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Nr. 424 

1 e KAMER - 30 juni 2000 

1 o RECHTBANKEN- BURGERLIJKE ZAKEN- ALLERLEI- VONNISSEN EN ARRESTEN- IN 
BERAAD HOUDEN- UITSPRAAK- TERMIJN VOOR DE UITSPRAAK- GEVOLGEN. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN - ALLERLEI - UITSPRAAK- IN 

BERAAD HOUDEN - TERMIJN VOOR DE UITSPRAAK- GEVOLGEN. 

3° RECHT VAN VERDEDIGING- BURGERLIJKE ZAKEN- VONNISSEN EN ARRESTEN- IN 
BERAAD HOUDEN- UITSPRAAK- TERMIJN VOOR DE UITSPRAAK- GEVOLGEN. 

4° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTI
KEL 6.1. - BURGERLIJKE ZAKEN- REDELIJKE TERMIJN- VONNISSEN EN ARRESTEN- IN BE
RAAD HOUDEN- UITSPRAAK- TERMIJN VOOR DE UITSPRAAK- GEVOLGEN. 

1 o en 2° De termijn van een maand na het sluiten van de debatten waarbinnen de rech
ter uitspraak moet doen, kan niet alleen verlengd worden maar is daarenboven niet 
op straffe van nietigheid voorgeschreven; de niet-naleving van deze termijn heeft geen 
onwettigheid van de na de vermelde termijn gewezen beslissing tot gevolg. (Art 770 
Ger.W.) (1) 

3° en 4° Alteen de omstandigheid dat het arrest gewezen werd na negen maanden en 
twee dagen te rekenen vanaf het sluiten van het de bat, volgt niet dat het recht van 
eiser op een behandeling van zijn zaak binnen een redelijk termijn en zijn recht van 
verdediging miskend zouden zijn, gelet op de tijd die partijen genomen hebben om 
de zaak voor de appelrechter in staat te stellen, de aard van de beslissing en de door 
partijen uitgewisselde conclusies en aangevoerde middelen. (Art. 6.1 E.VR.M.; art. 
770 Ger.W.) 

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

ARREST 

(A.R. C.98.0484.N) 

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

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 

schending van artikel 6.1 van het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van 
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), goedgekeurd bij wet 
van 13 mei 1955, van het algemeen rechtsbeginsel houdend het verplicht eerbiedi
gen van het recht van verdediging en- voor zoveel als nodig- van de artikelen 770, 
lid 1 en lid 3 (ingevoegd bij artikel 32 van de Wet van 3 augustus 1992) en 652 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest werd uitgesproken op 25 juni 1998 nadat, zoals blijkt 
uit het dossier der rechtspleging en meer bepaald uit het desbetreffend zittings
blad, de zaak werd gepleit op 18 september 1997 en op die datum de debatten wer
den gesloten en de zaak in beraad werd genomen, zonder dat voor dit tijdsverloop tus
sen de pleitzitting en in beraad nemen van de zaak, enerzijds, en de uitspraak, 
anderzijds, enige verantwoording wordt gegeven, 

(1) Cass., 30 jan. 1998, A.R. C.96.0432.F, nr. 55. 
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terwijl krachtens artikel 6.1. EVRM en het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht 
van verdediging eenieder, bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplich
tingen recht heeft op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een 
redelijke termijn; dit recht op een eerlijk proces binnen een redelijke termijn het recht 
inpliceert om mondeling, onder vorm van pleidooi, conclusies en verweermiddelen voor 
te dragen; opdat het recht op pleidooi zinvol zou zijn, er geen onredelijk lange tijd mag 
verlopen tussen de pleidooien en de uitspraak; 

terwijl in onderhavig geval een door niets gerechtvaardigd tijdsverloop van negen 
maand en zeven dagen tussen de pleidooien en de uitspraak als onredelijk dient te wor
den beschouwd; krachtens artikel 770, lid 1, Gerechtelijk Wetboek, de uitspraak im
mers dient te geschieden binnen een maand na het sluiten van de debatten; de rech
ter die het beraad langer dan drie maand aanhoudt, overeenkomstig artikel 770, lid 
3, Gerechtelijk Wetboek, de eerste voorzitter van het hofvan beroep of van het arbeids
hof moet verwittigen; wanneer de rechter gedurende meer dan zes maanden ver
zuimt de zaak te berechten die hij in beraad heeft genomen, de procureur-generaal bij 
het hofvan beroep, krachtens artikel652 Gerechtelijk Wetboek, vordert dat de zaak 
aan bedoelde rechter wordt onttrokken; het "verzuimen" in de zin van deze wetsbe
paling moet worden verstaan als "niet voldoen aan de verplichting vonnis uit te spre
ken"; uit deze wetsbepalingen, die oak toepasselijk zijn op de hoven van beroep, - a 
contrario - moet worden afgeleid dat, behoudens in casu niet ingeroepen gewet
tigde verantwoording, een tijdsverloop van meer dan negen maand tussen de plei
dooien en de uitspraak, onredelijk is en een miskenning uitmaakt van een vereiste 
"goede rechtsbedeling"; in zover dergelijk tijdsverloop aan de pleidooien elk moge
lijk nuttig effect ontneemt, het bestreden arrest het pleitrecht van eiser aldus vol
komen heeft uitgehold en derhalve zijn recht van verdediging waarvan het pleit
recht een wezenlijk onderdeel is, heeft miskend (schending van het ingeroepen algemeen 
rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging; het arrest wegens het gelaakte on
redelijk lange tijdsverloop tussen de pleidooien en de uitspraak, eisers recht op een 
eerlijke openbare behandeling binnen een redelijke termijn in de zin van artikel 6.1. 
EVRM heeft miskend, derhalve deze verdragsbepaling eveneens heeft geschonden als
ook schending inhoudt van de in het middel ingeroepen wetsbepalingen uit het Ge
rechtelijk Wetboek : 

Overwegende dat het als geschonden aangeduide artikel 770, derde lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek geen betrekking heeft op de in het middel aan
gevoerde verplichting van de rechter wanneer hij het beraad langer dan drie 
maanden aanhoudt; 

Overwegende dat het als geschonden aangewezen artikel 652 van het Ge
rechtelijk Wetboek geen verplichtingen oplegt aan de rechters, maar ai
leen verwijst naar de taak van de procureur-generaal bij het hofvan be
roep; 

Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat de termijn van een maand na het sluiten van de de
batten waarbinnen de rechter onvereenkomstig artikel 770, eerste lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek uitspraak moet doen, niet aileen kan verlengd wor
den zoals blijkt uit artikel 770, derde lid, van hetzelfde wetboek, maar daar
enboven niet op straffe van nietigheid is voorgeschreven; 

Dat de niet-naleving van deze termijn, die aileen gesanctioneerd wordt door 
de onttrekking van de zaak aan de rechter op vordering van de procureur
generaal overeenkomstig artikel 652 van het Gerechtelijk Wetboek, geen on
wettigheid van de na de vermelde termijn gewezen beslissing tot gevolg heeft; 

Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen; 

Overwegende verder dat gelet op de tijd die partijen genomen hebben om 
de zaak voor de appelrechters in staat te stellen, de aard van de betwis
ting, de door partijen uitgewisselde conclusies en aangevoerde middelen, de 
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tijd verlopen tussen het sluiten van het debat en de uitspraak van het be
streden arrest, te weten negen maanden en twee dagen, het recht van ei
ser op een behandeling van zijn zaak binnen een redelijke termijn en zijn recht 
van verdediging niet miskent; 

Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen; 

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

30 juni 2000 - 1 e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter - Verslag
gever : de h. Landers - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat
generaal-Advocaten: mrs. De Gryse en Nelissen Grade. 

Nr. 425 

VAKANTIEKAMER - ll juli 2000 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTEL
LING- VORIGE VERSCHIJNING- HERNOMEN CONCLUSIE- VERPLICHTING OM TE ANTWOOR
DEN- GEVOLG. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- OP CONCLUSIE - STRAFZA
KEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- VOORLOPIGE HECH
TENIS - HANDHA VING- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- VORIGE VERSCHIJNING 
- HERNOMEN CONCLUSIE - VERPLICHTING OM TE ANTWOORDEN- GEVOLG. 

1 o en 2° De hamer van inbeschuldigingstelling die beslist tot handhaving van de voor
lopige hechtenis is niet verplicht te antwoorden op de door de verdachte hernomen 
conclusies bij vorige verschijningen inzake voorlopige hechtenis die tot eerdere over 
de zaak gewezen arresten hebben geleid. (Art. 30, § 4, Wet Voorlopige Hechtenis.) 

(V ... ) 

ARREST 

(A.R. P.00.1012.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 juni 2000 gewezen door 
het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht op tegenspraak in straf

zaken, het algemeen rechtsbeginsel dat de eerbiediging van het recht van verdedi
ging voorschrijft, de artikelen 5, 6 en 13 van het Europees Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, getekend te Rome op 4 no
vember 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, de artikelen 16, § 5, tweede lid, 
21, § 5, 22, zesde lid, 23, 4° en 30, § 4 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voor
lopige hechtenis en 211 van het Wetboek van StrafVordering, 

doordat de kamer van inbeschuldigingstelling, waarin onder meer zetelden de raads
heren Mennes en Van Leuven het hoger beroep van eiser tegen de beschikking van de 
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Raadkamer van 6 juni 2000 niet gegrond verklaart, de bestreden beschikking beves
tigt en de voorlopige hechtenis handhaaft op grond van de overwegingen: "dat der
halve de ernstige aanwijzingen van schuld ten aanzien van (eiser), zoals geexplici
teerd in de arresten van dit (hofvan beroep), kamer van inbeschuldigingstelling van 
14 maart 2000 en 2 mei 2000 onverkort blijven bestaan; dat de voorlopige hechte
nis dient te worden gehandhaafd om de redenen vervat in het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling dd. 2 mei 2000 waarvan de thans nog actuele inhoud zowel met 
betrekking tot de ernstige aanwijzingen van schuld als met betrekking tot de gron
den van voorlopige hechtenis, volledig wordt hernomen", 

terwijl, eiser in zijn conclusie van 19 juni 2000 regelmatig ingediend voor de ka
mer van inbeschuldigingstelling onderaan bladzijde 1 uitdrukkelijk stelde dat "hij de 
besluiten neergelegd voor het hofvan beroep bij zijn vorige verschijningen inzake de 
procedure voorlopige hechtenis (handhaaft en herneemt)"; eiser aldus de middelen heeft 
hernomen die werden ontwikkeld in zijn conclusie en tweede conclusie ingediend voor 
de kamer van inbeschuldigingstelling bij de behandeling van het hoger beroep dat door 
hem werd ingesteld tegen de beschikking van de raadkamer van 12 april 2000 en dat 
aanleiding heeft gegeven tot het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van 
2 mei 2000; 

en terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn eerste conclusie ingediend voor de kamer 
van inbeschuldigingstelling te Antwerpen bij de behandeling van zijn beroep tegen de 
beschikking gewezen door de raadkamer op 12 april 2000 onder meer aanvoerde dat 
zijn rechten van verdediging, het tegensprekelijk karakter van de procedure, de ar
tikelen 3 tot en met 15 van de wet op de Voorlopige Hechtenis en artikel 5 EVRM wa
ren geschonden en de procedure derhalve nietig was om reden dat een volledig te
gensprekelijk debat over de beweerde lastens hem bestaande ernstige aanwijzingen 
van schuld hem werd onthouden omdat hij ten onrechte niet werd opgeroepen bij de 
behandeling van de vordering van het openbaar ministerie tot verwijdering van be
paalde stukken uit het dossier hetgeen uitmondde in het arrest van de kamer van in
beschuldigingstelling van 30 september 1999 (zie eerste conclusie van de eisers in
gediend voor de kamer van inbeschuldigingstelling bij de behandeling van hun beroep 
tegen de beschikking van 12 april2000, hetgeen heeft geleid tot het arrest van 2 mei 
2000, blz. 3 en 4); de kamer van inbeschuldigingstelling in het bestreden arrest noch 
met bovenstaande overwegingen noch met enige andere overwegingen antwoordt op 
dit precieze middel waarbij de nietigheid van de procedure werd aangevoerd we
gens miskenning van zijn recht tot verdediging, het bestreden arrest zodoende het recht 
van verdediging van eiser alsook het beginsel van tegenspraak miskent en tevens zijn 
beslissing tot handhaving niet naar recht verantwoordt; 

Overwegende dat, krachtens de bepalingen van de artikelen 16, § 5, 21, 
§ 5, 22, zesde lid, en 23, 4°, van de Voorlopige Hechteniswet, de rechter die 
beslist tot handhaving van de voorlopige hechtenis, het bestaan van ern
stige aanwijzingen van schuld moet vaststellen; 

Dat, krachtens artikel 30, § 4, van dezelfde wet, het gerecht dat over het 
hoger beroep beslist, uitspraak doet rekening houdend met de omstandig
heden van de zaak op het ogenblik van zijn uitspraak; 

Dat de appelrechters niet verplicht zijn te antwoorden op de door eiser her
nomen conclusies bij vorige verschijningen inzake voorlopige hechtenis die 
tot eerdere over de zaak gewezen arresten hebben geleid; 

Overwegende dat de overige grieven niet voor het eerst voor het Hof van 
Cassatie kunnen worden aangevoerd; 

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

1 juli 2000 - Vakantiekamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Ver
slaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Verbist. 

Nr. 426 

VAKANTIEKAMER - 11 juli 2000 

REGELING VAN RECHTSGEBIED- STRAFZAKEN- TUSSEN ONDERZOEKSGERECHT EN 
VONNISGERECHT- ALGEMEEN- TERRITORIALE ONBEVOEGDHEID VAN DE RECHTBANK. 

Wanneer het vonnisgerecht, op een beschikking van de raadkamer; zich ratione loci on
bevoegd verklaart en uit de processtukken blijkt dat het onderzoeksgerecht ratione 
loci onbevoegd was om de verdachte naar het vonnisgerecht te verwijzen, beslist het 
Hofvan Cassatie tot regeling van rechtsgebied, en, nadat het heeft vastgesteld dat 
tegen de beschikking van de raadkamer vooralsnog geen rechtsmiddel openstaat en 
dat de beslissing van het vonnisgerecht in kracht van gewijsde is gegaan, vernie
tigt het de beschikking van de raadkamer en verwijst het de zaak naar de kamer van 
inbeschuldigingstelling die bevoegd lijkt te zijn (1). (Artt. 23 en 526 Sv.) 

(PROC.-GEN. BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL INZAKE P ... E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.0846.F) 

HET HOF; - Gelet op het verzoek tot regeling van rechtsgebied, dat op 
29 mei 2000 op de gri:ffie van het Hof is ontvangen en waarvan een eens
luidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht; 

Overwegende dat de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
N. C.P., J.D. en J.D. naar de correctionele rechtbank heeft verwezen, op grond 
dat, tussen 1 en 23 oktober 1996, eerstgenbemde zich te E. schuldig heeft ge
maakt aan het bedrieglijk verbergen van zaken, en dat de tweede en de laatst
genoemde, in samenhang hiermee, zich te B. schuldig hebben gemaakt aan 
he ling; 

Overwegende dat het Hofvan Beroep te B., op de beroepen van het open
baar ministerie en van de burgerlijke partijen tegen het vonnis van 2 juni 
1999, waarbij de Correctionele Rechtbank te N. zich territoriaal onbe
voegd heeft verklaard om van de zaak kennis te nemen, dat vonnis bij een 
op 28 februari 2000 op tegenspraak gewezen arrest heeft bevestigd, op grand 
"dat de sub A aan de beklaagde P. ten laste gelegde feiten, gesteld dat ze be
wezen zijn, niet gepleegd zijn teE.( ... ), maar wel te B.", dat "de sub B aan 
de beklaagden D. en D. ten laste gelegde feiten, gesteld dat ze bewezen zijn, 

(1) Cass. 5 april 2000, A.R. P.00.0198.F, nr. 226. 
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gepleegd zijn in het gerechtelijk arrondissement B.", dat "de drie beklaag
den verblijven in het gerechtelijk arrondissement B.", dat niet betwist wordt 
dat de laatste twee beklaagden gevonden zijn in het gerechtelijk arrondis
sement B. en dat, ten slotte, het feit dat de eerste beklaagde "zich uit ei
gen beweging naar het gerechtelijk arrondissement N. heeft begeven om er 
door de gerechtelijke politie te worden ondervraagd, terwijl hij in zijn ver
blijfplaats ondervraagd had kunnen worden als de voormelde politiedien
sten 'de mogelijkheid hadden gehad er hem op te wachten', niet toelaat te be
sluiten dat de beklaagde in het gerechtelijk arrondissement N. 'is gevonden' 
in de zin van artikel 23 van het Wetboek van Strafvordering"; 

Overwegende dat vooralsnog geen rechtsmiddel openstaat tegen de be
schikking van de raadkamer van 27 april 1998 en dat het arrest van 28 fe
bruari 2000 in kracht van gewijsde is gegaan; 

Overwegende dat uit de strijdigheid tussen beide beslissingen een ge
schil over rechtsmacht is ontstaan dat de procesgang belemmert en dat er 
grand bestaat tot regeling van rechtsgebied; 

Overwegende dat uit de rechtspleging schijnt te volgen dat de aan de be
klaagden ten laste gelegde feiten gepleegd zijn in het arrondissement B. en 
niet in het arrondissement N., dat de beklaagden niet in laatstgenoemd ar
rondissement verbleven toen de vervolgingen zijn ingesteld en dat zij er niet 
zijn gevonden; 

Dat de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te N. territo
riaal onbevoegd schijnt te zijn om C.P., J.D. en J.D. naar het vonnisgerecht 
te verwijzen; 

Om die redenen, beslissende tot regeling van rechtsgebied, vernietigt de 
beschikking van 27 april 1998 van de raadkamer van de Rechtbank van Eer
ste Aanleg teN.; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beschikking; verwijst de zaak naar het Hofvan 
Beroep te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling. 

11 juli 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslag
geuer : de h. Plas - Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie (2) van de h. Spreutels, 
advocaat-generaal. 

Nr. 427 

VAKANTIEKAMER - 11 juli 2000 

1° WRAKING- GROND- RECHTER DIE VAN HET GESCHIL HEEFT KENNISGENOMEN- GE
SCHIL- BEGRIP- JEUGDRECHTER- DWANGMAATREGELEN. 

2° JEUGDBESCHERMING- JEUGDRECHTER- DWANGMAATREGELEN- WRAKING
GROND- RECHTER DIE VAN HET GESCHIL HEEFT KENNISGENOMEN- GESCHIL- BEGRIP. 

(2) Het O.M. had besloten tot verwijzing van de zaak naar de territoriaal bevoegde raadka
mer. Zie, in die zin, Cass., 19 maaart 1991, A.R. 5342, nr. 380, en de noot R.D.; R. DECLERCQ, Be
ginselen van straafrechtspleging, 2e uitg., Antwerpen, 1999, biz. 1069, nr. 2494. 
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1 o en 2° De jeugdrechter dient rekening te houden met de nieuwe gegevens en met de 
evolutie van de toestand van het kind, van zijn gezin of van zijn gezinsleden, zo
dat niet kan worden overwogen dat hij, bij de uitspraak over een vordering tot her
nieuwing van een dwangmaatregel die hij reeds eerder had genomen, van het
zelfde geschil kennisneemt in de zin van art. 828, 8°, Ger. W (1). (Art. 828, 8°, Ger.W.; 
artt. 10 en 38, Decr.Fr.Gem. 4 maart 1991.) 

ARREST (vertalin(5) 

(A.R. P.00.1060.F) 

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot wraking, op 28 juni 2000 neer
gelegd op de griffie van het Hof van Beroep te Bergen, waarvan een eens
luidend afschrift aan dit arrest is gehecht; 

Gelet op de verklaring van 29 juni 2000 van jeugdrechter in beroep J.-P. 
A., luidens welke hij weigert zich uit de zaak te onthouden; 

Gelet op de oproeping van de partijen, die overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 838, tweede lid, van het Gerechtelijk. Wetboek is geschied; 

Gelet op de conclusies van de verzoekers, die op de griffie van het Hof zijn 
ontvangen op 11 juli 2000; 

Overwegende dat de vordering tot wraking "is gegrond op artikel 828, so, 
van het Gerechtelijk Wetboek: de heer J.-P. A. heeft voorafgaandelijk als rech
ter van het geschil kennisgenomen, en heeft, in die hoedanigheid, het ar
rest nr. 192 van 19 maart 1998 gewezen, (waarbij) hij een maatregel be
vestigt die ertoe strekt het kindS. een tijdelijke huisvesting buiten zijn 
familiaalleefmilieu te verlenen (. .. )"; 

Overwegende dat voornoemd artikel bepa ilt dat iedere rechter gewraakt 
kan worden, indien hij raad gegeven, gepleit of geschreven heeft over het ge
schil of indien hij daarvan vroeger kennisgonomen heeft als rechter of als 
scheidsrechter, met uitzondering van de in 1iie bepaling bedoelde gevallen; 

Overwegende dat de dwangmaatregelen die de jeugdrechtbanken kun
nen nemen krachtens artikel38 van het decreet van 4 maart 1991 inzake 
hulpverlening aan de jeugd, beperkt zijn in de tijd maar hernieuwd kun
nen worden overeenkomstig artikel10 van dat zelfde decreet; dat die rechts
colleges, wanneer zij uitspraak doen over een vordering tot hernieuwing van 
de maatregelen, rekening dienen te houden met de evolutie van de situa
tie van het kind, van zijn gezin of van zijn gezinsleden, en van de gevol
gen van de reeds eerder genomen maatregelen; 

Dat, gelet op de nieuwe gegevens waarmee rekening client te worden ge
houden en gelet op de evolutie van die toestand, niet kan worden besloten 
dat de jeugdrechter, die uitspraak doet over een vordering tot hernieu
wing van de reeds eerder, door hem genomen maatregelen, kennisneemt van 
hetzelfde geschil in de zin van artikel 828, 8°, van het Gerechtelijk Wet
hoek; 

Dat er bijgevolg geen grond tot wraking bestaat; 

(1) Zie Cass., 17 sept. 1986, A.R. 5321, nr. 32; 12 dec. 1997, A.R. C.96.0284.F-C.97 .0004.F
C.97.0005.F, nrs. 552-553. 
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Om die redenen, verwerpt het verzoekschrift; wijst, op verzoek van de grif
fier, gerechtsdeurwaarder Pierre Yemaux, Saint-Pierrelaan, 77-79, te Ber
gen, aan, om het arrest binnen vierentwintig uur aan de partijen te bete
kenen; veroordeelt de verzoekers in de kosten. 

11 juli 2000 - ze kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslag
gever : de h. Plas - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal 
- Advocaat: mr. E. Van Werveke, Brussel. 

Nr. 428 

VAKANTIEKAMER - 18 juli 2000 

1° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- STRAFDOSSIER- OVERTUIGINGS
STUKKEN- PLAATS WAAR ZIJ NEERGELEGD ZIJN- GEVOLGEN. 

2° RECHTBANKEN- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- STRAFDOSSIER- NEERLEG
GEN VAN OVERTUIGINGSSTUKKEN- PLAATS. 

3o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- UITLEGGING- WET 11 
JAN. 1993 - ARTIKEL 4, EERSTE LID- PERSOON DIE EEN VERRICHTING WENST UIT TE VOE
REN- IDENTIFICATIE - VEREISTEN. 

1 o en 2° De overtuigingsstukken, onverschillig of ze neergelegd zijn op de griffie, al naar 
het geval hetzij van de politierechtbank of de correctionele rechtbank, hetzij van het 
gerecht dat van de zaak kennis neemt in hager beroep, maken deel uit van het straf
dossier dat de partijen en de rechter kunnen inzien en zijn aan de tegenspraak van 
de partijen onderworpen (1). 

3° Uit artikel 4 van de wet van 11 januari 1993 volgt niet dat een financiele instel
ling zich moet vergewissen van de identiteit van een persoon met wie zij regelma
tig relaties onderhoudt en waarvan de identiteit haar bekend is, telkens deze een ver
richting wenst uit te voeren voor een bedrag van 10.000 ecu ofmeer. (Wet 1 jan. 1993, 
art. 4.) 

(P. .) 

ARREST 

(A.R. P.00.0742.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 april 2000 door het Hof 
van Beroep te Antwerpen gewezen; 

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

Over het eerste middel : 
Wat het eerste onderdeel betreft : 

(1) Betreffende de wet op de voorlopige hechtenis, zie Cass., 24 dec. 1996, A.R. P.96.1620.N, nr. 
527. 
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Overwegende dat de overtuigingsstukken, onverschillig of ze neergelegd 
zijn op de griffie, al naar het geval hetzij van de politierechtbank of van de 
correctionele rechtbank, hetzij van het gerecht dat van de zaak kennis neemt 
in hoger beroep, deel uitmaken van het strafdossier dat de partijen en de rech
ter kunnen inzien en aan de tegenspraak van de partijen zijn onderwor
pen; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 

Over het tweede middel : 

Overwegende dat artikel 4, eerste lid, van de wet van 11 januari 1993 tot 
voorkoming van het gebruik van het financiele stelsel voor het witwassen van 
geld bepaalt dat de organismen en personen bedoeld in artikel 2 van de wet 
zich moeten vergewissen van de identiteit van hun clienten; dat artikel 4, 
tweede lid, dezelfde identificatie vereist voor ieder andere persoon die een 
verrichting wenst uit te voeren voor een bedrag van 10.000 ecu of meer; 

Overwegende dat hieruit niet volgt dat een financiele instelling zich moet 
vergewissen van de identiteit van een persoon met wie zij regelmatige re
laties onderhoudt en waarvan de identiteit haar bekend is, telkens deze een 
verrichting wenst uit te voeren voor een bedrag van 10.000 ecu of meer; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

18 juli 2000- 2e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslag
gever : de h. Stassijns - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat
generaal - Advocaat : mr. W. Mertens, Antwerpen. 

Nr. 429 

VAKANTIEKAMER - 18 juli 2000 

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE- BURGERLIJKE ZA
KEN- GEWETTIGDE VERDENKING- VERZOEKSCHRIFT- ONTVANKELIJKHEID. 

Het verzoekschrift waarin grieven worden aangevoerd die alleen betrekking hebben op 
de veronderstelling van partijdigheid van de rechters, is kennelijk niet ontvanke· 
lijk, als het niet vermeldt in hoeverre dat vermoeden van partijdigheid bestaat t.a.v. 
alle magistraten waaruit de rechtbank aan wie eiser de zaak wil laten onttrekken, 
is samengesteld. (Art. 656, eerste lid, Ger.W.) 
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(C.M.N.B. V.Z.W.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.00.0333.F) 

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift, dat op 10 juli 2000 op de grif
fie van het Hof is ontvangen en waarvan een eensluidend verklaard af
schrift aan dit arrest is gehecht; 

Overwegende dat het verzoekschrift tot onttrekking van de zaak aan de 
Arbeidsrechtbank te Nijvel wegens gewettigde verdenking gegrond is op het 
feit dat "gevreesd kan worden dat de rechtbank niet onpartijdig is" en dat 
het feit dat "de sociale rechter D. zich van de zaak onthoudt, niet weg
neemt dat zij op haar collega's invloed heeft en zal hebben of dat de A.C.V. 
op hen invloed zal hebben"; 

Overwegende dat de onpartijdigheid van de rechters verondersteld wordt 
en dat de aangevoerde grieven aileen uitgaan van de tegenovergestelde ver
onderstelling, zonder aan te wijzen in hoeverre het vermoeden van partij
digheid bestaat ten aanzien van alle magistraten waaruit de Arbeidsrecht
bank te Nijvel, aan wie eiser de zaak willaten onttrekken, is samengesteld; 

Dat het verzoekschrift kennelijk niet ontvankelijk is; 

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

18 juli 2000- 2e kamer- Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslag
gever : de h. Lahousse - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat
generaal- Advocaat: mr. A. Peeters, Brussel. 

Nr. 430 

VAKANTIEKAMER - 25 juli 2000 

1 o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP 
- STRAFVORDERING- BESLISSINGEN UIT HUN AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP 
- VOORW AARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- COMMISSIE- BESLISSING TOT UITSTEL- ONT-
V ANKELIJKHEID. 

2° VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- COMMISSIE- BESLISSING TOT UIT
STEL- CASSATIEBEROEP- ONTVANKELIJKHEID. 

1 o en 2° De beslissing van de Commissie voor de Voorwaardelijke Invrijheidstelling die 
de behandeling van het voorstel tot voorwaardelijke invrijheidstelling uitstelt, is geen 
beslissing waartegen cassatieberoep openstaat. (Art. 12 wet 5 maart 1998.) 
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(OPENBAAR MINISTERIE T. S ... ) 

ARREST 

(A.R. P.00.1039.N) 

RET HOF;- Gelet op de bestreden beslissing, op 28 juni 2000 gewezen 
door de Commissie voor de Voorwaardelijke Invrijheidstelling van het rechts
gebied van het Hof van Beroep te Brussel; 

Overwegende dat de bestreden beslissing vaststelt dat het dossier op dit 
ogenblik niet ontvankelijk is bij gebrek aan gemotiveerd advies, zoals is be
paald in artikel3, § 3, 4°, van de wet van 5 maart 1998 betreffende de voor
waardelijke invrijheidstelling; 

Dat de bestreden beslissing de behandeling van het voorstel tot voorwaar
delijke invrijheidstelling uitstelt tot de zitting van augustus 2000; 

Overwegende dat de beslissing van de Commissie dat de behandeling van 
het voorstel tot voorwaardelijke invrijheidstelling met toepassing van arti
kel 4, § 7, van dezelfde wet uitstelt, geen beslissing is waartegen, overeen
komstig artikel 12 van deze wet, cassatieberoep openstaat. 

Dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat het Hof geen acht slaat op de memorie die niet de ont
vankelijkheid van de voorziening betreft; 

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

25 juli 2000 - Vakantiekamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Ver
slaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, 
advocaat-generaal. 

Nr. 431 

VAKANTIEKAMER - 8 augustus 2000 

VOORLOPIGE HECHTENIS- BEVEL TOT MEDEBRENGING- AANHOUDING- BEG RIP- AR

TIKEL 7, EERSTE LID, WETVOORLOPIGE HECHTENIS 1990. 

De aanhouding in artikel 7 Wet Voorlopige Hechtenis is de vrijheidsbeneming met het 
oog op de uitvoering van het bevel tot medebrenging en niet de aanhouding voor een 
ander doeleinde (1). · 

(1) Zie Cass., 22 sept. 1999, A.R. P.99.1347.F, nr. 480. 
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(V: .. ) 

ARREST 

(A.R. P.00.1218.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 juli 2000 gewezen door 
het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling; 

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

Over het middel : 
Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het onderdeel aanvoert dat het tegen eiser afgegeven be

vel tot medebrenging hem diende te worden betekend op het ogenblik dat hij 
werd aangehouden ingevolge een verstekvonnis van de Correctionele Recht
bank te Gent, dit is op 28 juni 2000; 

Overwegende dat dergelijke omstandigheid niets uitstaande heeft met de 
aanhouding ter uitvoering van een bevel tot medebrenging bedoeld in ar
tikel 7 Wet Voorlopige Hechtenis; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 
Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel berust op de onderstelling dat eiser reeds 

op 28 juni 2000 was aangehouden ter uitvoering van het tegen hem afge
geven bevel tot medebrenging; 

Overwegende dat de aanhouding bedoeld in artikel 7 Wet Voorlopige Hech
tenis de vrijheidsbeneming met het oog op de uitvoering van het bevel tot 
medebrenging is en niet de aanhouding voor een ander doeleinde; 

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. 

8 augustus 2000 - Vakantiekamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter -
Verslaggever: de h. Huybrechts- Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. H. Rieder, Gent. 

Nr. 432 

VAKANTIEKAMER - 8 augustus 2000 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- VERTEGENWOOR
DIGING- VERDACHTE- ONDERZOEKSGERECHTEN- VOORLOPIGE HECHTENIS. 
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2° VOORLOPIGE HECHTENIS- ALLERLEI- ONDERZOEKSGERECHTEN- VERDACHTE
VERTEGENWOORDIGING. 

3° ONDERZOEKSGERECHTEN- VOORLOPIGE HECHTENIS- VERDACHTE- VERTEGEN
WOORDIGING. 

4° VOORLOPIGE HECHTENIS -HANDHAVING-'IERECHTZITTING-AANWEZIGHEIDVAN 
DE VERDACHTE- VERTEGENWOORDIGING- ADVOCAAT- VOORWAARDE. 

5° ADVOCAAT- VERTEGENWOORDIGING- VERDACHTE- VOORLOPIGE HECHTENIS- VOOR
WAARDE. 

6° ONDERZOEKSGERECHTEN- VOORLOPIGE HECHTENIS- TERECHTZITTING -AAN
WEZIGHEID VAN DE VERDACHTE- VERTEGENWOORDIGING -ADVOCAAT- VOORWAARDE. 

7° VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING- VERDACHTE DIE NIET WENST TE VER
SCHIJNEN- ADVOCAAT- VERTEGENWOORDIGING NIET TOEGELATEN- VERANTWOORDING. 

so RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- VERDACHTE- VOORLOPIGE HECHTE
NIS- HANDHAVING- VERDACHTE DIE NIET WENST TE VERSCHIJNEN- ADVOCAAT- VERTE
GENWOORDIGING NIET TOEGELATEN- TOEPASSING. 

go CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN- ONDUIDELIJK MIDDEL- MIDDEL DAT DE SCHEN
DING VAN DE ARTIKELEN 10 EN 11 GW. AANVOERT- ONTV ANKELIJKHEID. 

10° PREJUDICIEEL GESCHIL- ARBITRAGER OF- STRAFZAREN- MIDDEL DAT DE SCHEN
DING VAN DE ARTIKELEN 10 EN 11 GW. AANVOERT- ONDUIDELIJK MID DEL- ONTV ANKELIJK
HEID. 

1°, 2° en 3° Art. 185, § 2, Sv. heeft alleen betrekking op de vertegenwoordiging van de 
beklaagde - een natuurlijke persoon - voor de correctionele rechtbank en voor het 
hof van beroep, en is niet van toepassing op de verdachte voor de onderzoeks
gerechten, die over de voorlopige hechtenis uitspraak moeten doen (1). 

4 °, 5° en 6° De onderzoeksgerechten moeten in aanwezigheid van de verdachte over de 
voorlopige hechtenis uitspraak doen en deze kan alleen door een advocaat vertegen
woordigd worden als hi} in de onmogelijkheid verkeert op de terechtzitting te ver
schijnen (2). (Artt. 23, 2°, 30, § 3, en 32 Wet Voorlopige Hechtenis.) 

7o en so Het hof van beroep miskent het recht van verdediging niet, wanneer het be
slist dat de raadsman van de verdachte hem tijdens de behandeling van de zaak niet 
mag vertegenwoordigen, na te hebben vastgesteld dat eiser een verklaring heeft on
dertekend waarin bevestigd wordt dat hij niet voor de raadkamer wenste te ver
schijnen, zonder aan te geven waarom hij weigerde te verschijnen, dat de raads
man van eiser gevraagd heeft hem te vertegenwoordigen en tegelijkertijd opgemerkt 
heeft dat hij niet kon verantwoorden waarom de verdachte niet wenste te verschij
nen, dat het O.M. erop gewezen heeft dat bijzondere maatregelen waren genomen om 
de beveiligde overbrenging van de verdachte te verzekeren en dat de raadsman van 
de verdachte geweigerd heeft het voorstel van het hof van beroep te aanvaarden om 
de zaak naar de eerstvolgende, passende terechtzitting te verdagen teneinde de ver
dachte toe te laten met alle waarborgen voor zijn veiligheid te verschijnen, wan
neer uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, niet blijkt dat eiser in de 

(1) Zie Cass., 17 dec. 1996, A.R. P.96.159l.N, nr. 514. 

(2) Zie noot 1. 
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onmogelijkheid verkeerde om op de terechtzitting van de kamer van inbeschuldi
gingstelling te verschijnen, noch dat hij de mogelijkheid heeft benut om zelf of door 
tussenkomst van zijn raadsman op regelmatige wijze te verzoeken de behandeling van 
de zaak uit te stellen (3). 

go en 10° Niet ontvankelijk is het cassatiemiddel dat de schending van de artt. 10 en 
11 Gw. aanvoert zonder aan te geven waarin die schending bestaat (4). 

(D ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.1210.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 25 juli 2000 gewezen door 
de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Bergen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

miskenning van het recht van verdediging en schending van de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet, 

doordat de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Bergen ei
ser het recht heeft ontzegd om door zijn raadsman te worden vertegenwoordigd, hoe
wellaatstgenoemde verklaard had dat hij daartoe gemachtigd was; dat het Hofbij ar
rest van 16 maart 1999 voor recht heeft gezegd dat het feit dat de beklaagde niet op 
de terechtzitting kan verschijnen zonder dat bewezen is dat hij in de onmogelijk
heid verkeerde om zulks te doen, hem niet het recht kan ontzeggen door zijn raads
man te worden vertegenwoordigd, en dit met toepassing van artikel 6 van het Ver
drag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; dat 
eiser wel weet dat het vaststaande rechtspraak is dat het geheel van de vereisten van 
artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda
mentele vrijheden niet van toepassing is op de onderzoeksgerechten; dat het recht van 
verdediging evenwel een rechtsbeginsel is in de interne Belgische rechtsorde; dat het 
recht van verdediging het gevolg is "van een schriftelijke wettelijke bepaling ofvast
gelegd is in de algemene rechtsbeginselen, en elke partij het recht geeft een vorde
ring vrij bij een rechtscollege in te stellen (M. Franchimont, aangehaald door B. De
jemeppe, La detention preventive, Brussel, Larcier, bladzijde 334); dat dit meer bepaald 
het geval is voor het recht van een beklaagde of een inverdenkinggestelde om op de 
terechtzitting te worden vertegenwoordigd wanneer hij niet in persoon verschijnt, zon
der evenwel van zijn recht op verdediging te hebben afgezien; dat immers het begin
sel van de persoonlijke verschijning van de beklaagde voor een correctionele recht
bank (artikel 185 van het Wetboek van Strafvordering) en dat van de persoonlijke 
verschijning van de gehechte inverdenkinggestelde voor het onderzoeksgerecht dat uit
spraak moet doen over de wettigheid en/ofwenselijkheid van de handhaving van zijn 
voorlopige hechtenis (artikel21, § 1, tweede lid, artikel22, eerste lid, en artikel 23, 
eerste lid, 2°), in wezen, dezelfde doelstelling hebben; dat het recht van een aange
houden inverdenkinggestelde op vertegenwoordiging voor het rechtscollege dat uit
spraak moet doen over de handhaving van zijn vrijheidsberoving of zijn invrijheid
stelling, even essentieel is als datzelfde recht dat aan een beklaagde, gedetineerd of 
niet, voor het vonnisgerecht wordt toegekend; dat het ondenkbaar is dat een be
klaagde, of hij nu gedetineerd is of niet, het recht heeft vertegenwoordigd te wor
den wanneer hij niet in persoon verschijnt zonder gewettigd verhinderd te zijn, maar 
dat hetzelfde recht niet aan een van zijn vrijheid beroofde inverdenkinggestelde toe
gekend wordt; dat uit de hiervoor uiteengezette redenen voortvloeit dat de teleolo
gische interpretatie van de artikelen 21, § 1, tweede lid, 22, eerste lid, en 23, eerste 

(3) Zie noot 1. 

(4) Zie Cass., 30 juni 1994, A.R. 9296, nr. 341. 
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lid, 2°, van de wet op de voorlopige hechtenis (gelijkenis van de ratio legis van de ver
eiste tot persoonlijke verschijning van een inverdenkinggestelde voor het onderzoeks
gerecht en van de vereiste tot persoonlijke verschijning van een beklaagde voor de cor
rectionele rechtbank) en de evolutieve interpretatie van die bepalingen, zoals zij volgen 
uit de rechtspraak van het Hof, samen met een a fortiori redenering, ertoe leiden dat 
aan de aangehouden inverdenkinggestelde het recht wordt toegekend om vertegen
woordigd te worden voor het onderzoeksgerecht dat over zijn voorlopige hechtenis uit
spraak moet doen; dat die oplossing daarenboven gestaafd wordt door de opzet van de 
wet van 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis; dat artikel 25, § 2, vijfde lid, im
mers bepaalt dat de raadkamer, in geval van opheffing, door de onderzoeksrechter, van 
het aanhoudingsbevel na de eerste verschijning voor de raadkamer, op verzet van de 
procureur des Konings tegen die beschikking "beslist nadat de onderzoeksrechter, het 
openbaar ministerie en de verdachte of diens raadsman zijn gehoord ( .. .)"; dat de raad
kamer uitspraak dient te doen over de vraag of de voorlopige hechtenis van de in
verdenkinggestelde al dan niet moet worden gehandhaafd, zowel in het geval be
doeld in artikel25, § 2, vijfde lid, als in het geval bedoeld in de artikelen 21, § 1, tweede 
lid, 22, eerste lid, en 23, eerste lid, 2°; dat bijgevolg niet kan worden aangenomen 
waarom de artikelen 21, § 1, tweede lid, 22, eerste lid, en 23, eerste lid, 2°, de inver
denkinggestelde zouden verbieden door zijn raadsman te worden vertegenwoor
digd, indien hij niet in persoon verschijnt zonder in de onmogelijkheid te verkeren om 
te verschijnen, terwijl die zelfde vertegenwoordiging in het geval bedoeld in artikel 25, 
§ 2, vijfde lid, toegestaan is; dat alleen een strikt letterlijke interpretatie van de ar
tikelen 21, § 1, tweede lid, 22, eerste lid, en 23, eerste lid, 2°, zoals die door de ka
mer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Bergen is gedaan, deze tot 
een dergelijke niet te verantwoorden tegenstrijdigheid kan doen besluiten; dat het be
roepen arrest, dat het gevolg is van een onjuiste juridische redenering, het recht van 
verdediging van eiser, die niet in persoon is verschenen zonder evenwel van zijn recht 
van verdediging af te zien, miskent en de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt : 

Overwegende dat artikel 185, § 2, van het Wetboek van Strafvordering ai
leen betrekking heeft op de vertegenwoordiging van de beklaagde - een na
tuurlijke persoon - voor de correctionele rechtbank en voor het hof van be
roep, en niet van toepassing is op de inverdenkinggestelde voor de 
onderzoeksgerechten, die over de voorlopige hechtenis uitspraak moeten doen; 

Overwegende dat uit de artikelen 23, 2o, 30, § 3, en 32 van de wet van 20 
juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, volgt dat de onderzoeks
gerechten in aanwezigheid van de inverdenkinggestelde over de voorlo
pige hechtenis uitspraak moeten doen; dat deze aileen door een advocaat ver
tegenwoordigd kan worden als hij in de onmogelijkheid verkeert op de 
terechtzitting te verschijnen; 

Dat het middel, in zoverre het betoogt dat, inzake voorlopige hechtenis, de 
vertegenwoordiging door zijn raadsman van de inverdenkinggestelde, die niet 
in persoon verschijnt zonder in de onmogelijkheid te verkeren om te ver
schijnen, onbeperkt moet worden toegestaan, faalt naar recht; 

Overwegende dat eiser niet aangeeft in hoeverre het arrest de artikelen 
10 en 11 van de Grondwet schendt; 

Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is; 

Overwegende, voor het overige, dat eiser betoogt dat zijn recht van ver
dediging is miskend; 

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, 
blijkt dat eiser op 25 juli 2000, in de gevangenis van Jamioulx, een verkla
ring heeft ondertekend waarin hij bevestigt niet voor de kamer van inbe
schuldigingstelling van Bergen te willen verschijnen, zonder aan te geven 
waarom hij weigerde te verschijnen; 
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Dat uit het proces-verbaal van de zitting van 25 juli 2000 volgt dat mees
ter Widart, raadsman van eiser, "gevraagd heeft hem te vertegenwoordi
gen, en tegelijkertijd opgemerkt heeft dat hij niet kon verantwoorden waarom 
de inverdenkinggestelde niet wenste te verschijnen", dat het openbaar mi
nisterie (erop gewezen heeft) dat "na onderzoek (. .. ) bijzondere maatrege
len waren genomen om de beveiligde overbrenging van de inverdenkingge
stelde te verzekeren voor de terechtzitting van vandaag'', dat, ten slotte, "het 
hof (van beroep), na beraadslaging, akte neemt van het feit dat de raads
man van de verdachte geweigerd heeft het voorstel te aanvaarden om de zaak 
naar de eerstvolgende, passende terechtzitting te verdagen (op grond van het 
recht op vertegenwoordiging) teneinde de verdachte toe te laten met aile waar
borgen voor zijn veiligheid te verschijnen (. .. ) (en) Meester Widart dus ver
zoekt om zich terug te trekken"; 

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, niet 
blijkt dat eiser in de onmogelijkheid verkeerde om op de terechtzitting van 
de kamer van inbeschuldigingstelling te verschijnen, noch dat hij de moge
lijkheid heeft benut om zelf of door tussenkomst van zijn raadsman regel
matig de verdaging te vragen van de behandeling van de zaak, hoewel het 
hofvan beroep zijn raadsman voorgesteld had "de zaak naar de eerste nut
tige terechtzitting te verdagen"; 

Overwegende dat de beslissing van het hof van beroep om de raadsman 
van de inverdenkinggestelde te verbieden hem tijdens de behandeling van 
de zaak te vertegenwoordigen, het recht van verdediging niet miskent; 

Overwegende dat het middel, wat dat betreft, niet kan worden aangeno
men; 

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. 

8 augustus 2000 - ze kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Mathieu - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat
generaal. 

Nr. 433 

VAKANTIEKAMER- 14 augustus 2000 

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE - BURGERLIJKE ZA
KEN- GEWETTIGDE VERDENKING- VORDERING TOT ONTTREKKING VAN DE ZAAK- PER
SOONLIJKE AANVAL VAN EEN PARTIJ TEGEN DE VOORZITTER VAN DE RECHTBANK- TOEPAS
SING. 

De persoonlijke aanvallen die een justitiabele richt tegen de voorzitter van een recht
bank zijn als dusdanig niet voldoende om bij de partijen en bij derden een wettige 
verdenking te doen ontstaan aangaande de strikte objectiviteit en onpartijdigheid van 
die rechtbank.(Artt. 648 en 650 Ger.W.) 
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(J ... T. C ... E.A.) 

ARREST 

(A.R. C.00.0280.N) 

HET HOF; - Gelet op het arrest van 29 juni 2000 waarbij het verzoek niet 
kennelijk onontvankelijk werd verklaard; 

Gelet op de verklaring van de waarnemend voorzitter van de Rechtbank 
van Eerste aanleg te Hasselt; 

Gelet op de conclusie van verzoekster en van A. C.; 

Overwegende dat verzoekster uiteenzet dat voor de Rechtbank van Eer
ste Aanleg te Hasselt een zaak hangende is tussen haarzelf en de ge
naamde C. als verweerder en dat deze laatste scherpe kritiek uit op de voor
zitter van deze rechtbank; 

Overwegende dat de persoonlijke aanvallen die een justitiabele richt te
gen de voorzitter van een rechtbank als dusdanig niet voldoende zijn om bij 
de partijen en bij derden een wettige verdenking te doen ontstaan aan
gaande de strikte objectiviteit en onpartijdigheid van die rechtbank; 

Dat het verzoek tot onttrekking moet worden verworpen; 

Overwegende dat het verzoek niet kennelijk onontvankelijk is; 

Om die redenen, veroordeelt eiseres in de kosten. 

14 augustus 2000 - vakantiekamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Ver
ougstraete, voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. M. Agten, Tongeren, en K. De Cuyper, Brussel. 

Nr. 434 

VAKANTIEKAMER - 22 augustus 2000 

1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BESCHIKKING TOT VERWIJZING- HOGER BE
ROEP VAN DE VERDACHTE- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- BESLISSING VAN NIET
ONTV ANKELIJKHEID VAN RET HOGER BEROEP- CASSATIEBEROEP- ONTV ANKELIJKHEID -
VOORWAARDEN. 

zo CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKE
NING- STRAFVORDERING- VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING)- ONDER
ZOEK IN STRAFZAKEN- BESCHIKKING TOT VERWIJZING- HOGER BEROEP VAN DEVER
DACHTE - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BESLISSING VAN NIET
ONTV ANKELIJKHEID VAN RET HOGER BEROEP- CASSATIEBEROEP- ONTVANKELIJKHEID -
VOORWAARDEN. 

1 o en zo De verdachte beschikt alleen over een onmiddellijk cassatieberoep tegen het 
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet over het hager 
beroep van die verdachte tegen een beschikking tot verwijzing, in zoverre de kamer 
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van inbeschuldigingstelling, op dat hager beroep, uitspraak diende te doen over on
regelmatigheden, verzuimen of nietigheden die invloed hebben op hetzij een hande
ling van het onderzoek, hetzij de bewijsverkrijging of die de beschikking tot verwij
zing zelfraken, of op gronden van niet-ontvankelijkheid ofverval van de strafvordering 
(1). (Artt. 129, 130, 131, § 1, 135, § 2, 416, tweede lid, Sv.) 

(D ... ENL ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.1120.F en P.00.1207.F) 

HET HOF; - Overwegende dat de in het kader van de dossiers P.OO.l120.F 
en P.00.1207.F ingestelde voorzieningen gericht zijn tegen hetzelfde ar
rest; dat er grond bestaat tot voeging; 

Gelet op het bestreden arrest, op 4 juli 2000 gewezen door de kamer van 
inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Luik; 

Overwegende dat, krachtens artikel 135, § 2, van het Wetboek van Straf
vordering, de inverdenkinggestelde aileen beroep kan instellen tegen be
paalde, in de artikelen 129 en 130 van dat wetboek bedoelde verwijzings
beschikkingen, namelijk : 

1. in geval van onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden als be
doeld in artikel131, § 1, voor zover het middel bij schriftelijke conclusie is 
aangevoerd voor de raadkamer; 

2. in geval van gronden van niet-ontvankelijkheid of van verval van de straf
vordering, voor zover het middel daarover bij schriftelijke conclusie is aan
gevoerd voor de raadkamer, behalve wanneer de vermelde gronden zijn ont
staan na het debat voor de raadkamer; 

3. wanneer die beschikkingen zelf zijn aangetast door onregelmatighe
den, verzuimen of nietigheden; 

Overwegende dat uit de artikelen 416, tweede lid, en 135, § 2, van het Wet
hoek van StrafVordering volgt dat de inverdenkinggestelde alleen over een 
onmiddellijk cassatieberoep beschikt, wanneer de kamer van inbeschuldi
gingstelling, op het hoger beroep van de verdachte, geroepen werd uit
spraak te doen over dergelijke onregelmatigheden, verzuimen of nietighe
den, of gronden van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafVordering; 

Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling niet geroepen werd 
uitspraak te doen over dergelijke onregelmatigheden, verzuimen ofnietig
heden, of gronden van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafVor
dering; 

Dat de beslissing geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416 van het 
Wetboek van StrafVordering en noch over een geschil inzake bevoegdheid noch 
met toepassing van de artikelen 135 en 235bis van dat wetboek uitspraak 
doet; 

Overwegende dat de voorziening niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, zonder acht te slaan op de memorie van eiseres, die geen 
verband houdt met de ontvankelijkheid van de voorziening, en evenmin op 
de memorie van eiser, die buiten de bij artikel 420bis van het Wetboek van 

(1) Zie Cass., 11 jan. 2000, A.R. P.99.0905.N, nr. 20, en 21 juni 2000, A.R. P.00.0708.F, nr. 390. 
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Strafvordering voorgeschreven termijn is neergelegd; voegt de zaken 
P.00.1120.F en P.00.1207.F; verwerpt de voorzieningen; veroordeelt elke ei
ser in de kosten van zijn voorziening. 

22 augustus 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter - Ver· 
slaggever : de h. Fettweis - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. F. Kuty, Luik, en J. Falize, Verviers. 

Nr. 435 

3e KAMER- 4 september 2000 

1 o QVEREENKOMST- RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN- TUSSEN PAR
TIJEN- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST- UITVOERING TE GOEDER TROUW- ONT
STENTENIS - GEVOLG. 

2° COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST- UITVOERING TE GOEDER TROUW

ONTSTENTENIS - GEVOLG. 

1 o en 2° Bij ontstentenis van goede trouw van een partij bij het sluiten of het uitvoe
ren van een overeenkomst vermag de rechter niet de overeenkomst te herzien (1). (Art. 
1134 B.W.) 

(GENERALE BANK N.V. T. D ... ) 

ARREST 

(A.R. S.98.0053.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 december 1997 gewe
zen door het Arbeidshof te Gent, afdeling Gent; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 1134, 1135, 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, 10 van de wet van 5 december 1968 betreffende de col
lectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comites, artikel 1138, enig lid, 2° van 
het Gerechtelijk Wetboek en van het algemeen rechtsbeginsel, genaamd het 
beschikkingsbeginsel, en voor zoveel als nodig van de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arbeidshof in het bestreden arrest beslist dat verweerder aanspraak kan 
maken op de voordelen van het Excelplan, besloten in de collectieve arbeidsovereen
komst van 5 april1990, en eiseres aldus veroordeelt tot betaling aan verweerder van 
het bedrag van 4.309.833 frank, zijnde een verbrekingsvergoeding van 1.685.933 frank, 
een forfaitaire vergoeding van 200.000 frank, een buitenwettelijk pensioen van 221.400 
frank en de voordelen van een hypothecaire lening ten belope van 2.202.500 frank en 
dit op volgende gronden : 

"Oordeelkundig argumenteert de eerste rechter dat een collectieve arbeidsover
eenkomst een wederkerige overeenkomst is, ontstaan uit de vrije wilsovereenstem
ming van de partijen, maar met de gelding van een reglement. Zij is contractueel van 

(1) Vgl. Cass., 7 feb. 1994, A.R. S.93.0026.N, nr. 67; 21 jan. 1999, A.R. C.95.0379.N, nr 35. 
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aard wat betreft de verplichtingen tussen partijen en heeft reglementaire gelding wat 
betreft de bepalingen voor werkgevers en werknemers. 

Enerzijds, zijn er de normatieve bepalingen die de individuele en collectieve be
trekkingen regelen tussen individuele werkgevers en werknemers en, anderzijds, de 
obligatoire bepalingen, welke de rechten en plichten inhouden voor de contracte
rende partijen, zijnde de werknemers- en werkgeversorganisaties welke de C.A.O. heb
ben afgesloten. 

De individuele normatieve bepalingen hebben tot doel de individuele rechten en plich
ten van elke werknemer en werkgever vast te stellen en het betreft arbeidsvoorwaar
den welke in de individuele arbeidsovereenkomst worden opgenomen. 

De collectieve normatieve bepalingen regelen de betrekkingen binnen de onderne
ming. 

De obligatoire bepalingen zijn die bepalingen welke rechten en verplichtingen tus
sen de contracterende partijen doen ontstaan en streven hoofdzakelijk de naleving van 
de normatieve bepalingen na, zonder de toestand van de leden der contracterende par
tijen te bei:nvloeden. 

Zoals iedere andere overeenkomst verbindt de C.A.O. niet aileen tot datgene wat 
daarin uitdrukkelijk is bepaald maar ook tot alle gevolgen welke door de billijk
heid, het gebruik of de wet aan de verbintenissen volgens de aard ervan worden toe
gekend. 

Uit voormelde principes volgt dat in eerste instantie kan worden afgeleid dat, waar 
(eiseres) stelt dat de bepalingen van de C.A.O. er geen twijfel over laten bestaat dat 
tussen partijen een akkoord diende bereikt te worden omtrent de vertrekdatum en dat 
bovendien een ontbindingsovereenkomst moest worden opgesteld en ondertekend ui
terlijk op 30 juni 1990, zij dit ten onrechte doet. 

Waar (verweerder) een inbreuk pleegde op de collectieve normatieve bepalingen, doet 
(eiseres) dit eveneens. 

Immers, het is duidelijk dat (verweerder) zijn ontslag indiende in de vaste over
tuiging in aanmerking te komen voor de gunstige regeling bij vrijwillig vertrek. (Ei
seres) heeft geen enkele stap gezet om hem te waarschuwen dat hij volgens haar niet 
in aanmerking kwam doch blijkbaar juist het tegenovergestelde (. .. ) gedaan. Het is pas 
zes maanden later dat (eiseres) liet weten dat de quota reeds waren bereikt op het ogen
blik dat (verweerder) zijn voornemen te kennen heeft gegeven dat hij gebruik wenste 
te maken van de Excel-regeling om de bank vrijwillig te verlaten, namelijk op 10 april 
1990, zijnde de dag zelfvan het tot stand komen van de C.A.O. betrekkelijk het so
ciaalluik van het plan Excel. 

Alhoewel in principe een C.A.O. slechts van kracht wordt vanafhet ogenblik van 
de neerlegging ervan, is een C.A.O. echter een overeenkomst die te goeder trouw dient 
te worden uitgevoerd. Bovendien verbindt een overeenkomst de partijen niet enkel tot 
wat in de overeenkomst wordt gesteld, maar ook tot datgene wat de wet, de billijk
heid en de gebruiken eraan toevoegen. 

Waar de C.A.O. van 5 april1990 pas eerst op 10 april1990 werd ondertekend door 
de sociale partners, moet aangenomen worden dat de modaliteiten betreffende het vrij
willig vertrek pas dan werden vastgelegd en de aanvragen van de personeelsleden maar 
geregistreerd konden worden vanaf 10 april1990. 

Uit de stukken blijkt echter dat de aanvragen reeds geregistreerd werden vanaf be
gin februari 1990. 

Het is duidelijk dat het oorspronkelijk opzet van (eiseres) er in bestond via het plan 
Excel een aantal minder gekwalificeerde personeelsleden te laten afvloeien gelet op 
haar streven om via een beter opgeleid en gevormd kader het hoofd te kunnen hie
den aan de toenemende concurrentiele druk 

Met de eerste rechter dient te worden vastgesteld dat de innovatie van de tussen 
partijen afgesloten C.A.O. er precies in bestond dat de hogere bedienden van het plan 
zouden kunnen genieten. 

De houding en redenering van (eiseres) komt er op neer dat zeker wat de catego
rie van de hogere bedienden betreft de afgesloten C.A.O. een dode letter bleef. 
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Daarenboven client te worden vastgesteld dat, in de redenering van (eiseres) zij reeds 
van bij de onderhandelingen betrekkelijk de afte sluiten C.A.O. wist dater geen ho
gere bedienden zouden kunnen afVloeien daar het plan Excel reeds begin 1990 door 
haar werd uitgevoerd en het aantal aanvragen de door haar vastgestelde quota over
steeg. 

Niet alleen is (eiseres) tekort geschoten bij de uitvoering te goeder trouw van de 
C.A.O. maar is ze zelfs tekort geschoten bij het te goeder trouw afsluiten van de C.A.O. 

Oordeelkundig heeft de eerste rechter dan ook gesteld dat (eiseres) de C.A.O.
overeenkomst betrekkelijk (verweerder) niet te goeder trouw heeft uitgevoerd en dat 
(verweerder) terecht aanspraak maakt op de voordelen vervat in het plan Excel" (ar
rest, pagina 31-33), 

terwijl het arbeidshof aldus ofwel oordeelt dat verweerder geen fout of tekortko
ming heeft gepleegd, ofwel oordeelt dat een gebeurlijke fout van verweerder hem, ge
let op de fout van eiseres bij het totstandkomen en uitvoeren van de bedrijfs
C.A.O., niet het voordeel van deze C.A.O. kon ontnemen; 

terwijl, eerste onderdeel, voor zover er zou dienen te worden aangenomen dat het 
arbeidshof door de overweging dat "waar (eiseres) stelt dat de bepalingen van de C.A.O. 
er geen twijfel over laten bestaan dat tussen partijen een akkoord diende bereikt te 
worden omtrent de vertrekdatum en dat bovendien een ontbindingsovereenkomst moest 
worden opgesteld en ondertekend uiterlijk op 30 juni 1990, zij dit ten onrechte doet" 
(arrest pagina 32, tweede alinea), heeft beslist dat de collectieve arbeidsovereen
komst van 5 april 1990 niet vereist dat om aanspraak te kunnen maken op de voor
delen van de vrijwillige vertrekregeling, uiterlijk op 30 juni 1990 een ontbindings
overeenkomst diende ondertekend te worden en dat een akkoord diende te worden 
bereikt betreffende de vertrekdatum, het arbeidshof de bewijskracht, gehecht aan deze 
collectieve arbeidsovereenkomst, miskent; 

Voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst, zoals in het bestreden arrest uit
drukkelijk wordt vastgesteld (pagina 26-27), voor het "vrijwillig vertrek" (punt 1) on
der "vertrekvoorwaarden" (punt 1.2) voorschrijft : "Er wordt overeengekomen dat de 
betrokkene de onderneming verlaat op de met hem afgesproken datum die 31 de
cember 1991 niet overschrijdt"; 

Deze collectieve arbeidsovereenkomst onder "procedure en toepassingsmodaliteiten" 
(punt 1.3) tevens bepaalt: "Termijn voor het indienen van de aanvragen en onder
tekening van de ontbindingsovereenkomst : ten laatste op 30 juni 1990"; 

Het arbeidshof aldus, door te beslissen dat eiseres ten onrechte stelt dat de collec
tieve arbeidsovereenkomst vereist dat uiterlijk op 30 juni 1990 een ontbindings
overeenkomst werd ondertekend en een akkoord werd bereikt omtrent de vertrek
datum, aan deze collectieve arbeidsovereenkomst een uitlegging geeft, die met de 
bewoordingen ervan volstrekt onverenigbaar is en derhalve de bewijskracht, ge
hecht aan deze collectieve arbeidsovereenkomst, miskent, 

zodat het bestreden arrest de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek schendt; 

en terwijl, tweede onderdeel, voor zover het bestreden arrest zou dienen te wor
den gelezen als hebbende in de overweging dat "waar (eiseres) stelt dat de bepalin
gen van de C.A.O. er geen twijfel over laten bestaan dat tussen partijen een ak
koord diende bereikt te worden omtrent de vertrekdatum en dat bovendien een 
ontbindingsovereenkomst moest worden opgesteld en ondertekend uiterlijk op 30 juni 
1990, zij dit ten onrechte doet" (arrest, pagina 32, tweede alinea), beslist dat tussen 
partijen een akkoord omtrent de vertrekdatum werd bereikt en uiterlijk op 30 juni 1990 
een ontbindingsovereenkomst werd gesloten, het arbeidshoftegenstrijdig statueert, 
minstens een betwisting opwerpt die tussen partijen werd uitgesloten; 

Het immers tegenstrijdig is, enerzijds, te oordelen dat een akkoord omtrent de 
vertrekdatum werd bereikt en uiterlijk op 30 juni 1990 een ontbindingsovereenkomst 
werd gesloten, en, anderzijds, vast te stellen dat verweerder een inbreuk pleegde op 
de collectieve normatieve bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst, aldus 
impliciet doch zeker erkennend, zoals uit de overige consideransen van het arrest moge 
blijken, dat verweerder ontslag nam zonder voorafgaand akkoord over de vertrek
datum en zonder dat een ontbindingsovereenkomst werd gesloten; 
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Eiseres bovendien aanvoerde dat een dergelijke ontbindingsovereenkomst niet tij
dig werd gesloten en verweerder eenzijdig zijn arbeidsovereenkomst beeindigde (sa
menvattende beroepsconclusie, pagina 10-12); 

Het arbeidshof hierbij uitdrukkelijk vaststelt dat verweerder in besluiten er
kende dat hij zijn ontslag indiende zonder dat een vertrekovereenkomst uiterlijk op 
30 juni 1990 was ondertekend (arrest, pagina 19, in fine; besluiten II van verweer
der, pagina 11, vierde alinea), 

zodat het arbeidshofhet artikelll38, enig lid, 2° van het Gerechtelijk Wetboek als
ook het algemeen rechtsbeginsel, genaamd het beschikkingsbeginsel, schendt door een 
aan de openbare orde vreemde betwisting op te werpen die door de conclusies der par
tijen werd uitgesloten, tevens tot dit besluit niet wettig kon komen op grond van de 
in dit onderdeel aangehaalde vaststellingen van het arrest zonder miskenning van de 
verbindende kracht van het aangehaalde akkoord (schending van artikelen 1134 en 
1135 Burgerlijk Wetboek), in elk geval niet regelmatig met redenen is omkleed, nu in 
deze interpretatie van het arrest de redengeving ervan met een tegenstrijdigheid is 
behept (schending van artikel149 van de Grondwet); 

terwijl, derde onderdeel, voor zover er zou dienen te worden aangenomen dat de be
slissing dat "waar (eiseres) stelt dat de bepalingen van de. C.A.O. er geen twijfel over 
laten bestaan dat tussen partijen een akkoord diende bereikt te worden omtrent de 
vertrekdatum en dat bovendien een ontbindingsovereenkomst moest worden opge
steld en ondertekend uiterlijk op 30 juni 1990, zij dit ten onrechte doet. Waar (ver
weerder) een inbreuk pleegde op de collectiefnormatieve bepalingen, doet (eiseres) dit 
eveneens" (arrest, pagina 32, tweede en derde alinea), impliceert dat verweerder wel
iswaar de voorwaarden van de collectieve arbeidsovereenkomst niet naleefde, doch hij 
niettemin aanspraak kan maken op de toepassing van deze collectieve arbeidsover
eenkomst om reden dat eiseres tekort is geschoten bij het te goeder trouw sluiten en 
uitvoeren van de C.A.O. (arrest, pagina 22-23), deze beslissing evenmin naar recht ver
antwoord is; 

Alle overeenkomsten, zo ook collectieve arbeidsovereenkomsten, die wettig zijn aan
gegaan, degenen die ze hebben aangegaan tot wet strekken; zij niet kunnen worden 
herroepen dan met hun wederzijdse toestemming of op de gronden door de wet er
kend; 

Te dezen de collectieve arbeidsovereenkomst overeenkomstig artikel19 van de wet 
van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de pari
taire comites, bindend is voor de organisaties en de werkgever (eiseres) die ze heb
ben aangegaan en voor de werknemers (waaronder verweerder) van de gebonden werk
gever; 

Overeenkomsten weliswaar te goeder trouw en zonder rechtsmisbruik moeten wor
den uitgevoerd, doch de rechter op grond van de goede trouw en redenen van billijk
heid de inhoud van een overeenkomst niet mag wijzigen; 

De rechter evenmin op grond van een eventuele gemeenrechtelijke fout bij het slui
ten van een overeenkomst, de inhoud van deze overeenkomst vermag te wijzigen; 

Bij ontstentenis van goede trouw van een partij bij het sluiten ofbij het uitvoe
ren van de overeenkomst, de rechter met andere woorden niet vermag de overeen
komst te herzien en die partij geheel vervallen te verklaren van het recht dat zij uit 
de overeenkomst put; 

Ret gebrek aan goede trouw in hoofde van een partij bij het sluiten of bij het uit
voeren van de overeenkomst, de rechter derhalve evenmin toelaat aan deze partij het 
recht te ontzeggen zich te beroepen op het feit dat de tegenpartij de bepalingen van 
deze overeenkomst niet eerbiedigde, 

en terwijl, het arbeidshof erkent dat, voor de toepassing van de in de collectieve ar
beidsovereenkomst van 5 april 1990 voorziene vrijwillige vertrekregeling, vereist is 
dat uiterlijk op 30 juni 1990 een ontbindingsovereenkomst werd gesloten en een ak
koord werd bereikt omtrent de vertrekdatum, en het arbeidshof tevens vaststelt dat 
verweerder deze voorwaarden niet naleefde; 

Eiseres zich naar het arbeidshof echter niet kan beroepen op deze niet-naleving van 
de collectieve arbeidsovereenkomst, nu zij deze C.A.O. niet te goeder trouw sloot en 
niet te goeder trouw uitvoerde; 
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Door op deze grand te beslissen dat verweerder, hoewel hij daartoe niet uiterlijk op 
30 juni 1990 een ontbindingsovereenkomst met eiseres sloot en geen akkoord om
trent de vertrekdatum bereikte, en aldus de in de C.A.O. gestelde voorwaarden niet 
vervuld waren, niettemin aanspraak kan maken op de voordelen dat de vrijwillige 
vertrekregeling, voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst, het arbeidshof aan 
deze collectieve arbeidsovereenkomst niet de gevolgen toekent die zij, volgens de uit
legging die het eraan geeft, diende te hebben, het derhalve de verbindende kracht van 
deze C.A.O. miskent en artikel1134 Burgerlijk Wetboek schendt; 

Zoals hiervoren uiteengezet, de C.A.O. immers voorschrijft dat personeelsleden aan
spraak kunnen maken op bepaalde financiele voordelen bij vrijwillig vertrek op voor
waarde dat de betrokkene de onderneming verlaat op de met hem afgesproken da
tum en dat ten laatste op 30 juni 1990 een ontbindingsovereenkomst wordt ondertekend; 

Eiseres uit deze C.A.O. derhalve het recht put deze financiele voordelen niet toe te 
kennen aan personeelsleden die de bank vrijwillig verlaten zonder dat een akkoord 
omtrent de vertrekdatum werd bereikt en zonder dat uiterlijk op 30 juni 1990 een 
ontbindingsovereenkomst werd gesloten; 

Het arbeidshof derhalve eiseres te dezen niet wettig vervallen kon verklaren van 
dit recht op grand dat zij de C.A.O. niet te goeder trouw sloot en uitvoerde, zonder mis
kenning van de artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek alsook 1382 en 1383 
van voornoemd Wetboek, 

zodat het bestreden arrest niet naar recht verantwoord is (schending van de arti
kelen 1134, 1135 van het Burgerlijk Wetboek en 19 van de wet van 5 december 1968 
betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comites en voor zo
veel als nodig van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek) : 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Over de door verweerder tegen het onderdeel opgeworpen grond van niet

ontvankelijkheid : het onderdeel komt op tegen een overbodige reden : 
Overwegende dat het onderdeel, anders dan het middel van niet-

ontvankelijkheid aanvoert, niet opkomt tegen een overbodige reden; 
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen; 
Wat het onderdeel zelf betreft : 
Overwegende dat bij ontstentenis van goede trouw van een partij bij het 

sluiten of bij het uitvoeren van een overeenkomst, de rechter niet vermag de 
overeenkomst te herzien; 

Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiseres niet alleen tekort is ge
schoten bij de uitvoering te goeder trouw van de op 10 april 1990 onderte
kende collectieve arbeidsovereenkomst, maar zelfs tekort is geschoten bij het 
te goeder trouw afsluiten van deze overeenkomst; dat het arrest op grond 
daarvan de beslissing van de eerste rechter bevestigt en beslist dat ver
weerder, ondanks de vaststelling dat verweerder niet aan al de in de col
lectieve arbeidsovereenkomst gestelde voorwaarden voldeed, meer be
paald met betrekking tot de termijn voor het indienen van de aanvragen en 
ondertekening van de ontbindingsovereenkomst uiterlijk op 30 juni 1990, "te
recht aanspraak maakt op de voordelen vervat in het plan Excel" en de voor
delen van de genoemde collectieve arbeidsovereenkomst aan verweerder toe
kent; 

Overwegende dat het arrest aldus artikel 1134 van het Burgerlijk Wet
hoek 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 

I 
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de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrecbter over; 
verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen. 

4 september 2000 - se kamer - Voorzitter : de h. Boes, afdelingsvoorzitter- ver
slaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van de h. De Raeve, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Geinger en Verbist. 

Nr. 436 

se KAMER - 4 september 2000 

ARBEIDSONGEVAL- VERZEKERING- FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN- VERHAAL
RECHT- DRAAGWIJDTE. 

De door het Fonds voor Arbeidsongevallen tegen de werkgever ingestelde rechtsvor
dering tot terugvordering van de uitkeringen die het heeft betaald met toepassing van 
art. 58, § 1, 3°, Arbeidsongevallenwet betreft de globaliteit van deze vergoedingen (1). 
(Artt. 58,§ 1, so, en 60 Arbeidsongevallenwet.) 

(FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN T. TRADES B.V.B.A.) 

ARREST 

(A.R. S.99.0191.N) 

HET HOF;- Gelet op bet arrest van dit Hofvan 14 december 1987; 
Gelet op bet bestreden arrest, op 14 mei 1999 op verwijzing gewezen door 

bet Arbeidsbof te Antwerpen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 49, 50, 58, § 1, enig lid, so, en 60 van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (artikel 49 zoals van kracht na de aanvul
ling bij koninklijk besluit nummer 18 van 6 december 1978; artikel58, § 1, enig lid, 
so, zoals van kracht v66r zijn vervanging bij koninklijk besluit nummer 5SO van 31 
maart 1987; artikel60 zoals van kracht na de toevoeging van het derde lid bij wet van 
24 december 1976 en zowel v66r als na de wijzigingen bij wetten van 1 augustus 1985 
en 22 februari 1998), 57, eerste lid, 3°, en 60 van het koninklijk besluit van 21 de
cember 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de Arbeidsongevallen
wet van 10 april1971 (artikel57, eerste lid, 3°, zoals van kracht v66r zijn wijziging 
bij koninklijk besluit van 10 december 1987) en 1S82 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

doordat het arbeidshof in de bestreden beslissing verweerster veroordeelt tot vrij
waring van eiser ten bel ope van slechts de helft van alle wettelijke vergoedingen en 
uitkeringen betaald ofnog te betalen ten voordele van Frank De Decker, door mid
del van maandelijkse bedragen van 250.000 frank vanaf 1 juli 1999, op volgende gran
den: 

(1) Art. 58,§ 1, 3°, zoals van kracht v66r zijn vervanging bij K.B. nr. 530 van 31 maart 1987. 
Art. 60 zoals van kracht na de toevoeging van het derde lid bij wet van 24 dec. 1976 en zowel v66r
als na de wijziging b:ij wet van 1 aug. 1985 en wet van 22 feb. 1998. 
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"Ret gegeven dat (eiser) dus reeds aanvang 1980 door (de N.V. AG 1824) in ken
nis gesteld was van het feit dater in de onderneming van (verweerster) geen gel
dige ongevallenpolis meer bestond, moet, ingevolge het gezag van gewijsde van het 
appelarrest van 18 december 1986, dus als niet verder betwistbaar worden in acht ge
nomen. 

N auwgezette lectuur van de verscheidene stukken in het dossier doet blijken dat 
door twee thans in het geding betrokken partijen, met name (eiser) en (verweerster), 
ernstige fouten werden begaan in verband met de naleving van de voorschriften van 
de arbeidsongevallenwetgeving. 

Zo gaat op de eerste plaats (eiser) te dezen niet vrij uit. 

Ret kan niet ernstig worden betwist dat het Fonds voor arbeidsongevallen in de 
arbeidsongevallenwetgeving een centrale rol is toebedeeld inzake toezicht op het bij 
de werkgevers (voort)bestaan van een geldige arbeidsongevallenverzekering. 

Dit blijkt onder meer doordat zowel de verzekeraar (artikel57, 3° lid, van het ko
ninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalin
gen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971) als de ambtenaren of beamb
ten belast met het toezicht op de naleving van de sociale zekerheidswetten (artikel 58 
van hetzelfde besluit) verplicht zijn aan het Fonds de in gebreke zijnde werkgevers 
te signaleren. 

In het laatste geval wordt zelfs gesproken van een 'onmiddellijke' verplichting. (Ei
ser) roept weliswaar in dater in de arbeidsongevallenwet, meer bepaald in het voor
schrift van artikel 50, formeel geen termijn is voorgeschreven binnen dewelke hij moest 
overgaan tot ambtshalve aansluiting van (verweerster) ingevolge het ontbreken van 
een arbeidsongevallenpolis, maar dit verhindert te dezer zake niet dat van (eiser) kon 
verwacht worden dat, ervan in kennis gesteld dat er in de onderneming van (ver
weerster) geen geldige arbeidsongevallenpolis meer bestond, hij zonder verwijl het ini
tiatief had dienen te nemen om in dat verb and de nodige controle uit te oefenen, de 
betrokken werkgever ertoe aan te zetten zijn toestand te regulariseren en zo nodig hem 
ambtshalve aan te sluiten. 

(Eiser) echter, van het in gebreke zijn van (verweerster) in kennis gesteld, ver
zuimde j arenlang een onderzoek in te stellen naar het feit of in de onderneming van 
(verweerster) het risico voor arbeidsongevallen (door eventueel een andere maat
schappij) nog gedekt was om in het negatieve geval te kunnen besluiten tot onmid
dellijke ambtshalve aansluiting van eiseres (lees : verweerster); 

Rij ging slechts over tot die ambtshalve aansluiting nadat hij ervan in kennis was 
gesteld dat (de oorspronkelijke arbeidsongevallenverzekeraar) geen dekking van het 
risico voor een bepaald arbeidsongeval wenste te verlenen omdat er in de onderne
ming van (verweerster) geen geldige arbeidsongevallenpolis (meer) bestond. 

Een precieze analyse van de casus doet bovendien blijken dat (eiser) ook voor het 
overige niet vrij was van tekortkomingen. 

(Eiser) schoot immers eveneens tekort in de gerechtelijke realisatie van haar vor
dering. 

Na het tussengekomen cassatie-arrest voerde ze, jarenlang, een procedure die fi
naal bleek nietig te zijn en dit ingevolge het verwaarlozen van een elementair voor
schrift, met name de betekening van het cassatie-arrest aan partijen in het geding. 

Dergelijke wijze van gedingvoeren is op zijn minst als tergend en/of roekeloos in aan
merking te nemen met de daaraan verbonden schadelijke gevolgen ingevolge een ja
renlang foutief gevoerde procedure. 

Ret hof is te dezer zake van oordeel dat waar enerzijds de ambtshalve aanslui
ting van de niet-verzekerde werknemer principieel niets zou afdoen aan het 
(terug)vorderingsrecht van het Fonds, anderzijds, rekening gehouden met de om
standigheden waarin in de onderneming van (verweerster) de vernietiging van de 
arbeidsongevallenpolis tot stand kwam, met aan zekerheid grenzende waarschijn
lijkheid kan worden aangenomen dat een tijdige tussenkomst van (eiser) tot een 're
gularisatie' van de toestand van (verweerster) zou geleid hebben en op die wijze een 
jarenlang aanslepende procedure had kunnen vermeden worden. 
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Door niet onverwijld te handelen werd te dezer zake door (eiser) een formeel voor
schrift van de arbeidsongevallenwetgeving, zo niet naar de letter dan toch naar het 
doel ervan, geschonden. 

( ... ) 
Dit alles belet niet dat ook (verweerster), minstens door eigen lichtzinnigheid, schuld 

trof in verband met het in 198S ontbreken van een geldige arbeidsongevallen
verzekering in de onderneming. 

( ... ) 
Te dezer zake de schuldenlast verdelen op grond van de door de twee partijen be

gane tekortkomingen is een delicate zaak. 
Het hofis van oordeel dat, waar zowel (verweerster) als (eiser) schuld treffen inver

band met het ontbreken van een geldige arbeidsongevallenverzekering op het ogen
blik dat zich in de onderneming een arbeidsongeval voordeed, (eiser) gerechtigd moet 
zijn, met toepassing van artikel 60 van de arbeidsongevallenwet, over te gaan tot te
rugvordering ten laste van (verweerster) van de helft van alle vergoedingen die door 
hem aan (het slachtoffer) werden ofnog zullen moeten worden uitgekeerd. 

In die mate is de vordering van (eiser) ten overstaan van (verweerster) als ge
grond in aanmerking te nemen, maar is anderzijds ook de schadeclaim van (ver
weerster) tegenover (eiser) te billijken" (arrest pp. 11 tot 1S), 

terwijl, overeenkomstig artikel 49 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april1971, 
zoals van toepassing op onderhavige zaak, de werkgever verplicht is een 
arbeidsongevallenverzekering aan te gaan bij een daartoe gemachtigde verzekerings
maatschappij tegen vaste premie of bij een gemachtigde gemeenschappelijke 
verzekeringskas; 

Deze verplichting onvoorwaardelijk is, en met name niet afhankelijk is van een even
tuele aansporing daartoe door eiser; 

Eiser overeenkomstig artikel 58, § 1, enig lid, so, van dezelfde wet, zoals van toe
passing op onderhavige zaak, tot taak heeft schadeloosstelling toe te kennen over
eenkomstig de bepalingen van de wet, wanneer de werkgever geen verzekering heeft 
aangegaan als bepaald in artikel 49, of wanneer de verzekeraar in gebreke blijft; 

Het arbeidshof vaststelde dat de verzekeringspolis die de werkgever in uitvoe
ring van deze wettelijke verplichting had aangegaan, in akkoord met de verzeke
raar op 2 januari 1980 retroactief tot 1 juli 1977 was "vernietigd"; 

De omstandigheid dat verweerster vanaf 1 juli 1977 geen verzekering meer had af
gesloten bij een gemachtigde verzekeringsmaatschappij, als opgelegd door artikel 49 
van de wet, onder meer tot gevolg had dat eiser werd veroordeeld tot toekenning van 
de door de wet bepaalde tegemoetkomingen aan de heer De Decker, werknemer van 
verweerster, die het slachtoffer was geworden van een arbeidsongeval op 21 mei 198S; 

en terwijl, eerste onderdeel, eiser aldus, overeenkomstig artikel 60, eerste en tweede 
lid, van de Arbeidsongevallenwet, zoals van kracht op onderhavige zaak, de vergoe
dingen die hij betaalde of zou dienen te betalen met toepassing van artikel 58, § 1, enig 
lid, so, van de Arbeidsongevallenwet, kan verhalen op de in gebreke zijnde werkge
ver; dit recht van verhaal de globaliteit van deze vergoedingen betreft en onvoor
waardelijk is; 

Genoemd artikel 60 als enige voorwaarde stelt dat eiser op grond van artikel 58, 
§ 1, enig lid, so, schadeloosstelling zou toekennen aan het slachtoffer van het onge
val; 

De omstandigheid dat eiser een "fout" zou hebben begaan, enerzijds, door de werk
gever niet onverwijld, van zodra hij daar zelf van op de hoogte was, te hebben inge
licht van het feit dat hij niet meer geldig verzekerd was voor het risico arbeidsonge
vallen, en, anderzijds, door een procedurele vergissing in het rechtsgeding dat naar 
aanleiding van het uitoefenen van dit verhaal wordt aangespannen, niet met zich mee
brengt dat het recht van verhaal niet langer de globaliteit van de overeenkomstig de 
wet verstrekte vergoeding zou kunnen betreffen; 

Aileen eiser zelf, onder de bij koninldijk besluit van SO december 1976 bepaalde voor
waarden, overeenkomstig het derde lid van artikel 60 van de Arbeidsongevallenwet 
geheel of gedeeltelijk kan afzien van het verhaal bedoeld in het eerste lid van deze be
paling, 
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zodat het arbeidshof niet wettig eiser kon gerechtigd verklaren, lastens ver
weerster, op slechts de helft van de wettelijke vergoedingen en uitkeringen betaald of 
nog te betalen ten voordele van Frank De Decker (schending van alle in de aanhefvan 
het middel vermelde wetsbepalingen, de artikelen 57 en 60 van het koninklijk be
sluit van 21 december 1971 en 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek uitgezon
derd); 

en terwijl, tweede onderdeel, voor zover het arbeidshof oordeelt dat eiser eenfout heeft 
begaan die aanleiding kon geven tot een halvering van het recht van verhaallas
tens verweerster terzake de wettelijke vergoedingen en uitkeringen die eiser aan Frank 
De Decker betaalde of nog zal betalen, dient te worden vastgesteld dat het hof eiser 
een dubbele fout verweet, met name, enerzijds, ervan in kennis gesteld zijnde dat er 
in de onderming van verweerster geen geldige arbeidsongevallenpolis meer be
stand, niet zonder verwijl het initiatief te hebben genomen om in dat verband de no
dige controle uit te oefenen, de betrokken werkgever ertoe aan te zetten zijn toe
stand te regulariseren en zo nodig hem ambtshalve aan te sluiten, en, anderzijds, het 
jarenlang voeren van een procedure die finaal nietig bleek te zijn ingevolge het ver
waarlozen van een elementair voorschrift, met name de betekening van het cassatie
arrest aan de partijen in het geding; 

Deze door het arbeidshof als fouten bestempelde omstandigheden nochtans niet kon
den worden in aanmerking genomen bij de beoordeling van het recht op verhaal be
doeld bij artikel 60 van de Arbeidsongevallenwet, hetzij omdat zij niet wettig als "fout" 
konden worden gekwalificeerd, hetzij omdat zij niet in oorzakelijk verband stonden 
met het feit dat eiser de door de Arbeidsongevallenwet bepaalde vergoedingen diende 
te betalen aan slachtoffer Frank De Decker; 

Aldus, vooreerst, het Fonds voor arbeidsongevallen tot taak heeft, overeenkom
stig artikel 58 van de Arbeidsongevallenwet, een preventiebeleid te organiseren, be
paalde gegevens te verzamelen, en bepaalde tussenkomsten, onder de vorm van uit
keringen, tegemoetkomingen, bijslagen of sociale bijstand te verlenen in uitvoering van 
de Arbeidsongevallenwet, doch geenszins gehouden is de werkgevers, die onder het 
toepassingsgebied van de wet vallen, te verwittigen van de verplichting een 
arbeidsongevallenverzekering af te sluiten of hun toestand te regulariseren; 

De arbeidsongevallenverzekeraars er, overeenkomstig artikel 57 van het konink
lijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van 
de Arbeidsongevallenwet van 10 april1971, weliswaar toe gehouden zijn eiser de iden
titeit mee te delen van de werkgevers wier arbeidsongevallenverzekering geschorst of 
beeindigd wordt, doch dit niet tot gevolg heeft dat eiser binnen een bepaalde ter
mijn deze werkgevers zou moeten op de hoogte stellen van hun ambtshalve aanslui
ting en hen zou moeten uitnodigen deze situatie te regulariseren door het sluiten van 
een arbeidsongevallenverzekering; 

Deze ambtshalve aansluiting immers uit kracht van wet, met name krachtens ar
tikel 50 van de Arbeidsongevallenwet geschiedt en evenzeer uit kracht van wet, met 
name artikel60 van het genoemde koninklijk besluit van 21 december 1971, ten einde 
komt zo de werkgever een verzekeringsovereenkomst sluit; de werkgever, zoals ge
zegd, tot het sluiten van dergelijke arbeidsongevallenverzekering gehouden is krach
tens artikel 49 van de Arbeidsongevallenwet; 

Ret arbeidshofvaststelde dat eiser te dezen begin 1980 was in kennis gesteld van 
het feit dat er in de onderneming van verweerster geen geldige ongevallenpolis meer 
bestond, doch hieruit derhalve niet kon afleiden dat eiser een fout had begaan door 
niet "zonder verwijl het initiatief ( ... ) te nemen om in dat verband de nodige con
trole uit te oefenen, de betrokken werkgever ertoe aan te zetten zijn toestand te re
gulariseren en zo nodig hem ambtshalve aan te sluiten", ofnog door "(verzuimd te heb
ben) een onderzoek in te stellen naar het feit of in de onderneming van (verweerster) 
het risico voor arbeidsongevallen (door eventueel een andere maatschappij) nog ge
dekt was om in het negatieve geval te kunnen besluiten tot onmiddellijke ambts
halve aansluiting van (verweerster)"; 

Aldus, ten tweede, de omstandigheid dat eiser, in onderhavige zaak, de procedure 
na het arrest van het Hof van 14 december 1987, opnieuw op gang bracht middels een 
dagvaarding, zonder het cassatiearrest zelf te betekenen, in geen geval enig oorza
kelijk verband vertoont met het feit dat verweerster sedert 1 juli 1977 niet meer gel
dig verzekerd was voor arbeidsongevallen en dienvolgens de heer De Decker op 21 mei 
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1983 het slachtoffer werd van een arbeidsongeval waarvoor geen geldige verzeke
ring bestond, waardoor eiser tot tussenkomst gehouden was en eiser de aan het slacht
offer uitgekeerde, wettelijk bepaalde vergoedingen van verweerster kon terugvorde
ren; 

Overeenkomstig de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek men slechts 
kan gehouden zijn tot vergoeding van schade die door zijn fout is veroorzaakt; 

De schade, te weten de verplichte terugbetaling, door verweerster aan eiser, van de 
aan Frank De Decker uitgekeerde, wettelijke vergoedingen, zich op dezelfde wijze zou 
hebben voorgedaan zonder de door het arbeidshof aangeduide fout, te weten het verder
zetten van de gerechtelijke procedure na een cassatiearrest zonder dit laatste te be
tekenen, 

zodat het arbeidshof in de voorliggende beslissing niet wettig kon besluiten dat in 
hoofde van eiser een fout aanwezig was die in oorzakelijk verband stond met de be
weerde schade van verweerster, die ertoe moest leiden dat het recht van verhaal, be
paald in artikel 60 van de Arbeidsongevallenwet, tot de helft van de betreffende ver
goedingen kon worden beperkt (schending van de artikelen 50, 58 en 60 van de 
Arbeidsongevallenwet, 57 en 60 van het koninklijk besluit van 21 december 1971 en 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, krachtens artikel 58, § 1, 3°, van de Arbeidsongevallen

wet, zoals te dezen van toepassing, het Fonds voor Arbeidsongevallen tot taak 
heeft de schadeloosstelling inzake de arbeidsongevallen toe te kennen over
eenkomstig de bepalingen van deze wet, wanneer de werkgever geen ver
zekering heeft aangegaan zoals voorgeschreven bij artikel 49 van dezelfde 
wet, of wanneer de verzekeraar in gebreke blijft; 

Overwegende dat, krachtens artikel 60 van de Arbeidsongevallenwet, zo
als te dezen van toepassing, wanneer het Fonds voor Arbeidsongevallen de 
schadeloosstelling toekent met toepassing van voormeld artikel 58, § 1, 3°, 
zoals te dezen van toepassing, het op de in gebreke zijnde werkgever ofver
zekeraar de uitkeringen verhaalt, de ermee overeenstemmende kapitalen, 
alsmede de bedragen en kapitalen bedoeld bij artikel 59quinquies en het ge
deelte van de prestaties bedoeld in artikel 42bis, tweede lid; dat het Fonds 
voor Arbeidsongevallen dan in de plaats is gesteld in de rechten, rechtsvor
deringen en voorrechten van de getroffene of de rechthebbende, zowel ten over
staan van de werkgever, de verzekeraar als van derden; 

Overwegende dat artikel 60 noch enige andere bepaling van de 
Arbeidsongevallenwet aan eisers verhaalsrecht een andere vereiste stelt dan 
de toekenning van de schadeloosstelling met toepassing van voormeld ar
tikel 58, § 1, 3°; dat dit verhaalsrecht de globale vergoedingen betreft; 

Overwegende dat het arrest oordeelt dat eiser met toepassing van voor
meld artikel 60 tot terugvordering van slechts de helft van de uitgekeerde 
ofnog uit te keren vergoedingen gerechtigd is, op grond dat eiser fouten heeft 
begaan eensdeels door verweerster als werkgeefster niet onverwijld, van zo
dra hij daar zelf van op de hoogte was, te hebben ingelicht van het feit dat 
zij niet meer verzekerd was, haar niet te hebben aangezet haar toestand te 
regulariseren en zo nodig haar niet ambtshalve te hebben aangesloten, an
derdeels door een procedure te voeren "die finaal nietig bleek te zijn" en alzo 
de procedure te hebben laten aanslepen; 

Dat het arrest op die gronden oordeelt dat de door verweerster inge
stelde tegenvordering tot schadevergoeding, mede gebaseerd op ''het niet na
komen van een verplichting die ingeschreven is in de arbeidsongevallen
wetgeving", in die mate te billijken is; 

Dat het zodoende artikel 60 van de Arbeidsongevallenwet schendt; 
Dat het onderdeel gegrond is; 



Nr. 437 HOF VAN CASSATIE 1293 

Overwegende dat het tweede onderdeel niet tot ruimere cassatie kan lei
den; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het met be
trekking tot de wederzijdse vorderingen van eiser en verweerster de vor
dering van eiser voor de helft van de gevorderde bedragen afwijst, beslist dat 
de tegenvordering van verweerster in die mate "te billijken" is en uit
spraak doet over de kosten; 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 beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel. 

