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Nr. 506 

2e KAMER - 3 oktober 2000 

1° DOUANE EN ACCIJNZEN- MINERALE OLIEN- VRIJSTELLING VAN ACCIJNS- TRAC
TOREN VOOR DE EXPLOIT A TIE VAN LANDBOUWBEDRIJVEN- GEBRUIK VOOR LANDBOUW
WERKZAAMHEDEN. 

2° LANDBOUW- ACCIJNS OP MINERALE OLIEN- VRIJSTELLING VAN ACCIJNS- TRACTO
REN VOOR DE EXPLOITATIE VAN LANDBOUWBEDRIJVEN- GEBRUIK VOOR LANDBOUW
WERKZAAMHEDEN. 

1 o en 2° Nu de aard van de werkzaamheid en niet de aard van het voertuig bepa
lend is voor het genieten van vrijstelling van accijns op minerale alien, genieten de 
tractoren gebruikt bij de exploitatie van landbouwbedrijven alleen van deze vrij
stelling wanneer zij gebruikt worden voor landbouwwerkzaamheden (1). (Artt. 13, 
§ 2, en 14 K.B. 29 dec. 1992 betreffende de structuur en de acijnstarieven inzake mi
nerale olie en 20, 4°, en 30 M.B. 28 dec. 1993 betreffende het accijnsstelsel van mi
nerale olie.) 

(V. .. T. MINISTER VAN FIN ANCIEN) 

ARREST 

(A.R. P.98.1232.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 september 1998 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen; 

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

Over het middel : 
Overwegende dat eiser wordt veroordeeld om als dader of als medeplich

tige, op 9 juli 1995, zich schuldig te hebben gemaakt aan onwettig ge
bruik, op de openbare weg, van gefurfuroleerde en roodgekleurde gasolie voor 
het aandrijven van een motorvoertuig, andere dan land bot&- of bosbouw
machines en landbouw- ofbosbouwmachines gebruikt voor land- en tuinbouw
werkzaamheden, in de bosbouw of in de zoetwatervisteelt, te weten een Ford 
tractor; 

Dat eiser aanvoert dat te dezen de gasolie wegens de aard van het ver
voer als landbouwactiviteit van accijnsrecht was vrijgesteld, en de appel
rechters een na de feiten in werking getreden reglementering retroactief toe
passen; 

Overwegende dat onder "hoofdstuk IV- Vrijstellingen", artikel13, § 2, 
van het toen geldende koninklijk besluit van 29 december 1992 betref
fende de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie, bepaalde: "On
verminderd andere communautaire bepalingen wordt vrijstelling verleend 
van de accijns en de bijzondere accijns op minerale alien of op andere pro
ducten die voor dezelfde doeleinden onder belastingcontrole worden ge
bruikt : ( ... ) c) ( ... )- uitsluitend voor land- en tuinbouwwerkzaamheden, en 

(1) Het K.B. van 29 dec. 1992 is niet meer van toepassing sinds de inwerkingtreding van de wet 
van 22 oktober 1997 betreffende de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie. Art. 28, 
1 o, van voomoemde wet bekrachtigt voor de peri ode waarin het van kracht is geweest het K.B. van 
29 dec. 1992. 
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in de bosbouw en de zoetwatervisteelt; (. .. )"; dat artikel14 van hetzelfde ko
ninklijk besluit bepaalt : "(De minister van Financien) bepaalt eveneens de 
voorwaarden en formaliteiten die moeten vervuld worden voor het beko
men van de vrijstellingen bedoeld bij artikel13. Bovendien kan hij voor
schrijven dat herkenningsmiddelen of denatureringsmiddelen worden toe
gevoegd aan die minerale olien"; 

Dat het te dezen toepasselijke artikel 20, 4°, van het ministerieel be
sluit van 28 december 1993 betreffende het accijnsstelsel van minerale olie 
bepaalt: "Als uitsluitend gebruik voor land- en tuinbouwwerkzaamheden, 
en in de bosbouw en de zoetwatervisteelt worden verstaan de binnen de be
drijven gebruikte vaste motoren en de machines evenals de tractoren ge
bruikt bij de exploitatie van landbouw- en tuinbouwbedrijven, in de bos
bouw en de zoetwatervisteelt."; 

Dat ten slotte het te dezen toepasselijke artikel 30 van vermeld ministe
rieel besluit bepaalt : "De motorbrandstoffen van voertuigen die op de open
bare weg rijden, andere dan deze bedoeld bij artikel 20, 4 o, mogen geen de
naturanten, furfurol of rood kleursel bevatten"; 

Overwegende dat uit voormelde wetsbepalingen volgt dat de aard van de 
werkzaamheid en niet de aard van het voertuig voor het genieten van de vrij
stelling van accijns bepalend is, en de tractoren gebruikt bij de exploitatie 
van landbouwbedrijven, alleen wanneer zij gebruikt worden voor landbouw
werkzaamheden, van deze vrijstelling genieten en te beschouwen zijn als voer
tuigen bedoeld in artikel 20, 4°, van het vermelde ministerieel besluit; 

Overwegende dat de appelrechters vaststellen "dat de materialiteit der fei
ten, nl. dat (eiser) op 9 juli 1995 gefurfuroleerde en roodgekleurde gasolie ge
bruikte en dat hij zulks wist, niet in betwisting is (. .. ); (eiser) op voor
melde datum en bij de vaststelling met een tractor een aanhangwagen geladen 
met (spring)paarden trok en alzo deze paarden (. .. ) vervoerde naar een jum
ping(. .. )"; dat zij vervolgens oordelen "dat een deelname aan een derge
lijke activiteit niet valt onder de land- en tuinbouwwerkzaamheden opge
somd in artikel 20, 4 o (van het ministerieel besluit van 28 december 1993 
betreffende het accijnsstelsel van minerale olie) en die aanleiding kunnen ge
ven tot accijnsvrijstelling'', en "dat (eiser)- ten onrechte (. .. )- aanvoert dat 
hij zich zou kunnen beroepen op de(ze) vrijstelling (. .. )"; 

Dat zij zodoende, eensdeels, het verweer van eiser verwerpen zonder dat 
zij hierbij nog hadden te antwoorden op een wegens hun vaststellingen over 
de aard van activiteit doelloos geworden conclusie met betrekking tot de fei
telijke omstandigheden waarin het kwestieuze vervoer geschiedde, ander
deels, geen retroactieve werking verlenen aan een latere wettekst maar de 
beslissing regelmatig met redenen omkleden en naar recht verantwoor
den; 

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

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

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

3 oktober 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Goethals - Andersluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Claeys Bouuaert; P. Bowman, Antwerpen. 
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Nr. 507 

2e KAMER - 3 oktober 2000 

1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- AFLUISTEREN VAN PRIVE-COMMUNICATIE EN TE
LECOMMUNICATIE- VERLENGING VAN BEWAKINGSMAATREGEL- VORMVOORSCHRIFTEN
SANCTIE. 

2° TELEGRAAF EN TELEFOON- AFLUISTEREN VAN PRIVE-COMMUNICATIE EN TELE
COMMUNICATIE - VERLENGING VAN BEWAKINGSMAATREGEL- VORMVOORSCHRIFTEN- SANC
TIE. 

1 o en 2° Zowel uoor de verlenging als voor de vernieuwing van de bewakingsmaatregel 
van afluisteren van prive-communicatie - en telecommunicatie zijn de vorm
voorschriften van art. 90quater, § 1, Su. toepasselijk, zodat de niet-uermelding van 
de precieze omstandigheden die een verlenging wettigen de nietigheid van de be
schikking van verlenging met zich meebrengt (1). (Art. 90quinquies Sv.) 

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

ARREST 

(A.R. P.98.1340.N) 

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 30 september 1998 door 
het Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 90quinquies alinea 2 Wetboek van Strafvordering, 
doordat het bestreden arrest stelt dat in de beschikking van 21 mei 1997 (het be

streden arrest vermeldt bij materiele vergissing meerdere keren 22 mei 1997), waar
bij de onderzoeksrechter het afiuisteren van prive-telecommunicatie toestond, op geen 
wijze de precieze omstandigheden die de verlenging van de maatregel wettigen zijn 
vermeld; dat, overeenkomstig artikel 90 quinquies, tweede lid, Wetboek van Straf
vordering, deze beschikking nochtans niet aileen de elementen, vermeld in artikel 
90quater, § 1 Wetboek van Strafvordering, moet bevatten maar "bovendien" de hier
boven vernoemde "precieze omstandigheden"; dat, naar de geest en de letter van de 
wet, de precieze omstandigheden die de verlenging van de (afiuister)maatregel wet
tigen op straffe van nietigheid in de beschikking moeten worden vermeld, evenzeer als 
de elementen vermeld in artikel 90quater, § 1, Wetboek van Strafvordering, 

terwijl, artikel 90quinquies, tweede lid, Wetboek van Strafvordering stelt : "De be
palingen vervat in artikel 90quater, § 1, zijn toepasselijk op de verlenging bedoeld in 
het voorgaande lid. De beschikking vermeldt bovendien de precieze omstandighe
den die de verlenging van de maatregel wettigen". 

Dat uit artikel 90quinquies, tweede lid, Wetboek van Strafvordering niet blijkt -
noch naar de geest, noch naar de letter van de wet - dat de vermelding van de pre
cieze omstandigheden die de verlenging van de maatregel wettigen, voorgeschreven 
is op straffe van nietigheid. 

Dat de appelrechters aldus een interpretatie geven die een miskenning van de wet 
inhoudt: 

Overwegende dat de verlenging van de bewakingsmaatregel van afluis
terl'm, overeenkomstig artikel90quinquies, eerste en tweede lid, Wetboek van 
Strafvordering, het voortduren vereist van omstandigheden die, zoals voor 

(1) Zie M. MINNAERT, "Tappen in privacy : het recht geeft vorm aan de inhoud", R. Cass., 1997, 
73-74. 
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de vorige, wegens haar tijdslimiet te hernieuwen beschikking, beantwoor
den aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 90quater, § 1, Wetboek van 
StrafVordering; 

Dat de door deze bepalingen opgelegde vermelding van omstandigheden 
de betrokkene en de rechter moeten toelaten om naast de aanwijzingen en 
de concrete feiten, eigen aan de zaak, die de maatregel wettigen overeen
komstig artikel 90ter en de redenen waarom deze onontbeerlijk is om de waar
heid aan de dag te brengen, ook de precieze omstandigheden te toetsen die 
de verlenging van deze maatregel wettigen; 

Dat, krachtens artikel 90quinquies Wetboek van StrafVordering, zowel voor 
de verlenging als voor de vernieuwing van deze maatregel, de vorm
voorschriften van artikel 90quater, § 1, toepasselijk zijn, mitsdien de niet
vermelding van de precieze omstandigheden die een verlenging wettigen de 
nietigheid van de beschikking van verlenging met zich meebrengt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

3 oktober 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter - \ier
slaggever : de h. Goethals - Andersluidende conclusie (2) van de h. De Swaef, advocaat
generaal. 

Nr. 508 

2e KAMER - 3 oktober 2000 

1 o CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN - ALGEMEEN - MIDDEL- BEGRIP. 

zo DIEFSTAL EN AFPERSING- DIEFSTAL- MEDE-EIGENDOM OVER GOEDEREN- GE
VOLG. 

(2) Het O.M. verwees naar het feit dat de bestreden beslissing de beklaagde had vrijgespro
ken om reden dat aile voorliggende bewijselementen met betrekking tot de hem ten laste ge
legde misdrijven geen enkel gevolg konden hebben aangezien ze, rechtstreeks of onrecht
streeks, de vruchten waren van een nietige beschikking van de onderzoeksrechter, genomen in 
uitvoering van art. 90ter en volgende Sv. 

Evenwel bleek uit de stukken waarop het Hofvermocht acht te slaan dat de gewraakte bewakings
maatregel van het afluisteren, het kennisnemen en het op band opnemen gedurende de uitzen
ding van de prive-communicatie was gebeurd ten overstaan van een telefoonlijn op naam van een 
andere beklaagde. M.a.w. had de akte die de bewakingsmaatregel beval en die behept was met een 
vormfout (motiveringsgebrek) betrekking op een ander persoon dan de beklaagde, eiser in de 
cassatieprocedure. 

Het O.M. meende dan ook dat voor de uitsluiting van bewijsmateriaal dat onrechtmatig is ver
kregen ten aanzien van een medebeklaagde nodig is dat het overtreden voorschrift beoogt de per
soon die het inroept in zijn belangen te verdedigen. Dit was te dezen niet het geval, zodat niet on
geoorloofd is het gebruik van bewijs dat jegens een beklaagde niet als onrechtmatig verkregen kan 
worden beschouwd. (Zie over de toepassing van de zogeheten Schutznormtheorie : H.R., 18 okt. 
1988, N.J., 1989, nr. 306; B. DE SMET, "De handhaving en relativering van strafVorderlijke voor
schriften", Strafrecht, Wie is er bang van het Strafrecht?, nrs. 284 e.v.). 

Die rechtsoverweging, aldus het O.M., maakte het bestreden arrest dat er anders over oor
deelt, niet meer casssatiebestendig. 
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3° DIEFSTAL EN AFPERSING- DIEFSTAL- GOEDEREN VAN DE NALATENSCHAP- BUR

GERLIJKE SANCTIE - GEVOLG VOOR STRAFVERVOLGING. 

1" De verwijzing in de memorie door de eiser in cassatie naar "de juridische argu
mentatie" in de appelconclusies is geen cassatiemiddel (1). 

2° De gedeeltelijke of onverdeelde rechten van een mede-eigenaar in een of meerdere goe
deren die hij zich ten nadele van de andere mede-eigenaars eigen maakt, leveren geen 
beletsel op voor het bestaan van het misdrijf van diefstal (2). (Art. 461 Sw.) 

3° De burgerlijke sanctie van art. 792 B. W waarbij de erfgenamen die goederen van 
de nalatenschap hebben weggemaakt ofverborgen gehouden, de bevoegdheid ver
liezen om de nalatenschap te verwerpen en, al verwerpen zij deze, tach zuiver erf
genaam blijven, zonder op enig aandeel in de weggemaakte of verborgen gehouden 
zaken aanspraak te kunnen maken, vormt de vergoeding die aan de benadeelde 
mede-erfgenamen verschuldigd is, maar neemt niet weg dat het bedrieglijk ver
vreemden van goederen van de nalatenschap een misdrijf is en, bijgevolg, oak aan
leiding tot strafvervolging kan geven (3). (Art. 461 Sw. en 792 B.W.) 

