - Cassatieberoep. 

Cassatieberoep - Onderzoeksgerechten. 

Cassatieberoep - Onderzoek in strafzaken 
Onderzoeksgerechten - Taalgebruik. 

Slagen en verwondingen. Doden - Straf- Hof van 
assisen - Cassatie. 

Rechten van de Mens- Uitlevering- Recht van ver
dediging - Onderzoeksgerechten - Internationale ver
dragen. 

Herziening. 

Redenen van de vonnissen en arresten - Voor
waardelijke invrijheidstelling. 

Hof van assisen. 

Cassatieberoep - Bescherming van de maatschap
pij. 

Voorwaardelijke invrijheidstelling- Recht van ver
dediging. 

Overheidsopdrachten (Werken. Leveringen. Dien
sten). 

Overheidsopdrachten (Werken. Leveringen. Dien
sten). 

Jacht. 

Overeenkomst- Rechtsbeginselen (Algemene)- Ver-
bintenis. 1 

Betekeningen en kennisgevingen - Vennootschap
pen - Cassatiemiddelen. 

Echtscheiding en scheiding van tafel en bed -
Overeenkomst - Verbintenis - Levensonderhoud. 

9juni 

9juni 

9juni 

9juni 

9juni 

13 juni 

13 juni 

13 juni 

13 juni 

13 juni 

13 juni 

13juni 

14 juni 

14 juni 

14 juni 

14 juni 

14 juni 

15 juni 

15 juni 

15 juni 

15juni 

15 juni 

16juni 

Nr. 352 

Nr. 353 

Nr. 354 

Nr. 355 

Nr. 356 

Nr. 357 

Nr. 358 

Nr. 359 

Nr. 360 

Nr. 361 

Nr. 362 

Nr. 363 

Nr. 364 

Nr. 365 

Nr. 366 

Nr. 367 

Nr. 368 

Nr. 369 

Nr. 370 

Nr. 371 

Nr. 372 

Nr. 373 

Nr. 374 



Bewijs - Dwangsom - Benelux. 

Bewijs ~ Dwangsom - Benelux. 

lnkomstenbelastingen. 

lnkomstenbelastingen. 
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Geneeskunde- Verwijzing van een recht naar een an
dere. 

Vordering in rechte - Vonnissen en arresten- Recht
hanken. 

Vennootschappen - Rechtspersoonlijkheid- Loon -
Sociale Zekerheid. 

Bewijs - Rechten van de Mens. 

Straf- Redenen van de vonnissen en arresten - Ver
oordeling met uitstel en opschorting van de veroorde
ling. 

Strafvordering. 

Rechten van de Mens. 

Onderzoeksgerechten. 

Rechten van de Mens -Recht van verdediging- Von
nissen en arresten - Cassatiemiddelen - Heling. 

Burgerlijke rechtsvordering- Verzekering. 

Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten - Rech
ten van de Mens - Rechtbanken- Recht van ver
dediging - Gerechtskosten. 

Onderzoek in strafzaken - Cassatieberoep. 

Wraking. 

Wraking- Rechtsmisbruik. 

Inkomstenbelastingen - Registratie (Recht van). 

Bevoegdheid en aanleg. 

Erfenissen 

Bewijs. 

Huur van goederen - Overeenkomst. 

Wegverkeer. 

Verzekering- Wetten. Drecreten. Ordonnanties. Be
sluiten. 

Wraking. 

Rechten van de Mens - Inkomstenbelastingen -
Arbitragehof- Prejudicieel geschil. 

I 

16juni 

16juni 

16juni 

16juni 

19juni 

19 juni 

19 juni 

20juni 

20juni 

20juni 

20juni 

20 juni 

21 juni 

21juni 

21 juni 

21 juni 

21 juni 

21 juni 

22juni 

22juni 

22juni 

23 juni 

23juni 

23juni 

23 juni 

23juni 

26juni 

Nr. 375 

Nr. 376 

Nr. 377 

Nr. 378 

Nr. 379 

Nr. 380 

Nr. 381 

Nr. 382 

Nr. 383 

Nr. 384 

Nr. 385 

Nr. 386 

Nr. 387 

Nr. 388 

Nr. 389 

Nr. 390 

Nr. 391 

Nr. 392 

Nr. 393 

Nr. 394 

Nr. 395 

Nr. 396 

Nr. 397 

Nr. 398 

Nr. 399 

Nr. 400 

Nr. 401 
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Bewijs - Rechten van de Mens - Recht van verdedi- 27 juni Nr. 402 
ging. 

Stedenbouw. 27 juni Nr. 403 

Hoger beroep - Vonnissen en arresten - Cassatie. 27 juni Nr. 404 

Cassatieberoep. 27 juni Nr. 405 

Hoger beroep - Rechtbanken. 27 juni Nr. 406 

Cassatieberoep. 27 juni Nr. 407 

Voorlopige hechtenis- Rechten van de Mens -Recht 27 juni Nr. 408 
van verdediging - Onderzoeksgerechten. 

Slagen en verwondingen. Doden - Redenen van de 28juni Nr. 409 
vonnissen en arresten. 

Cassatieberoep. 28juni Nr. 410 

Rechten van de Mens. - Bewijs - Misdrijf. 28juni Nr. 411 

Regeling van rechtsgebied. 28juni Nr. 412. 

Cassatiemiddelen - Bescherming van de maatschap- 28juni Nr. 413 
pij. 

Onderzoek in strafzaken - Hoger beroep. 28juni Nr. 414 

lnkomstenbelastingen- Cassatieberoep -Arbitrage- 29 juni Nr. 415 
hof - Prejudicieel geschil. 

Arbeidsovereenkomst - Sociale Zekerheid. 29juni Nr. 416 

Mindervaliden. 29juni Nr. 417 

Borgtocht. 29juni Nr. 418 

Redenen van de vonnissen en arresten - Grond- 29 juni Nr. 419 
wet. 

Grondwet- Drukpers (Politie over de) -Aansprake- 29juni Nr. 420 
lijkheid buiten overeenkomst - Rechten van de Mens. 

Onderwijs. 29 juni Nr. 421 

Verwijzing van een rechtbank naar een andere. 30 juni Nr. 422 

Hoger beroep. 30 juni Nr. 423 
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