4 september 2000- 3e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Boes, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve , advocaat-generaal -Ad
vocaat : mr. Biitzler. 

Nr. 437 

3e KAMER - 4 september 2000 

JAARLIJKSE VAKANTIE- JEUGDIGE WERKNEMERS -AANVULLEND VAKANTIEGELD- EER

STE INDIENSTTREDING- VERTREKPUNT. 

Voor de toekenning van het aanvullend vakantiegeld voor de jeugdige bedienden mag 
de periode van eerste tewerkstelling reeds v66r het einde van de studies of leertijd aan
vangen. (Art. 5 Vakantiewet; art. 50, eerste lid, K.B. 30 maart 1967.) 

cw. .. T. v .. l 

ARREST 

(A.R. 8.00.0003.N) 

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 12 februari 1999 gewe
zen door het Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Antwerpen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 5 van de bij koninklijk besluit van 28 juni 1971 gecoiir

dineerde wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers en 50 van het 
koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoerings
modaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, 

doordat het arbeidshof eiser in het bestreden arrest op volgende gronden veroor-
deelt tot betaling van een aanvullend vakantiegeld aan verweerster : 

"Feiten 
Ret (arbeidshof) weerhoudt als bewezen en relevant volgende feiten : 
Wendy Verreydt, (. .. ) bevond zich in de zomer van 1995 in de eindfase van haar drie

jarige opleiding, bedrijfsmanagement/optie rechtspraktijken, toen zij op 10 augus
tus 1995 een arbeidsovereenkomst voor bedienden afsloot waarbij zij met aanvang van 
6 september 1995 in dienst trad als secretaresse op het advocatenkantoor van Mees
ter Stany Wens. 
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Partijen zijn het er over eens dat de indiensttreding op 6 september 1995 plaats
vond vooraleer (verweerster) haar studies had afgerond aangezien zij een aantal her
examens diende af te leggen en haar resultaten hieromtrent ontving op 15 septem
ber, datum waarop tevens haar diploma werd uitgereikt. 

(Verweerster) werd aangeworven om een andere bediende te vervangen. 
Aan haar arbeidsovereenkomst kwam een einde op 29 december 1995. 
Bij dagvaardingsexploot van 24 december 1996 vorderde (verweerster) (eiser) te ver

oordelen tot betaling van 51.404 frank (bruto) als aanvullend vakantiegeld op grond 
van artikel 50 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de al
gemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van 
de werknemers. 

Ten gronde 
(. .. ) dat artikel 50 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 bepaalt dat de bij 

artikel 5 van de Gecoordineerde Wetten bedoelde bedienden (koninklijk besluit van 
28 juni 1971) genieten van een aanvullend vakantiegeld op voorwaarde : 

1 o Dat zij geen vijfentwintig jaar oud zijn op het einde van het vakantiedienstjaar 
in de loop waarvan zij voor het eerst bij een werkgever in dienst treden ... 

2° Dat zij bij deze werkgever in dienst treden uiterlijk de laatste werkdag van de 
periode van de vier maanden volgend op : 

a) ... de datum waarop zij de instelling verlaten hebben waar zij hun studies ge
daan hebben, overeenkomstig artikel 62 der Geordende Wetten betreffende de Kin
derbijslag voor Loonarbeiders ... 

(. .. ) dat volgens (eiser) de aanvang van de tewerkstelling van (verweerster) bui
ten de wettelijke termijn van vier maanden van artikel 50 voornoemd valt; 

dat deze termijn niet aileen een eindpunt maar ook een beginpunt heeft, met name 
het officiele einde van de studietijd, zijnde 15 september 1995, dit is negen dagen na
dat (verweerster) in dienst trad van advocaat Stany Wens. 

(. .. ) dat (verweerster) van haar kant stelt dat, zelfs indien de indiensttreding v66r 
het einde van de studie zou aanvangen, deze indiensttreding binnen de termijn kan 
gesitueerd worden, te weten binnen de termijn die eindigt uiterlijk de laatste werk
dag van de periode van vier maanden volgend op het verlaten van de instelling; 

dat (verweerster) derhalve stelt dat artikel50 van voomoemd koninklijk besluit en
kel de bedoeling heeft gehad een terminus ad quem te voorzien die enkelleidt tot het 
verlies van het aanvullend vakantiegeld wanneer de jonge werknemer in dienst treed(t) 
na het verstrijken van de termijn van vier maanden. 

Ratio legis artikel 50 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 
( ... ) dat artikel 50 van voomoemd koninklijk besluit stelt : 
'De bij artikel 5 van de Gecoordineerde Wetten bedoelde bedienden genieten aan

vullend vakantiegeld op voorwaarde : 
(. .. ) 
2. dat zij bij deze werkgever in dienst treden uiterlijk de laatste werkdag van vier 

maanden volgend op : 
a. hetzij de datum waarop zij de instelling verlaten hebben waar zij hun studies ge

daan hebben .. .'. 
(. .. ) dat deze tekst alvast een terminus ad quem voorziet, dit wil zeggen een uiter

ste datum waarop de indiensttreding aanspraak kan geven op aanvullend vakantie
geld, en dat de dies ad quem uiterlijk de laatste werkdag is van de periode van vier 
maanden volgend op de datum waarop de onderwijsinstelling verlaten wordt. 

(. .. ) dat deze datum het referentiepunt is voor de berekening van de termijn van vier 
maanden en aileen determinerend is om de uiterste datum van indiensttreding te be
palen die de aanspraak op aanvullend vakantiegeld opent; dat, wanneer de indienst
treding plaats vindt v66r de datum waarop men de onderwijsinstelling verlaat, dan 
nog de indiensttreding zich kan situeren en zich in deze situeert binnen de termijn 
van vier maanden waarvan enkel het eindpunt in de tijd wettelijk werd geregeld. 

(. .. ) dat de bedoeling van de wetgever - de schoolverlaters aansporen zich zo vlug 
mogelijk te laten opnemen in het arbeidsproces - spreekt uit het feit dat nergens in 
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de tekst van artikel 50 van voornoemd koninklijk besluit staat dat de tewerkstel
ling moet plaatsvinden binnen een strikt afgelijnde periode, te weten van dan tot dan; 

dat de eventualiteit dat een student reeds vooruitloopt op een gunstig resultaat van 
zijn eindexamen, door een tewerkstellingskans aan te grijpen vooraleer het di
ploma verworven te hebben, kadert binnen het gesteld doel namelijk de jonge school
verlaters een bepaalde bescherming!beloning te bezorgen onder de vorm van extra 
vakantierechten en dus bijkomend vakantiegeld; 

dat een begrenzing in de tijd voorzien wordt wat de toekenning van die "aansporings
premie" betreft namelijk 4 maanden te rekenen vanaf het "verlaten van de ins tel
ling waar de studies gedaan werden"; 

dat in de redenering van (eiser) een al te ijverige schoolverlater zou gesanctio
neerd worden, wat haaks staat op de visie van de wetgever om met artikel 50 school
verlaters aan te moedigen om zich zo snel mogelijk aan te bieden op de arbeids
markt; 

dat wanneer, zoals in deze, een schoolverlater die een week v66r het behalen van 
het einddiploma de ultieme kans heeft om een interessante arbeidsovereenkomt afte 
sluiten, deze niet kan verplicht worden de kans te moeten laten voorbijgaan, om voor
alsnog zijn rechten op aanvullend vakantiegeld niet kwijt te raken; 

dat dergelijke interpretatie strijdig is met de geest van de wet. 
( ... ) dat in deze de schoolverlater gerechtigd was op aanvullend vakantiegeld en het 

hoger beroep ongegrond is" (arrest, pp. 2-5), 
terwijlluidens artikel 5, eerste lid, van de bij koninklijk besluit van 28 juni 1971 

gecoordineerde wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, de werk
nemers die binnen vier maanden na het einde van hun studien ofleertijd, voor de eer
ste maal werkzaam zijn in dienst van een werkgever en die minder dan 25 jaar oud 
zijn bij het verstrijken van het vakantiedienstjaar, recht hebben op aanvullende va
kantie onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten door de Koning vastge
steld; 

Artikel 50 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 voorziet dat de bij arti
kel 5 van de gecoordineerde wetten bedoelde bedienden van een aanvullend vakan
tiegeld kunnen genieten op voorwaarde : 

1 a dat zij geen 25 jaar oud zijn op het einde van het vakantiedienstjaar in de loop 
waarvan zij voor het eerst bij een werkgever in dienst treden, en 

2° dat zij bij deze werkgever in dienst treden uiterlijk de laatste werkdag van de pe
riode van vier maanden volgend op : 

(a) hetzij de datum waarop zij de instelling verlaten hebben waar zij hun studies 
gedaan hebben overeenkomstig artikel 62 der geordende wetten betreffende de kin
derbijslag voor loonarbeiders; (b) hetzij de datum waarop het leercontract een einde 
heeft genomen, 

en terwijl, nu de werknemer slechts recht heeft op een volledige vakantie (en het er
mee overeenstemmende vakantiegeld) in het vakantiejaar (het kalenderjaar waarin 
de vakantie effectief wordt opgenomen) indien hij een volledige tewerkstelling in het 
vakantiedienstjaar (het aan het vakantiejaar voorafgaande kalenderjaar) kan voor
leggen, de werknemer die na het beeindigen van zijn studies voor het eerst in dienst 
treedt bij een werkgever in beginsel geen volledige tewerkstelling in het vakantie
dienstjaar zal kunnen voorleggen en geen aanspraak zal kunnen maken op een vol
ledige vakantie en vakantiegeld in het vakantiejaar; 

De wetgever echter een recht op aanvullend vakantiegeld, en met andere woor
den de gelijkstelling van de studieperiode met de periode van tewerkstelling, heeft voor
zien voor bedienden minder dan 25 jaar oud die voor het eerst in dienst treden bin
nen de vier maanden na het einde van hun studies; 

Uit de artikelen 5 van de gecoordineerde wetten van 28 juni 1971 en 50 van het ko
ninklijk besluit van 30 maart 1967 volgt dat jeugdige werknemers aanspraak op dit 
aanvullend vakantiegeld kunnen maken indien zij in dienst treden "binnen vier maan
den na het eindigen van hun studien", dit wil zeggen ten vroegste op de datum waarop 
zij de instelling waar zij hun studies hebben gedaan verlaten en uiterlijk de laatste 
werkdag van de daaropvolgende periode van vier maanden; 
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Het recht op aanvullende vakantiegeld door de wetgever niet werd voorzien voor 
werknemers die v66r het einde van hun studies bij een werkgever in dienst treden, 
nu zij reeds aanspraak kunnen maken op vakantie(geld) op basis van de door hen in 
de periode voorafgaand aan het einde van hun studies daadwerkelijk geleverde arbeids
prestaties, 

en terwijl, het arbeidshof in het bestreden arrest vaststelt dat partijen het er over 
eens zijn dat verweerster bij eiser in dienst trad op 6 september 1995 terwijl zij haar 
studies pas op 15 september 1995 beeindigde, doch niettemin oordeelt dat ver
weerster aanspraak kan maken op aanvullend vakantiegeld; 

Het arbeidshof ten onrechte beslist dat enkel het eindpunt van de termijn van vier 
maanden waarbinnen de indiensttreding dient te geschieden opdat een recht op aan
vullend vakantiegeld zal ontstaan, wettelijk wordt geregeld en dat de jeugdige werk
nemer een recht op aanvullend vakantiegeld kan laten gelden indien hij in dienst treedt 
v66r de datum waarop hij zijn studies beeindigt; 

Artikel 5 van de gecotirdineerde wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de 
werknemers immers voorziet in een aanvullend vakantiegeld voor de jeugdige werk
nemers die ''binnen vier maanden na het einde van hun studien of leertijd" voor de 
eerste maal werkzaam zijn in dienst van een werkgever en aldus duidelijk een begin
en eindpunt van de termijn waarbinnen de eerste indiensttreding dient plaats te vin
den, bepaalt, 

zodat het arbeidshof, door op grond van de in het middel aangehaalde overwegin
gen te beslissen dat verweerster, die v66r het einde van haar studies bij eiser in dienst 
trad, aanspraak kan maken op aanvullend vakantiegeld, de artikelen 5 van de op 28 
juni 1971 gecotirdineerde wetten betreffende jaarlijkse vakantie van de werkne
mers en 50 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 schendt : 

Overwegende dat, krachtens artikel 5 van de wetten betreffende de jaar
lijkse vakantie, gecoi:irdineerd op 28 juni 1971, de werknemers, die binnen 
vier maanden na het einde van hun studien of leertijd voor de eerste maal 
werkzaam zijn in dienst van een werkgever en die minder dan vijfentwin
tig jaar oud zijn bij het verstrijken van het vakantiedienstjaar, recht heb
ben op aanvullende vakantie onder de voorwaarden en de modaliteiten door 
de Koning vastgesteld; 

Dat artikel 50, eerste lid, van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot 
bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betref
fende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, in dit verband preciseert 
dat een gelegenheidswerk gedurende de vakantie niet aangezien wordt als 
een eerste tewerkstelling en dat de eerste indiensttreding moet gebeuren ui
terlijk op de laatste werkdag van de periode van vier maanden, volgend op : 

a) hetzij de datum waarop de jeugdige bedienden de instelling verlaten heb
ben waar zij hun studies gedaan hebben, overeenkomstig artikel 62 van de 
samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, 

b) hetzij de datum waarop het leercontract een einde heeft genomen; 
Dat dit artikel 50 ertoe strekt een einddatum te bepalen v66r dewelke de 

eerste indiensttreding moet gebeuren; 
Overwegende dat uit de voornoemde bepalingen volgt dat voor de toeken

ning van het aanvullend vakantiegeld voor de jeugdige bedienden de pe
riode van eerste tewerkstelling reeds v66r het einde van de studien of leer
tijd mag aanvangen; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 
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4 september 2000 - 3e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Boes, afdelings
voorzitter - Andersluidende conclusie (1) van mevr. De Raeve, advocaat-generaal -
Advocaat : mr. Geinger. 

Nr. 438 

3e KAMER- 4 september 2000 

1° ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDING- ALLERLEI- HERZIENING- TERMIJN- AAN
VANG- RECHTELIJKE BESLISSING. 

2° ARBEIDSONGEVAL-VERGOEDING-ALLERLEI-HERZIENING-AANVANG-INKRACHT 
VAN GEWIJSDE GEGANE BESLISSING- DRAAGWIJDTE. 

1 o De rechterlijke beslissing die de herzieningstermijnen inzake arbeidsongevallen
vergoeding doet ingaan, is de beslissing waarbij uitspraak wordt gedaan over het recht 
op een jaarlijkse arbeidsongevallenvergoeding wegens blijvende arbeidsongeschikt
heid (1). (Artt. 72 en 24 Arbeidsongevallenwet.) 

2° De termijn voor herziening van de arbeidsongevallenvergoedingen, gegrond op een 
wijziging van het verlies van arbeidsongeschiktheid van de getroffene of op zijn over
lijden aan de gevolgen van zijn ongeval, neemt geen aanvang vanaf het in kracht van 
gewijsde gaan van de beslissing die de consolidatiedatum vaststelt, maar begint slechts 
te lop en vanaf de in kracht van gewijsde gegane beslissing die de overige elemen
ten ter berekening van de jaarlijkse arbeidsongevallenvergoeding, zoals de graad van 
arbeidsongeschiktheid en het basisloon, bepaalt (2). (Artt. 72 en 24 Arbeidsongevallen
wet.) 

Noot arrest nr. 437: 
(1) Ret O.M. was van oordeel dat het middel gegrond was omdat artikel 5 van de gecoordi

neerde wetten Jaarlijks Vakantie Werknemers en artikel 50 K.B. van 30 maart 1969 niet al
leen een eindpunt maar tevens een vertrekpunt van die periode bepalen, waarin de eerste in
diensttreding van de jeugdige werknemer dient plaats te hebben, om aanspraak te maken op een 
aanvullend vakantiegeld. 

Ret vertrekpunt van de 4 maanden situeert zich duidelijk na het einde van leertijd of stu
dies. 

Immers artikel 50, 2°, K.B. van 30 maart 1969 verwijst naar artikel 62 gecoord. wet kinder
bijslag voor loonarbeiders. 

Ret vroegere art. 62, § 6, thans § 5, bepaalt uitdrukkelijk dat kinderbijslag wordt toegekend tot 
de leeftijd van 25 jaar ten voordele van het niet meer leerplichtig kind dat ingeschreven is als werk
zoekende en studies of een leertijd beeindigd heeft; de Koning bepaalt de toekenningsvoorwaarden 
van de kinderbijslag. Uit het uitvoeringsbelsuit van 12 augustus 1985 blijkt tevens dat de stu
dies of leertijden moeten beeindigd zijn. 

Aan de voorwaarde van "einde studies" kan niet voorbijgegaan worden. 
In het casus-geval terzake staat niet ter discussie de draagwijdte van het begrip "beeindiging 

van de studies". Er wordt niet betwist dat het 15 september 1995 is en evenmin dat de betrok
kene in dienst trad op 6 september 1995. 

Aangezien aan de basis van het recht op aanvullend vakantiegeld de gelijkstelling van studie
jaren met de periode van tewerkstelling ligt, kan deze gelijkstelling niet aanvangen v66r het einde 
van de studies, en kan ter zake geen aanspraak worden gemaakt op aanvullend vakantiegeld. 

Noten arrest nr. 438: 
(1) Cass. 7 nov. 1983, A.R. 3921, nr. 130. 

(2) Cass., 3 nov. 1910, Pas. 1910, I, 476; Cass., 17 dec. 1914, Pas. 1915-16, I, 158; Cass., 6 feb. 
1919, Pas. 1919, I, 68; Cass., 16 jan. 1936, Pas. 1936, I, 121, en Cass., 28 sept. 1944, Pas. 1945, 
I, 4. 
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(V. .. T. C.G.U. N.V.) 

ARREST 

(A.R. S.00.0024.N) 

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 21 oktober 1999 gewe
zen door het Arbeidshof te Gent; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 72 en 24 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april1971, 

doordat het arbeidshof in de bestreden beslissing, recht sprekend over het hoger be
roep van verweerster, dat hoger beroep ontvankelijk en gegrond verklaart en, met her
vorming van het vonnis van de eerste rechter, de oorspronkelijke herzienings
vordering van eiser wegens laattijdigheid onontvankelijk verklaart, en dit in essentie 
op grond van de volgende motieven : 

"Uit de voorbereidende werken van de Arbeidsongevallenwet blijkt evenwel dat de 
wetgever, door in artikel 72 Arbeidsongevallenwet te verwijzen naar artikel 24 
Arbeidsongevallenwet, heeft bedoeld dat de herzieningstermijn een aanvang neemt 
zodra de datum van de consolidatie en aileen de datum van de consolidatie vast
staat" (zesde blad van het bestreden arrest), 

terwijl, artikel 72 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april1971 bepaalt dat de eis 
tot herziening van de vergoedingen, gegrond op een wijziging van het verlies van 
arbeidsgeschiktheid van de getroffene of op zijn overlijden aan de gevolgen van het on
geval, kan ingesteld worden binnen drie jaar die volgen op de datum van de homo
logatie of de bekrachtiging van de overeenkomst tussen de partijen of van de in ar
tikel 24 bedoelde beslissing of kennisgeving. 

Artikel24, tweede lid, van deArbeidsongevallenwet van 10 april1971 bepaalt dat, 
indien de arbeidsongeschiktheid blijvend is of wordt, een jaarlijkse vergoeding van 
100 %, berekend op het basisloon en de graad van de ongeschiktheid, de dagelijkse ver
goeding vervangt vanaf de dag waarop de ongeschiktheid een bestendig karakter ver
toont en dat vertrekpunt vastgesteld wordt bij een overeenkomst tussen de partijen 
of bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. 

Onder de notie "een in kracht van gewijsde gegane beslissing" verstaan moet wor
den een in kracht van gewijsde gegane beslissing die de elementen vastlegt nodig voor 
de berekening van de verschuldigde arbeidsongevallenvergoedingen, waartoe in ie
der geval de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid behoort. 

Het arbeidshof bijgevolg de artikelen 72 en 24 van de Arbeidsongevallenwet van 10 
april1971 schendt door te beslissen dat onder de notie "een in kracht van gewijsde 
gegane beslissing" verstaan moet worden een in kracht van gewijsde gegane beslis
sing die "de datum van de consolidatie en aileen de datum van de consolidatie" vast
legt, 

zodat het arbeidshof niet wettig de oorspronkelijke vordering van eiser wegens laat
tijdigheid onontvankelijk kon verklaren (schending van de artikelen 72 en 24 van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971) : 

Overwegende dat, krachtens artikel 72 van de Arbeidsongevallenwet, de 
eis tot herziening van de vergoedingen, gegrond op een wijziging van het ver
lies van arbeidsgeschiktheid van de getroffene of op zijn overlijden aan de 
gevolgen van het ongeval, kan worden ingesteld binnen de drie jaar die vol-
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gen op de datum van de homologatie Qf de bekrachtiging van de overeen
komst tussen de partijen of van de in artikel 24 bedoelde beslissing; 

Overwegende dat, krachtens artikel 24, tweede lid, van de Arbeids
ongevallenwet, indien de arbeidsongeschiktheid van de getroffene blijvend 
is ofwordt, eenjaarlijkse vergoeding van 100 pet., berekend op het basis
loon en de graad van ongeschiktheid, de dagelijkse vergoeding voor tijde
lijke arbeidsongeschiktheid vervangt vanaf de dag waarop de ongeschikt
heid een bestendig karakter vertoont; dat dit vertrekpunt wordt vastgesteld 
bij een overeenkomst tussen de partijen ofbij een in kracht van gewijsde ge
gane beslissing; 

Overwegende dat deze beslissing de beslissing is die over het recht op de 
arbeidsongevallenvergoeding uitspraak doet en met name over de omzet
ting van de dagelijkse vergoeding wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid in 
eenjaarlijkse vergoeding wegens blijvende arbeidsongeschiktheid; dat die uit
spraak niet aileen het vertrekpunt van de blijvende arbeidsongeschikt
heid bepaalt, maar ook het vertrekpunt van die jaarlijkse vergoeding ter ver
vanging van de dagelijkse vergoeding, welke data onafscheidelijk met elkaar 
verbonden zijn; 

Dat voornoemde beslissing derhalve de beslissing is waarbij uitspraak wordt 
gedaan over het recht van de getroffene op een j aarlijkse vergoeding als be
paald door de Arbeidsongevallenwet; 

Dat hieruit volgt dat, bij ontstentenis van homologatie ofbekrachtiging van 
de in artikel 24 bedoelde overeenkomst, wanneer de consolidatiedatum reeds 
in een vroeger, zelfs in kracht van gewijsde getreden beslissing is bepaald, 
de herzieningstermijn slechts begint te lopen vanaf de datum dat het von
nis of arrest dat de overige elementen ter berekening van de jaarlijkse 
arbeidsongevallenvergoeding zoals de graad van arbeidsongeschiktheid en 
het basisloon bepaalt, in kracht van gewijsde is gegaan; 

Overwegende dat het arrest de aanvang van de in artikel 72 van de 
Arbeidsongevallenwet bedoelde herzieningstermijn bepaalt op het ogen
blik dat het tussenarrest van 21 juni 1990, dat de consolidatiedatum be
paalt op 1 juni 1987 en een deskundigenonderzoek beveelt omtrent de graad 
van de blijvende arbeidsongeschiktheid van eiser, in kracht van gewijsde is 
gegaan; dat het arrest op die grand de vordering van eiser wegens laattij
digheid niet ontvankelijk verklaart; 

Dat het arrest aldus de in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt 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 vernietigde arrest; gelet op 
artikel 68 van de Arbeidsongevallenwet, veroordeelt verweerster in de kos
ten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel. 

4 september 2000 - 3e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Boes, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal- Ad
vocaten: mrs. Van Eeckhoutte en Simont. 
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Nr. 439 

28 KAMER - 5 september 2000 

1 o BRANDSTICHTING - VERNIELING DOOR ONTPLOFFING- VERZACHTENDE OMSTANDIG

HEDEN- CORRECTIONALISERING- TOEPASSING. 

2° CASSATJEBERQEP- STRAFZAKEN- TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKE

NING- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- DUUR, BEGIN EN EINDE - TOEPASSING. 

1 o Het vernielen of pogen te vernielen van een gebouw door ontploffing wordt, gelet op 
de nauwe band tussen, enerzijds, artikel 520 Strafwetboek en, anderzijds, de arti
kelen 510 tot 519 Strafwetboek, gelijkgesteld met het vernielen ofpogen te vernie
len van een gebouw door brandstichting, zodat artikel2, derde lid, 4°, Wet Verzach
tende Omstandigheden, dat enkel verwijst naar de misdaad bedoeld in artikel510 
Strafwetboek, ook van toepassing is op de misdaad bedoeld in artikel 520 Strafwet
boek. 

2° Artikel 373 Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de termijn om cassatieberoep 
in te stellen voor de veroordeelde vijftien vrije dagen bedraagt na de dag waarop het 
arrest v66r hem is uitgesproken, zodat de voorziening, die ingesteld werd de zes
tiende dag na de uitspraak van de bestreden beslissing, tijdig is (1). 

(H ... ) 

ARREST 

(A.R. P.98.0835.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 mei 1998 door het Hof 
van Beroep te Antwerpen gewezen; 

I. Op de voorziening van D.H. als beklaagde : 
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen ei

ser ingestelde strafvordering : 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 

schending van de bevoegdheidsregeling in strafzaken, zoals die voortvloeit uit o.m. 
artikel 150 van de Grondwet en van de artikelen 1 en 7 van het Stra:furetboek en van 
artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden, 

doordat het hofvan beroep verzoeker schuldig bevonden en veroordeeld heeft voor 
de misdaad, omschreven in artikel 520 van het Stra:furetboek, welke misdaad bij de 
correctionele rechtbank en het hofvan beroep, onder aanneming van verzachtende om
standigheden, aangebracht was door een beschikking van de raadkamer van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Antwerpen van 25 september 1995, 

terwijl artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867 de aanvaarding van verzachtende 
omstandigheden en verwijzing naar de correctionele rechtbank slechts toestaat voor 
misdaden, die in dat artikel uitdrukkelijk zijn omschreven (nl. "aileen in devol
gende gevallen, 1 o als de in de wet bepaalde straf twintig jaar dwangarbeid niet te ho
ven gaat" en voor een aantal artikelsgewijs aangegeven misdaden, waarop een ho
gere straf staat); het vernielen van onroerende goederen door het veroorzaken van een 

(1) Zie Cass., 21 maart 1996, A.R. P.96.0083.N, nr. 103; DECLERCQ, R., Beginselen van Straf
rechtspleging, 2de editie 1999, nr. 2248, p. 954; SoNCK, S., Cassatieberoep in strafzaken, Mys & 
Breesch 1999, p. 17. 
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ontploffing, zoals bedoeld in artikel 520 van het Strafwetboek, niet als uitzondering 
in die bepaling vermeld wordt; bedoeld artikel520 nochtans, door verwijzing naar "de 
vorige artikelen" - en met name dus naar artikel 513 - levenslange dwangarbeid 
stelt op het veroorzaken van een ontplo:ffing in een onroerend goed, waar de dader moest 
vermoeden dat zich daar een of meer personen in bevonden, van zodra die misdaad 
wordt gepleegd bij nacht, hetgeen het Hof heeft vastgesteld, 

zodat de rechtbank en het hof van beroep zich onbevoegd hadden dienen te ver
klaren om van het bij hen aangebrachte misdrijf kennis te nemen, zoals zij trou
wens op de rechtstreekse dagvaarding, uitgebracht namens verzoeker, eveneens heb
ben gedaan: 

Overwegende dat eiser wordt vervolgd wegens het vernielen van een on
roerend goed door het veroorzaken van een ontploffing, bij nacht en met ver
wondingen aan drie personen, terwijl hij moest vermoeden dat zich perso
nen in de vernielde plaats bevonden op het ogenblik van de feiten; 

Overwegende dat, gelet op de nauwe band tussen, enerzijds, artikel 520 
Strafwetboek en, anderzijds, de artikelen 510 tot 519 Strafwetboek, het ver
nielen of pogen te vernielen van een gebouw door ontploffing, gelijkgesteld 
wordt met het vernielen of pogen te vernielen van een gebouw door brand
stichting; 

Overwegende dat hieruit volgt dat artikel2, derde lid, 4°, Wet Verzach
tende Omstandigheden, dat enkel verwijst naar de misdaad bedoeld in ar
tikel510 Strafwetboek, oak van toepassing is op de misdaad bedoeld in ar
tikel 520 Strafwetboek; 

Dat het middel faalt naar recht; 

II. Op de voorziening van D.H. als burgerlijke partij : 

A. Over het door F.B. opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid van 
de voorziening : de voorziening is laattijdig : 

Overwegende dat artikel 373 Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de 
termijn om cassatieberoep in te stellen vijftien vrije dagen bedraagt na de 
dag waarop het arrest voor hem is uitgesproken; 

Overwegende dat eiser op 28 mei 1998 cassatieberoep heeft ingesteld, het
zij de zestiende dag na de uitspraak van de bestreden beslissing; 

Dat de voorziening tijdig is ingesteld; 

Dat het middel van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangeno
men; 

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

5 september 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - ver
slaggever : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat
generaal- Advocaten: mrs. E. Boutmans en P. Janssens, Antwerpen. 
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Nr. 440 

28 KAMER - 5 september 2000 

1 o DOUANE EN ACCIJNZEN- INVORDERING TOT BETALING VAN ONTDOKEN INVOER
RECRTEN- BURGERLIJKE-PARTIJSTELLING EN VORDERING TOT GERECRTELIJK ONDERZOEK 
- BEVOEGDHEID TOT RET UITOEFENEN VAN DE STRAFVORDERING- TOEPASSING. 

2° STRAFVORDERING- BEVOEGDREID TOT RET UITOEFENEN VAN DE STRAFVORDE
RING- DOUANE EN ACCIJNZEN- INVORDERING TOT BETALING VAN ONTDOKEN INVOERRECR
TEN- BURGERLIJKE-PARTIJSTELLING EN VORDERING TOT GERECRTELIJK ONDERZOEK- TOE
PASSING 

3° VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN- GEBRUIK VAN VALSE STUK
KEN MET RET OOGMERK INVOERRECRTEN TE ONTDUIKEN- DOUANE EN ACCIJNZEN- IN
VORDERING TOT BETALING VAN ONTDOKEN INVOERRECHTEN- BURGERLIJKE-PARTIJSTELLING 
EN VORDERING TOT GERECRTELIJK ONDERZOEK- BEVOEGDREID TOT RET UITOEFENEN VAN 
DE STRAFVORDERING- TOEPASSING. 

1 o, 2° en 3° De omstandigheid dat aan de oorsprong van een klacht met burgerlijke
partijstelling van de benadeelde en de daaropvolgende vordering tot gerechtelijk on
derzoek een invordering tot betaling van ontdoken invoerrechten van het Ministe
rie van Financien, Bestuur der Douane en Accijnzen, ligt, brengt niet mee dat het 
onderzochte misdrijf van gebruik van valse stukken, zoals bepaald in artikel 197 
Strafwetboek, slechts op vordering van voormeld bestuur kan worden vervolgd. (Artt. 
197 Sw.; 202 en 281 A.W.D.A.) 

(R. .. ) 

ARREST 

(A.R. P.00.0948.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 mei 2000 gewezen door 
het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling; 

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

A In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij het on
derzoek regelmatig wordt bevonden en de strafvordering ontvankelijk wordt 
verklaard: 

Over een eerste grief: niet-toepassing van de artikelen 202 en 281 AWDA: 

Overwegende dat de omstandigheid dat aan de oorsprong van een klacht 
met burgerlijke-partijstelling van de benadeelde en van de daaropvol
gende vordering tot gerechtelijk onderzoek een invordering ligt van het Mi
nisterie van Financien, Bestuur der Douane en Accijnzen, tot betaling van 
ontdoken invoerrechten, niet meebrengt dat het onderzochte misdrijfvan ge
bruik van valse stukken, zoals bepaald in artikel 197 Strafwetboek, slechts 
op vordering van voormeld bestuur kan worden vervolgd; 

Dat de grief faalt naar recht; 

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 
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5 september 2000 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat
generaal- Advocaten: mrs. T. Ickmans en E. Neuts, Tongeren. 

Nr. 441 

2• KAMER - 5 september 2000 

1 o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKE
NING- STRAFVORDERING- GEEN EINDBESLISSING, TOCH ONMIDDELLIJK VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP- INVERDENKINGGESTELDE- BESLISSING VAN DE KAMER VAN INBESCHUL
DIGINGSTELLING- BETWISTING OMTRENT RET BESTAAN VAN VOLDOENDE BEZWAREN- ONT
V ANKELIJKHEID. 

2° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP 
- ALGEMEEN- STRAFVORDERING- BESLISSINGEN VATBAAR OF (EN) NIET VATBAAR VOOR ON
MIDDELLIJK CASSATIEBEROEP- BESLISSING VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTEL
LING- BETWISTING OMTRENT RET BESTAAN VAN VOLDOENDE BEZW AREN- ONTV ANKELIJK
HEID. 

3° ONDERZOEKSGERECHTEN- HOGER BEROEP TEGEN BESCIDKKINGEN VAN DE RAAD
KAMER- INVERDENKINGGESTELDE - DRAAGWIJDTE. 

4 o HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- BESLISSIN
GEN EN PARTIJEN- BESCIDKKING VAN DE RAADKAMER- INVERDENKINGGESTELDE- DRAAG
WIJDTE. 

1°, 2°, 3° en 4° Krachtens artikel416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, is on
middellijk cassatieberoep toegelaten ook in het geval van onregelmatigheid, ver
zuim of nietigheid van het verwijzingsarrest van de hamer van inbeschuldiging
stelling. Geen onregelmatigheid, verzuim ofnietigheid van de verwijzingsbeschikking 
in de zin van artikel 35, § 2, Wetboek van Strafvordering, wordt evenwel opgewor
pen wanneer de kritiek op de motivering van deze beschikking erop neerkomt al
leen het bestaan van voldoende bezwaren te betwisten (1). 

(R ... ) 

ARREST 

(A.R. P.00.0988.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 mei 2000 gewezen door 
het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling; 

Gelet op de memories die aan dit arrest zijn gehecht en daarvan deel uit
maken; 

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij eiser we
gens de telastlegging A naar de correctionele rechtbank wordt verwezen : 

(1) Zie Cass., 11 jan. 2000, A.R. P.99.0905.N, nr. 20, met conclusie van het openbaar ministe
rie en noot 2; 27 juni 2000, A.R. P.00.0833.N, nr. 407, en de af:Wijkende stelling in Cass., 7 juni 2000, 
A.R. P.00.0668.F; A. MASSET, "Le nouveau reglement de la procedure (articles 127 et 135 nou
veaux C.I.C.) : un an d'application de la reforme Franchimont", P.-oces & Bewijs, p. 23 e.v. 
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Overwegende dat krachtens artikel 416, tweede lid, Wetboek van Straf
vordering, onmiddellijk cassatieberoep toegelaten is ook in het geval van on
regelmatigheid, verzuim of nietigheid van het verwijzingsarrest van de ka
mer van inbeschuldigingstelling; 

Overwegende dat even wei geen onregelmatigheid, verzuim of nietigheid 
van de verwijzingsbeschikking in de zin van artikel 135, § 2, Wetboek van 
StrafVordering, wordt opgeworpen wanneer de kritiek op de motivering van 
deze beschikking erop neerkomt aileen het bestaan van voldoende bezwa
ren te betwisten; dat de voorziening en de ter staving daarvan aange
voerde middelen in zoverre niet ontvankelijk zijn; 

Over het eerste middel : 

Overwegende dat het middel dat formeel een motiveringsgebrek aan
voert, in werkelijkheid opkomt tegen de beslissing over het bestaan van vol
doende bezwaren; 

Dat het middel om bovenvermelde redenen niet ontvankelijk is; 

Over het tweede en het derde middel : 

Overwegende dat artikel 6 E.V.R.M. in de regel niet van toepassing is op 
de rechtspleging voor de onderzoeksgerechten; dat de middelen, in zoverre 
deze een miskenning van de redelijke termijn of van de eerlijke procesvoe
ring aanvoeren, falen naar recht; 

Overwegende dat, voor het overige, de omstandigheid dat de zaak meer
dere malen voor uitspraak werd uitgesteld noch de omstandigheid dat met 
toepassing van artikel 779, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, een der rech
ters aileen voor de uitspraak door een andere werd vervangen, een misken
ning van het recht van verdediging oplevert; 

Dat de middelen in zoverre eveneens falen 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 gericht is tegen de beslissing waarbij eiser we
gens de telastleggingen B en C buiten vervolging wordt gesteld : 

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

C. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing dat verweerster 
niet tot schadevergoeding kan worden veroordeeld : 

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, niet 
blijkt dat de voorziening werd betekend; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk is; 

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

5 september 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - 1kr
slaggever : de h. Maffei - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat
generaal - Advocaat : mr. M. Feyaerts, Leuven. 
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Nr. 442 

2• KAMER - 5 september 2000 

REGELING VAN RECHTSGEBIED- STRAFZAKEN- TUSSEN ONDERZOEKSGERECHT EN 
VONNISGERECHT- VERSCHILLENDE MISDRIJVEN. SAMENHANG- VERWIJZING VOOR MISDRIJ
VEN BEHORENDE TOT DE BEVOEGDREID VAN DE POLITIERECHTBANK EN TOT DEZE VAN DE COR
RECTIONELE RECHTBANK- VERWERPING VAN DE SAMENHANG DOOR RET VONNISGERECHT
VERNIETIGING VAN DE VERWIJZINGSBESCHIKKING IN ZOVERRE ZIJ DE MISDRIJVEN VER
WIJST WAARVOOR DE SAMENHANG IS VERWORPEN- VERWIJZING NAAR DE BEVOEGDE PRO
CUREUR DES KONINGS. 

Wanneer het hof van beroep, dat tijdens de rechtspleging in hoger beroep tegen het von
nis van de correctionele rechtbank, ingevolge een eerdere beschikking van de raad
kamer kennis neemt van misdrijven, die behoren tot de bevoegdheid van de politierecht
bank, op grond van hun samenhang met misdrijven die behoren tot de bevoegdheid 
van de correctionele rechtbank, de samenhang verwerpt en zich bijgevolg onbe
voegd verklaart voor de misdrijven die omwille van de samenhang naar dit vonnis
gerecht verwezen werden, vernietigt het Hof, dat kennisneemt van een verzoek tot re
geling van rechtsgebied, de beschikking van de raadkamer in zoverre de beklaagde 
wegens deze laatste misdrijven naar de correctionele rechtbank wordt verwezen, 
waarna het de aldus beperkte zaak naar de bevoegde procureur des Konings ver
wijst. (Art. 525 Sv.) (1) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL T. M ... ) 

ARREST 

(A.R. P.00.1048.N) 

· HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift van de procureur-generaal bij het 
Hofvan Beroep te Brussel, dat aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uit
maakt; 

Overwegende dat bij beschikking van de raadkamer van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Leuven van 27 november 1998 de beklaagde naar de cor
rectionele rechtbank werd verwezen wegens de telastleggingen A, B, C, D en 
E en, bij samenhang, wegens de telastleggingen F tot en met N; 

Overwegende dat het Hofvan Beroep te Brussel bij arrest van 22 decem
ber 1999 zich onbevoegd heeft verklaard om kennis te nemen van de te
lastleggingen F tot en met N op grond dat de samenhang met de telastleg
gingen A, B, C, Den E niet bestaat; 

Overwegende dat tegen de beschikking van de raadkamer van 27 novem
ber 1998 alsnog geen rechtsmiddel kan worden aangewend; dat het arrest 
van 22 december 1999 in kracht van gewijsde is gegaan; 

Dat er een onderlinge tegenstrijdigheid bestaat tussen de beschikking van 
de raadkamer en het arrest van 22 december 1999 waardoor een geschil van 
rechtsmacht is ontstaan dat de rechtsgang belemmert; 

Dat geen samenhang lijkt te bestaan tussen de telastleggingen A, B, C, D 
en E en de telastleggingen F tot en met N die tot de bevoegdheid van de 
politierechtbank behoren; 

(1) Zie Cass., 11 dec. 1973, A. C., 1974, p. 411. 
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Om die redenen, beslissende bij regeling van rechtsgebied, vernietigt de 
beschikking van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leu
ven van 27 november 1998 in zoverre de beklaagde wegens de telastleggin
gen F tot en met N naar de correctionele rechtbank wordt verwezen; be
veelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beschikking; verwijst de zaak betreffende de telast
leggingen F tot en met N naar de procureur de Konings te Leuven. 

5 september 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - ~r
slaggever : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat
generaal. 

Nr. 443 

28 KAMER - 6 september 2000 

1° VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING -ALGEMEEN- VEROORDELING- TOET
SING VAN HET HOF- ONMOGELIJKHEID- CASSATIE MET VERWIJZING. 

2° VERWIJZING NA CASSATIE - STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- VEROORDELING

VERJARING- TOETSING VAN HET HOF- ONMOGELIJKHEID - CAS SA TIE MET VERWIJZING. 

1 o en 2° Wanneer de bestreden beslissing de beklaagde veroordeelt zonder opgave van 
de datum van het misdrijf of van het tijdvak waarbinnen het werd gepleegd, en het 
Hof op grand van de processtukken waarop het vermag acht te slaan, onmogelijk kan 
nagaan of de strafuordering al dan niet was verjaard, vernietigt het Hof de veroor
delende beslissing met verwijzing (1). (Art. 149 Gw.; artt. 21, 22, 23 en 24 V.T.Sv.) 

(P ... T. L ... E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.0310.F) 

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 19 januari 2000 gewe
zen door het Hof van Beroep te Luik; 

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de straf
vordering, met name : 

1. de beslissing waarbij eiser vrijgesproken wordt van de telastlegging A1 : 
Overwegende dat de voorziening, bij gebrek aan belang, niet ontvanke

lijk is; 
2. de beslissing waarbij eiser veroordeeld wordt wegens de telastlegging 

B2: 

Overwegende dat de strafrechter, wanneer hij een aan een beklaagde ten 
laste gelegd misdrijfbewezen verklaart, opgave moet doen van de datum van 
het misdrijf of van het tijdvak waarbinnen het werd gepleegd; 

(1) Zie Cass., 19 nov. 1985, A.R. 9613, nr. 187, en 3 jan. 1995, A.R. P.94.0987.F, nr. 4. 
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Overwegende dat het arrest, met verwijzing naar de tekst van de dag
vaarding, zich ertoe beperkt de telastlegging bewezen te verklaren "'en temps 
non prescrit' en uiterlijk op 11 juli 1995"; dat het Hofbijgevolg onmogelijk 
kan nagaan of de strafvordering aldan niet was verjaard op de dag van de 
uitspraak van de veroordeling; 

Dat, in zoverre, het middel gegrond is; 

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

Overwegende dat de vernietiging, op eisers niet beperkte voorziening, van 
de veroordelende beslissing op de strafvordering, de vernietiging mee
brengt van de eindbeslissingen op de door de verweerders tegen hem inge
stelde burgerlijke rechtsvorderingen, die het gevolg zijn van de eerstge
noemde beslissing; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het ei
ser vrijspreekt van de telastlegging A1; beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; laat 
de kosten ten laste van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van Beroep te Brussel. 

6 september 2000 - 2° kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Fettweis - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Draps. 

Nr. 444 

2e KAMER - 6 september 2000 

1° MACHTEN- RECHTERLIJKE MACHT- STEDENBOUW- VORDERING TOT HERSTEL VAN 
PLAATS IN DE VORIGE STAAT- BEOORDELING DOOR DE RECHTER- GRENZEN. 

2° STEDENBOUW- HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN MEER
WAARDE- VORDERING TOT HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT- BEOORDELING DOOR 
DE RECHTER- GRENZEN. 

1 o en 2° De Rechterlijke Macht is bevoegd om, bij een stedenbouwkundig misdrijf, de 
vordering van de afgevaardigde ambtenaar tot herstel van de plaats in de vorige staat 
op haar externe en interne wettigheid te onderzoeken en na te gaan of zij in over
eenstemming is met de wet of op machtsoverschrijding of -afwending berust, maar 
het staat niet aan de rechter de opportuniteit van een dergelijke vordering te beoor
delen (1). (Art. 67, § 1, besl. Waalse Gewestexecutieve 14 mei 1984; art. 155, § 2, 
W.W.R.O.S.P.) 

(1) Zie Cass., 18 okt. 1995, A.R. P.95.0414.F, nr. 442. 
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(G ... EN P ... T. G ... EN B. .. ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.0505.F) 

Nr. 444 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 februari 2000 gewe
zen door het Hofvan Beroep te Brussel, uitspraak doende als rechtscol
lege waarnaar de zaak is verwezen; 

Gelet op het arrest van 28 april 1999 van het Hof; 
I. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen op de straf

vordering, met name : 
A. die welke de opschorting bevelen, gedurende een periode van vijf jaar, 

van de uitspraak van de aan de eisers op te leggen veroordeling en ze ver
oordelen in de kosten van beide instanties, alsook, met toepassing van ar
tikel 91 van het koninklijk besluit van 28 december 1950, tot betaling van 
een vergoeding van 1. 000 frank : 

Overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissingen overeenkomstig 
de wet zijn gewezen; 

B. die welke hen, ten aanzien van de eisers, veroordeelt om de plaats in 
zijn vorige staat te herstellen : 

Overwegende dat de Rechterlijke Macht bevoegd is om de externe en in
terne wettigheid te onderzoeken van de vordering die de afgevaardigde amb
tenaar heeft ingesteld overeenkomstig artikel 67, § 1, oud, van het Waals Wet
hoek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, alsook om na 
te gaan of zij in overeenstemming is met de wet of op machtsoverschrijding 
of -afwending berust, maar het niet aan de rechter staat de opportuniteit van 
een dergelijke vordering te beoordelen; 

Overwegende dat het arrest, in antwoord op de in het middel weergege
ven conclusie waarin de eisers de door de gemachtigde ambtenaar inge
stelde vordering tot herstel van de plaats in haar vorige staat als willekeu
rig en ongegrond aanmerkten, vermeldt "dat de gemachtigde ambtenaar van 
het Waalse Gewest, in zijn verklaring van 13 maart 1992, erop heeft gewe
zen dat 'de wijze van herstel waarvoor geopteerd werd, uiteraard artikel67, 
§ 1 (thans 155, § 2) is, met name het herstel van de plaats in haar vorige staat 
binnen een termijn van een jaar'; dat de rechter de door de bevoegde ad
ministratie gekozen wijze van herstel moet toewijzen, zonder dat hij de op
portuniteit van die keuze vermag te beoordelen; (. .. ) dat de interne en ex
terne wettigheid van de beslissing van de administratie niet met goed gevolg 
kan worden betwist, aangezien zij door de bevoegde gemachtigde ambte
naar is genomen in overeenstemming met de terzake geldende wetgeving, 
en verantwoord wordt door de aard van het gepleegde misdrijf (behoud van 
een gebouw in een groene zone); (. .. ) dat de eerste rechter bijgevolg te
recht heeft bevolen de plaats in haar oorspronkelijke staat te herstellen; dat 
hij evenwel verzuimd heeft hiervoor een termijn te bepalen, die niet lan
ger mag zijn dan een jaar"; dat de appelrechters, die inzonderheid vaststel
len dat die vordering gegrond is op de aard van het misdrijf, hun beslis
sing aldus met redenen omkleden en hun beslissing naar recht verantwoorden; 

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

6 september 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal - Advocaat : mr. A. della Faille, Nijvel. 

Nr. 445 

2e KAMER - 6 september 2000 

1 o CASSATIE - VERNIETIGING. OMVANG- STRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING- BEKLAAGDE. 

2° CASSATIE- VERNIETIGING. OMVANG- STRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING- BURGERLIJKE PARTIJ. 

3° CASSATIE- VERNIETIGING. OMVANG- STRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING- BURGERLIJKE PARTIJ- CASSATIE VAN DE EINDBESLISSING OP EEN VAN DE RECHTS
VORDERINGEN- VERNIETIGING VAN DE NIET DEFINITIEVE BESLISSING OP DE ANDERE VOR
DERING- VOORWAARDEN. 

1 o en 2° Wanneer het Hof, in het beschikkend gedeelte van een arrest, de bestreden be
slissing vernietigt, doet het noodzakelijkerwijs en ongeacht de gebruikte bewoordin
gen uitspraak binnen de grenzen van de cassatieberoepen en, t.a.v. de burgerlijke 
rechtsvorderingen, blijft de vernietiging noodzakelijkerwijs binnen de grenzen van 
de middelen op grand waarvan ze is uitgesproken (1). 

3° Vernietiging, op het cassatieberoep van eiser, in zijn hoedanigheid van beklaagde en 
van burgerlijke partij, van de eindbeslissing op de vordering die hij in de hoeda
nigheid van burgerlijke partij tegen een beklaagde heeft ingesteld, leidt tot vernie
tiging van de niet definitieve beslissing op de tegen hem, in de hoedanigheid van be
klaagde, door een andere burgerlijke partij ingestelde rechtsvordering, wanneer die 
beslissing op dezelfde gronden onwettig is, oak al heeft eiser, aangezien het cassatie
beroep tegen die laatste beslissing vooralsnog niet ontvankelijk is, afstand gedaan 
van zijn tegen die laatste beslissing ingestelde cassatieberoep zonder erin te berus
ten (2). 

(S ... E.A. T. C .. E.A) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.0539.F) 

RET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 22 februari 2000 in ho
ger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te B., uitspraak doende 

(1) Cass., 1 dec. 1993, A.R. P.93.0490.F, nr. 492. 

(2) Zie Cass., 21 okt. 1987, A.R. 5771, nr. 103; 8 maart 1998, A.R. 1521, nr. 420; 12 sept. 1989, 
A.R. 3111, nr. 25; 16 juni 1999, A.R. P.98.1528.F, nr. 364. 

-,--o-::----------o , ____ - -
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als rechtscollege waarnaar de zaak is verwezen; I. In zoverre de voorzie
ningen gericht zijn tegen de beslissingen op de door verweerder ingestelde 
burgerlijke rechtsvorderingen : 

Over het middel : schending van de artikelen 199, 200, 202, 203bis, 204 en 427 van 
het Wetboek van 8trafVordering, 2, 807, 1042 en 1068, eerste lid, van het Gerechte
lijk Wetboek, en 149 van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis, uitspraak doende op verwijzing na gedeeltelijke ver
nietiging van het vonnis van 5 mei 1998 van de Correctionele Rechtbank te C. door 
het arrest van 17 februari 1999 van het Hof (P.98.0908.F), beslist dat de (eerste) ver
weerder geen fout heeft gemaakt die met het ongeval verband houdt en de burger
lijke beschikkingen van het beroepen vonnis bevestigt (= het vonnis van 14 mei 1997 
van de Politierechtbank van C.), meer bepaald die welke de door de eisers tegen de 
verweerders ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen ongegrond verklaart en de (eer
ste) eiser veroordeelt tot volledig herstel van verweersters schade; en doordat het al
dus beslist op grond: "dat de aanhangigmaking van de zaak bij die rechtbank be
perkt is tot de burgerlijke rechtsvorderingen die, enerzijds, door T.S., de n.v. G.A., en 
de n.v. Z. tegen R.C., en, anderzijds, door de n.v. 8. tegen T.8. zijn ingesteld, be
halve in zoverre de eerste rechter vastgesteld heeft dat S. een fout heeft begaan die 
in een oorzakelijk verband staat met het ongeval en met de schadelijke gevolgen er
van"; "dat definitief is beslist dat 8. (thans de eerste eiser) een fout heeft begaan die 
in een oorzakelijk verband staat met het ongeval; dat dus aileen nog de vraag rest of 
C. eveneens gedeeltelijk aansprakelijk kan worden gesteld en ofhij bijgevolg een fout 
heeft begaan die in een oorzakelijk verband staat met het ongeval"; "dat duidelijk is 
dat, wat punt 4 betreft, de wetgever, door te verbieden op autosnelwegen te parke
ren of stil te staan, de bedoeling heeft gehad de opzettelijke daad en niet, zoals te de
zen, de onopzettelijke stilstand te verbieden (. .. ); dat nooit is betwist dat C. de door 
hem bestuurde sleep van voertuigen onopzettelijk tot stilstand heeft gebracht; dat, wat 
artikel 24 betreft, uit het dossier volgt dat, gelet op de feitelijke omstandigheden, C. 
niet anders kon handelen; dat, gelet op het feit dat de plaats van het ongeval een zeer 
belangrijk kruispunt van autosnelwegen was met twee rijstroken in de richting van 
Parijs en drie in de richting van La Louviere en Mignault, dat de autosnelweg zeer 
goed verlicht was en dat de betrokkene zijn voertuig op de gearceerde rijstrook had 
geplaatst, hij zijn voertuig nergens heeft geplaatst waar het kennelijk een gevaar kon 
betekenen voor de andere weggebruikers, aangezien het voertuig het verkeer aan beide 
zijden van de rijbaan slechts in zeer beperkte mate belemmerde; (. .. ) dat het (ten slotte) 
evenmin bewezen is dat C. zich niet zou hebben gedragen naar het bepaalde in de ar
tikelen 31, 32 en 51 van het Wegverkeersreglement; dat de verbalisanten immers erop 
wijzen dat zij, bij hun aankomst op de plaats van het ongeval rond 20.15 uur, heb
ben kunnen vaststellen dat de lichtsignalen van de minimax reeds op lange afstand 
zichtbaar waren en dat de resterende wegmarkeringen zichtbaar waren"; "dat het on
geval dus uitsluitend is veroorzaakt door de onoplettendheid van 8., die zelfs niet heeft 
geremd, wat blijkt uit de afwezigheid van remsporen op het in goede staat verke
rende droge wegdek, en uit de hevigheid van de botsing", 

terwijl, eerste onderdeel, het voormelde vonnis van 5 mei 1998 van de Correctio
nele Rechtbank te C. beslist had dat de aan de (eerste) verweerder ten laste ge
legde overtredingen van de artikelen 21.4 en 24 van het Wegverkeersreglement (zijn 
voertuig te hebben laten stilstaan op een plaats waar het duidelijk een gevaar kon be
tekenen voor de andere weggebruikers) bewezen waren maar dat er geen oorzake
lijk verband bestond tussen die overtredingen en het ongeval; die beslissing, op de voor
ziening van de eisers, is vernietigd, op grond "dat uit de overwegingen (van het vonnis 
van 5 mei 1998 van de Correctionele Rechtbank te C.) niet kan worden afgeleid dat 
de schade, zoals die in concreto heeft plaatsgevonden, zich zonder de fout van de ver
weerder (C.) op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan; dat het bestreden vonnis bij
gevolg niet naar recht is verantwoord" (cf. het arrest van 17 februari 1999 van het Hof 
van Cassatie, blz. 3); het Hof, met andere woorden, geen beslissing heeft vernietigd 
waarin een aan de (eerste) verweerder ten laste gelegde fout bewezen was ver
klaard, maar uitsluitend die waarin elk oorzakelijk verband tussen die fout en het on
geval werd uitgesloten, en die, bijgevolg, de (eerste) eiser volledig aansprakelijk had 
gesteld voor de schade; het beschikkend gedeelte van het arrest van 17 februari 1999 
van het Hof, weliswaar, dat onderscheid blijkbaar niet heeft gemaakt, aangezien het 
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het bestreden vonnis vernietigt, in zoverre dat vonnis uitspraak doet over de bur
gerlijke rechtsvorderingen die, enerzijds, door T.S., de n.v. G.A. en de n.v. Z. tegen R.C., 
en, anderzijds, door de n.v. S. tegen T.S. zijn ingesteld, behalve in zoverre dat von
nis vaststelt dat laatstgenoemde een fout heeft begaan die in een oorzakelijk ver
band staat met het ongeval en met de schadelijke gevolgen ervan"; evenwel, wan
neer het Hof in het beschikkend gedeelte van zijn arrest de bestreden beslissing 
vernietigt, het noodzakelijkerwijs en ongeacht de gebruikte bewoordingen uit
spraak doet binnen de grenzen van de voorzieningen, en de vernietiging, ten aan
zien van de burgerlijke rechtsvorderingen, noodzakelijkerwijs binnen de grenzen blijft 
van de middelen op grand waarvan zij is uitgesproken; de vernietiging, die, zoals te 
dezen, is uitgesproken op grand van een middel dat (uitsluitend) opkwam tegen de be
slissing van het vonnis van de Correctionele Rechtbank te C., die de (eerste) eiser vol
ledig aansprakelijk had gesteld voor het ongeval, en dat tot deling van de aanspra
kelijkheden strekte, zich niet heeft kunnen uitstrekken tot de beschikking van het 
vonnis waarin is beslist dat de (eerste) verweerder een fout had begaan door zijn voer
tuig tot stilstand te brengen op een plaats waar dat duidelijk een gevaar kon bete
kenen voor de andere weggebruikers; het bestreden vonnis, bijgevolg, door te beslis
sen dat de (eerste) verweerder geen fout heeft begaan, de draagwijdte en de gevolgen 
van de vernietiging door het arrest van 17 februari 1999 van het Hof heeft miskend 
en het geheel van de in de aanhef van het middel aangegeven bepalingen heeft ge
schonden, meer bepaald artikel 427 van het Wetboek van Strafvordering, met uit
zondering van artikel149 van de Grondwet; 

tweede onderdeel, de eisers in hun conclusie voor de Correctionele Rechtbank te B. 
(blz. 2), onder de titel "draagwijdte van de gedeeltelijke vernietiging", betoogd had
den: "dat het in hager beroep gewezen vonnis van 5 mei 1998 is vernietigd, in zo
verre het zijn beslissing om C. (thans eerste verweerder) en zijn werkgever, de n.v. S., 
door een ontoereikende motivering van alle aansprakelijkheid had ontslagen; het rechts
college waarnaar de zaak is verwezen, met andere woorden, C. na onderzoek van het 
dossier aansprakelijk kan stellen en de aansprakelijkheden kan verdelen in de door 
dat college wenselijk geachte verhoudingen"; het bestreden vonnis dat verweer, dat 
ertoe strekt het debat te beperken tot de enige vraag of de fout van de (eerste) ver
weerder in een oorzakelijk verband staat tot het ongeval, noch door de hierboven her
haalde redenen noch door enig andere reden beantwoordt; het vonnis bijgevolg niet 
regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet) : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat, wanneer het Hof, in het beschikkend gedeelte van een 

arrest, de bestreden beslissing vernietigt, het noodzakelijkerwijs en onge
acht de gebruikte bewoordingen uitspraak doet binnen de grenzen van de 
voorzieningen en, ten aanzien van de burgerlijke rechtsvordering, de ver
nietiging noodzakelijkerwijs binnen de grenzen blijft van de middelen op grond 
waarvan ze is uitgesproken; 

Overwegende dat de Correctionele Rechtbank te C., in het in hoger be
roep gewezen vonnis van 5 mei 1998, had beslist dat "de aan (verweerder) 
ten laste gelegde overtredingen van de artikelen 21.4 en 24 van het Weg
verkeersreglement ( ... ) feitelijk bewezen zijn maar in geen enkel oorzake
lijk verband staan met het ongeval"; 

Overwegende dat het Hofbeslist "dat uit de overwegingen (van dat von
nis van 5 mei 1998) niet kan worden afgeleid dat de schade, zoals die in con
creto heeft plaatsgevonden, zich zonder de fout van verweerder (R. C.) op de
zelfde wijze zou hebben voorgedaan; dat het vonnis bijgevolg niet naar recht 
is verantwoord", en dat vonnis, op die gronden, in het beschikkend ge
deelte van het arrest van 17 februari 1999 vernietigt, met name "in zo
verre het uitspraak doet over de ( ... ) door T.S., de naamloze vennootschap G.A. 
en de naamloze vennootschap Z. tegen R.C. ingestelde burgerlijke rechts
vorderingen", op grond van het door de laatstgenoemden aangevoerde mid
del, dat opkwam tegen de beslissing van dat vonnis om eiser volledig aan
sprakelijk te stellen voor het ongeval en dat strekte tot deling van de 
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aansprakelijkheid tussen die eiser en verweerder; dat de vernietiging bin
nen de grenzen van het middel is gebleven en zich dus niet kon uitstrek
ken tot het beschikkend gedeelte van dat vonnis, waarin de voormelde over
tredingen jegens eiser bewezen worden verklaard; 

Overwegende dat het thans bestreden vonnis, bijgevolg, door te beslis
sen dat verweerder geen fout heeft begaan, de draagwijdte en de gevolgen 
van de bij het arrest van 17 februari 1999 uitgesproken vernietiging mis
kent en zijn beslissingen op de door de eisers tegen verweerder ingestelde 
burgerlijke rechtsvorderingen derhalve niet naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
II. In zoverre de voorziening van eiser gericht is tegen de beslissing op de 

tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering : 
Overwegende dat eiser afstand doet van zijn voorziening zonder erin te be

rusten; 
Overwegende, evenwel, dat de hierna uit te spreken vernietiging, op de 

voorzieningen van eiser en van de naamloze vennootschappen G.A. en Z., van 
de beslissingen op de door hen tegen verweerder ingestelde burgerlijke rechts
vorderingen, de vernietiging meebrengt van de niet definitieve beslissing op 
de door verweerster tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering, die 
op dezelfde gronden onwettig is, ook al is de voorziening tegen die beslis
sing vooralsnog niet ontvankelijk en heeft eiser afstand gedaan van zijn te
gen die beslissing ingestelde voorziening zonder erin te berusten; 

Om die redenen, verleent akte van de afstand van eisers voorziening, in 
zoverre zij gericht is tegen de beslissing op de door verweerster ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering; vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde von
Dis; veroordeelt eiser in de helft van de kosten van zijn voorziening en ver
weerder in de andere helft; veroordeelt verweerder in de kosten van de voor
zieningen van de eiseressen; verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank 
te Doornik, zitting houdende in hoger beroep. 

6 september 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter -
Verslaggeuer : de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal - Aduocaat : mr. De Bruyn. 

Nr. 446 

2e KAMER - 6 september 2000 

1° GERECHTSDEURWAARDER- ARRONDISSEMENTSKAMER VAN DE GERECHTSDEUR
WAARDERS- RAAD- SYNDICUS- BRIEFWISSELING, IN NAAM VAN DE RAAD, MET DE VOOR
ZITTERS VAN DE RECHTBANKEN EN MET DE PROCUREUR DES KONINGS- VORMVEREISTEN
VERMELDING- VERZUIM - GEVOLG. 

zo BEROEPSGEHEIM- GERECHTSDEURWAARDER -ARRONDISSEMENTSKAMER VAN DE GE
RECHTSDEURWAARDERS- RAAD- SYNDICUS- BRIEFWISSELING MET DE GERECHTELIJKE 
OVERHEDEN- SCHENDING VAN HET GEHEIM- BEGRIP. 
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3° ONDERZOEKSGERECHTEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- ONDER
ZOEK- REGELMATIGHEID- TOEZICHT- MID DEL VAN NIETIGHEID- VERWERPING- DRAAG
WI.IDTE. 

4° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- REGELMATIGHEID- KAMER VAN INBESCHULDI
GINGSTELLING- TOEZICHT- MIDDEL VAN NIETIGHEID- VERWERPING- DRAAGWIJDTE. 

5° ONDERZOEKSGERECHTEN- RAADKAMER- REGELING vAN DE RECHTSPLEGING
HOGER BEROEP- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- TERECHTZITTING- PROCES
VERBAAL- GEBREK- GEVOLG. 

1 o en 2° Geen enkele wettelijke bepaling uerplicht de syndicus om in de briefwisse
ling die hij, in naam van de raad van de arrondissementskamer van de gerechts
deurwaarders, aan de gerechtelijke overheid toezendt in antwoord op de door die over
heid bij hem aanhangig gemaakte uordering, te vermelden dat de bij art. 547 
Ger. W. uoorgeschreven uormvereisten zijn vervuld; het niet-uermelden in die brief
wisseling dat de voormelde vormuereisten zijn ueruuld, uolstaat niet om daaruit af 
te leiden dat de syndicus niet in de uitoefening van zijn functies zou hebben gehan
deld toen hij kennisnam van de aangeklaagde onregelmatigheden, en evenmin dat 
de mededeling ervan het beroepsgeheim schendt. (Artt. 542, 543 en 547 Ger.W.; art. 
458 Sw.) 

3° en 4° Uit de omstandigheid alleen dat de kamer van inbeschuldigingstelling een door 
een van de partijen aangevoerd middel van nietigheid als ongegrond verwerpt, kan 
niet worden afgeleid dat de appelrechters geweigerd hebben de regelmatigheid van 
de rechtspleging te onderzoeken.(Art. 235bis Sv.). 

5° Geen enkele wettelijke bepaling verplicht een proces-verbaal op te maken van de te
rechtzitting waarop de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak doet over het met 
toepassing van art. 135 Sv. ingestelde hoger beroep. (Artt. 135, § 3, 217 e.v., en 235bis 
Sv.) 

(M ... ) 

ARREST (uertaling) 

(A.R. P.00.0887.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 april 2000 gewezen door 
de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Luik, uit
spraak doende als rechtscollege waarnaar de zaak verwezen is; 

Gelet op het arrest van het Hof van 9 juni 1999; 
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing die de beroe

pen beschikking vernietigt en tegen die welke verzachtende omstandighe
den ten gunste van eiser aanneemt; 

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

B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen luidens welke 
de vordering tot aanvullende onderzoeksopdrachten niet gegrond is en er vol
doende telastleggingen tegen eiser bestaan : 

Overwegende dat dergelijke beslissingen geen eindbeslissingen zijn in de 
zin van artikel416 van het Wetboek van Stra:fvordering en noch over een ge
schil inzake bevoegdheid noch met toepassing van de artikelen 135 en 235bis 
van dat wetboek uitspraak doen; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk is; 
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C. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing die uitspraak doet 
over door eiser aangevoerde onregelmatigheden, verzuimen of nietigheids
gronden: 

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

zoek ervan een onderzoek van feitelijke gegevens vereist, waarvoor het Hof 
niet bevoegd is; 

Overwegende dat het arrest, voor het overige, in antwoord op de conclu
sie waarin eiser aanvoert dat de brief die door het parket van E. aan de 
syndicus-voorzitter van de kamer van de gerechtsdeurwaarders is toege
zonden, nietig is bij gebrek aan een duidelijke handtekening, beslist "dat uit 
het dossier van het onderzoek en uit de vaststellingen van de kamer van in
beschuldigingstelling volgt dat dit stuk zonder twijfel is ondertekend door 
de substituut van de procureur des Konings P.S. en dat de bestemmeling de 
identiteit van de afzender kende"; 

Overwegende dat de appelrechters, door die vermeldingen die uit hun on
aantastbare beoordeling voortvloeien en op stukken gebaseerd zijn waarop 
het Hof niet vermag acht te slaan, beslist hebben dat er geen twijfel kon be
staan omtrent de identiteit en de hoedanigheid van de ondertekenaar van 
het betwiste stuk; dat zij hun beslissing aldus regelmatig met redenen heb
ben omkleed; 

Dat het middel, wat dat betreft, feitelijke grondslag mist; 
Over het tweede middel : 
Overwegende dat, krachtens de artikelen 542 en 543 van het Gerechte

lijk Wetboek, de raad van de arrondissementskamer van de gerechtsdeur
waarders, met name, als opdracht heeft advies uit te brengen, telkens wan
neer dit van hem wordt gevorderd door de hoven en rechtbanken of door de 
procureur des Konings, over alle geschillen die kunnen rijzen met betrek
king tot gerechtsdeurwaarders of over klachten ofbezwaren betreffende fou
ten die zij in de uitoefening van hun functies hebben begaan; dat aileen de 
syndicus gerechtigd is, in naam van de raad, briefW:isseling te voeren met de 
voorzitters van de rechtbanken en met de procureur des Konings; 

Overwegende dat het middel betoogt dat de kamer van inbeschuldiging
stelling de nietigheid had moeten uitspreken van de brief die de syndicus van 
de kamer van de gerechtsdeurwaarders van V en E., met toepassing van de 
voormelde wetsbepalingen, aan het openbaar ministerie had toegezonden, op 
grond dat die brief niet vermeldt dat het ad vies van de raad was uitge
bracht na verhoor van de verslaggever, beraadslaging en stemming, in over
eenstemming met artikel 54 7 van dat wetboek; 

Maar overwegende dat geen enkele wettelijke bepaling de syndicus ver
plicht om in de briefwisseling die hij, in naam van de raad van de 
arrondissementskamer van de gerechtsdeurwaarders, aan de gerechte
lijke overheid toezendt in antwoord op de door die overheid bij hem aan
hangig gemaakte vordering, te vermelden dat de bij het voormelde artikel 
54 7 voorgeschreven vormvereisten zijn vervuld; 

Dat het louter niet-vermelden in die briefW:isseling dat de voormelde vorm
vereisten zijn vervuld, niet volstaat om daaruit af te leiden dat de syndi
cus niet in de uitoefening van zijn functies zou hebben gehandeld toen hij 
kennisnam van de aangeklaagde onregelmatigheden, en evenmin dat de me
dedeling ervan het bij artikel 458 van het Strafwetboek bestrafte misdrijf op
levert; 
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Overwegende dat het arrest, bijgevolg, zijn beslissing regelmatig met re
denen omkleedt en naar recht verantwoordt, door, zowel op eigen gronden 
als met aanneming van de gronden van het openbaar ministerie, te beslis
sen dat de syndicus van de gerechtsdeurwaarders gehandeld heeft overeen
komstig artikel 29 van het Wetboek van Strafwetboek en dat hij geant
woord heeft op een daad die de procureur des Konings tijdens het 
vooronderzoek heeft gesteld in de uitoefening van de hem bij de artikelen 542, 
2o en 4°, en 543 van het Gerechtelijk Wetboek toegekende bevoegdheden; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 
Over het derde middel : 
Overwegende dat, uit de omstandigheid aileen dat de kamer van inbe

schuldigingstelling een door een van de partijen aangevoerd middel van nie
tigheid als ongegrond verwerpt, niet kan worden afgeleid dat de appel
rechters geweigerd hebben de regelmatigheid van de rechtspleging te 
onderzoeken en aldus artikel 235bis van het Wetboek van StrafVordering heb
ben geschonden; 

Overwegende dat het arrest, in antwoord op de conclusie waarin eiser aan
voert dat een verslag betreffende zijn gerechtsdeurwaarderskantoor nietig 
was omdat het niet was ondertekend, beslist dat er geen grand bestaat om 
de aangevoerde nietigheid uit te spreken, "aangezien dat stuk zonder de min
ste onwettigheid bij het dossier is gevoegd en dat de bodemrechter de be
wijskracht ervan zal moeten beoordelen"; 

Overwegende dat die overwegingen neerkomen op een uitspraak over de 
regelmatigheid van de betwiste akte, door te beslissen dat het door eiser aan
geklaagde verzuim op zich geen nietigheid vormt in de zin van artikel 235bis 
van het Wetboek van StrafVordering, onverminderd de middelen die eiser voor 
de bodemrechters zou willen aanvoeren met betrekking tot de beoor.deling 
van het aldus verkregen bewijs; 

Dat, aldus, het arrest zijn beslissing regelmatig met redenen omkleedt en 
naar recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 
Over het vierde middel : 
Overwegende dat de regels om de zaken in staat van wijzen te stellen voor 

de kamer van inbeschuldigingstelling, vastgelegd zijn in de artikelen 135, § 
3, 217 en 235bis van het Wetboek van StrafVordering; dat artikel 127 van dat 
wetboek betrekking heeft op de regeling van de rechtspleging voor de raad
kamer; 

Overwegende dat geen enkele wettelijke bepaling verplicht een proces
verbaal op te maken van de terechtzitting waarop de kamer van inbeschul
digingstelling uitspraak doet over het met toepassing van artikel 135 van dat 
wetboek ingestelde hager beroep; 

Dat het middel, wat dat betreft, faalt naar recht; 
Overwegende, voor het overige, dat het arrest vermeldt dat het is gewe

zen op 27 april2000, na het horen, door de kamer van inbeschuldigingstel
ling, van het openbaar ministerie in zijn verslag en in zijn vorderingen; 

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. 

6 september 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal - Advocaat: mr. A. Masset, Verviers. 

Nr. 447 

2e KAMER - 6 september 2000 

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE - STRAFZAKEN- ONDERZOEKSRECHTER DIE IN DE
ZELFDE ZAAK HET AMBT VAN OPENBMR MINISTERIE HEEFT UITGEOEFEND- WETTIGHEID. 

2° ONDERZOEKSGERECHTEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- ONDER
ZOEK- CONTROLE VAN DE RECHTSPLEGING- ONREGELMATIGHEID VAN EEN ONDERZOEKS
VERRICHTING- GEVOLG. 

3° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- CON
TROLE VAN DE RECHTSPLEGING- ONREGELMATIGHEID VAN EEN ONDERZOEKSVERRICHTING 
-GEVOLG. 

1 o Een zelfde magistraat kan in een zelfde strafzaak niet optreden als vervolgende par
tij en als rechter (1). (Art. 292 Ger.W.) 

2° en 3° De kamer van inbeschuldigingstelling die tijdens het onderzoek van de re
gelmatigheid van de haar voorgelegde rechtspleging een onregelmatigheid in een 
onderzoeksverrichting vaststelt, moet melding maken van de aan die onregelmatig
heid te verbinden sanctie. (Art. 235bis Sv.) 

(J ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.1325.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 augustus 2000 gewe
zen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hofvan Beroep te B.; 

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing tot handha
ving van de voorlopige hechtenis : 

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 die uitspraak doet 
over de regelmatigheid van de rechtspleging : 

Over het ambtshalve aangevoerde middel : schending van artikel 235bis 
van het Wetboek van StrafVordering : 

(1) Zie Cass., 18 mei 1971 (A. C., 1971, 936). 
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Overwegende dat eiser voor de kamer van inbeschuldigingstelling gecon
cludeerd had tot de niet-ontvankelijkheid van de vervolgingen, inzonder
heid op grond dat de onderzoeksrechter die hem had ondervraagd alvo
rens hem onder aanhoudingsbevel te plaatsen, daarv66r in de zaak het ambt 
van openbaar ministerie had uitgeoefend; 

Overwegende dat een zelfde magistraat, in een zelfde strafzaak, niet als 
vervolgende partij en als rechter kan optreden; 

Overwegende dat de appelrechters, op eisers conclusie waarin hij de voor
noemde cumul aanklaagt, zich ertoe beperkten te antwoorden dat "de on
regelmatigheid van bepaalde, door onderzoeksrechter M. gestelde verrich
tingen niet volstaat om hieruit te concluderen dat de vervolgingen niet 
ontvankelijk zijn"; 

Overwegende dat die grond erop neerkomt te oordelen dat de onregelma
tigheid in het verhoor door de onderzoeksrechter niet het gevolg kan heb
ben dat eiser eraan verleent; dat het arrest, met betrekking tot die daad van 
het vooronderzoek, evenwel verzuimt melding te maken van de sanctie die 
verbonden moet worden aan de vastgestelde onregelmatigheid; dat, aldus, 
de appelrechters artikel 235bis van het Wetboek van Strafvordering schen
den; 

Om die redenen, zonder acht te slaan op de memorie die namens eiser is 
neergelegd en slechts een onleesbare handtekening draagt, zonder vermel
ding van de identiteit en de hoedanigheid van de ondertekenaar, vernie
tigt het bestreden arrest, in zoverre het verzuimt melding te maken van de 
sanctie die verbonden moet worden aan de door dat arrest vastgestelde on
regelmatigheid betreffende het verhoor van eiser door de onderzoeksrech
ter dat aan de uitvaardiging van het aanhoudingsbevel voorafging; ver
werpt de voorziening voor het overige; veroordeelt eiser in drie vierde van 
de kosten van zijn voorziening en laat het overige vierde ten laste van de 
Staat; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 
het gedeeltelijk vernietigde arrest; verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
anders samengestelde kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van 
Beroep te B. 

6 september 2000 - ze kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Batsele - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal. 

Nr. 448 

1 e KAMER - 7 september 2000 

CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN- VORMEN- VORM EN TERMIJN VAN BETEKE
NING EN/OF NEERLEGGING- BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN- BETEKENING IN RET BUI
TENLAND - GEKOZEN WOONPLAATS- KENNIS- BEWIJS. 
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De in het buitenland gedane betekening van de bestreden beslissing is ongedaan in
dien de partij op wier verzoek ze verricht is, de gekozen woonplaats van degene aan 
wie betekend wordt in Belgie kende; het bewijs van die kennis moet worden gele
uerd door de partij die zich erop beroept (1). (Art. 40, vierde lid, Ger.W.) 

(P ... T. DIJKKUILEN BEHEER - B.V NAAR NEDERLANDS RECHT) 

ARREST (uertaling) 

(A.R. C.99.0052.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 februari 1997 gewe
zen door het Hof van Beroep te Luik; 

Over het door verweerster tegen de voorziening opgeworpen middel van 
niet-ontvankelijkheid volgens hetwelk de voorziening niet is betekend aan 
de door haar gekozen woonplaats : 

Overwegende dat verweerster, wier zetel in Nederland gevestigd is, in het 
exploot houdende betekening van het bestreden arrest woonplaats heeft ge
kozen ten kantore van de instrumenterende gerechtsdeurwaarder; dat die 
betekening is geschied aan wijlen Victor Remy, rechtsvoorganger van eise
res; dat de voorziening door laatstgenoemde is ingesteld; 

Overwegende dat artikel 40, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek met 
name bepaalt dat de betekening in het buitenland ongedaan is indien de par
tij op wier verzoek ze verricht is, de gekozen woonplaats van degene aan wie 
betekend wordt, in Belgie bekend is; 

Overwegende dat het bewijs van die kennis dient te worden geleverd door 
de partij die zich erop beroept; dat verweerster niet bewijst dat eiseres de ge
kozen woonplaats kende; 

Dat het middel van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangeno
men; 

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

7 september 2000 - 1 e Kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- \kr
slaggeuer : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, 
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. Draps en Van Ommeslaghe. 

Nr. 449 

1 e KAMER- 7 september 2000 

VERZEKERING- LANDVERZEKERING- VERZWIJGING DOOR DE VERZEKERDE - BEGRIP. 

(1) Zie Cass., 15 mei 1995, A.R. C.94.0398.F, nr. 235, en concl. adv.-gen. J.F. Leclercq. 
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De verzekeringnemer moet bij de verzekeraar een juiste aangifte doen van het risico dat 
hij gedekt wil zien; de niet-aangifte van een omstandigheid die de verzekeraar nor
maal niet kon kennen en die de beoordeling van het risico kon verzwaren, is een ver
zwijging, ook al verkeert de verzekerde te goeder trouw doch ten onrechte in de me
ning dat hij die omstandigheid niet diende aan te geven (1). (Art. 9 Verzekeringswet 
11 juni 1874.) 

(DE BELGISCHE BIJSTAND N.V. T. L ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.99.0122.F) 

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

Over het middel : schending van artikel 9 van de wet van 11 juni 187 4, 

doordat het arrest het beroepen vonnis wijzigt, beslist dat de litigieuze verzeke
ringspolis niet nietig is wegens verzwijging, dat eiseres ertoe gehouden is haar dek
king te verlenen en haar jegens verweerder veroordeelt tot betaling van het be
drag van 732.220 frank, verhoogd met de moratoire intrest tegen de wettelijke 
rentevoet met ingang van 30 aprill992, alsook tot betaling van de kosten, op grond : 
"dat het in de regel aan de verzekeraar staat te bewijzen dat het vroegere schade
geval van zijn verzekerde voor hem een reden zou zijn geweest om het risico niet te 
dekken, indien die schade spontaan was aangegeven ( ... ); dat hij moet bewijzen dat 
die verzwijging of valse verklaring de waardering van het risico heeft verminderd 
ofhet voorwerp ervan zodanig veranderd heeft dat hij, indien hij daarvan kennis 
had gedragen, de overeenkomst niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben ge
sloten ( ... ); dat het door (eiseres) tot staving van de nietigheid van de verzekerings
polis aangevoerde artikel 9 van de wet van 11 juni 1874 vereist dat de verzwij
ging of valse verklaring de omvang van het risico kan veranderen ( .. ); (. .. ) dat te dezen 
erop moet worden gewezen dat de verzekeraar zijn plicht om het bewijs te leve
ren niet is nagekomen; dat (verweer)der immers terecht betoogt dat het door hem 
correct opgemaakte formulier van het verzekeringsvoorstel geen enkele rubriek be
vatte betreffende het bestaan van vorige diefstal(len); ( ... ) dat het ontbreken van elke 
rubriek van die aard impliceert, enerzijds, dat de verzekeraar het bestaan van vroe
gere diefstallen niet zo belangrijk vond dat hij het noodzakelijk oordeelde de voor
waarden van het ter ondertekening voorgelegde contract te moeten wijzigen en, an
derzijds, dat de toekomstige ondertekenaar van de overeenkomst, door geen aangifte 
te doen van een vroeger schadegeval, zich niet schuldig maakte aan verzwijging of 
valse verklaring die de weigering van de verzekeraar om dekking te verlenen op grond 
van artikel 9 van de wet van 11 juni 1874 wettigde; dat de vier, door (eiseres) over
gelegde voorbeelden waarbij zij weigerde in haar dossier dekking te verlenen, geen 
verband houden met de feiten van de zaak en niet van dien aard zijn dat ze de bier
hoven vermelde overwegingen ontkrachten, aangezien het ontbreken van een ru
briek dienaangaande in het ter ondertekening voorgelegde formulier op dat punt vol
doende bewijs oplevert", 

terwijlluidens artikel 9 van de wet van 11 juni 187 4 op de verzekeringen, elke ver
zwijging vanwege de verzekerde, hoewel zij zonder kwade trouw geschied is, de ver
zekering nietig maakt, wanneer zij de waardering van het gevaar vermindert of het 
voorwerp ervan verandert, derwijze dat de verzekeraar, indien hij daarvan ken
nis had gedragen, de overeenkomst niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben aan
gegaan; de verzekerde dus uit eigen beweging de verzekeraar een juist beeld moet 

(1) Cass., 12 juni 1998, A.R. C.97 .0264.F, nr. 308. 
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geven van het risico dat hij gedekt wil zien, zonder dat de verzekeraar zulks dient 
na te gaan; het feit aileen dat in het formulier van het verzekeringsvoorstel geen 
enkele vraag wordt gesteld over een welbepaald punt verweerder niet ontslaat van 
de verplichting om elk gegeven dat daarop betrekking heeft ter kennis te bren
gen; uit dat feit aileen evenmin kon worden afgeleid dat de punten waarover geen 
vragen waren gesteld geen invloed hadden op de waardering van het te dekken ri
sico door eiseres; het hofvan beroep bijgevolg, door te beslissen dat alleen aan de 
hand van de inhoud van het formulier van het verzekeringsvoorstel kon worden na
gegaan welke gegevens volgens eiseres van dien aard waren dat ze haar waarde
ring van het risico wijzigden, en door geen acht te slaan op de door eiseres aange
voerde voorbeelden waarin ze geweigerd had dekking te verlenen op grond van 
inlichtingen die haar spontaan in andere dossiers waren medegedeeld, het wette
lijk begrip verzwijging miskent en derhalve artikel 9 van de wet op de verzekerin
gen schendt : 

Overwegende dat de verzekeringnemer de plicht heeft de verzekeraar een 
juist beeld te geven van het risico dat hij wil gedekt zien; dat hij, door geen 
aangifte te doen van een omstandigheid waarvan de verzekeraar wettig geen 
kennis droeg en die de waardering van het risico in negatieve zin be'in
vloedde, zich schuldig maakt aan verzwijging in de zin van het te dezen toe
passelijke artikel 9 van de wet van 11 juni 1874 op de verzekeringen in het 
algemeen, zelfs als de verzekeringnemer te goeder trouw, maar ten on
rechte gelooft dat hij niet verplicht was om die omstandigheid te vermel
den; 

Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerder met eiseres een ver
zekeringspolis heeft gesloten tot dekking van de diefstal van een voertuig en 
dat hij bij de opmaak van het verzekeringsvoorstel verzuimd heeft te ver
melden dat ongeveer twee jaar voor de ondertekening van de litigieuze po
lis een voertuig gestolen was; 

Dat het beslist dat eiseres niet bewijst dat die verzwijging haar waarde
ring van het risico verminderd heeft of het voorwerp ervan zodanig veran
derd heeft dat zij, indien zij op de hoogte was geweest van het vroegere 
schadegeval, de overeenkomst niet onder dezelfde voorwaarden zou heb
ben gesloten; dat het arrest zijn beslissing hierop grondt dat het formulier 
van het verzekeringsvoorstel geen enkele rubriek bevatte betreffende het be
staan van vroegere diefstallen; 

Dat het arrest door die ene overweging de beslissing dat de verzekerings
polis niet nietig is, niet naar recht verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit 
het hager beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van het arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de bodem
rechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hofvan Beroep te 
Brussel. 

7 september 2000 - 1 • kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - ver
slaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Verbist. 
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Nr. 450 

1 e KAMER - 7 september 2000 

HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGRE
PENJ- PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN. ONSPLITSBAAR GESCHIL- VORM -AKTE VAN HO
GER BEROEP- VERMELDING VAN DE GRIEVEN- BEGRIP. 

Met uitzondering van het geval waarin het hager beroep bij conclusie wordt inge
steld, bevat de akte van hager beroep, op straffe van nietigheid, de uiteenzetting van 
de grieven; voor de nakoming van die verplichting is het noodzakelijk maar vol
doende dat appellant zijn bezwaren tegen de bestreden beslissing vermeldt; die ver
melding moet klaar en duidelijk genoeg zijn om de gei"ntimeerde in staat te stellen 
zijn conclusie voor te bereiden en om de appelrechter in staat te stellen de draag
wijdte ervan na te gaan; die verplichting houdt niet in dat ook de middelen tot sta
ving van de grieven moeten worden vermeld (1). (Art. 1057, 7°, Ger.W.) 