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

ARREST 

(A.R. P.99.0437.N) 

HET HOF; - Gelet op het arrest van het Hof van 4 juni 1996; 
Gelet op het bestreden arrest, op 24 februari 1999 door het Hof van Be

roep te Brussel op verwijzing gewezen; 

II. Op de voorziening van S.S. en D.S. : 
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 de 

eiseressen ingestelde strafvordering : 
Overwegende dat de verwijzing naar "de juridische argumentatie" in de 

appelconclusies geen cassatiemiddel is; 

Over een tweede grief : 
Overwegende dat de grief ervan uitgaat dat de 21 onttrokken kasbons deel 

uitmaakten van de nalatenschap van de overleden moeder van eiseressen aan 
wie ze werden overhandigd door hun intussen overleden vader die zelf, sa
men met hen, medegerechtigd was in deze nalatenschap, zodat er geen be
drieglijke vervreemding van deze roerende waarden kon zijn als bedoeld in 
artikel461 Strafwetboek; dat de griefverder aanvoert dat in elk geval slechts 
een deel van de onttrokken onverdeelde roerende waarden, met name het deel 
dat aan de andere erfgenamen toekwam, het voorwerp kan uitmaken van een 
diefstal ten nadele van de nalatenschap; 

(1) Cass., 17 april1996, A.R. P.96.0470.F, nr. 118. 

(2) Cass., 4jan. 1909 (Bull. en Pas., 1909, I, 78); 11 april1938 (Bull. en Pas., 1938, I, 142); 16 
dec. 1957 (A.C., 1958, 230). 

(3) Cass., 4 jan. 1909, vermeld sub 2. 
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Overwegende dat de gedeeltelijke of onverdeelde rechten van een mede
eigenaar in een of meerdere goederen die hij zich ten nadele van de an
dere mede-eigenaars eigen maakt, voor het bestaan van het misdrijf be
paald in artikel 461 Strafwetboek geen beletsel opleveren; dat de 
omstandigheid dat roerende waarden die deel uitmaken van een onver
deelde nalatenschap in onderlinge afspraak tussen twee of meerdere mede
gerechtigden tot die nalatenschap in het bezit komen van een van hen, niet 
uitsluit dat deze waarden bedrieglijk kunnen weggenomen worden ten na
dele en tegen de wil in van een andere medegerechtigde; 

Overwegende dat wanneer roerende waarden deel uitmaken van een on
verdeelde nalatenschap, zij in geval van verdwijning de massa van het on
verdeelde patrimonium verminderen en ontsnappen aan de verdeling tus
sen de erfgenamen, waardoor ze in hun geheel ten nadele van de nalatenschap 
worden onttrokken; dat de omstandigheid dat de beklaagde medegerechtigde 
is in de nalatenschap daaraan geen afbreuk doet; 

Dat de grief in zoverre faalt naar recht; 
Overwegende dat de griefvoor het overige opkomt tegen de beoordeling van 

feiten door de rechter ofhet Hofverplicht tot een onderzoek van feiten waar
voor het niet bevoegd is, mitsdien niet ontvankelijk is; 

Over een vierde grief : 
Overwegende dat, krachtens artikel 792 Burgerlijk Wetboek, de erfgena

men die goederen van de nalatenschap hebben weggemaakt of verborgen ge
houden, de bevoegdheid verliezen om de nalatenschap te verwerpen en, al 
verwerpen zij deze, toch zuiver erfgenaam blijven, zonder op enig aandeel in 
de weggemaakte ofverborgen gehouden zaken aanspraak te kunnen rna
ken; dat deze burgerlijke sanctie de vergoeding uitmaakt die aan de bena
deelde mede-erfgenamen verschuldigd is maar niet wegneemt dat het be
drieglijk vervreemden van goederen van de nalatenschap een misdrijf is en, 
bijgevolg, ook aanleiding tot strafvervolging kan geven; 

Dat de grief in zoverre faalt naar recht; 

Overwegende dat de appelrechters voor het overige oordelen dat "zo de 
strafrechter niet bevoegd is om uitspraak te doen over de burgerlijke sane
tie van verval overeenkomstig artikel 792 B.W., dit geen afbreuk doet aan 
zijn bevoegdheid om te oordelen over de misdrijven die thans ten laste van 
de beklaagden worden gelegd"; dat zij zodoende de in de grief weergege
ven conclusie beantwoorden; 

Dat de grief in zoverre feitelijke grondslag mist; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uit
spraak doet over de tegen L.A. ingestelde strafvordering en burgerlijke rechts
vordering; vemietigt het bestreden arrest in zoverre het de ten laste van S.S. 
en D.S. uitgesproken geldboeten verhoogt met 790 opdeciemen; verwerpt de 
voorziening van S.S. en D.S. voor het overige; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; laat de kosten van de voorziening van L.A. ten laste van de Staat; ver
oordeelt S.S. en D.S. in zes zevende van de kosten van hun voorziening en 
laat de overige kosten ten laste van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hofvan Beroep te Gent. 
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3 oktober 2000 - 28 kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Maffei - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Gerard; B. Beelen, Leuven. 

Nr. 509 

28 KAMER - 3 oktober 2000 

1 o FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AK
KOORD- MISDRIJVEN IN VERBAND MET FAILLISSEMENT. BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN- MIS
DRIJF VAN NIET TIJDIGE AANGIFTE VAN HET FAILLISSEMENT- CONSTITUTIEVE BESTANDDE
LEN- OUDE EN NIEUWE WETSBEPALINGEN. 

2° FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AK
KOORD- MISDRIJVEN IN VERBAND MET FAILLISSEMENT. BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN- MIS
DRIJF VAN NIET TIJDIGE AANGIFTE VAN HET F AILLISSEMENT- OUDE EN NIEUWE WET - VER
SCHIL- GEVOLG. 

1 o De omstandigheid dat onder de oude wet de gestelde termijn voor de aangifte van 
het faillissement korter was dan onder de nieuwe wet en dat onder de oude wet een 
algemeen opzet was vereist en onder de nieuwe wet het oogmerk om faillietverkla
ring uit te stellen, doet eraan geen afbreuk dat het onder de oude en de nieuwe wet 
steeds om hetzelfde misdrijfgaat (1). (Artt. 489 oud Sw., 437,440,441,472,574,4°, 
en 583 Faillissementswet 1851, 489bis, 4°, Sw.) 

2° De omstandigheid dat wegens het niet meer facultatieve karakter van het 
faillissementsmisdrijfvan het nieuwe artikel489bis, 4°, Strafwetboek en artikel9 van 
de nieuwe faillissementswet, de toestand onder de nieuwe strafwet ongunstiger is voor 
de dader dan onder de eenvoudige bankbreuk van het vroegere artikel 489 Strafwet
boek en van de artikelen 437, 440, 441, 472, 574, 4°, en 583 van de vroegere 
faillissementswet, doet eraan geen afbreuk dat het feit van niet tijdige aangifte van 
het faillissement voorheen oak strafbaar was (2). 

(W ... T. FAILLISSEMENT VECO TRADING B.V.B.A.) 

ARREST 

(A.R. P.00.0081.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 december 1999 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen; 

Over de drie middelen gesteld als volgt : 
het eerste: schending van de artikelen 2, en 489bis Strafwetboek, de artikelen 574 

en 440 (oud) Wetboek van Koophandel en artikel 9 faillissementswet, 
doordat het bestreden arrest eiser tot cassatie schuldig verklaart aan de hem ten 

laste gelegde feiten A- zowel in zijn oorspronkelijke omschrijving als zpals thans ge
herkwalificeerd ( ... ) doch slechts tussen 10 maart 1994 en 1 september 1994, over
wegende : "dat het feit van de tenlastelegging een strafrechtelijke gedraging is; dat 

(1) Zie Cass., 9 juni 1999, A.R. P.99.001l.F, nr. 338. 

(2) Cass., 4 jan. 2000, A.R. P.98.1416.N, nr. 3. 
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deze gedraging dezelfde kan zijn, ook al wordt zij op een verschillend ogenblik vol
trokken; dat de aanwezigheid van een bijzonder opzet deze gedraging evenmin wij
zigt; dat de feiten van de oorspronkelijke en van de geherkwalificeerde tenlasteleg
ging derhalve dezelfde zijn; (. .. ) dat artikel2.2°, lid, S.W.B. bepaalt dat, indien de straf, 
ten tijde van het vonnis bepaald, verschilt van die welke ten tijde van het misdrijfwas 
bepaald, de minst zware strafwordt toegepast; (. .. ) dat deze bepaling voor gevolg heeft 
dat een wet, die de bestanddelen van een misdrijf zodanig wijzigt, dat de strafbaar
heid wordt ingeperkt, terugwerkende kracht heeft; ( ... ) dat de nieuwe omschrijving van 
artikel489bis S.W.B. duidelijk restrictiever is dan deze van artikel 574 Wetboek van 
Koophandel : - omdat voor de niet-tijdige aangifte een bijzonder opzet wordt ver
eist; - omdat de termijn van aangifte wordt gebracht op een maand in plaats van 3 
dagen; (. .. ) dat de omschrijving van de geherkwalificeerde tenlastelegging derhalve met 
terugwerkende kracht kan worden toegepast; (. .. ) dat de niet-aangifte binnen de maand 
met het opzet de faillietverklaring uit te stellen, zowel onder de nieuwe omschrij
ving, als onder deze van artikel574 Wetboek van Koophandel strafbaar was; dat hier
aan geen afbreuk wordt gedaan door de vaststelling dat beklaagde onder het re
gime van de wetsomschrijving van artikel 589bis (lees : 489bis) S.W.B. over een 
bijkomende termijn zou beschikt hebben om de aangifte van het faillissement te ver
richten; (. .. ) dat de feiten van de oorspronkelijke tenlastelegging derhalve geherkwa
lificeerd dienen te worden overeenkomstig de nota van het openbaar ministerie; (. .. ) 
dat de strafvordering ontvankelijk is", 

terwijl, aldus hoger aangehaalde wetsbepalingen worden geschonden, waar ten tijde 
van de eiser ten laste gelegde feiten hij door het opheffen van de oude strafbaarstel
ling ten tijde van het bestreden arrest terwijl de nieuwe strafbaarstelling andere, van 
de oude strafbaarstelling onderscheiden, wettelijke bestanddelen kent, niet naar eis 
van recht kan worden schuldig verklaard; 

het tweede: schending van artikel149 Grondwet, 

doordat het bestreden arrest eiser tot cassatie schuldig verklaart aan de hem ten 
laste gelegde feiten onder de overwegingen van het arrest, 

terwijl, eiser tot cassatie dienaangaande concludeerde : "Met betrekking tot de ten
lastelegging A1 (het de facto niet binnen de in de wet bepaalde termijn aangifte doen 
van de staking van betaling) dient er te worden vastgesteld dat er terzake geen con
tinu!teit van bestraffing bestaat zodat de strafvordering wat dit onderdeel betreft las
tens concluant dient te worden afgewezen. Inderdaad bepaalde het oud artikel574 Wet
hoek van Koophandel dat een koopman aan eenvoudige bankbreuk schuldig verklaard 
kan worden wanneer hij de staking van betaling niet heeft aangegeven binnen de ter
mijn gesteld in artikel 440 Wetboek van Koophandel. Artikel 440 Wetboek van Koop
handel bepaalde dat de gefailleerde verplicht is binnen 3 dagen nadat hij heeft op
gehouden te betalen daarvan aangifte te doen ter griffie van de rechtbank van 
koophandel van zijn woonplaats; de dag waarop hij heeft opgehouden te betalen is in 
die 3 dagen inbegrepen. Thans bepaalt artikel 489bis Strafwetboek en stelt straf
baar het met het oogmerk om de faillietverklaring uit te stellen verzuimd te heb
ben binnen de bij artikel 9 van de faillissementswet gestelde termijn aangifte te doen 
van het faillissement. Deze termijn wordt in artikel 9 van de faillissementswet thans 
bepaald op 1 maand. Aldus dient er te worden vastgesteld dat er geen continu!teit is 
van bestraffing.- Het oud artikel440 stelt strafbaar het niet-doen van de aangifte 
binnen een termijn van 3 dagen zodat het misdrijf met een aflopend karakter op dat 
ogenblik voltrokken is en het niet-doen van de aangifte binnen een termijn van 1 maand 
een ander misdrijfuitmaakt. Na het verloop van de termijn van 3 dagen is het (oude) 
misdrijfimmers voltrokken. Daarenboven kon (eiser) ten tijde van de feiten na het ver
strijken van deze termijn (zonder de wetenschap van de toekomstige verlenging van 
deze termijn naar 1 maand te kennen) niets meer doen om het (beweerd) gepleegde 
misdrijf teniet te doen, terwijl thans de misdrijfomschrijving de rechtsonderhorige een 
redelijke refiexietijd geeft van een maand vooraleer zich aan een strafbare gedra
ging schuldig te kunnen maken. Zulks brengt met zich mede dat er geen bestraf
fing meer kan zijn : - niet onder het oude regime deze wet afgeschaft zijnde; - niet 
onder het nieuwe vermits de refiexieperiode van 1 maand in concreto niet kan (kon) 
worden benut door (eiser) en hij aldus aan een zwaardere want onmogelijke straf
baarstelling wordt onderworpen, namelijk het laten verstrijken van de bijkomende 27 
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dagen zonder te beseffen in deze periode zich nag aan enige strafbaarstelling te kun
nen onttrekken, minstens maakt een en ander een onoverwinnelijke dwaling uit. -
Het artikel 440 veronderstelt slechts een algemeen opzet terwijl het artikel489bis een 
bijzonder opzet veronderstelt, namelijk het oogmerk de faillietverklaring uit te stel
len hetgeen de nieuwe strafbaarstelling een nieuw karakter geeft hetgeen aldus een 
ander misdrijfuitmaakt.- Daarenboven was het misdrijfvoorzien onder het oud ar
tikel440 Wetboek van Koophandel, 574 Wetboek van Koophandel, een vorm van fa
cultatieve bankbreuk 'een koopman kan aan eenvoudige bankbreuk worden schul
dig verklaard' terwijl onder het nieuwe regime de strafbaarstelling van artikel 489bis 
Strafwetboek het misdrijf zijn facultatief karakter ontneemt en aldus concluant in een 
nadeliger rechtspositie plaatst dan onder de oude incriminatie waar het aan de rech
ter thans niet meer is toegelaten te apprecieren ofhet misdrijf, oak al is het in zijn 
constitutieve bestanddelen bewezen, aanleiding dient te geven tot veroordeling en be
straffing". Dat zulks reeds in abstracto een verzwaring van de rechtspositie van con
eluant uitmaakte vermits ongeacht de mogelijke toepasselijkheid ervan in concreto thans 
wetshalve het facultatief karakter van het ( eiser) ten laste gelegde misdrijf werd uit
gesloten. Dat de vervolging, zoals bepaald in de termen van de dagvaarding, dan oak 
hie et nunc als onontvankelijk, minstens ontoelaatbaar dient te worden afgewe
zen". En het bestreden arrest dit verweer in conclusie niet naar eis van recht ont
moet; 

het derde : schending van artikel 7 van het verdrag van 4 november 1950 tot be
scherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), goed
gekeurd bij wet van 13 mei 1955, 

doordat het bestreden arrest eiser schuldig verklaart aan de hem ten laste ge
legde feiten A, zowel in zijn oorspronkelijke omschrijving als zoals geherkwalifi
ceerd, 

terwijl, eerste onderdeel, zoals in het eerste middel weergegeven, enerzijds, de wet
geving die de oude strafbaarstelling instelde was opgeheven en, anderzijds, de nieuwe 
strafbaarstelling een ander "handelen of nalaten" (artikel 7 EVRM) uitmaakt zodat 
ten tijde van het handelen of nalaten van eiser er geen strafbaarstelling hestand, 

terwijl, tweede onderdeel, minstens de nieuwe strafbaarstelling zwaarder is dan de 
oude door het wegvallen van het facultatief karakter van de strafbaarstelling, 

zodat het bestreden arrest hoger aangehaalde verdragsrechtelijke bepaling schendt : 