CARROW STAR INC. - VENNOOTSCHAP NAAR RET RECHT VAN DE STAAT ARKANSAS 
T. ARROW STAR BELGIUM N.V. IN VEREFFENING) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.99.0171.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 december 1998 gewe
zen door het Hof van Beroep te Luik; 

Over het middel: schending van artikel1057, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek, 
doordat het arrest vaststelt dat de akte van hoger beroep van eiseres d. d. 21 fe

bruari 1994 in de volgende bewoordingen is gesteld : " Overwegende dat de Recht
bank van Eerste Aanleg te Luik, na de voeging van bovengenoemde zaken te heb
ben bevolen, de hoofdvordering van (eiseres) ten onrechte niet gegrond verklaart en 
daartoe als reden opgeeft dat de op 22 april 1983 tussen de n.v. Arrow Star Inc. et de 
n.v. Arrow Star Belgium gesloten overeenkomst geen oorzaak had. Dat immers de recht
bank van eerste aanleg na onderzoek ten onrechte besluit dat het door eiseres neer
gelegde model geenszins nieuw of origineel was. Dat (eiseres) daarentegen het be
wijs van die beide criteria en derhalve van het door de oorspronkelijke verweerders 
geleverde plagiaat bewijst"; dat het arrest vervolgens op alle gronden die thans wor
den geacht volledig overgenomen te zijn, beslist dat de akte van hoger beroep op grond 
van de artikelen 860 en 861 van het Gerechtelijk Wetboek moet worden nietig ver
klaard wegens schendingvan artikel1057, r, van voornoemd wetboek, aangezien die 
akte de uiteenzetting niet bevat van de grieven die de wijziging van de bestreden be
slissing verantwoorden, 

terwijl artikel1057, 7o, van het Gerechtelijk Wetboek naar luid waarvan de akte van 
hoger beroep, op straffe van nietigheid, de uiteenzetting van de grieven bevat, wel
iswaar de appellant de verplichting oplegt om de redenen aan te geven waarom de be
streden beslissing zijns inziens moet worden vernietigd of gewijzigd, en wei zodanig 
dat de gei."ntimeerde daardoor in staat is zijn verdediging voor te bereiden en de appel
rechter in staat is de draagwijdte van de aangevoerde grieven na te gaan, maar de ap
pellant niet de verplichting oplegt om zijn argumenten toe te lichten en de midde
len tot staving van zijn kritiek aan te geven; de akte van hoger beroep te dezen bondig 

(1) Zie Cass., 9 nov. 1973 (A. C., 197 4, 287); A. F'ETrWEIS, Manuel de procedure civile, 1984, nr. 
778, J. VAN CoMPERNOLLE, 'Tappe I'' in Le droit judiciaire renove, premier commentaire de la loi du 
3 aout 1992 modifiant le Code judiciaire, p. 158 en 159; A. KHoL, L'appel en droit judicia ire prive, 
p. 164 en 165; J. ENGLEBERT, "La motivation de l'acte d'appel", J.L.M.B., 1991, p. 1510; GuTT en 
STRANART, "Droit judiciaire, Exam en de jurisprudence", R. C.J.B., 197 4, nr. 108. 
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maar nauwkeurig vermeldde dat eiseres, toen appellant, het bestreden vonnis ver
weet dat het een feitelijke kwestie verkeerd had beoordeeld, namelijk dat het door haar 
neergelegde model geenszins nieuw of origineel was, ofschoon zij betoogde het be
staan van die criteria en derhalve het door de gei'ntimeerden gepleegde plagiaat te kun
nen bewijzen en ofschoon zij het bestreden vonnis verweet op die grond te hebben be
slist dat de op 22 april 1983 tussen eiseres en de eerste verweerster gesloten 
overeenkomst geen oorzaak had en haar hoofdvordering niet gegrond te hebben ver
klaard; het arrest beslist "dat (eiseres) te dezen, gelet op de stevige motivering van 
het vonnis, zich beperkt heeft tot de verklaring dat de eerste rechter de hoofd
vordering ten onrechte ongegrond heeft verklaard op grond dat de overeenkomst van 
22 april 1983 geen oorzaak had, en dat hij ten onrechte besloten heeft dat het door haar 
neergelegde model geenszins nieuw of origineel was; dat zij zonder opgave van de re
denen waarom die beslissing moest worden gewijzigd, zonder enige uitleg dienaan
gaande zich beperkt heeft tot de verklaring het bestaan van die beide criteria en der
halve het door de (verweersters) gepleegde plagiaat te kunnen bewijzen; het arrest aldus 
eiseres de verplichting oplegt om "nadere uitleg te verstrekken", dat wil zeggen de mid
delen tot staving van haar kritiek toe te lichten; het arrest aldus aan artikel1057, 7°, 
van het Gerechtelijk Wetboek een verplichting toevoegt die het niet bevat, derhalve 
het in die bepaling vervatte begrip grief miskent en dus die bepaling schendt : 

Overwegende dat lui dens artikel 1057, 7o, van het Gerechtelijk Wet
hoek, met uitzondering van het geval waarin het hoger beroep bij conclu
sie wordt ingesteld, de akte van hoger beroep, op straffe van nietigheid, de 
uiteenzetting van de grieven bevat; 

Overwegende dat het voor de nakoming van die verplichting noodzake
lijk maar voldoende is dat appellant de grieven vermeldt die hij aan de be
streden beslissing richt; dat die vermelding klaar en duidelijk genoeg moet 
zijn teneinde gei:ntimeerde in staat te stellen zijn conclusie voor te berei
den en de appelrechter in staat te stellen de draagwijdte ervan na te gaan; 
dat de verplichting om de grieven te vermelden niet inhoudt dat ook de mid
delen tot staving ervan moeten worden vermeld; 

Overwegende dat het arrest, na te hebben vastgesteld dat de akte van ho
ger beroep vermeldt dat "de rechtbank van eerste aanleg na onderzoek ten 
onrechte besluit dat het door eiseres neergelegde model geenszins nieuw of 
origineel was; dat (eiseres) daarentegen het bestaan van beide criteria en der
halve het door de (verweersters) gepleegde plagiaat bewijst", beslist "dat (ei
seres), zonder opgave van de redenen waarom die beslissing moest wor
den gewijzigd, zonder enige uitleg dienaangaande zich beperkt heeft tot de 
verklaring dat zij het bestaan van die beide criteria en derhalve het door de 
(verweersters) gepleegde plagiaat kon bewijzen"; 

Overwegende dat het hof van beroep door die overwegingen aan de aan
gewezen wetsbepaling een verplichting toevoegt die zij niet bevat; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van het ar
rest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; houdt 
de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de bodemrechter over; 
verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Bergen. 

7 september 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - ~r
slaggeuer : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, 
advocaat-generaal - Aduocaten : mrs. Draps en De Gryse. 
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Nr. 451 

1 e KAMER - 7 september 2000 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN - OP CONCLUSIE- BURGERLIJKE ZA
KEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- VERWIJZING NAAR DE CONCLU
SIES VAN DE PARTIJEN- VEREISTEN. 

De rechter kan zijn beslissing motiveren door te verwijzen naar de conclusies van de 
partijen, op voorwaarde dat hij nauwkeurig het middel aanwijst waarop die con
clusies volgens hem antwoorden; hij is niet verplicht te preciseren naar welke con
clusie of naar welk gedeelte van de conclusie hij verwijst. (Art. 149 Gw.) 

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

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.99.0178.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 november 1998 gewe
zen door het Hof van Beroep te Brussel; 

Over het eerste middel : 

Overwegende dat eiser in het verzoekschrift van hoger beroep betoogde dat 
de uitvoering van de litigieuze werken een bouwvergunning en de tussen
komst van een architect vereiste; 

Overwegende dat, enerzijds, de rechter zijn beslissing kan motiveren door 
te verwijzen naar de conclusies van de partijen, op voorwaarde dat hij nauw
keurig het middel aanwijst waarop die conclusies volgens hem antwoor
den; dat hij niet verplicht is te preciseren naar welke conclusie of naar welk 
gedeelte van de conclusie hij verwijst; 

Overwegende dat het arrest, wat de toekenning van een bouwvergun
ning betreft, vermeldt "dat in het bijzonder het argument dat geput is uit de 
bepalingen van het Waals Wetboek van ruimtelijke ordening en steden
bouw correct is weerlegd in de conclusie (van verweerder)"; 

Overwegende dat, anderzijds, het arrest, wat de tussenkomst van een ar
chitect betreft, vaststelt dat het aan eiser toevertrouwde werk hestand in "de 
wegneming van de vloerbedekking van het terras, de levering van tegels 
'Vieux-Poitou' en het aanbrengen ervan", waarna het beslist dat "voor 'ele
mentaire' werkzaamheden zoals het leggen van tegels, zonder dat er sprake 
is van algemene aanneming, de aanwezigheid van een technisch raads
man- architect of meer in het algemeen de ontwerper van het project
niet vereist is", dat "de tussenkomst van de architect noch vereist noch nood
zakelijk is voor een technisch zo eenvoudig werk, te meer daar (verweer
der) een beroep doet op specialisten (leverancier en aannemer)", en dat "de 
beschouwingen die (eiser) hieraan heeft gewijd in zijn verzoekschrift van ha
ger beroep niet afdoen aan de pertinentie van die beoordelingen (. .. )"; 

Dat aldus de appelrechters hun beslissing dat de litigieuze werken zon
der bouwvergunning en zonder tussenkomst van een architect konden wor
den uitgevoerd, regelmatig met redenen hebben omkleed en naar recht ver
antwoord; 
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Overwegende voor het overige dat het arrest niet verwijst naar de moti
vering van de eerste rechter om het middel betreffende de toekenning van 
een bouwvergunning te verwerpen; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

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

7 september 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Thr
slaggever : de h. Verheyden, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. 
De Riemaecker, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Hautekier en T'Kint. 

Nr. 452 

1 e KAMER - 7 september 2000 

1° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBE
GREPEN)- GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER- BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER
VOLSTREKTE BEVOEGDHEID- VONNIS VAN DE VREDERECHTERS- PARTIJEN- KOOPLIE
DEN - GESCHIL- HANDELSHUUR- VASTSTELLING. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG- BURGERLIJKE ZAKEN- BEVOEGDHEID- VOLSTREKTE 
BEVOEGDHEID (MATERIELE. PERSOONLIJKEJ- VONNIS VAN DE VREDERECHTERS- PAR
TIJEN- KOOPLIEDEN- GESCHIL- HANDELSHUUR- VERPLICHTINGEN- APPELRECHTER
VASTSTELLING. 

3° BEVOEGDHEID EN AANLEG- BURGERLIJKE ZAKEN- GESCHIL INZAKE BEVOEGD
HEID- HOF VAN CASSATIE- VERWIJZING NA CASSATIE- RECHTER OP VERWIJZING- VAST
STELLING. 

4 o VERWIJZING NA CASSATIE - BURGERLIJKE ZAKEN- RECHTBANK VAN EERSTE AAN
LEG- APPELRECHTER- BESLISSING- BEVOEGDHEID - CASSATIE - VERWIJZING. 

1 o en 2° Een geschil tussen kooplieden over de verplichtingen die voortvloeien uit hun 
handelshuurovereenkomst, behoort tot de bevoegdheid van de rechtbank van hoop
handel als appelrechter (1). (Artt. 9, 577, tweede lid, en 591, no, Ger.W.) 

3° Buiten het geval waarin het voorwerp van de uordering niet tot de bevoegdheid van 
de Rechterlijke Macht behoort, uerwijst elke beslissing inzake bevoegdheid in uoor
komend geval de zaak naar de beuoegde rechter die zij aanwijst; die bepaling is even
wet niet van toepassing op het Hof van Cassatie, wanneer het, wegens schending van 
een bevoegdheidsregel, een beslissing van een ander rechtscollege dan de arrondis
sementsrechtbank vernietigt (2). (Artt. 660, eerste lid, en 1110 Ger.W.) (Impliciet.) 

4° Wanneer het Hofvan Cassatie een uonnis uernietigt waarbij de rechtbank van eer
ste aanleg zich als appelrechter bevoegd uerklaart, verwijst het de zaak naar een an
dere rechtbank van eerste aanleg, zitting houdende in hager beroep (3). (Art. 1110 
Ger.W.) 

(1) Cass., 15 feb. 1999, A.R. C.98.0055.F, nr. 85. 

(2) Zie noot 1. 

(3) Zie noot 1. 
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HOF VAN CASSATIE 

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

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.99.0514.F) 

1325 

HET HOF;- Gelet op het bestredenvonnis, op 28 april1999 in hoger be
roep gewezen door de Recht bank van Eerste Aanleg te Hoei; 

Over het middel: schending van de artikelen 9, 577, 590, 591, 1°, 640 van het Ge
rechtelijk Wetboek, 2 van titel I van Boek I van het Wetboek van Koophandel, 6, 1131 
en 1133 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis het hoger beroep van eiseres ontvankelijk maar niet 
gegrond verklaart, het beroepen vonnis bevestigt en eiseres veroordeelt in de kos
ten van beide instanties; dat het bestreden vonnis ( ... ) aldus (de rechtbank van eer
ste aanleg) bevoegd verklaart om in hoger beroep kennis te nemen van het voor haar 
gebrachte geschil, 

terwijl krachtens artikel577, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek hoger be
roep tegen de beslissingen, door de vrederechter in eerste aanleg gewezen inzake ge
schillen tussen kooplieden betreffende de handelingen die de wet als daden van koop
handel aanmerkt of inzake geschillen betreffende wisselbrieven, evenwel voor de 
rechtbank van koophandel wordt gebracht; die bepaling van toepassing is op aile daarin 
vermelde geschillen, met inbegrip van de geschillen die tot de bijzondere ofuitslui
tende bevoegdheid van de vrederechter inzake huur of inzake gebruik zonder titel of 
recht behoren; de toegewezen bevoegdheid of de bevoegdheid ratione materiae van de 
rechtscolleges, luidens artikel 9 van het Gerechtelijk Wetboek, niet kan worden uit
gebreid tenzij de wet anders bepaalt; zij derhalve van openbare orde is en de rech
ter ze, zelfs bij het stilzwijgen van de partijen, moet nagaan; wanneer de rechtbank 
van koophandel (lees : eerste aanleg) in hoger beroep haar bevoegdheid ambtshalve 
moet afwijzen, zij krachtens artikel640 van het Gerechtelijk Wetboek verplicht is de 
zaak naar de arrondissementsrechtbank te verwijzen; uit de bewoordingen van de oor
spronkelijke dagvaarding te dezen blijkt dat het voor de vrederechter gebrachte ge
schilliep tussen eiseres, naamloze vennootschap, en verweerster, naamloze vennoot
schap, dus tussen twee handelsvennootschappen die beide in het register van 
koophandel ingeschreven waren; de oorspronkelijke vordering ertoe strekte voor recht 
te zeggen dat eiseres "een tijdelijke en kosteloze concessie geniet op alleen maar een 
gedeelte van de winkel die (verweerster) houdt te Hannut en dat voornoemd ge
bruik geen handelshuur is in de zin van de wet van 30 april1951" en "derhalve de door 
( verweerster) tegen 30 mei 1998 gegeven opzegging geldig te verklaren en te beve
len dat (eiseres) met haar gehele materieel reeds vanafheden, zo nodig met de bij
stand van de openbare macht, zou worden uitgezet"; het geschil aldus liep over het recht 
om voor een welbepaalde handel, namelijk de exploitatie van een afdeling bakkerij en 
confiserie, een handelszaak te exploiteren in een daartoe door verweerster aan eise
res ter beschikking gestelde ruimte; het geschilliep over verbintenissen van koop
lieden, namelijk twee handelsvennootschappen daar het betrekking had op een pand 
en geen oorzaak had die vreemd is aan de koophandel, dat is aan een handeling die 
de wet als daad van koophandel aanmerkt in de zin van artikel 2, laatste lid, van het 
Wetboek van Koophandel; de omstandigheid dat die vorderingen tot de algemene en 
uitsluitende bevoegdheid van de vrederechter behoorden niet belet dat de in artikel 
577, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek vastgelegde regel wordt toegepast op 
alle erin vermelde geschillen, met inbegrip van de geschillen die tot de uitsluitende 
bevoegdheid van de vrederechter behoren; het bestreden vonnis bijgevolg, door het ho
ger beroep tegen een beslissing waarbij uitspraak wordt gedaan over een geschil tus
sen twee handelsvennootschappen dat liep over een handeling die de wet als daad van 
koophandel aanmerkt ontvankelijk te verklaren en door aldus de rechtbank van eer
ste aanleg bevoegd te verklaren om in hager beroep van dat geschil kennis te ne
men, zonder haar onbevoegdheid ambtshalve op te werpen en zonder de zaak naar de 
arrondissementsrechtbank te verwijzen overeenkomstig artikel 640 van bet Gerech
telijk Wetboek, de in het middel aangegeven bepalingen schendt (schending van de ar
tikelen 9, 577, 590, 591, 1°, 640 van het Gerechtelijk Wetboek, 2 van titel I van Boek 
I van het Wetboek van Koophandel, 6, 1131 en 1133 van het Burgerlijk Wetboek): 
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Overwegende dat, luidens artikel577, tweede lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek, hoger beroep tegen de beslissingen, door de vrederechter in eerste aan
leg gewezen inzake geschillen tussen kooplieden betreffende de handelin
gen die de wet als daden van koophandel aanmerkt of inzake geschillen 
betreffende wisselbrieven, voor de rechtbank van koophandel wordt ge
bracht; 

Dat volgens artikel 2 van het Wetboek van Koophandel de wet onder da
den van koophandel verstaat alle verbintenissen van kooplieden betref
fende zowel onroerende als roerende goederen, tenzij bewezen is dat ze een 
oorzaak hebben die vreemd is aan de koophandel; 

Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt dat het geschilloopt tus
sen twee handelsvennootschappen over hun verbintenissen die zijn ont
staan uit het feit dat "verweerster aan een derde het recht heeft verleend" 
die eveneens handelaar is en die het aan eiseres heeft overgedragen "tot het 
uitbaten van haar handelszaak voor de uitoefening van een welbepaalde 
handelsactiviteit en haar daartoe een ruimte ter beschikking heeft ge
steld"; 

Dat derhalve het bestreden vonnis niet wettig heeft kunnen beslissen dat 
de rechtbank van eerste aanleg bevoegd was om kennis te nemen van het ho
ger beroep tegen de door de vrederechter over dat geschil gewezen beslis
sing; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van het ar
rest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis; houdt 
de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de bodemrechter over; 
verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik, zitting hou
dende in hoger beroep. 

7 september 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Ver
slaggeuer : de h. Storck- Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat
generaal-Advocaat: mr. Nelissen Grade. 

Nr. 453 

1 e KAMER - 8 september 2000 

1° INKOMSTENBELASTINGEN- VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP- NEER
LEGGEN VAN MEMORIES, STUKKEN OF BESCHEIDEN DOOR DE DIRECTEUR DER DIRECTE BE
LASTINGEN BINNEN DE WETTELIJKE TERMIJN- BEGRIP "MEMORIES, STUKKEN OF BESCHEI
DEN". 

2° INKOMSTENBELASTINGEN- VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP- NEER
LEGGEN VAN CONCLUSIES DOOR DE DIRECTEUR DER DIRECTE BELASTINGEN -AARD- GE
VOLG. 
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1 o De directeur der directe belastingen moet de memories, stukken of bescheiden welke 
hij als antwoord meent te moeten voordragen, ter griffie afgeven binnen een ter
mijn van dertig dagen welke volgt op de in de artikelen 379 en 381 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 1992 toegestane termijnen. (Art. 382, tweede lid, 
W.I.B. 1992.) 

2° De conclusies die de administratie in de loop van de procedure voor het hof van be
roep overlegt en waarin zij haar middelen en standpunten omtrent de aanhangig ge
maakte bezwaren uiteenzid, zijn geen memories, stukken of bescheiden zoals be
doeld in voormelde wettelijke bepaling. 

(H ... EN D ... T. BELGISCHE STAAT -MINISTER VAN FIN ANCIEN) 

Conclusie van de advocaat-generaal met opdracht Thijs : 
Bij het bestreden arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 22 december 1998 

werd de door eisers ingestelde fiscale voorziening tegen de beslissing van de gewes
telijke directeur der directe belastingen over hun bezwaarschrift inzake de aansla
gen in de personenbelasting over de aanslagjaren 1982 en 1983 verworpen. 

In hun voorziening in cassatie voeren zij twee middelen aan. 
Wat betreft het eerste middel. 
Eisers verwijten de appelrechters artikel382 van het W.I.B. 1992 te hebben ge

schonden doordat de conclusies neergelegd door verweerder op 18 november 1996 en 
27 november 1998 niet uit de debatten werden geweerd. 

Hoewel het W.I.B. geen voorschriften bevat met betrekking tot de termijn om te con
cluderen, is het duidelijk de wil van de wetgever geweest om af te wijken van het ge
meen gerechtelijk recht op het gebied van de conclusietermijnen. Dit blijkt uit de pro
cedure, zoals geregeld in de artikelen 377 tot 385 van het W.I.B. 1992 die beperkingen 
inhouden betreffende het :inroepen van feiten en grieven waarbij een overtreding wordt 
aangevoerd van de wet of een schending van procedurevormen voorgeschreven op straffe 
van nietigheid. 

Voormelde fiscale bepalingen schrijven bijzondere vormen en termijnen voor, met 
inbegrip van regels inzake de neerlegging van memories en stukken (Tony Leeu
werck, Christiaan Barbier, Jo Boes en Marc Wauman, "Rechtspraakoverzicht inkom
stenbelastingen 1995-1998", Deel X: Bezwaar, ontheffing van ambtswege, voorzie
ning in beroep en voorziening in cassatie, T.F.R., Larcier, nr. 170, oktober 1999, blz. 
736). 

Zo moet de directeur der directe belastingen, krachtens artikel 382, tweede lid, W.I.B. 
1992, de memories, stukken ofbescheiden welke hij als antwoord wenst voor te dra
gen op de door de belastingplichtige neergelegde nieuwe stukken of geformuleerde 
nieuwe grieven, ter griffie afgeven binnen een termijn van 30 dagen die een aan
vang neemt na het verloop van de 60-dagentermijn waarover de belastingplichtige be
schikt om nieuwe stukken voor het hof van beroep neer te leggen. 

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de conclusies door 
het bestuur neergelegd op 18 november 1996 en 27 november 1998 niet geformu
leerd werden als antwoord op de door belastingplichtige neerglegde nieuwe stuk
ken of grieven, doch uitsluitend betrekking hebben op volgende stukken die de di
recteur op 21 oktober 1996 t.er griffie van het hof van beroep indiende : 

- het verificatieverslag mzake inkomstenbelastingen ten aanzien van de belas
tingplichtige P.V.B.A. International transport Vanderhydonks; 

- het voorlopig en het definitiefverslag inzake het faillissement van de heer J.V 
en voormelde P.V.B.A.; 

- het bezwaardossier van het oorspronkelijk bezwaarschrift van 5 augustus 1985. 
Deze stukken en conclusies strekken ertoe het administratief dossier aan te vul

len, en zijn derhalve te beschouwen als "stukken met betrekking tot de betwisting" 
die krachtens artikel 380 van het W.I.B. 1992 door de directeur in beginsel ter grif
fie van het hof van beroep dienen neergelegd onmiddellijk na ontvangst van de be
tekening van het beroep. 
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Aangaande de "onmiddellijkheidsvereiste", zoals gesteld in artikel 380, oordeelde 
Uw Rof dat dit geen formele termijn inhoudt waarvan de niet-naleving de nietig
heid van de procedure of de verwijdering van de neergelegde stukken uit de debat
ten tot gevolg moet hebben. Evenmin moet de directeur der belastingen alle stuk
ken samen met het fiscaal dossier neerleggen (Cass., 23 januari 1992, A. C., 1991-
92, nr. 269; Cass., 2 december 1991,AC. 1991-92, nr. 175). 

Uit deze rechtspraak volgt dat de administratie in de loop van de procedure de mo
gelijkheid behoudt om een niet volledig neergelegd dossier zonder sanctie aan te vul
len. 

Volledigheidshalve weze opgemerkt dat in de gevallen waarin de administratie het 
administratief dossier in de loop van de procedure nog aanvult met andere stuk
ken, volgens constante rechtspraak de 60-dagentermijn waarover de belastingplich
tige beschikt om voor het hofvan beroep nieuwe grieven in te roepen en nieuwe stuk
ken neer te leggen, slechts een aanvang neemt op het ogenblik dat het bestuur haar 
volledig administratief dossier heeft neergelegd (Tony Leeuwerck, Christiaan Bar
bier, Jo Boesen Marc Wauman, o.c., biz. 734). 

Ret middel dat er van uitgaat dat voormelde stukken te beschouwen zijn als door 
de directeur, als antwoord op door de belastingplichtige ingebrachte nieuwe stuk
ken of nieuwe grieven, neergelegde memories, stukken of bescheiden in de zin van ar
tikel 382, tweede lid, W.I.B. 1992, kan dan ook niet worden aangenomen. 

Wat betreft het tweede middel 
Eisers voeren een schending aan van de motiveringsplicht en houden inzonder

heid voor dat uit de in het arrest aangehaalde feiten niet kan worden afgeleid dat aan 
eerste eiser "zwarte lonen" werden uitgekeerd in 1981 en 1982. 

Het middel voert in werkelijkheid geen motiveringsgebrek aan, doch een onwet
tigheid. 

Ret middel is niet ontvankelijk wegens gebrek aan aanduiding van de geschon
den wetsbepaling. 

Besluit : Verwerping. 

ARREST 

(A.R. F.99.0045.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 december 1998 gewe-
zen door het Hof van Beroep te Antwerpen; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel382 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, 
doordat het arrest stelt dat de door de verweerder op 18 november 1996 en 27 no-

vember 1998 respectievelijk ingediende aanvullende en tweede aanvullende conclu
sie, niet behoren tot de in artikel 382 van het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen 1992 bedoelde stukken, zodat er geen grond is om deze conclusies uit de debatten 
te weren, 

terwijl artikel382 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 beoogt uit 
de de batten te weren aile memories, stukken of bescheiden welke buiten de termij
nen bedoeld in artikel 379 en 381 werden neergelegd, 

zodat door de conclusies op 18 november 1996 en 27 november 1998 neergelegd door 
verweerder niet uit de debatten te weren de aangevoerde wetsbepaling werd geschon
den: 

Overwegende dat krachtens artikel 382, tweede lid, van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen 1992, de directeur der directe belastingen de me
mories, stukken of bescheiden welke hij als antwoord meent te moeten voor
dragen, ter griffie moet afgeven binnen een termijn van dertig dagen welke 
volgen op de in de artikelen 379 en 381 van hetzelfde wetboek toegestane ter
mijnen; 
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Overwegende dat de conclusies die de administratie in de loop van de pro
cedure voor het hofvan beroep overlegt en waarin zij haar middelen en stand
punten omtrent de aanhangig gemaakte bezwaren uiteenzet, geen memo
ries, stukken ofbescheiden zijn zoals bedoeld in artikel382, tweede lid, van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

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

8 september 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter - ver
slaggever: de h. Londers- Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat
generaal met opdracht-Advocaten: mrs. Claeys Bouuaert; W. Descamps, Hasselt. 

Nr. 454 

1 e KAMER - 8 september 2000 

1 o DOUANE EN ACCIJNZEN- DOUANE- DOUANEAMBTENAAR- ONDERZOEK- BE
VOEGDHEID- PERKEN- VERMOEDEN VAN VERVOER VAN GOEDEREN- ONAANTASTBARE BE
OORDELING DOOR DE FEITENRECHTER 

2° INKOMSTENBELASTINGEN - AANSLAGPROCEDURE - BEWIJSVOERING- TEKE
NEN OF INDICIEN VAN GEGOEDHEID- ONDERZOEK DOOR DOUANEAMBTENAREN- PERKEN. 

3° DOUANE EN ACCIJNZEN- DOUANE- DOUANEAMBTENAAR- ONDERZOEK- BE
VOEGDHEID- PERKEN- VERMOEDEN VAN VERVOER VAN GOEDEREN- DRAAGWIJDTE. 

4 ° INKOMSTENBELASTINGEN - AANSLAGPROCEDURE- BEWIJSVOERING- TEKE
NEN OF INDICIEN VAN GEGOEDHEID- ONDERZOEK DOOR DOUANEAMBTENAREN- PERKEN. 

1 o en zo De feitenrechter oordeelt onaantastbaar dat de douaneambtenaren konden ver
moeden dat de eisers goederen vervoerden op grand van het bekende feit dat hun voer
tuig uit Luxemburg kwam (1). (Art. 182, § 1, A.W.D.A.) 

3° en 4° Het vermoeden dat aan de douaneambtenaren toelaat een controle uit te oe
fenen, berust op de mogelijkheid dat goederen vervoerd worden zodat de geldig
heid van de controle van het voertuig van eisers niet afhankelijk is van de aard van 
de goederen die vervolgens in dat voertuig worden aangetroffen. (Art. 182, § 1, 
A.W.D.A.) 

(1) Zie Cass., 23 april1993, A.R. F 1957 N, nr. 197. 

I 
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(C ... EN B ... T. BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN) 

ARREST 

(A.R. F.99.0096.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 april 1999 gewezen door 
het Hof van Beroep te Brussel; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artike1149 van de Grondwet, van de artikelen 1315, 1349, 1350, 1353 

van het Burgerlijk Wetboek, artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek, 182 van deAl
gemene Wet op de Douane en Accijnzen, gecoiirdineerd bij koninklijk besluit van 18 
juli 1977, 242 en 246 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen zoals het werd 
gecoiirdineerd bij koninklijk besluit van 26 februari 1964, 

doordat nate hebben vastgesteld dat bij een controle uitgevoerd op 20 februari 1984 
door de mobiele brigade van Marche-en-Famenne op een aantal kilometers van Belgisch
Luxemburgse grens, bankdocumenten in de wagen van de eisers werden gevonden met 
inlichtingen over een aantal bankrekeningen bij de Banque Internationale du Luxem
bourg en dat de bijzondere belastingsinspectie van Leuven op basis van de inlichtings
fi.ches overgemaakt door de administratie der douane en accijzen een onderzoek naar 
de belastbare inkomsten van de vijf voorgaande jaren is gestart, het bestreden ar
rest de fi.scale voorziening van de eisers als ongegrond afwijst voor wat de aanslag voor 
het aanslagjaar 1982 betreft, om volgende redenen : 

"artike1182 A.W.D.A. verleent aan de douane-ambtenaren het recht voertuigen te 
controleren waarop een vermoeden van vervoer van goederen rust. 

(. .. ) artike1210, § 3, A.W.D.A. (en artikel243 van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen oud) machtigt elke ambtenaar van een belastingbestuur van de staat, re
gelmatig belast met een controle of een onderzoek in verband met de toepassing van 
een bepaalde belasting, van rechtswege alle inlichtingen op te zoeken en in te zame
len welke de juiste hefting van alle andere rechten verschuldigd door de persoon die 
het voorwerp is van het onderzoek, kunnen verzekeren. 

Een ambtenaar van de administratie van douane en accijnzen, die regelmatig be
last is met een controle of een onderzoek in verband met de toepassing van de douane
wetgeving, is alleen naar aanleiding van een dergelijke controle gemachtigd om, met 
de onderzoeksmiddelen eigen aan de douanewetgeving, inlichtingen in te zamelen die 
dienstig zijn voor een juiste heffing van de door de gecontroleerde persoon verschul
digde directe belastingen : buiten het geval dat enig vermoeden bestaat dat goede
ren worden vervoerd, heeft hij aldus niet het recht een voertuig te controleren en per
sonen aan den lijve te onderzoeken uitsluitend om nuttige inlichtingen in te winnen 
voor de heffi.ng van directe belastingen. 

(. .. ) 
Op elk voertuig dat het land binnenkomt rust een vermoeden van vervoer van goe

deren en kunnen de douane-ambtenaren overgaan tot visitatie van de wagen zelfs op 
een afstand van 24 kilometers van de Luxemburgse grens. 

(. .. ) 
Het louter feit dat het onderzoek doorgevoerd werd op 24 kilometers van de Luxem

burgse grens volstaat niet om te besluiten dat bij de visitatie van de wagen van ver
zoekers de douane-ambtenaren niet opgetreden zijn in het kader van hun normale 
ambtsverrichtingen. 

Uit geen enkel element eigen aan de zaak kan worden afgeleid dat de douane
ambtenaren de wagen van (de eisers) gecontroleerd hebben enkel met de bedoeling nut
tige inlichtingen in te winnen voor de heffi.ng van directe belastingen. 

Vermits de douane-ambtenaren konden vermoeden dat (de eisers) goederen ver
voerden, werden de ingewonnen inlichtingen in de regelmatige uitoefening van hun 
functie bekomen en werden zij rechtsgeldig aan de administratie der directe belas
ting overgemaakt", 
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terwijl naar luid van artikel 242 W.I.B. 1964 elke ambtenaar van een fiscaal staats
bestuur, regelmatig belast met een controle of een onderzoek in verband met de toe
passing van een bepaalde belasting, van rechtswege gemachtigd is alle inlichtingen 
in te winnen, op te zoeken en in te zamelen welke de juiste heffing van alle andere be
lastingen kan verzekeren; krachtens artikel 182 A.W.D.A. de douane-ambtenaren re
gelmatig belast zijn om een voertuig tot staan te brengen teneinde dit voertuig en de 
inzittenden te visiteren en te onderzoeken, op voorwaarde dat zij zien ofvermoeden 
dat dit voertuig met goederen beladen te wezen die onderworpen zijn aan de douane
of accijnswetgeving, 

eerste onderdeel, de eisers in conclusie lieten gelden dat het uiteindelijk de feiten
rechter is die soeverein oordeelt of er al dan niet een vermoeden van vervoer van goe
deren aanwezig is en dat er in casu geen enkele aanwijzingen zijn dat de belasting
plichtigen goederen zouden vervoeren die onderworpen zijn aan de douane- of 
accijnswetgeving en dat de administratie zelfs niet een vermoeden in die zin tracht 
te staven alhoewel ze de bewijslast draagt van de regelmatigheid van het inge
stelde douaneonderzoek; dat de eisers nog toevoegden : "De inlichtingenfiche die zich 
in het administratief dossier bevindt, volstaat terzake niet : dit stuk is louter in
tern en heeft geen enkele bewijskracht. Bovendien vermeldt het niet de omstandig
heden van het doorgevoerde onderzoek; de belastingplichtigen kunnen zich op basis 
van deze fiche geen rekenschap geven van de rechtsgeldigheid van het doorge
voerde onderzoek, met name of de visitatie van de wagen door de douanebeambte ge
beurde in het uitoefenen van zijn functie en of de inlichtingen op een regelmatige ma
nier werden overgemaakt aan de administratie der directe belastingen" alvorens te 
concluderen : "aangezien de administratie niet bewijst dat de inlichtingen werden in
gewonnen tijdens een regelmatige douanecontrole en zodoende noch het (hof van be
roep) noch de belastingplichtigen de mogelijkheid hebben de regelmatigheid te veri
fieren, moet men tot het besluit komen dat de administratie de aanslagen steunt op 
onregelmatig verkregen bewijsmateriaal, met als gevolg de nietigheid van de aan
slagen" (besluiten, p. 19-20), 

zodat het hof van beroep dat met generlei motieven op deze argumentatie ant
woordt betre:f:fende de afwezigheid van feitelijke gegevens die zouden toelaten te be
sluiten dat in casu de visitering van de wagen van eiser zou uitgeoefend worden door 
douaneambtenaren optredend binnen het kader van hun wettelijke opdracht, zijn be
slissing niet regelmatig met redenen heeft omkleed (schending van artikel 149 van de 
Grondwet); 

tweede onderdeel uit geen enkel stuk of gegeven waarop het Hof vermag acht te slaan 
blijkt dat de vaststellende douane-ambtenaren v66r dat zij het voertuig van de ei
sers tot staan brachten, hebben gezien of konden vermoeden dat dit voertuig met goe
deren beladen te wezen die onderworpen zijn aan de douane - of accijnswetgeving, 

zodat het hofvan beroep, nu het niet de minste feitelijke aanduiding bevat waar
uit het afleidt dat de betrokkene ambtenaren wettelijk konden vermoeden dat het voer
tuig van eisers goederen vervoerde die onderworpen zijn aan de douane- of accijns
wetgeving, zijn beslissing niet wettig verantwoordt (schending van artikel182 A.W.D.A.), 
minstens de redenen niet opgeeft waarom en waaruit het heeft afgeleid dat derge
lijk vermoeden voorhanden was (schending van artikel149 van de Grondwet); 

derde onderdeel, overeenkomstig artikel 1349 B.W. vermoedens gevolgtrekkingen zijn 
die de wet of de rechter afleidt uit een bekend feit om te besluiten tot een onbekend 
feit; het hofvan beroep, nu het niet aanduidt welk bekend feit hem toelaat te be
sluiten dat elk voertuig dat het land binnenkomt vermoed wordt goederen te vervoe
ren, een niet door de wet voorziene vermoeden schept (schending van artikel1350 B.W.), 
minstens zijn beslissing niet wettig verantwoordt (schending van artikel 1349 en 1353 
B.W.) en de redenen niet opgeeft waaruit het hofvan beroep het bestaan van een der
gelijk vermoeden heeft afgeleid (schending van artikel 149 van de Grondwet); 

vierde onderdeel, het komt de administratie toe de regelmatigheid van het inge
stelde douane-onderzoek te bewijzen; door te beslissen dat elk voertuig dat hetland 
binnenkomt vermoed wordt goederen te vervoeren, het hof van beroep in werkelijk
heid de administratie vrijstelt dit bewijs te leveren (schending van artikel 870 Ger.W., 
1315 B.W., 246 W.I.B. 1964 en 182 A.W.D.A.); 
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vijfde onderdeel, de bevoegdheid van de douane-ambtenaren om een van de door ar
tikel182 A.W.D.A. bedoelde maatregelen te verrichten zich niet tot alle voertuigen uit
strekt die op het grondgebied van Belgie circuleren maar slechts tot diegene waar
van deze ambtenaren zien of vermoeden dat ze goederen vervoeren die onderworpen 
zijn aan de douane- of accijnswetgeving; door te beslissen dat op elk voertuig dat het 
land binnenkomt een vermoeden van vervoer van goederen rust, het hof van beroep 
de bevoegdheid van de douane-ambtenaren om voertuigen te visiteren of onderzoe
ken uibreidt tot alle voertuigen die zich op het nationale grondgebied vinden en der
halve het toepassingsgebied van artikel 182 A.W.D.A. uitbreidt tot door die wette
lijke bepaling niet bedoelde gevallen (schending van artikel 182 A.W.D.A.); 

zesde onderdeel, uit artikel 182 A.W.D.A. volgt dat douane-ambtenaren regelma
tig belast zijn met een controle of een onderzoek in verband met de toepassing van de 
douanewetgeving en dientengevolge voertuigen vermogen te visiteren of te onder
zoeken welke zij zien ofvermoeden met goederen beladen te wezen slechts om te on
derzoeken of ook enige invoer, uitvoer, doorvoer ofvervoer plaats hebben, strijdig met 
de wetten; zelfs zo kan worden aangenomen dat het hof van beroep vermocht te be
schouwen dat op elk voertuig dat het land binnenkomt, een vermoeden van vervoer 
van goederen rust, is deze beschouwing niet voldoende om het bestreden arrest naar 
recht te verantwoorden nu het hofvan beroep niet vaststelt dat het in casu ging om 
een vervoer van goederen die aan de douanewetgeving onderworpen zouden worden 
(schending van de artikelen 242 W.I.B. 1964 en 182 A.W.D.A.) : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest het middel ten betoge dat bet bestuur niet be

wijst dat de inlichtingen ingewonnen werden tijdens een regelmatige douane
controle, verwerpt en beantwoordt met de redenen dat bet onderzoek plaats
vond op 24 km van de grens, dat vastgesteld werd dat eiser een toerist was 
op terugweg van Luxemburg en dat op elk voertuig dat het land binnen
komt een vermoeden rust van vervoer van goederen; 

Dat bet onderdeel feitelijke grondslag mist; 
Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat het onderdeel, in zoverre het schending aanvoert van ar

tikel 182 Douane- en Accijnzenwet, opkomt tegen de feitelijke beoordeling van 
de appelrechters dat "de douaneambtenaren konden vermoeden dat (de ei
sers) goederen vervoerden"; 

Overwegende voorts dat uit het antwoord op bet eerste onderdeel volgt dat 
bet arrest het in bet onderdeel bedoelde verweer verwerpt en beantwoordt; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 
Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest zijn beslissing dat de douaneambtenaren het 

recht hadden het voertuig van eiser te controleren, grondt op het bekende 
feit dat bet voertuig uit Luxemburg kwam; 

Dat het arrest, zonder bet begrip feitelijk vermoeden of de bewijsregels te 
schenden, vermocht uit dat feit af te lei den dat de douaneambtenaren wet
tig hun opdracht uitvoerden; 

Overwegende voor het overige dat uit het antwoord op het eerste onder-
deel blijkt dat de appelrechters de redenen geven van hun beslissing; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 
Wat bet vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat bet arrest bet bestuur niet vrijstelt van de bewijslast dat 

een voertuig vermoed wordt goederen te vervoeren, maar de opvatting bij
valt van het bestuur dat een voertuig dat de grens overschrijdt en hetland 
binnenkomt kan vermoed worden goederen te vervoeren en dat dit het ge
val is voor eisers voertuig dat vanuit Luxemburg kwam; 
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Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 
Wat het vijfde onderdeel betreft : 

·.-,-
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Overwegende dat het arrest de bevoegdheid van de douaneambtenaren om 
voertuigen te visiteren niet uitbreidt tot aile voertuigen die zich op het grond
gebied bevinden, maar aileen die bevoegdheid toekent wat betreft voertui
gen die vermoed worden goederen te vervoeren vanuit het buitenland; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist; 
Wat het zesde onderdeel betreft: 
Overwegende dat het vermoeden dat aan de douaneambtenaren toelaat een 

controle uit te oefenen, berust op de mogelijkheid dat goederen vervoerd wor
den; dat de geldigheid van de controle niet afhankelijk is van de aard van 
de goederen die vervolgens in een voertuig worden aangetroffen; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 

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

8 september 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Londers - Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat
generaal met opdracht - Advocaten : mrs. Claeys Buuaert; F. Vanistendael, Brus
sel. 

Nr. 455 

1 e KAMER - 8 september 2000 

1 o DOUANE EN ACCIJNZEN- DOUANE- DOUANEAMBTENAAR- ONDERZOEK- BE
VOEGDHEID- PERKEN- VERMOEDEN VAN VERVOER VAN GOEDEREN. 

zo INKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAGPROCEDURE - BEWIJSVOERING- TEKE

NEN OF INDICIEN VAN GEGOEDHEID- ONDERZOEK DOOR DOUANEAMBTENAREN- PERKEN. 

1 o en zo Een ambtenaar van de administratie van douane en accijnzen mag, zelfs aan 
de grens, slechts voertuigen controleren en personen aan den lijve onderzoeken voor 
zover hi} vermoedt of kan vermoeden dat goederen worden vervoerd. Dit vermoe
den kan ook volgen uit het feit dat voertuigen uit het buitenland komen (1). (Art. 182, 
§ 1, A.W.D.A.) 

(BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN T. F ... EN L) 

ARREST 

(A.R. F.99.0143.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 juni 1999 gewezen door 
het Hof van Beroep te Antwerpen; 

(1) Zie Cass., 23 april1993, A.R. F.l957.N, nr. 197. 



1334 HOF VAN CASSATIE Nr. 455 

Over het middel, gesteld als uolgt : schending van de artikelen 56, 182, § 1, en 210, 
§ 3, van deAlgemene Wet op de Douane enAccijnzen (hierna afgekortA.W.D.A.) zo
als van toepassing voor de aanslagjaren 1990 en 1991, 

doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat de taxatieambtenaar op grond van 
inlichtingen verstrekt door de administratie der douane en accijnzen, die deze ge
gevens bekwam naar aanleiding van een grenscontrole op 12 januari 1990 waarbij 
bankdocumenten werden aangetroffen, een vermogensrekening opstelde waarbij bij 
de te rechtvaardigen bedragen voor het inkomstenjaar 1989 ondermeer rekening werd 
gehouden met een bedrag van 8. 726.713 BEF op een termijnrekening bij een Luxem
burgse bank een een bedrag van 3.069 BEF op een lopende rekening bij dezelfde bank 
en voor 1990 met een starting van 2.000.000 BEF op voormelde lopende rekening bij 
de Luxemburgse bank, en nate hebben overwogen dat uit artikel182 A.W.D.A. volgt 
dat de douaneambtenaar die een controle of een onderzoek uitvoert zonder dat enig 
vermoeden bestaat dat goederen worden vervoerd, zijn functie niet regelmatig uit
oefent en aldus het recht niet heeft een voertuig te controleren en personen aan den 
lijve te onderzoeken uitsluitend om nuttige inlichtingen in te zamelen voor de hef
fing van directe belastingen, beslist dat te dezen niet is bewezen dat enig vermoe
den van vervoer van goederen in de personenwagen of door (verweerders) aanwe
zig was, dat dienvolgens bij afwezigheid van enig vermoeden van vervoer van goederen 
elke onderzoeksmaatregel ten aanzien van (verweerders) onverantwoord was en dat 
dus de bekomen inlichtingen door de opsporingsambtenaren van de administratie der 
douane en accijnzen werden verzameld zonder dat zij daartoe op regelmatige wijze 
met een onderzoek of een controle naar de naleving van de douanewetgeving wa
ren belast, dat (eiser) ten onrechte voorhoudt dat de vaststelling gebeurde tijdens een 
grenscontrole binnen de 'rayon reserve', dit wil zeggen op een plaats waar elk voer
tuig dat het grondgebied Belgie binnenrijdt, vermoed kan worden goederen te ver
voeren, dat krachtens artikel167 A.W.D.A. de tolkring, langs de landgrenzen, een 
strook beslaat die zich uitstrekt over een afstand van 10 kilometer naar het bin
nenland, vanaf de Belgisch-Duitse en vanaf de Belgisch-Franse grens, dater geen 
sprake is van een tolkring langsheen de Belgisch-Luxemburgse grens en (eiser) zich 
niet op dit vermoeden kan beroepen, dat uit vorenstaande vaststellingen volgt dat 
voornoemde gegevens in strijd met de wet werden verkregen en dienvolgens door de 
administratie der directe belastingen niet als een geldig bewijsgegeven mogen wor
den gebruikt zodat de betwiste aanslagen om deze redenen dienen te worden ver
nietigd, 

terwijl de douaneambtenaren regelmatig waren belast met een onderzoek van de na
leving van de douanewetgeving overeenkomstig artikel 210, § 3, van de Algemene Wet 
op de Douane en Accijnzen (A.W.D.A.) nu zij bij een grenscontrole, zoals in casu, steeds 
gerechtigd zijn na te gaan of is voldaan aan de in artikel 56 van de Algemene Wet op 
de Douane en Accijnzen voorziene verplichting om aangifte te doen van de invoer van 
goederen zonder dat het bestaan van een vermoeden van vervoer van goederen client 
te worden aangetoond en, nu de douaneambtenaren regelmatig waren belast met een 
controle of een onderzoek van de naleving van de douanewetgeving bij de verweer
ders zij overeenkomstig artikel 210, § 3, A.W.D.A. ook van rechtswege gemachtigd wa
ren alle inlichtingen op te zoe ken of in te zamelen welke de juiste he:ffing van alle door 
deze persoon verschuldigde rechten zoals ondermeer de verschuldigde personen
belasting kunnen verzekeren en hiervan kennis te geven aan het bestuur der di
recte belastingen, zodat het bestreden arrest, door te beslissen dat de douaneamb
tenaren in strijd met de voorgeschreven onderzoeksmiddelen eigen aan de 
douanewetgeving hebben gehandeld omdat het bestaan van een vermoeden van ver
voer van goederen niet was aangetoond met als gevolg dat voormelde gegevens waarop 
de administratie der directe belastingen steunt op onrechtmatige wijze werden be
komen en niet als bewijsstuk inzake directe belastingen kunnen worden aange
wend in hoofde van verweerders, de artikelen 56, 182, § 1, en 210, § 3, van de Alge
mene Wet op de Douane en de Accijnzen schendt : 

Overwegende dat, krachtens artikel 182, § 1, Douane en Accijnzenwet, de 
douaneambtenaren bevoegd zijn, mits voorzien van hun aanstellings
bewijs, te allen tijde, zo buiten als binnen hun standplaats, en zowel bij nacht 
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als bij dag, alle schepen en vaartuigen, rijen voertuigen of andere midde
len tot vervoer, welke zij zien of vermoeden met goederen beladen te we
zen, mitsgaders aile gedragen wordende goederen en tevens alle personen 
welke men verdenkt goederen met zich te voeren, te visiteren en te onder
zoeken of enige invoer, uitvoer, doorvoer of vervoer plaatshebben, strijdig met 
de wet; 

Dat hieruit volgt dat een ambtenaar van de administratie van douane en 
accijnzen, zelfs aan de grens, slechts voertuigen mag controleren en perso
nen aan den lijve mag onderzoeken voor zover hij vermoedt of kan vermoe
den dat goederen worden vervoerd; dat dit vermoeden ook kan volgen uit het 
feit dat voertuigen uit het buitenland komen; 

Overwegende dat het middel dat aanvoert dat douaneambtenaren bij grens
controles voertuigen mogen controleren zonder het bestaan van een ver
moeden van vervoer van goederen, faalt naar recht; 

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

8 september 2000 - 1" kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Londers - Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat
generaal met opdracht - Advocaat : mr. H. Dubois, Antwerpen. 

Nr. 456 

3" KAMER - 11 september 2000 

CASSATIEMIDDELEN - BURGERLIJKE ZAKEN - ALGEMEEN - GROND VAN 
NIET-ONTVANKELIJKHEID- REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- GEBREK IN DE RE
DENGEVING- NAAR RECHT VERANTWOORDE BESLISSING- CASSATIEMIDDEL- ONTV ANKE
LIJXHEID. 

De grand van niet-ontvankelijkheid die wordt aangevoerd tegen een middel dat aan
voert dat het bestreden arrest niet regelmatig met redenen is omkleed en die hier
uit is afgeleid dat de redenen van het beroepen vonnis, die het bestreden arrest over
neemt, op zich alleen de beslissing van het hofvan beroep verantwoorden, kan niet 
worden aangenomen aangezien die grand van niet-ontvankelijkheid geen verband 
houdt met de vraag of het bestreden arrest regelmatig met redenen is omkleed (1). 

(H. .. T. HOORENS PRINTING N.V.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.98.0514.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 juni 1998 gewezen door 
het Hof van Beroep te Bergen; 

(1) Vgl. Cass., 14 jan. 1983, A.R. 3606, nr. 286; 26 juni 1998, A.R. F.97.0109.F, nr. 346. 
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Gelet op de beschikking van 22 juni 2000 van de eerste voorzitter waar
bij de zaak naar de derde kamer wordt verwezen; 

Over het middel, ( ... ) 

Over de tweede door verweerster opgeworpen grond van niet
ontvankelijkheid die hieruit is afgeleid dat de redenen van het beroepen von
nis op zich aileen de beslissing van het hof van beroep verantwoorden : 

Overwegende dat die grond van niet-ontvankelijkheid geen verband houdt 
met de vraag of het bestreden arrest regelmatig met red en en is omkleed; 

Dat de gronden van niet-ontvankelijkheid niet aangenomen kunnen wor
den; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; houdt 
de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; 
verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel. 

11 september 2000 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - 1kr
slaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Nelissen Grade en De Gryse. 

Nr. 457 

38 KAMER - 11 september 2000 

1 o TAALGEBRUIK- GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935)- VONNISSEN EN ARRESTEN. NIE
TIGHEDEN -ANDERE ZAKEN- BELASTINGZAKEN- INKOMSTENBELASTINGEN- BESLIS
SING DIRECTEUR- DUITSE TAAL- VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEF- RECHTSFLE
GING IN HET FRANS -ARREST VAN HET HOF VAN BEROEF- REDENEN VAN DE BESLISSING VAN 
DE DIRECTEUR- OVERNEMING DOOR HET ARREST- CASSATIEMIDDEL- VEREISTE VERMEL
DINGEN- OFGAVE VAN DE GESCHONDEN WETTELIJiill BEFALINGEN- ONTOEREIKENDE OF
GAVE- ONTVANKELIJKHEID. 

2° CASSATIEMIDDELEN- BELASTINGZAKEN- VEREISTE VERMELDINGEN- TAALGE
BRUIK- GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935)- VONNISSEN EN ARRESTEN. NIETIGHEDEN- OF
GAVE VAN DE GESCHONDEN WETTELIJKE BEFALINGEN- ONTOEREIKENDE OFGAVE- CASSATIE
MIDDEL- ONTVANKELIJKHEID. 

1° en 2° Niet ontvankelijk is het middel dat de nietigheid van art. 37, eerste lid, Taal· 
wet Gerechtszaken aanvoert, zonder art. 40 van die wet noch de nietigheid waarin 
die bepaling voorziet, op te geven (1). (Art. 388 W.I.B. (1992) (2).) 

(1) Zie Cass., 6 feb. 1998, A.R. C.97.0025.F, nr. 76. 

(2) W.I.B. (1992) v66r de wijziging ervan bij wet van 15 maart 1999 (zie art. 34.) 
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(H. ... E.A.T. BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. F.98.0090.F) 

1337 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 mei 1998 gewezen door 
het Hof van Beroep te Luik; 

Over het eerste middel: schending van artikel37, eerste lid, van de wet van 15 juni 
1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, 

doordat het arrest, dat uitspraak deed in een rechtspleging waarbij'de fiscale voor
ziening en de conclusies van de partijen in het Frans opgemaakt waren, de voorzie
ning van de eisers afwijst, met name op grond "dat het hof (van beroep) zich alleen 
maar kan aansluiten bij de pertinente redenen van de beslissing van de directeur die 
het alleen maar kan parafraseren; dat daarin immers zowel de feitelijke gegevens als 
de toepassing van de rechtsbeginselen terzake op onderhavig geval accuraat wor
den weergegeven, en op oordeelkundige redenen die het hof (van beroep) over
neemt, alle door de (eisers) tijdens de administratieve fase van het geschil aange
voerde argumenten worden weerlegd", 

terwijl die beslissing van de directeur in het Duits is gesteld; het arrest, aange
zien het de motivering van die beslissing overneemt, moet worden geacht ten dele in 
het Frans en ten dele in het Duits gesteld te zijn; ingevolge artikel 37, eerste lid, van 
de wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken, "de von
nissen en arresten, evenals de akten betreffende hun tenuitvoerlegging, gesteld wor
den in de taal van de rechtspleging"; het arrest derhalve die wetsbepaling schendt, aan
gezien het ten dele in het Frans en ten dele in het Nederlands is gesteld: 

Overwegende dat het middel dat de schending van artikel 37, eerste lid, 
van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken aan
voert, zonder artikel40 van die wet noch de nietigheid waarin die bepa
ling voorziet, op te geven, niet ontvankelijk is; 

Dat het middel niet aangenomen kan worden; 

Om die redenen, houdt de uitspraak aan tot het Arbitragehof de onder
staande prejudiciele vraag zal hebben beantwoord : "Schenden de artike
len 278 tot 292 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) de ar
tikelen 10 en 11 van de Grondwet, wanneer de gewestelijke directeur van de 
belastingen of de door hem gedelegeerde ambtenaar, die met toepassing van 
de artikelen 267 tot 276 van dat wetboek uitspraak doet over een bezwaar 
inzake inkomstenbelastingen als een administratieve overheid optreedt, daar 
zij de belastingplichtige in de inkomstenbelastingen een onbeperkte recht
spraak in twee instanties ontzeggen, terwijl zowel de belastingplichtigen die 
een soortgelijk economisch belang vertegenwoordigen als de rechtzoeken
den waarvan het vermogen door andere bestuurlijke handelingen getrof
fen wordt een dergelijke rechtspraak wel genieten?" 

11 september 2000- 3e kamer- Voorzitter : de h. Verheyden, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Echement- Andersluidende conclusie (3) van de h. Le
clercq, eerste advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Kirkpatrick en T' Kint. 

(3) Het O.M. besloot tot vernietiging. Het was van oordeel dat het eerste onderdeel gegrond was. 
Het vond dat genoemd middel niet de nietigheid van het arrest van het hofvan beroep aan
voerde maar wel de schending van art. 37, eerste lid, Taalwet Gerechtszaken. De nietigheid van 
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Nr. 458 

36 KAMER - 11 september 2000 

1° INKOMSTENBELASTINGEN- VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP- CONCLU
SIE- 'IER GRIFFIE NEERGELEGDE CONCLUSIE- CONCLUSIE NIET TER ZITTING AAN DE RECH
TER VOORGELEGD - GEVOLG. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- OP CONCLUSIE- BELASTING
ZAKEN- INKOMSTENBELASTINGEN- VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP- CONCLU
SIE- GEEN ANTWOORD- 'IER GRIFFIE NEERGELEGDE CONCLUSIE- CONCLUSIE NIET TER ZIT
TING AAN DE RECHTER VOORGELEGD - GEVOLG. 

Pen 2° Het hofvan beroep dient niet te antwoorden op de conclusie die de belasting
schuldige, na oproeping tot verschijning, overeenkomstig art. 385, eerste lid, W.I.B. 
(1992), ter griffie van dat hof heeft neergelegd, wanneer hij, doordat hij niet ver
schenen is en niet vertegenwoordigd was op de terechtzitting waar zijn zaak is be
handeld, de conclusie niet ter beoordeling aan de rechter heeft voorgelegd (1) (Art. 
385, eerste lid, W.I.B. [1992] (2).) 

(B. .. T. BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIENJ 

(A.R. F.99.0015.F) 

11 september 2000 - 36 kamer- 'i!Oorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Ver
slaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. T'Kint. 

Nr. 459 

3e KAMER - 11 september 2000 

1 o VERKEERSBELASTING OP MOTORRIJTUIGEN (MOTORRIJTUIGENBELAS
TING)- INGESCHREVEN VOERTUIG- BELASTINGSCHULDIGE- BEGRIP- INSCHRIJVING IN 
HET BUITENLAND. 

2o BELASTINGEN (MET DE INKOMSTENBELASTINGEN GELIJKGESTELDE)
VERKEERSBELASTING OP MOTORRIJTUIGEN - INGESCHREVEN VOERTUIG- BELASTING
SCHULDIGE - BEGRIP- INSCHRIJVING IN HET BUITENLAND. 

1 o en 2° De motorrijtuigenbelasting op ingeschreven motorrijtuigen is, in de regel ver
schuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die op het inschrijvingsbewijs is ver
meld, dus de eigenaar van het voertuig, en niet door de persoon die het voertuig ge
bruikt; in beginsel dienen de motorrijtuigen en de aanhangwagens die voorzien zijn 

het bestreden arrest was slechts een gevolg van de schending van de voornoemde wetsbepaling. 
Tot staving van de voorgestelde vernietiging, zie Cass., 20 jan. 1992, A.R. 7607, nr. 256 (eerste zaak) 
met cone!. proc.-gen. Lenaerts, gepubliceerd in A.C. 

(1) Cass. 30 mei 1991, A.R. F.1098.F, nr. 506. 

(2) Art. 385 zoals het hestand v66r de opheffing ervan bij wet 15 maart 1999. 
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van een buitenlandse nummerplaat en die gedurende korte tijd in Belgie in om
loop zijn zonder dat ze ingevoerd zijn door de personen die er wonen, niet in Bel
gie ingeschreven te zijn. (Artt. 36bis en 36ter W.I.G.B. (1); art. 3 KB. 31 dec. 1953.) 

(BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN T_ K ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. F.99.0035.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 oktober 1998 gewe
zen door het Hof van Beroep te Luik; 

Over het middel, gesteld als volgt: schending van de artikelen 6, 36bis, van het Wet
hoek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (afgekort W.G.B.) 
en van artikel 2 van het koninklijk besluit van 27 december 1993 tot wijziging van ar
tikel3 van het koninklijk besluit van 31 december 1953 houdende reglementering van 
de inschrijving van de motorvoertuigen en de aanhangwagens (KB. 18 januari 1994), 
zoals ze van toepassing zijn op het aanslagjaar 1994, 

doordat het hofvan beroep, na enerzijds erop te hebben gewezen dat (verweer
der), die te Schonberg (Belgie) woont, op 6 juli 1994 te Sankt Vith door beambten van 
de douane en accijnzen werd gecontroleerd toen hij reed met een in het Groother
togdom Luxemburg ingeschreven voertuig en dat hij verklaard heeft dat voertuig vooral 
voor beroepsdoeleinden te gebruiken voor de onderneming Keller Norbert n.v., met 
maatschappelijke zetel te Troisvierges (Luxemburg) en het in Belgie slechts zeer zel
den en dan nog bijna uitsluitend tijdens het weekend te gebruiken voor prive
doeleinden, wat door de opsporingen van het belastingbestuur wordt bevestigd, dat 
het voertuig door genoemde vennootschap is aangekocht, verzekerd en ingeschre
ven, en na anderzijds te hebben vastgesteld dat de gewestelijk directeur verwijst naar 
artikel 6 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belas
tingen (W.G.B.), krachtens hetwelk de verkeersbelasting verschuldigd is door de
gene die het voertuig voor eigen gebruik aanwendt, op voorwaarde dat hij de eige
naar of de gebruiker ervan is of dat het voertuig hem bestendig of gewoonlijk ter 
beschikking is gesteld, de beslissing verwijt dat ze geen acht heeft geslagen op het be
paalde in artikel36bis W.G.B. volgens hetwelk de bepalingen van hoofdstuk III (dat 
voornoemd artikel 6 bevat) niet van toepassing zijn op de voor personenvervoer be
stemde voertuigen die aan inschrijving onderworpen zijn en beslist dat, krachtens ar
tikel3 van het koninklijk besluit van 31 december 1953, de motorvoertuigen eerst tot 
het verkeer op de openbare weg worden toegelaten als zij op aanvraag en op naam van 
hun eigenaar vooraf zijn ingeschreven in het in artikel 2 bedoelde repertorium en dat 
de gebruiker (verweerder) geen verkeersbelasting verschuldigd is als het voertuig op 
naam van de eigenaar moet worden ingeschreven; dat bijgevolg het hofvan beroep de 
verkeersbelasting teniet doet voor het aanslagjaar 1994, 

terwijl uit de in het middel aangewezen bepalingen volgt dat niet de eigenaar maar 
de gebruiker van het in de artikelen 3 en 4 W.G.B. omschreven motorvoertuig de be
lasting in Belgie verschuldigd is, wanneer het, zoals te dezen, een voertuig betreft dat 
niet in Belgie behoeft te worden ingeschreven, omdat het er kortstondig rijdt zon
der dat het werd ingevoerd door een in Belgie verblijvende persoon, op voorwaarde dat 
het voorzien is van een inschrijvingsteken dat werd toegekend door de autoriteiten van 
een ander land dan Belgie dat is toegetreden tot de internationale verdragen in
zake het wegverkeer en hun bijlagen, te dezen, het Groothertogdom Luxemburg, wat 
niet wordt betwist; nu het voertuig niet in Belgie behoefde te worden ingeschreven over
eenkomstig artikel 3 van het koninklijk besluit van 31 december 1953, als gewij
zigd bij artikel 2 van het koninklijk besluit van 27 december 1993, maar regelmatig 

(1) Artt. 36bis en 36ter v66r hun wijziging bij wet 25 jan. 1999. 
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ingeschreven was in het Groothertogdom Luxemburg, welke feiten niet worden be
twist, artikel36bis W.G.B. niet van toepassing is; artikel6 van genoemd wetboek hier
door van toepassing is; dat artikel duidelijk bepaalt dat de belasting verschuldigd is 
al wie een of meer van de in de artikelen 3 en 4 genoemde voertuigen aanwendt tot 
eigen gebruik of ze exploiteert, hetzij hij er de eigendom of het persoonlijk bezit van 
heeft, hetzij hij door huur of andere overeenkomst bestendig of gewoonlijk daarover 
beschikt; de belasting bijgevolg door verweerder verschuldigd is voor de periode van 
1 juli 1994 tot 31 december 1994 en het hofvan beroep, door die belasting teniet te 
doen, de in het middel aangegeven bepalingen schendt : 

Overwegende dat luidens artikel 6, dat het hoofdstuk III vormt van het Wet
hoek van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen, de be
lasting verschuldigd is door al wie een of meer van de in de artikelen 3 en 
4 genoemde voertuigen aanwendt tot eigen gebruik of ze exploiteert, het
zij hij er de eigendom ofhet persoonlijk bezit van heeft, hetzij hij door huur 
of andere overeenkomst bestendig of gewoonlijk daarover beschikt; 

Overwegende dat krachtens artikel 36bis, eerste lid, van het Wetboek van 
de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen, zoals het ten 
tijde van de feiten van toepassing was, de bepalingen van artikel 6 onder 
hoofdstuk III van dat wetboek niet van toepassing zijn op de personenwa
gens, auto's voor dubbel gebruik, minibussen, motorrijwielen, zoals deze voer
tuigen omschreven zijn in de reglementering inzake inschrijving van voer
tuigen met eigen beweegkracht en in zoverre deze voertuigen voorzien zijn 
of moeten zijn van een andere nummerplaat dan een in het kader van de be
doelde reglementering afgeleverde tijdelijke plaat of "handelaarsplaat"; 

Dat, krachtens artikel 36bis, tweede lid, bedoelde voertuigen onderwor
pen zijn aan de bepalingen van artikel 36ter, § 2, 2°, van dat wetboek, zo
als het ten tijde van de feiten van toepassing was en naar luid waarvan de 
belasting verschuldigd is door de natuurlijke of rechtspersoon die op het 
inschrijvingsbewijs is vermeld; 

Overwegende dat artikel3 van het koninklijk besluit van 31 december 1953 
houdende reglementering van de inschrijving van de motorvoertuigen en de 
aanhangwagens bepaalt dat de motorvoertuigen en de aanhangwagens eerst 
tot het verkeer op de openbare weg worden toegelaten als zij op aanvraag en 
op naam van hun eigenaar vooraf zijn ingeschreven in het in artikel 2 van 
dat koninklijk besluit bedoelde repertorium van de motorvoertuigen en de 
aanhangwagens maar dat de motorvoertuigen en de aanhangwagens die kort
stondig in Belgie rijden zonder dat zij werden ingevoerd door in het land ver
blijvende personen, in Belgie niet behoeven te worden ingeschreven op voor
waarde dat zij voorzien zijn van een inschrijvingsteken dat werd toegekend 
door de autoriteiten van een ander land dan Belgie dat is toegetreden tot de 
intemationale verdragen inzake het wegverkeer en hun bijlagen, alsmede van 
het bij deze overeenkomsten voorgeschreven kenteken; 

Overwegende dat het arrest vaststelt dat het voertuig, dat was aange
kocht door de naamloze vennootschap Keller Nor bert met maatschappe
lijke zetel te Troisvierges (Luxemburg), op naam van die vennootschap is in
geschreven in het Groothertogdom Luxemburg; 

Overwegende dat uit die vaststellingen volgt dat genoemd voertuig voor
zien is van een andere nummerplaat dan een in het kader van artikel 3 van 
voornoemd koninklijk besluit afgeleverde tijdelijke plaat of "handelaars
plaat"; 
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Overwegende dat het hof van beroep, nu het weigert toe passing te rna
ken van artikel 6 van het Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen Ge
lijkgestelde Belastingen maar zijn beslissing grondt op artikel36ter, § 2, 2°, 
van dat wetboek, die beslissing naar recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

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

11 september 2000 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Verheyden, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eer
ste advocaat-generaal - Advocaat : mr. Gerard. 

Nr. 460 

2e KAMER - 12 september 2000 

1 o VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- ALGEMEEN- VEROORDELING- OP
GAVE VAN BEGIN EN EINDDATUM VAN DE VERJARING. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE - STRAF
ZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPENJ- VEROORDELING
OPGAVE VAN BEGIN EN EINDDATUM VAN DE VERJARING. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN- ALGEMEEN- TELASTLEGGING- AAN
WIJZING VAN DE TOEPASSELIJKE WETSARTIKELEN. 

1 o en 2° Bij zijn onderzoek naar de verjaring van de strafvordering en bij ontstente
nis van conclusie op dit punt, moet de rechter de begin- noch einddatum van de ver
jaring in zijn uitspraak vermelden (1). (Art. 21 V.T.Sv.) 

3° Aan de verplichting van artikel 195, eerste lid, Wetboek van Strafvordering wordt 
voldaan door het veroordelend vonnis datde telastleggingen met aanwijzing van de 
hierop toepasselijke wetsartikelen van de dagvaarding overneemt. Een uitdrukke
lijke verwijzing hiernaar in het dispositiefis niet vereist. (Art. 195, eerste lid, Sv.) 

(E ... ) 

ARREST 

(A.R. P.98.0911.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 juni 1998 door het Hof 
van Beroep te Gent gewezen; 

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

Over het eerste middel : 

(1) Zie Cass., 24 feb. 1975, A. C., 1975, p. 708. 
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Overwegende dat de rechter bij zijn onderzoek naar de verjaring van de 
strafVordering en bij ontstentenis van conclusie op dit punt, de begin- noch 
einddatum van de ve:rjaring in zijn uitspraak moet vermelden; 

Over het tweede middel : 
Overwegende dat aan de verplichting van artikel195, eerste lid, Wet

hoek van StrafVordering wordt voldaan door de uitspraak die de telastleg
gingen met aanwijzing van de hierop toepasselijke wetsartikelen van de dag
vaarding overneemt; dat een uitdrukkelijke verwijzing hiernaar in het 
dispositief niet is vereist; 

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

12 september 2000 - 28 kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Goethals- Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureur
generaal - Advocaat : mr. Van der Perre, Brugge. 

Nr. 461 

2e KAMER - 12 september 2000 

BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN- ALGEMEEN- BETEKENING IN HET BUI
TENLAND OF AAN DE PROCUREUR DES KONINGS- KENNIS VAN DE WOONPLAATS, VERBLIJF
PLAATS OF GEKOZEN WOONPLAATS - GEVOLG. 

De betekening in het buitenland of aan de procureur des Konings is ongedaan in
dien de partij op wier verzoek ze verricht is, de woonplaats of de verblijfplaats of de 
gekozen woonplaats van degene aan wie betekend wordt, in Belgie of, in voorko
mend geval, in het buitenland, kende (1). (Artt. 39 en 40, Ger.W.) 

(V .. ) 

ARREST 

(A.R. P.98.0944.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 5 mei 1998 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 33, 35, 36, 40 en 43 Gerechtelijk Wetboek, artikelen 145 

en 147 Strafvordering, 
doordat het bestreden beroepsvonnis, na te hebben vastgesteld dat de akte van rechts

ingang op 19 november 1996 onregelmatig en derhalve ongeldig werd betekend aan 

(1) Cass., 15 sept. 1993, nr. 349; contra Cass., 7 juni 1994, nr. 291; zie de kritische noot get. A. 
De Nauw in Recente Cassatie, 1994, nr. 10, p. 345. 
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de procureur des Konings, vermits eiser op dat ogenblik ingeschreven was in de be
volkingsregister van Gent aan de Hubert Frere Orbanlaan, 538, stelt dat de straf
rechter geadieerd was; 

terwijl, eerste onderdeel, de overweging dat de strafrechter geadieerd was in tegen
strijd is met de bepalingen van de artikelen 33, 35, 36, 40 en 43 Gerechtelijk Wet
hoek en de artikelen 145 en 147 Strafvordering; 

tweede onderdeel, de overweging dat de strafrechter geadieerd was in tegenstrijd is 
met de bepalingen van de artikelen 145 en 147 Strafvordering: 

Overwegende dat, ingevolge artikel 40, laatste lid, Gerechtelijk Wet
hoek, de betekening in het buitenland of aan de procureur des Konings on
gedaan is indien de partij op wier verzoek ze verricht is, de woonplaats of de 
verblijfplaats of de gekozen woonplaats van degene aan wie betekend wordt, 
in Belgie of, in voorkomend geval, in het buitenland, kende; 

Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt: "(eiser) merkt op dat de 
dagvaarding om te verschijnen voor de politierechtbank, betekend op 19 no
vember 1996 aan de procureur des Konings, nietig is, gezien op deze akte ver
meld staat dat de beklaagde zonder gekende woonplaats was, hetgeen niet 
met de werkelijkheid overeenstemde. (Eiser) verwijst hierbij naar het ge
tuigschrift van woonst met historiek van adres, afgeleverd door de ambte
naar van de burgerlijke stand te Gent, waaruit blijkt dat de beklaagde sinds 
25 september 1996 was ingeschreven in Gent aan de Hubert Frere-Orbanlaan 
538"; 

Dat het bestreden vonnis niettemin oordeelt : "De onregelmatigheid van 
de dagvaarding van 19 november 1996 om te verschijnen voor de politierecht
bank te Gent, omdat zij werd betekend aan de procureur des Konings, hoe
wel de beklaagde op een vaste woonplaats in Gent was ingeschreven, doet 
geen afbreuk aan het feit dat de strafrechter geadieerd was"; 

Dat het bestreden vonnis aldus artikel 40 van het Gerechtelijk Wetboek 
schendt; 

Dat het middel in zoverre gegrond is; 
Dater geen grond is tot verwijzing, daar de zaak niet regelmatig bij de 

politierechtbank aanhangig is gemaakt; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op de kant van het vemietigde vonnis; laat 
de kosten ten laste van de Staat; zegt dater geen grond is tot verwijzing. 

12 september 2001- 2e kamer- Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter
Verslaggever: de h. Goethals- Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureur
generaal - Advocaat : mr. L. De Raeymaeker, Leuven. 

Nr. 462 

2e KAMER - 12 september 2000 

ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER- STRAFZA
KEN- OVERLEGGING VAN NIEUWE STUKKEN TIJDENS RET BERAAD- GEVOLG. 

[ 
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De rechter in strafzaken oordeelt onaantastbaar in feite of stukken die tijdens het be
raad worden overgelegd, nuttig aan het dossier van de rechtspleging zullen wor
den gevoegd, en dat hiertoe het debat zal worden heropend. Het oordeel van de rech
ter over het nut van deze bijkomende stukken vooraleer deze te voegen, betreft niet 
het beraad, en vereist geen tegenspraak van de partijen (1). 

(P ... T. c .... J 

ARREST 

(A.R. P.00.0365.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 januari 2000 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

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

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

Over het middel : 
Overwegende dat de rechter in strafzaken onaantastbaar in feite oor

deelt of stukken die tijdens het beraad worden overgelegd, nuttig daaraan 
zullen worden gevoegd, en dat hiertoe het debat zal worden heropend; 

Dat het oordeel van de rechter over het nut van deze bijkomende stuk-
ken vooraleer deze te voegen, niet het beraad betreft, en geen tegenspraak 
van de partijen vereist; 

Overwegende dat in deze bepaalde context van "het beraad", waarbij ai
leen de eigenlijke beoordeling van de schuld en niet de hieraan vooraf
gaande beslissing over het nut van later overgelegde stukken wordt be
doeld, het niet tegenstrijdig is te oordelen, eensdeels, dat de gewraakte 
stukken "geen enkel nieuw element aanbrengen m.b.t. de zaak" en, ander
deels, dat deze stukken dan ook "buiten het beraad worden gehouden" en dat 
het hofvan beroep bij zijn oordeel over de schuld met deze stukken geen re
kening houdt; 

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; 

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

1. over het beginsel van aansprakelijkheid : 
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert; 
2. waarbij een provisionele vergoeding van een frank wordt toegekend en 

de zaak voor verdere behandeling naar de correctionele rechtbank wordt ver
wezen: 

Overwegende dat mr. Rene B-iitzler, advocaat bij het Hof van Cassatie, na
mens eiser zonder berusting afstand van de voorziening doet; 

(1) Cass., 13 nov. 1991, nr. 141; R. DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging (1999) nr. 1041 
e.v.; noot A. V ANDEPLAS, "Uit het strafdossier te weren stukken" sub Cass., 2 sept. 1980, R. W, 1980-
1981, 1069; noot A. VANDEPLAS, "Over het sluiten van de debatten", R. W, 1980-1981, 1659. 



-. ··-::r .rz:. 
i 

,!.-_._· 1 
""~~ .... --

Nr. 463 HOF VAN CASSATIE 1345 

Om die redenen, verleent akte van de afstand; verwerpt de voorzierring voor 
het overige; veroordeelt eiser in de kosten. 

12 september 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureur
generaal - Advocaat : mr. Biitzler. 

Nr. 463 

2e KAMER - 12 september 2000 

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- OPSPORINGSONDERZOEK- AD VIES vAN EEN DESKUN
DIGE DOOR DE PROCUREUR DES KONINGS GEVRAAGD- VOORWAARDEN. 

Niets verzet zich ertegen dat de procureur des Konings in het kader van een opspo
ringsonderzoek het advies vraagt aan een arts; de aldus verstrekte inlichtingen be
treffen geen eigenlijk deskundigenverslag, maar wel een verslag van een door het open
baar ministerie buiten de gevallen bepaald door de artikelen 32 tot 46, Wetboek van 
Strafvordering, aangestelde raadgever; dergelijk verslag is a an geen vormvoorschriften 
onderworpen en vereist geen eedaflegging (1). (Art. 43 Sv.) 

(0 ... ) 

ARREST 

(A.R. P.00.1064.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 14 juni 2000 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 tweede middel : 
Overwegende dat de appelrechters vaststellen "dat het nemen van radio

logische beelden geen onderzoek aan het lichaam is in de zin van artikel 90bis 
Wetboek van Strafvordering, daar er bij de radiologie geen 'aanraking' ge
beurt van de intieme delen; dat het blootstellen, in wetenschappelijk ver
antwoorde omstandigheden, aan (alsdan) ongevaarlijke stralen bij radiolo
gie niet kan worden gelijkgesteld met aanraken ofbetasten; dat straling een 
term is om een werking aan te duiden die niet aan onmiddellijke aanra
king van de werkingsoorzaak kan worden toegeschreven; dater bij radio
logie geen enkel deeltje van het menselijk lichaam wordt weggenomen; dat 
(eiseres) bewijsloos en overigens niet-relevant stelt dat zij zich voor de ra
diologie (weze het gedeeltelijk) diende te ontkleden in het bijzijn van de rijks
wachters"; 

(1) Cass, 14 feb. 1984, nr. 327. 
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Dat het middel dat aanvoert dat eiseres zich moest ontkleden in het bij
zijn van rijkswachters en door rontgenstralen werd aangeraakt en betast, on
der meer ter hoogte van de borststreek, in zoverre feitelijke grondslag mist; 

Overwegende dat, voor het overige, niets zich ertegen verzet dat de pro
cureur des Konings in het kader van een opsporingsonderzoek het advies 
vraagt aan een arts; dat de aldus verstrekte inlichtingen geen eigenlijk 
deskundigenverslag betreffen, maar wei een verslag van een door het open
baar ministerie buiten de gevallen bepaald door de artikelen 32 tot 46, Wet
hoek van Strafvordering, aangestelde raadgever; dat dergelijk verslag aan 
geen vormvoorschriften is onderworpen en geen eedaflegging vereist; 

Dat het middel in zoverre faalt naar recht; 

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

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

12 september 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Farrier, afdelingsvoorzitter
Verslaggeuer: de h. Goethals- Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureur
generaal - Advocaat : mr. V. Moubax, Brussel. 

Nr. 464 

2e KAMER (VOLTALLIGE TERECHTZITTING) - 13 september 2000 

1 o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN - TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKE
NING- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- DUUR, BEGIN EN EINDE- BIJ VERSTEK VEROOR
DEELDE BEKLAAGDE- WA.M.-VERZEKERING- VERZEKERAAR VAN DE BEKLAAGDE- BESLIS
SING OP TEGENSPRAAK- CASSATIEBEROEP VAN DE VERZEKERAAR TEGEN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ- GEWONE VERZETTERMIJN- ONTVANKELIJKHEID. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- SCHADE - BEOORDELINGS
BEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM- RAMING- VOLLEDIG HERSTEL. 

3° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- SCHADE - BEOORDELINGS
BEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM- PEILDATUM- OGENBLIK VAN HET VONNIS- VAST
STAANDE SCHADE DIE IN HAAR GEHEEL KAN WORDEN GERAAMD- FORFAITAIRE SCHADEVER
GOEDING - HOOFDBEDRAG - UITGESTELDE BETALING - BIJKOMENDE SCHADE -
COMPENSATOIRE INTEREST- VOLLEDIG HERSTEL. 

4 o INTERESTEN- COMPENSATOIRE INTERESTEN- OGENBLIK VAN HET VONNIS- VAST
STAANDE SCHADE DIE IN HAAR GEHEEL KAN WORDEN GERAAMD -FORFAITAIRE SCHADEVER
GOEDING- HOOFDBEDRAG- UITGESTELDE BETALING- BIJKOMENDE SCHADE- VOLLEDIG 
HERSTEL. 

5° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- SCHADE- BEOORDELINGS
BEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM- PEILDATUM- MATERIELE EN MORELE SCHADE- BLIJ
VENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID- VASTSTAANDE SCHADE DIE IN HAAR GEHEEL KAN WOR
DEN GERAAMD - CONSOLIDATIEDATUM - FORFAITAIRE SCHADEVERGOEDING -
COMPENSATOIRE INTEREST. 
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6° INTERESTEN- COMPENSATOIRE INTERESTEN- MATERIELE EN MORELE SCHADE- BLIJ
VENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID - VASTSTAANDE SCHADE DIE IN HAAR GEHEEL KAN WOR
DEN GERAAMD- CONSOLIDATIEDATUM- FORFAITAIRE SCHADEVERGOEDING. 

1 o Wanneer een beklaagde bij verstek wordt veroordeeld door een beslissing die in laat
ste aanleg op tegenspraak is genomen t.a.v. de W.A.M.-verzekeraar van die be
klaagde, is het onmiddellijk cassatieberoep van de verzekeraar tegen de burger
lijke partij ontvankelijk, niettegenstaande de gewone verzettermijn welke voor de 
beklaagde openstaat, niet verstreken is. (1). (Impliciet.) 

2° De benadeelde heeft krachtens de artt. 1382 en 1383 B. W. recht op het volledig her
stel van zijn schade (2). (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

3° en 4° De regel dat de rechter de schade moet ramen op het ogenblik van de uit
spraak, verbiedt hem evenwel niet het hoofdbedrag van de forfaitaire vergoeding tot 
herstel van die schade te berekenen op het ogenblik waarop de schade reeds vast
staand was en in haar geheel kon worden geraamd en bijgevolg tot herstel aanlei
ding kon geven, alsook compensatoire interest op dat bedrag toe te kennen als her
stel van de bijkomende schade wegens het uitstel van betaling van het hoofdbedrag; 
die schadevergoeding, die aldus is samengesteld uit een hoofdbedrag en compensa
toire interest, herstelt de schade op het ogenblik van de uitspraak in haar geheel (3). 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

5° en 6° Hoewel de uit een blijvende arbeidsongeschiktheid voortvloeiende materiele 
en morele schade zich geleidelijk voordoet, kan zij hersteld worden vanaf de dag van 
de consolidatie, mits zij vaststaand is en in haar geheel geraamd kan worden, en kan 
de rechter de schadeverwekker veroordelen om, vanaf diezelfde datum, compensa
toire interest op de forfaitaire herstelvergoeding te betalen (4). (Artt. 1382 en 1383 
B.W.) 

(A. G. 1824 N.V. T. C ... E.A.) 

Conclusie van de advocaat-generaal J. Spreutels 

1. De voorziening is m.i. ontvankelijk, in zoverre ze gericht is tegen de beslissing op 
de door de eerste twee verweerders tegen eiseres, vrijwillig tussenkomende partij, in
gestelde burgerlijke rechtsvordering. Wanneer immers de beklaagde bij een beslis
sing, die t.a.v. de W.A.M.-verzekeraar van die beklaagde op tegenspraak is gewe
zen, bij verstek wordt veroordeeld, kan de verzekeraar zich tegen de burgerlijke partij 
dadelijk in cassatie voorzien, ook al is de gewone verzettermijn waarover de be
klaagde beschikt, niet verstreken (5). 

2. Het Hofkan op het enige middel dat is afgeleid uit de schending van de artt. 1382 
en 1383 B.W. andermaal uitspraak doen over de nog steeds betwiste vraag (6) vanaf 

(1) Zie de verwijzingen in concl. O.M. 

(2) Zie Cass., 13 april 1985, A.R. C.94.0126.F, nr. 201; 15 april1999, A.R. C.98.0009.F, nr. 211 
(redenen), en 2 nov. 1999, A.R. P.97.0830.N, nr. 580 (redenen). 

(3) Zie de verwijzingen in concl. O.M. 

(4) Zie de verwijzingen in concl. O.M. 

(5) Cass., 23 april1974 (A. C., 1974, 910); 25 sept. 1975 (ibid., 1976, 121); noot 1 onder Cass., 
28 sept. 1976 (A. C., 1977, 109). 

(6) Zie o.m. R.O. DALCQ, opm. onder corr. Verviers, 3 juni 1993, R.G.A.R., 1994, nr. 12307; J.-L. 
FAGNART, La responsabilite civile- chronique de jurisprudence 1985-1995, Brussel1997, pp. 132 
en 133; J. ScHRIJVERS, "Splitsingsmethode : ook bij ex aequo et bono-raming? En bij overlijden?" 
T.A. V.W, 1997, pp. 112 tot 116; idem, "Les incertitudes dans la technique de la ventilation", R.G.A.R. 
1997, nr. 12.833; idem, "Kapitalisatie en letselschade", T.A.V.W, 1998, pp. 225 en 226; P. MoR-
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wanneer de compensatoire interest begint te lopen op de globale en forfaitaire be
dragen die door de rechter worden toegekend ter vergoeding van blijvende schade ten 
gevolge van overlijden of van lichamelijke schade. 

Dat middel kan m.i. niet worden aangenomen. 

3. In tal van arresten heeft het Hofbeslist dat het aan de rechter staat om, bin
nen de perken van de conclusies van de partijen, op onaantastbare wijze uitspraak te 
doen over de omvang van de door een onrechtmatige daad veroorzaakte schade en om, 
zo nodig, compensatoire interest toe te kennen ter aanvulling van de schadevergoe
ding en het tijdstip vast te stellen vanafwanneer die interest wordt berekend (7). Som
mige arresten voegen er uitdrukkelijk aan toe dat de vaststelling van de datum vanaf 
wanneer die interest verschuldigd is een loutere feitenkwestie is en evenzeer als de 
berekening van het bedrag van de eigenlijke schade op onaantastbare wijze wordt be
oordeeld door de bodemrechter (8). Soms wordt gepreciseerd dat de compensatoire in
terest verband houdt met de omvang van de schade en deel uitmaakt van de vergoe
ding (9). Het Hofheeft nog in een recent arrest aan die beginselen herinnerd (10). 

4. "Schade" is welteverstaan een juridisch begrip. De interpretatie ervan waarop de 
bodemrechter zijn beslissing grondt is onderworpen aan het toezicht van: het Hof (11). 
Het Hof dient na te gaan of de door de rechter vastgestelde feiten de gevolgtrekkin
gen verantwoordt die laatstgenoemde hieruit maakt in rechte (12). Zo kan de rech
ter geen vergoeding toekennen voor niet geleden schade. 

5. De compensatoire interest maakt deel uit van de schadeloosstelling die wordt toe
gekend voor de door een fout veroorzaakte schade. Hij strekt tot vergoeding van de 
uitgestelde betaling van de vergoeding waarop de schadelijder recht had op de dag van 
het ontstaan van de schade (13). Hij vergoedt de schade die het gevolg is van de ver
traging waarmee die vergoeding is toegekend (14). Hij is aileen verschuldigd voor het 
bedrag dat nog moet worden betaalt na het ontstaan van de schade (15). 

Bijgevolg beslist een arrest van 29 oktober 1986 dat compensatoire interest niet kan 
worden toegekend voor tijdvakken van voor het ontstaan van de schade. De rechter 
had met ingang van 1 maart 1978 compensatoire interest toegekend, enerzijds, op een 

TIER, "Vergoedende interest", Verkeersrecht, 1999, pp. 236 en 237; B. DE TEMMERMAN, "Interest bij 
schadevergoeding uit wanprestatie en onrechtmatige daad. Een stand van zaken, tevens aanlei
ding tot een kritische beschouwing over de grondslagen van het Belgische schadevergoedings
recht", T.PR., 1999, pp. 1416 tot 1432. 

(7) Cass., 29 okt. 1956 (A. C., 1957, 128) en de noot 1; 14 sept. 1964 (Bull en Pas., 1965, I, 38); 
14 feb. 1966 (ibid., 1966, I, 769); 31 okt. 1966 (A. C., 1967, 291); 2 maart 1970 (ibid, 1970, 607); 
21 sept. 1970 (ibid., 1971, 68); 19 april1978 (ibid., 1978, 952); 24 jan. 1980 en 20 feb. 1980 (ibid., 
1979-1980, nrs. 311 en 385); 23 juni 1981, A.R. 6521 (ibid., 1980-1981, nr. 615); 8 sept. 1981, A.R. 
6443, en 10 juni 1982, A.R. 3449 (ibid., 1981-1982, nrs. 15 en 604); 16 feb. 1983, A.R. 2662 (ibid., 
1982-1983, nr. 340); 7 maart 1984, A.R. 3353 (ibid., 1983-84, nr. 385); zie oak Cass., 20 juli 1965 
(Bull. en Pas., 1965, I, 1194) en 28 nov. 1984, A.R. 3740 (A. C., 1984-1985, nr. 197); R.O. DALCQ, Traite 
de la responsabilite civile, Novelles, V, dl. II, Brussel, 1962, nr. 4256; H. DE PAGE, Traite elemen
taire de droit civil belge, dl. II, Brussel, 1964, p. 1073, nr. 1028. 

(8) Cass., 31 okt. 1966 (A. C. 1967, I, 291). 

(9) Cass., 25 nov. 1981, A.R. 1962, nr. 200. 

(10) Cass., 6 okt 1999, A.R. P.98.1540.F, nr. 515. 

(11) Noot 1 onder Cass., 24 jan. 1980 (A. C. 1979-1980, nr. 311) met citaat van "De rechts
staat", plechtige openingsrede van het Hof, uitgesproken op 3 sept. 1979 door proc.-gen. Du
man, nr. 19, c, en de noot 121, d. 

(12) Cass., 4 maart 1999, A.R. C.97.0417.F, nr. 131. 

(13) Cass., 26 april1996, A.R. C.94.0276.F, nr. 138; 6 okt. 1999, A.R. P.98.1540.F, nr. 515; 13 okt. 
1999, A.R. P.99.086l.F, nr. 528, en de noot R.L. 

(14) Cass., 17 maart 1999, A.R. P.98.0510.F, nr. 159; 13 okt. 1999, A.R. P.99.0861.F, nr. 528. 

(15) Cass., 7 feb. 1997, A.R. C.95.0110.N, nr. 70. 
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vergoeding van schade die, blijkens zijn verklaring, pas ontstaan was op 1 novem
ber 1985 en, anderzijds, op een vergoeding van de schade die was geleden tijdens de 
gehele periode van 1 maart 1978 tot 31 oktober 1985 (16) 

In dezelfde zin beslist een arrest van 29 november 1996 "dat de rechterlijke uit
spraak die vergoedende rente toekent vanaf de datum van het ongeval op schade die 
zich slechts tijdens het verloop van een latere periode voordoet, vergoeding toekent voor 
een niet geleden schade" (17). Het betrof in dat geval vergoedingen voor reiskosten en 
gezinstherapie die uiteraard slechts achteraf gemaakt werden. 

Dat is ook het geval wanneer de vergoeding wordt toegekend voor derving van bedrijfs
inkomsten. Aldus beslist een arrest van 16 mei 1986 dat art. 1382 B.W. wordt ge
schonden door de beslissing die, zonder opgaafvan gronden, met ingang van de da
tum van het ongeval compensatoire interest toekent op het gedeelte van de vergoeding 
dat verband houdt met de derving van inkomsten ten gevolge van de tijdens de beroeps
loopbaan geleden arbeidsongeschiktheid, ook al beslist het tevens dat die schade slechts 
nadien is ontstaan. De rechter had beslist dat de beklaagde met ingang van het on
geval compensatoire interest verschuldigd was op het gedeelte van de vergoeding dat 
hij toekende voor de materiele schade wegens de arbeidsongeschiktheid gedurende het 
tijdvak volgend op het tijdvak gedurende hetwelk de getroffene een winstgevende ac
tiviteit uitoefende, ook al had hij beslist dat die schade pas na de opruststelling van 
de getroffene zou ontstaan (18). 

Ook een arrest van 11 september 1991 beslist dat de rechter, nu hij compensa
toire interest met ingang van de dag van het ongeval berekent op de vergoeding van 
de uit de derving van bedrijfsinkomsten voortvloeiende schade, die zich, zoals het uit
drukkelijk vaststelt, mettertijd, gespreid over verschillende jaren, voordoet, die in
terest toekent voor periodes van v66r het ontstaan van de schade en aldus een ver
goeding toekent voor een niet geleden schade (19). 

In een zaak die had beleid tot een arrest van 13 juni 1983 had de rechter beslist dat 
de vergoeding voor inkomstenverlies terzelfder tijd de vergoeding behelsde voor ma
terii:He schade wegens aantasting van de fysieke integriteit. Hoewel zulk een schade, 
zoals het Hofvaststelt, kan ontstaan zijn vanaf de datum van het ongeval, had de rech
ter evenwel beslist dat die schade te dezen vergoed werd voor dezelfde periode als die 
waarvoor de vergoeding voor inkomstenverlies was toegekend, waarbij een van die pe
riodes was ingegaan vanaf de datum van zijn beslissing. Het Hofheeft derhalve geoor
deeld dat die rechter compensatoire interest had toegekend voor periodes van v66r het 
ontstaan van de schade en aldus een vergoeding had toegekend voor niet geleden schade 
(20). 

6. Een arrest van 20 januari 1988 beslist, m.i. zonder met die rechtspraak in te
genspraak te komen, zeer duidelijk "dat het arrest, door compensatoire interest toe 
te kennen op een bedrag dat niet strekt tot vergoeding van de inkomstenderving van 
de getroffene, maar van de aantasting van diens lichamelijke gaafheid ten gevolge van 
een onrechtmatig feit, geen interesten toekent op vergoedingen betreffende tijdvak
ken die aan het ontstaan van de schade voorafgaan; dat de appelrechters, nu ze, bin
nen de grenzen van de conclusie van de partijen, de omvang van de door de schuld van 
eiser veroorzaakte schade op een onaantastbare wijze hebben beoordeeld, zonder de 
artt. 1382 en 1383 B.W. te schenden, (aan de getroffene) compensatoire interesten heb
ben kunnen toekennen vanaf de dag van de consolidatie" (21). 

(16) Cass., 29 okt. 1986, A.R. 5060, nr. 126. 

(17) Cass., 29 nov. 1996, A.R. C.96.0148.N, nr. 469, met concl. adv.-gen. De Riemaecker inA. C., 
1996, nr. 469. 

(18) Cass., 16 mei 1986, A.R. 4980, nr. 571; zie in dezelfde zin: Cass., 10 nov. 1989, A.R. 6662, 
nr. 152. 

(19) Cass., 11 sept. 1991, A.R. 9001, nr. 14. 

(20) Cass., 13 juni 1983, A.R. 3835, nr. 564. 

(21) Cass., 20 jan. 1988, A.R. 6198, nr. 306, motivering, p. 593. 
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Bet Bof schijnt dus in zijn rechtspraak het volgende criterium te hanteren : de rech
ter kan compensatoire interest toekennen vanaf de datum van het ongeval of van de 
consolidatie, op de totale forfaitaire vergoeding van de blijvende schade, mits hij daar
bij niet uitdrukkelijk zegt dat die schade na die datum is ontstaan. 

7. Vanaf een arrest van 23 januari 1996 (22) schijnt het Bof dat criterium te heb
ben verruimd. Op grond van een onaantastbare beoordeling in feite hadden de appel
rechters geoordeeld dat de morele schade, die voortvloeide uit blijvende arbeidson
geschiktheid en esthetische schade, ten dele geleden was vanaf de consolidatie van de 
lichamelijke toestand van de getroffene tot uitspraak van hun beslissing en voor het 
overige zou onstaan na de dag van de uitspraak. Zij hadden op het eerste gedeelte com
pensatoire interest toegekend vanaf een middendatum waarop de schade was ont
staan tot de dag van de uitspraak en moratoire interest op het geheel, berekend met 
ingang van de uitspraak. Bet Bof oordeelde dat die beslissing naar recht verant
woord was, wat in de lijn ligt van voornoemde rechtspraak, maar het heeft schijn
baar in algemene bewoordingen gesteld dat de rechter geen compensatoire interest mag 
toekennen op het totaalbedrag van de vergoeding van blijvende schade. 

In een arrest van 9 april 1997 laat het Bof zich op meer genuanceerde wijze uit. Dat 
arrest beslist dat de rechter die, met ingang van de consolidatiedatum, compensa
toire interest toekent op het geheel van de bedragen die betrekking hebben op een uit
blijvende arbeidsongeschiktheid voortvloeiende morele schade en op een esthe
tische schade, en die strekken tot vergoeding van een schade waarvan hij, op grond 
van een feitelijke beoordeling, impliciet geoordeeld heeft dat zij zich vanaf die da
tum geleidelijk voordoet, die interest toekent voor een periode die aan de schade voor
afgaat en dus een vergoeding toekent voor niet geleden schade (23). 

Een arrest van 9 maart 1999 gaat nog verder. Wanneer de rechter oordeelt dat de 
schade tijdens de periode van blijvende arbeidsongeschiktheid bestaat in een ver
lies aan economisch potentieel, dat aanleiding geeft tot de toekenning van een ver
goeding wegens vermengde materiele en morele schade, en dat hierbij rekening dient 
te worden gehouden met de aard en de ernst van de letsels een dergelijk zwaar be
roep te blijven uitoefenen, vermag hij volgens het Bofniet te beslissen, tenzij het pro
fessioneelleven van het slachtoffer een einde genomen heeft op het ogenblik van de 
consolidatiedatum, dat vanaf de consolidatiedatum vergoedende interest verschul
digd is op de totaliteit van de vergoeding voor blijvende arbeidsongeschiktheid. Bet 
Bofwas van oordeel dat de appelrechters hun beslissing op grond van die tegenstrij
dige motivering niet naar recht hadden verantwoord (24). 

Voornoemd arrest geeft tevens aan dat niet naar recht verantwoord is de beslis
sing van de rechter die met ingang van de datum van consolidatie vergoedende in
terest toekent op de totaliteit van de vergoeding wegens esthetische schade die be
staat in de aantasting van de zysieke integriteit die zich op het ogenblik van het ongeval 
voordoet en die, in de mate dat zij geconsolideerd is, in de tijd voortduurt. Aldus heb
ben de appEdrechters tevens compenstoire interest op de schadevergoeding toege
kend voor de periode na de uitspraak van hun beslissing (25). 

Tenslotte doet een arrest van 17 maart 1999 in dezelfde zin uitspraak over de com
pensatoire interest die vanaf de datum van het ongeval was toegekend voor morele 
schade die zich nog niet ten voile heeft voorgedaan (26). 

(22) Cass., 23 jan. 1996, R.G.A.R., 1997, nr. 12840, opm. J. ScHRYVERs; T.A.V.W., 1997, 145, opm. 
J.S. 

(23) Cass., 9 april 1997, A.R. P.96.1588.F, nr. 176. 

(24) De materiele schade die voortvloeit uit de vermindering van de arbeidsgeschiktheid van 
de getroffene bestaat in een vermindering van zijn waarde op de arbeidsmarkt en eventueel oak 
in de noodzaak om meer ins panning te leveren bij de vervulling van zijn normale beroeps
werkzaamheden. (Cass., 19 nov. 1997, A.R. P.97.0723.F, nr. 488). Zie Cass., 17 dec. 1997, A.R. 
P.97.0558.F, nr. 562. 

(25) Cass., 9 maart 1999, A.R. P.98.0939.N, nr. 141. 

(26) Cass., 17 maart 1999, A.R. P.98.0510.F, nr. 159. 
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8. De arresten van voor dat van 9 april 1997 hebben beslissingen vernietigd die com
pensatoire interest hadden toegekend op de vergoeding voor schade waarvan de rech
ters uitdrukkelijk hadden gezegd dat die was ontstaan na de datum van het onge
val of van de consolidatie. In het arrest van 9 april1997 stelt het Hofvast dat de 
omstandigheid dat de schade zich achterafheeft voorgedaan, impliciet volgt uit de be
streden beslissing. Tenslotte wijst het Hofin de tweede laatstgenoemde arresten zelf 
erop dat de schade wel degelijk nadien was ontstaan, zonder dat zulks expliciet of im
pliciet uit de bestreden beslissingen bleek. 

9. M.i. moet de rechter een zo ruim mogelijke beoordelingsvrijheid bewaren. Het Hof 
heeft bovendien eraan herinnerd dat het onderscheid tussen reeds geleden schade en 
toekomstige schade geen reden van bestaan heeft in geval van forfaitaire raming (27). 
De rechter kan dus oordelen, in feite, dat de schade die het gevolg is van de blij
vende arbeidsongeschiktheid en die wegens de aard ervan mettertijd wordt gele
den, reeds bij de consolidatie in zijn geheel wordt geraamd. De vergoeding voor die 
schade kan dus eveneens op die datum worden berekend. Het is dus logisch dat de com
pensatoire interest die, hoeft het nog herhaald, deel uitmaakt van de schadevergoe
ding en enkel strekt tot vergoeding van de uitgestelde betaling van de vergoeding, wordt 
berekend op het totaalbedrag van die schade en met ingang van de consolidatie
datum. Het Hofheeft er reeds op gewezen dat in beginsel de door een onrechtma
tige daad veroorzaakte schade moet worden begroot naar het tijdstip dat dit van het 
e:ffectieve herstel ervan zo dicht mogelijk benadert, dit is praktisch naar het tijdstip 
van de uitspraak (28). Bij die beoordeling dient de rechter rekening te houden met elke 
latere gebeurtenis die, hoewel zij vreemd is aan de onrechtmatige daad, de hierdoor 
veroorzaakte schade bei:nvloedt. Zo wordt de schade die voortvloeit uit een blij
vende arbeidsongeschiktheid bei:nvloed door het overlijden van de schadelijder (29). 

10. In de thans aan het Hofvoorgelegde zaak heeft het hofvan beroep de blij
vende arbeidsongeschiktheid van de burgerlijke partij vastgesteld op 10 pet. Het ver
wierp de door die partij gevorderde berekening door kapitalisatie en kende for
faitaire vergoedingen toe voor de materiiile en morele schade ten gevolge van de 
arbeidsongeschiktheid "gelet op de leeftijd van de burgerlijke partij, die geboren is op 
22 juli 1969, de consolidatiedatum en de aard en de omvang van de blijvende let
sels". De appelrechters hebben bovendien beslist "dater geen onderscheid dient te wor
den gemaakt tussen verleden en toekomstige schade ( ... ), daar de vergoeding van for
faitaire aard was" en "de compensatoire interest verschuldigd is vanaf 3 augustus 1991, 
zijnde de consolidatiedatum". 

Ik ben van mening dat de appelrechters hun beslissing aldus naar recht hebben ver
antwoord. 

Besluit : verwerping. 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.99.1485.F) 

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 16 september 1999 ge
wezen door het Hof van Beroep te Brussel; 

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de door A. C. 
en zijn echtgenote G.L. tegen eiseres ingestelde burgerlijke rechtsvorde
ring: 

Overwegende dat eiseres geen middel aanvoert; 
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de door B.C. 

tegen eiseres ingestelde burgerlijke rechtsvordering : 

(27) Cass., 14 juni 1995, A.R. P.95.0158.F, nr. 296; 17 maart 1999, aangehaald in de vorige noot; 
21 april 1999, A.R. P.98.1545.F, nr. 230; 13 old. 1999, A.R. P.99.0861F, nr. 528. 

(28) Cass., 19 jan. 1993, A.R. 5930, nr. 36; 13 mei 1997, A.R. P.96.0539.N, nr. 227. 

(29) Cass., 20 juni 1977 (A C., 1977, 1079) en noot 1, p. 1080; 14 dec. 1993, A.R. 7100, nr. 522. 
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Over het enige middel : schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burger
lijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest, na, met verwijzing naar de besluiten van de gerechts
deskundige, arts C., te hebben vastgesteld dat verweerder getroffen blijft door een blij
vende arbeidsongeschiktheid van 10 pet., daar "(hij) op psychiatrisch gebied lichte ang.: 
sten (alsook) een borderline-persoonlijkheid blijft vertonen enz", eiseres, in solidum 
met de beklaagde D., veroordeelt om hem een bedrag van 750.000 frank voor zijn ma
teriele schade en een bedrag van 150.000 frank voor zijn morele schade te betalen, d.i. 
een totaalbedrag van 900.000 frank, vermeerderd met de compensatoire en gerech
telijke interesten, en beslist dat de compensatoire interest (op het totaalbedrag) "ver
schuldigd is vanaf 3 augustus 1991, dag van de consolidatie"; 

doordat het arrest aldus beslist, op grond (cf. arrest, blz. 10 en 11): "dat de eer
ste rechter te dezen terecht de door de burgerlijke partij gevorderde kapitalisatie ver
worpen heeft wegens de te grote onduidelijkheden omtrent zijn loopbaan; dat de 
berekeningsgrondslag die door de burgerlijke partij met verwijzing op dat punt naar 
haar conclusie in eerste aanleg was voorgesteld (dat is naar netto-inkomsten van het 
jaar 1995) niet in aanmerking kan worden genomen, daar ze in casu niet nauwkeu
rig genoeg is om kapitalisatie mogelijk te maken; dat, gelet op de leeftijd van de bur
gerlijke partij die geboren is op 22 juli 1969, op de datum van de consolidatie en op 
de aard en de omvang van de blijvende letsels, de materiele schade van B.C. dient te 
worden geraamd op 750.000 frank, (dat is 75.000 fr. per punt) zoals de burgerlijke par
tij subsidiair vordert; dat er geen onderscheid dient te worden gemaakt tussen de ver
leden en de toekomstige schade, zoals de A. G. 1824 suggereert, daar de schadever
goeding forfaitair is", 

terwijl de rechter weliswaar geen onderscheid hoeft te maken tussen de reeds ge
leden schade en de toekomstige schade wanneer hij de schade ex aequo et bono en niet 
door kapitalisatie raamt, maar zulks daarom niet impliceert dat hij vanaf de dag van 
de consolidatie compensatoire interest kan toekennen op de volledige vergoeding of op 
de vergoedingen die hij wegens de blijvende arbeidsongeschiktheid van het slacht
offer to_ekent; de rechter die vanaf de dag van de consolidatie compensatoire inte
rest toekent op het geheel van de bedragen die wegens de materiele en morele schade 
ten gevolge van de blijvende arbeidsongeschiktheid zijn toegekend - vergoedingen die 
hij toekent voor een schade die hij, door een beoordeling in feite, te dezen heeft be
schouwd als een schade die zich sinds die datum geleidelijk voordoet ("angsten ... zijn 
blijven bestaan ... enz.) -, immers interest toekent voor een periode die aan de schade 
voorafgaat en aldus een vergoeding voor niet geleden schade toekent (artikel1382 van 
het Burgerlijk Wetboek); het arrest, bijgevolg, dat eiseres, in solidum met mede
verweerder D., veroqrdeelt om vanaf 3 augustus 1991 compensatoire interest te be
talen op het bedrag van 900.000 frank (750.000 frank voor de materiele schade ten ge
volge van de blijvende arbeidsongeschiktheid van 10 pet. en 150.000 frank voor de 
morele schade), de in de aanhefvan het middel vermelde artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek schendt : 

Overwegende dat de appelrechters, na de berekeningswijze te hebben ver
worpen die verweerder ter vergoeding van de materiele schade voort
vloeiende uit de blijvende arbeidsongeschiktheid van 10 pet. voorgesteld had, 
de vergoedingen die voor de materiele en morele schade ten gevolge van die 
arbeidsongeschiktheid verschuldigd zijn, forfaitair hebben vastgesteld op res
pectievelijk 750.000 en 150.000 frank, "gelet op de leeftijd (van verweer
der) die geboren is.op 22 juli 1969, op de datum van de consolidatie en op de 
aard en de omvang van de blijvende letsels"; dat zij daarenboven beslis
sen "dater geen onderscheid dient te worden gemaakt tussen de verleden 
en de toekomstige schade, zoals (eiseres) suggereert, daar de schadevergoe
ding forfaitair is" en "dat de compensatoire interest verschuldigd is vanaf 3 
augustus 1991, dag van de consolidatie"; 

Overwegende dat de benadeelde, krachtens de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek, recht heeft op het volledig herstel van zijn schade; 
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Overwegende dat de rechter de schade moet ramen op het ogenblik van de 
uitspraak; dat die regel hem evenwel niet verbiedt het hoofdbedrag van de 
vergoeding te berekenen op het ogenblik dat de schade reeds vaststaand was 
en in haar geheel kon worden geraamd en bijgevolg tot herstel aanleiding 
kon geven, alsook compensatoire interest op dat bedrag toe te kennen als her
stel van de bijkomende schade wegens het uitstel van betaling van het hoofd
bedrag; 

Dat die schadevergoeding, die aldus uit een hoofdbedrag en compensa
toire interest is samengesteld, de schade op het ogenblik van het vonnis in 
haar geheel herstelt; · 

Overwegende dat, hoewel de uit een blijvende arbeidsongeschiktheid voort
vloeiende materiele en morele schade zich geleidelijk voordoet, zij hersteld 
kan worden vanaf de consolidatiedatum, mits zij vaststaand is en in haar ge
heel geraamd kan worden; 

Overwegende dat de appelrechters, bijgevolg, zonder de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek te schenden, eiseres hebben kunnen ver
oordelen om, met ingang van de dag van de consolidatie, compensatoire in
terest te betalen op de voormelde bedragen van 750.000 en 150.000 frank; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 
C. In zoverre de voorziening gericht is tegen de verweerder J.D.: 
Overwegende dat de hierna uit te spreken verwerping van de tegen de an

dere verweerders ingestelde voorziening de oproeping tot bindendverklaring 
van het arrest doelloos maakt; 

Om die redenen, verwerpt de voorziening en de vordering tot bindend
verklaring van het arrest; veroordeelt eiseres in de kosten. 

13 september 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggeuer: de h. Fettweis- Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, 
advocaat-generaal. 

Nr. 465 

ze KAMER - 13 september 2000 

1° INTERESTEN - COMPENSATOIRE INTERESTEN - BEGRIP. 

zo AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- SCHADE - BEOORDELINGS
BEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM- PEILDATUM- BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID 
- MATERIELE EN MORELE SCHADE- VASTSTAANDE SCHADE DIE KAN WORDEN GERAAMD- FOR
FAITAIRE VERGOEDING- CONSOLIDATIEDATUM- COMPENSATOIRE INTEREST. 

3° lNTERESTEN- COMPENSATOIRE INTERESTEN- BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKT
HEID- MATERIELE EN MORELE SCHADE- VASTSTAANDE SCHADE DIE KAN WORDEN GE
RAAMD - FORFAITAIRE VERGOEDING- CONSOLIDATIEDATUM. 

4 ° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- SCHADE - BEOORDELINGS
BEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM- PEILDATUM- BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID 
- ESTHETISCHE SCHADE - VASTSTAANDE SCHADE DIE IN HAAR GEHEEL KAN WORDEN GE-
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RAAMD- FORFAITAIRE VERGOEDING- RAMING EX AEQUO ET BONO- CONSOLIDATIEDATUM 
- COMPENSATOIRE INTEREST. 

So INTERESTEN- COMPENSATOIRE INTERESTEN- BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKT
HEID- ESTHETISCHE SCHADE- VASTSTAANDE SCHADE DIE IN HAAR GEHEEL KAN WORDEN GE
RAAMD- FORFAITAIRE VERGOEDING- RAMING EX AEQUO ET BONO- CONSOLIDATIEDATUM. 

6° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- UITOEFENING- VOORWAARDEN- BENA
DEELDE - INDEPLAATSSTELLING. 

1 o De compensatoire interest vormt een aanvullende vergoeding tot herstel van de schade 
die uit de vertraging in de vergoeding is ontstaan; hij heeft betrekking op de om
vang van de schade en vormt een geheel met het toegekende hoofdbedrag (1). (Artt. 
1382 en 1383 B.W.) 

2° en 3° De rechter die beslist dat de materiele en morele schade t.g.v. de blijvende ar
beidsongeschiktheid van de getroffene vaststaand was en in haar geheel kon wor
den geraamd, en, bijgevolg, vanaf de consolidatiedatum kon worden hersteld, kan 
hem, zonder de artt. 1382 en 1383 B. W te schenden, compensatoire interest vanaf die 
datum toekennen op de totaliteit van de forfaitaire vergoeding, teneinde hem valle
dig te vergoeden voor die schade en tevens het uitstel van betaling van de herstel
vergoeding te vergoeden (2). (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

4° en so De rechter kan, zonder de artt. 1382 en 1383 B. W te schenden, met het oog 
op de volledige vergoeding van de esthetische schade van de getroffene, de schade
verwekker veroordelen om hem vanaf de datum van het ongeval op de totaliteit van 
de vergoeding compensatoire interest als bijkomende vergoeding te betalen, wan
neer hi} oordeelt dat die ex aequo et bono geraamde schade vaststaand was en in haar 
geheel kon worden geraamd, en, bijgevolg, op die datum kon worden hersteld, on
danks het blijvend karakter ervan (3). (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

6° De burgerlijke rechtsvordering tot herstel van de door een misdrijfveroorzaakte schade 
die voor de strafrechter kan worden uitgeoefend, behoort aan degene die door dat mis
drijf persoonlijk schade heeft geleden en aan degene die in de rechten van de ge
troffene is getreden (4). (Artt. 3 en 4 V.T.Sv.) 

(P ... T. E ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.0204.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 17 december 1999 in ho
ger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Hoei; 

Over het eerste middel : schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burger
lijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest, na te hebben vastgesteld dat verweerder ten ge
volge van het ongeval van 29 mei 1993, waarvoor eiser aansprakelijk is gesteld, ge
troffen is door een blijvende arbeidsongeschiktheid van 13 pet., eiser veroordeelt om 

(1) Zie Cass., 13 sept. 2000, A.R. P.99.1485.F, supra, met concl. O.M. 

(2) Zie Cass., 13 sept. 2000, A.R. P.99.1485.F, supra, met concl. O.M. 

(3) Zie Cass., 13 sept. 2000, A.R. P.99.1485.F, supra, met concl. O.M. 

(4) Zie Cass., 25 jan. 1995, A.R. P.93.1224.F, nr. 42; 26 maart 1997, A.R. P.96.1662.F, nr. 163. 
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aan verweerder vanaf 1 januari 1995, d.i. de consolidatiedatum, compensatoire in
terest te betalen op een bedrag van 1.495.000 frank, dat aan verweerder is toege
kend tot herstel van de materiele en morele schade ten gevolge van de gedeeltelijke 
blijvende arbeidsongeschiktheid, op grond "dat de raming van de schade, in zoverre 
zij forfaitair geschiedt, rekening houdt met de evolutie van die schade sinds de dag 
van de consolidatie; dater dus, in tegenstelling tot wat (eiser) vraagt, geen grond be
staat om de berekening van de interesten uit te splitsen", 

terwijl de compensatoire interest deel uitmaakt van de vergoeding tot herstel van 
de uit een onrechtmatige daad voortvloeiende schade; die interest de bijkomende schade 
vergoedt die geleden wordt ten gevolge van de vertraging in de schadeloosstelling; com
pensatoire interest bijgevolg niet kan worden toegekend voor een periode waarin de 
schade nog niet is geleden; wanneer de schade ten gevolge van een gedeeltelijke blij
vende arbeidsongeschiktheid zich geleidelijk voordoet vanaf de datum van de conso
lidatie van de letsels tot het einde van de winstgevende overlevingsduur van de ge
troffene, de rechter geen compensatoire interest kan toekennen op het volledige bedrag 
die de voormelde schade vergoedt vanaf een aan het vonnis voorafgaande datum, daar 
dit ten dele een vergoeding van niet bestaande schade zou vormen; de omstandig
heid dat de vergoeding forfaitair geraamd wordt, geen uitzondering op die regel vormt; 
het bestreden arrest te dezen niet ontkent dat de schade voortvloeiende uit de ge
deeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid zich niet in een keer heeft voorgedaan op 
de dag van de consolidatie van de letsels; dat het arrest daarentegen beslist dat die 
schade zich sinds die dag geleidelijk heeft voorgedaan; het bestreden arrest ver
zuimt te bepalen welk gedeelte van de vergoeding tot herstel strekt van de schade die 
zich reeds vanaf de dag van de consolidatie tot de datum van het vonnis had voor
gedaan, d.i. het enige tijdvak waarvoor compensatoire interest verschuldigd was, en 
interest toekent op het volledige bedrag ter vergoeding van de schade ten gevolge van 
de sinds de consolidatie geleden gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid, zo
dat het verweerder ten dele een vergoeding toekent voor niet geleden schade; die be
slissing niet naar recht is verantwoord; 

Overwegende dat de compensatoire interest een aanvullende vergoe
ding vormt tot herstel van de schade die uit de vertraging in de vergoe
ding is ontstaan; dat hij betrekking heeft op de omvang van de schade en een 
geheel vormt met het toegekende hoofdbedrag; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, dat aan verweerder een for
faitaire vergoeding van 1.495.000 frank toekent tot herstel van de morele en 
materiele schade ten gevolge van zijn gedeeltelijke blijvende arbeidsonge
schiktheid, "gelet op de aard van de letsels (traumatisme van de rechter
knie, pijn aan de rechterheup) en de leeftijd van het slachtoffer op het ogen
blik van de consolidatie (24 jaar)", hem compensatoire interest tegen de 
wettelijke rentevoet toekent met ingang van 1 januari 1995, op grand "dat 
de raming van die schade, in zoverre zij forfaitair geschiedt, rekening houdt 
met de evolutie van die schade (lees: de duur) sinds de dag van de conso
lidatie; dater dus, in tegenstelling tot wat (eiser) vraagt, geen grand be
staat om de berekening van de interesten uit te splitsen"; 

Overwegende dat de appelrechters hebben kunnen beslissen dat de schade 
ten gevolge van de gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid van eiser 
van 13 pet. vaststaand was en in haar geheel kon worden geraamd vanaf de 
datum van de consolidatie; dat zij, bijgevolg, teneinde de schade van ver
weerder volledig te vergoeden en daarenboven de vertraging in de schade
loosstelling te vergoeden, hem compensatoire interest vanaf die datum heb
ben kunnen toekennen op de volledige forfaitaire vergoeding, zonder de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek te schenden; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

Over het tweede middel: schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 
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doordat het bestreden vonnis, na te hebben vastgesteld dat verweerder, ten ge
volge van het ongeval van 29 mei 1993, waarvoor eiser aansprakelijk is gesteld, es
thetische schade heeft geleden "die door de deskundigen op vier zevende is ge
raamd en niet meer voor verbetering vatbaar is, en (die) het gevolg is van verschillende 
blijvende littekens (. .. )", en nate hebben beslist "dat, gelet op de aard van de over
blijvende letsels en op de leeftijd van het slachtoffer, een bedrag van 250.000 frank ex 
aequo et bono zal worden toegekend", eiser veroordeelt om op het voormelde bedrag 
van 250.000 frank compensatoire interest te betalen vanaf 29 mei 1993 tot de da
tum van het vonnis; 

terwijl, tweede onderdeel, de compensatoire interest een aanvullende vergoeding vormt 
tot herstel van de schade die uit de vertraging in de vergoeding is ontstaan; de rech
ter, bijgevolg, geen compensatoire interest kan toekennen op het totaalbedrag van de 
vergoeding tot herstel van een schade die zich op het ogenblik van de uitspraak van 
het vonnis nog niet helemaal heeft voorgedaan; het bestreden vonnis vaststelt dat ver
weerders esthetische schade het gevolg is van verschillende blijvende littekens; het 
arrest aldus impliciet beslist dat de esthetische schade niet in een keer is ontstaan op 
de dag van het ongeval, maar zich sinds die dag integendeel geleidelijk heeft voor
gedaan; het bestreden vonnis, door eiser te veroordelen om compensatoire interest te 
betalen op het totaalbedrag van de vergoeding tot hers tel van de esthetische schade 
sinds de dag van het ongeval, verweerder ten dele een vergoeding voor niet geleden 
schade toekent; die beslissing niet naar recht is verantwoord (schending van de ar
tikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek) : 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat de appelrechters, zonder de artikelen 1382 en 1383 van 

het Burgerlijk Wetboek te schenden, met het oog op de volledige vergoe
ding van verweerders esthetische schade, eiser veroordelen om hem, met in
gang van de dag van het ongeval, als bijkomende vergoeding compensa
toire interest te betalen op het totaalbedrag van de vergoeding; dat zij, door 
uit te sluiten dat verweerders toestand vanaf die datum nog voor enige ver
betering vatbaar was, immers hebben kunnen vaststellen dat die ex ae
quo et bono geraamde schade een vaststaande schade was die in haar ge
heel kon worden geraamd, en, bijgevolg, op diezelfde datum kon worden 
vergoed, in weerwil van het blijvend karakter van-die schade; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

Over het derde middel : schending van de artikelen 3 en 4 van de wet van 17 april 
1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, 17 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis, op de burgerlijke rechtsvordering die verweerder te
gen eiser heeft ingesteld tot herstel van de schadelijke gevolgen van een ongeval waar
voor laatstgenoemde aansprakelijk is gesteld en ten gevolge waarvan verweerder is 
verwond, eiser veroordeelt om aan verweerder, in hoofdsom, een bedrag van 26.000 
frank te betalen als onkosten, op grond "dater, wat de verplaatsingskosten betreft, 
grond bestaat om, net als de eerste rechter, het bedrag toe te kennen dat (verweer
der) vorderde voor de verplaatsingen van zijn naasten ten tijde van de ziekenhuis
opname, d.i., te dezen, 20 x 130 kilometer, naar rata van 10 frank per kilometer : 26.000 
frank", 

terwijl, eerste onderdeel, de burgerlijke rechtsvordering tot herstel van de door een 
misdrijf veroorzaakte schade, die voor de strafrechter kan worden uitgeoefend, uit
sluitend behoort aan de gene die door dat misdrijf rechtstreeks en persoonlijk is be
nadeeld en aan degene die in de rechten van de getroffene is getreden (artikelen 3 en 
4, wet van 17 april 1878); het bestreden vonnis te dezen niet vaststelt dat verweer
der, die zich als enige tegen eiser burgerlijke partij heeft gesteld, de verplaatsings
kosten van zijn naasten tijdens zijn ziekenhuisopname persoonlijk heeft gedragen, en 
evenmin dat hij in de rechten van zijn naasten is getreden; het bestreden arrest, door 
een burgerlijke rechtsvordering toe te wijzen die verweerder heeft ingesteld wegens 
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schade die niet hij maar zijn naasten hebben geleden, zonder vast te stellen dat ver
weerder in hun rechten zou zijn getreden, de artikelen 3 en 4 van de wet van 17 april 
1878 schendt; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, krachtens de artikelen 3 en 4 van de wet van 17 april 

1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, 
de burgerlijke rechtsvordering tot herstel van de door een misdrijfveroor
zaakte schade, die voor een strafrechter kan worden uitgeoefend, aan de
gene behoort die kan aanvoeren dat hij door dat misdrijf persoonlijke schade 
heeft geleden of aan degene die in de rechten van de getroffene is getre
den; 

Dat, aldus, de appelrechters hun beslissing over die schadepost, op grond 
van een vordering genaamd "onkosten", niet naar recht verantwoorden; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er grond bestaat tot onderzoek van de ove
rige punten van het derde middel, die niet kunnen leiden tot ruimere cas
satie, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over de 
verplaatsingskosten van de naasten van verweerder gedurende zijn 
ziekenhuisopname; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde vonnis; veroordeelt eiser in negen tiende van de kosten van zijn voor
ziening en verweerder in het overige tiende; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank teL., zitting houdende in hoger beroep. 

13 september 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Fischer- Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Kirkpatrick. 

Nr. 466 

2e KAMER - 13 september 2000 

1 o ONDERZOEKSGERECHTEN- INZAGE VAN HET DOSSIER- BESCIDKKING VAN DE ON
DERZOEKSRECHTER- HOGER BEROEP- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- TOET
SING VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING- RAADPLEGING VAN HET DOS
SIER 

2° EUROPESE UNIE- VERDRAGSBEPALINGEN- INSTELLINGEN- VOORRECHTEN EN IM
MUNITEITEN- BEROEPSGEHEIM- ARCHIEVEN VAN DE GEMEENSCHAPPEN. 

3° BEROEPSGEHEIM -EUROPESE UNIE -AMBTENAAR-ARCHIEVENVANDE GEMEEN

SCHAPPEN. 

1 o De wet bepaalt niet dat de verzoekende partij, die hager beroep heeft ingesteld te
gen de beschikking van de onderzoeksrechter, waarin haar de inzage van het dos
sier ontzegd wordt, dat dossier moet kunnen raadplegen v66r het arrest van de ha
mer van inbeschuldigingstelling, dat uitspraak doet over de gegrondheid van dat hager 
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beroep alsook, in voorkomend geval, naar aanleiding van die aanhangigmaking, over 
de regelmatigheid van de rechtspleging (1). (Artt. 61ter en 235bis Sv.) 

2° en 3° Alleen uit het feit dat het arrest, bij gebrek aan conclusie over dat punt, de ver
duidelijking niet bevat dat de documenten die aan de onderzoekers vrijwillig zijn over
handigd door een ambtenaar van de Europese Gemeenschappen, wiens verplich
ting tot beroepsgeheim was opgeheven, al dan niet archieven van de Europese 
Gemeenschappen vormden, kan geen schending worden afgeleid van het Protocol van 
8 april1965 betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeen
schappen, noch van de verordening nr. 259 I 68 van de Raad van 29 februari 1968 
tot vaststelling van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschap
pen en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Ge
meenschappen, alsmede van bijzondere maatregelen welke tijdelijk op de ambtena
ren van de Commissie van toepassing zijn.(Wet 13 mei 1966; artt. 2, 12, a, en 18 
Protocol 8 april 1965; E.E.G.-verordening nr. 259/68 van 29 feb. 1968 van de Raad.) 

(C ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.1007.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 juni 2000 gewezen door 
de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Brussel; 

I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing die het hoger be
roep van eiseres niet ontvankelijk verklaart en aldus een beschikking be
vestigt van de onderzoeksrechter, die de verzoekende partij, met toepas
sing van artikel61ter, § 3, van het Wetboek van Strafvordering, de inzage 
van het dossier ontzegt : 

Overwegende dat eiseres afstand doet van haar voorziening; 

II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing, volgens welke 
"de bijkomende vorderingen van 15 juni 1999 ten laste van de heer R.B., (in
tussen overleden) en X, wegens valsheid in geschriften en gebruik van der
gelijke valse stukken, die het wanbedrijf oplichting kunnen opleveren, bij de 
onderzoeksmagistraat regelmatig aanhangig zijn gemaakt" en tegen de be
slissing, volgens welke "geen enkele onregelmatigheid schijnt te zijn be
gaan tijdens het verhoor, op 4 mei 1999, van de ambtenaar van de Euro
pese Gemeenschappen P. V. B. door de C.O.D. en de vrijwillige overhandiging, 
door eerstgenoemde, van verschillende documenten" : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat, enerzijds, de wet niet bepaalt dat de verzoekende par
tij, die, met toepassing van artikel 6lter, § 5, van het Wetboek van Straf
vordering, hoger beroep heeft ingesteld tegen de beschikking van de onder
zoeksrechter die haar de inzage van het dossier heeft ontzegd, voormeld 
dossier moet kunnen raadplegen v66r het arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling dat uitspraak doet over de gegrondheid van dat hoger be
roep, alsook, in voorkomend geval, naar aanleiding van die aanhangigma
king, over de regelmatigheid van de rechtspleging; 

(1) Zie H.-D. BosLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la procedure p(male, Brugge, 1999, biz. 437. 
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Overwegende dat, anderzijds, het arrest vermeldt dat de raadsman van ei
seres is gehoord op de terechtzitting van 5 juni 2000 van de kamer van in
beschuldigingstelling teneinde de in de akte van hager beroep vervatte mid
delen, welke met name betrekking hadden op de regelmatigheid van de 
rechtspleging, uiteen te zetten; 

Dat, gelet op het voorwerp van het hager beroep dat bij de kamer van in
beschuldigingstelling aanhangig was gemaakt, uit het enige feit dat eise
res v66r het bestreden arrest geen inzage heeft kunnen nemen van het dos
sier, niet kan worden afgeleid dat haar recht van verdediging is geschonden; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest vermeldt "dat geen enkele onregelmatig
heid schijnt te zijn begaan tijdens het verhoor, op 4 mei 1999, van de amb
tenaar van de Europese Gemeenschappen P. V. B. door de C.O.D. en de vrij
willige overhandiging, door eerstgenoemde, van verschillende documenten, 
terwijl uit het strafdossier volgt dat de onderzoeksmagistraat voorafgaande
lijk de opheffing gevraagd en verkregen had van het beroepsgeheim waar
aan elke Europese ambtenaar gehouden is overeenkomstig artikel19 van het 
Protocol van 8 april 1965 betreffende de voorrechten en immuniteiten van 
de Europese Gemeenschappen, goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1966 ( ... )"; 

Overwegende dat de appelrechters, bij gebrek aan conclusie, niet hoef
den te verduidelijken of die verschillende documenten al dan niet deel uit
maakten van de archieven van de Gemeenschappen; 

Overwegende dat uit het enige feit dat het arrest die verduidelijking niet 
bevat, geen schending kan worden afgeleid van de artikelen 2, 12, a, en 18 
van het Protocol van 8 april 1965 betreffende de voorrechten en immuni
teiten van de Europese Gemeenschappen, goedgekeurd bij de wet van 13 mei 
1966, evenmin als van de verordening nr. 259/68 van de Raad van 29 fe
bruari 1968 tot vaststelling van het Statuut van de ambtenaren van de Eu
ropese Gemeenschappen en de regeling welke van toepassing is op de an
dere personeelsleden van deze Gemeenschappen, alsmede van bijzondere 
maatregelen welke tijdelijk op de ambtenaren van de Commissie van toe
passing zijn; 

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, verleent akte van de afstand van de voorziening, in zo
verre zij gericht is tegen de beslissing die het hager beroep van eiseres niet 
ontvankelijk verklaart en aldus een beschikking bevestigt van de onder
zoeksrechter, die de verzoekende partij, met toepassing van artikel 61ter, 
§ 3, van het Wetboek van Strafvordering, de inzage van het dossier ont
zegt; verwerpt de voorziening voor het overige; veroordeelt eiseres in de kos
ten. 

13 september 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Draps. 
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Nr. 467 

2• KAMER - 13 september 2000 

REGELING VAN RECHTSGEBIED - STRAFZAKEN- TUSSEN ONDERZOEKSGERECHT EN 
VONNISGERECHT- RAADKAMER- BESCHIKKING TOT VERWIJZING- VERDACHTE MINDERJA
RIG TEN TIJDE VAN DE FElTEN- CORRECTIONELE RECHTBANK- VONNIS VAN ONBEVOEGD
HEID - GEVOLG. 

Wanneer, enerzijds, een beschikking van de raadkamer een verdachte wegens verschil
lende, doch andere dan de in art. 36bis Jeugdbeschermingswet opgesomde misdrij
ven naar de correctionele rechtbank heeft verwezen, zonder voorafgaandelijk toe
passing te hebben gemaakt van art. 38 van die wet, terwijl de verdachte op het ogenblik 
van de feiten de valle leeftijd van achttien jaar niet had bereikt, en, anderzijds, de 
correctionele rechtbank zich onbevoegd heeft verklaard om kennis te nemen van de 
tegen die verdachte ingestelde strafvordering, gaat het Hofna ofvooralsnog geen rechts
middel openstaat tegen de beschikking van de raadkamer, of het vonnis in kracht van 
gewijsde is gegaan en of de vaststelling van de correctionele rechtbank juist lijkt; zo 
ja, vernietigt het de beschikking van de raadkamer, in zoverre zij inzake die ver
dachte uitspraak doet, en verwijst het de aldus beperkte zaak naar de bevoegde pro
cureur des Konings (1). (Art. 526 Sv.; artt. 36bis en 38 Jeugdbeschermingswet.) 

CPROCUREUR DES KONINGS TE NIJVEL, INZAKE G ... E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.OO.l122.F) 

RET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied, dat 
op 13 juli 2000 op de griffie van bet Hof is ontvangen en waarvan een eens
luidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht; 

Overwegende dat de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
N., bij beschikking van 10 november 1999, 1) e.G., 2) N.S., 3) K.S., 4) G.P., 
5) V.K., 6) D.M. en 7) A.B., naar de correctionele rechtbank van die zetel ver
wezen heeft wegens valsheid in geschriften (telastleggingen AI totA.III), op
lichting (telastleggingen B.I tot B.XIII), heling (telastleggingen e.I tot e.V), 
verboden wapendracht (telastlegging D), zware diefstallen (telastleggin
gen E.I tot E.X:X), pogingen tot zware diefstal (telastleggingen F.I tot F.XII), 
zware diefstal (telastlegging G), vernieling van goederen (telastleggingen H.I 
tot H.XIII), vereniging van misdadigers (telastlegging I), overtredingen van 
bet wegverkeersreglement (telastleggingen J.I tot J.IV), waarbij die mis
drijven aan een van hen of aan sommigen van hen ten laste zijn gelegd; 

Dat die beschikking de redenen van de vordering overneemt, met inbe
grip van de daarin vermelde verzachtende omstandigheden; 

Overwegende dat de eorrectionele Rechtbank te N. zich bij vonnis van 8 
juni 2000 onbevoegd verklaart om kennis te nemen van de tegen C.G. in
gestelde strafvordering, die betrekking heeft op de telastleggingen A.I, A.II, 
A.III, B.IV, B.V, B.VI, B.X, E.XVI, F.VIII, F.IX, F.X en F.XI, op grond dat de 
raadkamer e.G., zonder dat voorafgaandelijk toepassing van artikel38 van 
de wet van 8 april1965 betreffende de jeugdbescherming werd gemaakt, naar 

(1) Cass., 5 juni 1985, A.R. 4336, nr. 605; 7 feb. 1989, A.R. 3064, nr. 331. 
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de correctionele rechtbank verwezen heeft wegens meerdere andere mis
drijven dan deze opgesomd in artikel 36bis van de voormelde wet, terwijl hij 
op het ogenblik van de feiten de leeftijd van 18 jaar niet had bereikt; 

Overwegende dat de correctionele rechtbank, met betrekking tot de an
dere beklaagden, de uitspraak heeft aangehouden en de zaak sine die heeft 
verdaagd; 

Overwegende dat vooralsnog geen rechtsmiddel openstaat tegen de voor
melde beschikking van de raadkamer en dat het vonnis van de correctio
nele rechtbank in kracht van gewijsde is gegaari; dat uit de strijdigheid tus
sen beide beslissingen een geschil over rechtsmacht is ontstaan dat de 
procesgang belemmert; dat er bijgevolg grond bestaat tot regeling van rechts
gebied; 

Overwegende dat uit de processtukken schijnt te volgen dat e.G. gebo
ren is op 1 april 1980 en ten tijde van de feiten de leeftijd van achttien jaar 
derhalve niet had bereikt en dat de hem verweten feiten geen verband hou
den met de misdrijven die opgesomd worden in artikel 36bis van de wet van 
8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming; 

Dat, bijgevolg, de correctionele rechtbank niet bevoegd was om kennis te 
nemen van de aan e.G. ten laste gelegde feiten; 

Om die redenen, beslissende tot regeling van rechtsgebied, vernietigt de 
beschikking van 10 november 1999 van de raadkamer van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te N., in zoverre zij uitspraak doet inzake e.G.; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beschikking; verwijst de aldus beperkte zaak naar de procureur des 
Konings te N. 

13 september 2000 - 26 kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Batsele- Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal. 

Nr. 468 

26 KAMER- 13 september 2000 

JEUGDBESCHERMING- VOORLOPIGE MAATREGELEN- BESCHIKKING VAN DE JEUGD
RECHTER- HOGER BEROEP VAN DE MINDERJARIGE- BEVOEGDHEDEN VAN DE JEUGDRECH
TER IN HOGER BEROEP. 

Wanneer de jeugdrechter in hager beroep kennisneemt van het enige hager beroep van 
de minderjarige tegen een voorlopige bewaringsmaatregel die de eerste rechter met 
toepassing van art. 53 Jeugdbeschermingswet jegens hem heeft genomen in het ka
der van een op grand van art. 36.4° van die wet ingeleide procedure, en die beschik
king vernietigt, m.n. op grand dat de duur van de voorlopige bewaringsmaatregel in 
het huis van arrest niet was vermeld, kan hij zelf de in de artt. 52 en 53 van die wet 
bedoelde bewaringsmaatregelen nemen (1). (Artt. 36, 4°, 52, 53 en 59, eerste lid, Jeugd
beschermingswet.) 

(1) J.M. PIRET, in Novelles, Protection de lajeunesse, Brussel, 1978, blz. 407, nr. 1218, en blz. 
408, nr. 1219; F. TULKENS en T. MoREAU, Droit de lajeunesse, Brussel, 2000, blz. 882 en 883. 



1362 HOF VAN CASSATIE Nr. 469 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK T. N ... E.A.) 

ARREST (uertaling) 

(A.R. P.00.1153.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 juni 2000 in boger be
roep gewezen door de jeugdrechter teL.; 

Over het middel, aangevoerd in de memorie, "verzoekschrift" genaamd en 
waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht : 

Overwegende dat artikel 59, eerste lid, van de wet van 8 april 1965 be
treffende de jeugdbescherming bepaalt d(lt de rechter in hoger beroep de in 
de artikelen 52 en 53 van die wet bedoelde voorlopige maatregelen kan ne
men; 

Overwegende dat de jeugdrechter, op het hoger beroep van de eerste ver
weerder tegen de beschikking tot voorlopige bewaring die de eerste rech
ter, met toepassing van artikel 53, jegens hem had genomen in het kader van 
een op grond van artikel 36.4 o van de voormelde wet ingeleide procedure, na 
die beschikking te hebben vernietigd op grond dat, met name, de duur van 
de voorlopige bewaring in het huis van arrest niet was vermeld, in hoger be
roep beslist "dater geen andere maatregelen dienen te worden genomen", 
op grond dat "(de jeugdrechter in hoger beroep), op het enige hoger beroep 
van de minderjarige, geen enkele andere maatregel kan nemen ten aan
zien van een beslissing die geen enkele concrete maatregel bevat, meer be
paald wat de duur betreft, en die ten aanzien van de minderjarige in de meest 
gunstige zin moet worden gei:nterpreteerd"; 

Overwegende dat de jeugdrechter in hoger beroep aldus artikel 59 van die 
wet schendt; 

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 een andere jeugd
rechter in boger beroep te L. dan die welke het bestreden arrest heeft ge
wezen. 

13 september 2000 - ze kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggeuer : de h. Fischer- Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal. 

Nr. 469 

1 e KAMER - 14 september 2000 

1 o VENNOOTSCHAPPEN - HANDELSVENNOOTSCHAPPEN- ALLERLEI- VENNOOT
SCHAP IN OPRICIITING- GEEN RECIITSPERSOONLIJKHEID - VERBINTENIS AANGEGAAN IN HAAR 
NAAM - PERSOONLIJKE EN HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID - UIT DIE VERBINTENIS ONT
STANE RECHTEN. 
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2° VENNOOTSCHAPPEN - HANDELSVENNOOTSCHAPPEN- ALLERLEI - VENNOOT
SCHAP IN OPRICHTING- GEEN RECHTSPERSOONLIJKHEID - VERBINTENIS AANGEGAAN IN HAAR 
NAAM- GEVOLG. 

1 o Wie in naam van een vennootschap in oprichting en vooraleer deze de rechtsper
soonlijkheid heeft verkregen, in enigerlei hoedanigheid een verbintenis aangaat, heeft 
niet alleen de uit die verbintenis voortvloeiende verplichtingen, maar kan zich oak 
beroepen op de daaruit ontstane rechten (1). (Art. 13bis Vennootschappenwet.) 

2° Wie zich verbindt in naam van een vennootschap in oprichting is onmiddellijk ge
houden, mits de vennootschap de verbintenis binnen de wettelijke termijnen op zich 
neemt (2). (Art. 13bis Vennootschappenwet) 

(N ... T.B ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.98.031l.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 maart 1997 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik; 

Over het eerste middel : schending van de artikelen 13bis van de bij het konink
lijk besluit van 30 november 1935 gecodrdineerde wetten op de handelsvennootschap
pen, 1168, 1181, 1182 van het Burgerlijk Wetboek, 17 en 18 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 

doordat het arrest de door verweerder in eigen naam ingestelde rechtsvordering tot 
gedwongen uitvoering van een overeenkomst die hij op 22 maart 1986 ondertekend 
heeft als vertegenwoordiger van de in oprichting zijnde b.v.b.a. Laboratoires d'Analyses 
Medicales "Docteur Noel" ontvankelijk verklaart, op grand "dat genoemd artikel (ar
tikel 13bis van de gecodrdineerde wetten op de handelsvennootschappen) afwijkt van 
het gemeen recht volgens hetwelk in geval van niet-bekrachtiging van de overeen
komst degene die zich sterk maakt aileen gehouden is tot schadevergoeding (artikel 
1120 van het Burgerlijk Wetboek); dat degene die een overeenkomst sluit in de hoe
danigheid van vertegenwoordiger van een vennootschap in oprichting persoonlijk ge
houden is tot uitvoering van de gesloten overeenkomst, en zulks ofwel tot de be
krachtiging ervan door de opgerichte vennootschap (met naleving van de twee 
termijnen); ofwel, bij ontstentenis hiervan, voor de gehele duur waarin de uitvoe
ring van de overeenkomst wettelijk kan worden gevorderd van de schuldenaar van een 
dergelijke contractuele verbintenis; dat degene die een verbintenis aangaat in de hoe
danigheid van vertegenwoordiger van een vennootschap in oprichting persoonlijk ge
houden is tot de onmiddellijke uitvoering van de overeenkomst, behoudens een in de 
overeenkomst vastgestelde termijn; dat de overeenkomst die met name gesloten wordt 
door een persoon handelend in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een ven
nootschap in oprichting een volwaardige overeenkomst is die de partijen bindt; dat zij 
niet afhangt van een opschortende voorwaarde van de oprichting van de vennoot
schap en/of van de bekrachtiging van de overeenkomst binnen de wettelijke termij
nen (hetgeen bepalend is voor de rechtsgeldigheid zelf van de overeenkomst ten aan
zien van alle contracterende partijen); dat daarentegen de in artikel13bis vastgelegde 

(1) P. VAN 0MMESLAGHE en X. Dmux, "Exam en de jurisprudence", 1979 tot 1990, "Les societes 
commerciales", R.C.J.B., 1992, nr. 37, p. 659; S. GILCART, "Societe en formation et reprise tar
dive d'une creance. Reflexions sur le champ d'application de !'article 13bis L.C.S.C.", Rev. d1: com. 
belge, 1995, p. 158 en 159. 

(2) P. VAN OMMESLAGHE, "La premiere directive du Conseil du 9 mars 1968 en matiere de so
cietes", Cah. d1: Euro., 1969, p. 634; R. TAs, "Een vennootschap is pas opgericht in de zin van ar
tikel 13bis Venn.W. als zij rechtspersoonlijkheid heeft verkregen", T.R. V, 1996, nr. 11, p. 526. 
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regel uitsluit dat een van de partijen, de vertegenwoordiger, kan aanvoeren dat de over
eenkomst vervallen is op grand dat de zogezegde voorwaarde waarvan de rechtsgel
digheid van de overeenkomst afhangt, niet vervuld is; dat de medecontractant de on
middellijke uitvoering kan eisen van de door een vertegenwoordiger in naam van een 
vennootschap in oprichting gesloten overeenkomst zonder het verval van de wette
lijke termijn voor de oprichting van de vennootschap te moeten afwachten, behou
dens andersluidend beding; dat een dergelijke overeenkomst, zo ze wederkerig is, een 
onmiddellijke en wederkerige verbintenis schept aan de zijde van degene die de over
eenkomst sluit in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een vennootschap in 
oprichting, alsook aan de zijde van diens medecontractant; dat degene die de over
eenkomst sluit in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een vennootschap in 
oprichting, die niet zal worden opgericht of de aangegane verbintenissen niet zal be
krachtigen binnen de wettelijke termijnen, als enige gehouden is tot de uitvoering in 
natura van de door de overeenkomst aan zijn wederpartij opgelegde verbintenissen; 
dat hij, zo hij de voor hem uit de wederkerige overeenkomst ten aanzien van de mede
contractant voortvloeiende verbintenissen uitvoert of aanbiedt uit te voeren, over de 
schuldvorderingen beschikt ten opzichte waarvan zijn medecontractant schulde
naar is; dat, nu de b.v.b.a. Laboratoires d'Analyses Medicales 'Docteur Noel' niet is op
gericht, de door (verweerder) met (eiser) gesloten overeenkomst, voor (verweerder) een 
rechtstitel en een juridisch be lang oplevert om tegen ( eiser) in rechte op te treden tot 
gedwongen uitvoering van de contractuele verbintenissen, mits hij de gegrondheid van 
zijn oorspronkelijke hoofdvordering kan aantonen", 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 13bis van de gecoiirdineerde wetten bepaalt dat zij 
die in naam van een vennootschap in vorming en vooraleer deze de rechtspersoon
lijkheid heeft verkregen, in enigerlei hoedanigheid een verbintenis hebben aange
gaan, tenzij anders werd overeengekomen, daarvoor persoonlijk en hoofdelijk aan
sprakelijk zijn, indien de vennootschap die verbintenis niet op zich heeft genomen 
binnen twee maanden na haar oprichting of indien de vennootschap niet tot stand is 
gekomen binnen twee jaar na het ontstaan van de verbintenis; daaruit volgt dat de 
promotor die een verbintenis heeft aangegaan in naam van een vennootschap in vor
ming, binnen de aldus nader aangegeven grenzen, daartoe persoonlijk gehouden en 
dat zijn medecontractant van hem de nakoming van die verbintenis kan eisen; die wets
bepaling evenwel enkel betrekking heeft op de verbintenissen die worden aange
gaan in naam van een vennootschap in oprichting, met uitsluiting van de in haar naam 
verkregen rechten; die bepaling dus de promotor niet het recht verleent om zich ten 
aanzien van zijn medecontractant te beroepen op de rechten die voortvloeien uit de 
in naam van een vennootschap in oprichting verrichte handeling en om van hem de 
nakoming van zijn verbintenissen te eisen; het arrest bijgevolg, nu het aileen op grand 
van artikel13bis van de gecoiirdineerde wetten op de handelsve1mootschappen de door 
verweerder op 21 april1986 in eigen naam ingestelde rechtsvordering tot gedwon
gen uitvoering van een overeenkomst die hij op 22 maart 1986 gesloten heeft in naam 
van een vennootschap in oprichting, ontvankelijk verklaart, aan die wetsbepaling een 
draagwijdte verleent die ze niet heeft en zijn beslissing niet naar recht verant
woordt (schending van artikel 13bis van de gecoiirdineerde wetten op de handels
vennootschappen); 

tweede onderdeel, de promotor hoe dan oak, met toepassing van artikel 13bis van 
de gecoiirdineerde wetten, alleen persoonlijk gehouden is tot de in naam van een ven
nootschap in oprichting aangegane verbintenissen op voorwaarde, enerzijds, dat de ven
nootschap wordt opgericht binnen twee jaar te rekenen van de verbintenis en, an
derzijds, dat de vennootschap die verbintenis op zich neemt binnen twee maanden na 
haar oprichting; het hier opschortende voorwaarden betreft, wat tot gevolg heeft dat, 
overeenkomstig de artikelen 1168, 1181 en 1182 van het Burgerlijk Wetboek, de pro
motor alleen bij de vervulling ervan persoonlijk verbonden is en de eraan verbon
den rechten heeft; eiser en verweerder, handelend in naam van een vennootschap in 
oprichting, te dezen de overeenkomst hebben gesloten op 22 maart 1986; verweer
der, handelend in eigen naam, eiser gedagvaard heeft tot gedwongen uitvoering van 
die overeenkomst op 21 april 1986, dat is op een tijdstip waarop die voorwaarde nog 
niet was vervuld; het recht om een vordering in rechte in te stellen, overeenkom
stig de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek, moet worden beoordeeld op 
het tijdstip zelfwaarop die vordering wordt ingesteld; eiser op 21 april1986 niet de 
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hoedanigheid had om in eigen naam een rechtsvordering in te stellen tot gedwon
gen uitvoering van de overeenkomst van 22 maart 1986; het arrest bijgevolg, nu het 
de door verweerder op 21 april1986 in eigen naam ingestelde rechtsvordering tot ge
dwongen uitvoering van een door hem op 22 maart 1986 in naam van een vennoot
schap in oprichting gesloten overeenkomst, ontvankelijk verklaart, de artikelen 13bis 
van de gecoiirdineerde wetten op de handelsvennootschappen, 1168, 1181, 1182 van 
het burgerlijk Wetboek, 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek schendt : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 13bis van de gecotirdineerde wetten op de han

delsvennootschappen bepaalt dat zij die in naam van een vennootschap in 
vorming en vooraleer deze de rechtspersoonlijkeid heeft verkregen, in eni
gerlei hoedanigheid een verbintenis hebben aangegaan, tenzij anders werd 
overeengekomen, daarvoor persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn, in
dien de vennootschap die verbintenis niet op zich heeft genomen binnen twee 
maanden na haar oprichting of indien de vennootschap niet tot stand is ge
komen binnen twee jaar na het ontstaan van de verbintenis; 

Overwegende dat die bepaling een algemene strekking heeft en van toe
passing is zowel op de rechten als op de verplichtingen die ontstaan uit de 
door de promotor in naam van de vennootschap in oprichting aangegane ver
bintenis; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat de in voormeld artikel 13bis vermelde voorwaarden geen 

opschortende voorwaarden zijn; dat degene die zich verbindt in naam van een 
vennootschap in oprichting onmiddellijk gehouden is, behoudens het geval 
dat de vennootschap de verbintenis binnen de wettelijke termijnen op zich 
neemt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

14 september 2000-18 kamer- Voorzitter: de h. Verheyden, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Echement- Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Verbist en Delahaye. 

Nr. 470 

1 e KAMER- 14 september 2000 

1 o VERBINTENIS- VOORWERP- GEOORLOOFD KARAKTER- VERZEKERINGSOVEREENKOMST. 

zo OVEREENKOMST- BESTANDDELEN- VOORWERP- GEOORLOOFD KARAKTER- VER
ZEKERING TEGEN BRAND EN ALLERLEI RISICO'S- STOOKOLIETANK- EXPLOITATIEVERGUN
NING- MISKENNING- GEVOLG. 

3° VERZEKERING- LANDVERZEKERING- VERZEKERING TEGEN BRAND EN ALLERLEI 
RISICO'S- VOORWERP - GEOORLOOFD KARAKTER- STOOKOLIETANK- EXPLOITATIEVER
GUNNING- MISKENNING- GEVOLG. 
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1 o Het voorwerp van een verzekeringsovereenkomst bestaat in de dekking van een wel
bepaald risico tegen betaling van een premie; dat voorwerp moet geoorloofd zijn (1). 

2° en 3° Naar recht verantwoord is de beslissing die, zonder vast te stellen dat het voor
werp van een verzekeringsovereenkomst tot dekking van het risico, voortvloeiende uit 
het lekken van vloeibare brandstof uit de installaties van de centrale verwarming, 
bestaat in het scheppen of de instandhouding van de wederrechtelijke toestand die 
ontstaat wanneer een stookolietank in strijd met het reglement voor de arbeids
bescherming geplaatst is, de tegen de verzekeraar ingestelde vordering tot het ver· 
lenen van dekking gegrond verklaart op grand dat de risico's die voortvloeien uit de 
burgerrechtelijke gevolgen van een uit nalatigheid begane overtreding van een re
gelgeving, zoals die betreffende de arbeidsbescherming, zonder bezwaar kunnen wor
den verzekerd (2). 

(AG 1824 N.V E.A. T. DO MAINE DE HODOUMONT N.V) 

Conclusie van de heer advocaat-generaal Henkes : 
De feiten van de zaak en de antecedenten van de rechtspleging, zoals ze blijken uit 

het bestreden arrest, kunnen als volgt worden samengevat : 
De eiseressen zijn door verweerster gedagvaard tot dekking van de kosten van de 

werken die nodig waren voor de opruiming van ongeveer 5.000 liter stookolie die was 
weggevloeid uit een lekke tank waarmee het door de eiseressen verzekerde gebouw 
was uitgerust. 

Laatstgenoemden weigeren dekking te verlenen op grond dat het vorwerp van de 
verzekeringsovereenkomst brand en allerlei risico's "ongeoorloofd" is omdat de ex
ploitatie van de tank indruiste tegen de bepalingen van het algemeen reglement voor 
de arbeidsbescherming. 

In het enige cassatiemiddel verwijten de eiseressen aan het arrest dat het beslist 
dat een stookolietank met een inhoud van 15.000 liter, die volgens hen het voor
werp was van het door verweerster met de eiseressen gesloten verzekeringscon
tract en die was geplaatst in strijd met bepalingen van openbare orde, namelijk de 
installatievoorwaarden - waaronder een voorafgaandelijke vergunning - als be
paald in het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming dat van toepassing is 
op een gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke inrichting van de 2e categorie, een ri
sico was dat rechtsgeldig kon worden verzekerd, op de enige grond dat de hoofdoor
zaak van dat contract niet bestond in de dekking van een strafbaar feit, dat het niet 
bewezen was dat verweerster tot doel had zich in te dekken tegen het risico van een 
straf en dat de burgerrechtelijke gevolgen van een strafbaar feit rechtsgeldig kun
nen worden verzekerd. 

De eiseressen betogen evenwel dat het hier een opslagplaats van brandstof be
treft die een gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke inrichting is en die wordt aange
legd, geexploiteerd of instandgehouden in strijd met de bij het vergunningsbesluit op
gelegde voorwaarden, wat indruist tegen de openbare orde. Bijgevolg kan een dergelijke 
inrichting niet het geldig voorwerp zijn van een verzekeringscontract tegen brand of 
allerlei risico's, daar het voorwerp van dat contract in dat geval ongeoorloofd en de over
eenkomst nietig was. 

Volgens verweerster berust het middel op een verwarring tussen het voorwerp van 
het verzekeringscontract en het voorwerp van het risico. Het lijkt me dus aangewe
zen even nader op die begrippen in te gaan. 

Art. 1101 B.W. omschrijft het contract als de overeenkomst waarbij een ofmeer per
sonen zich jegens een of meer andere verbinden iets te geven, te doen of niet te doen. 
Volgens art. 1108 B. W zijn tot de geldigheid van een overeenkomst vier voorwaar
den vereist : 1. De toestemming van de partij die zich verbindt; 2. De bekwaamheid 

(1) Zie concl. O.M. 

(2) Zie Cass., 8 april 1999, AR. C.98.0042.F, nr. 199. 
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om contracten aan te gaan; 3. Een bepaald VOORWERP als inhoud van de verbin
tenis. 4. Een GEOORLOOFDE OORZMK van verbintenis. 

Artikel1126, dat staat onder afdeling 3, hoofdstuk 2, titeliii, B.W. ''Voonverp en in
houd van de contracten", bepaalt dat ieder contract tot VOORWERP heeft lETS dat 
een partij zich verbindt te geven, of dat een partij zich verbindt te doen of niet te doen. 
Luidens artikel 1128 van die afdeling 3 kunnen alleen ZAKEN die in de handel zijn, 
het VOORWERP van overeenkomsten uitmaken. Hier is het dat de notie GEOOR
LOOFD VOORWERP haar plaats heeft. 

Wat de OORZMKbetreft, dieter sprake komt in afdeling 4, onder de titel "oor
zaak", bepaalt art. 1131 in dezelfde zin dat een verbintenis, aangegaan zonder oor
zaak, of uit een valse oorzaak of uit een ONGEOORLOOFDE OORZAAK, geen ge
volg kan hebben. 

Volgens art. 1133 B. W. is de OORZAAK ONGEOORLOOFD, wanneer zij door de wet 
verboden is, of wanneer zij strijdig is met de goede zeden of met de openbare orde. 

Klaarblijkelijk gebruikt het B.W. hetzelfde woord ''VOORWERP" voor twee ver
schillende begrippen : het voonverp van het contract en het voorwerp van de verbin
tenis. 

RET VOORWERP VAN RET CONTRACT is verbintenissen, verplichtingen te doen 
ontstaan. 

RET VOORWERP VAN DE VERBINTENIS is het '1ETS" dat de contracterende par
tijen zich ertoe verbinden te geven, te doen of niet te doen. En de OORZAAK is de BE
WEEGREDEN van de verbintenis. 

Wanneer er sprake is van het GEOORLOOFD KARAKTER van het VOORWERP 
van de overeenkomst, d.w.z. van het geoorloofd karakter van de verbintenis, de ver
plichting, kan het daarom aileen gaan over "ZAKEN" die in de handel zijn, d.w.z. het 
gaat erom iets te "geven, te doen of niet te doen" dat niet in strijd is met de open
bare orde of de goede zeden. (I.v.m. die kwesties, zie J. GHESTIN, Traite de droit ci
vil, 2e uitg. Paijs, 1988, p. 567 e.v.; P.-A. FoRIERS, "L'objet et la cause du contrat" in 
Les obligatoins contractuelles, uitg. Jeune Barreau, p. 99 e.v.; Les novelles, V0

, Les as
surances terrestres, nr. 416 e.v., p. 100.) 

Is derhalve het contract geldig wanneer de verbintenis betrekking heeft op een GOED 
dat vervaardigd is, bestaat of gebruikt wordt in strijd met de wet of de openbare orde? 
Gelet op hetgeen voorafgaat, moet worden aangenomen dat als de hoofzaak- de ver
bintenis- geoorloofd is, maar de bijzaak- het materiele goed- ongeoorloofd, het 
contract rechtsgeldig is. 

In die zin heeft het Franse Hofvan Cassatie de verkoop geldig verklaard van een 
pand dat gebouwd was in strijd met de voorschriften van de Stedenbouwwet ("Les in
fractions commises a la legislation sur l'urbanisme ne peuvent par elles-memes ni frap
per l'immeuble d'une inalienabilite legale, ni entrainer la nullite des conventions dont 
cet immeuble est l'objet"; 3e burg. K., 15 juni 1982, Bull. Civ. III, nr. 155, p. 112 en 
de commentaar van Ph. LARROUMET in Recueil Dalloz Sirey, Informations rapides - Som
maires commentes, 1983, p. 480). 

Heel onlangs nog heeft Uw Hof, 1e K. F., eveneens in die zin uitspraak gedaan in 
het geval van een verzekeringscontract dat o.m. het brandrisico dekte voor een zon
der bouwvergunning gebouwde chalet (8 april1999, in zake B. en M. t. AG 1824, A.R. 
C.98.0042.F, nr. 199). Daarbij beslist het "dat het voorwerp van een verbintenis be
staat in de door de schuldenaar beloofde prestatie", "dat het voorwerp van een 
verzekeringsovereenkomst bestaat in de dekking van een welbepaald risico tegen een 
bepaalde prijs" en "dat genoemd voonverp geoorloofd moet zijn". 

Dat arrest is - behoudens vergissing van mijnentwege- het eerste waarin het Hof, 
in het geval van een ongeoorloofd goed, een duidelijk onderscheid maakt tussen het 
voorwerp van het verzekeringscontract en het voorwerp van het risico dat samenvalt 
met de verzekerde zaak : het huis, de koopwaar, enz. 

Voor de verzekeraar bestaat het voonverp van het contract in de dekking van een 
bij contract of wet bepaald risico, terwijl het voor -de verzekerde bestaat in de beta
ling van de overeengekomen premie. 

(Over die vragen, zie MONETTE, DE VILLE en ANDRE, Traite des assurances terrest
res, d. I, 1949, nr. 211, p. 314). (P. LALoux, Traite des assurances terrestres en droit belge, 



1368 HOF VAN CASSATIE Nr. 470 

1944, nrs. 55 tot 57; M. FoNTAJNE, Droit des" assurances, 2e uitg., 1996, nr. 163, p. 109; 
J.-L. FAGNART, Droit prive des assurances terrestres, 1998, nrs. 102-103 en 106; L. COR
NELIS en R. GEELEN, "'Ibetsing aan het algemeen (verbintenissen)recht van de ge
meenschappelijke bepalingen met betrekking tot de totstandkoming van de land
verzekeringsovereenkomsten", R.D.C., 1994, p. 380 e.v., inz. p. 403-405.) 

In casu blijkt uit de door de eiseressen niet betwiste vaststellingen van het arrest 
dat ''het door het lekken van stookolie ontstane risico wel degelijk gedekt wordt door 
de door de verzekerde gesloten polis, daar het koninklijk besluit van 1 februari 1988 
betreffende de brandverzekering die uitbreiding van de dekking heeft opgelegd; dat 
het verzekerde risico precies betrekking heeft op het lekken van stookolie of andere 
vloeibare brandstof uit de installaties van de centrale verwarming, de leidingen en de 
daarop aangesloten 'ketels' ten gevolge van een breuk, barst ofhet overlopen van die 
installaties; dat het litigieuze schadegeval ongetwijfeld beantwoordt aan die contrac
tuele omschrijving (artikel 20 van de algemene voorwaarden van de polis 'Top wo
ning')". 

Het voorwerp van het litigieuze verzekeringscontract bestaat in de dekking van dat 
risico. Dat voorwerp is uiteraard ge<iorloofd, aangezien het niet in strijd is met een re
gel van open bare orde of met de goede zed en. Het feit dat het verzekerde voorwerp -
de lekke tank - reglementsbepalingen schendt waarop straf is gesteld, heeft geen in
vloed op het geoorloofd karakter van de verbintenis van het contract. 

Bijgevolg beslist het arrest wettig dat het gedekte risico kan worden verzekerd, op 
grond, onder meer dat "de dekking van de burgerrechtelijke gevolgen van een (. .. ) mis
drijf ( ... ) geoorloofd is" en dat "de risico's die voortvloeien uit de burgerrechtelijke ge
volgen van een uit nalatigheid begane overtreding van een reglementering, zoals die 
betreffende de arbeidsbescherming, rechtsgeldig kunnen worden verzekerd". 

Het middel kan dus niet worden aangenomen. 

Conclusie : Verwerping. 

ARREST (uertaling) 

CAR. C.98.0496.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 maart 1998 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik; 

Over het middel: schending van de artikelen 6, 1101, 1108, 1126, 1128, 1129, 1131, 
1133, 1134 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 2, 19 van het Regentsbesluit van 11 fe
bruari 1946 houdende goedkeuring van de titels I en II van het Algemeen Regle
ment voor de Arbeidsbescherming en 2 van de wet van 5 mei 1888 betreffende het toe
zicht op de gevaarlijke, ongezonde ofhinderlijke inrichtingen en op de stoomtuigen en 
stoomketels, 

doordat de eiseressen in hun hoofdconclusie betoogden dat het litigieuze risico niet 
kon worden verzekerd omdat "de schade te wijten is aan een lek in de stookolie
tank van (verweerster); dat een dergelijke installatie is opgenomen onder cate
gorie II van de gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen van het alge
meen reglement voor de arbeidsbescherming van 1946 en dat daarvoor een exploi
tatievergunning vereist is vanwege het college van burgemeester en schepenen; dat 
een dergelijke vergunning voorwaarden kan opleggen om de installatie te mogen ge
bruiken; dat zulks het geval was met de aan (verweerster) verleende vergunning ( ... ); 
dat (verweerster) die exploitatievoorwaarden niet heeft nageleefd en dat zulks pre
cies de reden is waarom de schade zo'n omvang heeft aangenomen, daar door het lek 
in de tank stookolie in de grond kon sijpelen en een bedreiging kon vormen voor het 
grondwater; dat de installatie niet beantwoordde aan de voorschriften van het al
gemeen reglement voor de arbeidsbescherming (en) dat zij dus verboden en onwet
tig is; ( ... ) dat de overtredingen van het algemeen reglement voor de arbeids
bescherming worden gestraft met gevangenisstraf en met een geldboete of met een 
van die twee straffen; ( ... ) dat over een risico dat strijdig is met de openbare orde of 
de goede zeden geen verzekeringsovereenkomst kan worden gesloten, op straffe van 
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nietigheid van de overeenkomst wegens ongeoorloofd voorwerp; (. .. ) dat het onmo
gelijk is een onwettige installatie te verzekeren waarvan het bestaan strafbaar is 
krachtens de wet"; dat de eiseressen in hun aanvullende conclusie voorts betoog
den dat "de 'onoverkomelijke dwaling' hoe dan ook alleen gevolgen kan hebben voor 
het strafgeding, maar niet voor het louter burgerlijk debat, nu zij contractueel niet 
is voorzien om een risico dat niet kan worden verzekerd wegens strijdigheid met de 
openbare orde om te zetten in een risico dat wel kan worden verzekerd"; dat het hof 
van beroep, na van die conclusies kennis te hebben genomen, vaststelt dat "de bij
zondere voorwaarden waaraan de installatie van de stookolietank met een inhoud van 
15.000 liter onderworpen was, kennelijk niet vervuld zijn; (. .. ) dat uit de aan het hof 
(van beroep) voorgelegde gegevens genoegzaam blijkt dat (verweerster) (de) voor
schriften niet in acht genomen heeft bij de plaatsing en het latere behoud van de tank"; 
dat het vervolgens riiettemin beslist dat het hager beroep van de eiseressen niet ge
grond is en dat het beroepen vonnis waarbij de eiseressen waren veroordeeld om dek
king te verlenen aan verweerster moet worden bevestigd "met als enige verbete
ring dat de (oorspronkelijke) hoofdvordering geen bestaansreden meer heeft", op grand 
dat "het weliswaar strijdig is met de openbare orde zich in te dekken tegen het ri
sico van een straf, omdat sommige verzekerden aldus ertoe zouden kunnen wor
den aangezet misdrijven te plegen en de straffen daarvoor op de verzekeraar afte wen
telen, maar dat daarentegen een overeenkomst waarvan de hoofdoorzaak niet bestaat 
in de dekking van een misdrijf volkomen geoorloofd is, zodat de dekking van de burger
rechtelijke gevolgen van een dergelijk misdrijf eveneens geoorloofd is, (. .. ) dat de (ei
seressen) in gebreke blijven te bewijzen dat (verweerster) de polis heeft afgesloten 
ofschoon zij van die onwettigheid afwist en zich ervan bewust was en zich heel spe
ci:fiek tegen het risico van een straf wilde verzekeren" en dat "de risico's die voort
vloeien uit de burgerrechtelijke gevolgen van een uit nalatigheid begane overtre
ding van een reglementering zoals die betreffende de arbeidsbescherming rechtsgeldig 
kunnen worden verzekerd", 

terwijlluidens artikel 1108 van het Burgerlijk Wetboek tot de geldigheid van een 
overeenkomst vier voorwaarden vereist zijn, namelijk (1) de toestemming van de par
tij die zich verbindt, (2) haar bekwaamheid om contracten aan te gaan, (3) een be
paald voorwerp als inhoud van de verbintenis, en (4) een geoorloofde oorzaak van ver
bintenis; de regel van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek krachtens welke het 
de partijen vrijstaat aan de door hen aangegane overeenkomsten het voorwerp te ge
ven dat zij verkiezen onderworpen is aan de voorwaarde dat het voorwerp geoor
loofd moet zijn; het voorwerp van de overeenkomst, tezamen met de oorzaak, een van 
de essentiele vereisten is voor de totstandkoming van die overeenkomst; het voor
werp van de overeenkomst, om rechtsgeldig te zijn, krachtens de artikelen 1108 en 1128 
van het Burgerlijk Wetboek, bepaald of althans bepaalbaar, mogelijk en geoorloofd moet 
zijn; het voorwerp van de overeenkomst volgens de artikelen 6 en 1128 van het Bur
gerlijk Wetboek ongeoorloofd is en de overeenkomst derhalve niet geldig is, als het strij
dig is met de openbare orde of de goede zeden; de overeenkomst nietig is, als het voor
werp ervan strijdig is met de openbare orde of de goede zeden, zelfs als de oorzaak, 
dat is de doorslaggevende beweegreden, van de verbintenis op zich rechtsgeldig is, daar 
het voorwerp en de oorzaak van de overeenkomst niet met elkaar mogen worden ver
ward; het voorwerp van de verzekeringsovereenkomst tegen brand en allerlei geva
ren de dekking van het goed of de zaak is tegen het gevaar voor brand of de daar
mee samenhangende gevaren, terwijl de oorzaak ervan de doorslaggevende 
beweegreden(en) is die de partijen tot contracteren heeft (hebben) aangezet; de zaak 
die krachtens de verzekeringsovereenkomst verzekerd wordt tegen brand en aller
lei gevaren, met toepassing van de artikelen 6, 1108, 1128 en 1129 van het Burger
lijk Wetboek, geoorloofd moet zijn, dat wil zeggen dat ze niet strijdig mag zijn met de 
openbare orde en de goede zeden; artikel 1 van het algemeen reglement voor de arbeids
bescherming bepaalt dat "de(. .. ) opslagplaatsen (. .. ) waarvan het bestaan, het in be
drijf nemen of het in werking stellen gevaarlijk, ongezond of hinderlijk kan zijn, on
der de toepassing van de in dit hoofdstuk voorziene bepalingen vallen. Deze in twee 
klassen verdeelde inrichtingen waarvan de lijst en de indeling door Ons worden be
paald en die het voorwerp van hoofdstuk II uitmaken, noch opgericht, noch veran
derd, noch verplaatst mogen worden, tenzij mits vergunning vanwege de bestuurs
overheid ( ... )"; artikel 2 van genoemd reglement eraan toevoegt dat "( ... ) het college van 
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burgemeester en schepenen in eerste aanleg kennisneemt van de aanvragen betref
fende de inrichtingen van de tweede klasse (. .. )"; artikel19, eerste lid, van het alge
meen reglement uitdrukkelijk bepaalt dat "de exploitatie slechts mag begonnen ofvoort
gezet worden onder stipte naleving van de reglementaire voorschriften en van de 
bijzondere voorwaarden opgelegd bij het vergunningsbesluit"; krachtens artikel 2 van 
de wet van 5 mei 1888 elke overtreding van de bepalingen van de besluiten tot vast
stelling van de installatie- en exploitatievoorwaarden van een geklasseerde inrich
ting een strafbaar feit is; de bepalingen van het algemeen reglement voor de arbeids
bescherming en de voorwaarden, vervat in de besluiten tot vaststelling van de wijze 
van toekenning van een exploitatievergunning voor een gevaarlijke, ongezonde ofhin
derlijke inrichting de openbare orde raken; de gevaarlijke, ongezonde ofhinderlijke 
inrichting strijdig is met de openbare orde, als ze wordt opgericht, geexploiteerd of in 
stand gehouden in strijd met de in het vergunningsbesluit opgelegde voorwaarden; een 
dergelijke inrichting niet op rechtsgeldige wijze kan worden verzekerd tegen brand of 
allerlei gevaren, daar het voorwerp van die overeenkomst in dat geval ongeoorloofd 
en de overeenkomst nietig is; het arrest bijgevolg, ofschoon het vaststelt dat de stookohe
tank met een inhoud van 15.000 liter, waarvan overigens niet werd betwist dat hij een 
gevaarlijke, ongezonde ofhinderlijke inrichting van de tweede categorie was en als zo
danig vergunningsplichtig was overeenkomstig de bepalingen van het algemeen re
glement voor de arbeidsbescherming, geenszins voldeed aan de installatievoorwaarden 
waaraan hij onderworpen was, niet wettig beslist dat het risico, verbonden aan het 
stookoliereservoir dat het voorwerp uitmaakte van de door verweerster met de eise
ressen gesloten verzekeringsovereenkomst, ofschoon het in strijd met bepalingen van 
openbare orde was geplaatst, op rechtsgeldige wijze kon worden verzekerd op de ene 
grond dat de hoofdoorzaak van die overeenkomst niet bestond in de dekking van een 
misdrijf, dat niet bewezen was dat verweerster zich tegen het risico van een strafwilde 
verzekeren en dat de burgenechtelijke gevolgen van een misdrijf op rechtsgeldige wijze 
kunnen worden verzekerd : 

Overwegende dat het voorwerp van een verbintenis bestaat in de door de 
schuldenaar beloofde prestatie; dat het voorwerp van de verzekerings
overeenkomst de dekking van een welbepaald risico is tegen betaling van een 
premie; dat genoemd voorwerp geoorloofd moet zijn; 

Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat de par
tijen een verzekeringsovereenkomst hebben gesloten tegen ''het lekken van 
stookolie of andere vloeibare brandstof uit de installaties van de centrale ver
warming, de leidingen en de daarop aangesloten 'ketels' ten gevolge van een 
breuk, barst of het overlopen van die installaties"; 

Overwegende dat het arrest niet vermeldt dat een dergelijk voorwerp een 
ongeoorloofde toestand doet ontstaan of in stand houdt; 

Overwegende dat het hofvan beroep, nu het beslist dat "de risico's die voort
vloeien uit de burgerrechtelijke gevolgen van een uit nalatigheid begane over
treding van een reglementering, zoals die betreffende de arbeidsbescherming, 
rechtsgeldig kunnen worden verzekerd", zijn beslissing naar recht verant
woordt; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

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

14 september 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Verheyden, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat
generaal - Advocaten: mrs. T'Kint en Gerard. 
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Nr. 471 

1 e KAMER - 15 september 2000 

1° INKOMSTENBELASTINGEN- VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET- BEDRIJFS
VOORHEFFING- VERREKENBAARHEID MET BELASTINGEN- ONMOGELIJKHEID- INHOU
DING DOOR DE STAAT- MORATOIRE INTERESTEN. 

2° INTERESTEN - MORATOIRE INTERESTEN - INKOMSTENBELASTINGEN - BEDRIJFS
VOORHEFFING- VERREKENBAARHEID MET BELASTINGEN- ONMOGELIJKHEID- INHOU
DING DOOR DE STAAT - GEVOLG. 

1 o en 2° Het hof van beroep, dat uitspraak doet over een voorziening tegen een direc
toriale beslissing, en vaststelt dat de gestorte bedragen als bedrijfsvoorheffing, we
gens laattijdigheid van de aanslag, niet meer verrekend konden worden en de Staat 
de bedragen onverschuldigd inhoudt, kan, op grand van het beginsel van de onver
schuldigde betaling, rente toekennen (1). (Artt. 1376 en 1378 B.W.) 

(BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN T. H ... E.A.) 

ARREST 

(A.R. F.98.0060.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 januari 1998 gewe
zen door het Hof van Beroep te Antwerpen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 278, 279, 308 en 309 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen zoals van toepassing voor het aanslagjaar 1988 (hierna afgekort WIB) 
en voor zover als nodig van de artikelen 418 en 419 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen 1992 (hierna afgekort WIB 1992), 

doordat, het bestreden arrest na vastgesteld te hebben dat geen inkohiering heeft 
plaatsgevonden en na beslist te hebben dat de vordering van verweerders tot terug
betaling van de niet verschuldigde bedrijfsvoorheffing gegrond is, de toekenning van 
verwijlinteresten toetst aan artikel 1378 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en op grand 
van die wetsbepaling verwijlinteresten, bepaald tegen de wettelijke rentevoet, toe
kent vanaf 2 april 1994 gelet op het feit dat eiser vanaf de ontvangst van het ver
zoekschri:ft tot voorziening wist ofbehoorde te weten dat hij de bedrijfsvoorheffing over 
het aanslagjaar 1988 aan de rechtsvoorganger van verweerders diende terug te be
talen en geen grand had om die teruggave uit te stellen of te weigeren, dat bijge
volg het in die omstandigheden inhouden van niet geldig ontvangen bedrijfsvoorheffing 
en de volgehouden weigering terug te betalen van wat hij onverschuldigd onder zich 
hield, eisers kwade trouw uitmaakt zoals bepaald in artikel1378 van het Burger
lijk Wetboek, 

terwijl, bij terugbetaling van inkomstenbelastingen en voorheffingen de toeken
ning van interest en, zowel wat de toekenningsvoorwaarden als wat het be drag er
van betreft, uitdrukkelijk en specifiek geregeld wordt door de artikelen 308 en 309 WIB 
(artikelen 418 en 419 WIB 1992), met uitsluiting van elke andere wetsbepaling, zo
dat het hofvan beroep, zetelend in fiscale zaken, dat wil zeggen in het kader van de 
artikelen 278 en 279 WIB, niet gerechtigd is de vraag tot toekenning van verwijl
interesten te toetsen aan enigerlei gemeenrechtelijke wetsbepaling op grand waar
van interesten kunnen worden bedongen, zodat het hof van beroep door de vraag tot 

(1) Zie Cass., 23 sept. 1999, A.R. F.96.0028.N, nr 482. 



1372 HOF VAN CASSATIE Nr. 472 

toekenning van interesten op grond van artikel 1378 BW te onderzoeken zijn be
voegdheid zoals begrensd door de artikelen 278 en 279 WIB te buiten in gegaan en dien
volgens beide laatstvermelde wetsbepalingen heeft geschonden en door met ingang van 
2 april 1994 zijnde de datum van ontvangst van het verzoekschrift tot voorziening in 
beroep op grond van artikel 1378 BW verwijlinteresten tegen de wettelijke interest
voet (KB van 17 juli 1986 en KB van 4 augustus 1996) toe te kennen, het specifieke 
karakter van de artikelen 308 en 309 WIB, die op exclusieve en restrictieve wijze de 
toekenningen van interesten regelen, heeft miskend en dienvolgens de artikelen 308 
en 309 WIB en voor zover als nodig de artikelen 418 en 419 WIB (1992) heeft ge
schonden: 

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

1. op de inkomsten van de rechtsvoorgangers van de verweerders in het 
jaar 1987 bedrijfsvoorheffingen zijn ingehouden; 

2. voor dat jaar geen aanslag is gevestigd; 
3. geen aanslag meer kan gevestigd worden voor dat jaar; 
Overwegende dat uit artikel 170 van de Grondwet, volgens welk geen be

lasting kan worden ingevoerd dan door een wet en uit het aan artikel211, 
2°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) onderliggend be
ginsel volgt dat de Belgische Staat die voorheffingen heeft ontvangen die niet 
kunnen verrekend worden met enige belasting, tot terugbetaling ervan moet 
worden veroordeeld; 

Dat het hof van beroep, dat uitspraak doet over de voorziening waarbij rente 
wordt gevraagd nadat die aanvraag was afgewezen door de directeur, bier
van kennis kan nemen; 

Dat het hofvan beroep, wanneer het vaststelt dat de gestorte bedragen als 
bedrijfsvoorheffing niet meer verrekend kunnen worden en dat de Staat de 
bedragen onverschuldigd inhoudt, op grand van het beginsel van de onver
schuldigde betaling rente kan toekennen; 

Dat het arrest aldus de in het middel aangewezen wetsbepalingen niet 
schendt; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

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

15 september 2000 - 1 e kamer - Voorzitter en uerslaggeuer : de h. Verougstraete, 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal -Ad
vocaat : mr. F. Marek, Antwerpen. 

Nr. 472 

1 e KAMER - 15 september 2000 

INKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAGPROCEDURE -AANSLAGTERMIJNEN- NIETIG VER
KLAARDE AANSLAG- VESTIGING NIEUWE AANSLAG. 
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Wanneer een aanslag nietig is verklaard omdat hij niet werd gevestigd overeenkom
stig een wettelijke regel, met uitzondering van een regel betreffende de verjaring, met 
name omdat hij onder een verkeerde gemeente werd gevestigd, kan de administra
tie, zelfs wanneer de voor het vestigen van de aanslag gestelde termijn reeds ver
streken is, ten name van dezelfde belastingschuldige, op grand van dezelfde belastings
elementen of een gedeelte ervan, binnen welbepaalde termijnen een nieuwe aanslag 
vestigen. (Art. 260 W.I.B., thans art. 355 W.I.B. 1992.) 

(BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN T.V .. ) 

ARREST 

(A.R. F.98.0126.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 september 1998 ge
wezen door het Hof van Beroep te Antwerpen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van artikel260 van het Wetboek van de Inkomstenbelasting (hierna af
gekort W.I.B.), van het gezag van gewijsde verbonden aan de beslissing van 24 fe
bruari 1983 en derhalve van de algemene rechtsbeginselen die de zetting van de in
komstenbelasting beheersen alsmede van artikel276 W.I.B., 

doordat het bestreden arrest, na erop gewezen te hebben dat de betwiste aanslag 
in toepassing van artikel260 W.I.B. werd ingekohierd op 5 april1983 ter vervan
ging van de op 19 augustus 1981 ingekohierde aanslag, die bij directoriale beslis
sing van 24 februari 1983 geheel werd ontheven omwille van "onterechte vestiging on
der de gemeente Bonheiden"; dat (verweerder) zich thans beroept op het rechtsverval 
en stelt dat te dezen de bepalingen van artikel 260 W.I.B. geen toepassing kunnen vin
den daar de vorige aanslag niet werd vernietigd doch enkel werd "ontheven", be
slist dat de thans ingeroepen nieuwe griefbetrekking heeft op de forclusie van de aan
slag en zodoende ontvankelijk is; dat uit de lezing van artikel260 W.I.B. blijkt dat het 
vestigen van een nieuwe aanslag slechts mogelijk is in geval een aanslag bij direc
toriale beslissing ofbij beslissing van het hofvan beroep werd nietig verklaard; dat 
bovendien de door artikel260 W.I.B. aan de administratie verleende mogelijkbeid tot 
hertaxatie een wettelijke uitzondering is op de regel volgens welke een aanslag slechts 
eenmaal kan worden gevestigd, of met andere woorden op de regel "non his in idem" 
die een algemeen rechtsbeginsel is van het fiscaal recht waarop het gezag van rech
terlijk gewijsde in belastingzaken is gesteund; dat derhalve, om het recht van her
belasting en het gezag van rechterlijk gewijsde in fiscale zaken met elkaar in over
eenstemming te brengen, de reikwijdte van de directoriale beslissing nauwkeurig dient 
onderzocht; dat daartoe niet alleen dient acht geslagen op het beschikkend gedeelte 
van de beslissing doch tevens op de motieven die de noodzakelijke steun hiervan uit
maken; dat te dezen uit de overgelegde gegevens blijkt dat de aanvankelijke op 19 au
gustus 1981 ingekohierde aanslag bij directoriale beslissing van 24 februari 1983 ge
heel werd ontheven omwille van de "onterechte vestiging onder de gemeente 
Bonheiden"; dat de bewoordingen van het motiverend gedeelte noch van het beschik
kend gedeelte van de kwestieuze beslissing toelaten vast te stellen dat de aanvan
kelijke aanslag werd nietig verklaard, dat dan ook in casu slechts kan worden vast
gesteld dat de aanvankelijke aanslag werd outlast om de in het algemeen en zonder 
enige beperking opgegeven reden van "onterechte vestiging"; dat dienvolgens de ad
ministratie, gelet op de loutere ontheffing omwille van een algemeen geldend mo
tief, te dezen bij afurezigheid van nietigverklaring van de aanslag niet vermag in toe
passing van artikel 260 W.I.B. een nieuwe aanslag met betrekking tot dezelfde 
belastingelementen te vestigen; dat uit de vorenstaande vaststellingen volgt dat ver
weerder zich terecht beroept op het rechtsverval van de administratie en terecht stelt 
dat te dezen geen toepassing kan worden gemaakt van de voorschriften van artikel 
260 W.I.B.; dat dan ook de betwiste aanslag niet kan behouden blijven en integraal 
dient vernietigd; 
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terwijl, eerste onderdeel, nu het arrest de niet-betwiste vaststelling bevat dat de be
slissing van de ambtenaar gedelegeerd door de gewestelijke directeur der directe be
lastingen te Antwerpen 2e directie van 24 februari 1983 de aanvankelijke op 19 au
gustus 1981 ingekohierde aanslag geheel heeft ontheven omwille van de "onterechte 
vestiging onder de gemeente Bonheiden", deze bewoordingen een totale vernieti
ging, om een andere reden dan prescriptie, van de aanslag impliceren en aldus voor 
de administratie geen beletsel opleveren om een vervangende aanslag te vestigen, zo
dat het arrest door te beslissen dat gelet op de loutere "ontheffing'' in de beslissing van 
24 februari 1983, de administratie niet vermag een nieuwe aanslag met betrekking 
tot dezelfde belastingelementen te vestigen, de toepassing van artikel 260 W.I.B. ver
hindert, de draagwijdte van deze wetsbepaling te eng interpreteert en ze dien
volgens schendt, 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de appelrechters vaststellen dat ingevolge een bezwaar

schrift ingediend door verweerder, de directeur der directe belastingen op 24 
februari 1983, de op 19 augustus 1981 ingekohierde ambtshalve aanslag voor 
het aanslagjaar 1980 volledig heeft ontheven om reden dat "de betwiste aan
slag ten onrechte onder de gemeente Bonheiden (werd) gevestigd"; 

Dat op grond van artikel 260 van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen (1964), de aanslag op 5 april 1986 opnieuw werd ingekohierd, dit
maal onder de gemeente Kapellen; 

Overwegende dat, krachtens artikel260 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen (1964), wanneer een aanslag nietig is verklaard omdat hij 
niet werd gevestigd overeenkomstig een wettelijke regel, met uitzondering 
van een regel betreffende de ve:rjaring, de administratie, zelfs wanneer de voor 
het vestigen van de aanslag gestelde termijn reeds verstreken is, ten name 
van dezelfde belastingschuldige, op grond van dezelfde belastingelementen 
of een gedeelte ervan, binnen welbepaalde termijnen een nieuwe aanslag kan 
vestigen; 

Overwegende dat de door de gewestelijke directeur gedelegeerde ambte
naar bij een definitief geworden beslissing van 24 februari 1983, aan ver
weerder volledig ontheffing heeft verleend van de op 19 augustus 1981 in
gekohierde aanslag van ambtswege voor het aanslagjaar 1980, op grond van 
de motivering dat "de betwiste aanslag ten onrechte onder de gemeente Bon
heiden werd gevestigd"; 

Dat deze beslissing aldus aanneemt dat de belastingschuld van verweer
der en het recht van de administratie om er de betaling van te vorderen on
verkort blijven bestaan, maar dat de aanslag diende gevestigd onder een an
dere gemeente; 

Overwegende dat het arrest door in die omstandigheden te oordelen dat 
eiser niet meer gerechtigd was een nieuwe aanslag te vestigen, artikel 260 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behoudens in zoverre het 
de voorziening ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de 
kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de.feitenrechter over; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent. 
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15 september 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Landers - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat
generaal - Advocaat : mr. A Claes, Antwerpen. 

Nr. 473 

1 e KAMER - 15 september 2000 

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE- VERVOLGINGEN EN GEDINGEN
DWANGBEVEL- VERZET DOOR DE BELASTINGSCHULDIGE -AFWIJZING DOOR DE RECHTER
AANWENDING VAN RECHTSMIDDEL- VERZOEK OM CONSIGNATIE VAN DE VERSCHULDIGDE SOM
MEN - TERMIJN VAN 2 MAANDEN - AARD. 

Wanneer inzake belasting over de toegevoegde waarde het verzet tegen het dwangbe
vel is afgewezen, kan tegen de rechterlijke beslissing niet op enige geldige wijze enig 
rechtsmiddel worden aangewend indien het bedrag van de verschuldigde sommen 
niet in consignatie is gegeven binnen twee maanden na het verzoek dat de be
voegde ambtenaar bij aangetekende brief tot de belastingplichtige richt : deze ter
mijn van twee maanden is een vervaltermijn, die op straffe van nietigheid is voor
geschreven. (Art. 92, tweede lid, W.B.T.W.) 

(V .. T. BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN) 

ARREST 

(A.R. C.98.0326.N) 

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

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 

schending van artikelen 10, 11 van de gecotirdineerde Grondwet van 17 februari 1994, 
6 en 6bis van de Grondwet v66r haar cotirdinatie op 17 februari 1994, 5, 1051, zoals 
van toepassing v66r de inwerkingtreding van de wet van 12 januari 1993, van het Ge
rechtelijk Wetboek en 92, tweede lid, van het BTW-Wetboek, zoals ingevoerd bij de wet 
van 3 juli 1969, evenals van het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk het de rech
ter toekomt om ambtshalve de door partijen aangevoerde rechtsgronden aan te vul
len of te verbeteren, 

doordat het Hof van Beroep te Gent bij het bestreden arrest het door eiser inge
stelde hoger beroep onontvankelijk verklaart op volgende gronden : 

''Waar het verzet van (eiser) als oorspronkelijke eiser door de eerste rechter werd 
afgewezen als ongegrond werpt (verweerder) terecht de niet-ontvankelijkbeid op van 
het hoger beroep. 

Artikel 92, 2° lid, BTW-Wetboek bepaalt immers in overduidelijkbeid bewoordin
gen dat er tegen de afWijzing geen geldig rechtsmiddel kan worden aangewend in
dien het bedrag van de verschuldigde sommen niet in consignatie is gegeven bin
nen de twee maand na het verzoek van de bevoegde ambtenaar bij aangetekend 
schrijven tot de belastingsplichtige gericht; 

Er wordt niet betwist dat de betreffende bepaling van openbare orde is, dat van de 
termijn van twee maanden derhalve niet kan worden afgeweken- noch verkort noch 
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verlengd- en dat de strikte naleving een ontvankelijkheidsvereiste is van het in
gestelde beroep; terzake blijkt dat de ontvanger Verhegge G. bij aangetekend schrij
ven van 17 september 1991 om consignatie van het verschuldigde verzocht waarte
gen door (eiser) op geen enkele wijze- ook niet in rechte- werd opgekomen; uit de 
stukken van (eiser) volgt dat de consignatie gebeurde op 5 februari 1992 weze 4 1/2 
maand na het verzoek van de bevoegde ambtenaar, derhalve buiten de wettelijke ter
mijn. 

Op grond van wat is voorzegd is de termijn van 2 maand een vervaltermijn; ge
zien terzake niet op rechtsgeldige wijze werd voldaan aan het consignatieverzoek dient 
de sanctie voorzien door artikel 92, 2° lid, BTW-Wetboek toegepast", 

terwijl blijkens artikelen 10 en 11 van de gecoiirdineerde Grondwet van 17 fe
bruari 1994, 6 en 6bis van de Grondwet in haar versie v66r voormelde coiirdinatie, de 
Belgen gelijk zijn voor de wet. 

De grondwettelijke regels van de gelijkheid van de Belgen en de niet-discriminatie 
er zich tegen verzetten dat categorieen van personen, die zich ten aanzien van de aan
gevochten maatregel in wezenlijk verschillende situaties bevinden, op identieke wijze 
worden behandeld zonder dat daarvoor een redelijke verantwoording bestaat. 

De al dan niet aangewezigheid van zodanige verantwoording moet worden beoor
deeld rekening houdend met het doel en de gevolgen van de betwiste maatregel en met 
de aard van de ter zake geldende beginselen. 

Het gelijkheidsbeginsel aldus is geschonden wanneer vaststaat dat geen redelijk ver
band van evenredigheid bestaat tussen de aangewende middelen en het beoogde doel. 

Blijkens artikel92, tweede lid, van het BTW-Wetboek tegen de rechterlijke beslis
sing, waarbij het verzet tegen het dwangbevel is afgewezen, niet op geldige wijze enig 
rechtsmiddel kan worden aangewend indien het bedrag van de verschuldigde som
men niet in consignatie is gegeven binnen twee maanden na het verzoek dat de be
voegde ambtenaar bij aangetekende brief tot de belastingschuldige richt. 

Deze bepaling aan de administratie de verplichting oplegt in ieder geval de con
signatie te vragen, ongeacht de concrete situatie van de belastingplichtige. 

Zij aldus tot gevolg heeft dat de rechtzoekende die niet over de noodzakelijke mid
delen beschikt om de gevraagde consignatie (tijdig) te verrichten geen ontvankelijk ho
ger beroep vermag in te stellen en aldus op een discriminerende marrier de uitoefe
ning van het recht op een eerlijke behandeling van de zaak bemoeilijkt. 

Voormelde bepaling zodoende het gelijkheidsbeginsel schendt, 
zodat het bestreden arrest, dat eisers hoger beroep niet ontvankelijk verklaart om

dat hij meer dan 4 112 maand na het verzoek tot consignatie van de volgens het von
nis van de eerste rechter verschuldigde sommen overging, niet wettig vermocht dit ha
ger beroep niet ontvankelijk te verklaren, aldus toepassing makend van een met het 
gelijkheidsbeginsel strijdige bepaling (schending van de artikelen 10, 11 van de ge
coiirdineerde Grondwet van 17 februari 1994, 6 en 6bis van de Grondwet in haar ver
sie v66r de coiirdinatie van 17 februari 1994, 1051, zoals van toepassing v66r de in
werkingtreding van de wet van 12 januari 1993, van het Gerechtelijk Wetboek en 92, 
tweede lid, van het BTW-Wetboek, zoals ingevoerd bij wet van 3 juli 1969), althans, 
in zoverre de appelrechter het hoger beroep van eiser onontvankelijk verklaart ge
let op de afwezigheid van tijdige consignatie van de verschuldigde sommen, zonder te 
onderzoeken in welke mate de aan eiser opgelegde verplichting tot consignatie van voor
melde sommen te verenigen was met het in de Grondwet vastgelegde gelijkheids
beginsel, zoals uitgelegd in de recente arresten van het Arbitragehof, hij tekort
komt aan de op de rechter rustende verplichting om ambtshalve de door partijen 
aangevoerde rechtsgronden aan te vullen of te v:erbeteren (schending van het alge
meen rechtsbeginsel volgens hetwelk het de rechter toekomt ambtshalve de door par
tijen aangevoerde rechtsgronden aan te vullen of te verbeteren en voor zoveel als no
dig artikel 5 van het Gerechtelijk Wetboek): 

Overwegende dat het middel geheel ervan uitgaat dat de appelrechter heeft 
beslist dat artikel92, tweede lid, van het B.T.W.-Wetboek het bestuur in ie
der geval de verplichting oplegt de consignatie te vragen, ongeacht de con
crete situatie van de belastingplichtige; 
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Overwegende dat het arrest echter beslist dat weliswaar de ontvanger de 
consignatie heeft gevraagd, maar dat eiser hiertegen op geen enkele wijze, 
ook niet in rechte, is opgekomen; dat het arrest aldus de in het middel aan
gevochten beslissing niet bevat; 

Dat het middel feitelijke grondslag mist; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 
schending van artikelen 149 van de gecoordineerde Grondwet van 17 februari 1994, 

92, tweede lid, van het BTW-Wetboek, zoals ingevoerd bij wet van 3 juli 1969, 2, 860, 
861, 862, zoals van toepassing v66r de inwerkingtreding van de wet van 3 augustus 
1992, 1042, 1051, zoals van toepassing v66r de inwerkingtreding van de wet van 12 
januari 1993, van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het Rof van Beroep te Gent bij het bestreden arrest eisers hoger beroep on
ontvankelijk verklaart na onder meer te hebben overwogen dat : "Artikel 92, 2° lid, 
BTW-Wetboek bepaalt immers in overduidelijke bewoordingen dater tegen de afwij
zing geen geldig rechtsmiddel kan worden aangewend indien het bedrag van de ver
schuldigde sommen niet in consignatie is gegeven binnen de twee maanden na het ver
zoek van de bevoegde ambtenaar bij aangetekend schrijven tot de belastingsplichtige 
gericht; 

Er wordt niet betwist dat de betreffende bepaling van openbare orde is, dat van de 
termijn van twee maanden derhalve niet kan worden afgeweken - noch verkort noch 
verlengd- en dat de strikte naleving een ontvankelijkheidsvereiste is van het in
gestelde beroep; terzake blijkt dat de ontvanger V. G. bij aangetekend schrijven van 
17 september 1991 om consignatie van het verschuldigde verzocht waartegen door (ei
ser) op geen enkele wijze- ook niet in rechte- werd opgekomen; uit de stukken van 
(eiser) volgt dat de consignatie gebeurde op 5 februari 1992 weze 4 1/2 maand na het 
verzoek van de bevoegde ambtenaar, derhalve buiten de wettelijke termijn. 

Op grond van wat is voorzegd is de termijn van twee maanden een vervaltermijn; 
gezien terzake niet op rechtsgeldige wijze werd voldaan aan het consignatieverzoek 
dient de sanctie voorzien door artikel 92; 2°bis, BTW-Wetboek toegepast. 

De redenering van (eiser) met betrekking tot de bepaling van artikel860, 861 en 
862 van het Gerechtelijk Wetboek op het verzuim wordt niet bijgetreden; uit de libel
lering van artikel92, zo lid, BTW-Wetboek volgt immers dat het voorschrift geldt op 
straffe van nietigheid; de juridische betekenis van nietig is immers volgens de twaalfde 
uitgave van 'van Dale's Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal': zonder kracht, 
niet geldig; de bepaling van artikel 92, 2° lid, BTW-Wetboek is een geldigheids
vereiste dat, wanneer niet voldaan wordt aan het gestelde, de nietigheid van het in
gestelde rechtsmiddel tot gevolg heeft. 

Ret beroep is derhalve niet-ontvankelijk te verklaren", 
terwijl, eerste onderdeel, naar luid van artikel860 van het Gerechtelijk Wetboek, wat 

de verzuimde of onregelmatig verrichte vorm ook zij, geen proceshandeling kan wor
den nietig verklaard, indien de wet de nietigheid ervan niet uitdrukkelijk heeft be
volen, met dien verstande dat de termijnen om een rechtsmiddel a an te wenden voor
geschreven zijn op straffe van verval en dat de andere termijnen slechts op straffe van 
verval worden bepaald wanneer de wet het voorschrijft. 

Te dezen het bestreden arrest uitdrukkelijk vaststelt dat het voorschrift van con
signatie van de verschuldigde sommen op straffe van nietigheid is voorgeschreven. 

Ret daarbij onder meer verwijst naar de definitie die in van Dale's Groot Woor
denboek van de Nederlandse taal wordt gegeven van het begrip "nietig" om daaruit 
af te leiden dat de niet-inachtnemil).g van de geldigheidsvereiste de nietigheid van het 
ingestelde rechtsmiddel tot gevolg heeft, 

zodat het bestreden arrest dat uitdrukkelijk vaststelt dat het verzuimde voor
schrift op straffe van nietigheid is voorgeschreven vervolgens niet wettig kon beslui
ten dat de artikelen 860 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek te dezen niet van 
toepassing waren en er derhalve geen belangenschade diende te worden aange
toond, zoals door eiser aangevoerd (schending van de artikelen 2, 860, 861, 862, zo
als van toepassing voor de wetswijziging van de wet van 3 augustus 1992, en 1042 van 
het Gerechtelijk Wetboek); 
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tweede onderdeel, blijkens artikel 860 van het Gerechtelijk Wetboek wat de ver
zuimde of onregelmatig verrichte vorm ook zij, geen proceshandeling kan worden nie
tig verklaard, indien de wet de nietigheid ervan niet uitdrukkelijk heeft bevolen, met 
dien verstande dat de termijnen om een rechtsmiddel aan te wenden voorgeschre
ven zijn op straffe van verval en dat de andere termijnen slechts op straffe van ver
val worden bepaald wanneer de wet het voorschrijft. 

Naar luid van artikel92, tweede lid, van het BTW-Wetboek tegen de rechterlijke be
slissing, waarbij het verzet tegen het dwangbevel is afgewezen, niet op geldige wijze 
enig rechtsmiddel kan worden aangewend indien het bedrag van de verschuldigde som
men niet in consignatie is gegeven binnen twee maanden na het verzoek dat de be
voegde ambtenaar bij aangetekende brief tot de belastingschuldige richt. 

Uit voormelde bepaling volgt enerzijds dat de termijn van twee maanden waar
van sprake in artikel 92, tweede lid, van het BTW-Wetboek deze is waarbinnen de con
signatie moet worden verricht en aldus is te onderscheiden van de termijn waarbin
nen het rechtsmiddel zelf moet worden ingesteld, anderzijds dat geenszins afgeweken 
wordt van de bij artikel1051 van het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven termijn 
van een maand waarbinnen boger beroep client te worden ingesteld. 

Zo de ontvankelijkheid van het rechtsmiddel van hoger beroep a posteriori wordt 
gekoppeld aan de consignatie van de verschuldigde sommen, uit deze bepaling niet blijkt 
dat de termijn van twee maanden waarover de belastingschuldige beschikt om aan het 
verzoek tot consignatie gevolg te geven zelf op straffe van verval is voorgeschreven. 

Deze termijn van twee maanden evenmin kan worden omschreven als een ter
mijn waarbinnen een rechtsmiddel moet worden aangewend, zoals bedoeld in arti
kel 860, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, luidens hetwelk de termijnen om 
een rechtsmiddel aan te wenden zijn voorgeschreven op straffe van verval, nu de ter
mijn slechts de vervulling van een bijkomende formaliteit, welke posterieur kan zijn 
aan het instellen van het rechtsmiddel van hoger beroep binnen de daartoe wette
lijk voorgeschreven termijn van een maand, betreft, 

zodat het bestreden arrest niet wettig vermocht te beslissen, in afwezigheid van be
paling daaromtrent in artikel92, tweede lid, van het BTW-Wetboek, dat de termijn 
van twee maanden waarbinnen de consignatie moet worden uitgevoerd een vervalter
mijn is (schending van de artikelen 92, tweede lid, van het BTW-Wetboek, 2 en 860, 
tweede en derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek) en derhalve ook niet wettig ver
mocht te beslissen dat eisers hoger beroep niet ontvankelijk was (schending van de 
artikelen 2, 860, 861, 862, zoals van toepassing v66r de inwerkingtreding van de wet 
van 12 januari 1993, van het Gerechtelijk Wetboek), en bovendien, in zoverre het be
streden arrest aldus zou moeten worden gelezen dat het oordeelt dat de termijn voor 
consignatie op straffe van nietigheid is voorgeschreven - quod non - na eerder te heb
ben vastgesteld dat deze termijn een vervaltermijn is, het door een tegenstrijdig
heid in de redengeving is aangetast en derhalve niet regelmatig met reden is om
kleed (schending van artikel 149 van de gecoi:irdineerde Grondwet van 17 februari 
1994) : 

Wat het eerste en het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat, krachtens artikel 92, tweede lid, van het B.T.W.

Wetboek, wanneer het verzet tegen het dwangbevel is afgewezen, tegen de 
rechterlijke beslissing niet op enige geldige wijze enig rechtsmiddel kan wor
den aangewend indien het bedrag van de verschuldigde sommen niet in con
signatie is gegeven binnen twee maanden na het verzoek dat de bevoegde 
ambtenaar bij aangetekende brief tot de belastingplichtige richt; 

Overwegende dat uit die bepaling volgt dat, wanneer de consignatie is ge
vraagd, de termijn van twee maanden een vervaltermijn is, die op straffe van 
nietigheid is voorgeschreven; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 
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15 september 2000 - 1 e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete, 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal -Ad
vocaten: mrs. Geinger en Claeys Bouuaert. 

Nr. 474 

1 e KAMER - 15 september 2000 

INKOMSTENBELASTINGEN- RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN VOORRECHTEN VAN 
DE SCHATKIST- INVORDERING VAN DE BELASTING- TIJDENS HET HUWELIJK VERKREGEN IN
KOMSTEN- INKOIDERING OP NAAM VAN EEN VAN DE ECHTGENOTEN- INKOHIERING NA OVER
SCHRIJVING DER ECHTSCHEIDING- !NV ORDERING TEN LASTE VAN DE ANDERE ECHTGE
NOOT. 

Voor zover de belasting betrekking heeft op tijdens het huwelijk verkregen inkomsten 
kan de belasting worden ingevorderd ten laste van de andere echtgenoot dan de
gene op wiens naam de belasting is vastgesteld : hiertoe doet niet ter zake dat de in
kohiering voor tijdens het huwelijk verkregen inkomsten gedaan wordt nadat de echt
scheiding is overgeschreven.(Art. 295, § 1, W.I.B.; thans art. 394, § 1, W.I.B. 1992.) 

(BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FIN ANCIENT. D ... ) 

ARREST 

(A.R. C.98.0388.N) 

RET HOF;- Gelet op de bestreden arresten, op 1 oktober 1996 en 4 fe
bruari 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Gent; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 295 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1964, in 

de tekst zoals gewijzigd bij de wet van 10 februari 1981, thans artikel394 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 1992, en de artikelen 1408, 1414 en 1439 tot en 
met 1441, inzonderheid 1440, eerste alinea, van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat vooreerst in het arrest van 1 oktober 1996 overwogen wordt : 
"indien de inkohiering samen met de uitvoerbaarheidverklaring de uitvoerbare ti

tel van de aanslag uitmaken, dan blijkt het inderdaad voor de hand te liggen dat een 
uitvoerbare titel, die na de ontbinding van het huwelijk is totstandgekomef\, aileen 
rechtsgevolgen kan hebben tegen de gewezen echtgenoot op wiens naam de titel is op
gemaakt, en niet tegen de andere. 

(Eiser) dient derhalve te verklaren ofhij nog de uitvoering tegen (verweerder) hand
ha:aft, wat de bedoelde aanslag (art. 930226/87) betreft, die volgens het dwangbevel 
nog integraal verschuldigd is (105.090 frank). De heropening van de debatten dringt 
zich derhalve op", 

en ingevolge deze heropening en een nieuw debat het arrest van 4 februari 1997, 
na verwezen te hebben naar een vorige rechtspraak volgens welke : 

"voor de toepassing van artikel295 WIB 1964 (thans artikel 394 WIB 1992) niet vol
staat dat de inkomsten van de ex-echtgenote dateren van tijdens het huwelijk. De aan
slag moet dan ook in een uitvoerbaar kohier zijn opgenomen v66r de ontbinding van 
het huwelijk", 

en na herinnerd te hebben aan de rechtsregelen van het gemeen recht terzake van 
gedwongen tenuitvoerlegging, overweegt : 

~~------~---

---------
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"indien ingevolge artikel 295 WIB 1964 (thans artikel 394 WIB 1992) de belas
ting ingekohierd op naam van een der echtgenoten een voldoende titel is om ook uit 
te voeren tegen de andere echtgenoot, ongeacht het aangenomen huwelijksvermogens
stelsel, behalve in de voorwaarden en op de goederen in dit artikel bepaald, dan mag 
toch de vraag worden gesteld of dit ook geldt wanneer deze titel verleend wordt op een 
ogenblik dat beiden uit de echt zijn gescheiden en dus voor mekaar vreemden zijn ge
worden. Wanneer de wetgever de administratie gemachtigd heeft zich een uitvoer
bare titel te verlenen ten name van een der echtgenoten met uitwerking tegen de an
dere, dan is deze uitbreiding van de uitvoerbare kracht van de titel tot een ander 
persoon, kennelijk aileen te rechtvaardigen door de omstandigheid dat heiden nog ge
huwd zijn op het ogenblik dat de titel wordt verleend. Rieruit volgt dat de uitvoer
bare titel verleend na de ontbinding van het huwelijk aileen uitvoerbaar is tegen de 
gewezen echtgenoot ten name van wie de belasting is gevestigd en niet tegen de an
dere, zoals in het tussenarrest reeds werd geopperd. De beslagrechter is bevoegd te 
onderzoeken of de uitvoering geschiedt krachtens een uitvoerbare titel (artikel 1494 
Ger.W.). In fiscale zaken, meer bepaald inzake de inkomstenbelastingen, wordt de uit
voerbare titel verleend door de uitvoerbaarverklaring van het kohier door de daar
toe bevoegde ambtenaar. In casu werd het kohier, betreffende de aanslag artikel 
930226/AJ 1987, uitvoerbaar verklaard op 29 december 1989, datum waarop het hu
welijk tussen (verweerder) en de belastingplichtige werd ontbonden door de over
schrijving van het echtscheidingsvonnis in de registers van de burgerlijke stand. (Ver
weerder) was dus uit de echt gescheiden toen de uitvoerbare titellastens zijn gewezen 
echtgenote totstandkwam. Deze titel heeft derhalve tegen hem geen enkele ~itvoer
bare kracht, zodat vastgesteld moet worden dat (eiser), wat bedoelde aanslag be
treft, niet handelt krachtens een uitvoerbare titel in zijn vervolgingen tegen appel
lant". 

en op deze gronden beslist : 

"Ret krachtens deze titellastens (verweerder) op 4 november 1992 betekend dwang
bevel is derhalve nietig wat de bedoelde aanslag betreft. Ret verzet van (verweer
der) tegen dit dwangbevel is in die mate gegrond", 

terwijl de betaling van de belasting op de onderscheiden inkomsten van de echt
genoten, in toepassing van artikel 295 WIB 1964 (thans artikel 394 WIB 1962) mag 
vervolgd worden op al de eigen en gemeenschappelijke goederen van beide echtge
noten, behoudens de in de tekst omschreven uitzonderingen, die terzake niet rele
vant zijn; 

Deze regel toepasselijk blijft ongeacht de gesplitste inkohiering van de belasting ten 
laste van elkeen der echtgenoten afzonderlijk, in geval van feitelijke scheiding en tij
dens een procedure van echtscheiding; 

De ontbinding van het huwelijk door echtscheiding geen einde stelt aan de toepas
sing van deze regel voor de belasting verschuldigd op de inkomsten van de periode die 
deze ontbinding voorafgaat, al zou de inkohiering niet v66r de datum van de ontbin
ding voltrokken zijn; 

De toepassing van deze regel immers door de wet niet verbonden is aan de voor
waarde dat v66r de ontbinding van het huwelijk de administratie, om de betaling van 
de aanslag te mogen vervolgen op de goederen van de andere echtgenoot (of echtge
note) dan degene of wiens inkomsten de onbetaalde belasting drukt, in het bezit zou 
zijn van een uitvoerbare titel, met name een executoir kohier; 

Met het opleggen van deze voorwaarde het arrest aan de toepassing van de wet een 
voorwaarde toevoegt, die noch met de geest noch met de letter van de wet overeen
stemt; 

Tot verantwoording van deze stelling moet inderdaad gewezen worden, enerzijds op 
het feit dat de fiscale schuld reeds voor de inkohiering bestaat, en anderzijds op het 
feit dat de belasting op de inkomsten van de periode die de overschrijving van het von
nis tot echtscheiding onmiddellijk voorafgaat, meestal slechts na de datum van deze 
overschrijving kan ingekohierd worden,. en geen enkele wetsbepaling toelaat van de 
toepassing van de regel van artikel 295 WIB 1964 voor die inkomsten af te zien; 
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De betrokken fiscale schuld, verbonden aan het aanslagjaar 1987, op de inkom
sten slaat van het jaar 1986 en dus behoort tot de schulden ontstaan v66r de out
binding van het huwelijk; de appelrechter ten andere niet vaststelt dat de schuld op 
die datum nog niet bestond en pas door de inkohiering zou ontstaan zijn; 

en terwijl de appelrechter, die in zijn tussenarrest van 1 oktober 1996 had aange
stipt dat de echtgenoten onder het stelsel van de algemene gemeenschap waren ge
huwd (blz. 3, derde alinea van dat arrest), ook op grond van de regelen van het Bur
gerlijk Wetboek de verplichting van verweerder tot betalen van de besproken fiscale 
schuld had moeten vaststellen; 

De ontbinding van de gemeenschap de belangen van derde - schuldeisers immers 
niet mag schaden; de gemeenschappelijke schulden in de regel, krachtens de artike
len 1408 en 1414 van het Burgerlijk Wetboek, op het geheel vermogen van beide echt
genoten, eigen of gemeenschappelijk, mag verhaald worden; bij ontbinding, naar luid 
van artikel1440, eerste lid, B.W., elk der echtgenoten metal zijn goederen instaat voor 
de gemeenschappelijke schulden die overblijven na de verdeling, 

zodat het arrest slechts met miskenning van het voorsch1ift van artikel 295 WIB 
1964, thans 394 WIB 1992, en tevens van de artikelen 1439 tot en met 1441, inzon
derheid artikel1440, eerste alinea, en voor zoveel als nodig 1408 en 1414 van het Bur
gerlijk Wetboek, heeft kunnen oordelen dat een uitvoerbare titel, die na ontbinding 
van het huwelijk is tot stand gekomen, aileen rechtsgevolgen kan hebben tegen de ge
wezen echtgenoot op wiens naam de titel is opgemaakt, en niet tegen de andere, en 
heeft kunnen beslissen dat het aan verweerder betekend dwangbevel nietig is om
dat de uitvoerbare titellastens zijn gewezen echtgenote tot stand kwam toen hij reeds 
uit de echt gescheiden was (schending van al de in de aanhef van het mid del ver
melde wetsbepalingen) : 

Overwegende dat, krachtens het te dezen toepasselijke artikel295, § 1, van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) elk gedeelte van de be
lasting in verband met de onderscheiden inkomsten van de echtgenoten als
ook de voorheffing ingekohierd op naam van een van hen, ongeacht het aan
genomen huwelijksvermogenstelsel, vervolgd mag worden op al de eigen en 
de gemeenschappelijke goederen van beide echtgenoten; 

Dat ingevolge die bepaling de belasting kan worden ingevorderd ten laste 
van de andere echtgenoot dan degene op wiens naam de belasting is vast
gesteld voor zover evenwel de belasting betrekking heeft op tijdens het hu
welijk verkregen inkomsten; 

Dat die bepaling ook toepasselijk is wanneer op grond van artikel 75 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) de door iedere echtge
noot verschuldigde belasting afzonderlijk wordt vastgesteld; 

Dat ter zake niet doet dat de inkohiering voor tijdens het huwelijk ver
kregen inkomsten gedaan wordt nadat de echtscheiding is overgeschre
ven; dat die belastingschuld immers niet ontstaat door de inkohiering; 

Overwegende dat de arresten beslissen dat een inkohiering die na de out
binding van het huwelijk tot stand gekomen is alleen rechtsgevolgen kan heb
ben tegen de gewezen echtgenoot op wiens naam de titel is gevestigd en niet 
tegen de andere echtgenoot; 

Dat zij zodoende artikel 295, eerste lid, van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen (1964) schenden; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt de bestreden arresten, in zoverre ze uit
spraak doen over het dwangbevel van 4 november 1992 met betrekking tot 
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de aanslag artikel 930226/AJ 1987 en over de kosten; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernie
tigde arresten; houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hofvan Be
roep te Brussel. 

15 september 2000- 1 e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete, 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal -Ad
vocaat : mr. Claeys Bouuaert. 

Nr. 475 

Se KAMER- 18 september 2000 

1° OPENBARE INSTELLING- INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT- SOCIALE ZEKER
HEID- SOCIALE VOORZORG- BEHEER- GESCHILLEN- DELEGATIEBEVOEGDHEID -ADMI
NISTRATIEVE RECHTSCOLLEGES- TOEPASSINGSGEBIED. 

2° WERKLOOSHEID- ALGEMEEN- RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING- VORDE
RING IN RECHTE - BEVOEGDHEIDSDELEGATIE - BEVOEGD RECHTSCOLLEGE. 

so VORDERING IN RECHTE - RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING 
WERKLOOSHEIDSGESCHIL- BEVOEGDHEIDSDELEGATIE - BEVOEGD RECHTSCOLLEGE. 

4 ° BEVOEGDHEID EN AANLEG- BURGERLIJE.E ZAREN- BEVOEGDHEID- VOLSTREKTE 
BEVOEGDHEID (MATERIELE. PERSOONLIJE.E)- WERKLOOSHEIDSGESCHIL- RIJKSDIENST VOOR 
ARBEIDSVOORZIENING- VORDERING IN RECHTE - BEVOEGDHEIDSDELEGATIE - BEVOEGD 
RECHTSCOLLEGE. 

1 o De bevoegdheidsdelegatie om op te treden voor de administratieve rechtscolleges in 
de geschillen omtrent de rechten ontstaan uit een regeling van sociale zekerheid is 
niet uitsluitend van toepassing op de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. (Art. 1 en 
10, achtste lid, wet van 25 april 196S betre:ffende het beheer van instellingen van 
openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg.) 

2°, so en 4° De wetgever heeft in artikellO, achtste lid, wet 25 april1963 de zin
snede "voor de administratieve rechtcolleges" niet stilzwijgend gewijzigd of opgehe
ven in zoverre het de delegatiebevoegdheid regelt in geschillen omtrent de rechten ont
staan uit een regeling van sociale zekerheid; de vermelding "voor de administratieve 
rechtscolleges" is te verenigen met de wetswijzigingen inzake de bevoegde rechts
instanties in geschillen omtrent sociale aangelegenheden in het algemeen en in
zake werkloosheidsgeschillen in het bijzonder. (Art. 10, achtste lid, wet 25 april196S; 
artt. 579 tot en met 58S Ger.W.; art. 580, 1° en 2°, Ger.W.; art. 7, § 11, besluitwet 
28 dec. 1944, zoals van toepassing sinds zijn toevoeging bij art. 3 en 63, § 2, wet 10 
okt. 1967.) 

CR.VA. T.V .. E.A.) 

ARREST 

(A.R. S.00.0004.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 oktober 1999 gewezen 
door het Arbeidshof te Brussel; 
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Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 17, 580 en in het bijzonder 580, 2°, 581 en 582 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 7, § 1, eerste en tweede lid en § 11, van de Besluitwet van 28 
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 1, 9, 10 in 
het bijzonder lid 7 en lid 8 van de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van 
de instellingen van openbaar nut voor de sociale zekerheid en sociale voorzorg, 1 en 
3 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheids
reglementering, 

doordat het bestreden arrest, na het volgende overwogen en vastgesteld te heb
ben: 

"(Eiser) is als instelling van openbaar nut voor sociale zekerheid onbetwistbaar een 
rechtspersoon die via zijn orgaan in rechte optreedt. 

(Eiser) legt een beslissing neer van 9 juli 1997, uitgaande van de administrateur
generaal waarbij onder meer aan de heer Wouter Langeraert de bevoegdheid wordt 
gedelegeerd 'de maatregelen met betrekking tot de rechtsvorderingen die het recht op 
werkloosheidsuitkeringen of de compensatoire vergoedingen tot voorwerp hebben (met 
uitsluiting van voorziening in cassatie en waarbij (eiser) partij is)' te treffen" Cpa
gina 9 arrest). 

het hager beroep van eiser strekkende tot het horen vernietigen van het vonnis van 
de eerste rechter en het herstellen van de administratieve beslissing, ontoelaatbaar 
verklaart en zulks op grand van de hiernavolgende overwegingen : 

"de arbeidsgerechten zijn echter geen administratieve rechtscolleges, zodat de ad
ministrateur niet de bevoegdheid heeft om zijn bevoegdheid om in rechte op te tre
den voor deze rechtscolleges te delegeren aan andere personeelsleden (pagina 10). 

Derhalve dient besloten te worden dat de heer Wouter Langeraert niet over de ver
eiste vertegenwoordigingsbevoegdheid beschikte om (eiser) te vertegenwoordigen voor 
de arbeidsgerechten ofvoor zijn rekening een verzoekschrift in hager beroep te on
dertekenen, zodat het verzoekschrift dat door hem werd ingediend niet toelaatbaar is 
(pagina 10 en 11). 

Bij gebreke aan neerlegging van een geldig ingediend verzoekschrift tot hager be
roep binnen de wettelijk voorziene termijn, is het hager beroep derhalve ontoelaat
baar" (pagina 11), 

terwijl, krachtens de artikelen 1 en 3 van het koninklijk besluit van 25 november 
1991 houdende de werkloosheidsreglementering het dagelijks beheer van de Rijks
dienst voor arbeidsvoorziening (eiser) wordt uitgeoefend door een administrateur
generaal bijgestaan door een adjunct-administrateur-generaal; 

de administrateur-generaal aldus als persoon belast is met het dagelijks beheer van 
een instelling van openbaar nut in de zin van artikel 1 van de wet van 25 april 1963 
betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid 
en sociale voorzorg en dit beheer uitoefent overeenkomstig de artikelen 9 tot en met 
12 van diezelfde wet van 25 april 1963; 

hij meer bepaald overeenkomstig artikel10, lid 7, van vermelde wet van 25 april 
1963 de openbare instelling vertegenwoordigt in de gerechtelijke en buitengerechte
lijke handelingen, en rechtsgeldig in haar naam en voor haar rekening optreedt, zon
der dat hij zulks door een beslissing van het beheerscomite moet staven; 

hij nochtans, overeenkomstig artikel 10, lid 8, van vermelde wet van 25 april1963, 
met instemming van het beheerscomite, zijn bevoegdheid om op te treden namens de 
instelling voor de administratieve rechtscolleges in de geschillen omtrent de rech
ten ontstaan uit een regeling van sociale zekerheid aan een of meer leden van het per
soneel mag overdragen, 

en terwijl, geschillen over rechten, ontstaan uit de werkloosheidsregeling overeen
komstig artikel 7, § 11, van de Besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maat
schappelijke zekerheid der arbeiders, zoals van toepassing sinds zijn toevoeging aan 
de Besluitwet bij artikel3 en 63, § 2, van de wet van 10 oktober 1967, behoren tot de 
exclusieve bevoegdheid van de arbeidsrechtbank; 
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artikel 10, lid 7, van de wet van 25 april 1963, dat v66r de wijziging bij voor
melde wet van 10 oktober 1967 begrijpelijk was, thans derhalve niet meer te ver
enigen is met de wetswijzigingen inzake de bevoegde rechtsinstanties inzake geschil
len omtrent de rechten ontstaan uit een regeling van sociale zekerheid in het algemeen 
en de werkloosheidsgeschillen in het bijzonder en derhalve moet worden besloten dat 
de zinssnede "voor de administratieve rechtscolleges" stilzwijgend is opgeheven bij ar
tikel 7, § 11, van de Besluitwet van 28 december 1944 (zoals van toepassing sinds de 
wet van 10 oktober 1967) iuncto artikel 580, 2° van het Gerechtelijk Wetboek; 

het arrest vaststelt dat eiser "een beslissing (neerlegt) van 9 juli 1997, uitgaande 
van de Administrateur-generaal waarbij onder meer aan de heer Wouter Lange
raert de bevoegdheid wordt gedelegeerd 'de maatregelen met betrekking tot de rechts
vorderingen die het recht op werkloosheidsuitkeringen of de compensatoire vergoe
dingen tot voorwerp hebben (met uitsluiting van voorziening in cassatie en waarbij 
(eiser) partij is)' te treffen" (pagina 9); 

het arrest evenwel het hoger beroep van eiser ontoelaatbaar verklaart bij ge
breke aan neerlegging van een geldig ingediend verzoekschrift tot hoger beroep bin
nen de wettelijk voorziene termijn omdat "de arbeidsgerechten (. .. ) geen administra
tieve rechtscolleges (zijn), zodat de administrateur niet de bevoegdheid heeft om zijn 
bevoegdheid om in rechte op treden voor deze rechtscolleges te delegeren aan an
dere personeelsleden" (pagina 10); het arrest vervolgens besluit dat "de heer Wou
ter Langeraert niet over de vereiste vertegenwoordigingsbevoegdheid beschikte om (ei
ser) te vertegenwoordigen voor de arbeidsgerechten of voor zijn rekening een 
verzoekschrift in hoger beroep te ondertekenen, zodat het verzoekschrift dat door hem 
werd ingediend niet toelaatbaar is"; 

het arrest aldus te kennen geeft dat een bevoegdheidsdelegatie voor geschillen in 
verband met de werkloosheidsreglementering enkel geldig is zo deze beperkt is tot een 
vertegenwoordiging in rechte voor dergelijke geschillen voor de administratieve rechts
colleges; 

het arrest zodoende de wettelijke bepalingen inzake de exclusieve bevoegdheid van 
de arbeidsrechtbank terzake van werkloosheidsgeschillen in het bijzonder (artikel 580, 
1 o en 2° Gerechtelijk Wetboek; artikel 7, § 11, Besluitwet) en geschillen omtrent de rech
ten ontstaan uit een regeling van sociale zekerheid in het algemeen (artikelen 579, 
580, 581, 582 en 583 Gerechtelijk Wetboek) schendt daar dergelijke geschillen thans 
ressorteren onder de bevoegdheid van de arbeidsgerechten en de bevoegdheids
delegatie inzake dergelijke geschillen derhalve slechts een zin kan hebben zo deze geldt 
voor de bevoegde gerechten, 

zodat het anest, door het hoger beroep van eiser ontoelaatbaar te verklaren op grond 
dat de ondertekenaar van het verzoekschrift tot hoger beroep niet de krachtens ar
tikel 10, achtste lid, van de wet van 25 april 1963 vereiste vertegenwoordigings
bevoegdheid had om op treden in naam en voor rekening van eiser inzake geschil
len omtrent de werkloosheidsreglementering, omdat genoemd artikel 10, achtste lid, 
dergelijke bevoegdheidsdelegatie slechts toelaat inzake vertegenwoordiging in rechte 
voor administratieve rechtscolleges, van deze bepaling een lezing geeft die een wets
schending inhoudt van genoemd artikel10, in het bijzonder achtste lid, evenals van 
alle andere in het middel aangehaalde wetsbepalingen inzake de bevoegdheid van de 
arbeidsgerechten inzake de werkloosheidsgeschillen en geschillen omtrent de rech
ten ontstaan uit een regeling van sociale zekerheid (schending van alle in het mid
del aangehaalde wetsbepalingen) : 

Overwegende dat artikel 10, achtste lid, van de wet van 25 april 1963 be
treffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale ze
kerheid en sociale voorzorg, bepaalt dat de persoon die belast is met het da
gelijks beheer zijn bevoegdheid om namens de instelling op te treden voor 
de administratieve rechtscolleges in de geschillen omtrent de rechten ont
staan uit een regeling van sociale zekerheid, kan overdragen aan een of meer 
leden van het personeel; 

Dat deze wetsbepaling krachtens artikel 1 niet uitsluitend van toepas
sing is op de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening maar ook op de andere in 
dit artikel vernoemde openbare instellingen; 
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Overwegende dat, krachtens artikel 7, § 11, van de besluitwet van 28 de
cember 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid, zoals van toepas
sing sinds zijn toevoeging aan de besluitwet bij artikel 3 en 63, § 2, van de 
wet van 10 oktober 1967, de geschillen over rechten, ontstaan uit de 
werkloosheidsreglementering, tot de bevoegdheid van de arbeidsrecht
bank behoren; dat, krachtens artikel 580, 2°, van het Gerechtelijk Wet
hoek, de arbeidsrechtbank kennis neemt van de geschillen betreffende de rech
ten en verplichtingen van werknemers en leerlingen en hun recht
verkrijgenden, welke voortvloeien uit de wetten en verordeningen bedoeld 
onder artikel 580, 1 o, van dit wetboek, waaronder de wetten en verorde
ningen inzake werkloosheid; dat, krachtens de artikelen 579 tot en met 583 
van het Gerechtelijk Wetboek, de arbeidsrechtbanken een algemene be
voegdheid hebben inzake sociale zekerheidsaangelegenheden; 

Overwegende dat de wetgever met de voormelde bevoegdheidsbepalingen 
de zinssnede "voor de administratieve rechtscolleges" in voornoemd arti
kellO, laatste lid, van de wet van 25 april1963 niet stilzwijgend heeft ge
wijzigd of opgeheven; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, verwerpt de voorziening; gelet op artikel1017, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten. 

18 september 2000- 3e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Boes, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal- Ad
vocaat : mr. Simont. 

Nr. 476 

3e KAMER - 18 september 2000 

1 o WER.KLOOSHEID - ALGEMEEN - OVERMACHT - BEGRIP. 

2° WERKLOOSHEID - GERECHTIGDE- WACHTTIJD- ARBEID IN LOONDIENST- REFERTE
PERIODE - VERLENGING- WERKVERHINDERING WEGENS OVERMACHT- DRAAGWIJDTE. 

1 o Overmacht kan enkel voortvloeien uit een van de menselijke wil onafhankelijke ge
beurtenis die de mens niet heeft kunnen voorzien of voorkomen. 

2° Werkverhindering wegens overmacht in de zin van artikel 30, derde lid, r van het 
werkloosheidsbesluit is de verhindering om te werken in het algemeen.(Art. 30, derde 
lid, 1°, Werkloosheidsbesluit.) 

(R.VA. T. D ... ) 

ARREST 

(A.R. S.00.0016.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 oktober 1999 gewe
zen door het Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt; 
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Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel1315 van het Burgerlijk Wetboek evenals van het wette

Iijke begrip "overmacht" zoals dat inzake verbintenissen een wettelijke grondslag heeft 
in de artikelen 1147 en 1148 van het Burgerlijk Wetboek, 870 en 1042 van het Ge
rechtelijk Wetboek, 50 en 51 van de wet van 3 juli 1978 betre:ffende de arbeidsover
eenkomsten, de artikelen 30, in het bijzonder eerste lid, tweede lid en derde lid, 32, 
37, 38 en 40 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de 
werkloosheidsreglementering (hierna ook afgekort : het Werkloosheidsbesluit), 7 en 
17 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassings
regelen van de werkloosheidsreglementering, 

doordat het bestreden arrest, na het volgende te hebben vastgesteld : 
"(Verweerder) was op het ogenblik van de aanvraag 24 jaar. 
Bijgevolg moet (verweerder) 312 arbeidsdagen ofhiermee gelijkgestelde dagen be

wijzen in de referteperiode van 18 maanden voorafgaand aan de aanvraag om uit
keringen (artikel 30, eerste lid, van het Werkloosheidsbesluit); 

Deze referteperiode loopt in casu volgens (eiser) van 5 november 1995 tot de dag v66r 
5 mei 1997. 

In deze referteperiode bewijst (verweerder) volgens (eiser) slechts 251 dagen. Hier
over is geen betwisting. 

Tenslotte vervult (verweerder) ook niet de voorwaarden van een hogere leeftijds
groep (artikel 30, tweede lid, van het Werkloosheidsbesluit)" (pagina 13 arrest); 

het hoger beroep van verweerder gegrond verklaart, de beslissing van eiser van 20 
augustus 1997 vernietigt en dienvolgens voor recht zegt dat verweerder met ingang 
van 5 mei 1997 gerechtigd is op werkloosheidsuitkeringen, op grond van de hierna
volgende overwegingen : 

"2.3. Gelet op het ontbreken van enige specificatie in de wettelijke reglemente
ring (koninklijk besluit van 25 november 1991 en het ministerieel besluit van 26 no
vember 1991) kan men 'overmacht' op de gebruikelijke 'klassieke' wijze interprete
ren, zoals inzake verbintenissen vervat in de artikelen 1147 en 1148 van het Burgerlijk 
Wetboek; overmacht als een onvoorzienbare, onoverkomelijke gebeurtenis die volko
men los staat van de eigen menselijke wil en die er niet zelf door veroorzaakt mag zijn. 

De overmacht kan enkel voortvloeien uit een van de menselijke wil onafhanke
lijke gebeurtenis die de mens niet heeft kunnen voorzien of voorkomen. 

2.4. Rekening houdend met de sub 2.3. weerhouden klassieke definitie is het arbeids
hofvan oordeel dat in een geactualiseerde sociaal-economische interpretatie van het 
begTip 'overmacht', zoals het in casu dient toegepast op de concrete arbeidssituatie van 
(verweerder), de tijdelijke werkloosheid van (verweerder) kan voor (verweerder) be
schouwd worden als een werkverhindering wegens overmacht, aangezien (verweer
der) door een dergelijke (alleszins voor hem) onvoorzienbare en onoverkomelijke ge
beurtenis, die volkomen los staat van zijn eigen wil, verhinderd wordt te werken. 

Tijdelijke werkloosheid (wegens weerverlet, economische oftechnische redenen, enz.) 
betreft steeds een situatie die ontsnapt aan de wil van de werknemer en waartoe hij
zelf op geen enkele wijze bijgedragen heeft. 

Tijdelijke werkloosheid (wegens weerverlet, economische oftechnische redenen, enz.) 
maakt een prerogatiefuit van de werkgever en de werknemer heeft hierin niet de min
ste inspraak. 

3. De juridische grondslag van de door (eiser) ingeroepen bewering dat de tijde
Iijke werkloosheid niet onder het begrip overmacht zou vallen aangezien een pe
riode van tijdelijke werkloosheid (verweerder) niet belet om ander werk te zoeken is 
het arbeidshof niet duidelijk. 

Deze koppeling van het begrip overmacht aan het (mogelijk) in staat zijn naar werk 
te zoeken is op geen enkel valabele grond gesteund, althans werd hiervan het be
staan niet aangetoond door (eiser). 

4. Ten deze dienen de dagen van tijdelijke werkloosheid aangezien te worden als een 
werkverhindering wegens overmacht, in de zin van artikel 30, lid 3, 1 o van het ko
ninklijk besluit van 25 november 1991. 
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(Verweerder) was in de periode van 5 november 1995 tot 4 mei 1997 in totaal 222 
dagen tijdelijk werkloos ( ... ), zodat de referteperiode dient verlengd te worden, en dus 
moet lopen van 20 februari 1995 tot 4 mei 1997. 

In die periode bewijst (verweerder) de vereiste 312 arbeidsdagen (cfr. rubriek III van 
het formulier C 4, voor de arbeidsdagen in de periode tussen 19 februari 1995 en 13 
augustus 1995). Deze berekening op zich wordt door (eiser) niet betwist. 

Ret hager beroep dient ontvankelijk en gegrond verklaard. 
(Verweerder) dient dan ook met ingang van 5 mei 1997 gerechtigd verklaard op werk

loosheidsuitkeringen in plaats van op wachtuitkeringen. 
De bestreden R.VA.-beslissing kan derhalve niet worden gehandhaafd" (pagina 16-17 

arrest), 
terwijl, eerste onderdeel, overeenkomstig artikel 30, eerste lid, van het Werkloosheids

besluit, een voltijdse werknemer die minder dan 36 jaar is in de loop van de 18 maan
den voor de uitkeringsaanvraag een wachttijd moet doorlopen hebben die 312 arbeids
dagen omvat, om toegelaten te worden tot het recht op werkloosheidsuitkeringen; 
overeenkomstig artikel 30, tweede lid, van het Werkloosheidsbesluit, eveneens wordt 
toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen, de voltijdse werknemer die vol
doet aan de voorwaarden gesteld voor een hogere leeftijdsgroep; 

overeenkomstig artikel30, derde lid, de in het eerste lid bedoelde referteperiode ver
lengd wordt met het aantal dagen dat begrepen is in de periode van de aanwezig
heid onder de wapens wegens oproeping of wederoproeping, de dienst als gewetens
bezwaar, de hechtenis, de gevangenzetting of de werkverhindering wegens overmacht; 

de voltijdse werknemer die niet aan de bij artikel30 gestelde voorwaarden vol
doet slechts dan tot het recht op werkloosheidsuitkeringen kan worden toegelaten in
dien hij een bij artikel 32 Werkloosheidsbesluit bepaald aantal arbeidsdagen be
wijst onder de strikte voorwaarden van het eerste en het tweede lid van deze bepaling; 
de wetgever geen andere dan deze wettelijke gevallen heeft bepaald waaronder de ar
beider in loondienst na het doorlopen van de bij artikel30 bepaalde wachttijd kan toe
gelaten worden tot de werkloosheidsuitkeringen; 

het arrest vaststelt dat verweerder niet de voorwaarden van artikel 30, tweede lid, 
van het Werkloosheidsbesluit vervult (pagina 13 arrest, laatste alinea); verweerder 
evenmin aantoont dat hij op grand van artikel 32 van het Werkloosheidsbesluit tot 
werkloosheidsuitkeringen moet worden toegelaten, 

en terwijl, zo het begrip "werkverhindering wegens overmacht" weliswaar niet ge
definieerd werd in het werkloosheidsbesluit, de notie "overmacht" niettemin een wet
telijk begrip is dat in de artikelen 1147 en 1148 zijn grondslag vindt en als zodanig 
enkel kan voortvloeien uit een van de menselijke wil onafhankelijke gebeurtenis die 
de mens niet heeft kunnen voorzien of voorkomen; 

van "werkverhindering wegens overmacht" derhalve slechts sprake is zo de arbei
der die er zich op beroept geconfronteerd wordt met een plotse en onvoorzienbare en 
onoverkomelijke gebeurtenis, volledig onafhankelijk van zijn wil, en waardoor hij geen 
arbeid kan verrichten; 

overeenkomstig artikel 50 respectievelijk 51 van de wet van 3 juli 1978 betref
fende de arbeidsovereenkomsten het slechte weder dan wel het gebrek aan werk we
gens economische redenen onder welbepaalde voorwaarden wettelijke gronden tot schor
sing van de arbeidsovereenkomst uitmaken; 

dergelijke periodes van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen ofweer
verlet evenwel niet kunnen gelijkgesteld worden met de werkverhindering wegens over
macht, daar deze omstandigheden niet van aard zijn het leveren van arbeid, in het 
algemeen, onmogelijk te maken doch louter ertoe strekken de bestaande arbeids
overeenkomst te schorsen; 

het arrest evenwel oordeelt dat de referteperiode verlengd moet worden met de pe
riode van tijdelijke werkloosheid welke dagen "aangezien (dienen) te worden als een 
werkverhindering wegens overmacht, in de zin van artikel 30, lid 3, 1 o van het ko
ninklijk besluit van 25 november 1991" (pagina 17, arrest), gedurende welke pe
riode verweerder wel de overeenkomstig artikel 30, eerste lid, 1 o, vereiste 312 arbeids
dagen bewees zodat hij "met ingang van 5 mei 1997 gerechtigd (wordt) verklaard op 
werkloosheidsuitkeringen in plaats van wachtuitkeringen" (ibidem); 
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het arrest dit besluit grondt op de overweging dat "(rekening houdend) met de sub 
2.3. weerhouden klassieke definitie ( ... ) het arbeidshofvan oordeel (is) dat in een ge
actualiseerde sociaal-economische interpretatie van het begrip "overmacht" zoals het 
in casu dient toegepast op de concrete arbeidssituatie van (verweerder), de tijde
lijke werkloosheid van (verweerder) voor (verweerder) (kan) beschouwd worden als een 
werkverhindering wegens overmacht, aangezien (verweerder) door een dergelijke (al
leszins voor hem) onvoorzienbare en onoverkomelijke gebeurtenis, die volkomen los 
staat van zijn eigen wil, verhinderd wordt te werken; tijdelijke werkloosheid (we
gens weerverlet, economische oftechnische redenen enz ... ) ( ... )steeds een situatie (be
treft) die ontsnapt aan de wil van de werknemer en waartoe hij zelf op geen enkele 
wijze bijgedragen heeft; (tijdelijke) werkloosheid (wegens weerverlet, economische of 
technische redenen, enz ... ) ( ... ) een prerogatief ( ... ) van de werkgever (uitmaakt) en de 
werknemer ( ... ) hierin niet de minste inspraak (heeft)" (pagina 16, arrest); ( ... ), 

zodat het arrest, door een periode van tijdelijke werkverhindering wegens econo
mische redenen of slecht weer als werkverhindering wegens overmacht in de zin van 
artikel 30, derde lid, 1 o, van het Werkloosheidsbesluit in hoofde van verweerder te be
schouwen, het wettelijk begrip "overmacht", zoals het bij de artikelen 1147 en 1148 
van het Burgerlijk Wetboek werd gedefinieerd en de bovenvermelde artikelen 1147 en 
1148 van het Burgerlijk Wetboek heeft geschonden, evenals de artikelen 50 en 51 van 
de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en de artikelen 30, eer
ste lid, 1 o van het Werkloosheidsbesluit; in de mate het de wettige beslissing van ei
ser, getroffen op grond van de artikelen 30, 32, 37, 38 en 40 van het Werkloosheids
besluit evenals 7 en 17 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende 
de toepassingsregelen van de Werkloosheidsreglementering op deze onwettige grond 
vernietigt en verweerder vervolgens toelaat tot het recht op werkloosheidsuitkerin
gen, het al deze bepalingen van voormeld Werkloosheidsbesluit evenals het uitvoerings
besluit heeft geschonden; 

en terwijl, tweede onderdeel, verweerder die zijn recht op werkloosheidsuitkerin
gen erkend wil zien, overeenkomstig de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 
870 van het Gerechtelijk Wetboek de bewijslast draagt van het aantal bij artikel30, 
eerste lid, vereiste arbeidsdagen in de referteperiode, en, zo mogelijk, van de pe
riode van verlenging van de referteperiode wegens een van de gevallen van artikel 30, 
derde lid, onder meer "werkverhindering wegens overmacht"; 

het arrest oordeelt dat verweerder het bewijs van overmacht geleverd heeft om
dat het de stelling van eiser niet duidelijk, minstens niet bewezen acht ("(de) juridi
sche grondslag van de door (eiser) ingeroepen bewering dat de tijdelijke werkloos
heid niet onder het begrip overmacht zou vallen aangezien een periode van tijdelijke 
werkloosheid ( ... ) niet belet om ander werk te zoeken is het hofniet duidelijk. Deze 
koppeling van het begrip overmacht aan het (mogelijk) in staat zijn naar werk te zoe
ken is op geen enkel valabele grond gesteund, althans werd hiervan het bestaan niet 
aangetoond door (verweerder)" (pagina 16-17, arrest), 

zodat het arrest in de mate het het bestaan van overmacht erkent op grond van de 
overweging dat eiser het bewijs niet !evert van de afwezigheid ervan, het de bewijs
last omkeert en mitsdien de artikelen 1315 Burgerlijk Wetboek en 870 en 1042 Ge
rechtelijk Wetboek schendt : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, krachtens artikel 30, eerste lid, van het Werkloosheids
besluit van 25 november 1991, de voltijdse werknemer, om toegelaten te wor
den tot het recht op werkloosheidsuitkeringen, tijdens een referteperiode een 
wachttijd moet hebben doorlopen die naargelang de leeftijd van de aanvra
ger, een bepaald aantal arbeidsdagen omvat; 

Dat, krachtens artikel 30, derde lid, 1 o, van dit Werkloosheidsbesluit, "de 
in het eerste lid bedoelde referteperiode wordt verlengd met het aantal da
gen dat begrepen is in de periode van ( ... ) de werkverhindering wegens over
macht"; 
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Overwegende dat overmacht enkel kan voortvloeien uit een van de men
selijke wil onafhankelijke gebeurtenis die de mens niet heeft kunnen voor
zien of voorkomen; 

Dat de werkverhindering wegens overmacht in het voormelde artikel 30, 
derde lid, 1 o, van het Werkloosheidsbesluit de verhindering is om te wer
ken in het algemeen; 

Overwegende dat het arrest oordeelt dat de tijdelijke werkloosheid van ver
weerder "wegens weerverlet, economische of technische redenen, enz." kan 
worden beschouwd als een werkverhindering wegens overmacht, daar hij door 
een dergelijke "alleszins voor hem" onvoorzienbare en onoverkomelijke ge
beurtenis, die volkomen los staat van zijn eigen wil, verhinderd wordt te wer
ken; dat het arrest voorts oordeelt dat de tijdelijke werkloosheid steeds een 
situatie betreft die ontsnapt aan de wil van de werknemer en waartoe hij
zelf op geen enkele wijze heeft bijgedragen en dat zulke tijdelijke werkloos
heid een prerogatief uitmaakt van de werkgever en de werknemer hierin niet 
de minste inspraak heeft; 

Overwegende dat uit die vastgestelde perioden van tijdelijke werkloos
heid niet noodzakelijk volgt dat het voor de werknemer onmogelijk is te wer
ken; 

Dat het arrest aldus het wettelijk begrip overmacht miskent en door de in 
artikel 30, eerste en derde lid, van het Werkloosheidsbesluit 1991 be
doelde referteperiode te verlengen met de dagen van tijdelijke werkloos
heid van verweerder, deze wettelijke bepalingen schendt; 

Dat het onderdeel in zoverre gegrond is; 

Overwegende dat het tweede onderdeel niet tot ruimere cassatie kan lei
den; 

Om die redenen, vernietigt 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 vernietigde arrest; gelet op 
artikel1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in 
de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel. 

18 september 2000 - 3e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Boes, afdelings
voorzitter- Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal- Ad
vocaat : mr. Simont. 

Nr. 477 

3e KAMER - 18 september 2000 

1 o LOON - ALGEMEEN- BEGRIP- OMVANG. 

2° LOON- BESCHERMING- AANMOEDIGINGSPREMIE -AARD- GEVOLG. 

3° LOON- BESCHERMING -AANMOEDIGINGSPREMIE- ARBEIDSOVEREENKOMST- BE
DING- VOORBEHOUD VOOR DE TOEKOMST. 
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4° ARBEIDSOVEREENKOMST- ALLERLEI- BEDING -AANMOEDIGINGSPREMIE- VOOR
BEHOUD VOOR DE TOEKOMST- GEVOLG. 

5° ARBEIDSOVEREENKOMST- ALLERLEI- RECHTSBRONNEN- HIERARCHIE- GE

BRUIK. 

6° OVEREENKOMST- ALLERLEI- GEBRUIK- BESTAANSVOORWAARDE. 

7° ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE- OPZEGGINGSVERGOEDING- BEREKENING
VOORDEEL TOEGEKEND ONDER VOORBEHOUD - GEVOLG. 

1 o Loon is de tegenprestatie van arbeid die ter uitvoering van de arbeidsovereen
komst wordt verricht; het is onverenigbaar met het wezen van de arbeidsovereen
komst en met het begrip loon, te bedingen dat geen recht op loon bestaat in zoverre 
het gaat om voordelen die worden toegekend als tegenprestatie voor ter uitvoering van 
een arbeidsovereenkomst verrichte arbeid (1). (Art. 20, 3°, Arbeidsovereenkomsten
wet.) 

2° De aanmoedigingspremies, die aan de werknemers worden toegekend wegens ter uit
voering van hun arbeidsovereenkomst verrichte arbeid, zijn loon en kunnen niet be
schouwd worden als een gift of een andere liberaliteit (2). 

3° en 4° Partijen kunnen in de arbeidsovereenkomst overeenkomen dat de toeken
ning van een aanmoedigingspremie of soortgelijke voordelen tijdens de uitvoering van 
de arbeidsovereenkomst voor de werkgever geen verplichting inhoudt zulke voorde
len oak in de toekomst toe te kennen en de werknemer derhalve daarop geen ver
worven recht voor de toekomst kan doen gelden; zulk voorbehoud omtrent de toe
kenning van zulke voordelen kan alleen betrekking hebben op de toekenning of de 
omvang ervan in de toekomst en heeft niet tot gevolg dat de aanmoedigingspremies 
die de werkgever werkelijk reeds aan de werknemer heeft betaald, geen loon zijn (3). 

5° Het gebruik kan niet afwijken van een uitdrukkelijk beding van de arbeidsover
eenkomst. (Art. 51 CAO-wet.) 

6° Het gebruik is nooit een aanvullende bran van verbintenissen wanneer de overeen
komst zij het ooh impliciet het gebruik als zodanige bran heeft geweerd ( 4). (Artt. 1135 
en 1160 B.W.) ·· 

7o Voor het bepalen van de opzeggingsvergoeding han een aanmoedigingspremie slechts 
als lopend loon of voordeel verworven krachtens de arbeidsovereenhomst in aan
merhing worden genomen indien de werknemer daarop recht heeft op het ogenblik 
van het ontslag (5). (Art. 39 Arbeidsovereenkomstenwet.) 

CANTWERPS BEROEPSKREDIET - COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP 
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID T. D ... ) 

ARREST 

(A.R. S.00.0031.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 oktober 1999 gewe
zen door het Arbeidshof te Antwerpen; 

(1) Cass., 3 april1978, A. C. 1978, p. 872. 

(2) Zie noot 1. 

(3) Zie noot 1. 

(4) Zie noot 1. 

(5) Zie noot 1. 
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Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 4, tweede lid, van de wet van 8 april 1965 tot instelling van 

de arbeidsreglementen, de artikelen 1134, 1135 en 1160 van het Burgerlijk Wet
hoek, artikel 51 van de wet van 5 december 1968 betre:ffende de collectieve arbeids
overeenkomsten en de paritaire comites, de artikelen 20, 3° en 39, § 1, van de wet van 
3 juli 1978 betre:ffende de arbeidsovereenkomsten, artikel 149 van de gecoordi
neerde Grondwet van 17 februari 1994, 

doordat, het arbeidshof in de bestreden beslissing, recht sprekend over de hoofd
vordering van de verweerster, nate hebben vastgesteld dat de bedienden van de ca
tegorie waartoe de verweerster behoorde, jaarlijks in de loop van februari een varia
bele aanmoedigingspremie ontvingen met betrekking tot de prestaties van het vorige 
kalenderjaar waarin zij voor het volledige jaar prestaties hadden geleverd en dat de 
verweerster zo in 1992 voor de prestaties van 1991 75.000 frank en voor devol
gende jaren telkens 100.000 frank ontving, maar in het jaar dat zij uit dienst ging (april 
1996) in februari geen aanmoedigingspremie uitgekeerd kreeg voor haar prestaties ge
leverd over hetjaar 1995, het hoger beroep van de verweerster ontvankelijk en ge
deeltelijk gegrond verklaart en de eiseres veroordeelt tot betaling aan de ver
weerster van een "aanmoedigingspremie 1996/1995"'van 100.000 frank bruto en 
dienvolgens de opzeggingsvergoeding verhoogt met 86.823 frank, met name in de mate 
waarin, volgens het arrest, de aanmoedigingspremie in aanmerking moet worden ge
nomen, op grond van de volgende motieven : 

"a) de aanmoedigingspremie 
( ... ) dat artikel3 van de geschreven arbeidsovereenkomst weliswaar vermeldt dat 

elke premie als extra gift dient beschouwd te worden en derhalve geen enkel recht 
schept in hoofde van de werknemer voor de toekomst, maar niettemin dient nage
gaan te worden of deze benaming wel degelijk aan het begrip liberaliteit beant
woordt in het kader van de Arbeidsovereenkomstenwet; 

dat vaststaat dat alle bedienden van eenzelfde categorie als deze waartoe (ver
weerster) behoort, jaarlijks een aanmoedigingspremie ontvingen, al varieerde deze pre
mie per hoofd; 

dat kan aangenomen worden dat de betrokken bedienden zelf geen inspraak had
den in de toekenning ervan maar zulks niet uitsluit dat het voordeel van de premie 
als dusdanig een vast gebruik was dat een bestendigheid vertoonde en bovendien al
gemeen was per categorie van werknemers; 

dat geen afdoende negatieve motivering voorligt met betrekking tot de prestaties 
van (verweerster) voor haar prestaties tijdens het voorbije kalenderjaar 1995 waar
door in enige mate zou kunnen besloten worden dat haar de gebruikelijke gratifica
tie diende onthouden te worden; 

dat ongetwijfeld bepaalde normen werden gehanteerd om de hoegrootheid van deze 
premies jaarlijks te bepalen in overleg tussen directieleden; 

dat deze gratificatie, welke benaming men er ook aan geeft, een jaarlijks terugke
rend loonvoordeel was onder de vorm van een eindejaarsgratificatie in functie van de 
geleverde prestaties en geen loutere liberaliteit, en (verweerster) terecht aanspraak 
maakt op deze aanmoedigingspremie; ( ... ) 

c) aanpassing opzeggingsvergoeding 
( ... ) dat de aanpassing slechts gedeeltelijk gegrond voorkomt namelijk in de mate 

dat de jaarlijkse aanmoedigingspremie dient in aanmerking genomen te worden als 
voordeel; 

dat dan ook een saldo opzeggingsvergoeding van 86.823 BEF bruto kan worden toe
gekend, in acht genomen, dat partijen het eens zijn dat een opzeggingsvergoeding over
eenstemmend met 8 maanden loon en voordelen gepast voorkomt." (bladzijden 4 en 
5 van het arrest), 

terwijl, eerste onderdeel, ingevolge artikel 4, tweede lid, van de wet van 8 april 1965 
tot instelling van de arbeidsreglementen de werkgever en de werknemers gehouden 
zijn door de bepalingen van het arbeidsreglement; 

De eiseres voor het arbeidshof in regelmatig neergelegde conclusie aanvoerde : 
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"Dat ook het arbeidsreglement onder artikel5.2 vermeldt: 'elke bezoldiging ofvrij
gevigheid die de werkgever toekent bovenop het loon dat schriftelijk bepaald is, is een 
gift. Deze gift kan nooit rechten doen ontstaan voor de toekomst' (stuk 8); 

Deze bepalingen in ( ... ) het arbeidsreglement sluiten het gebruik als rechtsgrond dui
delijk uit" (beroepsconclusies neergelegd op 1 februari 1999, vijfde blad, onder 2.2); 

Het arbeidshof door niet te antwoorden op het door de eiseres in conclusie naar vo
ren gebrachte middel dat het arbeidsreglement een voorbehoud voor de toekomst in
houdt met betrekking tot niet schriftelijk bedongen premies, zowel zijn beslissing niet 
regelmatig met redenen omkleedt als de bindende kracht van het arbeidsreglement 
miskent (schending van artikel149 van de gecoiirdineerde Grondwet en van artikel 
4, tweede lid, van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen); 

tweede onderdeel, de partijen kunnen overeenkomen dat de toekenning van einde
jaarspremies of soortgelijke voordelen tijdens de uitvoering van de arbeidsovereen
komst voor de werkgever geen verplichting inhoudt zulke voordelen ook in de toe
komst toe te kennen en dat de werknemer derhalve geen verworven recht voor de 
toekomst kan doen gelden, hoewel een dergelijk beding niet tot gevolg heeft dat de 
eindejaarspremies die de werkgever werkelijk reeds aan zijn werknemers heeft toe
gekend, geen loon zijn; 

Overeenkomstig artikel 51 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collec
tieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comites de geschreven individuele ar
beidsovereenkomst en het arbeidsreglement in de hierarchie van de bronnen der ver
bintenissen in de arbeidsbetrekkingen tussen werkgevers en werknemers het gebruik 
voorafgaan; 

Ret arbeidshof dan ook, na te hebben vastgesteld dat de geschreven arbeidsover
eenkomst bepaalt dat de toekenning van een premie voor de werknemer geen enkel 
recht schept voor de toekomst en zonder rekening te houden met het gelijkaardig voor
behoud dat voorkomt in het arbeidsreglement, niet wettig kon beslissen dat het voor
deel van de aanmoedigingspremie een vast gebruik was en een jaarlijks terugke
rend loonvoordeel in functie van de geleverde prestaties, op grond waarvan de 
verweerster aanspraak kan maken op die aanmoedigingspremie voor een jaar waar
voor hij haar niet was toegekend (schending van de artikelen 1134, 1135 en 1160 van 
het Burgerlijk Wetboek, artikel 20, 3° van de wet van 3 juli 1978 betreffende de ar
beidsovereenkomsten, artikel4, tweede lid van de wet van 8 april1965 tot instel
ling van de arbeidsreglementen eli artikel51 van de wet van 5 december 1968 be
treffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comites); 

derde onderdeel, overeenkomstig artikel 39, § 1, tweede lid, van de wet van 3 juli 
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten de opzeggingsvergqeding niet alleen het 
lopend loon, maar ook de voordelen verworven krachtens de overeenkomst behelst; 

Een premie slechts als lopend loon ofvoordeel verworven krachtens de overeen
komst in aanmerking kan worden genomen voor het bepalen van de opzeggings
vergoeding indien de werknemer daarop recht heeft op het ogenblik van het ont
slag; 

Een werknemer op het ogenblik waarop hij wordt ontslagen slechts recht heeft op 
eenjaarlijkse premie over de toekenning waarvan in de toekomst een voorbehoud werd 
gemaakt in de geschreven individuele arbeidsovereenkomst, indien die premie elk jaar 
tot het ogenblik van het ontslag werd betaald; 

Het arbeidshof derhalve, nate hebben vastgesteld dat de geschreven arbeidsover
eenkomst van de partijen bepaalt dat de toekenning van een premie voor de werk
nemer geen enkel recht schept voor de toekomst, dat de aanmoedigingspremie voor 
1995 aan de verweerster in februari 1996 niet werd uitgekeerd en dat de ver
weerster op 15 april1996 werd ontslagen met betaling van een opzeggingsvergoeding 
en vrijstelling van prestaties, niet wettig kon beslissen dat de aanmoedigings
premie als voordeel dient in aanmerking moet worden genomen voor het bepalen van 
de opzeggingsvergoeding (schending van de artikelen 1134, 1135 en 1160 van het Bur
gerlijk Wetboek, artikel 51 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collec
tieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comites en van de artikelen 20, 3° en 39, 
§ 1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten) : 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
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Overwegende dat loon de tegenprestatie is van arbeid die ter uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst wordt verricht; dat het onverenigbaar is met het 
wezen van de arbeidsovereenkomst en met het begrip loon, te bedingen dat 
geen recht op loon bestaat in zoverre het gaat om voordelen die worden toe
gekend als tegenprestatie voor ter uitvoering van een arbeidsovereen
komst verrichte arbeid; 

Dat aanmoedigingspremies, die aan de werknemers worden toegekend we
gens ter uitvoering van hun arbeidsovereenkomst verrichte arbeid, der
halve loon zijn en niet kunnen beschouwd worden als een gift of een an
dere liberaliteit; 

Overwegende dat de partijen in de arbeidsovereenkomst evenwel kun
nen overeenkomen dat de toekenning van een aanmoedigingspremie of soort
gelijke voordelen tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor de 
werkgever geen verplichting inhoudt zulke voordelen ook in de toekomst toe 
te kennen en dat de werknemer derhalve daarop geen verworven recht voor 
de toekomst kan doen gelden; dat zulk voorbehoud omtrent de toekenning 
van zulke voordelen aileen betrekking kan hebben op de toekenning of de om
vang ervan in de toekomst en niet tot gevolg heeft dat de aanmoedigings
premies die de werkgever werkelijk reeds aan de werknemer heeft be
taald, geen loon zijn; 

Overwegende dat het arrest vaststelt dat : 1. artikel 3 van de geschre
ven arbeidsovereenkomst vermeldt dat elke premie als extra gift dient te wor
den beschouwd en geen recht schept in hoofde van de werknemer voor de toe
komst; 2. alle bedienden van eenzelfde categorie als deze waartoe verweerster 
behoorde, jaarlijks een aanmoedigingspremie ontvingen, al varieerde deze 
premie per hoofd; 

Dat het arrest oordeelt dat het voordeel van de premie als dusdanig een 
vast gebruik was dat een bestendigheid vertoonde en bovendien algemeen 
was per categorie van werknemers; 

Dat het op grand hiervan beslist dat de aanmoedigingspremie een jaar
lijks terugkerend loonvoordeel was in functie van de geleverde prestaties en 
geen loutere liberaliteit en dat verweerster terecht aanspraak maakte op de 
nog niet voor 1995 uitbetaalde aanmoedigingspremie; 

Overwegende dat het arrest door aldus de premie voor 1995 aan ver
weerster toe te kennen, oordeelt dat artikel 3 van de arbeidsovereenkomst 
met betrekking tot de toekenning van de aanmoedigingspremie voor de toe
komst door een gebruik werd gewijzigd en opgeheven; 

Dat het arrest aldus, benevens de hierarchie van de bronnen van de ver
bintenissen in de arbeidsbetrekkingen tussen de werkgevers en de werk
nemers, zoals vastgesteld in artikel 51 van de wet van 5 december 1968, ook 
de artikelen 1135 en 1160 van het Burgerlijk Wetboek schendt, krachtens 
welke bepalingen het gebruik nooit een aanvullende bran van verbintenis
sen is, wanneer de overeenkomst, zij het ook impliciet zoals te dezen, het ge
bruik als zodanige bran heeft geweerd; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat de opzeggingsvergoeding krachtens artikel 39 van de 

Arbeidsovereenkomstenwet bepaald wordt met inachtneming van het lo
pend loon en de voordelen verworven krachtens de arbeidsovereenkomst; dat 
aldus het loon dient in acht genomen dat in aanmerking komt op het tijd
stip van de beeindiging van de arbeidsovereenkomst; dat, wanneer een werk
nemer ontslagen wordt zonder inachtneming van een opzeggingstermijn en 
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met uitbetaling van een opzeggingsvergoeding, die vergoeding moet wor
den berekend met inachtneming van het loon op het tijdstip van de ken
nisgeving van het ontslag; 

Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerster jaarlijks in de loop 
van februari een aanmoedigingspremie ontving met betrekking tot de pres
taties van het vorig kalenderjaar waarin zij voor het volledig jaar presta
tie had geleverd; dat verweerster aldus voor haar prestaties in 1992, 1993 
en 1994 telkens 100.000 frank ontving; dat de aanmoedigingspremie voor haar 
prestaties van 1995 haar evenwel geweigerd werd in februari 1996; 

Overwegende dat uit die weigering volgt dat de aanmoedigingspremie op 
het ogenblik van het ontslag op 15 april 1996 niet tot het lopend loon be
hoorde; 

Dat het arrest oordeelt dat de vroegere jaarlijks uitbetaalde aanmoedigings
premie in aanmerking client te worden genomen ter berekening van de ver
schuldigde opzeggingsvergoeding en aldus artikel 39 van de Arbeidsovereen
komstenwet schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het eiseres ver
oordeelt tot het betalen aan verweerster van een aanmoedigingspremie voor 
prestaties 1995 en van een saldo opzeggingsvergoeding met afgifte van fis
cale en sociale documenten en uitspraak doet over de kosten; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof 
te Brussel. 

18 september 2000 - 3e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Boes, afdelings
voorzitter- Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal-Ad
vocaat: mr. van Eeckhoutte. 

Nr. 478 

28 KAMER -19 september 2000 

1 o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)- STRAFZAKEN- BEKLAAGDE- VERHOOR ALS 

GETUIGE ONDER EED DOOR STRAFRECHTER - GEVOLG. 

2° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- BEKLAAGDE- VERHOOR ALS GE
TUIGE ONDER EED DOOR STRAFRECHTER- GEVOLG. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN - STRAFZAKEN- ALGEMEEN- BEKLAAGDE- VER
HOOR ALS GETUIGE ONDER EED DOOR STRAFRECHTER- GEVOLG. 
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1 o, zo en 3° Volgens een in het Belgisch recht heersend rechtsbeginsel han een be
klaagde niet onder eed als getuige in zijn eigen strafzaak worden ondervraagd, zelfs 
niet op eigen verzoek (1). 

(P ... T.D ... ) 

ARREST 

(A.R. P.98.0657.N) 

RET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 10 april1998 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brugge; 

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

Over het ambtshalve middel : miskenning van het algemeen rechtsbeginsel dat een 
beklaagde niet onder eed als getuige in zijn eigen zaak kan worden gehoord : 

Overwegende dat, volgens een in het Belgisch recht heersend rechtsbe
ginsel, een beklaagde niet onder eed als getuige in zijn eigen strafzaak kan 
worden ondervraagd, zelfs niet op eigen verzoek; 

Overwegende dat het proces-verbaal van de terechtzitting van de correc
tionele rechtbank van 6 maart 1998 eisers verklaring weergeeft en verder 
vermeldt : "Ik bevestig deze verklaring onder eed" en : "Betrokkene legt dan 
ook de eed als getuige af, met instemming van alle in zake betrokken par
tijen"; 

Overwegende dat de appelrechters door eiser op grond van die verkla
ring te veroordelen, het voormelde algemeen rechtsbeginsel miskennen; 

B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen ei
ser ingestelde burgerlijke rechtsvordering : 

Overwegende dat de hierna uit te spreken vernietiging van de beslis
sing op de tegen eiser ingestelde strafVordering de vernietiging tot gevolg heeft 
van de beslissing op de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis; laat 
de kosten ten laste van de Staat; verwijst de zaak naar de Correctionele Recht
bank te Kortrijk, zitting houdend in hager beroep. 

19 september 2000- ze kamer - Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Dhaeyer- Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal - Aduocaat: mr. J. Veramme, Brugge. 

(1) Cass., 20 juni 2000, AR P.98.0965.N, nr. 382. 
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Nr. 479 

2e KAMER -19 september 2000 

1 o STRAF- VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. VERSCHONINGSGRONDEN- VERZACH
TENDE OMSTANDIGHEDEN- VALSHEID IN GESCHRIFTE EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN
VERPLICHTE GELDBOETE BIJ VEROORDELING TOT CORRECTIONELE STRAF. 

zo VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN- VERZACHTENDE OMSTANDIG
HEDEN - VERPLICHTE GELDBOETE BIJ VEROORDELING TOT CORRECTIONELE STRAF. 

1 o en zo Bij veroordeling wegens valsheid in geschriften en gebruik van valse stuk
ken komt het niet aan de rechter toe om met toepassing van art. 84 Sw. facultatief 
een geldboete toe te passen wanneer hij wegens verzachtende omstandigheden slechts 
een correctionele straf uitspreekt (1). (Artt. 79, 83, 196, 197, 214 Sw.) 

CV ... T. AXA ROYALE BELGE N.V. EN V. .. ) 

ARREST 

(A.R. P.00.1124.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 juni 2000 door het Hof 
van Beroep te Brussel gewezen; 

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij eiser tot 
straf wordt veroordeeld : 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 195 en 211 Wetboek van Strafvordering : 
doordat het bestreden arrest het vonnis bevestigt, uitgesproken door de 51e ka

mer van de correctionele rechtbank te Brussel op 12 januari 1999, waarbij eiser we
gens eenheid van misdadig opzet en bij toepassing van artikel 65 Strafwetboek werd 
veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1 jaar en een geldboete van 300 frank, op 45.000 
frank gebracht door vermeerdering met opdeciemen of een vervangende gevangenis
strafvan 45 dagen, onder meer op grond van het motief"dat de door de eerste rech
ter opgelegde straf wettelijk is en aangepast is a an de zwaarwichtigheid en de ernst 
van de gepleegde feiten alsmede aan de persoonlijkheid van de beklaagde nu de ge
pleegde feiten van aard zijn het normale handelsverkeer in het gedrang te brengen 
en bijdragen tot het ontstaan van circuits in gestolen voertuigen en documenten ter
wijl ze tevens getuigen van een gevaarlijke karaktergestoordheid van de beklaagde 
en van een onaanvaardbaar asociaal gebrek aan respect voor de eigendom van an
deren, klaarblijkelijk in een ongecontroleerde drang naar onwettig geldgewin", 

terwijl naar luid van de artikelen 195, meer bepaald lid 2, en 211 Wetboek van Straf
vordering de beslissing nauwkeurig, maar op een wijze die beknopt mag zijn, de re
denen vermeldt waarom de rechter, als de wet hem daartoe de vrije beoordeling over
laat, dergelijke straf of dergelijke maatregel uitspreekt; artikel 84 Strafwetboek bepaalt 
dat schuldigen wier criminele straftot gevangenisstrafwordt verminderd, kunnen wor
den veroordeeld tot een geldboete van 26 tot 1.000 frank; de strafrechter terzake dien
volgens over de vrije keuze beschikt om deze bijkomende straf al dan niet op te leg
gen; de strafrechter zodoende zijn beslissing om een geldboete op te leggen dient te 
motiveren; het bestreden arrest het vonnis van de correctionele rechtbank bevestigt 
waarbij de op de feiten van valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken ge
stelde strafvan opsluiting bij toepassing van artikel 80 Strafwetboek werd omgezet 
in een gevangenisstraf; de strafrechter dienvolgens overeenkomstig artikel 84 Strafwet
boek een geldboete kan opleggen, zonder daartoe evenwel verplicht te zijn; noch het 

(1) Cass., 15 maart 1909 (Pas., 1909, I, 177). 
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bestreden arrest, noch het vonnis van de correctionele rechtbank de redenen vermel
den waarom eiser naast een gevangenisstraf eveneens een geldboete wordt opge
legd; het bestreden arrest bijgevolg, nu het zonder opgave van redenen zowel een hoofd
gevangenisstraf als een geldboete heeft opgelegd, de artikelen 195, meer bepaald lid 
2, en 211 Wetboek van Strafvordering schendt : 

Overwegende dat de geldboete van artikel214 Strafwetboek, die samen
gaat met de straf van opsluiting van vijf tot tien jaar, bepaald in de arti
kelen 196 en 197 Strafwetboek, van criminele aard is; 

Dat, bij toepassing van verzachtende omstandigheden, deze geldboete over
eenkomstig de artikelen 79 en 83 Strafwetboek kan worden verminderd zon
der dat zij ooit lager mag zijn dan zesentwintig frank; 

Dat aldus, anders dan in het middel wordt gesteld, bij veroordeling we
gens valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken (artikelen 196 en 
197 Strafwetboek) het niet aan de rechter toekomt om met toepassing van 
artikel 84 Strafwetboek facultatief een geldboete toe te passen wanneer hij 
we gens verzachtende omstandigheden slechts een correctionele straf uit
spreekt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij de on
middellijke aanhouding van eiser wordt bevolen : 

Overwegende dat de veroordelende beslissing ten gevolge van de verwer
ping van de voorziening, die tegen deze beslissing is ingesteld, in kracht van 
gewijsde gaat; dat de voorziening derhalve geen belang meer heeft en dus niet 
ontvankelijk is; 

C. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de tegen 
eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen : 

Overwegende dat eiser geen middel aanvoert; 

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

19 september 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter -
Verslaggeuer : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal - Advocaat : mr. De Gryse. 

Nr. 480 

2e KAMER- 19 september 2000 

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- HUISZOEKING- OPDRACHT VAN DE ONDERZOEKS
RECHTER- UITVOERING DOOR OFFICIER VAN GERECHTELIJKE POLITIE- WETTIGE VERHIN
DERING- ONDERZOEK DOOR DE RECHTER 
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Wanneer de onderzoeksrechte1; zelf door andere ambtsplichten verhinderd en gelet op 
de spoed, opdracht heeft gegeven aan de commandant van een rijkswachtdistrict en 
niet aan een met naam genoemde officier van gerechtelijke politie om een huiszoe
king te doen en wanneer die huiszoeking wordt uitgevoerd door een officier van ge
rechtelijke politie die niet de commandant is van dat rijkswachtdistrict, dan voert 
die officier van gerechtelijke politie de huiszoeking uit wegens wettige verhinde
ring van de commandant zelf en geen wetsbepaling verplicht de rechter te onder
zoeken of de commandant van het aangewezen rijkswachtdistrict wettelijk verhin
derd was de opdracht persoonlijk uit te voeren (1). (Art. 89bis Sv.) 

(O ... E.A.) 

ARREST 

(A.R. P.OO.l125.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 juni 2000 door het Hof 
van Beroep te Brussel gewezen; 

IV. Op de voorzieningen van D.C. : 

1. van 19 juni 2000 : 

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 wanneer de onderzoeksrechter opdracht heeft gege
ven aan de commandant van een rijkswachtdistrict en niet aan een met naam 
genoemde officier van gerechtelijke politie om een huiszoeking te doen en wan
neer die huiszoeking wordt uitgevoerd door een officier van gerechtelijke po
litie die niet de commandant is van dat rijkswachtdistrict, dan voert die of
ficier van gerechtelijke politie de huiszoeking uit wegens wettige verhindering 
van de commandant zelf; 

Dat geen wetsbepaling de rechter verplicht te onderzoeken of de com
mandant van het aangewezen rijkswachtdistrict wettelijk verhinderd was de 
opdracht persoonlijk uit te voeren; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 

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

19 september 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. R. Quintelier, Antwerpen, X. Van den Bossche en G. War
son, Brussel. 

(1) Zie Cass., 28 feb. 1984, A.R. 8452, nr. 364. 
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Nr. 481 

2e KAMER - 20 september 2000 

1 o VERZEKERING- WAM.-VERZEKERING- VERZEKERINGSOVEREENKOMST- STILZWIJ
GENDE VERLENGING- OVEREENKOMST VAN KORTE DuUR- VOORLOPIGE DEKKING. 