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

Overwegende dat het arrest eiser opschorting van de uitspraak verleent 
voor A de faillissementsmisdrijven vermeld in de artikelen 489bis, 1 o en 4 o, 

Strafwetboek en B uitgifte van cheques zonder dekking; 

Overwegende dat de maatregel van opschorting naar recht is verant
woord door de tegen eiser bewezen verklaarde telastlegging B, zodat de mid
delen die enkel betrekking hebben op de telastlegging A niet tot cassatie kun
nen 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; 

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

Over de afstand : 

Overwegende dat advocaat Bart De Geest, namens eiser zonder berus
ting afstand van de voorziening doet; 
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Overwegende dat het arrest evenwel een eindbeslissing is; 

Dat er geen grond is om de afstand in te willigen; 

Over de middelen : 

Nr. 509 

Overwegende dat de burgerlijke rechtsvordering van verweerder steunt op 
de telastlegging A 1; 

Over het eerste middel : 

Overwegende dat de eenvoudige bankbreuk van het vroegere artikel 489 
Strafwetboek en van de artikelen 437, 440,441,472, 574, 4°, en 583 van de 
vroegere failissementswet en het faillissementsmisdrijf van het nieuwe ar
tikel 489bis, 4 o, Strafwetboek en artikel 9 van de nieuwe faillissements
wet, dezelfde materiele bestanddelen omvatten, namelijk een koopman of een 
verantwoordelijke van een vennootschap die zich in staat van faillisse
ment bevindt, en die niet binnen een bepaalde bij de wet gestelde termijn aan
gifte hiervan heeft gedaan; 

Dat de omstandigheid dat onder de oude wet de gestelde termijn korter was 
dan onder de nieuwe wet hieraan geen afbreuk doet; 

Overwegende dat de omstandigheid dat onder de oude wet een alge
meen opzet was vereist en onder de nieuwe wet het oogmerk om het fail
lissement, dit is de faillietverklaring, uit te stellen, eraan evenmin af
breuk doet dat het onder de oude en de nieuwe wet steeds om hetzelfde 
misdrijf gaat; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel : 

Overwegende dat, anders dan het middel aanvoert, het arrest eisers ver-
weer verwerpt en beantwoordt; 

Dat het middel feitelijke grondslag mist; 

Over het derde middel : 

Overwegende dat de omstandigheid dat wegens het niet meer faculta
tieve karakter van het faillissementsmisdrijfvan het nieuwe artikel489bis, 
4°, Strafwetboek en artikel 9 van de nieuwe faillissementswet, de toe
stand onder de nieuwe strafwet ongunstiger is voor de dader dan onder deze 
van de eenvoudige bankbreuk van het vroegere artikel 489 Strafwetboek en 
van de artikelen 437, 440, 441, 472, 574, 4°, en 583, van de vroegere 
faillissementswet, eraan geen afbreuk doet dat het feit voorheen ook straf
baar was en het aan de failliete boedel schade kon veroorzaken die de cu
rator ervan door burgerlijke-partijstelling kan invorderen wanneer de straf
rechter, zoals hier, oordeelt dat de niet tijdige aangifte bewezen is en moet 
worden bestraft; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

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

3 oktober 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal - Advocaat : mr. B. De Geest, Brussel. 
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Nr. 510 

ze KAMER - 3 oktober 2000 

1 o GEESTRIJKE DRANKEN- SLIJTERIJEN VAN GEGISTE DRANKEN- K.B. 3 APRIL 1953-

TOEPASSING VAN ARTIKEL 85 SW. 

zo STRAF- VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. VERSCHONINGSGRONDEN- SLIJTERIJEN VAN 
GEGISTE DRANKEN- K.B. 3 APRIL 1953 - VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN- 'IDEPASSING VAN 
ARTIKEL 85 SW. 

3° PREJUDICIEEL GESCHIL- SLIJTERIJEN VAN GEGISTE DRANKEN- K.B. 3 APRIL 1953 
- VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN- TOEPASSING VAN ARTIKEL 85 SW. -WET 28 DEC. 1983 
- VERSCHIL -ARTIKEL 100 SW. -PREJUDICIELE VRAAG- VERPLICHTING VOOR HET HOF TOT 
HET STELLEN VAN DE VRAAG. 

4 ° GEESTRIJKE DRANKEN- SLIJTERIJEN vAN GEGISTE DRANKEN- K.B. 3 APRIL 1953 -
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN- 'IDEPASSING VAN ARTIKEL 85 SW.- WET 28 DEC. 1983-
VERSCHIL- ARTIKEL 100 SW. - PREJUDICIELE VRAAG- VERPLICHTING VOOR HET HOF TOT HET 
STELLEN VAN DE VRAAG. 

1" en zo De opheffing door art. 105 van de wet 4 aug. 1986 houdende fiscale bepalin
gen, van het vroegere art. 100, tweede lid, Sw., en de verwijzing door de artt. 42 en 
43 K.B. 3 april1953 naar de algemene wet inzake douane en accijnzen, hierin be
grepen de artikelen 263 en 264 die de administratie toelaten een overtreding af te doen 
met een transactie zo er verzachtende omstandigheden aanwezig zijn, hebben niet tot 
gevolg dat art. 85 Sw. toepasselijk wordt verklaard op voornoemd K.B. 3 april1953 
tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dran
ken. 

3° en 4 o Het Hof is niet verplicht een prejudiciele vraag te stellen indien het aange
klaagde verschil in toepasselijkheid van art. 85 Sw. tussen het KB. 3 april1953 en 
de wet 28 dec. 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het 
vergunningsrecht enkel het gevolg is van het toepasselijke art. 100 Sw. dat niet wordt 
bekritiseerd (1). 

(S ... T. MINISTER VAN FINANCIEN) 

ARREST 

(A.R. P.00.0416.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 februari 2000 gewezen 
door het Hof van Beroep te Gent; 

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

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

Over het middel : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

(1) Zie arrest Arbitragehof nr. 60/95 van 12 juli 1995, B.S. 12.8.1995, 23420. 
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Overwegende dat de aangifte en de opneming van een schuldvordering we
gens openingstaks in het persoonlijke faillissement van een medebeklaagde 
niet impliceren dat de vereniging zonder winstoogmerk niet als slijter kan 
worden aangemerkt; 

Dat het onderdeel in zoverre faalt naar recht; 
Overwegende dat, voor het overige, anders dan het onderdeel aanvoert, het 

arrest door de op het vierde en vijfde blad sub 4 vermelde motivering ei
ser, naast de twee medebeklaagden, schuldig acht om als verantwoorde
lijke van de vereniging zonder winstoogmerk, wegens een hem persoonlijk 
toe te rekenen tekortkoming, de op de vereniging zonder winstoogmerk rus
tende aangifteverplichting niet te zijn nagekomen; 

Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist; 
Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest eisers conclusie met betrekking tot de sta

tuten van de vereniging zonder winstoogmerk en deze statu ten zelf niet uit
legt, mitsdien de bewijskracht daarvan niet miskent; 

Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist; 
Overwegende dat het onderdeel, voor het overige, opkomt tegen de be-

oordeling van de feiten door de rechter, mitsdien niet ontvankelijk is; 
Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat in de regel de rechter de toepasselijke wet uitlegt; 
Overwegende dat artikel 100 Strafwetboek bepaalt dat bij gebreke van 

andersluidende bepalingen in bijzondere wetten en verordeningen de bepa
lingen van het eerste hoek van dat wetboek zullen worden toegepast op de 
misdrijven die bij de wetten en verordeningen strafbaar zijn gesteld, met uit
zondering van hoofdstuk VII en van artikel 85; 

Overwegende dat het koninklijk besluit van 3 april 1953 tot samen
ordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken geen 
wetsbepaling bevat die artikel 85 Strafwetboek toepasselijk verklaart; 

Overwegende dat de opheffing, door artikel 105 van de wet van 4 augus
tus 1986 houdende fiscale bepalingen, van het vroegere artikel 100, tweede 
lid, Strafwetboek, en de verwijzing door de artikelen 42 en 43 van het ko
ninklijk besluit van 3 april 1953 naar de algemene wet inzake douane en ac
cijnzen, hierin begrepen de artikelen 263 en 264 die de administratie toe
laten een overtreding af te doen met een transactie zo er verzachtende 
omstandigheden aanwezig zijn, evenmin artikel 85 Strafwetboek toepasse
lijk stellen; 

Overwegende dat het arrest naar recht heeft beslist dat artikel 85 Strafwet
boek geen toepassing vindt; 

Overwegende dat, voor het overige, het door eiser aangeklaagde ver
schil in toepasselijkheid van artikel 85 Strafwetboek tussen het konink
lijk besluit van 3 april 1953 en de wet van 28 december 1983 betreffende het 
verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht enkel het 
gevolg is van het toepasselijke artikel 100 Strafwetboek dat eiser niet be
kritiseert, zodat het Hof niet verplicht is de opgeworpen vraag te stellen; 

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; 
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B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de burgerlijke rechtsvorde
ring van verweerder tegen eiser : 

Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert; 

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

3 oktober 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter - ~r
slaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. G. Moentjens en M. De Sutter, Antwerpen. 

Nr. 511 

2e KAMER - 3 oktober 2000 

1 o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- WERKING IN DE TIJD EN 
IN DE RUIMTE- STRAFRECHT- STRAFUITSLUITINGSGROND INGEVOERD DOOR NIEUWE WET 
- TOEPASSING OP MISDRIJVEN ONDER OUDE WET GEPLEEGD. 

2° MISDRIJF- RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING- ALGEMEEN- STRAFUITSLUITINGS
GROND INGEVOERD DOOR NIEUWE WET- TOEPASSING OP MISDRIJVEN ONDER OUDE WET GE
PLEEGD. 

3° MISDRIJF- TOEREKENBAARHEID- NATUURLIJKE PERSONEN- STRAFRECHTELIJKE VER
ANTWOORDELIJKHEID VAN RECHTSPERSOON- MISDRIJF UIT ONACHTZAAMHEID- MINST 
ZWARE FOUT- STRAFUITSLUITINGSGROND- TOEPASSING VERBONDEN AAN STRAFBAAR
HEID VAN RECHTSPERSOON- GEVOLG. 

1 o en 2° De regel dat indien de straf, ten tijde van het vonnis bepaald, verse hilt van 
die welke ten tijde van het misdrijf was bepaald, de minst zware straf wordt toe
gepast, is ook toepasselijk wanneer een nieuwe wet voor het misdrijf een straf
uitsluitingsgrond invoert voor zover deze wet niet het onbetwistbaar oogmerk heeft 
die strafuitsluitingsgrond niet te zien toepassen op de onder de oude wet gepleegde 
misdrijven, wat kan blijken onder meer uit het stelsel van de wet (1). (Art. 2, tweede 
lid, Sw.) 

3° Nu de wet een strafuitsluitingsgrond invoert voor een door zowel een natuurlijke als 
een rechtspersoon gepleegd misdrijf voor wie van hen beiden de minst zware fout heeft 
begaan voor zover het misdrijf door de natuurlijke persoon uit onachtzaamheid ge
pleegd is, blijkt uit de omstandigheid dat de wet de strafuitsluitingsgrond ver
bindt aan de strafbaarheid van de rechtspersoon; dat de nieuwe wetsbepaling on
betwistbaar niet het oogmerk had dat deze strafuitsluitingsgrond toepasselijk zou zijn 
op de onder de oude wet gepleegde misdrijven, maar enkel op deze die na de inwer
kingtreding van de nieuwe wet zouden worden gepleegd (2). (Art. 5, eerste en tweede 
lid, Sw.) 

(1) Zie Cass., 17 nov. 1993, A.R. 417, nr. 466. 

(2) Het tweede middel dat door eiser in cassatie werd aangevoerd, heeft betrekking op de toe
passing van de nieuwe bepalingen inzake de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechts
personen en van het overgangsrecht inzake deze bepalingen. Deze bepalingen werden door de wet 
van 4 mei 1999 als artikel 5 van het Strafwetboek ingevoegd. Bij gebrek aan bijzondere bepa
ling in verband met haar inwerkingtreding is deze wet, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad 
van 22 juni 1999, op de tiende dag na de bekendmaking, dit is op 2 juli 1999, in werking getre
den. ==> 
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(B ... ) 

ARREST 

(A.R P.00.0432.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 10 februari 2000 in ha-
ger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen; 

1. Op de voorziening van R.B.: 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 149 van de gecoordineerde Grondwet, artikel18, § 1 en 

§ 2 en art. 21, § 1 van het K.B. van 15 maart 1968, 6, 2 van het Verdrag tot bescher
ming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome 

De misdrijven waarvoor de beklaagde veroordeeld werd, dateren van v66r de inwerkingtre· 
ding van de nieuwe wet. 

Het bestreden vonnis heeft geoordeeld dat aan het nieuwe art. 5 Sw. geen terugwerkende kracht 
kan worden verleend op grand van de volgende overweging : 

"Overwegende dat de wet van 4 mei 1999 geen andere strafrnaat voor de in de dagvaarding voor
ziene inbreuken instelt, doch omvat dat vanaf de inwerkingtreding van deze wet rechtsperso
nen kunnen worden aansprakelijk gesteld voor de misdrijven die voor hun rekening worden ge
pleegd; 
• Dat artikel 2 van het Strafwetboek in casu geen toepassing vindt." 

De eiser voert de schending van art. 2, tweede lid, Sw. en art. 5 Sw. aan. In essentie betoogt ei
ser dat art. 5 Sw. voor de natuurlijke persoon, die onopzettelijk een misdrijfheeft gepleegd, een 
strafuitsluitende verschoningsgrond in het Ieven heeft geroepen indien de rechtspersoon een zwaar
dere fout heeft begaan dan de natuurlijke persoon. 

Volgens eiser hebben aile strafwetten waarvan de toepassing een voor de beklaagde gunstige 
uitwerking heeft, terugwerkende kracht; zo ook een wet waarbij een nieuwe verschoningsgrond 
wordt ingevoerd. 

Eiser voert terecht aan dat art. 5, tweede lid, een strafuitsluitende verschoningsgrond in het Ie
ven geroepen heeft voor hetzij de natuurlijke persoon, hetzij de rechtspersoon, naargelang de ernst 
van de door hen begane fouten, "wanneer de rechtspersoon verantwoordelijk gesteld wordt uit· 
sluitend wegens het optreden van een ge1dentificeerde natuurlijke persoon" en voor zover niet "de 
ge1dentificeerde natuurlijke persoon de fout wetens en willens heeft gepleegd". (A. De NAUW en F. 
DERUYCK, "De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen", R. W, 1999-2000, 907; F. 
KEFER, "La responsabilite penale de Ia personne morale : une reponse de plus a Ia delinquance 
d'entreprise", in A. JACOBS (red.), Le point sur le droit penal, 25, nr. 16; A. MAssET, "La loi du 4 mai 
1999 instaurant la responsabilite penale des personnes morales : une extension du filet penal mo
dalisee", J. T. 1999, 656.) Art. 5, tweede lid, Sw. strekt inderdaad ertoe, onder bepaalde voorwaar
den, de strafwaardigheid van een strafbaar gestelde gedraging op te heffen, a! zijn de overige voor
waarden van strafbaarheid vervuld. (Vgl. L. DUPONT en R. VERSTRAETEN, Handboek Belgisch 
Strafrecht, p. 288, nr. 507.) De grondslag van deze strafuitluitende verschoningsgrond is een be
paalde opvatting over de opportuniteit van de bestraffing : de wetgever was van oordeel dat het 
in bepaalde gevallen niet opportuun was de ge1dentificeerde natuurlijke persoon en de rechts
persoon samen te straffen. 