2° CASSATIE- VERNIETIGING. OMVANG- STRAFMKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING- TUSSENKOMENDE PARTIJ- BEGINSEL VAN DE AANSPRAKELIJKHEID- EINDBESLIS
SING- OMV ANG VAN DE SCHADE- GEEN EINDBESLISSING- VERNIETIGING- AFSTAND VAN 
HET CASSATIEBEROEP ZONDER BERUSTING- OMVANG VAN DE VERNIETIGING. 

3° CASSATIE- VERNIETIGING. OMVANG- STRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING- TUSSENKOMENDE PARTIJ- VERZEKERAAR VAN DE BEKLAAGDE- BESLISSING OP DE 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VERNIETIGING - GEMEENSCHAPPELIJK MOTOR
W AARBORGFONDS - GEEN AFZONDERLIJK DICTUM- OMV ANG VAN DE VERNIETIGING. 

4 o CAS SA TIE - VERNIETIGING. OMV ANG- STRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING- TUSSENKOMENDE PARTIJ- CASSATIEBEROEP VAN DE VERZEKERAAR VAN DE BE
KLAAGDE - BESLISSING OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- VERNIETIGING- BETE
KENING VAN HET CASSATIEBEROEP AAN DE BEKLAAGDE- GEVOLGEN. 

1 o Uit het bestaan van een voorlopige dekking inzake WA.M. -verzekering, die een 
verzekeringsovereenkomst van korte duur vormt, kan de rechter niet afleiden dat de 
voornoemde overeenkomst na de einddatum ervan stilzwijgend is verlengd (1). (Art. 
12, § 3, K.B. 3 feb. 1992.) 

2° Vernietiging, op het cassatieberoep van de vrijtnillig tussengekomen partij, van de 
eindbeslissing over het beginsel inzake de aan8prakelijkheid, brengt de vernieti
ging mee van de niet definitieve beslissing over de omvang van de schade, die er het 
gevolg van is, zelfs als eiser afstand heeft gedaan van zijn voorziening zonder te be
rusten (2). (Art. 416 Sv.) 

3° Wanneer, op het cassatieberoep van de verzekeraar van de beklaagde, de beslis
sing op de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering vernietigd wordt, strekt 
die vernietiging zich uit tot de beslissing op de tegen het Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds ingestelde burgerlijke rechtsvordering, waartegen geen van de geding
voerende partijen een ontvankelijk cassatieberoep kon instellen en die, bijgevolg, t.a. v. 
de omvang van de vernietiging, geen afzonderlijk dictum is (3). 

4 o Wanneer, op het cassatieberoep van een vrijwillig tussengekomen partij, de beslis
sing die haar in solidum met de beklaagde veroordeelt tot vergoeding van het slacht
offer van een door de beklaagde veroorzaakte schade, vernietigd wordt, en eiseres haar 
cassatieberoep aan laatstgenoemde heeft doen betekenen, verklaart het Hof het ar
rest bindend jegens de beklaagde, ook al was er tussen eiseres en hem geen geding 
voor de bodemrechter aangegaan en spreekt het bestreden vonnis jegens haar geen 
enkele veroordeling in zijn voordeel uit. 

(1) Zie Cass., 18 jan. 2000, A.R. P.97.124l.N, nr. 37. 

(2) Cass., 15 dec. 1999, A.R. P.99.1291.F, nr. 683. 

(3) Zie noot 2. 
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(AXA ROYALE BELGE N.V T.V .. E.A.) 

ARREST (uertaling) 

(A.R. P.00.0202.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 17 december 1999 in ho
ger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te H.; 

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de door YV. 
tegen eiseres ingestelde burgerlijke rechtsvordering, met name: 

1. die welke verklaart dat eiseres ertoe gehouden is de schadelijke gevol
gen van het wegverkeersongeval van 9 juli 1994 ten laste te nemen : 

Overwegende dat, krachtens artikel 12, § 3, van het koninklijk besluit van 
3 februari 1992 tot vaststelling van de tariefnormen die van toepassing zijn 
op de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, aan
sprakelijkheidsverzekeringsovereenkomsten inzake motorrijtuigen niet stil
zwijgend kunnen worden verlengd wanneer zij voor een korte duur wor
den afgesloten, d.w.z. wanneer de duur ervan niet langer is dan een jaar, doch 
moet worden opgemerkt dat de partijen bij het sluiten van een overeen
komst van korte duur kunnen overeenkomen dat na het verstrijken ervan 
een overeenkomst van eenjaar zal ingaan met de mogelijkheid voor elk van 
de partijen om v66r haar inwerkingtreding ervan af te zien; 

Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt "dat de heer C. op 18 fe
bruari 1994 contact heeft opgenomen met een makelaar, de naamloze ven
nootschap DDD, vertegenwoordigd door de heer C.D., om het gebruik van een 
motorfiets Ducati 900 te laten verzekeren" en dat "de makelaar onmiddel
lijk contact opneemt met (eiseres) (op dat ogenblik L.B. genaamd); die zelfde 
dag overhandigt hij aan de heer C. een formulier voor de inschrijvings
aanvraag, waarop de (door de makelaar ondertekende) stempel van de on
derneming is aangebracht, alsook een inschrijvingsbewijs ('groene kaart') van 
die zelfde onderneming, dat van 18 februari 1994 tot 18 april 1994 geldig is. 
Om niet nader verklaarde redenen zal er aan die stappen geen gevolg wor
den gegeven; er wordt geen verzekeringsovereenkomst gesloten en geen en
kele premie betaald"; 

Overwegende dat het vonnis tevens vaststelt dat eiseres "niet betwist dat 
de makelaar bevoegd was om een voorlopig verzekeringsbewijs afte geven 
en evenmin om de stempel van de onderneming op de aanvraag om inschrij
ving te plaatsen; de makelaar is in elk geval de schijnlasthebber van de on
derneming, aangezien hij zowel over de stempel van de onderneming (ofvig
net dat op de aanvraag om inschrijving wordt aangebracht) als over vooraf 
ondertekende verzekeringsbewijzen beschikte"; 

Overwegende dat de appelrechters, nate hebben geoordeeld "dat deaf
gifte van de 'groene kaart', met toepassing van de wet van 21 november 1989 
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrij
tuigen, het uitdrukkelijk bewijs vormt van het bestaan van een verzekerings
overeenkomst" en dat ''het attest dat met toepassing van artikel4.3.1.3 van 
het koninklijk besluit van 31 december 1953 (houdende regeling nopens de 
inschrijving van motorvoertuigen en aanhangwagens) wordt aangebracht op 
het formulier voor de inschrijvingsaanvraag, bewijst dater voor dat voer
tuig een verzekeringsovereenkomst werd afgesloten overeenkomstig de wet
telijke bepalingen betreffende de verplichte burgerlijke-aansprakelijk-
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heidsverzekering ( ... ) inzake motorrijtuigen", uit de hierboven vermelde vast
stellingen niet wettig hebben kunnen afleiden dat "(eiseres), krachtens de wet, 
ten aanzien van derden de motor van de heer C. verzekerde sinds 18 fe
bruari 1994, en dat voor een periode van ten minste een jaar, en dus ook op 
9 juli 1994", aangezien die vaststellingen aileen wijzen op een voorlopige dek
king voor de periode van 18 februari tot 18 april 1994, d.w.z. op een verze
kering van korte duur; 

Dat het middel, wat dat betreft, gegrond is; 

2. die welke uitspraak doet over de omvang van de schade : 

Overwegende dat eiseres afstand doet van haar voorziening; 

Overwegende dat, niettegenstaande die afstand die niet geldt als een be-
rusting, de hierna uit te spreken vernietiging, op de onbeperkte voorzie
ning van eiseres tegen de beslissing over het beginsel van de tussenkomst 
van eiseres, de vernietiging meebrengt van de beslissing over de omvang van 
de daaruit voortvloeiende schade; 

B. In zoverre de voorziening gericht is tegen het Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds : 

Overwegende dat er tussen eiseres en de verweerder Gemeenschappe
lijk Motorwaarborgfonds geen geding voor de bodemrechter is aangegaan en 
dat het vonnis jegens eiseres geen enkele veroordeling ten gunste van ver
weerster uitspreekt; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk is; 

Overwegende, evenwel, dat de vernietiging van de beslissingen op de door 
Y.V. tegen eiseres ingestelde burgerlijke rechtsvordering moet worden uit
gebreid tot de beslissing op de door Y.V. tegen het Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds ingestelde burgerlijke rechtsvordering, dat een dictum is waar
tegen geen van de gedingvoerende partijen een ontvankelijk cassatieberoep 
kon instellen en dat derhalve, wat de omvang van de cassatie betreft, geen 
onderscheiden dictum is; 

C. In zoverre de voorziening gericht is tegen G.C.: 

Overwegende dat er tussen eiseres en verweerder geen geding voor de 
bodemrechter is aangegaan en dat het vonnis jegens haar geen enkele ver
oordeling ten gunste van verweerder uitspreekt; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk is; 

Overwegende, evenwel, dat eiseres haar voorziening aan verweerder heeft 
doen betekenen, wat jegens haar geldt als een oproeping tot bindend
verklaring van het arrest; dat er, wegens de hierna uit te spreken vernie
tiging, grond bestaat om die vordering aan te nemen; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uit
spraak doet over de door de verweerster Y.V. tegen eiseres ingestelde bur
gerlijke rechtsvordering en op de door dezelfde verweerder tegen het Ge
meenschappelijk Motorwaarborgfonds ingestelde burgerlijke rechtsvordering; 
verklaart dit arrest bindend voor G. C.; beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; ver
oordeelt elke verweerster sub 1 en 2 in de helft van de kosten; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank teL., zitting hou
dende in hoger beroep. 
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20 september 2000 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Fettweis - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal-Advocaten: mrs. Gerard; K. Moors, Gent. 

Nr. 482 

2e KAMER - 20 september 2000 

1 o VERJARJNG- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- TERMIJNEN- VERLENGING- NIEUWE 

WET- SCHORSINGSGROND - GEVOLG. 

2° WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- WERKING IN DE TIJD EN 
IN DE RUIMTE- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- VERJARING- SCHORSING- NIEUWE WET. 

3° VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- SCHORSING- VOOR DE EERSTE RECH
TER INGESTELDE STRAFVORDERING- GEVOLG. 

4 o VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- SCHORSING- CASSATIEBEROEP - GE
VOLG. 

5° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN- BELANG- ONTVANKELIJKHEID. 

1 o en 2° De wet 11 dec. 1998 is van toepassing op alle strafvorderingen die v66r de da
tum van de inwerkingtreding van voornoemde wet zijn ontstaan en die op die da
tum krachtens de oude wet nag niet zijn verjaard; de nieuwe grand tot schorsing van 
de verjaring is bijgevolg van toepassing op de misdrijven die op de dag van het von
nis nag niet zijn verjaard (1). (Art. 24, wet 17 april 1878; art. 3, wet 11 dec. 1998.) 

3° Wanneer de verjaring van de strafvordering geschorst wordt vanaf de dag van de 
terechtzitting waarop die strafvordering voor de eerste rechter is ingesteld, blijft de 
schorsing, in voorkomend geval en buiten de bij de wet bepaalde gevallen, oak na het 
in eerste aanleg gewezen vonnis voortduren tot de dag waarop de zaak door de appel
rechters wordt berecht, op voorwaarde dat de schorsing niet Zanger duurt dan een 
jaar (2). (Art. 24 V.T.Sv.; art. 3 wet 11 dec. 1998.) 

4 o Aangezien de schorsing van de verjaring van de strafvordering kan voortvloeien uit 
elk wettelijk beletsel dat de berechting van die rechtsvordering verhindert, wordt de 
verjaring van de strafvordering tijdens het cassatiegeding geschorst vanaf de dag van 
de uitspraak van de beslissing die definitief en op tegenspraak over die strafvorde
ring uitspraak heeft gedaan tot de datum van het door het Hof van Cassatie gewe
zen arrest (3). (Art. 24 V.T.Sv.; art. 3 wet 11 dec. 1998.) 

5o Het middel waarin betoogd wordt dat de appelrechters ten onrechte beslist heb
ben dat de termijn van de verjaring van de strafvordering was geschorst, is niet ont
vankelijk omdat het niet tot cassatie kan leiden, daar de strafvordering op de da
tum van de uitspraak van het bestreden vonnis niet verjaard was (4). 

(1) Cass., 8 maart 2000, A.R. P.99.1583.F, nr. 161. 

(2) Zie Cass., 15 maart 2000, A.R. P.99.1697.F, nr. 179. 

(3) Zie Cass., 24 okt. 1989, A.R. 3106, nr. 117. 

(4) Zie Cass., 3 maart 1999, A.R. P.97.1384.F, nr. 124. 
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(B ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.0326.F) 

l 

1403 

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 14 januari 2000 in ha
ger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te H., uitspraak doende 
als rechtscollege waarnaar de zaak is verwezen; 

Gelet op het arrest van 23 juni 2000 van het Hof; 
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij eiser vrij

gesproken wordt van de telastlegging A : 
Overwegende dat de voorziening, bij gebrek aan belang, niet ontvanke

lijk is; 
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij eiser ver

oordeeld wordt wegens de telastlegging B : 

Over de twee middelen samen : 
Overwegende dat eiser is vervolgd wegens overtreding van artikel 13 van 

het Wegverkeersreglement (telastlegging B), welke overtreding krachtens ar
tikel 68 van de gecoordineerde wetten op de politie over het wegverkeer ver
jaart door verloop van een jaar; 

Overwegende dat een nieuwe wet inzake verjaring van de strafvorde
ring, van toepassing is op alle strafvorderingen die v66r de datum van de in
werkingtreding van voomoemde wet zijn ontstaan en die op die datum krach
tens de oude wet nog niet zijn verjaard; dat uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan, blijkt dat het zittingsblad van 13 maart 1998 van de 
Politierechtbank te L. de laatste daad is die onder vigeur van de oude wet 
de verjaring regelmatig heeft gestuit van de strafvordering, die is inge
steld ten gevolge van de telastlegging B wegens het op 24 maart 1997 ge
pleegde feit; dat de strafvordering bijgevolg nog niet was verjaard ten tijde 
van de inwerkingtreding, op 16 december 1998, van de wet van 11 decem
ber 1998 betre:ffende de verjaring van de strafvordering; dat die wet der
halve te dezen van toepassing is; 

Overwegende dat, luidens artikel 24, 1 o, van de Voorafgaande Titel van het 
Wetboek van Strafvordering, als gewijzigd bij de voormelde wet van 11 de
cember 1998, de verjaring van de strafvordering ten aanzien van alle par
tijen geschorst wordt vanaf de dag van de zitting waarop de strafvorde
ring op de door de wet bepaalde wijze bij het vonnisgerecht wordt ingeleid; 
dat, buiten de in de eerste en tweede streep van die bepaling voorgeschre
ven gevallen en buiten het geval waarin het hager beroep uitsluitend door 
het openbaar ministerie is ingesteld, die schorsing, in voorkomend geval en 
buiten de bij de wet bepaalde gevallen, ook na het in eerste aanleg gewe
zen vonnis blijft voortduren tot de dag waarop de zaak voor de appel
rechters wordt vastgesteld, op voorwaarde dat de schorsing niet langer duurt 
dan een j aar; 

Overwegende dat de eerste ve:rjaringstermijn van een jaar is geschorst op 
13 maart 1998, de dag van de terechtzitting waarop de zaak is ingeleid voor 
de eerste rechter, tot 21 december 1998, de dag waarop de zaak is ingeleid 
voor het rechtscollege in hager beroep; 

Overwegende dat de correctionele rechtbank, op die terechtzitting van 21 
december 1998, het onderzoek van de zaak ambtshalve heeft uitgesteld met 
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het oog op bijkomende verrichtingen, wat een onderzoeksdaad oplevert die 
de verjaringstermijn voor de laatste keer geldig heeft gestuit en een tweede 
termijn van gelijke duur heeft doen lopen; 

Overwegende dat de tweede ve:rjaringstermijn van eenjaar een eerste keer 
is geschorst van 18 januari 1999, de dag van de terechtzitting waarop de 
appelrechters de behandeling van de zaak hebben hervat, tot 1 februari 1999, 
datum waarop dezelfde rechters het bestreden vonnis hebben uitgespro
ken; 

Overwegende dat die termijn een tweede keer is geschorst tijdens het 
cassatiegeding, d.i. van 1 februari 1999, datum van de uitspraak van het von
nis in hoger beroep, tot 23 juni 1999, datum van het arrest van het Hof; dat 
het nieuwe artikel 24 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Straf
vordering een dergelijke schorsingsgrond weliswaar niet uitdrukkelijk voor
schrijft, maar dat de schorsing van de verjaring van de strafVordering kan 
voortvloeien uit elk wettelijk beletsel dat de berechting van die rechtsvor
dering verhindert; 

Overwegende dat de strafVordering derhalve niet was verjaard op 14 ja
nuari 2000, datum van de uitspraak van het vonnis; 

Dat bijgevolg de middelen, waarin betoogd wordt dat de appelrechters ten 
onrechte hebben beslist dat de verjaringstermijn geschorst was, enerzijds, 
van 21 december 1998, datum waarop de correctionele rechtbank het on
derzoek van de zaak, met het oog op bijkomende onderzoeksverrichtingen, 
ambtshalve heeft uitgesteld, tot 18 januari 1999, datum waarop dezelfde recht
bank de behandeling van die zaak heeft hervat, en, anderzijds, van 23 juni 
1999, datum van de uitspraak van het arrest van het Hof, tot 1 oktober 1999, 
datum waarop de zaak is ingeleid voor de rechtbank waarnaar zij is ver
wezen, niet tot cassatie kunnen leiden en derhalve niet ontvankelijk zijn; 

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

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

20 september 2000 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Fettweis - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal-Advocaat: mr. 0. Kellens, Luik. 

Nr. 483 

2e KAMER - 20 september 2000 

1° VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- COMMISSIE VOOR DE VOORWAAR
DELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- PROCES-VERBAAL- WETTELIJK VOORGESCHREVEN VERMEL
DINGEN- HANDTEKENING- VOORZITTER- GRIFFIER 

2° VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- BESLISSING- COMMISSIE VOOR 
DE VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE. 
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1" Het proces-verbaal van de terechtzitting van de commissie voor de·voorwaarde
lijke invrijheidstelling, dat door de secretaris per behandelde zaak wordt opge
maakt, moet zowel door de voorzitter als door de secretaris ondertekend worden; voor
meld vormvereiste, dat voorgeschreven is om authenticiteit te verlenen aan het proces
verbaal dat die vermeldingen bevat, is substantieel (1). (Art. 7, § 3, K.B. 10 feb. 1999.) 

2° De beslissing van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling is nie
tig, wanneer, bij gebrek aan ondertekening van het proces-verbaal van de zitting door 
de voorzitter en de secretaris, niet kan worden nagegaan of de leden van de com
missie die over de zaak hebben beraadslaagd en uitspraak gedaan, aan alle zittin
gen hebben deelgenomen waarop die zaak is behandeld (2). (Artt. 6, § 1, en 7, § 3, 
K.B. 10 feb. 1999.) 

(P ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.OO.ll56.F) 

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 10 juli 2000 gewezen 
door de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling teL.; 

Over het ambtshalve aangevoerde middel : schending van de artikelen 6, eerste lid, 
en 7, § 3, van het koninklijk besluit van 10 februari 1999 houdende uitvoerings
maatregelen inzake de voorwaardelijke invrijheidstelling : 

Overwegende dat, luidens voormeld artikel 6, eerste lid, alleen de leden 
van de commissie die alle zittingen hebben bijgewoond waarop een wel
bepaalde zaak werd onderzocht, rechtsgeldig over die zaak kunnen beraad
slagen en beslissen; dat de secretaris, krachtens artikel 7, § 3, van dat be
sluit, per behandelde zaak een proces-verbaal opstelt, dat de in die bepaling 
opgesomde vermeldingen bevat en door hem en door de voorzitter moet wor
den ondertekend; 

Overwegende dat laatstgenoemd vormvereiste, dat voorgeschreven is om 
aan het proces-verbaal van de terechtzitting authenticiteit te verlenen, sub
stantieel is; 

Overwegende dat het proces-verbaal van de terechtzitting die door de com
missie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling is gehouden op 4 juli 2000, 
datum waarop de zaak is behandeld en vervolgens in beraadslaging is ge
nomen, noch door de voorzitter noch door de secretaris van die commissie is 
ondertekend; 

Dat voornoemd proces-verbaal bijgevolg niet het karakter van een au
thentieke akte heeft en aan de daarin vervatte vermeldingen geen bewijs
krachtig karakter verleent; 

Dat de andere processtukken waarop het Hofvermag acht te slaan, het Hof 
niet toelaten na te gaan of, met name, de leden van de commissie die over 
de zaak hebben beraadslaagd en uitspraak hebben gedaan, de terechtzit
ting van 4 juli 2000 hebben bijgewoond; 

Dat de beslissing derhalve nietig is; 

(1) Zie Cass., 20 okt. 1999, AR P.99.0408.F, nr. 548. 

(2) Zie Cass., 7 juni 1989, A.R 7321, nr. 573; 19 okt. 1990, AR 3815, nr. 71; 14 dec. 1993, AR 
7169, nr. 524. 
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Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslis
sing; laat de kosten ten laste van de Staat; verwijst de zaak naar de an
ders samengestelde commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling te 
L. 

20 september 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Plas- Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal. 

Nr. 484 

2e KAMER - 20 september 2000 

1 o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP 
- STRAFVORDERING- GEMIS AAN BELANG OF BESTAANSREDEN- CRIMINELE ZAKEN- RAAD
KAMER- VERZENDING VAN STUKKEN MET RET OOG OP INBESCHULDIGINGSTELLING- HO
GER BEROEP VAN DE VERDACHTE- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- NIET ONT
VANKELIJK HOGER BEROEP- CASSATIEBEROEP- ONTVANKELIJKHEID 

2° HOF VAN ASSISEN- RECHTSPLEGING TOT DE VERWIJZING NAAR RET HOF- RAADKA
MER- VERZENDING VAN STUKKEN MET RET OOG OP INBESCHULDIGINGSTELLING- HOGER BE
ROEP VAN DE VERDACHTE- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- NIET ONTVANKE
LIJK HOGER BEROEP- CASSATIEBEROEP- ONTV ANKELIJKHEID. 

3° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDEJ -ARTIKEL 149- KAMER VAN IN
BESCHULDIGINGSTELLING - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - MOTIVERINGS
VERPLICHTING. 

4 ° ONDERZOEKSGERECHTEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- REGE
LING VAN DE RECHTSPLEGING- MOTIVERINGSVERPLICHTING. 

5° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN- ONDUIDELIJK MIDDEL- BEGRIP. 

6° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKE
NING - STRAFVORDERING - VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) -
ONDERZOEKSGERECHTEN- VORDERING TOT AANVULLENDE ONDERZOEKSVERRICHTINGEN :__ 
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING -ARREST- ONGEGRONDE VORDERING- CASSATIE
BEROEP- ONTVANKELIJKHEID. 

1 o en 2° Het cassatieberoep is niet ontvankelijk, bij gemis aan belang, wanneer het ge
richt is tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat het hager be
roep niet ontvankelijk verklaart dat een verdachte heeft ingesteld tegen een beschik
king van de raadkamer tot verzending van de stukken aan de procureur-generaal met 
het oog op de inbeschuldigingstelling van die verdachte (1). (Artt. 133, 221 tot 239 
Sv.) 

3° en 4 o Art. 149 Gw. is niet van toe passing op de kamer van inbeschuldigingstel
ling die uitspraak doet over de regeling van de rechtspleging (2). 

(1) Zie Cass., 3 jan. 1995, A.R. P.94.1551.N, nr. 5. 

(2) Cass., 25 mei 1999, A.R. P.99.0517.N, nr. 307. 
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5° Het middel is niet ontvankelijk, wegens onduidelijkheid, wanneer het de bestre· 
den beslissing verwijt dat het een conclusie niet beantwoordt, zonder dat daarbij wordt 
aangegeven welke vordering, welk verweer of welke exceptie niet zou zijn beant
woord (3). 

6° Het cassatieberoep dat de verdachte instelt tegen de arresten van de kamer van in
beschuldigingstelling, waarin beslist wordt, enerzijds, dat het onderzoek voltooid is 
en dat de vordering tot aanvullende onderzoeksverrichtingen niet gegrond is, en, an
derzijds, dat er voldoende bezwaren tegen de betrokkene bestaan om hem naar het 
hof van assisen te verwijzen, is niet ontvankelijk, daar die beslissingen geen eind
beslissingen zijn in de zin van art. 416 Sv. en noch over een geschil inzake bevoegd
heid noch met toepassing van de artt. 135 en 235bis van dat wetboek uitspraak doen 
(4). (Art. 416 Sv.; art. 37 wet 12 maart 1998.) 

(H ... ,N ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.OO.l185.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 juni 2000 gewezen door 
de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te B.; 

I. Op de voorziening van A. H. : 
Overwegende dat eiser afstand doet van zijn voorziening; 
II. Op de voorziening van V.N. : 
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij het ho

ger beroep niet ontvankelijk wordt verklaard dat eiser op grond van arti
kel133 van het Wetboek van Strafvordering heeft ingesteld tegen de be
schikking van 22 juli 1996 van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te B. : 

Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling, ten gevolge van 
de beschikking van de raadkamer tot verzending van de stukken aan de 
procureur-generaal bij het hof van beroep, zelf dient na te gaan of er vol
doende gronden voorhanden zijn om eiser naar het hof van assisen te ver
wijzen, zodat laatstgenoemde geen belang heeft om cassatieberoep in te stel
len tegen de beslissing die zijn hoger beroep niet ontvankelijk verklaart; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk is; 
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen die uit

spraak doen over de regelmatigheid van de rechtspleging : 

Overwegende dat het middel, in zoverre het de schending aanvoert van ar
tikel 149 van de Grondwet, dat niet van toepassing is op de onderzoeks
gerechten bij de regeling van de rechtspleging, faalt naar recht; 

Overwegende dat het middel, in zoverre het niet verduidelijkt welke vor
dering, verweer of exceptie het arrest niet zou hebben beantwoord, niet ont
vankelijk is; 

Overwegende, voor het overige, dat de appelrechters, door te vermelden 
dat de zaak alleen krachtens de artikelen 217 en volgende bij de kamer van 
inbeschuldigingstelling aanhangig is gemaakt, zelfs zonder die bepaling aan 

(3) Cass., 5 mei 1999, A.R. P.99.048l.F, nr. 263. 

(4) Zie Cass., 11 jan. 2000, A.R. P.99.0905.N, nr. 20. 
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te wijzen of te vermelden, uitspraak hebben gedaan met toepassing van ar
tikel 235bis van het Wetboek van Strafvordering; 

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; 

C. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen dat, ener
zijds, de vorderingen tot aanvullende onderzoeksverrichtingen niet ge
grond zijn en, anderzijds, er t.a.v. eiser voldoende bezwaren bestaan om hem 
naar het hof van assisen te verwijzen : 

Overwegende dat die beslissingen geen eindbeslissingen zijn in de zin van 
artikel416 van het Wetboek van Strafvordering en geen uitspraak doen over 
een geschil inzake bevoegdheid of met toepassing van de artikelen 135 en 
235bis van dat wetboek; 

Dat de voorziening, die is. ingesteld v66r de eindbeslissing, niet ontvan
kelijk is; 

D. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing die de gevan
genneming van eiser niet beveelt : 

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

E. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing dat het niet aan 
het onderzoeksgerecht staat om zich over de ontvankelijkheid van de 
burgerlijke-partijstellingen uit te spreken; 

Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert; 

Om die redenen, ongeacht de overige punten van de memorie van V.N., die 
niet de ontvankelijkheid van zijn voorziening betreffen, verwerpt zijn voor
ziening; verleent akte van de afstand van de voorziening van A.H.; veroor
deelt elke eiser in de kosten van zijn voorziening. 

20 september 2000 - 28 kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Close - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal - Aduocaten : mrs. A. Evrard, Brussel, en Ph. Diagre, Charleroi. 

Nr. 485 

1 e KAMER- 21 september 2000 

1 o STEDENBOUW - RUIMTELIJKE ORDENING. PLAN VAN AANLEG - PLANSCHADE
VERGOEDING- RECHT OP VERGOEDING- ONTSTAAN VAN HET RECHT- ONVERDEELDHEID
VEREFFENING EN VERDELING. 

2° STEDENBOUW - RUIMTELIJKE ORDENING. PLAN VAN AANLEG - PLANSCHADE
VERGOEDING- ERFOPVOLGING- VERKRIJGEN BIJ ERFENIS- RECHTEN- VERPLICHTIN
GEN- INSTELLEN VAN RECHTSVORDERING- BELANG- DRAAGWIJDTE. 

1 o De minderwaarde ontstaan door de uitwerking van een plan van aanleg geeft recht 
op schadevergoeding; dat recht ontstaat ofwel bij overdracht van het goed, ofwel bij 
de weigering van een bouw- of verkavelingsvergunning of nag bij het afleveren van 



1:- -----
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een negatief stedenbouwkundig attest. Wanneer erfgenamen in onverdeeldheid be
paalde goederen hebben die het voorwerp zijn van een plan van aanleg, ontstaat de 
minderwaarde op het ogenblik dat het plan van aanleg uitwerking heeft, maar het 
recht op schadevergoeding ontstaat slechts vanaf het ogenblik dat een daad wordt 
gesteld die de minderwaarde tot uiting brengt. Wanneer een mede-eigenaar van een 
onroerend goed door de vereffening en verde ling van de nalatenschap dat goed in zijn 
kavel krijgt, maakt dit geen overdracht van het goed uit. (Artt. 37, derde lid, en 38, 
tweede lid, Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.) (1) 

2° Uit de regel dat de erfgenamen van rechtswege in het bezit treden van de goede
ren, de rechten en de rechtsvorderingen van de overledene, onder de verplichting om 
alle lasten van de nalatenschap te voldoen, volgt dat de erfgenaam voor plan
schade een beroep kan doen op de toestand van het goed v66r het openvallen van de 
nalatenschap en belang kan hebben om daarop een beroep te doen, indien het ge
wijzigde stedenbouwkundig plan voor hem een nadelige toestand schept. (Art. 724 
B.W.; art. 37 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.) 

(VLAAMS GEWEST T. V. .. ) 

ARREST 

(A.R. C.96.0429.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 1 juni 1994 gewezen door 
het Hof van Beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 37, inzonderheid lid 3, en 38, inzonderheid lid 2, van de 

Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de 
stedenbouw, zoals gewijzigd bij Wet van 22 december 1977, 

doordat het bestreden arrest het door eiser ingestelde hoger beroep ongegrond ver
klaart, de oorspronkelijke vordering van verweerster tegen eiser strekkende tot 
planschadevergoeding ontvankelijk en principieel gegrond verklaart, en deze beslis
sing op o.m. volgende overwegingen laat steunen : 

"A De ontvankelijkheid van de vordering. 
( ... ) 
2. ( ... ) dat het Vlaams Gewest vervolgens stelt dat het recht van mevrouw V. om scha

devergoeding te vorderen op grond van artikel37 Stedenbouwwet, vervallen is nu op 
het ogenblik dat de vordering werd ingesteld meer dan een jaar verstreken was se
dert de overdracht van het goed, nl. 3 september 1983, datum waarop zij het goed zou 
bekomen hebben uit de nalatenschap van wijlen C.V.; 

( ... ) dat artikel 38, lid 2, Stedenbouwwet, zoals gewijzigd door de wet van 22 de
cember 1977, bepaalt dat de vorderingen op grond van artikel37 van dezelfde wet, ver
vallen een jaar na de dag waarop het recht op schadevergoeding ontstaat overeen
komstig artikel37, lid, 3, Stedenbouwwet; 

dat volgens deze laatste wetsbepaling, het recht op schadevergoeding ontstaat of
wei bij de overdracht van het goed ofwel bij de weigering van een bouw- of verkavelings
vergunning of nog bij het afleveren van een negatief stedenbouwkundig attest; 

dat m.a.w. het recht op schadevergoeding in drie verschillende gevallen kan ont
staan; 

( ... ) dat in de eerste geviseerde hypothese, nl. overdracht van het betrokken goed, 
uiteraard bedoeld wordt het verval van het recht op schadevergoeding in hoofde van 
de overdrager van het goed en niet in hoofde van de overnemer; 

dat het immers bij de vervreemding is dat zal blijken dat er schade is, nl. wan
neer de bekomen prijs lager is dan die welke men zonder bestemmingswijziging had 

(1) Cass., 16 april1999, A.R. C.97.0134.N, nr. 215. 
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kunnen bekomen (A. Van Oevelen, Schadevergoeding bij rechtmatige overheids
daad in Belgie, Preadvies voor de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht 
van Belgie en Nederland, nr. 100); 

dat de schade in dergelijk geval niet geleden wordt door de koper, maar wel door de 
verkoper, 

dat dit meteen betekent dat met 'overdracht' niet bedoeld wordt de overdracht in
gevolge erfenis nu in dat geval de schade uiteraard overgaat met het goed naar de ver
krijger; 

(. .. ) dat uit de voorgelegde stukken blijkt dat de verkavelingsvergunning werd ge
weigerd bij beslissing van 4 april 1984 van het College van burgemeester en sche
penen; 

dat de vordering, ingeleid bij exploot van 28 december 1984, derhalve tijdig werd 
ingesteld; 

(. .. )", 

terwijl krachtens artikel37, derde lid, Stedenbouwwet zoals gewijzigd bij wet van 
22 december 1977, het recht op planschadevergoeding wegens minwaarde voort
vloeiend uit een bindend plan van aanleg ontstaat op het ogenblik van overdracht van 
het goed, van de weigering van een bouw- ofverkavelingsvergunning ofnog bij het af
leveren van een negatief stedenbouwkundig attest; 

het begrip "overdracht van het goed", zoals bedoeld in artikel37, op ruime wijze moet 
worden uitgelegd en elke vorm van overdracht inhoudt waarbij minwaarde wordt ge
leden; onder bedoelde "overdracht" aldus moet worden verstaan de verkoop van het 
goed, de overdracht door schenking ervan, de overdracht door erfopvolging ofnog de 
verkrijging wegens verjaring; 

op deze ogenblikken inderdaad de minwaarde voortvloeiend uit een bindend plan 
van aanleg geleden wordt en tot uiting komt o.m. in de koopakte waarin de koop
prijs is vermeld, in de akte die tot schenkingsrechten aanleiding geeft, in de aan
gifte van nalatenschap ofnog in de beslissing die de verkrijging door verjaring vast
stelt; 

het feit dat bij overdracht door overlijden niet de decujus zelf schade kan lijden, doch 
wel de nalatenschap en dus de erfgerechtigden in deze nalatenschap, niet in de weg 
staat dat het recht op vergoeding op dat ogenblik van overdracht van overlijden ont
staat; 

de vordering tot planschadevergoeding krachtens artikel 38 Stedenbouwwet, waar
van het laatste lid als opgeheven dient beschouwd sedert de wet van 22 december 1977, 
verjaart door verloop van een jaar na de dag waarop het recht op vergoeding over
eenkomstig artikel 37, derde lid, ontstaat; 

uit de combinatie van de artikelen 37, inderzonderheid derde lid, en 38, tweede lid, 
derhalve voortvloeit dat wanneer het goed na de inwerkingtreding van het plan van 
aanleg door erfopvolging overgaat, het recht op vergoeding op dit ogenblik ontstaat en 
de erfopvolger dus de vordering tot schadevergoeding moet instellen binnen het jaar 
na de dag van het openvallen van de nalatenschap; 

en terwijl het bestreden arrest vaststelt dat het litigieuze perceel, minstens ge
deeltelijk, door overlijden van C.V. op 3 september 1983 op verweerster is overge
gaan; 

het bestreden arrest vaststelt dat verweerster vergoeding vordert voor de min
waarde voortvloeiend uit het gewestplan Leuven zoals goedgekeurd bij K.B. van 7 april 
1977 en dat zij deze vordering op 28 december 1984 heeft ingesteld; 

het arrest ook vermeldt dat de door verweerster aangevraagde verkavelings
vergunning bij beslissing van 4 april 1984 werd geweigerd; 

het bestreden arrest echter, na te hebben geoordeeld dat de overdracht van het goed 
ingevolge erfenis niet valt onder de in artikel 37, derde lid, Stedenbouwwet be
doelde "overdracht" de datum van weigering van de verkavelingsvergunning in aan
merking neemt als het ogenblik waarop het recht op vergoeding is ontstaan; het ar
rest op grond van die datum besluit dat verweersters vordering tijdig was ingesteld 
en dus niet was verjaard; 
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uit de vaststellingen van het arrest echter diende afgeleid dat het recht op vergoe
ding voor verweerster is ontstaan op datum van overlijden van C.V. op 3 september 
1983, minstens voor dat deel van het perceel dat zij bij dit overlijden heeft verkre
gen, en verweersters vordering derhalve, op straffe van verval, diende ingesteld ten 
laatste binnen het jaar na voormelde datum; verweersters vordering echter buiten deze 
termijn, nl. op 28 december 1984, en dus laattijdig was ingesteld, 

zodat het bestreden arrest, door de vordering van verweerster niet laattijdig en dus 
ontvankelijk te hebben verklaard op grand van bovenvermelde overwegingen, de ar
tikelen 37, inzonderheid het derde lid, en 38, inzonderheid het tweede lid, van de 
Stedenbouwwet van 29 maart 1962, zoals gewijzigd bij wet van 22 december 1977, 
schendt: 

Overwegende dat, krachtens het te dezen toepasselijk artikel37, derde lid, 
van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke or
dening en de stedenbouw, het recht op schadevergoeding ontstaat ofwel bij 
overdracht van het goed ofwel bij de weigering van een bouw- ofverkavelings
vergunning of nog bij het afleveren van een negatief stedenbouwkundig at
test; 

Dat krachtens, artikel 38, tweede lid, van dezelfde wet de vorderingen tot 
betaling van vergoedingen vervallen een jaar na de dag waarop het recht op 
schadevergoeding ontstaat, overeenkomstig artikel 37, derde lid; 

Dat wanneer erfgenamen in onverdeeldheid bepaalde goederen hebben die 
het voorwerp zijn van een plan van aanleg, de minderwaarde ontstaat op het 
ogenblik dat het plan van aanleg uitwerking heeft, maar het recht op scha
devergoeding slechts ontstaat vanaf het ogenblik dat een daad wordt ge
steld die de minderwaarde tot uiting brengt; 

Dat wanneer een mede-eigenaar van een onroerend goed door de veref
fening en verdeling van de nalatenschap dit goed in zijn kavel krijgt er geen 
overdracht is in de zin van voormeld artikel 37, derde lid; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel37, inzonderheid de leden 1, 2 en 3 van de Wet van 29 maart 

1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, zo
als gewijzigd bij wet van 22 december 1977, 

doordat het bestreden arrest het door eiser ingestelde hager beroep ongegrond ver
klaart, de oorspronkelijke vordering van verweerster tegen eiser strekkende tot 
planschadevergoeding ontvankelijk en principieel gegrond verklaart, en deze beslis
sing op onder meer volgende overwegingen laat steunen : 

"A De ontvankelijkheid van de vordering. 
( ... ) 
3. ( ... ) dat het Vlaamse Gewest tenslotte stelt dat de vordering niet ontvankelijk is 

bij gebreke aan belang omdat mevrouw Verlaenen het betrokken goed heeft verwor
ven na de inwerkingtreding van het gewestplan en ingevolge dit laatste derhalve geen 
schade heeft geleden; 

( ... ) dat vooreerst dient aangestipt dat mevrouw V. reeds v66r het overlijden van C.V. 
medeeigenaar was van het betrokken perceel en dit sedert 1955, ingevolge het over
lijden van haar vader; 

dat yervolgens hiervoor reeds werd gezegd dat de verkrijger het onroerend goed be
komt met al zijn voor- en nadelen, dus ook met de 'stedenbouwkundige erfdienst
baarheid' die er op rust ingevolge de bepalingen van het gewestplan; 

dat hij derhalve de schade ondergaat die deze meebrengt en er dus belang bij heeft 
hiervan de vergoeding te vorderen", 

terwijl artikel37, eerste lid, Stedenbouwwet voorziet dat schadevergoeding is ver
schuldigd voor planschade tengevolge van een bindend plan van aanleg; er overeen
komstig dezelfde bepaling sprake is van planschade wanneer het bindend plan van 
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aanleg een bouw- ofverkavelingsverbod tot gevolg heeft dat een einde maakt aan het 
gebruik waarvoor een goed dient ofnormaal bestemd is de dag voorafgaand aan de in
werkingtreding van het plan van aanleg; 

overeenkomstig artikel 37, derde lid, echter het recht op de in het eerste lid be
doelde planschadevergoeding pas ontstaat bij overdracht van het goed, bij de weige
ring van een bouw- of verkavelingsverbod, of nog bij het afleveren van een negatief 
stedenbouwkundig attest; 

in het tweede lid van artikel 37 nader wordt gepreciseerd welke vergoeding in aan
merking komt, nl. de waardevermindering van het goed die wordt bepaald op het ver
schil tussen de waarde van het goed op het ogenblik van de verwerving geactuali
seerd tot op de dag van het ontstaan van het recht op schadevergoeding en verhoogd 
met de lasten en kosten v66r de inwerkingtreding van het plan, enerzijds, en de waarde 
van het goed op het ogenblik van het ontstaan van het recht op schadevergoeding na 
de inwerkingtreding van het plan, anderzijds; 

uit artikel 37, en in het bijzonder uit het tweede lid, Stedenbouwwet volgt dat een 
persoon slechts aanspraak kan maken op planschadevergoeding voor een goed dat deze 
v66r de inwerkingtreding van het plan van aanleg heeft verworven (zij het door aan
koop, bij schenking, door erfopvolging of door verjaring) en dat na de inwerkingtre
ding van het plan werd overgedragen ofhet voorwerp heeft uitgemaakt van een wei
gering van bouw- of verkavelingsvergunning of van een afgifte van een negatief 
stedenbouwkundig attest; slechts in dat geval immers van een minwaarde, en dus van 
belang in hoofde van de vergoedingsgerechtigde sprake kan zijn, zoals deze in arti
kel37, tweede lid, is <imschreven; 

hieruit voortvloeit dat de weigering van een bouw- ofverkavelingsvergunning na de 
inwerkingtreding van een bindend plan van aanleg slechts tot planschadevergoeding 
voor de eigenaar van het goed aanleiding kan geven indien het betrokken goed door 
die eigenaar werd verworven v66r de inwerkingtreding van het plan van aanleg; in 
het andere geval immers geen waardevermindering wordt geleden; 

.en terwijl het bestreden arrest vaststelt dat verweerster het litigieuze perceel, min
stens voor een deel, door erfopvolging van wijlen C.V. op 3 september 1983 heeft ver
worven; 

het bestreden arrest desondanks - wat in het eerste middel wordt aangevochten 
- oordeelt dat verweersters recht op vergoeding pas bij weigering van de verkavelings
vergunning op 4 april1984 is ontstaan; 

het arrest ook vaststelt dat verweerster vergoeding vordert voor de minwaarde voort
vloeiend uit het Gewestplan Leuven zoals goedgekeurd bij K.B. van 7 april 1977; 

het bestreden arrest echter overweegt dat verweerster het goed, minstens voor het 
deel door erfopvolging verkregen, heeft verworven met de "stedenbouwkundige erf
dienstbaarheid" volgend uit het plan van aanleg en om die reden besluit dat ver
weerster het vereiste belang had om vergoeding te vorderen; 

uit de vaststelling van het arrest dat verweerster het perceel, minstens gedeelte
lijk, na de inwerkingtreding van het gewestplan Leuven had verworven en uit de be
oordeling van het hof- voor zover deze toch wettig zou zijn - quod non - dat het 
recht op vergoeding voor verweerster was ontstaan bij weigering van de verkavelings
vergunning eveneens na dit plan van aanleg, echter voortvloeit dat geen min
waarde is geleden zoals omschreven in artikel 37, eerste en tweede lid, waarvoor ver
weerster planschadevergoeding kon bekomen; verweerster bijgevolg geen belang had 
bij de vordering tot planschadevergoeding, haar vordering derhalve onontvankelijk, 
minstens ongegrond was, 

zodat het bestreden arrest, door desondanks toch te besluiten dat verweerster de 
schade ondergaat die het gewestplan meebrengt en wel degelijk belang heeft om de 
op artikel37 Stedenbouwwet gesteunde vordering tot planschadevergoeding in te stel
len, artikel 37, inzonderheid de leden 1, 2 en 3 van de Stedenbouwwet, zoals gewij
zigd bij wet van 22 december 1977, schendt: 

Overwegende dat, krachtens artikel 724 van het Burgerlijk Wetboek, de 
erfgenamen van rechtswege in het bezit treden van de goederen, de rech
ten en de rechtsvorderingen van de overledene, onder de verplichting om aile 
lasten van de nalatenschap te voldoen; 
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Dat daaruit volgt dat de erfgenaam voor planschade een beroep kan doen 
op de toestand van het goed v66r het openvallen van de nalatenschap en be
lang kan hebben om daarop een beroep te doen indien het gewijzigde steden
bouwkundig plan voor hem een nadelige toestand schept; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

21 september 2000- 1 e kamer- Voorzitter : de h. Boes, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever : de h. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. De Gryse en Verbist. 

Nr. 486 

1 e KAMER - 21 september 2000 

RECHTBANKEN- BURGERLIJKE ZAKEN- ALGEMEEN- VERBOD UITSPRAAK TE DOEN OVER 
NIET GEVORDERDE ZAKEN- BESCHIKKINGSBEGINSEL- GEVORDERDE ONDERHOUDSBIJDRAGEN 
- TOEKENNING- INDEXERINGEN - VERPLICHTING VAN DE RECHTER 

De rechter die een hogere onderhoudsbijdrage heeft toegekend dan er geuorderd werd 
-de indexeringen mede in aanmerking nemend- schendt art. 1138, 2°, Ger. W en 
miskent het beschikkingsbeginsel (1). (Art. 1138, 2°.) 

(W ... T.B ... ) 

ARREST 

(A.R. C.97.0021.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 oktober 1996 gewe
zen door het Hof van Beroep te Gent; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek, en miskenning van 

het algemeen beschikkingsbeginsel van partijen, 

(1) In voorliggende zaak kennen de appelrechters meer aan onderhoudsbijdragen toe dan wat 
door toepassing van de indexatie op deze bijdragen zou zijn verschuldigd en is het cassatie
middel afgeleid uit het verbod voor de rechter om uitspraak te doen over niet gevorderde zaken 
bepaald bij art. 1138, 2°, Ger.W. en uit de miskenning van het beschikkingsbeginsel. 

Het Hofvan Cassatie dat niet bevoegd is om in de beoordeling zelfvan de zaak te treden en te
vens geen rekening mag houden met andere feiten dan die welke werden vastgesteld in de aan
gevochten beslissing, kan nochtans bij uitzondering naar gelang de aard van het middel, de wet
telijke en openbare documenten die de feitenrechter diende na te gaan, onderzoeken. 

Derhalve diende het Hof uiteraard na te gaan of het door de appelrechters toegekende be
drag de gei:ndexeerde onderhoudsbijdrage overtrad. (Zie : B. MAES, Cassatiemiddelen naar Bel
gisch recht, nr. 457, p. 392; noot R.H., sub. Cass., 26 nov. 1951, Pas., 1952, 158). 
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doordat het bestreden arrest van gedeeltelijke hervorming beslist dat de onder
houdsbijdrage van eiseres in de kosten van onderhoud van B.S. verhoogd worden tot 
een vast bedrag van 6.000 BEF per maand vanaf de eerste vervaldag na de meer
derjarigheid van dit kind op de volgende gronden : 

"1. Gezag over de persoon van het kind van partijen, B.S., en het recht op persoon
lijk contact. 

Dienaangaande dient niet meer te worden gestatueerd nu B.S., geboren op 11 fe
bruari 1976, inmiddels meerderjarig geworden is. 

2. Onderhoudsgeld voor (eiseres). 

De dagvaarding dateert van 29 december 1988; de beschikking van de Voorzitter van 
de Recht bank van Eerste Aanleg te Brugge, zetelend in kort geding, waarbij aan (ei
seres) een gei:ndexeerd onderhoudsgeld werd toegekend van 10.000 BEF per maand, 
werd op 20 september 1989 gewezen en de akte van hoger beroep is van 16 oktober 
1989. Na grondige lezing van alle ter zake dienende stukken is het voldoende dui
delijk dat elk van de partijen een verhouding met een andere persoon verborgen tracht 
te houden, niet zozeer omwille van de echtscheidingsvordering zelf, doch inzonder
heid wegens de financiele implicaties hiervan. Indien nog kan aangenomen worden dat 
(eiseres) in de beginfase van de feitelijke scheiding, buiten haar inkomsten als ver
koopster, geen andere beduidende inkomsten had, is het duidelijk dat zij, na ver
loop van enkele jaren, onderhouden werd door een zekere P., die een welstellende za
kenman is en met wie zij thans een feitelijk gezin blijkt te vormen. In de gegeven 
omstandigheden komt het dan ook passend en billijk voor het door de eerste rech
ter toegekend onderhoudsgeld van 10.000 BEF per maand te behouden tot en met 23 
december 1990. Als uitbater van een belangrijke banketbakkerij moet verweerder ze
ker in staat zijn dit gematigd onderhoudsgeld tijdelijk te betalen. 

3. Onderhoudsbijdrage voor B.S .. 

Dit kind van partijen is ondertussen meerderjarig geworden doch nog studerend. Ge
let op de leeftijd van het kind en de mogelijkheden van (eiseres) om in het onder
houd hiervan bij te dragen, wordt haar bijdrageverplichting vanaf de eerste verval
dag na de meerderjarigheid van dit kind bepaald op een vast bedrag van 6.000 BEF 
per maand.", 

terwijl, eerste onderdeel, B.S. volgens het bestreden arrest geboren is op 11 fe
bruari 1976; dat zij derhalve meerderjarig werd op 11 februari 1994; dat verweer
der voor B.S. een onderhoudsbijdrage vorderde van 5.000 BEF per maand vanaf 23 
december 1988 en van 7.500 BEF per maand vanaf 1 september 1995; dat het be
streden arrest de onderhoudsbijdrage van eiseres in de kosten van onderhoud van B.S. 
verhoogde tot 6.000 BEF per maand vanaf de eerste vervaldag na de meerderjarig
heid van dit kind, dus vanaf 1 maart 1994; dat het bestreden arrest derhalve voor de 
periode vanaf 1 maart 1994 tot 1 september 1995 meer onderhoudsgeld toegekend heeft 
dan er gevraagd was (schending van artikel1138, 2°, Ger.W. en miskenning van het 
beschikkingsbeginsel); 

tweede onderdeel, B.S. volgens het bestreden arrest geboren is op 11 februari 1976; 
dat zij derhalve meerderjarig werd op 11 februari 1994; dat verweerder voor B.S. een 
onderhoudsbijdrage vorderde van 5.000 BEF per maand vanaf 23 december 1988 en 
van 7.500 BEF per maand vanaf 1 september 1995; dat verweerder tevens indexa
tie vorderde "volgens de oude index. (zie de samenvattende appelconclusie van ver
weerder, pag. 2. laatste lid); dat de oude index hoogstens deze van de maand okto
ber 1988 kan zijn vermits de bijdrage van 5.000 BEF volgens de vordering pas moest 
ingaan vanaf 23 december 1988; dat het indexcijfer van oktober 1988 gelijk is aan 100, 
50; dat het bestreden arrest de onderhoudsbijdrage van eiseres in de kosten van on
derhoud van B.S. verhoogde tot een vast bedrag van 6.000 BEF per maand vanaf de 
eerste vervaldag na haar meerderjarigheid, dus vanaf 1 maart 1994; dat het bestre
den arrest daardoor meer onderhoudsgeld toegekend heeft dan verweerder gevor
derd had voor de periode vanaf 1 maart 1994 tot 1 september 1995; dat het gevor
derde bedrag van 5.000 BEF, dat overeenstemt met de oude index van oktober 1988, 
aangepast aan het indexcijfer van maart 1994 (117 ,68) immers ten hoogste gelijk zou 
geweest zijn aan 5.854 BEF vanaf 1 maart 1994 en aangepast aan het indexcijfer van 
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maart 1995 (119,73) immers ten hoogste gelijk zou geweest zijn aan 5.956 BEF vanaf 
1 maart 1995 (schending van artikel1138, 2°, Ger.W. en miskenning van het alge
meen rechtsbeginsel), 

zodat het bestreden arrest de in het middel aangewezen bepaling en algemeen rechts
beginsel geschonden heeft : 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit de appelconclusies van verweerder blijkt dat hij als 
onderhoudsgeld voor B.S. vorderde: 5.000 BEF per maand, jaarlijks te in
dexeren vanaf 23 december 1988 tot 1 september 1995 en vanaf 1 septem
ber 1995 het bedrag van 7.500 BEF, eveneens gei:ndexeerd; 

Overwegende dat het arrest, door eiseres te veroordelen tot het betalen van 
onderhoudsgeld voor B.S. ten belope van 6.000 BEF per maand vanaf de eer
ste vervaldag na de meerderjarigheid op 11 februari 1994, voor de periode 
tot 1 september 1995, meer toekent- de indexeringen mede in aanmer
king nemend- dan gevorderd en uitspraak doet over niet gevorderde za
ken, derhalve artikel1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek schendt en het 
beschikkingsbeginsel van de partijen miskent; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen lei
den; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het eiseres ver
oordeelt tot betaling van onderhoudsgeld voor B.S. van meer dan het vanaf 
23 december 1988 gei:ndexeerd bedrag van 5.000 BEF per maand vanaf de 
eerste vervaldag na 11 februari 1994 tot 1 september 1995 en uitspraak doet 
over de kosten; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; veroordeelt eiseres tot drie vierde van de kosten; houdt de ove
rige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan feitenrechter over; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel. 

21 september 2000 - 1 e kamer- Voorzitter en verslaggeuer : de h. Boes, afdelings
voorzitter- Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal-Ad
vocaat : mr. Houtekier. 

Nr. 487 

1 e KAMER - 21 september 2000 

1 o LANDBOUW - UITGESTELD LOON - OPVORDERING- TERMIJN - AARD - GEVOLG. 

2° LOON - ALLERLEI- UITGESTELD LOON IN LAND· EN TUINBOUW- OPVORDERING- TER
MIJN- AARD - GEVOLG. 

3° VERJARING- BURGERLIJKE ZAKEN- TERMIJNEN (AARD. DUUR AANV ANG. EINDE) -AARD 
- LOON - UITGESTELD LOON IN LAND EN TUINBOUW - OPVORDERING - TERMIJN- GE
VOLG. 
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1°, 2° en 3° De termijn binnen dewelke de vordering tot uitgesteld loon inzake land
en tuinbouw moet worden ingesteld door de erfgerechtigde v66r het einde van de ver
effening van de nalatenschap of van de gemeenschap, is een vervaltermijn die de toe
passing van de algemene verjaringstermijn van 30 jaar uitsluit (1). (Art. 4, § 1, eer
ste en tweede lid, wet 28 dec. 1967 betreffende een uitgesteld loon in land- en 
tuinbouw, zoals van kracht v66r de wetswijziging van 12 aug. 1985.) 

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

ARREST 

(A.R. C.97.0045.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 2 oktober 1996 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 1 en 4, § 1 van de wet van 28 december 1967 betref

fende een uitgesteld loon inzake land- en tuinbouw, zoals van kracht v66r de wijzi
ging bij wet van 12 augustus 1985, en 2262 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat de rechtbank van eerste aanleg, nate hebben vastgesteld dat eiser als in
wonende zoon op het landbouwbedrijfvan zijn ouders had gewerkt, oordeelt dat "krach
tens attest van de SBB (eiser) aangesloten lijkt te zijn van 1 juli 1961 tot 31 decem
ber 1979 bij het sociaal verzekeringsfonds SBB als zelfstandig landbouwer in 
hoofdberoep en niet als bijberoep (. .. )", dat "hieruit reeds duidelijk (blijkt) dat hij geen 
helper was, maar wel exploitant van een bedrijf. In tegenstrijd dus met artikel 5 van 
de wet van 28 december 1967", en de subsidiaire vordering van eiser, ertoe strek
kend uitgesteld loon te bekomen voor de periode van zijn meerderjarigheid (28 mei 1953) 
tot 31 december 1960 (eigen exploitatie) verwerpt op volgende gronden: 

"(Eiser) is samen met (verweersters) erfgerechtigd in de nalatenschappen van zijn 
beide ouders, respectievelijk overleden op 18 mei 1973 (wijlen A.V.M.) en op 8 okto
ber 1993 (lees 1983) (wijlen H.V.H.). 

Indien de rechthebbende op uitgesteld loon of zijn erfgenaam gerechtigd is, moet de 
vordering tot het verkrijgen van uitgesteld loon worden ingesteld voor het einde van 
de vereffening van de nalatenschap of gemeenschap (artikel 4 wet 28 december 1967), 
voorwaarde waaraan voldaan wordt, gezien de vereffening nog niet afgesloten is. 

Gezien de bijzondere wet geen bijzondere verjaring voorziet dient artikel2262 B.W. 
toegepast, waarin gesteld wordt dat zowel zakelijke als persoonlijke rechtsvorderin
gen verjaren door verloop van 30 jaren. 

Vermits het uitgesteld loon eisbaar is bij het overlijden van de exploitant of een van 
de exploitanten (artikel 4f 1,1 wet 28 december 1967) en de eerststervende van de 
ouders overleden is in 1973, stelt (eiser) terecht dater geen sprake is van 30-jarige 
verjaring voor een deel van de periode van 10 jaar, waarvoor hij uitgesteld loon vraagt. 
(periode 18 december 1961 tot 21 december 1968). De periode vanaf 28 mei 1953 tot 
31 december 1960 [zie subsidiaire vordering (eiser)] kan wegens verjaring niet in aan
merking (worden) genomen.", 

terwijl om recht te hebben op uitgesteld loon, in de zin van artikel 1 van de Wet van 
28 december 1967 betreffende een uitgesteld loon inzake land- en tuinbouw, zoals van 
kracht v66r de wetswijziging van 12 augustus 1985, de wettige, natuurlijke of adop
tieve afstammelingen van een land- of tuinbouwer (. .. ) na de leeftijd van 21 jaar ge
durende ten minste 3 jaar doorlopend een niet beloonde normale arbeid moet heb
ben verricht op het bedrijfvan die land- oftuinbouwer (. .. ); overeenkomstig artikel2, 
eerste lid, in fine van dezelfde wet, het uitgesteld loon geen betrekking kan hebben 
op een periode die tien jaar te hoven gaat; 

(1) Vlg. Cass., 20 okt. 1977, A. C. 1978, p. 241. 
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Eiser in hoofdorde vergoeding vorderde voor de periode van 1 januari 1958 tot 31 
december 1967, ten belope van 385.877 BEF, en in subsidiaire orde vergoeding na
streefde voor de periode van 28 mei 1953 (datum waarop hij 21 jaar werd) tot 31 de
cember 1960, ten belope van 163.172 BEF (zie dispositiefvan het beroepsverzoekschrift); 

De rechtbank van eerste aanleg oordeelde dat eiser vanaf 1 juli 1961 zelf exploi
tant was van het landbouwbedrijf; de rechtbank voor de hieraan voorafgaande pe
riode oordeelde dat de vordering niet kon worden aangenomen wegens verjaring; 

Overeenkomstig het eerste lid van artikel4, eerste paragraafvan de genoemde wet 
van 28 december 1967 het uitgesteld loon eisbaar is 1 o bij het overlijden van de ex
ploitant of van een van de exploitanten en 2° bij de ontbinding van de gemeenschap 
voor wier rekening het bedrijf geheel of overwegend wordt geexploiteerd; 

Overeenkomstig het tweede lid van dezelfde bepaling indien de rechthebbende op 
uitgesteld loon of zijn echtgenoot erfgerechtigd is, de vordering tot het verkrijgen van 
uitgesteld loon moet worden ingesteld v66r het einde van de vereffening van de na
latenschap of van de gemeenschap; het derde lid van dezelfde bepaling de termijn be
paalt binnen dewelke de vordering dient te worden ingesteld indien de rechtheb
bende op uitgesteld loon noch zijn echtgenoot erfgerechtigd zijn; 

Artikel 4 van de genoemde wet aldus preciseert wanneer het uitgesteld loon eis
baar is, en binnen welke termijn de vordering dient te worden ingesteld; deze wet bij
gevolg een verjaringstermijn instelt die afwijkt van de gemeenrechtelijke verjarings
stermijn van dertig jaar, bedoeld bij artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek; deze 
termijn binnen dewelke de vordering dient te worden ingesteld geen verband houdt 
met en onafhankelijk staat van de periode binnen dewelke de activiteiten werden ge
leverd die de betrokkene gerechtigd maken op uitgesteld loon inzake landbouw; 

De rechtbank vaststelt dat eiser erfgerechtigd is in de nalatenschap van zijn beide 
ouders, dat vader A.V.M. overleed op 18 mei 1973 en moeder H.V.H. op 8 oktober 1993 
(lees 1983), en dat de vereffening van de huwgemeenschap nog niet was afgesloten, 

eerste onderdeel, de rechtbank aldus zelf vaststelt dat de vordering ingeleid op 16 
december 1991 (oproeping in verzoening) v66r het einde van de vereffening van dena
latenschap of van de gemeenschap was ingesteld; deze tijdig ingestelde vordering der
halve niet verjaard kon zijn, ook al maakte eiser, wat zijn subsidiaire vordering be
trof, aanspraak op uitgesteld loon voor de periode van 28 mei 1953 tot 31 december 
1960, 

zodat de rechtbank artikelen 1 en 4, § 1 van de Wet van 28 december 1967 betref
fende een uitgesteld loon inzake land- en tuinbouw, zoals van kracht v66r de wijzi
ging bij wet van 12 augustus 1985, miskent; 

tweede onderdeel, zelfs indien toepassing zou dienen te worden gemaakt van de 
gemeenrechtelijke 30-jarige verjaringstermijn bedoeld in artikel2262 van het Bur
gerlijk Wetboek, dient te worden vastgesteld dat eisers recht op uitgesteld loon eis
baar werd op 18 mei 1973 (datum van het overlijden van de vader), en de vordering 
reeds werd ingeleid op 16 december 1991 (oproeping in verzoening); 

Zelfs bij toepassing van de gemeenrechtelijke verjaringstermijn de vordering der
halve niet verjaard kon zijn, ook al maakte eiser, wat zijn subsidiaire vordering be
trof, aanspraak op uitgesteld loon voor de periode van 28 mei 1953 tot 31 december 
1960, 

zodat de rechtbank de artikelen 1 en 4, § 1 van de Wet van 28 december 1967 be
treffende een uitgesteld loon inzake land- en tuinbouw, zoals van kracht v66r de wij
ziging bij wet van 12 augustus 1985, en 2262 van het Burgerlijk Wetboek miskent : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel4, § 1, eerste lid, van de wet van 28 december 1967 

houdende een uitgesteld loon inzake land- en tuinbouw bepaalt dat het uit
gesteld loon eisbaar is : 

1 o bij het overlijden van de exploitant of van een van de exploitanten; 
2° bij de ontbinding van de gemeenschap voor wier rekening het bedrijf ge

heel of overwegend wordt geexploiteerd; 
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Dat het tweede lid van die paragraaf bepaalt dat, indien de rechtheb
bende op uitgesteld loon of zijn echtgenoot erfgerechtigd is, de vordering tot ) 
het verkrijgen van uitgesteld loon moet worden ingesteld v66r het einde van 
de vereffening van de nalatenschap of van de gemeenschap; 

Dat dit tweede lid aldus een vervaltermijn bepaalt waarbinnen de vor
dering tot het verkrijgen van een uitgesteld loon moet worden ingesteld; dat 
het aldus de toepassing van de algemene verjaringstermijn van 30 jaar, be
paald in artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek, uitsluit; 

Overwegende dat het bestreden vonnis oordeelt dat de voormelde bijzon
dere wet van 28 december 1967 geen verjaring voorschrijft, en op grand daar
van beslist dat op de vordering voor de periode van 28 mei 1953 tot 31 de
cember 1960 de dertigjarige verjaring van artikel 2262 van het Burgerlijk 
Wetboek dient te worden toegepast; 

Dat het aldus de in het onderdeel aangewezen wetsbepalingen schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen lei
den; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het beslist dat 
de vordering van eiser tot het verkrijgen van een uitgesteld loon inzake land
bouw voor de periode van 28 mei 1953 tot 31 december 1960 verjaard is en 
uitspraak doet over de kosten; beveelt dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; houdt de kos
ten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar de Recht bank van Eerste Aanleg te Gent, 
zitting houdende in hager beroep. 

21 september 2000- 16 kamer- Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter- ~r
slaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Butzler. 

Nr. 488 

1 e KAMER - 21 september 2000 

1 o ADVOCAAT- RAAD VAN DE ORDE- KENNISNEMING VAN TUCHTZAAK- STAFHOUDER
SECRETARIS VAN ORDE. 

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE- TUCHTZAKEN- RAAD VAN DE ORDE DER ADVO
CATEN- KENNISNEMING VAN DE ZAAK- STAFHOUDER- SECRETARIS VAN ORDE. 

1 o en 2° De raad van de Orde van advocaten wordt niet regelmatig geadieerd door een 
dagvaarding ondertekend door de secretaris van de orde, wanneer niet blijkt dat deze 
laatste op verzoek van de stafhouder is opgetreden (1). (Art. 457 Ger.W.) 

(1) Zie: Cass., 30 sept. 1994, A.R. D.94.0011.N, nr. 411. 
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CD .. T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT) 

ARREST 

(A.R. C.99.0091.N) 

HET HOF;- Gelet op de bestreden beslissing, op 10 februari 1999 ge
wezen door de Tuchtraad van beroep van de balies van het rechtsgebied van 
het Hof van Beroep te Gent; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 457 van het Gerechtelijk Wetboek, 
doordat, de bestreden beslissing, onder bevestiging van de beroepen beslissing van 

de tuchtraad van de Orde van Advocaten van de balie te Veurne, eiser de tucht
sanctie van een week schorsing oplegt wegens de tenlasteleggingen aanhangig ge
maakt bij dagvaarding dd. 4 juni 1997 ondertekend door "de secretaris, P.L."; 

terwijl, krachtens artikel 457 van het Gerechtelijk Wetboek de raad van de Orde ken
nis neemt van tuchtzaken door toedoen van de stafhouder, aan wie uitsluitend is voor
behouden de beslissing dat de betrokken advocaat al dan niet naar de tuchtraad van 
de Orde wordt verwezen; hieraan niet voldaan is door een dagvaarding onderte
kend door de secretaris van de Orde, 

zodat, de raad van de Orde en vervolgens de tuchtraad van beroep, nu hij niet door 
toedoen van de stafhouder werd geadieerd, geen kennis kon nemen van de vervol
gingen lastens eiser (schending van artikel 457 van het Gerechtelijk Wetboek) : 

Overwegende dat artikel 457 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de 
raad van de Orde door toedoen van de Stafhouder kennisneemt van de tucht
zaken; 

Dat die bepaling een regel uitvaardigt die van wezenlijk belang is voor de 
rechtsbedeling en dus de openbare orde raakt; 

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt 
dat de dagvaarding door de secretaris van de orde en niet door de stafhou
der is ondertekend; 

Dat, nu noch de beroepen beslissing, noch de bestreden beslissing vast
stellen dat de dagvaarding door de secretaris van de Orde ondertekend werd 
op verzoek van de stafhouder, niet blijkt dat de Orde van advocaten en de 
raad van de Orde door toedoen van de stafhouder hebben kennisgenomen van 
deze tuchtzaak; 

Dat de bestreden beslissing door de tuchtvordering ontvankelijk te ver
klaren de aangewezen wetsbepaling schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslis
sing; gelet op artikelllll, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, laat de 
kosten ten laste van de Staat; verwijst de zaak naar een anders samenge
stelde tuchtraad van beroep van de balies van het rechtsgebied van het Hof 
van Beroep te Gent. 

21 september 2000- 1 e kamer- Voorzitter : de h. Boes, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever : de h. Dirix- Niet-gelijkluidende conclusie (2) van mevr. De Raeve, advocaat
generaal - Advocaat: mr. Delahaye. 

(2) Eiser voert in het eerste onderdeel aan dat de dagvaarding die ondertekend wordt door de se-
cretaris van de Orde van Advocaten niet zou voldoen aan het voorschrift van art. 457 Ger.W. ==> 
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Nr. 489 

1 e KAMER - 22 september 2000 

1 o GEESTESZIEKE- HUURDER- SCHADE VEROORZAAKT IN DE OMSTANDIGHEDEN BE
DOELD IN ARTIKEL 1386BIS B.W.- VERZEKERAAR VAN DE HUURDER- CONTRACTUELE VER
PLICHTING DE AANSPRAKELIJKHEID TE DEKKEN- RECHTSTREEKSE VORDERING VAN HET 
SLACHTOFFER- BILLIJKHEID. 

2° HUUR VAN GOEDEREN- ALGEMEEN- AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HUURDER
SCHADE VEROORZAAKT IN DE OMSTANDIGHEDEN BEDOELD IN ARTIKEL 1386BIS B.W.- EIGE
NAAR- RECHTSTREEKSE VORDERING TEGEN DE VERZEKERAAR VAN DE HUURDER- BILLIJK
HEID. 

3° VERZE.KERING- LANDVERZEKERING- BRANDVERZEKERING -AANSPRAKELIJKHEID VAN 
DE HUURDER- SCHADE VEROORZAAKT IN DE OMSTANDIGHEDEN BEDOELD IN ARTIKEL 1386BIS 
B.W. - SLACHTOFFER- RECHTSTREEKSE VORDERING TEGEN DE VERZEKERAAR VAN DE HUUR
DER- BILLIJKHEID. 

1 o, 2° en 3° De verzekeraar die op grand van zijn contractuele verplichting de aan
sprakelijkheid dekt van zijn verzekerde in de omstandigheden bedoeld in art. 1386bis 
B. W, kan zich niet beroepen op de billijkheid bepaald in dat artikel; het recht op milde
ring van de verplichting komt alleen ten goede aan de verzekerde zelf en niet aan zijn 
verzekeraar die aangesproken wordt door het slachtoffer (1). (Artt. 1386bis en 1732 
B.W., 38 Verzekeringswet thans 68 wet 25 juni 1992.) 

(ROYALE BELGE 1994 N.V. T. A.B.B. VERZEKERINGEN N.V. EA.) 

ARREST 

(A.R. C.98.0090.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 10 juni 1997 in hager be
roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 1134, 1319, 1320, 1322 en 1386bis van het Burgerlijk 

Wetboek, het koninklijk besluit van 1 februari 1988 betreffende de verzekering te
gen brand en andere gevaren, wat de eenvoudige risico's betreft, inzonderheid de ar
tikelen 1, § 1 en 2, 4, § 1 en 6, § 1, en het koninklijk besluit van 24 december 1992 be
treffende de verzekering tegen brand en andere gevaren wat de eenvoudige risico's 
betreft, inzonderheid de artikelen 1, § 1 en 2, 3, § 1 en 5, § 1, 

doordat de rechtbank van eerste aanleg eiseres veroordeelt tot betaling : 

Het O.M. was van oordeel dater geen aanleiding was tot vernietiging op grand van voor
noemd artikel. 

Het O.M. concludeerde dat de exclusieve beslissing van de stafhouder van de Orde van Advo
caten, een confrater al dan niet te verwijzen v66r de tuchtraad, niet verhindert dat de raad van 
de Orde kan worden geadieerd wanneer de dagvaarding wordt ondertekend door een lid van de 
Raad van de Orde. 

Immers, uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, blijkt dat de dagvaarding uit
ging van de Orde van Advocaten en werd ondertekend door meester X, secretaris van de Orde, dus 
lid van de raad van de Orde, om te verschijnen voor de tuchtraad van de Orde. 

Noot arrest nr. 489: 
(1) Vgl. Cass., 18 okt. 1990, A.R. 8744, nr. 90; F. GLANSDORFF, "La responsabilite contrac

tuelle des malades mentaux et des autres personnes atteintes d'un trouble physique au men
tal", noot bij Cass., 29 juni 1984, R.C.J.B. 1987, (222) nr. 11 en 12; R. KRuiTHOF, "De buiten
contractuele aansprakelijkheid van en voor geesteszieken", R. G.A.R. 1980, 10179. 
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- aan eerste verweerster van de som van 994.976 BEF, vermeerderd met de vergoe
dende en gerechtelijke intresten, 

- aan tweede verweerster van de som van 317.247 BEF, vermeerderd met de vergoe
dende en gerechtelijke intresten, alsmede van de kosten van het geding, op vol
gende gronden : 

"De rechtbank sluit zich aan bij de ruimere visie, die stelt dat het niet goed te be
grijpen valt waarom de verhaalsaansprakelijkheid ex artikel 1386bis BW niet on
der de generieke term van huurdersaansprakelijkheid kan worden gebracht; 

De omstandigheid dat de polis van de huurder diens aansprakelijkheid dekt inge
val van brand, sluit in genendele uit dat de verzekeraar eveneens tot vergoeding ge
houden is indien de huurder op dat ogenblik in staat van krankzinnigheid ver
keert; dit vormt tevens een bijkomende waarborg voor de slachtoffers van dergelijke 
situaties; 

De mogelijkheid om de toepassing van artikel1386bis BW uit te sluiten, blijkt even
eens ernstig te zijn beperkt - zo niet uitgesloten- door het brandverzekerings
besluit van 1 februari 1988 (recent opnieuw vervangen door het K.B. 24 december 1992 
in uitvoering van de Landverzekeringsovereenkomst- W. 25 juni 1992) dat minimum
normen oplegt waar elke brandverzekeringsovereenkomst client aan te voldoen; de 
verhaalsaansprakelijkheid ex artikel 1386bis BW kan op grond van deze reglemen
tering niet uit een aansprakelijkheidsverzekering worden gesloten die brandrisico's 
en aanverwante eenvoudige risico's dekt; 

De nieuwe bepalingen van de brandverzekeringsbesluiten (1988-1992) en de ver
melding van de term burgerrechtelijke aansprakelijkheid in het toepassingsgebied van 
deze besluiten, wijzen er zonder meer op dat ook de aansprakelijkheid ex artikel1386bis 
BW onder de gewaarborgde risico 's van de verzekeringsovereenkomst van de huur
der valt; 

De oorspronkelijke vorderingen zijn dan ook principieel gegrond; 
Uit de voorgelegde stukken blijkt dat de NV ABB-verzekeringen krachtens de po

lisvoorwaarden de schade vergoedde van tweede (verweerster) V. ten bedrage van 
994.976 BEF, de totale schade van deze laatste werd bepaald op 1.312.223 BEF met 
voorbehoud BTW 1.276.789 BEF"; 

terwijl, eerste onderdeel, luidens artikel16 van de door M.V.C. bij de Belgische Lloyd 
gesloten verzekeringsovereenkomst nr. 881.671.185 ('Welke waarborg geniet de ver
zekerde?') tussen partijen het volgende werd bedongen : 

"C. Wat echter voormelde stoffelijke schade aan het in de bijzondere voorwaarden 
aangeduide gebouw betreft, indien zij bepalen dat de verzekerde huurder of koste
loze gebruiker van het gebouw is, waarborgt de maatschappij de aansprakelijkheid van 
de verzekerde voor die stoffelijke schade als huurder (artikelen 1732 tot 1735 van het 
Burgerlijk Wetboek of als kosteloze gebruiker (artikel1302 van het Burgerlijk Wet
hoek). 

E. De maatschappij waarborgt eveneens zonder toepassing van het evenredigheids
beginsel, in de door de verzekerde gekozen volgorde en tot een bedrag gelijk aan dit 
van het verzekerde bedrag, alle volgende uitbreidingen samen; 

(. 0 .) 

d) de aansprakelijkheid voor de him·boven beoogde stoffelijke schade en kosten als
ook voor de bedrijfschade van : 

-de verzekerde-verhuurder tegenover zijn huurder (artikel1727, 2e lid, van het 
Burgerlijk Wetboek) en, bij analogie, van de eigenaar tegenover de kosteloze gebrui
ker, 

- de verzekerde tegenover derden op grond van de artikelen 1382 en volgende van 
het Burgerlijk Wetboek, ten gevolge van de uitbreiding van de schade tot aan der
den toebehorende goederen"; 

uit de samenlezing van deze polisvoorwaarden betreffende de omvang van de ge
dekte aansprakelijkheid van de verzekerde ondubbelzinnig volgt dat : 

(a) de verzekeraar enkel de aansprakelijkheid van de verzekerde "als huurder", be
doeld en omschreven in de "artikelen 1732 tot 1735 van het Burgerlijk Wetboek", dekt 
en dat 
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(b) de buitencontractuele aansprakelijkheid, in die zin van de artikelen 1382 en vol
gende van het Burgerlijk Wetboek, van de verzekerde slechts gedekt is "tegenover der
den ... ten gevolge van de uitbreiding van de schade tot aan derden toebehorende goe
deren"; 

uit deze uitdrukkelijke bewoordingen van voormelde contractuele bepalingen volgt 
dat de aansprakelijkheid van de verzekerde op grond van artikel 1386bis van het Bur
gerlijk Wetboekjegens de verhuurder en zijn gesubrogeerde verzekeraar, door voor
noemde verzekeringspolis niet gedekt is, 

zodat de rechtbank, door het tegendeel te beslissen, op grond dat het niet goed te 
begrijpen valt waarom de verhaalsaansprakelijkheid ex artikel1386bis BW niet on
der de generieke term van huurdersaansprakelijkheid zou kunnen worden ge
bracht en dat de polis niet uitsluit dat de verzekeraar eveneens tot vergoeding ge
houden is indien de huurder op het ogenblik van de brand in staat van krankzinnigheid 
verkeert, van voormelde contractuele bedingen een uitlegging geeft die met de be
woordingen ervan onverenigbaar is (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek), minstens de verbindende kracht ervan schendt (schen
ding van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek), 

terwijl, tweede onderdeel, geen enkele bepaling noch van het koninklijk besluit van 
1 februari 1988, noch van het koninklijk besluit van 24 december 1992 betreffende de 
verzekering tegen brand en andere gevaren wat de eenvoudige risico's betreft, de mo
gelijkheid om contractueel de toepassing van artikel1386bis van het Burgerlijk Wet
hoek uit de gewaarborgde risico's van een brandverzekeringsovereenkomst te slui
ten of zelfs maar die toe passing contractueel te beperken, verbiedt; inzonderheid artikel 
1 van die koninklijke besluiten enkel bepaalt op welke verzekeringsovereenkomsten 
zij toepasselijk zijn en geenszins voorschrijft dat die overeenkomsten de aansprake
lijkheid op grond van artikel1386bis van het Burgerlijk Wetboek dienen te dekken; 
wat de omvang van de waarborg betreft, artikel4, § 1, van het koninklijk besluit van 
1 februari 1988 en artikel 3, § 1, van het koninklijk besluit van 24 december 1992 en
kel voorschrijven dat de verzekeringsovereenkomsten met betrekking tot het ge
vaar brand verplicht de waarborg bevatten tegen de schade die haar oorzaak vindt in 
een aanslag of in een arbeidsconflict, ten slotte die koninklijke besluiten enkel han
delen resp., in hun artikelen 6, § 1, en 5, § 1, over de aansprakelijkheid omschreven 
in artikel 1386bis van het Burgerlijk Wetboek in verband met de waarborg "ver
haal van derden", met name voor "de schade aan goederen, veroorzaakt door een ver
zekerd schadegeval, die zich voortzet op goederen die eigendom zijn van derden, gas
ten inbegrepen", 

zodat de rechtbank, door te oordelen dat de verhaalsaansprakelijkheid ex artikel 
1386bis BW op grond van voormelde koninklijke besluiten niet uit een aansprake
lijkheidsverzekering kan worden gesloten die brandrisico's en aanverwante eenvou
dige risico's dekt en dat hun bepalingen er zonder meer op wijzen dat ook die aan
sprakelijkheid onder de gewaarborgde risico's van de verzekeringsovereenkomst van 
de huurder valt, het koninklijk besluit van 1 februari 1988, inzonderheid de artike
len 1, § 1, en 2, 4, § 1 en 6, § 1, en het koninklijk besluit van 24 december 1992, 
inzonderheid de artikelen 1, § 1, en 2, 3, § 1 en 5, § 1, alsmede de artikelen 1134 en 
1386bis van het Burgerlijk Wetboek schendt : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel in wezen niet uiteenzet dat het bestre

den vonnis van de polis een uitlegging geeft die met de bewoordingen er
van onverenigbaar is; dat het alleen beweert dat dit vonnis van de polis een 
uitlegging geeft die strijdig is met de uitlegging die eiseres verdedigt; 

Dat de grief in zoverre in werkelijkheid opkomt tegen de onaantastbare 
beoordeling van de feitenrechter en geen miskenning van bewijskracht op
levert; 

Overwegende voor het overige dat de beweerde schending van de verbin
dende kracht van de overeenkomst afgeleid is uit de vergeefs aangevoerde 
miskenning van de bewijskracht van akten; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 
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Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel opkomt tegen een overtollige reden; 
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 1134 en 1386bis van het Burgerlijk Wetboek, en 38 van 
de Verzekeringswet van 12 juni 1874, 

doordat de rechtbank van eerste aanleg eiseres veroordeelt jegens verweersters tot 
beloop van de totaliteit van de gevorderde vergoedingen, op volgende gronden : "(Ei
seres) betwist niet dat de eerste (verweerster) tegen haar over een rechtstreekse vor
dering beschikt ingevolge de bepalingen van artikel38 van de (toenmalige) wet van 
12 juni 1874; de vordering wordt verder niet in cijfers betwist, behoudens dat na
mens de (eiseres) wordt gesteld dat oak tussen de verzekeringsmaatschappij het be
ginsel der billijkheid ex artikel 1386bis BW zou dienen te worden toegepast; dit kan 
uiteraard niet worden aanvaard omdat deze beoordelingsgrond uitsluitend kan aan
gewend worden ten aanzien van de krankzinnige zelf niet ten aanzien van derden die 
gedagvaard worden om in te staan voor de schadelijke gevolgen van zijn daden, en uit 
hoofde hiervan kunnen worden aangesproken voor de totaliteit", 

terwijZluidens artikel 1386bis van het Burgerlijk Wetboek, de rechter de krank
zinnige kan veroordelen tot de gehele vergoeding of tot een gedeelte van de vergoe
ding waartoe hij zou zijn gehouden, indien hij de controle van zijn daden had, en uit
spraak doet naar billijkheid, rekening houdend met de omstandigheden en met de 
toestand van de partijen; het louter feit dat de benadeelden, krachtens artikel 38 van 
de Verzekeringswet van 12 juni 1874, tegen eiseres, als verzekeraar van de huurders
aansprakelijkheid voor brand, over een rechtstreekse vordering beschikken, eiseres 
geenszins verhindert - in de onderstelling dat de verzekeringspolis oak de aansprac 
kelijkheid op grand van voormeld artikel 1386bis dekte - om zich tegen die vorde
ring te verweren door de rechter te verzoeken, bij de raming van de schadevergoe
ding, uitspraak te doen naar billijkheid, eiseres integendeel, mede krachtens artikel 
38 van de Verzekeringswet van 12 juni 1874 en artikell134 van het Burgerlijk Wet
hoek, slechts gehouden kan zijn tot vergoeding van de verweersters binnen de per
ken van het gedekte risico waartoe zij zich verbonden heeft, met name van de aan
sprakelijkheid zoals omschreven in artikel 1386bis van het Burgerlijk Wetboek, 

zodat de rechtbank, door het tegendeel te beslissen, eiseres' veroordeling niet naar 
recht verantwoordt (schending van de in het middel aangeduide wetsbepalingen) : 

Overwegende dat de verzekeraar die op grand van zijn contractuele ver
plichting de aansprakelijkheid dekt van zijn verzekerde in de omstandig
heden bedoeld in artikel 1386bis van het Burgerlijk Wetboek, zich niet kan 
beroepen op de billijkheid bepaald in dat artikel; 

Dat het recht op mildering van de verplichting alleen ten goede komt aan 
de geesteszieke zelf en niet aan zijn verzekeraar die aangesproken wordt door 
het slachtoffer; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

22 september 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie (2) van de h. Bresseleers, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Butzler en De Gryse. 

(2) De conclusie van het O.M. strekte eveneens tot verwerping van het tweede middel dat even
wei naar zijn oordeel feitelijke grondslag miste. 
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Nr. 490 

3e KAMER - 25 september 2000 

1 o DWANGSOM- TENUITVOERLEGGING- VOORWAARDEN- BEWIJSLAST- ONDERZOEKS
MAATREGEL- BESLAGRECHTER- BEVOEGDHEID. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG- BURGERLIJKE ZAKEN- BEVOEGDHEID- VOLSTREKTE 
BEVOEGDHEID (MATERIELE. PERSOONLIJKE)- BESLAGRECHTER- DWANGSOM- TENUIT
VOERLEGGING- VOORWAARDEN- BEWIJSLAST- ONDERZOEKSMAATREGEL. 

3° BEWIJS- BURGERLIJKE ZAKEN- BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID- BEWIJS
LAST - DWANGSOM - TENUITVOERLEGGING - VOORWAARDEN - BESLAGRECHTER -
ONDERZOEKSMAATREGEL. 

4 o BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN- GESCHRIFTEN- BEWIJSKRACHT- MISKENNING- BE

GRIP. 

So DWANGSOM- OPEISBAARHEID - GRONDSLAG- GEVOLG. 

1°, 2° en 3° Het bewijs dat de voorwaarden voor de dwangsom vervuld zijn moet wel
iswaar worden geleverd door de partij die de tenuitvoerlegging van de dwangsom vor
dert, maar geen enkele wettelijke be paling schrijft voor dat de beslagrechter, als hij 
de door die partij gevorderde onderzoeksmaatregel beveelt, de op voornoemde par
tij rustende bewijslast omkeert (1). (Art. 131S B.W.; artt. 870, 871, 877, 1042, 138Squa
ter en 1498 Ger.W.) 

4° De bewijskrcht van een akte wordt miskend door de rechter die aan die akte een uit
legging geeft die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan (2). (Artt. 1319, 1320 
en 1322 B.W.) 

so Een dwangsom is opeisbaar op grand van de rechterlijke uitspraak waarbij zij wordt 
opgelegd; wanneer na de betekening ervan aan de in de uitspraak aangegeven voor
waarden wordt voldaan, is de dwangsom krachtens die uitspraak ten valle ver
schuldigd voor de periode van het misdrijf, oak al voert degene die de dwangsom ver
schuldigd is achteraf de hoofdveroordeling uit (3). (Art. 138Squater Ger.W.) 

(THE SCOTCH WHISKY ASSOCIATION LIMITED LIABILITY 
VERENIGING NAAR HET RECHT VAN HET VERENIGD KONINKRIJK E.A. T. CORA N.V.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.99.020l.F) 

HET HOF; - Gelet op bet bestreden arrest, op 25 november 1998 gewe
zen door bet Hof van Beroep te Bergen; 

Gelet op de bescbikking, op 27 juni 2000 gewezen door de eerste voorzit
ter waarbij de zaak naar de derde kamer wordt verwezen; 

(1) Zie Cass., 26 juni 1987, A.R. 5372, nr. 653; Ben. GH., zaak A82/8, N.V. v/h Edgard 
Vanschoonbeek-Limbuterm t. B.V.B.A. Gebroeders Vanschoonbeek, 14 april 1983, Ben. Jw: 1983, 
p. 83, cone!. adv.-gen. KI·ings; Rep. Not., dl. XIII, hoek IV/6, "Astreinte", door J. VAN CaMPER
NOLLE, nrs. 89, 90, 96, 97 en 101. 

(2) Cass., 15 maart 1999, A.R. S.98.0012.F, nr. 156. 