De gronden van de bestreden beslissing zijn niet naar recht verantwoord. Dat betekent even
wei nog niet dat de beslissing zelf onjuist is en moet worden vemietigd. 

De bestreden beslissing is verkeerd wanneer zij de toepassing van de regel inzake de terug
werkende kracht van de mildere strafwet, neergelegd in art. 2 Sw., afwijst op grond dat de wet 
niet in een andere strafrnaat voorziet. 

Een bijna unanieme rechtsleer neemt immers aan dat de regel van de mildere strafwet ook van 
toepassing is wanneer de nieuwe strafwet een verschoningsgrond bepaalt die de oude strafwet niet 
bepaalt (zie onder andere L. DuPONT en R VERSTRAETEN, Handboek Belgisch Strafrecht, Leuven, 
Acco, 1990, nr. 177, p. 133; F. TULKENS en M. VAN DE KERCHOVE, Introduction au droit penal. Aspects 
juridiques et criminologiques, Diegem, Kluwer, 1998, 212; J. CoNSTANT, Traite elementaire de Droit 
Penal, 110; A. MARcHAL en J.P. JASPAR, Droit criminel. 1l·aite theorique et pratique, I, Brussel, Lar
cier, 1965, nr. 26, p. 17. Zie voor Frankrijk : P. ROUBIER, Le droit transitoire (conflits des lois dans 
le temps), Parijs, Dalloz en Sirey, 1960, 488) en het Hofheeft in het arrest van 17 november 1993 
bevestigd dat het in art. 2, tweede lid, Sw. vastgelegde beginsel volgens hetwelk de minst strenge 
strafwet terugwerkende kracht heeft, geldt voor alles wat de toestand van de beklaagde verbe
tert. (Cass., 1993, A.R. 417, nr. 466.) ~ 
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op 4 november 1950, goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 en van het algemeen rechts
beginsel van de bewijslast in strafzaken krachtens welk de vervolgende partij het be
staan van de wezenlijke bestanddelen van het misdrijf moet bewijzen, 

doordat de appelrechters enerzijds aannemen dat het misdrijf zoals omschreven in 
artikel 18, § 1 en§ 2 en artikel21, § 1 van het K.B. van 15 maart 1968 werd ge
pleegd door de rechtspersoon B.V.B.A. B ... en anderzijds dat de strafrechtelijke aan
sprakelijkheid voor dat misdrijf aan de zaakvoerder van de rechtspersoon dient te wor
den toegerekend, zijnde R.B. De appelrechters verantwoorden hun beslissing evenwel 
niet naar recht door erop te wijzen dat "de beklaagde niet ontkent dater geen mid
delen zijn voor de chauffeurs ter controle van het gewicht maar dat op de ervaring van 

Wanneer de wetgever bepaald heeft dat, oak al blijft het feit wederrechtelijk, het feit onder be
paalde voorwaarden niet meer strafWaardig is, dient de dader in de regel van dit gewijzigde in
zicht van de wetgever te genieten. 

Het "gewijzigde inzicht" van de wetgever ter zake van bestraffing van de "gei:dentificeerde na
tuurlijke persoon" samen met de rechtspersoon, zoals geregeld door art. 5, tweede lid, Sw., drukt 
twee "inzichten" uit waarvan de ene de voorwaarde is van de andere. Art. 5, tweede lid, Sw. brengt 
inderdaad tot uitdrukking dat, voor zover oak de rechtspersoon bestraft kan worden, de rech
ter, in de door art. 5, tweede lid, Sw. bedoelde gevallen, moet kiezen tussen de natuurlijke per· 
soon en de rechtspersoon. De strafuitsluitende verschoningsgrond waarop de natuurlijke per
soon zich kan beroepen, is afhankelijk van de mogelijkheid om de rechtspersoon voor het misdrijf 
te vervolgen en gebeurlijk te bestraffen. 

Het wettelijk stelsel waarbij de rechter in feitelijke aanleg de respectievelijke fouten van de rechts
persoon en van de natuurlijke persoon tegen elkaar moet afwegen, vereist de vervolgbaarheid en 
de strafwaardigheid van heiden. Voor feiten, gepleegd v66r de inwerkingtreding van de nieuwe wets
bepalingen is de rechtspersoon vervolgbaar noch strafWaardig. De rechter is t.o.v. de rechtsper
soon zelfs met geen strafvordering geadieerd kunnen worden; hoe zou hij in die omstandighe
den de zwaarste fout kunnen bepalen ten aanzien van die rechtspersoon? 

Op geen enkel ogenblik tijdens de parlementaire voorbereiding heeft de wetgever tot uitdruk
king gebracht dat een natuurlijke persoon aan wie, onder gelding van het vroegere stelsel dat rechts
personen niet gestraft kunnen worden, het door de rechtspersoon begane misdrijftoegerekend wordt, 
niet meer strafbaar kan zijn na inwerkingtreding van de wet op de strafrechtelijke verantwoor
delijkheid van rechtspersonen indien, onder het nieuwe stelsel, deze natuurlijke persoon niet meer 
gestraft zou kunnen worden. Indien de wetgever deze bedoeling gehad zou hebben, dan zouden 
de misdrijven begaan door deze natuurlijke persoon (en door de rechtspersoon) straffeloos blij
ven. Inderdaad, de rechtspersoon kan zich zonder twijfel beroepen op de niet-terugwerkende kracht 
van art. 5 Sw.; in zoverre deze bepaling, samen met de andere bepalingen die door de wet van 4 
mei 1999 werden ingevoerd, de mogelijkheid creeert een rechtspersoon strafrechtelijk te veroor
delen, is deze bepaling ongetwijfeld zwaarder. 

In de toelichting werd weliswaar gezegd : 

"Het voorstel beoogt aldus terug te komen op bepaalde rechtspraak die zeer ver ging in de toe
rekening van misdrijven aan leidinggevende personen door het misdrijfbewezen te achten op ba
sis van tekortkomingen van deze personen (. .. )". (Parl. St., Senaat, 1998-99, nr. 1271/1, p. 6.) 

Dit betekent evenwel niet dat de wetgever hiermee de lopende vervolgingen in het gedrang heeft 
willen brengen. De zojuist geciteerde bedoeling is immers slechts mogelijk indien de rechtsper
soon bestraft kan worden; alleen dan kan een natuurlijke persoon toegelaten worden zich te be
roepen op de strafuitsluitende verschoningsgrond. Anders gezegd : de onmogelijkheid om de ten 
aanzien van de rechtspersoon strengere strafwet retroactief toe te passen, impliceert de onmo
gelijkheid voor de natuurlijke persoon zich te beroepen op de nieuwe strafuitsluitende verschonings
grond. 

De niet-retroactieve werking van art. 5, tweede lid, Sw. is in overeenstemming met de recht
spraak van het Hof. 

In de eerste plaats dient erop gewezen te worden dat blijkbaar de vraag die de nieuwe wet op 
de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon doet rijzen, specifiek en nieuw is. 
Nag nooit heeft de wetgever een strafuitsluitende verschoningsgrond ingevoerd die slechts door 
een persoo!llngeroepen kan worden op voorwaarde dat een andere persoon voor hetzelfde feit straf
waardig is. 

De niet-retroactieve werking van art. 5, tweede lid, Sw. is in overeenstemming met de ratio le
gis van de regel dat de mildere strafWet terugwerkt. De verantwoording van deze regel is dat de 
strafrechtelijke dwang die de Staat uitoefent, niet grater mag zijn dan de Staat noodzakelijk acht 
op het ogenblik van de bestraffing,wanneer niet blijkt dat de noodzaak van bestraffing van de fei
ten zich nag langer voordoet. (Cass., 17 november 1993, A.R. 417, nr. 466; P. POPELIER, Toepas
sing van de wet in de tijd. Vaststelling en beoordeling van temporele functies, in A.PR., nr. 95, p. 
62.) Omgekeerd, wanneer de nieuwe wet alleen ingegeven is door de overweging dat de bescher-
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de chauffeurs wordt gerekend om het maximale gewicht niet te overschrijden" en dat 
"hieruit blijkt dat beklaagde niet al het mogelijke in het werk heeft gesteld om over
lading tegen te gaan", 

terwijl het gegeven dat op de ervaring van de chauffeurs moet worden gerekend om 
overlading te vermijden er precies op wijst dat het laden van de vrachtwagen tot de 
verantwoordelijkheid van de chauffeurs in de uitoefening van de hen toevertrouwde 
functie behoort, 

zodat uit het feit dat het laden van een vrachtwagen een kwestie van ervaring van 
de chauffeurs is en er geen andere preventiemogelijkheden bestaan, de appel
rechters derhalve niet kunnen afleiden dat de rechtspersoon het misdrijf heeft ge
pleegd, 

zodat uit hetzelfde feit de appelrechters evenmin kunnen afleiden dat de be
klaagde niet al het mogelijke in het werk heeft gesteld om over lading tegen te gaan 
en dat hij aldus de natuurlijke persoon binnen de rechtspersoon is die het misdrijfheeft 
begaan. De appelrechters hebben dan ook niet naar recht kunnen beslissen dat het 
misdrijfvan de rechtspersoon in werkelijkheid aan R.B. dient te worden toegere
kend. Als dader van het misdrijf van de rechtspersoon wordt die fysieke persoon ge
straft, door wiens toedoen het strafbaar feit gepleegd werd. Dit is de natuurlijke per
soon die de strafbare handeling daadwerkelijk gesteld heeft (bv. Cass., 9 oktober 1984, 
Arr.Cass., 1984-85, 225, nr. 105) of die belast was met de naleving, in naam en voor 
rekening van de rechtspersoon, van de strafrechtelijk gesanctioneerde wettelijke ver
plichting, die de rechtspersoon verzuimd heeft (bv. Cass., 25 april1989, Arr.Cass., 1988-
89, 990, nr. 484). De persoon die in werkelijkheid de beslissingsmacht uitoefende be-

ming van de maatschappij, ter vrijwaring waarvan bepaalde feiten onder gelding van de oude wet 
moesten worden gestraft, niet langer de bestraffing van gelijksoortige feiten vereist wanneer die 
zich tijdens de daaropvolgende periode voordoen, is er geen reden om de oude stra:!Wet niet meer 
toe te passen op de feiten die zich onder gelding van die wet hebben voorgedaan : de noodzaak van 
bestraffing valt alleen voor de toekomst weg. 

Zo heeft het Hof in een arrest van 12 juni 1922 geoordeeld : 
"Attendu qu'en principe toute infraction penale doit etre punie des peines prevues par une loi 

existant deja au moment oil !'infraction est commise; 
Attendu qu'une derogation ace principe a ete introduite par l'article 2, § 2, du Code penal, 

losqu'une loi nouvelle frappe !'infraction d'une peine plus legere que celle qui etait portee au temps 
de sa perpetration; que si, par application de la meme regle, les faits auxquels le lEJgislateur en
leve posterieurement leur caractere penal, echappent a toute repression, c'est a la condition que 
!'intention non douteuse du pouvoir legislatif ait ete de renoncer a toute repression pour le passe 
comme pour l'avenir". (Pas. 1922, I, 204, J. CoNSTANT, o.c., 118.) 

Advocaat-generaal Depelchin heeft in zijn rede ter plechtige zitting van 1 september 1965 de 
doctrine van het Hof omtrent de toepassing op de incriminatie van het beginsel van de retroac
tiviteit van de minst strenge wet als volgt samengevat : 

"De latere wet is minder streng, wanneer zij het karakter van misdrijfvan een feit doet weg
vallen, ofwanneer zij aan de elementen, welke de vroegere wet eiste om een feit als misdrijf aan 
te merken, een nieuw element toevoegt. 

De latere, minder strenge wet werkt alleen terug indien de vroegere wet niet gepast was, zelfs 
op het tijdstip dat zij genomen werd, of wel indien de wetgever de wil heeft geuit voor het ver
leden af te zien van de bestraffing die zij behelsde. 

Deze wil wordt niet vermoed. 
De aard van de opgeheven wet kan zelfs de tegengestelde wil doen vermoeden (. .. )". (Overwe

gingen bij artikel 2 van het Stra:!Wetboek, Bull. 1965, i.z. pag. 29). 
Deze doctrine is eveneens toepasselijk op de thans in het geding zijnde wettelijke bepaling die, 

ook al bevat zij geen wijziging van de incriminatie, niettemin de mogelijkheid van bestraffing wij
zigt door de invoering van een strafuitsluitende verschoningsgrond. De wetgever heeft nooit de wil 
geuit voor het verleden af te zien van de bestraffing die onder de vroegere regeling mogelijk was. 
De wil in andere zin kan daarentegen vermoed worden. Niet alleen zou de toepassing van de nieuwe 
wet op vroegere feiten in een aantal gevallen stra:ffeloosheid meebrengen. Bovendien blijkt, zo
als gezegd, uit de strekking van art. 5 Sw. zelf dat de strafuitsluitende verschoningsgrond werd 
ingevoerd afhankelijk van de mogelijkheid tot bestraffing van de rechtspersoon, zodat het met de 
bedoeling van de wetgever strijdig zou zijn deze verschoningsgrond toe te passen wanneer die mo-
gelijkheid van bestraffing van de rechtspersoon niet bestaat. M.D.S. 
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treffende het stratbaar feit, dient strafrechtelijk aansprakelijk te worden gesteld, al 
had hij niet de hoedanigheid van orgaan (Cass., 23 mei 1990, T.R.V., 1991, 49, noot 
S. Raes). In casu behoorde de werkelijke beslissingsmacht van overlading bij de 
aangesteld-chauffeur op het terrein en niet bij de zaakvoerder van de vennootschap 
die immers over geen enkel middel beschikte om dergelijke overtredingen van over
lading tegen te gaan, evenmin overigens als de zaakvoerder van een vennootschap kan 
vermijden dat zijn aangestelden in de uitoefening van hun functie een verkeersmis
drijfzouden plegen. Het misdrijfwerd in casu derhalve gepleegd door de werknemer
chauffeur in de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst, 

zodat R.B. voor het misdrijfvan overlading van de vrachtwagen geen strafrechte
lijke verantwoordelijkheid draagt : 

Overwegende dat het middel in werkelijkheid het Hof wil doen oordelen 
over feiten, waarvoor het niet bevoegd is; 