(3) Zie noot 1. 
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Over het middel : miskenning van het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de 
partijen verplicht zijn mee te werken aan de bewijsvoering en dat onder meer is neer
gelegd in de artikelen 870 en 871 van het Gerechtelijk Wetboek, alsook schending van 
de artikelen 1315, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 870, 871, 877, 1042, 
1385bis, 1385quater, 1494 en 1498 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest het hoofdberoep ten dele gegrond verklaart en de vordering van 
de eiseressen, die ertoe strekte verweerster te doen veroordelen om binnen acht da
gen na de uitspraak het juiste aantal, sedert 16 december 1994 verkochte flessen Me
tropole mede te delen, zulks onder toezicht van een accountant, en haar te doen ver
oordelen tot betaling van een dwangsom van vijfmiljoen frank, afwijst op grond dat, 
"(verweerster), wat de vraag betreft of de schuldvordering zeker, vaststaand en op
eisbaar is, betwist dat het totale bedrag van de schuldvordering van de (eiseressen) 
genoemde kenmerken bezit; dat, zoals zij terecht opwerpt, een schuldvordering niet 
zeker, vaststaand en opeisbaar genoeg is wanneer, zoals te dezen, het bewijs van het 
bestaan en van het aantal andere dan de naar behoren vastgestelde overtredingen niet 
wordt geleverd door de (eiseressen) op wie in beginsel die bewijslast rust (Bergen, 3 
juni 1994, J.L.M.B., 1994, 1310); dat (de eiseressen), door te vorderen dat (ver
weerster) zou worden veroordeeld om verschillende boekhoudkundige stukken over te 
leggen, dat beginsel omkeren en uit het oog verliezen dat de beslagrechter even
tuele onderzoeksmaatregelen alleen kan bevelen teneinde nate gaan of de hoofd
verbintenis al dan niet in natura is uitgevoerd en wanneer hij uitspraak doet over la
tere zwarigheden bij de tenuitvoerlegging (J. Van Compernolle, L'astreinte, Repertoire 
notarial, dl. IIV6, p. 64, nr. 90); dat, na de vaststelling van de eerste overtredingen bij 
akten van gerechtsdeurwaarder, de gevorderde maatregel niet noodzakelijk lijkt, te 
meer daar (verweerster), zodra zij daarvan kennis droeg, de verkoop van de liti
gieuze flessen stopzette waardoor (de eiseressen) op het voornaamste punt van hun 
claim genoegdoening kregen, en de betaling van de dwangsommen slechts een bij
komstig punt daarvan was; dat uit die gegevens volgt dat de door (de eiseressen) ge
vorderde maatregel niet dient te worden bevolen", 

terwijl krachtens artikel1385quater van het Gerechtelijk Wetboek de dwangsom ver
schuldigd is zodra het door de rechter gegeven bevel wordt overtreden; de dwang
som al verschuldigd is door het enkele feit van de overtreding van de rechterlijke be
slissing waarbij de dwangsom wordt opgelegd; de schuldeiser van de dwangsom noch 
op grond van artikel 1385quater van het Gerechtelijk Wetboek noch op grond van enige 
andere wetsbepaling verplicht is zich een nieuwe titel te verschaffen; de beslag
rechter aileen in het geval dater daarover tussen de partijen betwisting bestaat, over
eenkomstig artikel 1498 van het Gerechtelijk Wetboek uitspraak client te doen over 
de vraag of de dwangsom verschuldigd is en dient na te gaan of de voorwaarden daar
toe vervuld zijn; artikel1494 van het Gerechtelijk Wetboek weliswaar het bestaan van 
een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering vereist maar niet dat het be
wijs door de schuldeiser van de dwangsom geleverd wordt ten tijde van het uitvoe
rend beslag; de schuldeiser van de dwangsom in het geval dat de schuldenaar be
twist de dwangsom verschuldigd te zijn, dient te bewijzen dat de schuldenaar de hem 
gegeven bevelen heeft overtreden; de schuldeiser van de dwangsom evenwel daar
toe alle middelen van recht, getuigenissen en vermoedens inbegrepen, kan aanwen
den en eventueel onderzoeksmaatregelen kan vorderen, die de beslagrechter kan be
velen wanneer hij overeenkomstig artikel1498 van het Gerechtelijk Wetboek uitspraak 
doet over latere zwarigheden bij de tenuitvoerlegging; de partijen moeten meewer
ken aan de bewijsvoering door, in voorkomend geval, de in hun bezit zijnde stukken 
over te leggen teneinde de waarheid aan het licht te brengen; de bewijslast niet wordt 
omgekeerd, maar er enkel toepassing wordt gemaakt van het beginsel dat de par
tijen moeten meewerken aan de bewijsvoering, wanneer van de tegenpartij de over
legging wordt geeist van de in haar bezit zijnde stukken die een ter zake doend feit 
bevatten, dat is een feit dat dienstig is en in verband staat met het litigieuze feit; 

eerste onderdeel, de eiseressen te dezen de appelrechters verzochten een onderzoeks
maatregel te bevel en teneinde aan te tonen dat verweerster het haar gegeven bevel 
tot staking niet had opgevolgd en teneinde aldus het juiste aantal begane overtre
dingen vast te stellen; het arrest op dat verzoek niet is ingegaan op grand dat de ei
seressen, door de veroordeling van verweerster tot over legging van boekhoudkun
dige stukken te vorderen, dat beginsel omkeren, en aldus beslist dat de eiseressen niet 
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over een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering beschikken; het arrest bij
gevolg aldus het algemeen beginsel volgens hetwelk de partijen moeten meewerken 
aan de bewijsvoering miskent, aangezien een vordering tot overlegging van stuk
ken geenszins een omkering van de bewijslast impliceert; het arrest derhalve de be
slissing volgens welke de eiseressen niet beschikten over een zekere, vaststaande en 
opeisbare schuldvordering, daar ze het bewijs niet leverden van het bestaan en van 
het aantal andere dan de door de gerechtsdeurwaarder naar behoren vastgestelde over
tredingen, niet naar recht verantwoordt (schending van de artikelen 1315 van het Bur
gerlijk Wetboek, 870, 871, 877, 1042, 1385bis, 1385quater, 1494 en 1498 van het Ge
rechtelijk Wetboek); 

tweede onderdeel, het arrest, nu het overweegt dat de eiseressen uit het oog ver
liezen dat de beslagrechter eventuele onderzoeksmaatregelen enkel kan bevelen om 
na te gaan of de hoofdverbintenis al dan niet in natura is uitgevoerd en wanneer hij 
uitspraak doet over latere zwarigheden bij de tenuitvoerlegging, althans impliciet be
slist dat de door de eiseressen gevorderde onderzoeksmaatregel niet ertoe strekt na 
te gaan of verweerster verzuimd heeft de hoofdverbintenis in natura uit te voeren; de 
eiseressen met hun verzoek om een onderzoeksmaatregel niet zozeer het bewijs wil
den leveren dat hun schuldvordering op verweerster zeker was, maar enkel wilden aan
tonen dat verweerster het haar gegeven bevel tot staking niet had opgevolgd en het 
juiste aantal overtredingen wilden doen vaststellen; de eiseressen weliswaar in het 
bezit waren van verschillende, door de gerechtsdeurwaarder gedane vaststellingen, 
maar die vaststellingen niet volstonden als bewijs van alle, door verweerster be
gane overtredingen; volgens de eiseressen uit het dossier wel degelijk bleek dat ver
weerster meer overtredingen had begaan dan de gerechtsdeurwaarder had vastge
steld; zij in verband met dat punt in haar conclusie het volgende aanvoerde: "om te 
beslissen dat er in beginsel een dwangsom verschuldigd is, dient de rechter aileen vast 
te stellen dat zij het aan haar gegeven en betekende bevel tot staking niet heeft op
gevolgd. Vervolgens zijn er voor de berekening ervan, enerzijds, vaststellingen van een 
gerechtsdeurwaarder voorhanden aan de hand waarvan een precies bedrag kan wor
den bepaald en, anderzijds, is er voor het overige een onderzoeksmaatregel nodig, ge
let op het feit dat (de eiseressen) het werk onmogelijk zelfkunnen doen en gelet op 
de slechte wil van (verweerster) die haar cijfers weigert mede te delen; ( ... )in strijd 
met wat de eerste rechter verklaart, nemen zowel de rechtsleer als de rechtspraak aan 
dat de beslagrechter onderzoeksmaatregelen kan bevel en, wanneer het erom gaat het 
bewijs te leveren dat het bevel tot staking niet is opgevolgd (en a fortiori wanneer het 
erom gaat het bewijs te leveren van het aantal overtredingen ( ... ); (verweerster) ver
klaart bovendien in haar conclusie dat de producten, ten tijde van de vaststellin
gen, alleen nog verkocht werden in de hypermarkten 'Cora' en dat zij in die tijd niet 
meer verkocht werden in de hypermarkten 'Match'. Zodoende geeft (verweerster) uit
drukkelijk toe dat de litigieuze producten op een gegeven ogenblik verkocht zijn in de 
hypermarkten 'Match'. Zulks toont aan dat het aantallitigieuze producten die ver
kocht werden in strijd met de vonnissen van de voorzitter van de rechtbank van koop
handel grater is dan het door de gerechtsdeurwaarders vastgestelde aantal. Bijge
volg is het nodig dat de rechter een deskundige aanwijst teneinde het juiste aantal 
:flessen 'Metropole' te kennen dat (verweerster) na 16 december 1994 in al haar win
kels (zowel Cora als Match) heeft verkocht; ( ... )De (eiseressen) vragen geen onderzoeks
maatregel om een vermoeden bevestigd te zien, maar alleen om de verkoop gedu
rende een bepaalde periode waarvan het feit zelfniet wordt betwist in cijfers te kennen''; 
het arrest bijgevolg, nu het beslist dat de door de eiseressen gevorderde onderzoeks
maatregel niet ertoe strekt nate gaan ofverweerster haar hoofdverhintenis aldan niet 
is nagekomen, ofschoon de eiseressen met hun conclusies wel degelijk een onderzoeks
maatregel wilden verkrijgen om te bewijzen dat verweerster het haar opgelegde ver
bod had overtreden en om aldus het juiste aantal van die overtredingen vast te stel
len, aan die conclusies een uitlegging geeft die onverenigbaar is met de bewoordingen 
ervan en aldus de bewijskracht ervan miskent (schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, het arrest beslist dat de gevorderde maatregel na de door de ge
rechtsdeurwaarder gedane vaststelling van de eerste overtredingen overbodig lijkt, te 
meer daar verweerster, zodra zij ervan op de hoogte was, de verkoop van de liti
gieuze fiessen stopzette waardoor de eiseressen op het voomaamste punt van hun claim 
genoegdoening kregen en de betaling van de dwangsommen slechts een bijkomstig punt 
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daarvan was; de dwangsom, eenmaal verbeurd, overeenkomstig artikel 1385quater van 
het Gerechtelijk Wetboek ten volle toekomt aan de partij die de veroordeling heeft ver
kregen, dat wil zeggen eenmaal de overtreding is begaan; de dwangsom weliswaar een 
bijkomende veroordeling is in die zin dat zij afhangt van het bestaan van een hoofd
veroordeling, maar dat zij tevens definitief is in die zin dat als, na de betekening van 
de beslissing waarbij ze wordt opgelegd, de in die beslissing bepaalde voorwaarden ver
vuld zijn, de dwangsom ten volle verschuldigd is voor de periode van de overtre
ding, zelfs als de schuldenaar van de dwangsom achteraf de hoofdveroordeling uit
voert; het loutere feit dat na verschillende, door de gerechtsdeurwaarder gedane 
vaststellingen van overtredingen, de schuldenaar van de dwangsom het rechterlijk be
vel niet opnieuw heeft overtreden geenszins tot gevolg heeft dat de schuldenaar vrijuit 
gaat voor de overtredingen die hij voor die vaststellingen heeft begaan; de eiseres
sen te dezen aan de hand van de op hun verzoek door de gerechtsdeurwaarder ge
dane vaststellingen betoogden dat gebleken was dat verweerster het bevel had over
treden en, ten einde het juiste aantal overtredingen te kennen, vroegen dat verweerster 
de boekhoudkundige stukken zou overleggen voor de periode van na 16 december 1994; 
het arrest in de uiteenzetting van de feiten en de standpunten van de partijen uit
drukkelijk vaststelt dat de gerechtsdeurwaarder die vaststellingen had gedaan tus
sen 28 februari 1995 en 5 april 1995 ; ook al zou verweerster de verkoop van de fles
sen "Metropole" hebben stopgezet na die vaststellingen, dat is na 28 februari 1995, zulks 
daarom niet noodzakelijk uitsluit dat zij voordien geen flessen "Metropole" had ver
kocht en dat bijgevolg, met toepassing van het bovenaangehaalde artikel 1385qua
ter, een dwangsom voor die periode verschuldigd was; het arrest bijgevolg, nu het over
weegt dat de gevorderde onderzoeksmaatregel overbodig lijkt omdat verweerster de 
verkoop van de litigieuze flessen had stopgezet na de eerste vaststellingen door de ge
rechtsdeurwaarder, dat is na 28 februari 1995, en de eiseressen aldus op het voor
naamste punt van hun claim genoegdoening hadden gekregen, zonder dat het even
wel naging ofverweerster voor de door de gerechtsdeurwaarder gedane vaststellingen 
van de eerste overtredingen, dat is voor 28 februari 1995, het in de vonnissen van 6 
mei 1991 en 11 april1994 vervatte bevel had opgevolgd, aldus artikel1385quater van 
het Gerechtelijk Wetboek schendt en de beslissing om de door de eiseressen gevor
derde onderzoeksmaatregel niet te bevelen niet naar recht verantwoordt (scherr
ding van artikel 877 van het Gerechtelijk Wetboek) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 1385quater van het Gerechtelijk Wetboek be
paalt dat de partij die de veroordeling heeft verkregen de dwangsom ten uit
voer kan leggen krachtens de titel waarbij zij is vastgesteld; 

Dat uit die bepaling, zoals zij moet worden begrepen in het licht van de 
uitlegging die het Benelux-Gerechtshof in zijn in de zaak N82/8 gewezen ar
rest van 14 april1983 aan artikel 3 van de eenvormige wet op de dwang
som gegeven heeft, volgt dat de verschuldigdheid van de dwangsom haar 
grondslag vindt in de rechterlijke uitspraak waarbij zij is opgelegd, en dat 
op grand van die uitspraak, wanneer na de betekening ervan aan de in de 
uitspraak aangegeven voorwaarden wordt voldaan, de dwangsom ten valle 
verschuldigd is en zonder nieuwe rechterlijke uitspraak kan worden ten
uitvoer gelegd; 

Dat in geval van zwarigheden bij de tenuitvoerlegging het krachtens ar
tikel 1498 van het Gerechtelijk Wetboek aan de beslagrechter staat uit te rna
ken of de voorwaarden voor de dwangsom vervuld zijn; 

Overwegende dat het bewijs dat die voorwaarden vervuld zijn welis
waar moet worden geleverd door de partij die de tenuitvoerlegging van de 
dwangsom vordert, geen enkele wetsbepaling terzake het gebruik van de 
bewijsmiddelen van gemeen recht beperkt; 

Overwegende dat het arrest, nu het de weigering om de door de eiseres
sen gevorderde onderzoeksmaatregel te bevelen hierop grondt dat zulks zou 
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neerkomen op een omkering van de op hen rustende bewijslast, de in het on
derdeel aangegeven wetsbepalingen en algemeen rechtsbeginsel schendt; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat de eiseressen in de in dit onderdeel weergegeven con
clusie vorderden dat een onderzoeksmaatregel zou worden bevolen ten
einde het juiste aantal na 16 december 1994 begane overtredingen vast te 
stellen; 

Dat het arrest die vordering afWijst op grand "dat (de eiseressen) uit het 
oog verliezen dat de beslagrechter eventuele onderzoeksmaatregelen en
kel kan bevelen teneinde na te gaan of de hoofdverbintenis al dan niet in na
tura is uitgevoerd"; dat het beslist dat zulks niet de strekking is van de door 
de eiseressen gevorderde onderzoeksmaatregel; 

Dat het aldus de bewijskracht van de bovengenoemde conclusies van de 
eiseressen miskent door er een uitlegging aan te geven die onverenigbaar is 
met de bewoordingen ervan; 

Wat het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de overtredingen die het voor be
wezen houdt zijn vastgesteld in de door de gerechtsdeurwaarder tussen 28 
februari en 5 april 1995 opgemaakte processen-verbaal; 

Dat het arrest, nu het overweegt "dat de gevorderde (onderzoeks)maatregel 
na de door de gerechtsdeurwaarder gedane vaststelling van de eerste over
tredingen overbodig lijkt, te meer daar (verweerster), zodra ze daarvan op 
de hoogte was, de verkoop van de litigieuze flessen stopzette", de beslis
sing om die maatregel niet te bevelen, in zoverre zij ertoe strekte het be
staan vast te stellen van overtredingen die zijn begaan voor de eerste, door 
de gerechtsdeurwaarder gedane vaststellingen, niet naar recht verant
woordt; 

Dat elk onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het afwij
zend beschikt op het gedeelte van de vordering van de eiseressen dat 1.425.000 
frank te hoven gaat en uitspraak doet over de kosten; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de 
feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Be
roep te Brussel. 

25 september 2000 - 38 kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - \kr
slaggever : de h. Storck- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat
generaal - Advocaat : mr. N elissen Grade. 
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3e KAMER - 25 september 2000 

1 o OPENBAAR DOMEIN - GOEDEREN - HANDELSHUUR 
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2° HUUR VAN GOEDEREN- HANDELSHUUR- ALGEMEEN- GOEDEREN- OPENBAAR 
DOMEIN. 

1 o en 2° Goederen die tot het openbaar dome in behoren, kunnen niet in huur wor
den gegeven en komen dus niet voor handelshuur in aanmerking (1). (Artt. 537, 538 
en 1128 B.W.) 

(PHOTO LABO EXPRESS N.V. T. EUROSTATION N.V.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.99.0385.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 12 mei 1999 in hoger be
roep gewezen door de Rechtbank van Koophandel te Brussel; 

Gelet op de beschikking d.d. 30 juni 2000 van de eerste voorzitter waar
bij de zaak naar de derde kamer wordt verwezen; 

Over het eerste middel: schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 537, 1712 
van het Burgerlijk Wetboek, 1, 2, 3, 12 van de wet van 30 april 1951 waarbij een af
deling 2bis wordt ingevoegd in Hoofdstuk II van titel VIII van hoek III van het Bur
gerlijk Wetboek, houdende regels betreffende de handelshuur in het bijzonder, en 1134 
van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis, bij de uitspraak over de oorspronkelijke vordering van 
eiseres waarmee zij in hoofdzaak de nietigheid wil doen vaststellen van de opzeg
ging met een opzeggingstermijn van drie maanden die haar op 26 januari 1998 door 
verweerster ter kennis was gebracht, en over de oorspronkelijke tegenvordering van 
verweerster waarmee zij in hoofdzaak de geldigheid van voornoemde opzegging wilde 
doen vaststellen, beslist dat de eerste vordering niet gegrond en de tweede vorde
ring ten dele gegrond is, en zulks met name op de volgende gronden: "dat de Natio
nale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (N.M.B.S.) in een brief van 22 juni 1998 
aan (verweerster) vroeg om de door (eiseres) ingenomen standplaats vrij te maken om 
zo een betere doorgang en orientatie van de reizigers in de middengang van het sta
tion mogelijk te maken; ( ... ) dat de litigieuze te beslechten vraag in werkelijkheid be
trekking heeft op de aard van de overeenkomst die op 10 november 1995 tussen de par
tijen is gesloten en op de geldigheid van de opzegging die (verweerster) in haar brief 
van 26 januari 1998 heeft gegeven; (dat) (verweerster), wat betreft de aard van de over
eenkomst die op 10 november 1995 tussen de partijen is gesloten, staande houdt dat 
het een overheidsconcessie op het openbaar domein betreft; dat (eiseres) wat haar be
treft, in ondergeschikte orde, het stand punt verdedigt dat er een handelshuurover
eenkomst bestaat, aangezien de litigieuze standplaats, volgens haar, op het prive
domein van de N.M.B.S.ligt en dater daarover een beslissing tot buitengebruikstelling 
genomen diende te worden; (dat) er dus moet worden nagegaan of de door (eiseres) in
genomen standplaats tot het prive-domein dan wel tot het openbaar domein van de 
Staat behoort, met de daaraan verbonden gevolgen; (dat) de goederen van het open
baar domein omschreven kunnen worden 'als niet alleen de goederen die recht
streeks tot eenieders gebruik worden aangewend, maar als die welke, wegens hun be
stemming of hun natuurlijke ligging ofwegens hun inrichting, noodzakelijkerwijs voor 
een openbare dienst worden aangewend en tevens als die welke vobr de werking van 
de openbare dienst onontbeerlijk worden geacht'; (dat) in casu de door (eiseres) in-

(1) Cass., 4 jan. 1974 (A. C., 1974, 486); 2 sept. 1982, A.R. 6565, nr. 1; Zie Cass., 26 dec. 1890 
(Bull. en Pas. 1891, I, 31) met concl. proc.-gen. Mesdach deter Kiele; 5 maart 1896 (ibid. 1896, 
I, 104) met concl. proc.-gen. Mesdach deter Kiele; 9 maart 1950 (ibid. 1950, I, 485); 27 mei 1983, 
A.R. 3622, nr. 534; H. DE PAGE, Traite elementaire de droit civil belge, dl. IV, 3e uitg., Brussel, 1972, 
nr. 491 en dl. V, 2e uitg., Brussel, 1975, nrs. 814 en 815. 
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genomen standplaats in de middengang van het station Brussel Zuid ligt, ter hoogte 
van de zijgang die uitgeeft op de Overdekte Straat; (dat) zij daar een stand heeft op
getrokken; het evenwel vaststaat dat de spoorwegen en hun aanhorigheden, inclu
sief de stations, tot het openbaar domein behoren; (dat) niet staande kan worden ge
houden dat de middengang van het station Brussel Zuid niet onontbeerlijk zou zijn 
voor de werking van de openbare dienst, aangezien via die gang de perrons en de H.S.T.
terminal bereikt kunnen worden en hij een verplichte doorgangszone is voor de ge
bruikers van de N.M.B.S.; (dat) (eiseres) ook beweert dat de N.M.B.S. het in conces
sie gegeven goed uit haar openbaar domein heeft weggehaald door aan (verweerster) 
voor een maximale duur het alleenrecht van de commerciele exploitatie van het sta
tion en van de H.S.T.-terminal te verlenen; (dat) zij zich beroept op een vonnis van 9 
november 1995 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brusselluidens hetwelk de 
concessie- en subconcessieovereenkomsten betreffende handelsruimten binnen het open
baar domein van het metro- en pre-metronet onder toepassing van de wet van 30 april 
1951 op de handelshuurovereenkomsten vallen; (dat) die analyse in casu niet op
gaat, niet aileen omdat de bevoegde overheid nooit uitdrukkelijk beslist heeft dat de 
door (eiseres) ingenomen standplaats aan haar oorspronkelijke bestemming werd ont
trokken, maar ook omdat de N.M.B.S. nooit enige handeling heeft verricht die nood
zakelijkerwijs het bestaan van een dergelijke beslissing onderstelt; (dat) de toestem
ming tot het gebruik oftot het in concessie geven van het litigieuze goed geen beslissing 
tot buitengebruikstelling is; dat integendeel uit het onderzoek van de algemene con
text van dit geschil, meer bepaald het bestaan van een algemeen project om van Brus
sel Zuid een station voor binnenlandse lijnen en een H.S.T.-station te maken met een 
speciale zone voor commerciele standplaatsen in duurzame materialen en om aile stands 
uit de middengang te verwijderen, blijkt dat de N.M.B.S. aldus opnieuw beklem
toond heeft dat die gang tot het openbaar domein behoort; (dat) dus geenszins be
wezen is dater een beslissing is genomen om de door (eiseres) ingenomen stand
plaats buiten gebruik te stellen; (dat) het feit dat de algemene concessie aan 
(verweerster) is toegekend voor een eventueel in de tijd beperkte duur, geenszins in 
tegenspraak is met het feit dat het in concessie gegeven goed tot het openbaar do
mein behoort; (dat) uit die analyse volgt dat de litigieuze standplaats op het open
baar domein ligt zodat ze niet kan worden verhuurd, wegens het onbeschikbaar ka
rakter van het openbaar domein dat steeds ten dienste van het algemeen belang moet 
blijven; (dat) (eiseres) vervolgens aanvoert dat (verweerster), aangezien zij een pri
vaatrechtelijk rechtspersoon is, geen aanspraak kan maken op een regeling die af
wijkt van het gemeen recht en evenmin een administratief concessiecontract kan slui
ten; (dat) in dat verband vaststaat dat de algemene concessie door de N.M.B.S., een 
autonoom overheidsbedrijf aan wie de wet opdrachten van openbare dienst toever
trouwt, aan (verweerster) is toegekend; (dat) de omstandigheid dat (verweerster) een 
prive-persoon is die niet beschikt over het overheidsgezag niet relevant is, in zo
verre de bijzondere regeling voor de Iitigieuze standplaats gewettigd is omdat zij tot 
het openbaar domein behoort; (dat) aldus, wanneer een handelaar, die concessiehou
der is van een standplaats in het openbaar domein, aan een andere handelaar te
gen vergoeding het genot van die standplaats verleent, die overeenkomst, evenmin als 
de concessie zelf, niet als een verhuring van een onroerend goed kan worden aange
merkt, aangezien het openbaar domein niet verhuurd kan worden; (dat) het door (ei
seres) aangevoerde feit dat (verweerster) haar hoger beroep voor deze rechtbank heeft 
ingesteld geenszins die analyse tegenspreekt, die overigens niet aileen door de in
houd van de aanhef van de litigieuze overeenkomst en de bewoordingen in de tekst 
zelfvan de overeenkomst, namelijk de woorden 'concessie' en 'vergoeding' wordt be
vestigd, maar ook door het feit dat B., gedelegeerd bestuurder van (eiseres), in 1990 
met de N.M.B.S. een concessieovereenkomst heeft gesloten voor een stand in het mid
den van de zijgang van het station Brussel Zuid, zonder dat die omschrijving ooit ter 
discussie stond; (dat) overigens niet wordt betwist dat laatstgenoemde aanvaardde dat 
de oorspronkelijke standplaats werd gewijzigd wegens de noodwendigheden van de 
openbare dienst van het station ten gevolge van de werken in 1992; (dat) gelet op het 
voorgaande, de litigieuze overeenkomst als een subconcessie op het openbaar do
mein aangemerkt moet worden en niet, zoals de eerste rechter heeft gedaan, als een 
handelshuurovereenkomst", 

terwijl, eerste onderdeel, artikel1 van de wet van 30 april1951 betreffende de 
handelshuur bepaalt dat "de bepalingen van deze afdeling van toepassing zijn op de 
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huur van onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen die, (. .. ) uit
drukkelijk of stilzwijgend vanaf de ingenottreding van de huurder, (. .. ) door de huur
der of door een onderhuurder in hoofdzaak gebruikt worden voor het uitoefenen van 
een kleinhandel of voor het bedrijf van een ambachtsman die rechtstreeks in con
tact staat met het publiek''; artikel2, 2°, van die wet bepaalt dat "de bepalingen van 
deze afdeling evenwel niet van toepassing zijn op (. .. ) de huur van onroerende goe
deren of gedeelten van onroerende goederen die van de grondbelasting zijn ontsla
gen ofvrijgesteld krachtens artikel4, § 2, van de wet van 7 maart 1924, gewijzigd bij 
artikel 2 van de wet van 13 juli 1930"; de in de twee laatstgenoemde wetten ver
vatte regels opgeheven zijn en vervangen door het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen, dat achtereenvolgens is opgenomen in de wet van 20 november 1962, de wet 
van 19 juli 1979 en het koninklijk besluit van 10 april 1992, bevestigd bij de wet van 
12 juni 1992, en lui dens artikel 253, 3°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen 1992, "van de onroerende voorheffing vrijgesteld wordt (. .. ) het kadastraal inko
men van onroerende goederen die de aard van nationale domeingoederen hebben, op 
zichzelfniets opbrengen en voor een algemene dienst ofvoor een dienst van alge
meen nut worden gebruikt; de vrijstelling is van de drie voorwaarden samen afhan
kelijk"; daaruit volgt dat de drie net vermelde voorwaarden vervuld moesten zijn op 
het tijdstip waarop de overeenkomst die het genot van de litigieuze handelsstandplaats 
aan eiseres verleende, werd gesloten opdat die overeenkomst niet onder de dwin
gende bepalingen van de wet van 30 april 1951 zou vallen; uit de vaststellingen van 
het bestreden vonnis volgt dat de N.M.B.S., enerzijds, aan verweerster een conces
sie van het openbaar domein heeft verleend voor "het alleenrecht van de commer
cii\le exploitatie van alle ruimten van het station Brussel Zuid" en dat het bestre
den vonnis, anderzijds, vaststelt dat eiseres en verweerster op 10 november 1995 een 
overeenkomst voor onbepaalde duur, genaamd "Concessiecontract nr. 001", hebben ge
sloten die op 1 januari 1996 inging, mits een maandelijkse bijdrage van 60.000 frank 
zonder BTW werd betaald, en dat, in de aanhefvan de overeenkomst, uiteengezet wordt 
dat "verweerster van de N.M.B.S. de algemene exclusieve concessie heeft verkregen 
voor de commerciiHe exploitatie van het station Brussel Zuid (. .. ); (dat) de N.M.B.S. 
haar gemachtigd heeft om jegens derden als concessieverlener op te treden, met dien 
verstande (dat) zij aan de voornoemde derden niet meer rechten mag verlenen dan zij 
er zelfheeft in het raam van een overeenkomst met de N.M.B.S."; artikel2 van de over
eenkomst preciseert dat "ingeval tijdens de looptiid van de overeenkomst een stand
plaats zou worden gewijzigd ten gevolge van de WPrken die thans in het station Brus
sel Zuid aan de gang zijn, de concessieverlener zich ertoe verbindt een vervangende 
standplaats toe te kennen met dezelfde oppervlakte als de oorspronkelijke stand
plaats, met dien verstande dat de nieuwe standplaats voor het clienteel even zicht
baar en toegankelijk moet zijn als de oorspronkelijke standplaats"; de overeen
komst eveneens bepaalt dat de partijen ze "voortijdig" kunnen beeindigen met 
inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden, "waarbij beide par
tijen afstand doen van elke vergoeding als tegenprestatie voor de voortijdige beein
diging van de overeenkomst" (artikel5, 2°); artikel 7 uitdrukkelijk de toepassing van 
de Handelshuurwet van 30 april1951 uitsluit; het bestreden vonnis aldus in feite vast
stelt dat die overeenkomst eiseres, tegen betaling, het genot verleent van een voor haar 
clienteel toegankelijk gedeelte van een onroerend goed, en aldus vaststelt dat vol
daan is aan de voorwaarden van artikel1 van de wet van 30 april1951 om van de over
eenkomst een handelshuurovereenkomst te maken, zonder dat de partijen daaraan 
iets kunnen doen; het bestreden vonnis, anderzijds, vaststelt dat het gedeelte van het 
onroerend goed waarvan het genot aan eiseres was toegekend, op het tijdstip van de 
overeenkomst de haar ten laste gelegde inkomsten opleverde en dus wel degelijk iets 
opbracht, en dat genoemd gedeelte van het onroerend goed, doordat het ter beschik
king van eiseres was gesteld voor haar handelsactiviteit, niet voor een algemene dienst 
of voor een dienst van openbaar belang werd aangewend; daaruit volgt dat het be
streden vonnis, door louter op grond dat het onroerend goed waarop de overeen
komst betrekking had ten tijde van de overeenkomst tot het openbaar domein be
hoorde, te beslissen dat de litigieuze overeenkomst niet onderworpen was aan de 
Handelshuurwet van 30 april1951, zonder vast te stellen dat voldaan was aan de twee 
overige voorwaarden die vereist zijn door artikel2, 2°, van de wet van 30 april1951 
dat refereert aan de fiscale bepalingen die thans vervat zijn in artikel253, 3°, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, die wetsbepaling schendt; 

T 
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tweede onderdeel, enerzijds, de artikelen 537 en 1712 van het Burgerlijk Wet
hoek, luidens welke goederen die tot het openbaar domein behoren, aan bijzondere re
glementen onderworpen zijn, niet beletten dat de concessiehouder, wanneer die goe
deren tot een overheidsconcessie behoren, m.b.t. die goederen huurovereenkomsten sluit 
die onder de regeling vallen van de artikelen 1712 en volgende van het Burgerlijk Wet
hoek betreffende de huur van goederen, meer bepaald van de Handelshuurwet van 30 
april1951, metals enige uitzondering dat het bij overeenkomst aan de huurder toe
gekende genot beeindigd wordt om redenen van algemeen belang die door de be
voegde openbare overheid, in casu de oorspronkelijke concessieverlener, worden be
oordeeld; anderzijds, artikel 1 van de bij de wet van 29 juni 1955 gewijzigde 
Handelshuurwet van 30 april1951, dat een dwingende bepaling is zodat daarvan af
wijkende overeenkomsten nietig zijn, bepaalt dat "de bepalingen van deze afdeling van 
toepassing zijn op de huur van onroerende goederen of gedeelten van onroerende goe
deren die uitdrukkelijk of stilzwijgend vanaf de ingenottreding van de huurder, ( ... ) door 
de huurder of door een onderhuurder in hoofdzaak gebruikt worden voor het uitoe
fenen van een kleinhandel of voor het bedrijf van een ambachtsman die recht
streeks in contact staat met het publiek"; artikel 2 van dezelfde wet een beper
kende opsomming geeft van de soorten huur die niet onder de bepalingen van de 
voornoemde afdeling vallen; artikel 3 van die wet bepaalt dat de duur van de huur niet 
korter mag zijn dan negen jaren en artikel12 bepaalt dat vervroegde beeindiging ai
leen mogelijk is in de door dat artikel bedoelde omstandigheden; het bestreden von
nis, enerzijds, vaststelt dat de N.M.B.S. aan verweerster een concessie van open
baar domein heeft toegestaan die betrekking heeft op "het alleenrecht van de 
commerciele exploitatie van alle ruimten van het station Brussel Zuid"; het bestre
den vonnis, anderzijds, vaststelt dat eiseres en verweerster op 10 november 1995 een 
overeenkomst voor onbepaalde duur, genaamd "Concessiecontract nr. 001", hebben ge
sloten die op 1 januari 1996 inging, mits een maandelijkse bijdrage van 60.000 frank 
zonder BTW werd betaald; in de aanhefvan de overeenkomst uiteengezet wordt dat 
"verweerster van de N.M.B.S. de algemene exclusieve concessie heeft verkregen voor 
de commerciele exploitatie van het station Brussel Zuid ( ... );de N.M.B.S. (haar) ge
machtigd heeft om jegens derden als concessieverlener op te treden, met dien ver
stande dat (zij) aan de voornoemde derden niet meer rechten mag verlenen dan zij er 
zelfheeft in het raam van een overeenkomst met de N.M.B.S."; artikel2 van de over
eenkomst preciseert dat "ingeval tijdens de looptijd van de overeenkomst een stand
plaats zou worden gewijzigd ten gevolge van de werken die thans in het station Brus
sel Zuid aan de gang zijn, de concessieverlener zich ertoe verbindt een vervangende 
standplaats toe te kennen met dezelfde oppervlakte als de oorspronkelijke stand
plaats, met dien verstande dat de nieuwe standplaats voor het clienteel even zicht
baar en toegankelijk moet zijn als de oorspronkelijke standplaats"; de overeen
komst eveneens bepaalt dat de partijen ze "voortijdig" kunnen beeindigen met 
inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden, "waarbij beide partijen 
afstand doen van elke vergoeding als tegenprestatie voor de voortijdige beeindiging van 
de overeenkomst" (artikel 5, 2°) en artikel 7 uitdrukkelijk de toepassing van de Handels
huurwet van 30 april 1951 uitsluit; het bestreden vonnis aldus in feite vaststelt dat 
die overeenkomst eiseres, tegen betaling, het genot verleent van een voor haar clien
teel toegankelijk gedeelte van een onroerend goed, en aldus vaststelt dat voldaan is 
aan de voorwaarden van artikel1 van de wet van 30 april 1951 om van de overeen
komst een handelshuurovereenkomst te maken, zonder dat de partijen daaraan iets 
kunnen doen; de omstandigheid dat het aldus verhuurde goed tot het openbaar do
mein behoort weliswaar kan rechtvaardigen dat, in zoverre het algemeen belang zulks 
vereist, wordt afgeweken van de duur van de handelshuur, die in artikel 3, eerste lid, 
van de wet van 30 april1951 vastgesteld wordt op negen jaar, maar niet dat die wet 
voor het overige niet wordt toegepast; het bestreden vonnis niet vaststelt dat de 
N.M.B.S., concessiehouder (lees : concessiegever), bij een uitdrukkelijke, aan de op
zegging voorafgaande, akte verweerster zou gemeld hebben dat eiseres, in het alge
meen belang, de standplaats die haar bij overeenkomst was toegekend, niet !anger mocht 
innemen, zodat verweerster op haar beurt en ter uitvoering van de eerdere wils
uiting, verplicht zou zijn geweest die standplaats vrij te maken en dus de handels
huurovereenkomst te ontbinden zonder inachtneming van de duur van negen jaar, be
doeld in artikel 3, eerste lid, van de wet van 30 april 1951; het bestreden vonnis 
integendeel vaststelt dat die wilsuiting pas van 22 juni 1998 dateert, dus na de op
zegging van 26 januari 1998; het bestreden vonnis derhalve, daar het beslist dat over 
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de standplaats waarvan het genot bij overeenkomst aan eiseres is toegekend, geen 
huurovereenkomst, met name geen handelshuurovereenkomst kon worden geslo
ten, omdat ze tot het openbaar domein behoort, en daar het op die grond beslist dat 
de voortijdige o_pzegging door verweerster geldig is hoewel die opzegging strijdig is met 
de dwingende bepaling van artikel 3 van de Randelshuurwet, de in het middel aan
gewezen wetsbepalingen, met uitzondering van artikel149 van de Grondwet, schendt 
en met name de verbindende kracht van de overeenkomst miskent (artikel 1134 van 
het Burgerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, eiseres in haar samenvattende conclusie die regelmatig voor de 
appelrechters is neergelegd, het volgende had vermeld: "De N.M.B.S. heeft (ver
weerster) bepaalde rechten in concessie gegeven en laatstgenoemde wijst erop dat zij 
aan derden niet meer rechten mag toekennen dan zij zelf heeft. (Eiseres) vraagt niet 
aan (verweerster) om haar meer rechten toe te kennen dan zij heeft, maar vraagt dat 
(verweerster) geen misbruik zou maken van haar toestand als zogenaamde 'conces
siehouder' om de precaire toestand van de zogenaamde 'ondergeschikte concessie
houders' te benadrukken en te verzwaren door het toevoegen van gronden tot beein
diging die volledig losstaan van de beslissingen van de N.M.B.S. en dus van de vereisten 
van de openbare dienst. De beeindiging van de 'concessie' van (eiseres) is niet het ge
volg van een door de N.M.B.S. opgelegde beslissing, maar is enkel gebeurd omdat (ver
weerster) voor een fotolaboratorium een andere plaats in het winkelcentrum wilde vin
den. Ret gemeen verbintenissenrecht volgens hetwelk de kwestieuze overeenkomst een 
handelshuur is, moet dus worden toegepast. Niets belet (verweerster) in haar huurover
eenkomst te vermelden dat de handelshuurovereenkomst tussen prive-partijen, nu ver
weerster niet meer rechten mag toekennen dan zij zelf bezit, een ontbindend be
ding bevat m.b.t. de voortijdige, door de N.M.B.S. besliste, beeindiging van de concessie. 
Ret beroepen vonnis past die beginselen exact toe : 'Dat aldus, hoewel het open
baar domein, volgens verweerster, niet mag worden verhuurd, die bewering enkel op
gaat in zoverre de openbare dienst die dat openbaar domein exploiteert, ernstig in zijn 
handelingen zou worden belemmerd ( ... )'. Derhalve is de wetgeving op de handels
huur hier van toepassing en die toepassing kan enkel beperkt worden ingeval de open
bare dienst, die het betrokken domein (in de veronderstelling dat het openbaar is -
wat niet het geval is) exploiteert, in zijn optreden wordt belemmerd. In elk geval mag 
(verweerster), aangezien zij geen openbare dienst uitoefent, niet op eigen initiatief af
wijken van de Randelshuurwet. Een privaatrechtelijk rechtspersoon mag immers niet, 
voor zijn eigen voordeel en door eigen redenen aan te voeren een precaire toestand 
sche_ppen die exclusiefvoorbehouden is aan openbare diensten. Anders kent men uit
zonderlijke voordelen toe aan een privaatrechtelijk rechtspersoon die in een louter com
merciele en private context handelt"; het bestreden vonnis, in de bovenstaande mo
tivering, enkel vaststelt dat er, volgens verweerster, uit de vereisten van de openbare 
dienst afgeleide redenen zouden bestaan die verantwoorden dat eiseres niet langer de 
standplaats mag innemen waarvan het genot haar bij overeenkomst was toege
kend, en voorts vaststelt dat de N.M.B.S. voor het eerst op 22 juni 1998, verweerster 
uitdrukkelijk gevraagd heeft dat zij de standplaats van eiseres zou vrijmaken om een 
vlotte doorgang van de reizigers mogelijk te maken; het bestreden vonnis aldus niet 
antwoordt op de conclusie van eiseres ten betoge dat de opzegging van 26 januari 1998 
niet ingegeven was door de vorige beslissing die aileen de N.M.B.S. kon nemen, om 
wegens redenen van algemeen belang een einde te maken aan de litigieuze inne
ming van de standplaats; daaruit volgt dat het bestreden vonnis, aangezien het wei
gert de litigieuze overeenkomst als een handelshuur te omschrijven zonder te ant
woorden op de conclusie van eiseres die, op grond van de hierboven uiteengezette 
motivering, staande hield dat de overeenkomst een handelshuurovereenkomst was die 
enkel op grond van een voorafgaande beslissing van de concessiegevende overheid voor
tijdig mocht worden beeindigd, de conclusie van eiseres onbeantwoord laat en het be
streden vonnis, aangezien dat gebrek aan antwoord gelijkstaat met een gebrek aan 
redengeving, artikel 149 van de Grondwet schendt : 

Wat het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het bestreden vonnis bevestigt dat "de litigieuze stand
plaats op het openbaar domein ligt zodat ze niet kan worden verhuurd, we
gens het onbeschikbaar karakter van het openbaar domein dat steeds ten 

---..-~--------
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dienste van het algemeen belang moet blijven" en vervolgens vermeldt dat 
"de omstandigheid dat (verweerster) een prive-persoon is die niet beschikt 
over het overheidsgezag niet relevant is, in zoverre de bijzondere regeling voor 
d(ie) standplaats gewettigd is omdat zij tot het openbaar domein behoort; (dat) 
aldus, wanneer een handelaar, die concessiehouder is van een standplaats 
in het openbaar domein, aan een andere handelaar tegen vergoeding het ge
not van die standplaats verleent, die overeenkomst, evenmin als de conces
sie zelf, niet als een verhuring van een onroerend goed kan worden aange
merkt (. .. ); (dat) de litigieuze overeenkomst als een subconcessie op het 
openbaar domein aangemerkt moet worden en niet als een handels
huurovereenkomst"; 

Dat het aldus de in dit onderdeel weergegeven conclusie van eiseres be-
antwoordt door ze tegen te spreken; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist; 

Wat het eerste en tweede onderdeel betreft: 

Overwegende dat het bestreden vonnis, zonder dienaangaande bekriti
seerd te worden, beslist dat de standplaats waarover de partijen een over
eenkomst hebben gesloten, tot het openbaar domein behoort; 

Overwegende dat goederen van het openbaar domein, aangezien ze tot een
ieders gebruik bestemd zijn, buiten de handel vallen en niemand, bij over
eenkomst of door usucapio op die goederen een: privaat recht kan verwer
ven dat genoemd gebruik zou kunnen belemmeren en afbreuk doen aan het 
recht van de openbare overheid om het te allen tijde volgens de behoeften en 
het belang van aile burgers te regelen en te wijzigen; 

Dat die goederen derhalve niet in huur kunnen worden gegeven en der
halve niet voor handelshuur in aanmerking komen; 

Overwegende dat, enerzijds, artikel 2, 2°, van de Handelshuurwet van 30 
april1951 enkel beoogt de daarin omschreven onroerende goederen bui
ten de toepassing van die wet te doen vallen, maar geen afbreuk doet aan 
de regel dat goederen die tot het openbaar domein behoren, niet in huur kun
nen wordengegeven; 

Dat anderzijds, het verbod om die goederen in huur te geven, omdat ze voor 
openbaar gebruik bestemd zijn, blijft bestaan wanneer ze het voorwerp zijn 
van een overheidsconcessie en door de concessiehouder in acht moet wor
den genomen; 

Overwegende dat het bestreden vonnis dat, met de in het antwoord op het 
derde onderdeel weergegeven motivering, die beginselen exact toepast, geen 
enkele van de aangevoerde wetsbepalingen schendt; 

Dat die onderdelen falen naar recht; 

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

25 september 2000 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Ver
slaggever : de h. Storck- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Mahieu en Simont. 
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Nr. 492 

28 KAMER - 26 september 2000 

GERECHTSKOSTEN - STRAFZAKEN -PROCEDURE IN CASSATIE - CASSATlEBEROEP TE
GEN DE BESLlSSlNG OP DE STRAFVORDERING TEGEN ElSER- OVERLlJDEN VAN DE BEKLAAGDE, 
ElSER IN CASSATlE - GEVOLG. 

Wanneer de voorziening in strafzaken ten gevolge van het overlijden van de veroor
deelde, eiser in cassatie, geen bestaansreden meer heeft en het Hof voor recht zegt dat 
de bestreden beslissing zonder uitwerking blijft wat de veroordeling van de eiser op 
de strafvordering betreft, laat het de kosten van de voorziening van eiser ten laste van 
de Staat (1). (Artt. 436 Sv.; 20 wet 17 april 1878.) 

(Q ... E.A. T. C ... ) 

ARREST 

(A.R. P.98.104l.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 16 juni 1998 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent; 

I. Op de voorziening van G.Q.: 
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de strafvor

dering: 
Overwegende dat uit een uittreksel van een overlijdensakte, afgeleverd door 

de ambtenaar van de burgerlijke stand te Zulte, blijkt dat eiser op 7 sep
tember 1999 overleden is; 

Overwegende dat de voorziening ten gevolge van het overlijden van de ver
oordeelde geen bestaansreden meer heeft; 

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

Overwegende dat Mr. Francis Carron, advocaat bij de balie te Brugge, bij 
akte van 23 september 1998 namens eiser zonder berusting afstand van de 
voorziening doet; 

II. Op de voorziening van Mercator & Noordstar N.V.: 
Overwegende dat Mr. Jan Van Crombrugge, advocaat bij de balie te Gent, 

namens eiseres zonder berusting afstand van de voorziening doet; 

Om die redenen, verleent akte van de afstanden; zegt voor recht dat het 
bestreden vonnis zonder uitwerking blijft wat de veroordeling van de eiser 
Q. op de strafvordering betreft; beveelt dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het bestreden vonnis; veroordeelt eiseres in de 
kosten van haar voorziening; laat de kosten van de voorziening van eiser ten 
laste van de Staat. 

26 september 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, 
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. F. Carron, Brugge, en J. Van Crombrugge, Gent. 

(1) Zie Cass., 18 sept. 1990, AR 4541, nr. 31. 
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26 KAMER - 26 september 2000 

1 o RECHTSPERSOONLIJKHEID- AKTE VAN RECHTSPLEGING NAMENS DE RECHTSPER
SOON- BURGERLIJKE-PARTIJSTELLING- RECHT VAN DE PARTIJ TEGEN WIE DE AKTE WORDT 
AANGEVOERD- MEDEDELING VAN DE IDENTITEIT VAN DE NATUURLIJKE PERSONEN DIE 
DE ORGANEN VAN DE RECHTSPERSOON ZIJN- ONTVANKELIJKHEID VAN DE BURGER
LIJKE-PARTIJSTELLING- DRAAGWIJDTE. 

2° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- BURGERUJKE-PARTIJSTELLING NAMENS EEN 
RECHTSPERSOON- RECHT VAN DE PARTIJ TEGEN WIE DE BURGERLIJKE-PARTIJSTELLING GE
RICHT IS- MEDEDELING VAN DE IDENTITEIT VAN DE NATUURLIJKE PERSONEN DIE DE ORGA
NEN VAN DE RECHTSPERSOON ZIJN - ONTVANKELIJKHEID VAN DE BURGERLIJKE
PARTIJSTELLING- DRAAGWIJDTE. 

1 o en 2° Krachtens artikel 703 Ger. W treden rechtspersonen in rechte op door tussen
komst van hun bevoegde organen en is het voldoende, om van hun identiteit te doen 
blijken in de dagvaarding en in elke akte van rechtspleging, hun benaming, hun 
rechtskarakter en hun maatschappelijke zetel op te geven, waarbij de partij tegen wie 
een zodanige akte van rechtspleging wordt ingeroepen, evenwel het recht heeft om in 
elke stand van het geding te eisen dat de rechtspersoon haar de identiteit meedeelt 
van de natuurlijke personen die zijn organen zijn, met als enige sanctie dat het von
nis over de zaak kan worden uitgesteld zolang aan deze vordering niet is voldaan; 
uit deze bepaling volgt dat voor de ontvankelijkheid van de vordering niet is ver
eist dat de identiteit van de natuurlijke personen die de organen zijn van de rechts
persoon blijkt uit de stukken die aanwezig waren op het ogenblik van de burger
lijke-partijstelling (1). (Art. 703 Ger.W.) 

(N ... T. D ... VZ.W.) 

ARREST 

(A.R. P.99.1549.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 29 september 1999 door 
het Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

II. Op de voorziening van 15 oktober 1999: 

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

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

Over het eerste middel : 
Overwegende dat, krachtens artikel 703, eerste lid, Gerechtelijk Wet

hoek, rechtspersonen in rechte optreden door tussenkomst van hun be
voegde organen; dat, krachtens het tweede lid van dit artikel, om van hun 
identiteit te doen blijken in de dagvaarding en in elke akte van rechtsple
ging, het voldoende is hun benaming, hun rechtskarakter en hun maat
schappelijke zetel op te geven; dat, volgens het derde lid van dit artikel, de 

(1) Zie Cass., 9 feb. 1978, A. C., 1978, 588. 
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partij tegen wie zodanige akte van rechtspleging wordt ingeroepen, even
wei het recht heeft om in elke stand van het geding te eisen dat de rechts
persoon haar de identiteit meedeelt van de natuurlijke personen die zijn or
ganen zijn; dat, krachtens het vierde lid van dit artikel, de enige sanctie is 
dat het vonnis over de zaak kan worden uitgesteld zolang aan deze vorde
ring niet is voldaan; 

Overwegende dat, anders dan het middel aanvoert, uit die bepaling volgt 
dat voor de ontvankelijkheid van de vordering niet is vereist dat de iden
titeit van de natuurlijke personen die de organen zijn van de rechtsper
soon, blijkt uit stukken die aanwezig waren op het ogenblik van de bur
ger lijke-parti j stelling; 

Dat het middel in zoverre faalt naar recht; 
Overwegende dat, voor zover het middel aanvoert dat er geen rechtsgel

dige overdracht van de vertegenwoordigingsbevoegdheid door de raad van 
beheer was, het middel opkomt tegen het onaantastbaar oordeel van de rech
ter dat de raad van beheer tijdig en regelmatig de beslissing tot het instel
len van de vordering heeft genomen; 

Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verleent akte van de afstand; verwerpt de voorzienin
gen voor het overige; veroordeelt eiseres in de kosten. 

26 september 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Debruyne - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, 
advocaat-generaal - Aduocaat : mr. G. Demin, Leuven. 

Nr. 494 

2e KAMER - 26 september 2000 

HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- RECHTSPLE
GING IN HOGER BEROEP- BEVESTIGING VAN DE STRAF OP GROND VAN EEN GEWIJZIGDE MO
TIVERING- EENPARIGHEIDSVEREISTE- TOEPASSING. 

Geen eenparigheid is vereist voor de motieven op grand waarvan de door de eerste rech
ter opgelegde straf in hager beroep wordt bevestigd (1) (2). (Art. 211bis Sv.) 

(1) Zie Cass., 4 nov. 1986, AR 213, nr. 140. 

(2) In de zaak die het voorwerp uitmaakt van bovenstaand arrest oordeelden de appel
rechters, enerzijds, dat de door de eerste rechter uitgesproken straffen principieel niet aange
past waren aan de ernst van de feiten en de persoonlijkheid van de beklaagden, maar, ander
zijds, dat rekening houdend met de vastgestelde vertraging in de voortzetting van de strafvordering 
de in het beroepen vonnis bepaalde straffen dienden te worden bijgetreden. In het middel werd 
aangevoerd dat deze redenering impliceert dat de straffen volgens de appelrechters moesten wor
den verzwaard, zodat, althans volgens eiser, deze beslissing met eenparigheid van stemmen diende 
te worden genomen. 
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(R. .. E.A.) 

ARREST 

(A.R. P.OO.l150.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 juni 2000 door het Hof 
van Beroep te Brussel gewezen; 

Op de beide voorzieningen : 
A. In zoverre de beide voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen op 

de strafvordering tegen de eisers : 
Gelet op de gelijkluidende memories die aan dit arrest zijn gehecht en daar

van deel uitmaken; 

Over het tweede middel : 
Overwegende dat de eenparigheidsvereiste zoals bepaald bij artikel21lbis 

Wetboek van Strafvordering, onder meer, geldt wanneer de in eerste aan
leg tegen een beklaagde uitgesproken straf in hoger beroep wordt ver
zwaard; dat geen eenparigheid is vereist voor de motieven op grond waar
van de door de eerste rechter opgelegde straf in hoger beroep wordt bevestigd; 

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

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

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

26 september 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Frere - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat
generaal- Advocaten: mrs. J. Malherbe, J. Scheers en B. De Gryse, Brussel. 

Nr. 495 

2e KAMER - 27 september 2000 

1° BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN- EXPLOOT- STRAFZAKEN- DAGVAAR
DING- VEREISTE VERMELDINGEN. 

2° DAGVAARDING- STRAFZAKEN- BETEKENING - VEREISTE VERMELDINGEN. 

3° RECHTBANKEN- ALGEMEEN- VERWIJZING NAAR RECHTSPRAAK- GELDIGHEID. 

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- ALGEMEEN- VERWIJZING NAAR 
RECHTSPRAAK- GELDIGHEID. 

1 o en 2° Hoewel een dagvaarding met name de datum van de betekening moet ver
melden, verplicht geen enkele wettelijke bepaling de gerechtsdeurwaarder melding 
te maken van het uur waarop hi) die betekening heeft gedaan. (Art. 43, 1 o, Ger. W.) 
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3° en 4° Een arrest dat tot staving van een wetsuitlegging verwijst naar een prece
dent in de rechtspraak, geeft aan dat precedent geen algemene en als regel gel
dende draagwijdte (1). (Art. 6 Ger.W.) 

(B ... T. B .... EA) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.0287 .F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 januari 2000 gewe
zen door het Hofvan Beroep teL.; 

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

Over het eerste middel : 
Overwegende dat, hoewel een dagvaarding met name melding moet rna

ken van de datum van betekening, geen enkele wettelijke bepaling de ge
rechtsdeurwaarder verplicht het uur op te geven waarop hij die beteke
ning heeft gedaan; 

Overwegende dat het arrest, in antwoord op de grieven die eiser in zijn 
appelconclusie aanvoerde met betrekking tot het ontbreken van het uur van 
betekening van de dagvaarding, stelt dat "zowel het origineel van de recht
streekse dagvaarding en van de aanzegging als het afschrift in het bezit zijn 
van het hof en n11ar de vorm volkomen regelmatig zijn" en "dat de onregel
matigheden waarvan de beklaagde verklaart ze in zijn afschrift te hebben 
vastgesteld, daarenboven, noch essentieellijken noch van die aard zijn dat 
zij zijn rechten, en meer bepaald zijn recht van verdediging, miskennen"; dat, 
aldus, de appelrechters hun beslissing hieromtrent regelmatig met rede
nen hebben omkleed en naar recht hebben verantwoord; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

Over het derde middel : 
Overwegende dat het arrest, door te vermelden dat "zoals de eerste rech

ter oordeelkundig heeft opgemerkt, de artikelen 392 en 398 van het Strafwet
boek betreffende de opzettelijke lichamelijke letsels van toepassing zijn op 
de opzettelijke gewelddaden, ongeacht de drijfVeer ervan en zelfs als de da
der de erdoor veroorzaakte schade niet heeft gewild (raadpl. Cass., 25.02.1987, 
Pas. 1987, I, 761)", zich met betrekking tot die kwestie aangesloten heeft bij 
de redenen van de eerste rechter en de door dat arrest aan de artikelen 392 
en 398 van het Strafwetboek gegeven draagwijdte verduidelijkt door te ver
wijzen naar een arrest van het Hof, zonder aan dit arrest een algemene en 
als regel geldende draagwijdte te geven, en dus zonder artikel 6 van het Ge
rechtelijk Wetboek te schenden; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

(1) Cass., 2 aprill998, A.R. C.95.0017.N, nr. 189; zie Cass., 20 sept. 1999, A.R. S.98.0056.F, 
nr. 471. 

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

27 september 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Plas - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal- Advocaat: mr. J. Baudoin, Neufchateau. 

Nr. 496 

ze KAMER - 27 september 2000 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE - STRAF· 
ZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - STRAFVORDE· 
RING- VEROORDELENDE BESLISSING -AANWIJZING VAN DE WETTELIJKE BEPALINGEN. 

2° WEGVERKEER- WEGVERKEERSWET- WETSBEPALINGEN -ARTIKEL 29- ARTIKEL 29TER 
- ARTIKEL 67TER- MISDRIJF - BESTANDDELEN. 

3° WEGVERKEER- WEGVERKEERSWET- WETSBEPALINGEN -ARTIKEL 67 -ARTIKEL 67TER 
-ARTIKEL 29TER- MISDRIJF- BESTANDDELEN. 

1 o, zo en 3° Om naar recht met redenen omkleed te zijn, moet de veroordelende be
slissing op de strafvordering opgave doen van de wettelijke bepalingen die de be
standdelen van het ten laste gelegde misdrijf vaststellen alsook van de wetsbepa
lingen waarbij de straf wordt bepaald (1); dat is het geval voor art. 29ter 
Wegverkeerswet, dat het verzuim van de in art. 67ter van die wet bedoelde verplich
tingen strafbaar stelt. (Art. 149 Gw. [1994]; art. 195, eerste lid, Sv.; artt. 29ter en 67ter 
Wegverkeerswet.) 

(D ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.0639.F) 

RET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 20 maart 2000 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank teD.; 

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing tot vrijspraak : 
Overwegende dat de voorziening, bij gebrek aan belang, niet ontvanke

lijk is; 
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de veroordelende beslis

sing: 
Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van de artikelen 149 

van de Grondwet en 195, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering: 
Overwegende dat, in strafzaken, de veroordelende beslissingen, om re

gelmatig met redenen omkleed te zijn, opgave moeten doen van de wette
lijke bepalingen die de bestanddelen vaststellen van het aan de beklaagde 
ten laste gelegde misdrijf alsook van de wetsbepalingen waarbij een straf 

(1) Cass., 3 mei 2000, A.R. P99.1197.F, nr. 268. 
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wordt bepaald; dat de appelrechters, door nate laten melding te maken van 
artikel 29 van de gecoordineerde wetten betreffende de politie over het weg
verkeer, dat het verzuim van de in artikel 67ter van die wetten bedoelde ver
plichtingen strafbaar stelt, eisers veroordeling niet regelmatig met rede
nen omkleden en niet naar recht verantwoorden; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het 
eiser vrijspreekt; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde vonnis; veroordeelt eiser in een derde van de kosten van zijn voor
ziening en laat de overige twee derden ten laste van de Staat; verwijst de al
dus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank teN., zitting houdende 
in hoger beroep. 

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

Nr. 497 

2e KAMER - 27 september 2000 

1 o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- VORMEN- VORM EN TERMIJN VAN BETEKENING 
EN/OF NEERLEGGING- JEUGDBESCHERMING- OUDERS VAN EEN MINDERJARIGE- ONTV AN
KELIJKHEID - BETEKENING AAN HET O.M. 

2° JEUGDBESCHERMING- OUDERS VAN EEN MINDERJARIGE- CASSATIEBEROEP- ONT
VANKELIJKHEID- BETEKENING AAN HET O.M. 

3° GERECHTSKOSTEN- STRAFZAKEN- PROCEDURE IN CASSATIE- JEUGDBESCHERMING 
- MINDERJARIGE IN GEV AAR- MAATREGEL - CASSATIEBEROEP VAN DE MINDERJARIGE. 

4 o JEUGDBESCHERMING- MINDERJARIGE IN GEVAAR- MAATREGEL- CASSATIE
BEROEP VAN DE MINDERJARIGE- KOSTEN. 

1 o en 2° Het cassatieberoep dat een van de ouders van een minderjarige heeft inge
steld tegen een arrest van de jeugdkamer van het hof van beroep, is niet ontvanke
lijk, wanneer niet blijkt dat het aan het O.M. is betekend (1). (Art. 418 Sv.) 

3° en 4° Het Hof dat het cassatieberoep verwerpt dat de minderjarige heeft ingesteld 
tegen het arrest van dejeugdkamer van het hofvan beroep, diejegens hem een maat
regel heeft uitgesproken met toepassing van art. 36, 2°, Jeugdbeschermingswet, laat 
de kosten van dat cassatieberoep ten laste van de Staat (2). (Artt. 49 en 50 Sw.; artt. 
61 en 62 Jeugdbeschermingswet.) 

(1) Cass., 5 jan. 1999, A.R. P.97.0863.N, nr. 3. 

(2) Zie A LOREN'r, "Les frais de justice repressive", Rev. dl: pen., 1983, blz. 662, en J. SMETS, Jeugd
beschermingsrecht, A.PR., 1996, blz. 613; contra: Novelles, Pmtection de Iajeunesse, 1978, blz. 
402, nr. 1196, en blz. 408, nr. 1220. 
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(E ... EN F ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.1242.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 juni 2000 gewezen door 
de jeugdkamer van het Hof van Beroep te L.; 

I. Op de voorziening van C.E., moeder van de minderjarige : 

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, niet 
blijkt dat eiseres haar voorziening aan het openbaar ministerie heeft doen 
betekenen; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk is; 

II. Op de voorziening van C.F., minderjarige: 

Overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de 
wet is gewezen; 

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eiseres C.E. in 
de kosten van haar voorziening en laat de kosten van de voorziening van de 
eiseres C.F. ten laste van de Staat. 

27 september 2000 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal. 

Nr. 498 

2e KAMER - 27 september 2000 

VOORLOPIGE HECHTENIS - ONMIDDELLIJKE AANHOUDING- VOORWAARDEN- GE
DEELTELIJK UITSTEL. 

Wanneer het gedeelte van de gevangenisstraf dat de veroordeelde moet ondergaan, een 
jaar bedraagt ofte hoven gaat, staat de toekenning van een uitstel voor een ander ge
deelte van die straf de onmiddellijke aanhouding van de veroordeelde niet in de weg 
(1). (Art. 33, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis.) 

(1) Zie Ontwerp van wet betreffende de voorlopige hechtenis, Memorie van toelichting, Ged1: St. 
Senaat, 1988-89, nr. 658-1, biz. 19, Verslag namens de Commissie voor de Justitie uitgebracht door 
de heer Arts, idem, nr. 658-2, biz. 107, R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, 1999, biz. 
663, nr. 1485, en 0. KLEEs, "La situation de l'inculpe lors du reglement de !a procedure et du prevenu 
devant le juge du fond", La detention preventive, 1992, biz. 284, noot 4. 
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(U ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P. 00.13 51. F) 

1443 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 september 2000 ge
wezen door het de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Be
roep te B.; 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat artikel 33, § 2, van de wet van 20 juli 1990 betref

fende de voorlopige hechtenis de onmiddellijke aanhouding van de veroor
deelde afhankelijk stelt van, met name, de voorwaarde dat hij werd veroor
deeld tot een hoofdgevangenisstraf van ten minste een jaar zonder uitstel; 
dat, bijgevolg, wanneer het gedeelte van de straf dat de veroordeelde moet 
ondergaan het door die wetsbepaling bepaalde minimum bereikt of te ho
ven gaat, de toekenning van een uitstel voor een ander gedeelte van de straf 
de vervulling van die voorwaarde niet in de weg staat; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

27 september 2000 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Fettweis - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Delahaye. 

Nr. 499 

1 e KAMER - 28 september 2000 

1 o VERZEKERING- LANDVERZEKERING- ONGEV AL- SLACHTOFFER- VOORRECHT- OM

YANG. 

2° VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN - BIJZONDER VOORRECHT- VOORRECHT OP BE
PAALDE ROERENDE GOEDEREN- ONGEVAL- SLACHTOFFER- VOORRECHT- OMVANG. 

3° VERZEKERING- LANDVERZEKERING- ONGEVAL- SLACHTOFFER- VOORRECHT- VER
ZEKERAAR - EXCEPTIES - TEGENSTELBAAR KARAKTER. 

4 o OVEREENKOMST- RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN- T.A.V. DERDEN
VERZEKERING- LANDVERZEKERING- ONGEVAL- SLACHTOFFER- VOORRECHT- VERZE
KER.AAR - EXCEPTIES - TEGENSTELBAAR KARAKTER. 

1 o en 2° Het in art. 20, 9°, Hypotheekwet overgenomen art. 1 wet 24 mei 1937 kent aan 
het slachtoffer van het ongeval dat door de schuld van de verzekerde is veroor
zaakt het recht toe om van de verzekeraar op het bedrag dat deze aan de verze
kerde verschuldigd is, de betaling van zijn eigen schuldvordering op de verzekerde 
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te vorderen, binnen de perken zowel van de door de verzekerde opgelopen aanspra· 
kelijkheid als van de voorwaarden waaronder de verzekeringsovereenkomst aan de 
verzekeraar de verplichting oplegt de aansprakelijkheid van de verzekerde te dek
ken (1). (Art. 1 wet 24 mei 1g37; art. 20, go, Hypotheekwet.) 

3° en 4° De verzekeraar kan weliswaar aan het slachtoffer dat het hem bij art. 1 wet 
24 mei 1937 toegekende en in art. 20, 9°, Hypotheekwet opgenomen vorderings
recht tegen de verzekeraar uitoefent, excepties tegenwerpen die hem het recht geven 
zijn dekking te weigeren aan de verzekerde, maar hij kan tegen hem geen exceptie aan
voeren die gegrond is op een in de verzekeringsovereenkomst opgenomen compro
missoir beding dat geen verband houdt met de dekking van de verzekering (2). (Art. 
1 wet 24 mei 1g37; art. 20, go, Hypotheekwet.) 

(LE LION BELGE N.V. T. PARCAVENU N.V. E.A.) 

Conclusie van de heer advocaat-generaal De Riemaecker : 

1. De vierde verweerster, mevr. Derijcke, en haar W.A.M.-verzekeraar, de N.V. Le 
Lion beige - eiseres - zijn oorspronkelijk door de eerste verweerster en door de derde 
verweerder en diens verzekeraar, de tweede verweerster, gedagvaard tot vergoe
ding van de schade ten gevolge van een brand die zich op 24 oktober 1gsg heeft voor
gedaan in een aan de eerste verweerster toebehorend pand en is overgeslagen naar 
het aan de derde verweerder toebehorend pand; de brand is veroorzaakt door het werk 
(lassen) dat door de vierde verweerster werd uitgevoerd. 

De vierde verweerster heeft een tussenvordering tot vrijwaring ingesteld tegen haar 
verzekeraar, eiseres, die het verval van de verzekeringspolis opwierp en zich boven
dien beriep op het compromissoir beding uit de verzekeringspolis waarbij de rege
ling van de geschillen tussen verzekeraar en verzekerde aan een scheidsrechterlijk co
lege wordt opgedragen. 

Het bestreden arrest heeft in substantie de niet-contractuele aansprakelijkheid van 
de vierde verweerster in aanmerking genomen en haar veroordeeld tot betaling van 
de door de verzekeraar van de derde verweerder gevorderde vergoeding en tot beta
ling van een provisioneel bedrag aan de eerste verweerster. 

Bij de uitspraak over de tussenvordering tot vrijwaring nam het hofvan beroep de 
exceptie van het compromissoir beding aan en verklaarde zich derhalve niet be
voegd. Bij de uitspraak over de tegen de eiseres ingestelde vorderingen van de door 
het ongeval getroffen derden besliste het dat het compromissoir beding van het con
tract niet aan de derden kan worden tegengeworpen en heeft het op grond van art. 20, 
go, van de Hypotheekwet zowel de vierde verweester als eiseres veroordeeld tot be
taling van de door de derden, slachtoffers van het ongeval, gevorderde vergoeding. 

2. Daar ik om de hierna uiteengezette redenen van mening ben dat het enige mid
del moet worden verworpen, zal ik niet uitweiden over de door de eerste verweerster 
aangevoerde grond van niet-ontvankelijkheid van het middel, die m.i. overigens te
recht is weerlegd door de in de pleitnota van eiseres overgenomen motivering. 

3. De derden, die het slachtoffer waren van het door de schuld van de verzekerde 
veroorzaakte ongeval, vorderden op grond van art. 20, go, van de Hypotheekwet van 
de verzekeraar op het bedrag dat deze aan de verzekerde verschuldigd is, de beta
ling van hun eigen schuldvordering op de verzekerde, binnen de per ken zowel van de 
door de verzekerde opgelopen aansprakelijkheid als van de voorwaarden waaron
der de verzekeringsovereenkomst de verzekeraar de verplichting oplegt de aanspra
kelijkheid van de verzekerde te dekken. 

(1) Zie de verwijzingen in concl. O.M. 

(2) Zie noot 1. 
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N a eraan te hebben herinnerd dat de verzekeraar het recht heeft om alle, uit de 
verzekeringsovereenkomst afgeleide excepties en gronden tot verval die hij aan de ver
zekerde zelfkan tegenwerpen, aan te voeren tegen het slachtoffer dat van hem de ten
uitvoerlegging vordert van de tegen de verzekerde uitgesproken veroordeling, ver
wijt eiseres in haar middel de appelrechters voornamelijk dat ze niet hebben beslist 
dat het in de verzekeringspolis opgenomen compromissoir beding zowel aan de der
den benadeelden als aan de verzekerde kan worden tegengeworpen. 

Eiseres verwijt bijgevolg het hof van beroep dat het uitspraak heeft gedaan over de 
opeisbaarheid van de dekking van de verzekering, terwijl dat debat voor de scheids
rechterlijke instantie diende plaats te vinden. 

4. Voor de inwerkingtreding van de wet van 24 mei 1g37, waarvan het artikel1, ar
tikel20, 9°, van de Hypotheekwet is geworden, kon de derde, die het slachtoffer was 
van een ongeval, buiten het geval waarin een beding ten behoeve van derden was op
genomen in het verzekeringscontract, zijn rechten op de verzekeraar overeenkom
stig het gemeen recht enkel doen gelden door middel van de zijdelingse vordering, wan
neer de voor het ongeval aansprakelijke verzekerde verzuimt de uit het 
verzekeringscontract voortvloeiende rechtvordering in te stellen tegen zijn verzeke
raar. 

Daar de zijdelingse vordering tot gevolg heeft dat de door de verzekeraar verschul
digde vergoeding overgaat in bet vermogen van de verzekerde, treedt het slachtof
fer in dat gevalnoodzakelijkerwijze in samenloop met de overige schuldeisers van de 
verzekerde. 

De tekortkomingen van de regels van gemeen recht waren dus voor de wetgever de 
aanleiding om bijzondere regels inzake aansprakelijkheidsverzekering in te voeren ter 
vrijwaring van de rechten van de slachtoffers van een ongeval (3). 

5. Art. 20, go, van de Hypotheekwet (zoals bet bestond v66r de wet van 16 maart 1994) 
bepaalt dus dat de uit een ongeval ontstane schuldvorderingen ten bate van een door 
dat ongeval benadeelde derde of diens rechthebbenden bevoorrecht zijn op de ver
goeding die de verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid verschul
digd is op grond van de verzekeringsovereenkomst; geen betaling aan de verze
kerde zal bevrijdend zijn, zolang de schuldeisers niet schadeloos zijn gesteld. 

6. In een arrest van 18 oktober 1945 (4) en op de eensluidende conclusie van de heer 
Hayoit de Termicourt, toen advocaat-generaal, heeft Uw Hof in hoofdzaak beslist dat 
het in artikel20, go, van de Hypotheekwet bedoelde voorrecht tot gevolg heeft dat bet 
slachtoffer bevoorrecht is op de vergoeding van de verzekering. 

Dat voorrecht drukt bijgevolg op een bestanddeel van het vermogen van de verze
kerde, namelijk zijn schuldvordering op de verzekeraar. 

De heer Hayoit de Termicourt leidde daaruit af dat de wet een wettelijk derden
beslag in handen van de verzekeraar invoert, daar zij bepaalt dat geen betaling aan 
de verzekerde bevrijdend zal zijn, zolang de bevoorrechte schuldeisers niet schade
loos zijn gesteld. 

In die principebeslissing heeft Uw Hof eveneens beslist dat de benadeelde derde geen 
schuldeiser van de verzekeraar is, zodat hij tegen hem geen directe rechtsvordering 
kan instellen. 

Uw Hof beslist immers dat de schuldvordering betreffende de op grand van de 
verzekeringsovereenkomst verschuldigde vergoedingen in het vermogen van de ver
zekerde blijft en dat, aangezien die schuldvordering niet overgaat in het vermogen van 
de benadeelde derde, laatstgenoemde geen eigen recht op de verzekeraar bezit. 

7. In het verlengde van die gedachtengang heeft Uw Hof in de arresten van 26 fe
bruari 1960, 29 januari 1965, 8 mei 1971 en 22 april1gg3 zeer logisch beslist cl'ab~aan
gezien het voorrecht van de derde, aan wie een ongeval is overkomen, hem'~eer di
recte rechtsvordering verleent en het de verzekeraar eveneens verboden is de veigoe ing 
aan andere personen dan de bevoorrechte schuldeisers te betalen, moet daaruit wor
den afgeleid dat artikel20, go, van de Hypotheekwet aan het slachtoffer van het door 

(3) H. DE PAGE, Traite elementaire de droit civil belge, VII, 1957, p. 202. 

(4) A.C., 1945, 222. 

T 
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de schuld van de verzekerde veroorzaakte ongeval, het recht toekent om van de ver-1 
zekeraar, op het bedrag dat die aan de verzekerde verschuldigd is, de betaling van zijn 

1 eigen schuldvordering op de verzekerde te vorderen (5). 

In die arresten heeft het Hof daarbij gepreciseerd dat genoemd vorderingsrecht en
kel kan worden uitgeoefend binnen de perken zowel van de door de verzekerde op
gelopen aansprakelijkheid als van de voorwaarden waaronder de verzekerings
overeenkomst aan de verzekeraar de verplichting oplegt de aansprakelijkheid van de 
verzekerde te dekken. 

Uit die rechtspraak volgt klaar en duidelijk dat de uitoefening van dat voorrecht ver
onderstelt dat de benadeelde persoon aantoont, enerzijds, dat de verzekerde aan
sprakelijk is, anderzijds, dat de verzekeraar tot dekking van zijn verzekerde gehou
den is op grand van de bepalingen van de verzekeringsovereenkomst. Dit impliceert 
noodzakelijkerwijze dat de verzekeraar aan de benadeelde derde aile voor het onge
val ontstane excepties die de verzekeraar aan de verzekerde had kunnen tegenwer
pen, kan aanvoeren tegen de benadeelde derde (6). 

8. Te dezen rijst dus de vraag welk is de omvang van de excepties die de verzeke
raar aldus kan tegenwerpen. 

Uit de bewoordingen zelf van uw bovengenoemde arresten blijkt dat het excep
ties betreft die verband houden met de verplichting van de verzekeraar om zijn ver
zekerde te dekken, d.w.z. dat de op de verzekeringsovereenkomst gegronde excep
ties die de verzekeraar aan de door het ongeval getroffen derde kan tegenwerpen die 
zijn welke hem het recht geven om op grand van de overeenkomst te weigeren dek
king te uerlenen aan de verzekerde, zoals de bedingen van verval, van schorsing van 
de dekking wegens niet-betaling van de premies, de verjaring of de gronden van nie
tigheid van de overeenkomst. De rechtsleer is quasi-unaniem op dat punt (7). 

Er moet evenwel worden vastgesteld dat het Hof in geen van de voorgelegde ge
vallen uitspraak heeft moeten doen over het geval dat een exceptie wordt opgewor
pen in verband met de procedure zelf tot het verkrijgen van de dekldng, zoals de ex
ceptie gesteund op een compromissoir beding. 

Daarvoor dient te worden verwezen naar de beginselen die ik hierboven heb ver
noemd, het voorrecht dat de derde geniet als slachtoffer van een door de schuld van 
de verzekerde veroorzaakt ongeval, en waardoor hij een recht van voorrang heeft, wordt 
toegekend door de wet, aangezien de door het ongeval getroffen derde niet de uitvoe
ring van de verzekeringsovereenkomst vordert. 

De wet bepaalt evenwel uitdrukkelijk dat genoemd voorrecht wordt uitgeoefend, ik 
citeer : "Op de vergoeding die de verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprake
lijkheid verschuldigd is op grand van de verzekeringsovereenkomst". 

De wet doelt dus op de vergoeding die de verzekeraar verschuldigd is wegens het 
bestaan van een dekking waartoe hij gehouden is. 

M.i. kan de verzekeraar dus blijkens de bewoordingen van de wet aan de bena
deelde derde alleen de excepties tegenwerpen die verband houden met het bestaan van 
de dekking of met de voorwaarden van het contract waaronder de verzekeraar ge
houden is dekking te verlenen aan de verzekerde. 

Aan de wet zou een bepaling worden toegevoegd indien zou worden beslist dat de 
verzekeraar het recht heeft aan de benadeelde derde excepties tegen te werpen welke 
verband houden met de procedure tot het verkrijgen van de dekking. 

(5) Cass., 26 feb. 1960 (A. C., 1960, 612); 29 jan. 1965 (Bull en Pas., 1965, I, 533); 8 mei 1971 
(A. C., 1971, 886) en 22 april1963, A.R. 9629, nr. 196. 

(6) J.-L. FAGNART, "Aspect du droit des assurances et des reponsab:ilites", Centre des facultes uni
versitaires catholiques pour le recyclage en droit, Brussel, 1984, p. 91 en 92. 

(7) F. T'KINT, "Suretes et principes generaux du droit de poursuite du creancier", Larcier, 1997, 
p. 272; M. FoNTAINE, "Droit des assurances", Larcier, 1975, p. 163; J.-L. FAGNART, noot onder Ber
gen 7 okt. 1981, R.G.A.R., 1983, nr. 10.667. 
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10. Ret aan het hofvan beroep gemaakte verwijt dat het uitspraak heeft gedaan over 
de opeisbaarheid van de dekking van de verzekering, terwijl dat de bat voor de scheids
rechterlijke instantie diende plaats te vinden, lijkt me niet doorslaggevend te zijn, aan
gezien de verzekeraar in de zaak verplicht is te antwoorden op de middelen van de be
nadeelde derden die, zoals ik hierboven heb aangegeven, dienen aan te tonen dat de 
dekking verschuldigd is. 

In het kader van die bewijsvoering moet de verzekeraar aan de derde de excep
ties tegenwerpen die hij meent tegen zijn verzekerde te kunnen aanvoeren en op grand 
waarvan hij kan weigeren dekking te verlenen. 

Dat is overigens te dezen heh geval geweest. Na de verzekerde aansprakelijk te heb
ben verklaard, heeft het bestreden arrest de door eiseres uit artikel 25 van de polis 
afgeleide contractuele exceptie onderzocht en verworpen, waarna het de in de ver
zekeringspolis bepaalde voorwaarden voor dekking heeft toegepast door het bedrag van 
de vrijstelling af te trekken van de door eiseres verschuldigde bedragen. 

Door die motivering heeft het hof van beroep m.i. de beslissing naar recht verant
woord en heeft het, zonder te lijden aan de in het middel aangeklaagde tegenstrij
digheid, geantwoord op de door eiseres uiteengezette verweermiddelen. 

Besluit : verwerping van de voorziening. 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.98.0506.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 december 1997 gewe
zen door het Hof van Beroep te Bergen; 

Over het middel : schending van de artikelen 1134, 1165 van het Burgerlijk Wet
hoek, 20, go van de Hypotheekwet van 16 december 1851, v66r de wijziging ervan bij 
de wet van 16 maart 1994 en 149 van de gecoiirdineerde Grondwet, 

doordat het arrest, enerzijds, op de door de benadeelde derden en hun verzeke-
raar tegen de verweerster D ... ingestelde hoofdvordering, beslist dat "de aange-
stelde van (de verweerster) D ... , door met de vlam en zonder enige voorzorgsmaat-
regel een waterdicht vlies te lassen op een uiterst ontvlambare houten vloer, niet 
gehandeld heeft als een normaal voorzichtig vakman; (. .. ) dat die fout de oorzaak was 
van de brand en de buitencontractuele aansprakelijkheid van (de verweerster) D ... 
jegens de slachtoffers in het gedrang heeft gebracht" en, derhalve, de verweerster 
D ... jegens de n.v. Winterthur veroordeelt tot betaling van het bedrag van 407.781 
frank, verhoogd met de interest tegen de opeenvolgende wettelijke rentevoeten vanaf 
15 januari 1990 tot de dag van de volledige betaling en jegens de n.v. Parcavenue tot 
betaling van het provisionele bedrag van 3.696.771 frank, verhoogd met de inte
rest tegen de opeenvolgende wettelijke rentevoeten vanaf 25 oktober 1989 tot de dag 
van de volledige betaling, met dien verstande dat het over bepaalde posten van de 
aangevoerde schade een heropening van het debat beveelt, en, anderzijds, oor
deelt op de tussenvordering van de verweerster D ... tegen eiseres, "dat luidens ar
tikel 28 van de algemene voorwaarden van de tussen (de verweerster) D ... en (ei
seres tot cassatie) bestaande polis, 'alle geschillen tussen partijen, buiten die 
betreffende de invordering van premies, kosten en opzeggingsvergoedingen die ten 
laste van de verzekeringnemer vallen alsook betreffende de terugbetaling van ver
goedingen, aan twee scheidsmannen worden voorgelegd, waarvan de ene door de 
verzekeringnemer, de andere door de maatschappij gekozen wordt ( ... )'; dat (eise
res) in de door haar op 29 september 1992 neergelegde conclusie de op het compro
missoir beding gegronde exceptie heeft tegengeworpen aan de tussenvordering van 
haar verzekerde D ... ; dat voornoemde exceptie een afwijzing van rechtsmacht is; dat 
het bestaan van het compromissoir beding in voornoemd artikel 28 van de polis uit
sloot dat (de verweerster) D ... , die de verzekeringsovereenkomst had ondertekend, 
voor de gewone rechter een tussenvordering tot vrijwaring zou instellen tegen haar 
verzekeraar (eiseres), ook al waren de hoofd- en tussenvordering niet onsplits
baar; dat de eerste rechter zich derhalve zonder rechtsmacht had moeten verkla-

I 
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ren om kennis te nemen van die tussenvordering en de partijen D ... en (eiseres) had 
moeten verwijzen naar zodanige scheidsrechters als naar recht" en, derhalve, de ver
weerster D ... sam en met eiseres voor uitspraak over die tussenvordering verwijst naar 
zodanige scheidsrechters als naar recht; en doordat het arrest, ditmaal bij de uit
spraak over de tegen eiseres ingestelde hoofdvorderingen, haar jegens de n.v. Win
terthur Europe Assurance, thans verweerster, veroordeelt tot betaling van het be
drag van 407.680 frank, verhoogd met de interest tegen de opeenvolgende wettelijke 
rentevoeten vanaf 15 januari 1ggo tot de dag van de volledige betaling en haar je
gens de n.v. Parcavenue (voorheen Treka), thans verweerster, veroordeelt tot beta
ling van het bedrag van 3.6g5.872 frank, verhoogd met de interest tegen de opeen
volgende wettelijke rentevoeten vanaf 15 oktober 1g8g tot de dag van de volledige 
betaling; dat het aldus beslist op grond dat "de oorspronkelijke eisers die vorde
ring gronden op artikel1 van de wet van 24 mei 1g37, dat artikel20, go, gewor
den is van de wet van 16 december 1851 betreffende de herziening van het hypotheek
stelsel, naar luid waarvan "de uit een ongeval ontstane schuldvorderingen ten bate 
van een door dat ongeval benadeelde derde bevoorrecht zijn op de vergoeding die de 
verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid verschuldigd is op grond van 
de verzekeringsovereenkomst. Geen betaling aan de verzekerde zal bevrijdend zijn, 
zolang de bevoorrechte schuldeisers niet schadeloos zijn gesteld"; dat de hoofd- en 
tussenvordering niet onsplitsbaar zijn; dat het in artikel 28 van de verzekerings
polis vervatte compromissoir beding niet kan worden tegengeworpen aan de der
den, oorspronkelijke eisers; dat de gewone rechter kennis kan nemen van de te
gen (eiseres) ingestelde hoofdvorderingen; dat voornoemd artikel20, go, van de 
hypotheekwet - dat geen directe rechtsvordering tegen de verzekeraar invoert -
aan de oorspronkelijke eisers, die door de schuld van de verzekerde D ... schade had
den geleden, het recht toekent om van de verzekeraar (eiseres), op het bedrag dat 
deze aan zijn verzekerde verschuldigd is, de betaling van zijn eigen schuldvorde
ring op de verzekerde te vorderen, binnen de perken zowel van de door de verze
kerde opgelopen aansprakelijkheid als van de voorwaarden waaronder de 
verzekeringsovereenkomst aan de verzekeraar de verplichting oplegt de aanspra
kelijkheid van de verzekerde te dekken (waarbij de verzekeraar onder meer de in het 
contract bepaalde gronden van verval kan tegenwerpen aan de benadeelden); dat on
derhavig arrest de schuldvordering van de oorspronkelijke eisers op D ... vaststelt, 
zodat hun rechtsvordering tegen de verzekeraar (eiseres) ontvankelijk is; dat zij even
wei niet de hoofdelijke veroordeling van D ... en (eiseres), maar enkel de betaling van 
de ene, bij gebreke van de andere, kunnen vorderen; dat de oorspronkelijke eisers 
met andere woorden terzelfder tijd van de verzekerde D ... de vergoeding van de schade 
vorderen en van de verzekeraar (eiseres) en de tenuitvoerlegging van die veroor
deling vorderen tot beloop van de door laatstgenoemde op grond van de verzekerings
overeenkomst aan zijn verzekerde D ... verschuldigde bedragen; dat (eiseres) hier-
tegen aanvoert dat de dekking vervallen is, op grond dat de firma D ... ten tijde van 
de feiten meer dan een persoon in dienst had, terwijl de verzekerde D ... , ten tijde van 
de ondertekening van de polis, heeft verklaard dat 'het verzekerde werk door een per
soon aileen wordt verricht en zich ertoe verbindt de maatschappij op de hoogte te bren
gen in het geval dat laatstgenoemde personeel in dienst zou nemen'; dat zij trou
wens vermeldt dat de eerste rechter en de deskundige geen rekening hebben gehouden 
met de in de verzekeringsovereenkomst bedongen vrijstelling; dat uit de in het de
bat overgelegde stukken van het opsporingsonderzoek niet genoegzaam blijkt dat het 
verzekerde werk van leidekker ten tijde van de brand wei degelijk verricht werd door 
meer dan een persoon; dat het werk, waardoor die brand is ontstaan werd uitge
voerd door de werkman B ... alleen, die in dienst van (de verweerster) D ... was tus
sen 4 september 1g8g en 31 mei 1ggo; dat de heer Laga, partner van mevrouw D ... , 
genoegen nam met in naam van laatstgenoemde te gaan kijken of die werkman het 
werk wei goed had uitgevoerd; uit de door het sociaal secretariaat van de werkge
ver D ... opgemaakte prestatie- en loonstaten blijkt dat B ... de enige werknemer was 
die voor D ... werkte in oktober 1g8g (cfhet door Mr. Gerard op 7 november 1gg7 op 
de griffie van het hofvan beroep neergelegde dossier); dat (eiseres) derhalve niet ge
rechtigd is de aangevoerde exceptie van verval op te werpen"; dat het arrest daar
aan toevoegt dat 'de verzekeringspolis ten slotte een bijzonder beding bevat val
gens hetwelk 'eveneens gedekt is de schade, veroorzaakt door water, vuur, rook en 
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ontploffing, met dien verstande dat de eerste 1.000 frank schade altijd ten laste van 
de verzekeringnemer blijft'; dat die vrijstelling van duizend frank moet worden ver
deeld naar evenredigheid van het hoofdbedrag van de in dit arrest vastgestelde schuld
vorderingen, namelijk 101 frank ten laste van de n.v. Winterthur en 3gg frank ten 
laste van de n.v. Parcavenue", 

terwijl artikel20, go, van de hypotheekwet, zoals het van kracht was voor de wij
ziging ervan bij de wet van 16 maart 1gg4, aan het slachtoffer van het door de schuld 
van de verzekerde veroorzaakte ongeval het recht toekent om van de verzekeraar, op 
het bedrag dat deze aan de verzekerde verschuldigd is, de betaling van zijn eigen schuld
vordering op de verzekerde te vorderen, binnen de per ken zowel van de door de ver
zekerde opgelopen aansprakelijkheid als van de voorwaarden waaronder de verze
keringsovereenkomst aan de verzekeraar de verplichting oplegt de aansprakelijkheid 
van de verzekerde te dekken; krachtens hetzelfde artikel20, go, tweede lid, geen be
taling aan de verzekerde bevrijdend zal zijn, zolang de bevoorrechte schuldeisers niet 
schadeloos zijn gesteld; de verzekeraar het recht heeft om tegen het slachtoffer, dat 
van hem de tenuitvoerlegging vordert van de tegen de verzekerde uitgesproken ver
oordeling, alle op de verzekeringsovereenkomst gegronde excepties en gronden van ver
val, die hij aan de verzekerde zelfkan tegenwerpen, aan te voeren; de rechten van de 
verzekerde jegens zijn verzekeraar immers de grondslag en de omvang bepalen van 
het voorrecht van het slachtoffer, dat jegens de verzekeraar geen andere rechten kan 
doen gelden dan de verzekerde zelf; aan de benadeelde derden onder meer het com
promissoir beding uit de verzekeringspolis kan worden tegengeworpen waarbij de re
geling van de geschillen tussen verzekeraar en verzekerde aan een scheidsrechter
lijk college wordt opgedragen; eiseres over dat beding in de door haar op 1g december 
1gg6 ter griffie van het hofvan beroep neergelegde conclusie schreef dat "( ... )de rech
ter vooreerst uitspraak moet doen over de toepassing van de verzekeringspolis tus
sen de verzekeraar en diens verzekerde en zich dient te gedragen naar de bepalin
gen van die polis, te dezen toepassing moet maken van artikel 28 van de 
verzekeringspolis vooraleer de schuldeisers van de verzekerde enig voorrecht kun
nen uitoefenen; ( ... ) het trouwens ondenkbaar is dat het hof (van beroep) (eiseres) zou 
kunnen veroordelen tot vergoeding van de slachtoffers vooraleer zou vaststaan dat de 
verzekeraar dekking moet verlenen; de verzekeraar alleen in het kader van bijzon
dere wetten kan worden veroordeeld tot schadeloosstelling van de slachtoffers, ook al 
beschikt hij krachtens de contractuele bepalingen van de polis nog over een rechts
middel tegen zijn verzekerde; ( ... ) zulks weliswaar het geval is in verkeerszaken en thans 
in zaken van gezinsverzekering, maar niet altijd wanneer het gaat over de burger
rechtelijke aansprakelijkheid ten gevolge van een handelsexploitatie; (eiseres) te
recht heeft aangevoerd dat de burgerlijke rechtbank ingevolge artikel 28 van de ver
zekeringspolis niet bevoegd was; dat artikel ten volle geldt voor haar verzekerde en 
bijgevolg eveneens voor alle in de rechten van haar verzekerde gesubrogeerde par
tijen; het haar bij de hypotheekwet toegekende recht onderworpen blijft aan de voor
waarde dat de contractuele dekking verschuldigd is, en zulks enkel kan worden vast
gesteld en beoordeeld aan de hand van de verzekeringsovereenkomst; de bevoorrechte 
schuldeisers met andere woorden nooit meer rechten en minder verplichtingen kun
nen hebben dan hun rechtsvoorganger, namelijk de medecontractante van de verze
keraar"; het arrest bijgevolg, nu het de beslissing waarbij eiseres veroordeeld wordt 
om aan de n.v. Winterthur het bedrag van 407.860 frank, verhoogd met de interest, 
en aan de n.v. Parcavenue het bedrag van 3.695.872 frank, verhoogd met de inte
rest, te betalen hierop grondt dat het compromissoir beding van de verzekerings
overeenkomst niet aan derden kan worden tegengeworpen en nu het derhalve zelfna
gaat of het door de verzekeraar aangevoerde en op artikel 25 van het ver
zekeringscontract gegronde beding van verval van toepassing is in de betrekkingen 
tussen de benadeelde derden en eiseres, en die toepassing niet gegrond acht, en zulks 
terwijl het zich onbevoegd verklaart om uitspraak te doen over de zijdelingse vorde
ring van de verzekerde jegens haar verzekeraar, namelijk eiseres, en de partijen naar 
scheidsrechters verwijst op grond van de vasts telling dat luidens artikel 28 van de al
gemene voorwaarden van de tussen (verweerster) D ... en eiseres gesloten polis "alle 
geschillen tussen partijen, buiten die betreffende de invordering van premies, belas
tingen, kosten en opzeggingsvergoedingen die ten laste van de verzekeringnemer val
len alsook betreffende de terugbetaling van vergoedingen aan twee scheidsmannen 
worden voorgelegd, waarvan de ene door de verzekeringnemer, de andere door de maat-
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schappij gekozen wordt ( ... )", (1) artikel20, 9°, van de hypotheekwet schendt, in zo
verre het eiseres veroordeelt tot betaling van bedragen aan de derde benadeelden die 
nochtans geen andere rechten kunnen doen gelden dan de verzekerde van eiseres, of
schoon de dekking van de verzekeraar jegens zijn verzekerde, zowel wat het begin
sel als wat het bedrag ervan betreft, blijkens de bewoordingen zelfvan het arrest, af
hangt van een beslissing van scheidsrechters; (2) de verbindende kracht van de 
overeenkomst miskent en derhalve de artikelen 1134 en 1165 van het Burgerlijk Wet
hoek schendt, in zoverre het enerzijds vermeldt dat de verzekeraar het recht heeft om 
onder meer de in de verzekeringsovereenkomst bepaalde gronden van verval aan de 
benadeelde derden tegen te werpen, maar anderzijds, het in de verzekerings
overeenkomst opgenomen compromissoir beding weigert toe te passen in de betrek
kingen tussen verzekeraar en benadeelde derden, ofschoon het dat beding wel toe
past in de betrekkingen tussen verzekeraar en verzekerde; (3) tegenstrijdig is en artikel 
149 van de gecoordineerde Grondwet schendt, in zoverre het beslist, enerzijds, en in 
algemene bewoordingen, dat de verzekeraar normaal het recht heeft de in de 
verzekeringsovereenkomst bepaalde gronden van verval tegen te werpen aan de be
nadeelde derden, wat de beslissing impliceert dat het in de verzekeringsovereenkomst 
opgenomen compromissoir beding aan derden kan worden tegengeworpen en, ander
zijds, oordeelt dat voornoemd compromissoir beding niet aan derden kan worden te
gengeworpen; (4) althans verklaart dat het compromissoir beding niet aan derden kan 
worden tegengeworpen, zonder daarbij te antwoorden op de in het middel nader toe
gelichte conclusie van eiseres dienaangaande en derhalve artikel149 van de gecoor
dineerde Grondwet schendt : 

Overwegende dat de wet van 24 mei 1937, waarvan het artikel1 is over
genomen in artikel20, go, van de hypotheekwet van 16 december 1851, aan 
het slachtoffer van het ongeval dat door de schuld van de verzekerde is ver
oorzaakt, het recht toekent om van de verzekeraar op het qedrag dat deze 
aan de verzekerde verschuldigd is, de betaling van zijn eigen schuldvorde
ring op de verzekerde te vorderen, binnen de perken zowel van de door de 
verzekerde opgelopen aansprakelijkheid als van de voorwaarden waaron
der de verzekeringsovereenkomst aan de verzekeraar de verplichting op
legt de aansprakelijkheid van de verzekerde te dekken; 

Overwegende dat hieruit volgt dat de verzekeraar weliswaar aan het slacht
offer excepties kan tegenwerpen die hem het recht geven zijn dekking te wei
geren aan de verzekerde, maar dat hij tegen hem geen exceptie kan aan
voeren die gegrond is op een in de verzekeringsovereenkomst opgenomen 
scheidsrechterlijk beding dat geen verband houdt met de dekking van de ver
zekering; 

Dat, in zoverre, het middel faalt naar recht; 

Overwegende dat het arrest voor het overige, door de in het middel weer
gegeven overwegingen, zonder in tegenstrijdigheid te vervallen, ant
woordt op de conclusie van eiseres ten betoge dat zij het scheidsrechterlijk 
beding uit de verzekeringsovereenkomst aan de slachtoffers kon tegenwer
pen; 

Dat, in zoverre, het middel feitelijke grondslag mist; 

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

28 september 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Verheyden, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Echement- Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemae
cker, advocaat-generaal -Advocaten: mrs. Delahaye en Gerard. 