Dat het middel niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 

schending van artikel 2, tweede lid Sw. en art. 5 Sw. (ingevoerd bij de wet van van 
4 mei 1999), 

doordat de appelrechters artikel 2, tweede lid, van het Strafwetboek schenden, door 
de wet van 4 mei 1999 aangaande de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechts
personen, thans neergelegd in art. 5 van het Strafwetboek, niet toe te passen op de 
feiten gepleegd door de natuurlijke persoon v66r het in werking treden van de wet, 

terwijl krachtens art. 5, tweede lid, van het Strafwetboek, in werking getreden op 
2 juli 1999, natuurlijke personen en rechtspersonen bij een onopzettelijk gepleegd mis
drijf nog wel samen zullen kunnen worden vervolgd, maar enkel de gene die de zwaar
ste fout heeft begaan zal kunnen veroordeeld worden. Artikel 5, tweede lid, van het 
Strafwetboek creeert in hoofde van de natuurlijke persoon een bijkomende mogelijk
heid om aan veroordeling te ontsnappen doordat de natuurlijke persoon met name kan 
opwerpen dat, indien de rechtspersoon voor deze feiten strafrechtelijk had kunnen wor
den vervolgd, zou komen vast te staan dat deze rechtspersoon een zwaardere fout heeft 
begaan dan zijn eigen fout, zodat hij in toepassing van de regeling van artikel 5, tweede 
lid, van het Strafwetboek niet kan worden veroordeeld. Omdat zowel het materiele als 
het morele element verenigd zijn in de persoon van degene die aan een veroorde
ling ontsnapt op basis van het feit dat een andere een zwaardere fout heeft begaan, 
wordt door de regeling van artikel 5, tweede lid, van het Strafwetboek, een straf
uitsluitende verschoningsgrond in het leven geroepen (De Nauw A. en Deruyck F., "De 
strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen", R.W., 1999- 2000, 907). Alle 
strafwetten waarvan de toepassing een voor de beklaagde gunstige uitwerking heeft, 
hebben terugwerkende kracht, dus ook een wet waarbij een nieuwe verschonings
grond wordt ingevoerd. Art. 2, tweede lid van het Strafwetboek, waarin wordt be
paald dat, indien de straf, ten tijde van het vonnis bepaald, verschilt van die welke 
ten tijde van het misdrijfwas bepaald, de minst zware strafwordt toegepast, wordt 
aldus geschonden door de appelrechters waar deze argumenteren dat de nieuwe wet 
van 4 mei 1999 geen andere "strafmaat" voor de in de dagvaarding bepaalde inbreu
ken instelt en dat aldus geen toepassing kan worden gemaakt van artikel 2, tweede 
lid van het Strafwetboek. De wettelijke bepaling van artikel 5, tweede lid, van het 
Strafwetboek, dient derhalve ingevolge de retro-actieve werking van de mildere straf
wet, ook te worden toegepast op de onopzettelijke misdrijven die door een natuur
lijke persoon samen met een rechtspersoon werden gepleegd v66r de inwerkingtre
ding van de nieuwe wet. Art. 5, tweede lid, van het Strafwetboek, ingevoerd bij wet 
van 4 mei 1999 en in werking getreden vanaf 2 juli 1999, is derhalve wel degelijk van 
toepassing op de misdrijven van overlading die door de beklaagde ErR. op 9 decem
ber 1998 en 18 januari 1999 zouden zijn gepleegd als zaakvoerder van de vennoot
schap B.V.B.A. B ... , 

zodat het bestreden vonnis een schending inhoudt van artikel 2, tweede lid Sw. en 
artikel 5 Sw. zoals ingevoerd bij wet van 4 mei 1999 : 
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Overwegende dat artikel 2, tweede lid, Strafwetboek, bepaalt dat indien 
de straf, ten tijde van het vonnis bepaald, verschilt van die welke ten tijde 
van het misdrijf was bepaald, de minst zware straf wordt toegepast; dat deze 
regel ook toepasselijk is wanneer een nieuwe wet voor het misdrijf een straf
uitsluitingsgrond invoert voor zover deze wet niet het onbetwistbaar oog
merk heeft die strafuitsluitingsgrond niet te zien toepassen op de onder de 
oude wet gepleegde misdrijven, wat kan blijken onder meer uit het stelsel 
van de wet; 

Overwegende dat artikel 5, eerste en tweede lid, Strafwetboek in het in de 
aanhef van het tweede lid bepaalde geval een strafuitsluitingsgrond in
voert voor een door zowel een natuurlijke als een rechtspersoon gepleegd mis
drijf voor wie van hen heiden de minst zware fout heeft begaan voor zover 
het misdrijf door de natuurlijke persoon uit onachtzaamheid gepleegd is; 

Overwegende dat uit de omstandigheid dat de wet de strafuitsluitings
grond verbindt aan de strafbaarheid van de rechtspersoon blijkt dat de nieuwe 
wetsbepaling onbetwistbaar niet het oogmerk had dat deze strafuitsluitings
grond toepasselijk zou zijn op de onder de oude wet gepleegde misdrijven, 
maar enkel op deze die na de inwerkingtreding van de nieuwe wet zouden 
worden gepleegd; 

Overwegende dat op grond van deze motieven de beslissing naar recht is 
verantwoord; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

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

II. Op de voorziening van de B.V.B.A. B ... : 

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, niet 
blijkt dat de voorziening van eiseres, civielrechtelijk aansprakelijke partij, 
werd betekend aan het openbaar ministerie; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk is; 

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

3 oktober 2000 - 28 kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal - Advocaat : mr. I. Grauls, Hasselt. 

Nr. 512 

28 KAMER- 3 oktober 2000 

1 o HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNCEN INBEGREPEN- BESLISSIN
GEN EN PARTIJEN- ONDERZOEKSGERECHTEN- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING- BE
SCHIKKING VAN VERWIJZING VAN DE RAADKAMER- HOGER BEROEP VAN DE IN VERDEN
KING GESTELDE- GEVALLEN. 
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2° ONDERZOEKSGERECHTEN- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING- BESCHIKKING TOT 
VERWIJZING VAN DE RAADKAMER- HOGER BEROEP VAN DE IN VERDENKING GESTELDE - GE
VALLEN. 

3° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKE
NING- STRAFVORDERING- GEEN EINDBESLISSING, TOCH ONMIDDELLIJK VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP- ONDERZOEKSGERECHTEN- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING- ON
MIDDELLIJK CASSATIEBEROEP DOOR IN VERDENKING GESTELDE- GEVALLEN. 

4 ° ONDERZOEKSGERECHTEN- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING- ONMIDDEL
LIJK CASSATIEBEROEP DOOR IN VERDENKING GESTELDE - GEV ALLEN. 

1 o en 2° Krachtens artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering, kan de in verden
king gestelde slechts tegen een verwijzingsbeschikking bepaald in de artikelen 129 
en 130 van dit wetboek, onverminderd het in artikel 539 beoogde rechtsmiddel, ha
ger beroep instellen: 1. ingeval van onregelmatigheden, verzuimen ofnietigheden 
bepaald in artikel131, § 1, Wetboek van Strafvordering indien het middel daar
over bij schriftelijke conclusie is ingeroepen voor de raadkamer; 2. in geval van gran
den van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering indien het mid
del daarover bij schriftelijke conclusie is ingeroepen voor de raadkamer of de vermelde 
gronden zijn ontstaan na het debat voor de raadkamer; 3. wanneer de verwijzings
beschikking zelfis aangetast door onregelmatigheden, verzuimen ofnietigheden (1). 
(Art. 135, § 2, Sv.) 

3° en 4° Uit de artikelen 135, § 2, en 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering volgt 
dat de in verdenking gestelde bij de regeling van de rechtspleging alleen maar on
middellijk cassatieberoep kan instellen wanneer de kamer van inbeschuldigingstel
ling het hoger beroep van de in verdenking gestelde ontvankelijk heeft verklaard of 
wanneer ze zijn hoger beroep niet ontvankelijk heeft verklaard maar in werkelijk
heidgeroepen werd uitspraak te doen over: 1. onregelmatigheden, verzuimen ofnie
tigheden bepaald in artikel 131, § 1, Wetboek van Strafvordering die bij schrifte
lijke conclusie waren ingeroepen voor de raadkamer; 2. gronden van 
niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering die bij schriftelijke con
clusie waren ingeroepen voor de raadkamer of zijn ontstaan na het de bat voor de raad
kamer; 3. onregelmatigheden, verzuimen ofnietigheden die de verwijzingsbeschikking 
zelf aantasten (2). (Artt. 135, § 2, 235bis, § 1, en 416, tweede lid, Sv.) 

(C ... ) 

ARREST 

(A.R. P.OO.ll52.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 juni 2000 gewezen door 
het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling; 

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

Overwegende dat de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Veurne eiser bij beschikking van 15 februari 2000 naar de correctionele recht
bank heeft verwezen wegens bedrieglijk onvermogen; 

(1) Cass., 11 jan. 2000, A.R. P.99.0905.N, nr. 20. 

(2) Cass., 22 aug. 2000, A.R. P.OO.ll20.F en P.OO.l207.F, nr. 434. 
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Dat het bestreden arrest het door eiser hiertegen ingestelde hager be
roep niet ontvankelijk verklaart omdat de door eiser voor de raadkamer ge
nomen schriftelijke conclusie in werkelijkheid geen onregelmatigheid, ver
zuim ofnietigheid zoals bedoeld in de artikelen 131, § 1, en 135 Wetboek van 
Strafvordering inriep maar de bewijzen van de constitutieve bestanddelen 
van het misdrijf betrof, er ook na het de bat voor de raadkamer geen gran
den van niet-ontvankelijkheid of van verval van strafvordering zijn ont
staan en evenmin een exceptie van onbevoegdheid werd opgeworpen over
eenkomstig artikel 539 Wetboek van StrafVordering; 

Overwegende dat, krachtens artikel 135, § 2, Wetboek van StrafVorde
ring, de in verdenking gestelde slechts tegen een verwijzingsbeschikking be
paald in de artikelen 129 en 130 van dit wetboek, onverminderd het in ar
tikel 539 beoogde rechtsmiddel, hager beroep kan instellen : 1. in geval van 
onregelmatigheden, verzuimen ofnietigheden bepaald in artikel131, § 1, Wet
hoek van Strafvordering indien het middel daarover bij schriftelijke con
clusie is ingeroepen voor de raadkamer; 2. in geval van gronden van niet
ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering indien het middel 
daarover bij schriftelijke conclusie is ingeroepen voor de raadkamer of de ver
melde gronden zijn ontstaan na het debat voor de raadkamer; 3. wanneer de 
verwijzingsbeschikking zelf is aangetast door onregelmatigheden, verzui
men of nietigheden; 

Overwegende dat uit de artikelen 135, § 2, en 416, tweede lid, Wetboek van 
Strafvordering volgt dat de in verdenking gestelde aileen maar in gelijk
aardige gevallen onmiddellijk cassatieberoep kan instellen, namelijk wan
neer de kamer van inbeschuldigingstelling het hager beroep van de in ver
denking gestelde ontvankelijk heeft verklaard ofwanneer ze zijn hager beroep 
niet ontvankelijk heeft verklaard maar in werkelijkheid geroepen werd uit
spraak te doen over : 1. onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden be
paald in artikel131, § 1, Wetboek van StrafVordering die bij schriftelijke con
clusie waren ingeroepen voor de raadkamer; 2. gronden van niet
ontvankelijkheid of van verval van de strafVordering die bij schriftelijke con
clusie waren ingeroepen voor de raadkamer of zijn ontstaan na het de bat voor 
de raadkamer; 3. onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden die de 
verwijzingsbeschikking zelf aantasten; 

Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling niet geroepen werd 
over dergelijke onregelmatigheid, verzuim of nietigheid uitspraak te doen; 

Overwegende dat de voorziening niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat het Hof geen acht slaat op het door eiser aangevoerde 
middel, dat niet de ontvankelijkheid van de voorziening betreft; 

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

3 oktober 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal - Advocaat: mr. G. Soete, Brugge. 
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Nr. 513 

2e KAMER - 3 oktober 2000 

1° ONDERZOEKSGERECHTEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- BESCHIK
KING VAN BUITENVERVOLGINGSTELLING VAN RAADKAMER- HOGER BEROEP VAN HET OPEN
BAAR MINISTERIE- VERZOEK OM ONDERZOEK VAN REGELMATIGHEID VAN PROCEDURE DOOR 
BEKLAAGDE- VERPLICHTING VOOR KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. 

2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - RAADKAMER - BESCHIKKING VAN BUITEN
VERVOLGINGSTELLING- HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINI STERlE- KAMER VAN IN
BESCHULDIGINGSTELLING- VERZOEK OM ONDERZOEK VAN REGELMATIGHEID VAN PROCE
DURE DOOR BEKLAAGDE- VERPLICHTING VOOR KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. 

3° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- VORMEN- VORM EN TERMIJN VOOR MEMORIES EN 
STUKKEN- NIET ONDERTEKENDE MEMORIE- GEVOLG. 

1 o en 2° Wanneer beklaagden, in hun verweer tegen het hager beroep van het O.M. te
gen de beschikking van buitenvervolgingstelling van de raadkamer, de kamer van in
beschuldigingstelling hebben verzocht de regelmatigheid van de haar voorgelegde pro
cedure te onderzoeken, is die ertoe gehouden dit onderzoek te doen (1). (Artt. 127, 135 
en 235bis, § 1, Sv.) 

3° Het Hof slaat geen acht op een memorie die niet is ondertekend (2). (Art. 420bis Sv.) 

(B. .. E.A.) 

ARREST 

(A.R. P.OO.l174.N) 

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 19 juni 2000 gewezen door 
het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling; 

I. Op de voorzieningen van D.B.D. en S.B.D. : 
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uit

maakt; 
Overwegende dat Mr. Thomas Delahaye, advocaat bij het Hof van Cas

sa tie, namens de eisers zonder berusting afstand van de voorziening doet; 
Overwegende dat de eisers voor de kamer van inbeschuldigingstelling heb

ben aangevoerd, eensdeels, dat de strafvordering onontvankelijk is daar het 
strafonderzoek geheel steunt op onregelmatig verkregen bewijsmiddelen, zo
als gepreciseerd, anderdeels, dat de strafvordering vervallen is door verja
ring; dat, indien gegrond bevonden, dit verweer van aard is om een einde te 
stellen aan de strafvervolging; 

Overwegende dat de eisers aldus, in hun verweer tegen het hoger be
roep van het openbaar ministerie tegen de beschikking tot buitenvervolging
stelling van de raadkamer, de kamer van inbeschuldigingstelling hebben ver
zocht de regelmatigheid van de haar voorgelegde procedure te onderzoeken; 
dat, krachtens artikel 235bis, § 1, Wetboek van Strafvordering, de kamer van 
inbeschuldigingstelling bijgevolg ertoe gehouden was dit onderzoek te doen; 

(1) Cass., 24 nov. 1999, A.R. P. 99.1524.F, nr. 628. 

(2) Cass., 16 jan. 1985 en 19 juni 1985, A.R. 3953 en A.R. 4374, nrs. 286 en 635. 
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Overwegende dat het cassatieberoep niet voorbarig is zodat er geen grand 
is akte te verlenen van de afstand; 

Over het middel : 
Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest het bedoelde verweer niet beantwoordt; 
Dat het onderdeel gegrond is; 
Overwegende dat het eerste onderdeel niet tot cassatie zonder verwij

zing kan leiden; 
II. Op de voorziening van Y.B. : 
Overwegende dat het Hof geen acht slaat op de memorie die niet is on-

dertekend; 
Over het ambtshalve aangevoerde middel : 
Schending van de artikelen 127 en 135 Wetboek van StrafVordering : 
Overwegende dat, om de redenen hierboven vermeld met betrekking tot 

de voorzieningen van D.B.D. en S.B.D., de beslissing de vermelde wette
lijke bepalingen schendt; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; laat de kosten ten laste 
van de Staat; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de 
kant van het vernietigde arrest; verwijst de zaak naar het Hofvan Beroep 
te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld. 

3 oktober 2000 - ze kamer - Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Maffei - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Delahaye. 

Nr. 514 

ze KAMER - 4 oktober 2000 

1 o STRAF- ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID- STRAF EN MAATREGEL- BIJ
ZONDERE MOTIVERINGSVERPLICHTING- STRAFVORDERING DIE TOT DE BEVOEGDHEID VAN DE 
POLITIERECHTBANK BEHOORT- DRAAGWIJDTE. 

zo GRONDWET- GRONDWET1994 (ARTT. 1 TOT 99)- ARTIKEL 10- STRAF- BIJZONDERE 
MOTIVERINGSVERPLICHTING - STRAFVORDERING DIE TOT DE BEVOEGDHEID VAN DE 
POLITIERECHTBANK BEHOORT- HOGER BEROEP- MOTIVERINGSVERPLICHTING BEPERKT TOT 
HET VERVAL VAN HET RECHT TOT STUREN- GEVOLGEN. 

3° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ARTT. 1 TOT 99)- ARTIKEL 11- STRAF- BIJZONDERE 
MOTIVERINGSVERPLICHTING - STRAFVORDERING DIE TOT DE BEVOEGDHEID VAN DE 
POLITIERECHTBANK BEHOORT- HOGER BEROEP - MOTIVERINGSVERPLICHTING BEPERKT TOT 
HET VERVAL VAN HET RECHT TOT STUREN- GEVOLGEN. 

4 o STRAF- ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID- STRAF EN MAATREGEL- BIJ
ZONDERE MOTIVERINGSVERPLICHTING- STRAFVORDERING DIE TOT DE BEVOEGDHEID VAN DE 
POLITIERECHTBANK BEHOORT -HOGER BEROEP - MOTIVERINGSVERPLICHTING BEPERKT TOT 
HET VERV ALVAN HET RECHT TOT STUREN- GRONDWET (1994) - ARTIKELEN 10 EN 11 - GE
VOLGEN. 
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1 o Wanneer de strafvordering tot de bevoegdheid van de politierechtbank behoort, is 
de bijzondere motiveringsverplichting in beide graden van aanleg beperkt tot de be
slissing waarbij verval wordt uitgesproken van het recht een voertuig of een lucht
schip te besturen of een rijdier te geleiden (1). (Artt. 163 en 195 Sv.) 

2°, 3° en 4° De vrijstelling van bijzondere motiveringsverplichting van andere straf
fen dan die van het verval van het recht tot sturen, ingesteld ten behoeve van de 
politierechtbanken en correctionele rechtbanken in hager beroep, schendt de artt. 10 
en 11 Gw. niet. (Artt. 10 en 11 Gw.; art. 195, derde lid, Sv.) 

(A ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.99.0196.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 17 december 1998 in ho
ger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te B.; 

Gelet op het arrest van het Hof van 16 juni 1999; 

Gelet op het arrest van het Arbitragehof van 14 juni 2000; 

Overwegende dat uit het onderling verband tussen de artikelen 163, tweede 
lid, en 195, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering blijkt dat, wat de 
strafvordering betreft die tot de bevoegdheid van de politierechtbank be
hoort, de bijzondere verplichting om de straffen met redenen te omkleden zich 
in beide graden van aanleg beperkt tot de beslissing waarbij een verval van 
het recht tot sturen uitgesproken wordt; 

Overwegende dat het Arbitragehof, bij het voormelde arrest van 14 juni 
2000, voor recht heeft gezegd dat "artikel195, derde lid, van het Wetboek van 
Strafvordering de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt"; 

Dat, bijgevolg, het middel faalt naar recht, in zoverre het een schending 
aanvoert van de bijzondere verplichting om de aan eiser opgelegde gevan
genisstraffen en boetes met redenen te omkleden, terwijl de wet de recht
banken die in hoger beroep uitspraak doen, van die verplichting vrijstelt; 

Overwegende dat de bodemrechters, voor het overige, na een omschrij
ving van de feiten, gewezen hebben op hun zwaarwichtigheid, hun sociale 
en economische kost, en op het gebrek aan burgerzin waarvan zij blijk ga
ven; dat het vonnis de keuze en de duur van het uitgesproken verval, op grond 
van die omschrijving en van de daarop gebaseerde overwegingen, op een be
knopte doch nauwkeurige wijze met redenen omkleedt; 

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; 

I 

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

(1) Cass., 23 mei 1989, A.R. 2818, nr. 541. 
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4 oktober 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - \kr
slaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Biitzler. 

Nr. 515 

2e KAMER - 4 oktober 2000 

1 o RECHTSVORDERING- VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE- VOORWAARDE. 

2° VORDERING IN RECHTE- STRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- MIN
DERJARIG SLACHTOFFER- VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE- BESCHIKKING VAN BUITEN
VERVOLGINGSTELLING- MEERDERJARIG GEWORDEN SLACHTOFFER- HOGER BEROEP VAN DE 
VERTEGENWOORDIGER IN RECHTE - GEVOLG. 

3° VORDERING IN RECHTE- ONREGELMATIG INGESTELDE RECHTSVORDERING- HER

VATTING VAN GEDING- GEVOLG. 

4 o RECHTSVORDERING- STRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- EXCEP
TIE VAN NIETIGHEID VAN EEN PROCESHANDELING- ONTVANKELIJKHEIDSVOORWAARDE. 

5° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP 
KAN OF MOET WORDEN INGESTELD- STRAFVORDERING -ALGEMEEN- CASSATIEBEROEP VAN 
EEN ElSER DIE NIET IN HET GEDING BETROKKEN IS- ONTVANKELIJKHEID. 

1 o Het recht om op te treden in rechte is, in regel, een persoonlijk recht, waardoor de 
wettelijke beheerder of de voogd alleen de hoedanigheid bezitten om als vertegen
woordiger op te treden wanneer de vertegenwoordigde niet zelf kan optreden, zo
dat zijn belangen alleen kunnen worden vertegenwoordigd door tussenkomst van een 
gemachtigde. 

2° Wanneer het slachtoffer van een misdrijf minderjarig was op het ogenblik van de 
feiten en een van zijn ouders zich qualitate qua burgerlijke partij heeft gesteld, kan 
de akte van hoger beroep van die ouder, na de meerderjarigheid van het kind, be
roep tegen een beschikking tot buitenvervolgingstelling, niet ertoe leiden dat het voor
melde slachtoffer voor de appidrechters partij wordt. 

3° Een onregelmatig ingeleid rechtsgeding kan niet het voorwerp van een hervatting 
van geding uitmaken. 

4 o De regel volgens welke de rechter een proceshandeling alleen nietig kan verkla
ren, indien het aangeklaagde verzuim of de aangeklaagde onregelmatigheid de be
langen schaadt van de partij die de exceptie opwerpt, is niet van toepassing op het 
beroep dat voor het strafgerecht wordt ingesteld door een persoon die daartoe hoe
danigheid noch belang heeft. (Art. 861 Ger.W.) 

5o Aangezien er tussen verweerder en eiser, die niet betrokken was in het geschil voor 
de appelrechters, voor laatstgenoemden geen geding was aangegaan, en het betrok
ken arrest geen enkele veroordeling van eiser ten gunste van verweerder uit
spreekt, is het cassatieberoep niet ontvankelijk (1). 

(1) Zie Cass., 19 okt. 1970 (A. C., 1971, 164). 
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(T ... T. C ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.0652.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 maart 2000 gewezen 
door de kamer van inbeschuldigingstelling te B.; 

Overwegende dat uit de processtukken blijkt dat A.L., moeder van eise
res, zich op 27 mei 1997 voor de onderzoeksrechter burgerlijke partij heeft 
gesteld; dat zij handelde in de hoedanigheid van voogdes van haar minder
jarige dochter S.T., geboren op 18 september 1980; 

Overwegende dat de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
B., uitspraak doende in de zaak tussen C.C., burgerlijke partij, en A.L., bur
gerlijke partij, verklaard heeft dater geen grond bestond tot vervolging; 

Overwegende dat het recht om in rechte op te treden, in de regel, een per
soonlijk recht is; dat de wettelijke beheerder of de voogd aileen de hoeda
nigheid bezitten om als vertegenwoordiger op te treden wanneer de verte
genwoordigde niet zelf kan optreden, zodat de verdediging van zijn belangen 
de tussenkomst van een gemachtigde vereist; 

Overwegende dat eiseres meerderjarig is geworden op 18 september 1998; 
dat de door haar moeder op 28 mei 1999 ingestelde akte van hoger beroep 
eiseres bijgevolg niet de hoedanigheid van partij voor de appelrechters heeft 
kunnen verlenen; 

Overwegende dat de "hervatting van het geding" voor die rechters, wat dat 
betreft, evenmin uitwerking heeft, aangezien de appellante noch de hoeda
nigheid noch het belang had om de zaak in eigen naam of qualitate qua bij 
het hof van beroep aanhangig te maken, en dat een onregelmatig ingeleid 
geding niet kan worden hervat; 

Overwegende dat, ten slotte, artikel861 van het Gerechtelijk Wetboek niet 
van toepassing is op het beroep dat voor het strafgerecht is ingesteld door 
een persoon die daartoe hoedanigheid noch belang heeft; 

Overwegende dat, aangezien eiseres geen partij is in de voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling gebrachte zaak, er tussen eiseres en verweerster geen 
geding is aangegaan; dat het arrest, daarenboven, geen enkele veroorde
ling ten laste van eiseres uitspreekt die aan verweerster ten goede komt; 

Dat de voorziening, bijgevolg, niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, ongeacht de memorie van eiseres, in zoverre zij geen ver
band houdt met de ontvankelijkheid van de voorziening; verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiseres in de kosten. 

4 oktober 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - W?r
slaggeuer : de h. Close - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal 
- Aduocaat : mr. Biitzler. 
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Nr. 516 

2e KAMER- 4 oktober 2000 

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE- ALGEMEEN- SAMENSTELLING VAN HET RECHTS
COLLEGE - REGELMATIGHEID - RANGLIJSTEN- DRAAGWIJDTE. 

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE- ALGEMEEN- SAMENSTELLING VAN HET RECHTS
COLLEGE- VOORZITTERSCHAP- REGELMATIGHEID- ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJDIGE 
RECHTERLIJKE INSTANTIE - GEVOLGEN. 

3° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTI
KEL 6.1- ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE- SAMENSTEL
LING VAN HET RECHTSCOLLEGE- VOORZITTERSCHAP- REGELMATIGHEID- GEVOLGEN. 

1 o Aangezien de bepaling, volgens welke de in de rechtscolleges van de rechterlijke orde 
gehouden ranglijsten de rang bepalen van de magistraten die in een zelfde hamer zit
ting houden, noch substantieel noch op straffe van nietigheid is voorgeschreven, heeft 
zij aileen betrekking op de voorrang tussen die magistraten en is zij geen regel waar
van zij niet kunnen afwijken.(Art. 313, eerste lid, Ger.W.) 

2° en 3° Wanneer het arrest van het hofvan beroep is gewezen door de magistraten die 
alle terechtzittingen over de zaak hebben bijgewoond, onder het voorzitterschap van 
degene die, onder hen, tevens het debat heeft voorgezeten, hebben de appidrechters het 
bij wet bepaalde recht van de beklaagde nageleefd om door een onafhankelijke en on
partijdige rechterlijke instantie te worden berecht (1). (Art. 779, eerste lid, Ger.W.; 
art. 6.1. E.VR.M.) 

(V. .. T. D ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.0718.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 april 2000 gewezen door 
het Hofvan Beroep teL.; 

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

Over het middel: schending van de artikelen 311, 313 en 316 van het Gerechte
lijk Wetboek, 155 en 189 van het Wetboek van Strafvordering, 6.1 van het Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, onderte
kend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, als
ook van artikel14.1 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en poli
tieke rechten, gedaan te New York op 16 december 1966 en goedgekeurd bij de wet van 
16 maart 1994; 

doordat het bestreden arrest, dat eiser veroordeelt tot een gevangenisstrafvan zes 
maanden met uitstel gedurende 3 jaar, en tot een geldboete van 26 frank wegens mein
eed, en hem veroordeelt om aan verweerster niet alleen de kosten van de twee in
stanties maar ook een definitief bedrag van 1 frank te betalen, op 4 april 2000 is ge
wezen door de vierde correctionele kamer van het Hofvan Beroep teL., dat die dag, 
in volgorde, was samengesteld uit mevrouw A.D., voorzitter, uit de heer C.D., voor
zitter, en uit de heer A.L., raadsheer, 

terwijl, eerste onderdeel, de ranglijst die in de hoven van beroep overeenkomstig ar
tikel311 van het Gerechtelijk Wetboek wordt opgemaakt, in volgorde, melding maakt 