T -.-----------
)-.::-o:--

Nr. 500 HOF VAN CASSATIE 1451 

Nr. 500 

1 e KAMER - 28 september 2000 

CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN- PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIE
BEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD- EISERS EN VERWEERDERS- ElSER- PROVIN
CIE - BESTENDIGE DEPUTATIE - MACHTIGING. 

Geen enkele wetsbepaling legt de bestendige deputatie de verplichting op om bij haar 
voorziening een eensluidend uittreksel te voegen uit het door haar op grand van art. 
106, vi)fde lid, Provinciewet getroffen besluit om haar vordering in te stellen (1). (Artt. 
7 4 en 106, vijfde lid, Provinciewet.) 

(PROVINCIE LUIK T. F ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.99.0542.F) 

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 16 december 1998 gewe
zen door het Hof van Beroep te Luik; 

Over het door verweerder tegen de voorziening aangevoerde en op arti
kel 106, vijfde lid, van de provinciewet gegronde middel van 
niet-ontvankelijkheid volgens hetwelk bij het verzoekschrift geen eenslui
dend uittreksel is gevoegd uit het besluit van de bestendige deputatie om het 
rechtsmiddel in te stellen : 

Overwegende dat artikel 74 van de provinciewet van 30 april1836, ge
wijzigd bij artikel 2, 12°, a en b, van de wet van 27 mei 1975 en artikel 24 
van de wet van 25 juni 1997 bepaalt dat de raad machtiging verleent tot het 
voeren van rechtsgedingen als eiser of als verweerder betreffende de goe
deren van de provincie, onverminderd de bepalingen van artikel106; dat voor
noemd artikel 106, vijfde lid, gewijzigd bij artikel 5 van de wet van 30 de
cember 1887 bepaalt dat de bestendige deputatie onder meer de 
rechtsvorderingen betreffende roerende goederen kan instellen; 

Overwegende dat het verzoekschrift in naam van de provincie Luik, ver
tegenwoordigd door de bestendige deputatie van haar provincieraad, is in
gediend door haar voorzitter; dat de rechtsvordering niet behoort tot de ca
tegorie van rechtsvorderingen die onderworpen zijn aan de machtiging van 
de raad; 

Overwegende dat geen enkele wetsbepaling de bestendige deputatie de ver
plichting oplegt om bij haar voorziening een eensluidend uittreksel te voe
gen uit het besluit om het door haar op artikel 106, vijfde lid, van de provincie
wet gegronde rechtsmiddel in te stellen; 

Dat het middel van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangeno
men; 

(1) Zie Cass., 1 feb. 1999, AR. F.98.0018.F, nr. 54, en concl. adv.-gen. J.-F. Leclercq. 
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Om die redenen, zonder dat er grond bestaat tot onderzoek van het tweede 
onderdeel dat niet tot ruimere cassatie kan leiden, vernietigt het bestre
den arrest, behalve in zoverre dat arrest het hoger beroep ontvankelijk ver
klaart; houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de bodem
rechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel. 

28 september 2000 - 1 e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verheyden, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Draps en Kirkpatrick. 

Nr. 501 

1 e KAMER - 28 september 2000 

1 o ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED- ECHTSCHEIDINGS
PROCEDURE- VOORLOPIGE MAATREGELEN- KORT GEDING- VERBLIJFPLAATS VAN DE ECHT
GENOOT, BELAST MET HET BESTUUR OVER DE KINDEREN- VASTSTELLING VAN DE VERBLIJF
PLAATS IN DE GEZINSWONING- PAND, EIGENDOM VAN DE ANDERE ECHTGENOOT- MAATREGEL 
TEVENS IN HET BELANG VAN DE KINDEREN -AARD VAN DE MAATREGEL. 

2° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED - ECHTSCHEIDINGS
PROCEDURE - VOORLOPIGE MAATREGELEN- KORT GEDING- VERBLIJFPLAATS VAN DE ECHT
GENOOT, BELAST MET HET BESTUUR OVER DE KINDEREN- VASTSTELLING VAN DE VERBLIJF
PLAATS IN DE GEZINSWONING- PAND, EIGENDOM VAN DE ANDERE ECHTGENOOT- MAATREGEL 
TEVENS IN HET BELANG VAN DE KINDEREN- OVERSCHRIJVING VAN DE ECHTSCHEIDING- GE
VOLG. 

1 o Wanneer de rechter in kart geding de verbijfplaats van een der echtgenoten vast
stelt in een pand dat een eigen goed is van de andere echtgenoot, maakt de omstan
digheid dat hij daarbij acht slaat op het belang van de gemeenschappelijke kinde
ren om in de gezinswoning te blijuen, van die maatregel nag geen maatregel betreffende 
de kinderen in de zin van art. 302 B. W (1). (Art. 302 B.W.) 

2° Niet naar recht verantwoord is het vonnis waarbij de rechter beslist dat de tij
dens de echtscheidingsprocedure in kart geding getroffen voorlopige maatregel gel
dig blijft na de overschrijving van de echtscheiding, zolang hi) niet is vervangen, of 
schoon het geen maatregel betreffende de kinderen is in de zin van art. 302 B. W (2). 
(Art. 1280 Ger.W. en art. 302 B.W.) 

(S .. T. S ... ) 

Conclusie van de heer advocaat-generaal De Riemaecker : 

1. Uit de stukken blijkt -en dat wordt niet betwist- dat de oorspronkelijke vor
dering van de huidige eiser voornamelijk ertoe strekt te verkrijgen dat, na de op 29 
juni 1996 uitgesproken en op 2 december 1997 overgeschreven echtscheiding der par
tijen, de vroegere echtelijke verblijfplaats van de partijen, die een eigen goed van ei
ser is en door verweerster samen met de twee gemeenschappelijke kinderen van de 
partijen wordt betrokken, zou worden ontruimd. 

(1) Zie cone!. O.M. 

(2) Ibid. 
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2. De eerste rechter - dat is de vrederechter te Waver- heeft de hoofdvordering 
gegrond verklaard, de ontruiming van het betrokken pand bevolen tegen uiterlijk 31 
juli 1998 en bijkomende maatregelen getroffen. Rij hield de uitspraak aan over de te
genvordering waarover de burgerlijke Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel meende 
uitspraak te moeten doen ingevolge de devolutieve kracht·van het hager beroep. 

Ret bestreden vonnis, dat de burgerlijke Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel in 
hager beroep gewezen heeft, 

"Verklaart het hager beroep ontvankelijk en gegrond binnen de hierna aangege
ven grenzen, 

Verklaart de tussenvordering ontvankelijk en niet gegrond, 
Bevestigt het beroepenvonnis, doch enkel in zoverre het de hoofd- en tegenvorde-

ring ontvankelijk heeft verklaard, 
Doet het vonnis teniet voor het overige, 
Zegt dat er opnieuw uitspraak moet worden gedaan, 
Beveelt, alvorens recht te doen over de zaak zelf, een heropening van het debat ter 

zitting". 
Er moet tevens op worden gewezen dat, blijkens de vaststellingen van het bestre

den vonnis, het litigieuze pand de gezinswoning van de partijen was en dat het Rof 
van Beroep te Brussel, rechtsprekend in kart geding over de voorlopige maatrege
len gedurende hun echtscheidingsgeding besliste het bestuur over de persoon en de 
goederen van de twee gemeenschappelijke kinderen aan de huidige verweerster toe 
te vertrouwen, oordeelde dat "het belang van de kinderen om bij hun moeder in de 
gezinswoning te blijven primeert op het recht van de ge'intimeerde om als eigenaar het 
genot te hebben van het pand" en bij de vasts telling van de onderhoudsbijdrage van 
de huidige eiser rekening heeft gehouden met het feit dat laatstgenoemde de kos
ten voor de gezinswoning betaalt. 

Ret vonnis overweegt voorts dat "gelet op het voorgaande moet worden aangeno
men dat de maatregel waarbij de huidige appellante - verweerster in cassatie - de 
beschikking kreeg over het pand, althans ten dele, is ingegeven door het belang van 
de gemeenschappelijke kinderen over wier persoon en goederen zij het voorlopig be
stuur toegewezen kreeg en dat gei:ntimeerde hierdoor ten behoeve van die kinderen 
een bijdrage in natura levert bovenop de hem opgelegde financiele bijdrage waar
van het bedrag is vastgesteld met inachtneming van het feit dat gei:ntimeerde in
stand voor de huisvesting en de daaraan verbonden kosten". 

3. Die vaststellingen en overwegingen zijn belangrijjk aangezien eiser, zoals ver
weerster doet opmerken, nalaat bij zijn verzoekschrift de stukken van de rechtsple
ging te voegen betreffende de tijdens het echtscheidingsgeding getroffen voorlopige maat
regelen, zodat het Rof onmogelijk de inhoud van de door eiser bedoelde rechterlijke 
beslissingen kan controleren en derhalve onmogelijk de verbindende kracht ervan kan 
nagaan, meer bepaald wat de combinatie betreft van de voorlopige maatregelen die 
in verband met het bestuur over de goederen en de persoon van de kinderen zijn be
volen, met inberip van de onderhoudsverplichtingen betreffende hun levensonder
houd, enerzijds, en de vaststelling van de verblijfplaats van de partijen, anderzijds. 

In zoverre evenwel het bovengehaalde vonnis de inhoud van de voorlopige maat
regelen en de oorsprong ervan aangeeft - namelijk in kart geding in eerste aanleg en 
in kart geding in hager beroep - wordt het klaarblijkelijk niet bekritiseerd. De in deze 
zaak opgeworpen juridische vraagstukken moeten dus worden onderzocht binnen dat 
kader van de feiten van de zaak en de reeds gevoerde rechtspleging. 

4. Ret tweede middel voert de schending aan van de artt. 302 en 544 B.W en 1280 
Ger.W 

Ret verwijt in het tweede onderdeel aan het bestreden vonnis dat het aan de voor
lopige maatregelen die de rechter in kart geding met toepassing van art. 1280 Ger.W 
heeft bevolen, gevolgen verbindt die de perken van art. 302 B.W. te buiten gaan. 

5. Ter herinnering : artikel 302 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt het vol
gende: "Na de ontbinding van het huwelijk door echtscheiding worden het gezag over 
de persoon van het kind en het beheer van zijn goederen ofwel door beide ouders ge
zamenlijk uitgeoefend ofwel door degene aan wie ze werden toevertrouwd, hetbij bij 
een overeenkomst tussen partijen die behoorlijk werd bekrachtigd zoals bepaald is in 
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artikel 1258 van het Gerechtelijk Wetboek, hetzij bij een beschikking van de voor
zitter rechtsprekend in kort geding overeenkomstig artikel 1280 van het Gerechte
lijk Wetboek, onverminderd het bepaalde in artikel 387bis van dit wetboek". 

Artikel1280 van het Gerechtelijk Wetboek luidt als volgt : "De voorzitter van de recht
bank of de rechter die het ambt van voorzitter waarneemt, rechtsprekend in kort ge
ding, neemt, in iedere stand van het geding tot de ontbinding van het huwelijk op ver
zoek van de partijen of van een van de partijen, of van de procureur des Konings, kennis 
van de voorlopige maatregelen die betrekking hebben op de persoon, op het levens
onderhoud en op de goederen, zowel van de partijen als van de kinderen ( ... )." 

6. De stelling van eiser kan als volgt worden samengevat : behoudens toepassing van 
artikel 302 van het Burgerlijk Wetboek, als gewijzigd bij de wet van 8 april1965 be
treffende de jeugdbescherming, vervallen de in kart geding gegeven beschikkingen in 
de regel na de overschrijving van de echtscheiding. Voor de rechtsleer verwijst eiser 
naar E. Vieujean, "Proces en divorce et mesures provisoires, R.C.J.B., 1982, p. 499. 
Die oplossing blijkt eveneens uit Uw arrest van 28 juni 1971 (A. C., 1971, 1120) waar
bij het Hof uitspraak doet over de draagwijdte van artikel 302 van het Burgerlijk Wet
hoek, zoals het is gewijzigd bij artikel 16 van de wet van 8 april 1965. 

De ratio legis van die bepaling is - nog altijd volgens eiser- dat de overschrij
ving van de echtscheiding als zodanig geen gevolgen heeft voor de rechten en ver
plichtingen van de ouders jegens hun kinderen, zodat de akkoorden of beslissingen die 
hen betreffen kunnen blijven bestaan, zolang zij voldoening geven. 

Daartegen voert eiser aan dat de overschrijving van de echtscheiding noodzakelij
kerwijs gevolgen heeft voor de maatregelen die de verblijfplaats en de goederen van de 
echtgenoten raken. Toen de rechter tijdens het echtscheidingsgeding de verblijf
plaats van een van de echtgenoten vaststelde in een eigen goed van de andere echt
genoot, deed hij dat omdat hij krachtens artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek 
over een algemene bevoegdheid beschikte om maatregelen te treffen betreffende de goe
deren van de partijen (zie Cass., 31 jan. 1997, A. C., 1997, nr. 57). Wanneer daaren
tegen de echtscheiding tussen de partijen eenmaal een feit is geworden, bestaat er voor 
de rechter niet de minste reden meer om nog uitspraak te doen over hun verblijf
plaats. Na de overschrijving van de echtscheiding worden de gewezen echtgenoten op
nieuw derden wat hun eigen goederen betreft, terwijl zij de ouders blijven van hun kin
deren. Er bestaat dus - volgens eiser- een diepgaand verschil tussen de maatregelen 
die betrekking hebben op de kinderen en die welke betrekking hebben op de goede
ren van de echtgenoten en hun verblijfplaats, zodat de oplossing die in artikel 302 van 
het Burgerlijk Wetboek geboden wordt voor de eerstgenoemde categorie van maat
regelen niet kan worden uitgebreid tot de tweede categorie. 

Als de rechter "beslist dat de beschikkingen in kort geding waarbij een van de par
tijen (3) gemachtigd wordt om te verblijven in een pand dat een eigen goed is van de 
andere echtgenoot, wanneer zij "ten dele althans gewezen zijn in het belang van de 
gemeenschappelijke kinderen", uitwerking blijven hebben zolang de rechter, bij wie een 
vordering aanhangig is tot verhoging van de onderhoudsbijdrage wegens de ontrui
ming van dat pand, die bijdrage niet heeft gewijzigd of zolang de jeugdrechtbank de 
vordering tot verandering van de hoofdverblijfplaats niet heeft toegewezen, past de rech
ter de in artikel 302 van het Burgerlijk Wetboek vervatte uitzondering ten ourechte 
toe op een daarin niet bepaald geval en schendt het derhalve zowel die wetsbepa
ling als artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek krachtens hetwelk de overschrij
ving van de echtscheiding de in kart geding gegeven beschikkingen doet vervallen." 
(Voorziening, blz. 19 en 20). 

7. In zijn noot bij Uw arrest van 28 juni 1971 (A. C., 1971, 1123) onderstreepte burg
graaf Duman "dat, onder de gelding van artikel 302 van het Burgerlijk Wetboek, voor 
de wijziging ervan bij de wet van 8 april 1965, de voorlopige maatregelen met be
trekking tot de kinderen aileen golden voor de duur van het echtscheidingsgeding (zie 
De Page, Traite, I, nr. 942, p. 1039, en Repertoire pratique du droit belge, Comple
ment, vo, "Divorce et separation de corps", nr. 155". 

(3) Wij benadrukken "tijdens de procedure". 
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8. Daartegenover beslist het Hof in bovengenoemd arrest dat, onder de gelding van 
artikel302 B.W., gewijzigd bij artikel16 van de wet van 8 april1965, ''het bestuur over 
de kinderen dat blijft bij de echtgenoot aan wie het werd toevertrouwd, eveneens in
sluit, zolang de bevoegde rechter hierover niet anders heeft beslist, dat de verplich
tingen tot onderhoud van de kinderen gehandhaafd blijven, zoals hieromtrent vroe
ger werd overeengekomen of werd beslist bij beschikking van de voorzitter, 
rechtsprekend in kort geding". 

Met andere woorden, de beschikking die de voorzitter, rechtsprekend in kort ge
ding tijdens het echtscheidingsgeding wijst over de onderhoudsverplichtingen ten aan
zien van de kinderen, blijft van toepassing na de overschrijving van het vonnis dat de 
echtscheiding toestaat, tot de rechter, die bevoegd is voor de maatregelen betref
fende de bijdragen, anders heeft beslist. 

9. Wanneer men weet dat de echtscheidingsprocedure tot de bevoegdheied be
hoort van de burgerlijke rechtbank van eerste aanleg, terwijl het bestuur over de per
soon en de goederen van de gemeenschappelijke minderjarige kinderen tot de be
voegdheid van dejeugdrechter en de vaststelling van de bijdrage van de gewezen 
echtgenoten tot de huisvesting, de opvoeding en het levensonderhoud van hun ge
meenschappelijke kinderen tot de bevoegdheid van de vrederechter behoort, krijgt voor
noemde beslissing van het Hof over het tijdstip van de voorlopige maatregelen- het 
echtscheidingsgeding - en degene die voornoemde maatregelen treft - de voorzit
ter, rechtsprekend in kort geding- een bijzondere betekenis. 

10. J.-P. Masson schrijft in een in de R.C.J.B. in 1993 gepubliceerde studie van de 
rechtspraak betreffende de personen in verband met de draagwijdte van artikel 302 
het volgende : "En taut qu'il prolonge les effets de I' ordonnance presidentielle, 
l'article 302 constitue une disposition a caractere exceptionnel. On ne peut, par
taut, l'etendre par analogie. Il est vrai que, bien que l'article 302 ne parle que de la 
garde, on etend son champ d'application ala contribution aux frais d'entretien des en
fants. Mais on reste ainsi sur le plan des ordonnances du president et c'est, nous semble
t-il, aller beaucoup plus loin (et trop loin) que d'etendre la solution de l'article 302 a 
des decisions autres que celles de ce magistrat" (p. 112). 

In De Page (II, deel1, 4e ed., nr. 807), verwoordt voornoemde auteur die ziens
wijze als volgt: "contrairement ace qui est decide parfois, I' ordonnance dujuge de paix 
rendue en application de I' article 221 ou de I' article 223 du Code civil ne continue pas 
a sortir ses effets au-dela de la transcription. Sans doute le divorce ne met-il pas un 
terme aux obligations des pere et mere envers leurs enfants, mais les articles 221 et 
223 du Code civil ne peuvent recevoir application que dans le cadre du mariage ( les 
concubins ne peuvent y avoir recours). A defaut d'une disposition legale expresse (et 
!'article 221, demier alinea, est insuffisant a cet egard), ils ne sauraient prolonger leurs 
effets que jusqu'a la transcription. La situation n'est pas la meme s'il y a une ordon
nance du president : cette decision reste d'application apres le divorce, en vertu de la 
loi, en ce qui concerne la garde et il est des lors logique de decider que la contribu
tion du parent non gardien a l'entretien de ['enfant reste due jusqu'a decision diffe
rente du juge competent." 

11. Uit het voorgaande volgt m.i. dat de combinatie van de artikelen 302 B.W. en 
1280 Ger.W. de opvatting wettigt dat, na de ontbinding van het huwelijk, het gezag 
over de persoon van het kind en het bestuur over zijn goederen geregeld kunnen blij
ven door een beschikking van de rechter in kort geding, die bevoegd is om kennis te 
nemen van de voorlopige maatregelen betreffende de persoon, het levensonderhoud en 
de goederen, zowel van de partijen als van de kinderen. 

12. Maar, en dat is de kern van het probleem, moet de te dezen door de rechter in 
kort geding voorlopige maatregel, waarbij namelijk de verblijfplaats van een van de 
echtgenoten wordt vastgesteld in het pand dat als gezinswoning diende en de eigen
dom van de andere echtgenoot is, omdat eerstgenoemde voorlopig belast is met het be
stuur over de persoon en over de goederen van de gemeenschappelijke kinderen en die 
verblijfplaats dus ook ten dele althans de gemeenschappelijke kinderen ten goede komt, 
in rechte worden aangemerkt als een maatregel betreffende het bestuur over de per
soon en over de goederen van de kinderen in de zin van het bovengenoemde artikel 
302 B.W.? 

Of moet die maatregel daarentegen veeleer worden beschouwd als een maatregel 
betreffende de persoon, het levensonderhoud en de goederen van de echtgenoten? 
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13. Ongetwijfeld ligt de aard van de maatregel niet vast in het ene ofhet andere ge
val. Maar het feit dat de rechter die voorlopige maatregel waarbij het genot van de 
eigendom van het pand wordt beperkt, grondt op de zienswijze dat het hier een wijze 
van bijdrage "in natura" betreft, neemt niet weg dat die maatregel eveneens en, m.i. 
in de eerste plaats, een regeling betreffende de persoon, het levensonderhoud en de 
goederen van de echtgenoten is. 

14. Ook al betreft het hier dus een gemengde maatregel, toch is het in essentie geen 
maatregel betreffende het bestuur over de persoon of de goederen van de kinderen in 
de zin van het bovengenoemde artikel 302 B.W. In zoverre het dus hier veeleer gaat 
over een maatregel betreffende de persoon, het levensonderhoud en de goederen van 
de echtgenoot, verliest die maatregel haar uitwerking na de overschrijving van de echt
scheiding. 

15. Gelet op de vermeldingen van het bestreden vonnis, hebben de appelrechters, 
door in de bovengenoemde feitelijke en juridische context te beslissen, dat de maat
regel geldig bleef na de overschrijving van de echtscheiding, de aangevoerde artike
len 302 B.W. en 1280 Ger.W. geschonden. 

Dus is het onderdeel van het middel eveneens gegrond. 
16. Conclusie : cassatie. 

ARREST (uertaling) 

(A.R. C.99.0172.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 26 juni 1998 in hoger be
roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel; 

Over het tweede middel 
schending van de artikelen 302, 544 van het Burgerlijk Wetboek en 1280 van het 

Gerechtelijk Wetboek, 
doordat het bestreden vonnis het beroepen vonnis teniet doet, behalve in zoverre het 

de hoofd- en de tegenvordering ontvankelijk verklaart en, bij wege van een nieuwe be
schikking, de heropening van het debat beveelt op alle gronden die hier als volledig 
weergegeven worden beschouwd, 

terwijl, eerste onderdeel, krachtens artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek, de ei
gendom het recht is om op de meest volstrekte wijze van een zaak het genot te heb
ben en daarover te beschikken; wanneer de echtgenoten tijdens het huwelijk de ech
telijke verblijfplaats hebben gevestigd in een goed, dat eigen is aan een van hen, de 
rechter in kort geding, gelet op het feit dat de gevolgen van het huwelijk blijven voort
duren tot de overschrijving van de echtscheiding, het recht heeft bij de vaststelling van 
de verblijfplaats geen rekening te houden met het vermogen waarvan het goed deel 
uitmaakt; de bevoegdheid van de rechter om het eigendomsrecht in te perken even
wei ophoudt met de overschrijving van de echtscheiding; het vonnis, zo het aldus moet 
worden uitgelegd dat het beslist dat de rechtbanken, na die overschrijving waarvan 
het vaststelt dat ze te dezen geschied is op 2 december 1997, nog over een andere be
voegdheid beschikken dan die om de bewoning zonder titel of recht toe te staan, met 
andere woorden over de bevoegdheid om aan een van de gewezen echtgenoten het ge
not van een goed waarvan hij geen eigenaar is toe te wijzen in het belang van de kin
deren en in zoverre hij hun de voornaamste huisvesting verleent, artikel 544 van het 
Burgerlijk Wetboek schendt; 

tweede onderdeel, krachtens artikel1280 van het Gerechtelijk Wetboek, de voor
zitter van de rechtbank, rechtsprekend in kort geding, enkel tijdens het echtscheidings
geding kennis neemt van de voorlopige maatregelen die betrekking hebben op de per
soon, op het levensonderhoud en op de goederen zowel van de partijen als van de 
kinderen; de tijdens de rechtspleging gewezen beschikkingen in de regel vervallen bij 
de overschrijving van de echtscheiding; krachtens artikel 302 van het Burgerlijk Wet
hoek van die regel wordt afgeweken voor de maatregelen betreffende het bestuur over 
de persoon en de goederen van de kinderen, met inbegrip van de verplichtingen om 
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in hun levensonderhoud te voorzien; die uitzondering niet geldt voor de overige maat
regelen, zoals de vaststelling van de verblijfplaats van de partijen, ook al heeft die maat
regel - althans wanneer die verblijfplaats wordt gevestigd in een gemeenschappe
lijk goed of in een eigen goed van een van de partijen- eveneens betrekking op hun 
goederen; zulks het geval is zelfs als de rechter tijdens het echtscheidingsgeding bij 
de vatstelling van die verblijfplaats het belang van de kinderen in aanmerking ge
nomen heeft; het bestreden vonnis, voor het geval het beslist dat de beschikkingen in 
kort geding waarbij een van de partijen tijdens de procedure gemachtigd wordt om te 
wonen in een pand dat een eigen goed is van de andere echtgenoot, wanneer zij "ten 
dele althans gewezen zijn in het belang van de gemeenschappelijke kinderen", uit
werking blijven hebben zolang de rechter, bij wie een vordering aanhangig is tot ver
hoging van de onderhoudsbijdrage wegens de ontneming van de beschikkingsmacht 
over dat pand, die bijdrage niet heeft gewijzigd of zolang de jeugdrechtbank de vor
dering tot verandering van de hoofdverblijfplaats niet heeft toegewezen, de in arti
kel 302 van het Burgerlijk Wetboek vervatte uitzondering ten onrechte toepast op een 
daarin niet bepaald geval en derhalve zowel die wetsbepaling als artikel 1280 van het 
Gerechtelijk Wetboek krachtens hetwelk de overschrijving van de echtscheiding de in 
kort geding gegeven beschikkingen doet vervallen, schendt : 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat de door de voorzitter van de rechtbank van eerste aan

leg met toepassing van artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek bevolen 
maatregelen in de regel ophouden uitwerking te hebben bij de overschrij
ving van de echtscheiding; 

Dat, krachtens artikel 302 van het Burgerlijk Wetboek, aileen de maat
regelen die in het belang van de kinderen bevolen worden bij de tijdens het 
echtscheidingsgeding in kort geding gewezen beschikking, met inbegrip van 
de maatregelen betreffende de bijdrage tot het levensonderhoud en de op
voeding van die kinderen, na de overschrijving van de echtscheiding uit
werking blijven hebben zolang daarover niet anders is beslist; 

Overwegende dat, wanneer de rechter in kort geding beslist dat een van 
de echtgenoten blijft wonen in een pand dat een eigen goed is van de an
dere echtgenoot, die maatregel, ook al is hij ingegeven door het belang van 
de gemeenschappelijke kinderen om in de gezinswoning te blijven wonen, 
daarom nog geen maatregel betreffende de kinderen wordt in de zin van het 
bovengenoemde artikel 302; 

Overwegende dat het bestreden vonnis overweegt "dat het litigieuze pand 
(dat) een eigen goed (van eiser) is( ... ) de gezinswoning van de partijen was 
en dat het Hof van Beroep te Brussel, rechtsprekende in kort geding over de 
voorlopige maatregelen tijdens hun echtscheidingsgeding, het bestuur over 
de persoon en de goederen van de twee gemeenschappelijke kinderen heeft 
toegewezen aan (verweerster), oordeelde dat 'het belang van de kinderen om 
bij hun moeder te blijven in de gezinswoning primeert op het recht van (ei
ser) om als eigenaar het genot te hebben van het pand' en bij de vaststel
ling van de onderhoudsbijdrage van de huidige (eiser) rekening heeft ge
houden met het feit dat laatstgenoemde de kosten voor de gezinswoning 
betaalt"; 

Dat het vervolgens overweegt "dat, gelet op het voorgaande, moet wor
den aangenomen dat de maatregel waarbij (verweerster) de beschikking kreeg 
over het pand ten dele althans is ingegeven door het belang van de gemeen
schappelijke kinderen over wier persoon en goederen zij het voorlopig be
stuur toegewezen kreeg en dat (eiser) hierdoor ten behoeve van die kinde
ren een bijdrage in natura levert bovenop de hem opgelegde financiele bijdrage 
waarvan het bedrag is vastgesteld met inachtneming van het feit dat (ei
ser) instaat voor de huisvesting en de daaraan verbonden kosten"; 
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Dat het bestreden vonnis op grand van die overwegingen beslist "dat de 
tijdens een echtscheidingsgeding bevolen voorlopige maatregelen betref
fende de voor de gemeenschappelijke kinderen verschuldigde bijdragen uit
werking blijven hebben, zelfs na de overschrijving van de echtscheiding zo
lang zij niet zijn vervangen" en "dat de eerste rechter bijgevolg, ten onrechte 
toen hij het bevel gafhet litigieuze pand te ontruimen aileen rekening heeft 
gehouden met het feit dat het door (verweerster) bewoond werd en niet met 
het feit dat zij daar huisvesting verleent aan de haar toegewezen gemeen
schappelijke kinderen"; 

Dat het bestreden vonnis, door in die zin uitspraak te doen, de artikelen 
1280 van het Gerechtelijk Wetboek en 302 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, ongeacht het eerste onderdeel van het tweede middel dat 
niet tot ruimere cassatie kan leiden, vernietigt het bestreden vonnis, be
halve in zoverre dat vonnis het hager beroep ontvankelijk verklaart; be
veelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde vonnis; houdt de kosten aan en laat de uitspraak 
daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar 
de Recht bank van Eerste Aanleg te Brusssel, zitting houdende in hager be
roep. 

28 september 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Verheyden, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Mathieu - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemae
cker, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Draps en Mahieu. 

Nr. 502 

1 e KAMER - 29 september 2000 

1 o VERJARING- BURGERLIJKE ZAKEN- 'IERMIJNEN (AARD. DUUR AANVANG. EINDE) -DUUR 

- MISDRIJF- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- NIEUWE WET- TOEPASSELIJKHEID. 

2° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- MISDRIJF- VERJARING- 'IERMIJN- DUUR 
- NIEUWE WET- TOEPASSELIJKHEID. 

3° GRONDWET- GRONDWET 1994 CART. 1 TOT 99) -ARTIKEL 10- ONGRONDWETTIGE WET 
- NIEUWE WET- TOEPASSELIJKHEID NA CASSATIEBEROEP- GEVOLG. 

4° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) -ARTIKEL 11- ONGRONDWETTIGE WET 

- NIEUWE WET- TOEPASSELIJKHEID NA CASSATIEBEROEP- GEVOLG. 

5o CASSATIEBEROEP- ALGEMEEN- ONGRONDWETTIGE WET- NIEUWE WET- TOEPAS

SELIJKHEID NA CASSATIEBEROEP - GEVOLG. 

6° CASSATIE- ALLERLEI- ONGRONDWETTIGE WET- NIEUWE WET- TOEPASSELIJK- · 
REID NA CASSATIEBEROEP- GEVOLG. 
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1 a en zo De bepaling dat de burgerlijke rechtsvordering uit een misdrijf verjaart val
gens de regels van het Burgerlijk Wetboek of van de bijzondere wetten die van toe· 
passing zijn op de rechtsvordering tot vergoeding van de schade is toepasselijk op 
rechtsvorderingen waarover niet definitief beslist werd; dit is het geval wanneer een 
cassatieberoep hangend is. (Art. 26 V.T.Sv., zoals vervangen bij artikel2 van de wet 
van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring, en 
art. 11 (overgangsbepaling) van deze wet.) 

3°, 4°, 5o en 6° Een op grand van een door de wetgever, wegens schending van dear
tikelen 10 en 11 van de Grondwet, ongrondwettig bevonden wetsbepaling gewezen en 
regelmatig bestreden rechterlijke beslissing kan niet in de rechtsorde gehandhaafd 
blijven, oak al is de nieuwe wet slechts na het regelmatig cassatieberoep in wer
king getreden (1). (Artt. 10 en 11 Gw.) 

(FEDERALE VERZEKERINGEN T. SAAB-SCANIA & ASSURANTIES GROEP JOSI N.V.) 

ARREST 

(A.R. C.97.0154.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 november 1994 gewe
zen door het Hof van Beroep te Antwerpen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel en het niet-discriminatiebeginsel 

als vervat in de artikelen 10 en 11 van de gecoi.irdineerde Grondwet van 17 februari 
1994 (voorheen de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet), en de artikelen 1384, eer
ste lid, en 2262 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest de vordering van eiseres niet ontvankelijk verklaart 
op grond van de volgende motivering : 

"(. .. ) dat eerste (verweerster) stelt dat de ingestelde burgerlijke vordering ver
jaard is overeenkomstig artikel 26 van de wet van 17 april (1878) houdende de voor
afgaande titel van het Wetboek van Strafvordering; 

(. .. ) dat de arbeidsongevallenverzekeraar beschikt over een rechtstreekse vorde
ring die evenwel slechts kan worden uitgeoefend binnen de perken van de sub
rogatoire vordering; dat uit de regel dat de gesubrogeerde geen andere rechten kan 
uitoefenen dan die welke de getroffene of zijn rechthebbende tegen de aansprake
lijke hadden kunnen doen gelden, voortvloeit dat tegen de gesubrogeerde dezelfde ex
cepties en verweermiddelen, kunnen worden aangevoerd als tegen de subrogans zelf; 

dat het verhaalrecht bijgevolg ook onderworpen is aan de regels van de verjaring 
(Luik, 5 november 1985, Jur. Liege, 1985, 649); 

(. .. ) dat (eerste verweerster) terecht op grond van artikel26 van de voorafgaande ti
tel van het Wetboek van Strafvordering inroept dat de door (eiseres) ingestelde bur
gerlijke rechtsvordering volgend uit een als misdrijf omschreven tekortkoming ver
jaart te rekenen vanaf vijf jaar vanaf de dag waarop het misdrijf werd gepleegd; 

dat voor de toepassing van voormeld artikel het volstaat overeenkomstig artikel 29 
van dezelfde voorafgaande titel dat de burgerlijke rechtsvordering gesteld is we
gens een feit dat door de wet als misdrijf wordt genoemd; 

dat voor de toepassing van de vijfjarige verjaring het inderdaad voldoende is dat het 
ingeroepen feitenbestand als dusdanig aan een strafrechtelijke kwalificatie 'kan' on
derworpen worden en geenszins het bewijs van het bestaan van een misdrijfin con
creto vereist is (cfr Wilms 'De verjaring van de burgerljke vordering voortspruitend 
uit een misdrijf p. 145 nr. 192); 

( ... ) dat het door (eiseres) aan (eerste verweerster) verweten gebrek aan veilig
heid van de installatie, die volgens haar de oorzaak geweest is van de elektrokutie en 

(1) Zie Cass., 19 mei 1994, A.R. 9459, nr. 250. 
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het overlijden van E.A.M., zeker en noodzakelijk dient gekwalificeerd als zijnde een 
door (eerste verweerster) betoond gebrek aan voorzichtigheid en voorzorg in de zin van 
artikel 418 van het Strafwetboek; 

dat inderdaad het door (eiseres) in beroepsconclusies ingeroepen feitenbestand hierop 
neerkomt dat (eerste verweerster), door er niet voor gezorgd te hebben dat de instal
latie voorzien was van de noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen die men van der
gelijke installatie kan en mag verwachten, een gebrek aan voorzichtigheid heeft be
toond in de zin van artikel 418 van het Strafwetboek waardoor de elektrokutie en het 
overlijden van E.A.M. heeft kunnen plaatsvinden; 

dat het feit dat de vordering gestoeld is op artikel1384, lid 1, B.W. hieraan niets af
doet; 

dat immers waar de vordering gesteund is op voormeld wetsartikel, zij op de ob
jectief onrechtmatige daad begaan door (eerste verweerster) als bewaarder van de ge
brekkige zaak stoelt en dus de vordering ook hier steunt op een feit dat aan de straf
rechtelijke kwalificatie van artikel 418 Strafwetboek kan onderworpen worden; 

dat zoals reeds hager gezegd voor de toepassing van artikel 26 van de wet van 17 
april 1878 het volstaat dat de feiten, die als oorzaak ingeroepen worden van de in
gestelde burgerlijke rechtsvordering, noodzakelijk en zeker dienen gekwalificeerd als 
zijnde een misdrijf zonder dat daarenboven vereist is dat deze feiten ook nog een straf
waardig karakter zouden vertonen, en deze vereiste terzake zeker vervuld is nu (ei
seres) precies betoogt dat het gebrek hierin bestaat dat er manifest onvoldoende vei
ligheidsmaatregelen aanwezig waren om ongevallen te voorkomen; 

(. .. ) dat waar de door (eiseres) ingeroepen feiten, mochten zij bewezen zijn, date
ren van 2 juli 1976, de burgerlijke rechtsvordering gesteund op die feiten, overeen
komstig artikel26 van de wet van 17 april1878 verjaard dient verklaard vermits er 
meer dan vijf jaar verlopen zijn tussen het ogenblik der feiten (2 juli 1976) en het in
stellen van de procedure ten grande (bij dagvaarding van 14 januari 1983) en niet aan
getoond is dat deze verjaringstermijn van vijfjaren verlopen is voor deze van de straf
vordering; 

(. .. ) dat de eerste rechter de door (eerste verweerster) opgeworpen exceptie van ver
jaring gevolglijk gegrond en de eis van (eiseres) onontvankelijk had dienen te ver
klaren en het incidenteel beroep mitsdien gegrond voorkomt", 

terwijl ingevolge de artikelen 10 en 11 van de Grondwet allen die zich in een ge
Iijke toestand bevinden, op dezelfde wijze moeten worden behandeld, hetgeen niet ver
hindert dat tussen bepaalde categorieen een onderscheid wordt gemaakt op voor
waarde dat dit onderscheid niet willekeurig is; 

artikel26 van de Wet van 17 april1878 houdende de voorafgaande titel van het Wet
hoek van StrafVordering bepaalt dat de burgerlijke rechtsvordering volgend uit een 
misdrijf, verjaart door verloop van vijf jaren, te rekenen van de dag waarop het mis
drijf is gepleegd; 

de rechtsvordering uit een schadeverwekkende handeling die geen misdrijf uit
maakt met toepassing van artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek in beginsel ver
jaart door verloop van dertig jaar; 

deze bepalingen tot gevolg hebben dat eiseres, nu de fout waarop zij haar vorde
ring tot schadevergoeding had gesteund een misdrijfuitmaakt, in een merkelijk on
gunstiger positie verkeert dan indien die fout geen misdrijfuitgemaakt zou hebben; 
er geen redelijk verband bestaat tussen het door artikel 26 van de wet van 17 april 
1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van StrafVordering nage
streefde doel en de gevolgen ervan voor eiseres, zodat het gemaakte onderscheid wil
lekeurig is; het Arbitragehof dit, in antwoord op een prejudiciele vraag gesteld door 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent bij vonnis van 18 maart 1994, in een ar
rest van 21 maart 1995 bevestigde en dan ook voor recht zegde dat artikel 26 van de 
Wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Straf
vordering de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, 

de appelrechters zodoende, door de vordering van eiseres onontvankelijk te ver
klaren wegens verjaring, en dit op grand van artikel 26 van de wet van 17 april1878 
houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van StrafVordering, en door aldus 
zij die schade lijden als gevolg van een fout die een misdrijf uitmaakt, in een mer
kelijk ongunstiger positie te zetten dan zij die schade Iijden als gevolg van een fout 
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die geen misdrijf uitmaakt, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden, en de 
beslissing om de vorderiilg niet ontvankelijk te verklaren niet naar recht verant
woorden (schending van de artikelen 1384, eerste lid, en 2262 van het Burgerlijk Wet
hoek): 

Overwegende dat het arrest de op 14 januari 1983 ingestelde vordering van 
eiseres, gesubrogeerd in de rechten van de nabestaanden van E.A.M., er
toe strekkende eerste verweerster te horen veroordelen tot betaling van scha
devergoeding wegens het gebrek aan veiligheid van eerste verweersters in
stallatie die de oorzaak is geweest van de elektrocutie en het overlijden van 
E.A.M. op 2 juli 1976, te kwalificeren als een gebrek aan voorzichtigheid en 
voorzorg in de zin van artikel418 van het Strafwetboek, onontvankelijk ver
klaart wegens verjaring op grond van artikel 26 van de Voorafgaande Ti
tel van het Wetboek van Strafvordering; 

Overwegende dat deze wetsbepaling, v66r haar wijziging bij wet van 10 juni 
1998, bepaalde dat de burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf 
verjaart door verloop van vijf jaren, te rekenen van de dag waarop het mis
drijfis gepleegd, zonder dat ze kan verjaren voor de strafvordering; dat krach
tens het vroeger toepasselijk artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek de 
rechtsvordering uit een foutieve handeling verjaart door verloop van der
tig jaren; 

Overwegende dat het middel aanvoert dat de appelrechters, door de vor
dering van eiseres onontvankelijk te verklaren wegens verjaring op grond van 
het genoemde artikel 26 van de wet van 17 april1878, hen die schade lij
den als gevolg van een fout die een misdrijf uitmaakt in een merkelijk on
gunstiger positie plaatst dan zij die schade lijden als gevolg van een fout die 
geen misdrijf uitmaakt en aldus de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in 
zake de gelijkheid van de Belgen voor de wet schenden; 

Overwegende dat het voormelde artikel 26 van de Voorafgaande Titel van 
het Wetboek van Strafvordering, zoals vervangen bij artikel 2 van de wet van 
10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verja
ring, bepaalt: "De burgerlijke rechtsvordering uit een misdrijfverjaart vol
gens de regels van het Burgerlijk Wetboek of van de bijzondere wetten die 
van toepassing zijn op de rechtsvordering tot vergoeding van de schade. Zij 
kan echter niet verjaren voor de strafvordering"; 

Dat uit de parlementaire voorbereiding van deze wet blijkt dat ze het recht
streeks gevolg is van de arresten van het Arbitragehofvan 21 maart 1995 
en 12 juli 1996, waarbij rechtdoende op prejudiciele vragen, voor recht ge
zegd werd dat artikel 26, v66r zijn wijziging, de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet schendt en van het arrest van 19 februari 1997, waarbij het 
Arbitragehof zich onbevoegd verklaard heeft om de werking in de tijd van 
zijn arrest van 21 maart 1995 te bepalen; 

Dat artikel 11 van de wet van 10 juni 1998 bepaalt : ''Wanneer de rechts
vordering bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing verjaard is ver
klaard voor de inwerkingtreding van deze wet, kan deze inwerkingtreding 
niet tot gevolg hebben dat een nieuwe verjaringstermijn begint te lopen"; 

Dat uit diezelfde voorbereiding blijkt dat bedoeld werd de nieuwe ter
mijn toe te passen op rechtsvorderingen waarover niet definitief beslist werd; 
dat dit het geval is wanneer een cassatieberoep hangend is; 

Overwegende dat een op grond van een door de wetgever ongrondwettig 
bevonden wetsbepaling gewezen en regelmatig bestreden rechterlijke be
slissing niet in de rechtsorde kan gehandhaafd blijven, ook al is de nieuwe 
wet slechts na het regelmatig cassatieberoep in werking getreden; 
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Dat de door het middel opgeworpen schending vaststaat; 
Dat het middel derhalve gegrond is; 

Nr. 503 

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. 

29 september 2000- 1 e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter- Ver
slaggever : de h. Boes - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Nelissen Grade en Butzler. 

Nr. 503 

1 e KAMER - 29 september 2000 

1 o WEGVERKEER- WEGVERKEERSREGELEMENT VAN 01-12-1975- REGLEMENTSBEPALINGEN 

- ARTIKEL 15 - KRUISEN- INBREUK- BESTANDDELEN. 

2° WEGVERKEER- WEGVERKEERSREGELEMENT VAN 01-12-1975- REGLEMENTSBEPALINGEN 

- ARTIKEL 15 - KRUISEN- VERPLICHTING- VOORWAARDEN. 

3° WEGVERKEER- WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975- REGLEMENTSBEPALINGEN 

- ARTIKEL 15- KRUISEN- VERPLICHTING- VOORWAARDEN. 

1 o De inbreuk op artikel15 van het Wegverkeersreglement kan afgeleid worden uit de 
vasts telling dat een bestuurder de bestaande mogelijkheid tot invoegen tussen ge
parkeerde wagens negeerde. (Art. 15.2, eerste lid, Wegverkeersreglement.) 

2° De krachtens artikel15.2, tweede lid, van het Wegverkeersreglement opgelegde ver
plichting te vertragen en, zo nodig, te stoppen om de tegemoetkomende weggebrui
kers doorgang te verlenen, blijft bestaan zelfs als er theoretisch voldoende ruimte is 
om te kruisen (1). (Art. 15.2, tweede lid, Wegverkeersreglement.) 

3° De toepassing van artikel15.2, eerste lid, van het Wegverkeersreglement sluit niet 
uit dat een tegenliggende bestuurder die de rijbaan volgt krachtens artikel 9.3 van 
dit reglement zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan moet blijven (2). 
(Art. 15.2, eerste lid, Wegverkeersreglement.) 

(A.S.L.K. VERZEKERINGEN N.V. & B ... T. T ... ) 

ARREST 

(A.R. C.97.0229.N) 

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 14 oktober 1996 gewe
zen door het Hof van Beroep te Antwerpen; 

(1) Cass., 16 juni 1993, A.R. P.93.0220.F, nr. 288. 

(2) Cass., 29 sept. 1982, A.R. 2330, nr. 72. 
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Gelet op het verzoekschrift tot cassatie, dat aan dit arrest is gehecht en 
daarvan deel uitmaakt; 

Over het eerste middel : 
Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat, krachtens artikel 15.2, eerste lid, van het Wegverkeers

reglement, de bestuurder bij het kruisen een voldoende zijdelingse af
stand moet laten en, zo nodig, naar rechts uitwijken; 

Dat, krachtens het tweede lid van dit artikel, de bestuurder, waarvan het 
doorrijden belemmerd wordt door een hindemis of door de aanwezigheid van 
andere weggebruikers, moet vertragen en, zo nodig, stoppen om de tege
moetkomende weggebruikers doorgang te verlenen; 

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de straat zeven meter breed is 
en dat zelfs met gestationeerde voertuigen aan een zijde, het kruisen tus
sen de voertuigen van eiser en verweerder geen probleem zou mogen stel
len; 

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de bestuurster van het voer
tuig van eiser "omwille van de geparkeerde wagens naar links uitweek, op 
het rijvak van (verweerder) ging rijden en desonsdanks bleef doorrijden ( ... ) 
en bij deze zelfs de bestaande mogelijkheid tot 'invoegen' negeerde"; 

Dat het oordeel dat deze bestuurster zelfs de bestaande mogelijkheid tot 
invoegen tussen gestationeerde wagens negeerde, inhoudt dat deze bestuur
ster bij het kruisen niet zo ver rriogelijk naar rechts uitweek en onvol
doende zijdelingse afstand liet; 

Dat het arrest op grand hiervan vermocht te oordelen dat de bestuur
ster van het voertuig van eiser inbreuk pleegde op.artikel15 van het Weg
verkeersreglement en een fout beging als bedoeld in de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 
Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat de krachtens voornoemd artikel 15.2, tweede lid, opge

legde verplichting te vertragen en, zo nodig, te stoppen om de tegemoetko
mende weggebruikers doorgang te verlenen, blijft bestaan zelfs als er theo
retisch voldoende ruimte is om te kruisen; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 
Over het tweede middel : 
Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat de toepassing van artikel 15.2, eerste lid, van het Weg

verkeersreglement niet uitsluit dat een tegenliggende bestuurder die de rij
baan volgt, krachtens artikel 9.3 van dit reglement zo dicht mogelijk bij de 
rechterrand van de rijbaan moet blijven; 

Overwegende dat het arrest het verweer van de eisers dat verweerder bij 
het kruisen niet zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan is ge
bleven, beantwoordt met de reden dat deze aanvoering irrelevant is en dat 
verweerder alleszins op zijn rijweg zijn weg vervolgde; 

Dat het arrest door aldus te beslissen, niet onderzoekt of verweerder al dan 
niet zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan is gebleven en of hij 
op grand hiervan medeaansprakelijk is voor de schadelijke gevolgen van het 
ongeval; 

Dat het arrest aldus de in het onderdeel aangewezen wetsbepalingen 
schendt; 
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Dat het onderdeel gegrond is; 

Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen lei
den; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de be
stuurster van het voertuig van eiser volledig aansprakelijk stelt voor het on
geval en een medeaansprakelijkheid van verweerder verwerpt; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde arrest; veroordeelt de eiseres in de helft 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. 

29 september 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Boes - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat
generaal- Advocaten: mrs. DeBruyn en Biitzler. 

Nr. 504 

3e KAMER - 2 oktober 2000 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE- ANDERE WIJZEN VAN BEEINDIGING- OVER
MACHT - BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID - VASTSTELLING DOOR DE ARBEIDS
GENEESHEER - POGING ELKE WERKNEMER AAN EEN ANDER WERK TE ZETTEN- ONDER
ZOEK NAAR DE MOGELIJKHEDEN VOOR ANDER WERK- VERPLICHTING DE AANGEWEZEN 
AANVULLENDE ONDERZOEKINGEN TE VERRICHTEN- GEVOLG. 

2° ARBEID- ARBEIDSBESCHERMING- -ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE -ANDERE WIJ
ZEN VAN BEEINDIGING- OVERMACHT- BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID- VASTSTEL
LING DOOR DE ARBEIDSGENEESHEER- POGING ELKE WERKNEMER AAN EEN ANDER WERK TE 
ZETTEN- ONDERZOEK NAAR DE MOGELIJKHEDEN VOOR ANDER WERK- VEKPLICHTING DE AAN
GEWEZEN AANVULLENDE ONDERZOEKINGEN TE VERRICHTEN- GEVOLG. 

1 o en 2° De blijvende arbeidsongeschiktheid waardoor het de werknemer definitief on
mogelijk is de bedongen taak, met inbegrip van de overeengekomen arbeidstijd, te her
vatten, is een geval van overmacht waardoor de arbeidsovereenkomst een einde neemt; 
de arbeidsovereenkomst kan wegens blijvende arbeidsongeschiktheid van de werk
nemer worden beeindigd zonder vast te stellen dat de verplichtingen aan de werk
gever en de arbeidsgeneesheer opgelegd door art. 146bis, § 2, en 146ter, §§ 3 en 4, in 
het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming met het oog op de tewerkstel
ling van de werknemer in een andere aangepaste functie, wat tot gevolg heeft dat een 
nieuwe arbeidsovereenkomst tot stand komt, werden nageleefd (1). (Art. 32, 5°, 
Arbeidsovereenkomstenwet.) 

(1) Zie Cass., 5 jan. 1981, A.R. 3062, nr. 255, met cone!. adv.-gen. Declercq, in JT.T., 1981, p. 
184 e.v., en, inz. p. 185; 15 feb. 1982, A.R. 6495, nr. 356; 8 okt. 1984, A.R. 4397, nr. 99; 21 april1986, 
A.R. 7375, nr. 511; 1 juni 1987, A.R. 5628, nr. 590; 13 feb. 1989, A.R. 6426, nr. 337; 13 maart. 1989, 
A.R. 6505, nr. 392. 
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(\/ ... T. PSYCHO GERIATRISCH CENTRUM N.V) 

ARREST 

(A.R. S.00.0021.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 november 1999 gewe
zen door het Arbeidshof te Brussel; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 149, van de Grondwet, 1147 en 1148, van het Burger
lijk Wetboek, 20.P en 2°, 26, eerste lid, 31, § 1 en 32.5°, van de wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten, 146bis, § 2 en 146ter, §§ 3 en 4 van het al
gemeen reglement voor de arbeidsbescherming, goedgekeurd bij de besluiten van de 
Regent van 11 februari 1946 en 27 september 1957, gewijzigd bij koninklijk besluit 
van 3 december 1969, 

doordat het bestreden arrest van vernietiging de vordering van eiseres tot het be
tal en van een vergoeding van 894.148 fr. wegens onrechtmatig ontslag niet ge
grond verklaart op de volgende gronden: Overeenkomstig artike126, eerste lid W.A.O. 
hebben de door overmacht ontstane gebeurtenissen de beeindiging van de overeen
komst niet tot gevolg wanneer zij slechts tijdelijk de uitvoering van de overeen
komst schorsen. De onmogelijkheid voor de werknemer om zijn werk te verrichten ten
gevolge van ziekte of ongeval, schorst de uitvoering van de overeenkomst (artikel 31, 
§ 1 W.A.O.). Overmacht kan een einde stellen aan de verbintenissen voortsprui
tende uit de arbeidsovereenkomst (artikel32.5o W.A.O.). Als overmacht moet wor
den beschouwd een onoverwinnelijke en onvoorzienbare hindernis vreemd aan de wil 
van de contractant voor het verder zetten en het uitvoeren van het contract ... Wil ver
weerster overmacht inroepen om de beeindiging van de arbeidsovereenkomst vast te 
stellen, dan dient zij overeenkomstig de hogervermelde wettelijke bepalingen het be
wijs te leveren dat op het ogenblik van het inroepen ervan de definitieve arbeidson
geschiktheid van eiseres definitief de verdere uitoefening van de overeengekomen func
tie onmogelijk maakte (artikel3, 17.1", 20.1 o W.A.O.). Daar dit een feitelijk gegeven 
betreft, kan het worden bewezen met alle middelen van recht. Uit de voorgelegde con
clusies in het gerechtsdossier, ... , kan niet worden afgeleid dat eiseres in feite be
twist dat het haar voorgoed onmogelijk was haar functie van verpleegassistente
diensthoofd sector 3 verder voltijds uit te oefenen en dat zij geen lasten mocht heffen 
... Daarentegen betwistte en be twist eiseres dat door verweerster overmacht rechts
geldig wordt ingeroepen tot beeindiging van de arbeidsovereenkomst. Eiseres was sinds 
2 augustus 1977 als verpleegkundige tewerkgesteld in sector 6. Vanaf 1 juni 1978 werd 
zij officieel als diensthoofd benoemd. 'fussen 1 juni 1978 en 13 februari 1984 werkte 
zij als diensthoofd-verpleegkundige in sector 3. Op 11 juni 1983 werd zij het slacht
offer van een arbeidsongeval. Elk administratief of medisch gegeven met betrek
king tot dit arbeidsongeval ontbreekt in dit dossier. Evenmin wordt er enig me
disch stuk in teruggevonden dat betrekking heeft op de evolutie van de letsels 
opgelopen tengevolge van het arbeidsongeval. Na het arbeidsongeval werd eiseres, vol
gens haar zeggen, op 13 februari 1984 gedegradeerd tot verpleegkundige, doch zij was 
de facto waarnemend diensthoofd in sector 9. Vanaf 4 september 1985 was zij 
diensthoofd-verpleegkundige sector 4 tot haar herval op 12 december 1986. Op de kaart 
van medisch onderzoek van 3 april1987 verklaarde de arbeidsgeneesheer Dr. R. ei
seres geschikt voor de betrekking van verpleegster. Het was aangewezen haar voor 
een duur van 6 maanden voorlopig aan 50% tewerk te stellen. Zij mocht geen las
ten heffen en nog niet gebukt werken. Volgens verweerster was het precies omdat de 
raadgevende arts van eiseres het fulltime werk had uitgesloten, dat eiseres tijde
lijk en in afwachting van een kentering in haar gezondheidstoestand, na haar te
rugkeer op 6 april 1987, met akkoord van de verzekering, halftime als diensthoofd sec
tor 3 werd tewerkgesteld .... Na het medisch onderzoek van de arbeidsgeneesheer Dr. 
R. op 4 december 1987 valt uit de kaart van medisch onderzoek afte leiden dat hij 
haar geschikt acht voor de betrekking van diensthoofd 83 te Tremelo. Doch hij oor
deelt het aangewezen eiseres voorgoed tewerk te stellen onder de voorwaarden : "moet 
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tewerkgesteld worden in een halftime functie en mag geen lasten heffen". De beroeps
procedure werd haar uitgelegd. Volgens eiseres hadden "De slechte arbeidsomstan
digheden, met name de zware sector 3, ... tot gevolg dat de behandelende genees
heer in zijn verslag van 4 december 1987, adviseerde dat zij geen lasten meer mocht 
heffen en zou tewerkgesteld worden in een halftime functie, welke zij al acht maan
den uitoefende". Dit stuk wordt echter niet neergelegd. De vraag stelt zich ofhet enige 
medische attest, waarop verweerster zich steunt, zijnde de kaart van medisch on
derzoek, om de overmacht in te roepen, het besluit van de definitieve arbeidsonge
schiktheid en van de ingeroepen overmacht door verweerster toelaat. Het A.R.A.B. be
vat onder meer bepalingen betreffende de beslissingen van de arbeidsgeneesheer. Deze 
bepalingen kunnen als dwingend van aard worden beschouwd in zoverre zij de ge
zondheid van de individuele werknemer aanbelangen en van openbare orde in zo
verre zij de volksgezondheid in het algemeen betreffen. Zij zijn als dusdanig bijge
volg complementair aan de reeds hoger vermelde bepalingen van artikel3, 17, 1°, 20, 
1°, 26, eerste lid, artikel31, § 1 en 32.5° W.A.O. en kunnen worden beschouwd meer 
specifiek inhoud te geven aan de verplichtingen opgelegd aan de werknemer over
eenkomstig artikel17.1 o en 4o W.A.O. en aan de werkgever overeenkomstig artikel 
20.1 o en 2° W.A.O. In ieder geval gelden deze bepalingen dwingend ten aanzien van 
de arbeidsgeneesheer, waardoor het deze mogelijk gemaakt wordt zijn vertrouwens
functie waar te maken en de doeleinden van de instelling van deze functie te berei
ken. Het onderzoek doorgevoerd door de arbeidsgeneesheer Dr. R. op 4 december 1987 
gebeurde niet naar aanleiding van een werkhervatting na ziekte, doch na het ver
strijken van de termijn van 6 maanden, gedurende dewelke eiseres, na haar herval 
op 12 december 1986 na het arbeidsongeval en met akkoord van de verzekering, tij
delijk deeltijds werd tewerkgesteld in afwachting van een kentering in haar gezond
heidstoestand. N a het verstrijken van deze periode achtte de arbeidsgeneesheer het 
aangewezen dat de eerder door hem voorgestelde maatregelen, zoals blijkt uit de kaart 
van medisch onderzoek van 3 april 1987, voorgoed dienden in aanmerking te wor
den genomen ditmaal voor de overeengekomen functie. Er kan bijgevolg niet wor
den gesteld dat verweerster de inspanningsverbintenissen, zoals omschreven in ar
tikel146ter, §§ 3 en 4 A.R.A.B., niet zou hebben nageleefd. Evenmin kan worden 
voorgehouden dat de inhoud van artikel 146bis, § 2 A.R.A.B. door de arbeids
geneesheer niet werd nageleefd. Tevens blijkt dat het comite voor veiligheid, gezond
heid en verfraaiing der werkplaatsen minstens v66r de vaststelling van de over
macht heeft beraadslaagd omtrent de modaliteiten van uitoefening van de functie van 
diensthoofd. Overeenkomstig artikel146quater 2°, eerste lidA.R.A.B. wordt het be
roep tegen de beslissing van de arbeidsgeneesheer aangetekend binnen de zeven werk
dagen die volgen op de datum van de verzending of overhandiging van de kaart van 
medisch onderzoek aan de werknemer. De blijvende arbeidsongeschiktheid, die de uit
voering van de arbeidsovereenkomst voor de werknemer definitief onmogelijk maakt, 
is echter een feitenkwestie, die geenszins afhankelijk is van het al dan niet verstrij
ken van de beroepstermijn. Het feit dat verweerster overmacht vaststelde v66r het 
verstrijken van deze beroepstermijn is derhalve op zich niet van aard deze vaststel
ling ongeldig te verklaren. Tegen de beslissing van de arbeidsgeneesheer werd geen 
beroep aangetekend, noch wordt de inhoud van deze beslissing betwist. Met de be
weringen van eiseres, die betrekking hebben op haar gezondheidstoestand in rela
tie tot de door haar uitgevoerde werkzaamheden en de arbeidsomstandigheden, kan 
bij gebreke van enig medisch attest geen rekening worden gehouden. De overeen
gekomen arbeid betreft een voltijdse tewerkstelling als diensthoofd-verpleegkundige. 
Er kan geen rekening worden gehouden met de tijdelijke halftijdse tewerkstelling, die 
aan eiseres werd aangeboden vanaf 6 april1987 op advies van de arbeidsgeneesheer 
op 3 april1987. De functie van diensthoofd kan inderdaad in verschillende secto
ren worden uitgeoefend. Doch de noodwendigheid voor het diensthoofd om fulltime 
aanwezig te zijn en het feit dat hefwerk inherent is aan de functie van diensthoofd
verpleegkundige wordt niet ernstig betwist. De voltijdse aanwezigheid en het hef
werk werden door de arbeidsgeneesheer voor eiseres voorgoed afgewezen. Gelet op het 
eerder uitgebrachte advies van de arbeidsgeneesheer op 3 april1987, houdt zijn oor-



l 

Nr. 504 HOF VAN CASSATIE 1467 

deel van 4 december 1987 de definitieve onmogelijkheid voor eiseres in wegens blij
vende arbeidsongeschiktheid haar overeengekomen functie uit te oefenen. In deze om
standigheden kon verweerster zich op 11 december 1987 op overmacht beroepen. De 
vordering van eiseres tot betaling van een vergoeding wegens onrechtmatig out
slag is niet gegrond, 

terwijl, eerste onderdeel, ... 

tweede onderdeel, krachtens artikel 146ter, § 3 van het A.R.A.B. tracht de werk
gever elke werknemer op wiens kaart van medisch onderzoek aanbevelingen in die zin 
zijn aangetekend zo vlug mogelijk aan een ander werk te zetten dat strookt met de 
aanwijzingen van de arbeidsgeneesheer en krachtens artikel146ter, § 4 van het A.R.A.B. 
onderzoeken indien nodig de werkgever, de arbeidsgeneesheer, de werknemer en door 
deze laatste gekozen personeelsafgevaardigden samen vooraf de mogelijkbeden voor 
ander werk en de maatregelen met het oog op de sociale of professionele werk
aanpassing; dat eiseres uitdrukkelijk stelde dat verweerster nooit gepoogd heeft haar 
ander werk te verscha:ffen dat strookt met de aanwijzingen op de kaart van me
disch onderzoek en dat verweerster nooit vooraf de mogelijkheden voor ander werk on
derzocht heeft; dat het bestreden arrest vaststelt dat eiseres, volgens de kaart van me
disch onderzoek van 3 april 1987 geschikt verklaard werd voor de betrekking van 
verpleegster voor een duur van 6 maanden aan 50 pet. met verbod lasten te he:ffen en 
gebukt te werken, dat eiseres, volgens de kaart van medisch onderzoek van 4 de
cember 1987 geschikt geacht werd voor de betrekking van diensthoofd 83 te Tre
melo maar zij "moet tewerkgesteld worden in een halftime functie en mag geen las
ten he:ffen"; dat het onderzoek van 4 december 1987 gebeurde naar aanleiding van het 
verstrijken van de termijn van 6 maanden waarin eiseres, na haar herval op 12 de
cember 1986 na het arbeidsongeval en met akkoord van de verzekering, tijdelijk deel
tijds werd tewerkgesteld; dat de arbeidsgeneesheer het na die periode aangewezen 
achtte dat de maatregelen voorgesteld in de kaart van medisch onderzoek van 3 april 
1987 voorgoed dienden in aanmerking genomen dit maal voor de overeengekomen func
tie; dat de overeengekomen functie een voltijdse tewerkstelling als diensthoofd
verpleegkundige betreft; dat de noodwendigheid voor het diensthoofd om fulltime aan
wezig te zijn en het feit dat hefWerk inherent is aan deze functie niet ernstig betwist 
wordt, dat de voltijdse aanwezigheid en het hefWerk, door de arbeidsgeneesheer voor 
eiseres voorgoed afgewezen werden en dat verweerster zich in deze omstandighe
den op overmacht kon beroepen; dat het bestreden arrest, op grond van deze vast
stellingen niet wettelijk kon beslissen dat er bijgevolg niet kan worden gesteld dat ver
weerster de inspanningsverbintenissen zoals omschreven in artikel 146 ter, §§ 3 en 
4 van het A.R.A.B. niet zou hebben nageleefd; dat verweerster immers volgens die vast
stellingen niet gepoogd heeft om eiseres zo vlug mogelijk aan een ander werk te zet
ten dat strookt met de aanwijzingen van de arbeidsgeneesheer op de kaart van me
disch onderzoek van 4 december 1987 (schending van artikel146ter, § 3 A.R.A.B., 20.1° 
en 2° wet 3 juli 1978); dat noch verweerster, noch de arbeidsgeneesheer, noch eise
res of de door haar gekozen personeelsafgevaardigden volgens die vaststellingen voor 
het ontslag van 11 december 1987 de mogelijkbeden voor ander werk of de maatre
gelen met het oog op de sociale of professionele wederaanpassing van eiseres onder
zocht hebben (schending van artikel146ter, § 4 A.R.A.B., 20.1° en 2°, wet 3 juli 1978); 
dat het bestreden arrest niet wettelijk kon beslissen dat verweerster zich in deze om
standigheden op 11 december 1987 op overmacht kon beroepen (schending van arti
kel26, eerste lid, 31, § 1 en 32S, van de wet 3 juli 1978, 1147 en 1148, van het Bur
gerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, krachtens artikel146ter, § 3 van het A.R.A.B. tracht de werkge
ver elke werknemer op wiens kaart van medisch onderzoek aanbevelingen in die zin 
zijn aangetekend zo vlug mogelijk aan een ander werk te zetten dat strookt met de 
aanwijzingen van de arbeidsgeneesheer en krachtens artikel146ter, § 4 van het A.R.A.B. 
onderzoeken indien nodig de werkgever, de arbeidsgeneesheer, de werknemer en door 
deze laatste gekozen personeelsafgevaardigden samen vooraf de mogelijkheden voor 
ander werk en de maatregelen met het oog op de sociale of professionele werk
aanpassing; dat eiseres uitdrukkelijk stelde dat verweerster nooit gepoogd heeft haar 
ander werk te verscha:ffen dat strookt met de aanwijzingen op de kaart van me
disch onderzoek en dat verweerster nooit vooraf de mogelijkbeden voor ander werk on-
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derzocht heeft; dat het bestreden arrest vaststelt dat eiseres, volgens de kaart van me
disch onderzoek van 3 april 1987 geschikt verklaard werd voor de betrekking van ver
pleegster voor een duur van 6 maanden aan 50 pet. met verbod lasten te heffen en ge
bukt te werken, dat eiseres, volgens de kaart van medisch onderzoek van 4 december 
1987 geschikt geacht werd voor de betrekking van diensthoofd 83 te Tremelo maar zij 
"moet tewerkgesteld worden in een halftime functie en mag geen lasten heffen"; dat 
het onderzoek van 4 december 1987 gebeurde naar aanleiding van het verstrijken van 
de termijn van 6 maanden waarin eiseres, na haar herval op 12 december 1986 na het 
arbeidsongeval en met akkoord van de verzekering, tijdelijk deeltijds werd tewerk
gesteld; dat de arbeidsgeneesheer het na die periode aangewezen achtte dat de maat
regelen voorgesteld in de kaart van medisch onderzoek van 3 april1987 voorgoed dien
den in aanmerking genomen dit maal voor de overeengekomen functie; dat het 
bestreden arrest, op grond van die vaststellingen niet wettelijk kon beslissen dat ver
weerster de inspanningsverbintenissen, zoals omschreven in artikel146ter, §§ 3 en 4 
van het A.R.A.B. heeft nageleefd louter omdat de overeengekomen arbeid bestond uit 
een voltijdse tewerkstelling als diensthoofd-verpleegkundige, omdat de noodwendig
heid voor het diensthoofd om fulltime aanwezig te zijn en om hefWerk te verrichten 
niet ernstig betwist wordt en omdat de voltijdse aanwezigheid en het hefwerk door de 
arbeidsgeneesheer voor eiseres voorgoed afgewezen werden; dat immers het feit dat 
eiseres volgens de arbeidsgeneesheer definitief ongeschikt is om de overeengeko
men arbeid te hervatten, verweerster niet vrijstelt van haar verplichting om eise
res zo vlug mogelijk aan een ander werk te zetten dat wel strookt met de aanwijzin
gen van de arbeidsgeneesheer en verweerster evenmin vrijstelt van de verplichting 
om samen met de arbeidsgeneesheer, eiseres of de door haar gekozen personeels
afgevaardigden de mogelijkheden voor ander werk of de maatregelen met het oog op 
de sociale of professionele wederaanpassing van eiseres te onderzoeken (schending van 
artikel146ter, §§ 3 en 4A.R.A.B., 20.1° en 2°, van de wet 3 juli 1978); dat het be
streden arrest niet wettelijk kon beslissen dat verweerster zich in deze omstandig
heden op 11 december 1987 op overmacht kon beroepen (schending van artikel 26, eer
ste lid, 31, § 1 en 32.5°, van de wet 3 juli 1978, 1147 en 1148, van het Burgerlijk 
Wetboek); 

vierde onderdeel, krachtens artikel146bis, § 2 van het A.R.A.B. moet de arbeids
geneesheer de aangewezen aanvullende onderzoekingen verrichten alvorens de ver
andering van ofverwijdering uit het werk van een werknemer voor te stellen, moet 
de arbeidsgeneesheer navraag doen naar de sociale toestand van de werknemer en 
ter plaatse onderzoeken welke maatregelen en veranderingswerken het mogelijk zou
den maken de werknemer, ondanks zijn eventuele onvolwaardigheden, zijn werk te 
laten behouden, en moet de arbeidsgeneesheer de werkgever en de werknemer me
dedelen welke maatregelen moeten genomen worden om zo vlug mogelijk de over
dreven risico's en eisen die hij heeft vastgesteld te verhelpen; dat eiseres uitdruk
kelijk stelde dat de arbeidsgeneesheer geen aanvullende onderzoekingen verricht heeft; 
dat het bestreden arrest vaststelt dat eiseres, volgens de kaart van medisch onder
zoek van 3 april 1987 geschikt verklaard werd voor de betrekking van verpleeg
ster voor een duur van 6 maanden aan 50 pet. met verbod lasten te heffen en ge
bukt te werken, dat eiseres, volgens de kaart van medisch onderzoek van 4 december 
1987 geschikt geacht werd voor de betrekking van diensthoofd § 3 te Tremelo maar 
zij "moet tewerkgesteld worden in een halftime functie en mag geen lasten hef
fen"; dat het onderzoek van 4 december 1987 gebeurde naar aanleiding van het ver
strijken van de termijn van 6 maanden waarin eiseres, na haar herval op 12 de
cember 1986 na het arbeidsongeval en met akkoord van de verzekering, tijdelijk 
deeltijds werd tewerkgesteld; dat de arbeidsgeneesheer het na die periode aange
wezen achtte dat de maatregelen voorgesteld in de kaart van medisch onderzoek van 
3 april1987 voorgoed dienden in aanmerking genomen dit maal voor de overeen
gekomen functie; dat de overeengekomen functie een voltijdse tewerkstelling als 
diensthoofd-verpleegkundige betreft; dat de noodwendigheid voor het diensthoofd om 
fulltime aanwezig te zijn en het feit dat hefwerk inherent is aan deze functie niet 
ernstig betwist wordt, dat de voltijdse aanwezigheid en het hefWerk, door de arbeids
geneesheer voor eiseres voorgoed afgewezen werden en dat verweerster zich in deze 
omstandigheden op overmacht kon beroepen; dat het bestreden arrest, op grond van 
die vaststellingen, niet wettelijk kon beslissen dat niet kan worden voorgehouden 
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dat de inhoud van artikel 146bis, § 2 van het A.R.A.B. door de arbeidsgeneesheer niet 
werd nageleefd; dat de arbeidsgeneesheer irnmers volgens die vaststellingen geen aan
vullende onderzoekingen verricht heeft alvorens de verandering van werk voor te stel
len en dat de arbeidsgeneesheer volgens die vaststellingen evenmin navraag deed 
naar de sociale toestand van eiseres en evenmin ter plaatse onderzocht heeft welke 
maatregelen en veranderingswerken het mogelijk zouden maken eiseres, ondanks 
haar onvolwaardigheden haar werk te laten behouden (schending van artikel146bis, 
§ 2 A.R.A.B., 20.1 o en 2°, van de wet 3 juli 1978); dat het bestreden arrest op grond 
van die vaststellingen niet wettelijk kon beslissen dat verweerster zich in deze om
standigheden op 11 december 1987 op overmacht kon beroepen (schending van ar
tikel26, eerste lid, 31, § 1, en 32.5°, van de wet 3 juli 1978, 1147 en 1148, van het 
Burgerlijk Wetboek): 

Wat het tweede, het derde en het vierde onderdeel betreft : 

Overwegende dat, ingevolge artikel 32, aanhef en 5°, gelezen in verband 
met de artikelen ·26, eerste lid, en 31, § 1, van de Arbeidsovereenkomsten
wet, de arbeidsovereenkomst een einde neemt wanneer de onmogelijkheid 
van de werknemer om "zijn werk" te verrichten ten gevolge van ziekte of on
geval definitief is; dat onder "zijn werk" moet worden verstaan de in de over
eenkomst bedongen taak, essentieel element van de overeenkomst, met in
begrip van de overeengekomen arbeidstijd; 

Overwegende dat de artikelen 146bis, § 2, en 146ter, §§ 3 en 4, van hetAl
gemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming aan de werkgever en de 
arbeidsgeneesheer verplichtingen opleggen met het oog op de tewerkstel
ling van de werknemer, die blijvend arbeidsongeschikt wordt verklaard met 
betrekking tot de overeengekomen arbeid, in een andere aangepaste func
tie en met het oog op diens sociale en professionele wederaanpassing; 

Dat de werkgever ingevolge deze bepalingen ertoe verplicht is de werk
nemer indien mogelijk een nieuwe arbeidsovereenkomst met een aange
past werk aan te bieden tegen eventuele andere loonvoorwaarden, waarop 
de werknemer kan ingaan; dat die overeenkomst van de oorspronkelijke ar
beidsovereenkomst onderscheiden is; 

Dat deze verplichtingen niet beletten vast te stellen dat er overmacht is 
ingevolge de blijvende arbeidsongeschiktheid om de bedongen arbeid uit te 
voeren; 

Overwegende dat de onderdelen, die ervan uitgaan dat de vaststelling van 
overmacht wegens blijvende arbeidsongeschiktheid van de werknemer, waar
door het hem definitief onmogelijk is de bedongen arbeid verder te zetten, 
afhankelijk is van de naleving van de bepalingen van de artikelen 146bis en 
146ter van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, falen naar 
recht; 

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

2 oktober 2000 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Boes, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggeuer : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Houtekier, Bu.tzler. 
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Nr. 505 

2e KAMER - 3 oktober 2000 

1° RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 6 - ARTI
KEL 6.3 - GETUIGEN A DECHARGE - BEOORDELING DOOR RECHTER VAN GEVRAAGD GETUI
GENVERHOOR. 

2° BEWIJS- STRAFZAKEN- GETUIGEN- GETUIGEN A DECHARGE- BEOORDELING DOOR 
RECHTER VAN GEVRAAGD GETUIGENVER.HOOR 

3° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)- "COPIE VAUT ORIGINAL". 

1 o en 2° Zo art. 6, lid 3, d, E. VR.M. het recht van de beklaagde waarborgt om getui
gen a decharge op te roepen, verhindert die bepaling niet dat de rechter de perti
nentie van een gevraagd getuigenverhoor beoordeelt en die vraag afwijst mits hij het 
recht van de partijen om een zodanig bewijs te leveren, niet miskent (1). (Art. 6, lid 
3, d, E.VR.M.) 

3° "Copie vaut original" is geen algemeen rechtsbeginsel. 

(V. .. ) 

ARREST 

(A.R. P.98.1074.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 15 juni 1998 in hager be
roep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Hasselt; 

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

Over het eerste middel : 
Overwegende dat het middel, in zoverre het een motiveringsgebrek aan

voert, niet preciseert welke appelconclusie de appelrechters niet beantwoor
den; 

Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is; 
Overwegende dat artikel 6, lid 3, d, E.VR.M. het recht van de beklaagde 

om getuigen a decharge op te roepen, waarborgt; dat die bepaling niet ver
hindert dat de rechter de pertinentie van een gevraagd getuigenverhoor be
oordeelt en die vraag afwijst mits hij het recht van de partijen om een zo
danig bewijs te leveren, niet miskent; 

Overwegende dat de appelrechters onaantastbaar oordelen dat het ver
hoor van de bedoelde getuige niet relevant is voor het beoordelen van de toe
stand van alcoholintoxicatie die enkel kan vastgesteld worden door een adem
of bloedanalyse; dat de beschouwing "zodat de verklaring van eventuele 
'drinkebroeders' ter zake niet dienend is" geen afbreuk doet aan het mo
tief van deze beslissing en derhalve overtollig is; 

Dat zij aldus eisers recht op het horen van getuigen niet miskennen; 
Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen; 
Over het tweede middel : 

(1) Cass. 22 juni 1999, A.R. P.99.0716.N, nr. 384. 
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Overwegende dat de appelrechters oordelen dat de aanvoering van eiser 
"dat deze kennisgeving slechts in datum van 29.03.1996 gebeurde, ( ... )door 
geen enkel objectief element (wordt) ondersteund, ( ... ) het niveau van de lou
tere bewering niet (overstijgt) en( ... ) derhalve als ongegrond (wordt) afge
wezen"; 

Dat het middel dat opkomt tegen de beoordeling van de feiten door de rech-
ter, niet ontvankelijk is; 

Over het derde middel : 
Overwegende dat geen algemeen rechtsbeginsel is "copie vaut original"; 
Dat het middel faalt naar recht; 
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorge

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

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

3 oktober 2000 - ze kamer - Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal - Advocaat : mr. P. Royer, Hasselt. 
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ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE 
Bijlage bij DEEL 7 van JAARGANG 2000 

INHOUDSOPGAVE 

Rechtbanken - Vonnissen en arresten - Recht van 30juni 
verdediging - Rechten van de Mens. 

Voorlopige hechtenis - Redenen van de vonnissen en 11 juli 
arrest en. 

Regeling van rechtsgebied. 11 juli 

Wraking- Jeugdbescherming. 11 juli 

Recht van verdediging- Rechtbanken- Wetten. De- 18 juli 
creten. Ordonnanties. Besluiten. 

Verwijzing van een rechtbank naar een andere. 18 juli 

Cassatieberoep- Voorwaardelijke invrijheidstel- 25 juli 
ling. 

Voorlopige hechtenis. 8 augustus 

Vonnissen en arresten - Voorlopige hechtenis - 8 augustus 
Onderzoeksgerechten - Advocaat - Recht van ver-
dediging - Cassatiemiddelen - Prejudicieel ge-
schil. 

Verwijzing van een rechtbank naar een andere. 14 augustus 

Onderzoek in strafzaken - Cassatieberoep. 22 augustus 

Overeenkomst - Collectieve arbeidsovereenkomst. 4 september 

Arbeidsongeval. 4 september 

Jaarlijkse vakantie. 4 september 

Arbeidsongeval. 4 september 

Brandstichting - Cassatieberoep. 5 september 

Douane en accijnzen - StrafVordering- Valsheid en 5 september 
gebruik van valse stukken. 

Cassatieberoep - Onderzoeksgerechten - Hoger be- 5 september 
roep. 

Regeling van rechtsgebied. 5 september 

Verjaring - Verwijzing na cassatie. 6 september 

Machten - Stedenbouw. 6 september 

Cassatie. 6 september 
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Nr. 425 

Nr. 426 

Nr. 427 

Nr. 428 

Nr. 429 

Nr. 430 

Nr. 431 

Nr. 432 

Nr. 433 

Nr. 434 

Nr. 435 

Nr. 436 

Nr. 437 

Nr. 438 

Nr. 439 

Nr. 440 

Nr. 441 

Nr. 442 

Nr. 443 

Nr. 444 

Nr. 445 
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Gerechtsdeurwaarder Beroepsgeheim 6 september Nr. 446 
Onderzoeksgerechten - Onderzoek in strafzaken. 

Rechterlijke organisatie - Onderzoeksgerechten - 6 september Nr. 447 
Onderzoek in strafzaken. 

Cassatieberoep. 7 september Nr. 448 

Verzekering. 7 september Nr. 449 

Hoger beroep. 7 september Nr. 450 

Redenen van de vonnissen en arresten. 7 september Nr. 451 

Hoger beroep - Bevoegdheid en aanleg - Verwij- 7 september Nr. 452 
zing na cassatie. 

Inkomstenbelastingen. 8 september Nr. 453 

Douane en accijnzen - Inkomstenbelastingen. 8 september Nr. 454 

Douane en accijnzen - Inkomstenbelastingen. 8 september Nr. 455 

Cassatiemiddelen. 11 september Nr. 456 

Taalgebruik - Cassatiemiddelen. 11 september Nr. 457 

Inkomstenbelastingen - Redenen van de vonnissen 12 september Nr. 458 
en arresten. 

Verkeersbelasting op motorrijtuigen (motorrijtui- 11 september Nr. 459 
genbelasting) - Belastingen (Met de inkomstenbe-
lastingen gelijkgestelde). 

Verjaring - Redenen van de vonnissen en arresten - 12 september Nr. 460 
Vonnissen en arresten. 

Betekeningen en kennisgevingen. 12 september Nr. 461 

Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter. 12 september Nr. 462 

Onderzoek in strafzaken. 12 september Nr. 463 

Cassatieberoep -Aansprakelijkheid buiten overeen- 13 september Nr. 464 
komst - Interesten. 

lnteresten - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 13 september Nr. 465 
- Burgerlijke rehtsvordering. 

Onderzoeksgerechten- Europese Unie- Beroeps- 13 september Nr. 466 
geheim. 

Regeling van rechtsgebied. 13 september Nr. 467 

Jeugdbescherming. 13 september Nr. 468 

Vennootschappen. 14 september Nr. 469 

Verbintenis - Overeenkomst - Verzekering. 14 september Nr. 470 

Inkomstenbelastingen - Interesten. 15 september Nr. 471 

Inkomstenbelastingen. 15 september Nr. 472 
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Belasting over de toegevoegde waarde. 15 september Nr. 473 

Inkomstenbelastingen. 15 september Nr. 474 

Open bare instelling- Werkloosheid - Vordering in 18 september Nr. 475 
rechte - Bevoegdheid en aanleg. 

Werkloosheid. 18 september Nr. 476 

Loon - Arbeidsovereenkomst - Overeenkomst. 18 september Nr. 477 

Rechtsbeginselen (Algemene) -Recht van verdedi- 19 september Nr. 478 
ging - Vonnissen en arresten. 

Straf - Valsheid en gebruik van vaste stukken. 19 september Nr. 479 

Onderzoek in strafzaken. 19 september Nr. 480 

Verzekering - Cassatie. 20 september Nr. 481 

Verjaring- Wetten. Decreten. Ordonnanties. Beslui- 20 september Nr. 482 
ten - Cassatiemiddelen. 

Voorwaardelijke invrijheidstelling. 20 september Nr. 483 

Cassatieberoep - Hof van as sis en - Grondwet - 20 september Nr. 484 
Onderzoeksgerechten - Casstiemiddelen. 

Stedenbouw. 21 september Nr. 485 

Rechtbanken. 21 september Nr. 486 

Landbouw - Loon- Verjaring. 21 september Nr. 487 

Advocaat - Rechterlijke organisatie. 21 september Nr. 488 

Geesteszieke - Huur van goederen - Verzekering. 22 september Nr. 489 

Dwangsom - Bevoegdheid en aanleg - Bewijs. 25 september Nr. 490 

Openbaar domein - Huur van goederen. 25 september Nr. 491 

Gerechtskosten. 26 september Nr. 492 

Rechtspersoonlijkheid - Burgerlijke rechtsvorde- 26 september Nr. 493 
ring. 

Hoger beroep. 26 september Nr. 494 

Betekeningen en kennisgevingen - Dagvaarding- 27 september Nr. 495 
Rechtbanken - Redenen van de vonnissen en arres-
ten. 

Redenen van de vonnissen en arresten - Wegver- 27 september Nr. 496 
keer. 

Cassatieberoep- Jeugdbescherming- Gerechtskos- 27 september Nr. 497 
ten. 

Voorlopige hechtenis. 27 september Nr. 498 

Verzekering- Voorrechten en hypotheken- Over- 28 september Nr. 499 
eenkomst. 
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Cassatieberoep. 

Echtscheiding en scheiding van tafel en bed. 

Verjaring- Burgerlijke rechtsvordering - Grond-
wet - Cassatieberoep - Cassatie. 

Wegverkeer. 

Arbeidsovereenkomst - Arbeid. 

Rechten van de Mens - Bewijs - Rechtsbeginselen 
(Algemene). 

28 september Nr. 500 

28 september Nr. 501 

29 september Nr. 502 

29 september Nr. 503 

2 oktober Nr. 504 

3 oktober Nr. 505 