(1) Zie Cass., 22 nov. 1994, A.R. P.94.0735.N, nr. 507; 23 old. 1996, A.R. P.96.0437.F, nr. 397. 
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van de eerste voorzitter, van de kamervoorzitters, naar orde van hun dienstouderdom 
als voorzitter, van de raadsheren, naar orde van hun dienstouderdom als raads
heer, en, luidens artikel 313 van dat wetboek, de rang van de magistraten bepalen die 
in een zelfde kamer zitting hebben; dat, naast die lijst, artikel 316 van het Gerech
telijk Wetboek de eerste voorzitter van het hofvan beroep gelast een lijst voor de dienst
regeling van de terechtzitting op te maken en voor de samenstelling van de kamers 
rekening te houden met de rang van de leden die geroepen zijn om zitting te ne
men; 

en terwijl uit de processtukken, en meer bepaald uit de processen-verbaal van de 
terechtzittingen van 30 november 1999 en 1 februari 2000, blijkt dat de heer C.D., ten 
aanzien van mevrouw A.D. de oudste in rang was, en dat hij, op de dag van de voor
melde terechtzittingen, in die hoedanigheid de vierde correctionele kamer van het hof 
van beroep voorzat; 

zodat de veroordelende beslissing ten aanzien van eiser op 4 april 2000 is uitge
sproken door de vierde correctionele kamer van het Hofvan Beroep teL., met mis
kenning van de rang van de daarin zetelende magistraten, aangezien de voorzitter, 
de heer C.D., van wie vaststaat dat hij de oudste in rang was, de terechtzitting niet 
heeft voorgezeten waarop die veroordeling is uitgesproken; die beslissing de in het mid
del aangehaalde bepalingen bijgevolg schendt en dus nietig moet worden ver
klaard; 

terwijl, tweede onderdeel, de bepalingen betreffende de rechterlijke organisatie de 
openbare orde raken en inzonderheid ertoe strekken het in de wet vastgelegde recht 
van eenieder op de behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartij
dige rechterlijke instantie te waarborgen, welk recht is vastgelegd in de artikelen 6.1 
van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en 14.1 van het Internatio
naal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten; 

en terwijl, te dezen, hoewel de samenstelling van het Hofvan Beroep teL., wat zijn 
leden betreft, weliswaar niet meer is gewijzigd sinds de terechtzitting van 30 novem
ber 1999 tot de terechtzitting van 4 april 2000, datum waarop het bestreden arrest 
is uitgesproken, de processen-verbaal van de terechtzittingen die vanaf 30 novem
ber 1999 tot de datum van de uitspraak van het arrest zijn gehouden, ondertekend 
moeten worden door de griffier en de voorzitter teneinde ze authenticiteit te verle
nen, maar zijn ondertekend respectievelijk door de voorzitter, de heer C.D., de oudste 
voorzitter in rang, voor de terechtzittingen van 30 november 1999 en 1 februari 2000, 
en door de voorzitter, mevrouw A.D., voor de terechtzittingen van 21 maart en 4 april 
2000; 

zodat het voorzitterschap van het rechtscollege vrijelijk is uitgewisseld tussen zijn 
leden vanaf de terechtzitting van 21 maart 2000, en dat college, op de dag van de uit
spraak van de veroordelende beslissing, niet was samengesteld zoals het had moe
ten samengesteld zijn volgens de wet en, in het bijzonder, volgens de in het eerste on
derdeel aangegeven bepalingen betreffende de rechterlijke organisatie, en eiser derhalve 
het in de wet vastgelegde recht ontzegt om berecht te worden door een onafhanke
lijke en onpartijdige rechterlijke instantie (schending van de artikelen 6.1 van het Ver
drag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en 
14.1 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten): 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat de bepaling van artikel313, eerste lid, van het Gerech

telijk Wetboek, volgens welke de in de rechtscolleges van de rechterlijke orde 
gehouden ranglijsten de rang bepalen van de magistraten die in een zelfde 
kamer zitting houden, aileen betrekking heeft op de voorrang tussen die ma
gistraten en geen regel is waarvan zij niet kunnen afwijken, aangezien zij 
noch substantieel noch op straffe van nietigheid is voorgeschreven; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 
Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit het proces-verbaal van de terechtzitting van 21 maart 

2000, waarop de zaak "ab initio is hervat", behandeld en gepleit, blijkt dat 
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het hof van beroep, op die terechtzitting, was samengesteld uit de voorzit
ters D. en D. en raadsheer L., die het bestreden arrest hebben gewezen; dat 
voornoemd proces-verbaal ondertekend werd door voorzitter D., in de hoe
danigheid van kamervoorzitter, en dat het bijgevolg die magistraat blijkt te 
zijn die het debat heeft voorgezeten; dat uit de volgorde van de op het ar
rest aangebrachte handtekeningen daarenboven blijkt dat die magistraat de 
beraadslaging heeft voorgezeten; dat uit het proces-verbaal van de terecht
zitting van 4 april 2000, en inzonderheid uit de ondertekening ervan door 
voorzitter D., volgt dat de kamer, op die terechtzitting, waarop het arrest is 
uitgesproken, samengesteld was uit dezelfde drie magistraten onder voor
zitterschap van voorzitter D.; 

Overwegende dat het arrest, aldus, is gewezen door de magistraten die alle 
terechtzittingen van de zaak hebben bijgewoond, onder het voorzitter
schap van degene die, onder hen, het debat tevens heeft voorgezeten, zo
dat de appelrechters het bij wet bepaalde recht van de beklaagde om door 
een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie te worden be
recht, hebben nageleefd; 

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; 

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

Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert; 

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

4 oktober 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - ~r
slaggever : de h. Close - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal 
- Advocaat : mr. Delahaye. 

Nr. 517 

2e KAMER - 4 oktober 2000 

1 o CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN HET HOF -ALLERLEI- STRAFZAKEN -AANGIFTE VAN 
MISDADEN- INCIDENTELE AANGIFTE IN EEN VOOR HET HOF AANHANGIGE ZAAK- ONTV AN
KELIJKHEID. 

2° CAS SA TIE - ARRESTEN. VORM- RECHTSPLEGING. VOEGING- STRAFZAKEN- AAN
GIFTE VAN MISDADEN- INCIDENTELE AANGIFTE IN EEN VOOR HET HOF AANHANGIGE ZAAK
RECHTSPLEGING. 

1 o Door aan de partij die beweert benadeeld te zijn, de mogelijkheid te geven recht
streeks bij het Hof van Cassatie een incidentele aangifte in een voor dat hof aan
hangige zaak te doen, heeft de wetgever ervoor willen zorgen dat de aangifte een ju
ridische invloed op de beslissing of op de uitkomst van de zaak kon hebben; de aangifte 
die rechtstreeks aan het Hofvan Cassatie wordt gedaan in een voor het Hoft.g.v. een 
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cassatieberoep aanhangige zaak, is derhalve niet ontvankelijk, wanneer dat cassatie
beroep niet ontvankelijk wordt verklaard (1). (Artt. 485, 486 en 493 Sv.) 

2° Het Hof doet in raadkamer uitspraak over de incidentele aangifte (2). (Art. 486 Sv.) 

(D ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.1057.F) 

HET HOF;- Gelet op de voorziening, die eiser op 6 juli 2000 heeft in
gesteld tegen het bestreden arrest dat het Hofvan Cassatie op 21 juni 2000 
onder het nummer P.00.0977.F van de algemene rol heeft gewezen; 

Gelet op de incidentele aangifte, die op 11 juli 2000 op de griffi.e van het 
Hof is ontvangen; 

Overwegende dat artikel 486, tweede lid, van het Wetboek van Strafvor
dering, bepaalt dat de in artikel 485 bedoelde misdaad rechtstreeks bij het 
Hof van Cassatie kan worden aangegeven door de personen die beweren be
nadeeld te zijn, maar alleen dan wanneer zij een aanvraag tot verhaal op de 
rechtbank of op de rechter indienen, of wanneer de aangifte incidenteel ge
daan wordt in een zaak die voor het Hof van Cassatie aanhangig is; 

Overwegende dat de wetgever, door aan de partij die beweert benadeeld 
te zijn, de mogelijkheid te geven bij het Hofvan Cassatie een incidentele aan
gifte in een voor dat hof aanhangige zaak te doen, heeft gewild dat de aan
gifte een juridische invloed op de beslissing of op de uitkomst van de zaak 
kon hebben; 

Overwegende dat, aangezien de voorziening niet ontvankelijk is ver
klaard door het arrest dat het Hofthans op 4 oktober 2000 onder het num
mer P.00.1057.F heeft gewezen, die aangifte eveneens niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, gelet op de artikelen 485, 486, 493 en 502 van het Wet
hoek van Strafvordering, uitspraak doende in raadkamer, verwerpt de in
cidentele aangifte; veroordeelt eiser in de kosten. 

4 oktober 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggeuer : de h. Batsele - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal. 

Nr. 518 

2e KAMER- 4 oktober 2000 

1° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN -AFSTAND- STRAFVORDERING -AFSTAND DIE DOOR 
DWALING IS AANGETAST- GEVOLG. 

(1) Zie Cass., 8 sept. 1998, A.R. P.98.1105.N, nr. 395. 

(2) Zie Cass., 27 nov. 1967 (AC., 1968, 432); Cass., 8 sept. 1998, A.R. P.98.1105.N, nr. 395. 



1502 HOF VAN CASSATIE Nr. 518 

2° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKE
NING- STRAFVORDERING- EINDBESLISSING- JEUGDBESCHERMING- VLAAMSE GEMEEN· 
SCRAP- BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND- PROBLEMATISCHE OPVOEDINGSSITUATIE- AF
DWINGBARE PEDAGOGISCHE MAATREGELEN- HOGER BEROEP- ARREST- EINDBESLISSING 
-BEGRIP. 

3° JEUGDBESCHERMING- VLAAMSE GEMEENSCHAP- BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND
PROBLEMATISCHE OPVOEDINGSSITUATIE -AFDWINGBARE PEDAGOGISCHE MAATREGELEN
HOGER BEROEP- ARREST- EINDBESLISSING- CASSATIEBEROEP- ONTV ANKELIJKHEID. 

4 ° GERECHTSKOSTEN- STRAFZAKEN- PROCEDUREVOOR DE FEITENRECHTER- JEUGD
BESCHERMING- VLAAMSE GEMEENSCHAP- BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND- PROBLEMATI
SCHE OPVOEDINGSSITUATIE -AFDWINGBARE PEDAGOGISCHE MAATREGELEN- HOGER BE
ROEP - GEVOLGEN. 

So HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- GEVOLGEN. BE
VOEGDHEID VAN DE RECHTER- BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER- JEUGDBESCHERMING
VLAAMSE GEMEENSCHAP- BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND- PROBLEMATISCHE OPVOEDINGS
SITUATIE- AFDWINGBARE PEDAGOGISCHE MAATREGELEN- ARREST - GERECHTSKOSTEN. 

6° JEUGDBESCHERMING- VLAAMSE GEMEENSCHAP- BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND
PROBLEMATISCHE OPVOEDINGSSITUATIE -AFDWINGBARE PEDAGOGISCHE MAATREGELEN
HOGER BEROEP -ARREST- GERECHTSKOSTEN. 

7° JEUGDBESCHERMING- VLAAMSE GEMEENSCHAP- BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND
PROBLEMATISCHE OPVOEDINGSSITUATIE- MAATREGELEN - GEOORLOOFDE MAATREGEL. 

1 o Wanneer een partij cassatieberoep heeft ingesteld en van haar voorziening af
stand doet zonder te berusten, op grand dat de beslissing waartegen cassatie
beroep werd ingesteld geen eindbeslissing in de zin van art. 416 Sv. is, verleent het 
Hof geen akte van die afstand, als het oordeelt dat de bestreden beslissing een eind
beslissing is (1). (Art. 416 Sv.) 

2° en 3° Een door de jeugdrechter in hager beroep op tegenspraak gewezen arrest dat, 
zonder een onderzoek te bevelen en zonder de uitspraak over welk punt dan oak aan 
te houden, t.a.v. de minderjarige een voorlopige maatregel van bijzonderejeugd
bijstand, onder bepaalde voorwaarden, beveelt, is een eindbeslissing die onmiddel
lijk vatbaar is voor cassatieberoep (2). (Art. 416 Sv.; artt. 22, 23, 24, 26 en 27 
Decr.Vl. 27 juni 198S, gecoordineerd bij Besl.Vl.Ex. 4 april 1990.) 

4°, so en 6° Dejeugdrechter die, op het hager beroep van een ouder van een minder
jarige tegen de beslissing van de jeugdrechter die t.a. v. laatstgenoemde voorlopige 
bewaringsmaatregelen beveelt, in hager beroep geen enkel bijkomend onderzoek be
veelt en t.a. v. de minde1jarige een voorlopige maatregel van bijzondere jeugd
bijstand, onder bepaalde voorwaarden, beveelt, moet over de kosten van het hager be
roep uitspraak doen, als hij de uitspraak over geen enkel ander punt aanhoudt (3). 
(Artt. 162, 19S en 211 Sv.; artt. 62 en 63bis Jeugdbeschermingswet; artt. 22, 23, 24, 
26 en 27 Decr.Vl.27 juni 198S, gecoordineerd bij Besl.Vl.Ex. 4 april 1990.) 

7o In problematische opvoedingssituaties kan de jeugdrechtbank slechts een van de in 
het decreet opgesomde afdwingbare pedagogische maatregelen nemen, zelfs als zij een 
dergelijke maatregel bij wege van voorlopige maatregel beveelt; de bijkomende voor
waarden die aan de minderjarigen worden opgelegd en de aan de genomen maat
regel verbonden verplichtingen die opgelegd worden aan de personen die over hen het 

(1) Cass., 24 maart 1999, A.R. P.98.1447.F, nr. 176. 

(2) Zie Cass., 13 dec. 1978 (A.C., 1978-79, 435). 

(3) Zie Cass., 17 maart 1998, A.R. P.98.0034.N, nr. 151. 
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ouderlijk gezag uitoefenen of hen onder hun bewaring hebben, kunnen alleen de voor
waarden voor de tenuitvoerlegging van de bevolen maatregel nader bepalen.((Artt. 
22, eerste lid, 23, § 1, 24 en 26, § 1, Decr.Vl. 27 juni 1985, gecoordineerd bij 
Besl.Vl.Ex. 4 april 1990.) 

(K. .. ) 

ARREST (uertaling) 

(A.R. P.00.1320.F) 

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 6 maart 2000 en 30 juni 
2000 gewezen door de jeugdrechter in hager beroep te Brussel; 

I. Op de voorziening die op 6 juli 2000 is ingesteld tegen het arrest van 30 
juni 2000: 

Overwegende dat eiser "uitsluitend tot bewaring van recht" afstand doet 
van zijn voorziening, op grand dat het arrest geen eindbeslissing is in de zin 
van artikel 416 van het Wetboek van Strafvordering; 

Overwegende dat het arrest de beroepen beschikking tot voorlopige be
waring vernietigt die de jeugdrechter te B. gewezen had in het kader van de 
voorbereidende fase van een procedure die ten aanzien van de minderja
rige B.K. is ingeleid op grand van artikel36, 2°, van de wet van 8 april1965 
betreffende de jeugdbescherming; dat het arrest geen enkel bijkomend on
derzoek beveelt en beslist "dat het hof van beroep over voldoende gege
vens beschikt"; dat het arrest, uitspraak doende bij wege van nieuwe be
schikkingen, ten aanzien van de mindeijarige een "voorlopige" maatregel van 
bijzondere jeugdbijstand, onder voorwaarden, beveelt, met toepassing van de 
decreten van de Vlaamse Raad inzake bijzondere jeugdbijstand, gecoordi
neerd bij het besluit van 4 april1990 van de Vlaamse Executieve, en in
zonderheid van artikel 22, eerste lid, 1 o, van die gecot:irdineerde wetten; dat 
de uitspraak over geen enkel punt aangehouden wordt, met uitzondering van 
de appelkosten, die door de openbare partij zijn begroot op 4.377 frank; 

Overwegende dat de jeugdrechter in hager beroep, met toepassing van de 
artikelen 162, 194 en 211 van het Wetboek van Strafvordering, die te de
zen van toepassing zijn krachtens de artikelen 62 en 63bis van de wet van 
8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, gehouden was uitspraak te doen 
over de kosten van het hager beroep; dat hij niet wettig kon beslissen zijn 
uitspraak hierover aan te houden; dat er dus geen grand bestaat om akte van 
die afstand te verlenen en de voorziening ontvankelijk is; 

Overwegende dat de beslissing als een eindbeslissing moet worden aan
gemerkt in de zin van het voormelde artikel416, zodat die afstand, die niet 
geldt als berusting, door dwaling is aangetast; dat er dus grand bestaat akte 
van die afstand te verlenen en dat de voorziening ontvankelijk is; 

Over het middel : 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit artikel 23, § 1, van de voornoemde gecot:irdineerde de
creten volgt dat de jeugdrechtbank, of, in hager beroep, de jeugdkamer van 
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het hof van beroep, in problematische opvoedingssituaties als bedoeld in ar
tikel 22, eerste lid, 1 o, slechts een van de in het voormelde artikel 23, § 1, 
opgesomde afdwingbare pedagogische maatregelen kan nemen; dat de bij
komende voorwaarden die aan de minderjarigen krachtens artikel 24 wor
den opgelegd en de aan de met toepassing van voornoemd artikel 23, § 1, 2o 
tot 13°, genomen maatregel verbonden verplichtingen die met toepassing van 
artikel 24 opgelegd worden aan de personen die over hen het ouderlijk ge
zag uitoefenen of hen onder hun bewaring hebben, aileen de voorwaarden voor 
de tenuitvoerlegging van de met toepassing van artikel 23, § 1, bevolen maat
regel nader kunnen bepalen; dat zulks tevens het geval is, wanneer de jeugd
rechter of de jeugdrechter in hoger beroep een dergelijke voorlopige maat
regel oplegt; 

Overwegende dat het arrest, door de minderjarige B.K. voorlopig aan haar 
moeder toe te vertrouwen, een afdwingbare pedagogische maatregel neemt 
met toepassing van artikel 23, § 1, 10°, op voorwaarde dat de minderja
rige en haar ouders met name een "gezinsbegeleiding" zouden volgen, ter
wijl een gezinsbegeleiding de afdwingbare pedagogische maatregel vormt die 
bedoeld wordt in artikel 23, § 1, 3°; 

Overwegende dat het arrest aldus twee afdwingbare pedagogische maat
regelen beveelt, hoewel het zulks ten voorlopige titel doet, en aldus de voor
melde artikelen 23, § 1, en 24 van de gecoordineerde decreten schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

II. Op de voorziening van 12 juli 2000 : 

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen het arrest van 6 maart 2000 : 

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 het arrest van 30 juni 2000 : 

Overwegende dat eiser afstand doet van zijn voorziening; 

Om die redenen, zonder dat er grond bestaat tot onderzoek van de ove
rige punten van het middel, die niet kunnen leiden tot cassatie zonder ver
wijzing, verleent akte van de afstand van de voorziening van 12 juli 2000, 
in zoverre die voorziening gericht is tegen het arrest van 30 juni 2000; ver
werpt de voorziening van 12 juli 2000, in zoverre die voorziening gericht is 
tegen het arrest van 6 maart 2000; beveelt dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; laat de kosten van de 
voorziening van 6 juli 2000 ten laste van de Staat; veroordeelt eiser in de helft 
van de kosten van de voorziening van 12 juli 2000 en laat de andere helft ten 
laste van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar een andere jeugd
rechter in hoger beroep te Brussel dan degene die het arrest van 30 juni 2000 
heeft gewezen. 

4 oktober 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - ~r
slaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Simont. 
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Nr. 519 

ze KAMER - 4 oktober 2000 

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN- GE
WETTIGDE VERDENKING- RAADKAMER- BESCHIKKING TOT INTERNERING- HOGER BE
ROEP VAN DE VERDACHTE- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- EERSTE VOORZIT
TER VAN HET HOF VAN BEROEP BENADEELD - VORDERING TOT ONTTREKKING -
ONTVANKELIJKHEID. 

De vordering tot onttrekking van de zaak aan het hof van beroep is niet kennelijk on
ontvankelijk, wanneer eiser voor de kamer van inbeschuldigingstelling moet ver
schijnen t.g.v. zijn hager beroep tegen een beschikking tot internering wegens een mis
drijf dat is gepleegd t.a. v. de eerste voorzitter van dat hof van beroep (1). (Art. 653 
Ger.W.; artt. 542 en 545 Sv.) 

(L ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.1355.F) 

HET HOF; - Gelet op de vordering tot verwijzing van de zaak wegens ge
wettigde verdenking, die op 26 september 2000 is neergelegd op de gri:ffie van 
het Hof; 

Overwegende dat verzoeker in substantie uiteenzet dat hij moet verschij
nen voor de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te 
B. om uitspraak te horen doen over het hoger beroep dat hij ingesteld heeft 
tegen een beschikking van 30 juni 2000 van de raadkamer van de Recht
bank van Eerste Aanleg te C. dat zijn internering bevolen heeft; dat ver
zoeker met name wordt vervolgd uit hoofde van het feit dat hij de eerste voor
zitter van het Hofvan Beroep te B., met bevel ofvoorwaardelijk, bedreigd 
heeft met aanranding van personen of vernieling van eigendommen, welk mis
drijf bestraft wordt met een criminele straf; 

Overwegende dat verzoeker de verwijzing van de zaak van het Hofvan Be
roep te B. naar een ander hofvan beroep meent te kunnen vorderen we
gens de twijfel die hij zou kunnen hebben aangaande de geschiktheid van het 
geheel van de leden die het Hofvan Beroep te B. samenstellen, om met de 
vereiste objectiviteit en onpartijdigheid van die zaak kennis te nemen en we
gens het verband dat tussen de leden van dat hofvan beroep en de bena
deelde bestaat; 

Om die redenen, gelet op de artikelen 542 tot 552 van het Wetboek van 
Strafvordering en gelet op artikel 653 van het Gerechtelijk Wetboek, be
veelt : 1 o de mededeling van dit arrest en van het verzoekschrift en de bij
gevoegde stukken aan de eerste voorzitter van het Hof van Beroep te B. ten
einde, v66r 26 oktober 2000, na overleg met de leden van het rechtscollege, 
een verklaring onderaan op de uitgifte van het arrest te stellen; 2° de me
dedeling van het arrest en van het verzoekschrift en de bijgevoegde stuk
ken aan de burgerlijke partij A.D., 48, rue ... te ... , teneinde hem in staat te 

(1) Zie Cass., 22 juni 1999, A.R. P.99.0899.N, nr. 385. 



1506 HOF VAN CASSATIE Nr. 520 

stellen zijn conclusies v66r 26 oktober 2000 neer te leggen op de griffie van 
het Hof, waarvan de terechtzitting is vastgesteld op 22 november 2000; 3o 
de mededeling van het arrest en van het verzoekschrift en de bijgevoegde 
stukken aan de procureur-generaal bij het Hofvan Beroep te B., met de op
dracht v66r 26 oktober 2000 advies neer te leggen op de griffie van het Hof; 
4 o dat door raadsheer F. verslag zal worden uitgebracht op de terechtzit
ting van 22 november 2000 van het hof; houdt de kosten aan. 

4 oktober 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - \kr
slaggever: de h. Fettweis- Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal - Advocaat : mr. M. Preumont, N amen. 

Nr. 520 

2e KAMER - 4 oktober 2000 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS- BEVEL TOT AANHOUDING BIJ VERSTEK -1ENUITVOER
LEGGING- VOORWAARDE. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS -BEVEL TOT AANHOUDING BIJ VERSTEK- AANHOU
DING IN HET BUITENLAND - GEEN TENUITVOERLEGGING IN BELGIE - VOORLOPIGE INVRIJ
HEIDSTELLING- BEVOEGDHEID. 

3° VOORLOPIGE HECHTENIS- VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING- BEVEL TOT AAN
HOUDING BIJ VERSTEK -AANHOUDING IN HET BUITENLAND- GEEN TENUITVOERLEGGING IN 
BELGIE - BEVOEGDHEID. 

1 o Een bevel tot aanhouding bij verstek wordt uitgevoerd wanneer degene t.a.v. wie het 
is uitgevaardigd, in Belgie is aangehouden of aan de Belgische overheden is uitge
leverd, en wanneer voormeld bevel hem is betekend binnen de vierentwintig uren te 
rekenen, naar gelang van het geval, van zijn vrijheidsbeneming of van zijn aan
komst op Belgisch grondgebied. (Art. 34, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis.) 

2° en 3° Wanneer het door een Belgische onderzoeksrechter bij verstek uitgevaardigd 
bevel tot aanhouding niet in Belgie is uitgevoerd, zijn de Belgische rechtscolleges niet 
bevoegd om de invrijheidstelling van de beklaagde te bevelen die in het buitenland 
op grand van een beslissing van de gerechtelijke overheden van dat land wordt ge
detineerd, in antwoord op een verzoek om uitlevering dat door de Belgische Staat t.g. v. 
het voormelde bevel tot aanhouding bij verstek is gedaan.(Art. 34, § 3, Wet Voorlo
pige Hechtenis.) 

(J ... ) 

ARREST (uertaling) 

(A.R. P.00.1359.F) 

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 20 september 2000 ge
wezen door het Hofvan Beroep te B.; 
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Overwegende dat, krachtens artikel 34 van de wet van 20 juli 1990 be
treffende de voorlopige hechtenis, de beklaagde tegen wie een bevel tot aan
houding bij verstek is uitgevaardigd, overeenkomstig artikel 27 van die wet, 
het recht heeft zijn invrijheidstelling te vragen, wanneer dat bevel is uit
gevoerd; 

Overwegende dat een bevel tot aanhouding bij verstek wordt uitgevoerd 
wanneer degene tegen wie het is uitgevaardigd, in Belgie is aangehouden of 
aan de Belgische overheden is uitgeleverd, en wanneer voormeld bevel hem 
is betekend binnen de vierentwintig uren te rekenen, naar gelang van het 
geval, van zijn vrijheidsbeneming of van zijn aankomst op het Belgisch grond
gebied; 

Overwegende dat zulks te dezen niet het geval is; dat uit de vermeldin
gen van het arrest en van de vordering waarvan het arrest de gronden over
neemt, volgt dat eiser in Frankrijk wordt gedetineerd op grond van een be
slissing van de gerechtelijke overheden van dat land, in antwoord op een 
verzoek om uitlevering dat door de Belgische Staat ten gevolge van een door 
de onderzoeksrechter teD. uitgevaardigd bevel tot aanhouding bij ver
stek is gedaan; 

Overwegende dat de appelrechters, bij gebrek aan uitvoering van dat be
vel in Belgie, wettig hebben beslist dat het Belgische gerecht niet bevoegd 
was om eisers invrijheidstelling te bevelen; 

Dat het middel derhalve 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. 

4 oktober 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - \kr
slaggever : de h. Fettweis - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal-Advocaat: mr. C. Marchand, Brussel. 

Nr. 521 

1 e KAMER - 5 oktober 2000 

NATUURRAMP- RECHTSTREEKSE SCHADE- BEGRIP. 

De hasten voor het schilderen van het gedeelte van de muren boven de lijn tot waar het 
water gestegen is en voor de schade aan de muren die het gevolg is van die, als na
tuurramp erkende overstroming, zijn geen rechtstreekse schade in de zin van de wet 
betreffende het herstel van zekere schade aan private goederen door natuurrampen 
(1). (Art. 1, § 1, wet 1 juli 1976.) 

(1) Zie concl. O.M. 
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(BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN VERVOER T. OUTDOOR IMMOBILIERE B.V.B.A.) 

Conclusie van de heer Henkes, advocaat-generaal : 
1. Het bestreden arrest (van 6 januari 1998) veroordeelde eiser om aan ver

weerster een schadevergoeding te betalen voor de kosten van het herschilderen van 
het gedeelte van de muren boven de lijn tot waar het water was gestegen en voor de 
schade aan de muren die het rechtstreeks gevolg was van de als natuurramp er
kende overstroming. 

2. In het enige cassatiemiddel overweegt eiser dat het arrest (van 6 januari 1998), 
door te beslissen dat verweerster krachtens de wet van 12 juli 1976 recht heeft "op her
stel van het goed in de staat waarin het zich bevond v66r het schadegeval, dat wil zeg
gen, in de waarde die het op de dag van het schadegeval bezat", en dat zij aan
spraak kan maken op een vergoeding voor het volledig schilderen van de "gedeeltelijk 
beschadigde muren", teneinde er "een gelijke kleur aan te geven, vergelijkbaar met 
de staat waarin ze zich v66r het schadegeval bevonden", het bovengenoemde artikel 
1, §§ 1 en 2, en, subsidiair, artikel 4, 2°, van de wet van 12 juli 1976 schendt: 

3. Eiser voert de artikelen 1, §§ 1 en 2, alsook 4, 2°, van de wet van 12 juli 1976 aan 
ten betoge dat "de op de wet (van 12 juli 1976) gegronde rechtsvordering tot vergoe
ding geen aquiliaanse rechtsvordering is waarbij de schadelijder recht heeft op her
stel van het goed in de staat waarin het zich v66r de schade bevond, en dat aileen de 
kosten voor het herstel van het door de natuurramp rechtstreeks beschadigde ge
deelte van de goederen ten laste van de Staat kunnen vallen, met uitsluiting bijge
volg van de kosten betreffende het gedeelte van de goederen dat onrechtstreeks be
schadigd is door de natuurramp of door de weerslag ervan schade heeft opgelopen"; 

In casu komt zulks hierop neer dat "de kosten voor het herstel van het door de stij
ging van het water getroffen gedeelte van de muren aanleiding kunnen geven tot een 
financiele tegemoetkoming van de Staat; het herschilderen van het niet bescha
digde gedeelte met de bedoeling het een uitzicht te geven vergelijkbaar met het be
schadigde en herstelde gedeelte, moet als onrechtstreekse schade, meer nog als een 
weelde-uitgave worden beschouwd;" 

4. Dat middel is m.i. gegrond. Mijn overtuiging berust voomamelijk zowel op de ei
genlijke bewoordingen van de te dezen toepasselijke teksten als op de beginselen in
zake schadevergoeding, zoals die m.i. kunnen worden afgeleid uit de parlementaire voor
bereiding van de aangevoerde wet. 

5. Wat vooreerst de wet betreft, ben ik zo vrij eraan te herinneren dat artikel 1, § 
1, hoofdstuk I (vergoedbare schade), titel I (financiele staatstegemoetkoming) van de 
wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan pri
vate goederen door natuurrampen bepaalt dat "Uitgezonderd in de gevallen waarin 
het herstel door bijzondere wetten of door internationale overeenkomsten wordt ge
regeld, tot een financiele tegemoetkoming onder de bij deze wet bepaalde voorwaar
den aanleiding geeft, de rechtstreekse, materiele en zekere schade (2), op het grond
gebied van Belgie aan private lichamelijke goederen, roerende en onroerende, 
veroorzaakt door de in artikel 2 bepaalde schadelijke feiten". Artikel 4 voegt hier
aan toe dat "van toepassing van de huidige wet uitgesloten zijn de schade veroor
zaakt : (. .. ) 2° a an de goederen of delen van goederen met weeldekarakter. Artikel 8, 
§ 1 (Mdeling 3. - Vaststelling en aanwending van de financiele staatstegemoetkoming) 
bepaalt dat "de bij toepassing van de bepalingen van dit hoofdstuk in aanmerking ge
nomen schade wordt geraamd : 

A. in geval van algemene ramp, op basis van de normale kosten, op de dag van het 
schadelijke feit, van de herstelling, van de wederopbouw of van de wedersamenstelling 
van de geteisterde goederen, het bedrag van de overeenstemmende belastingen inbe
grepen, rekening houdend met de wederbruikbare delen of elementen, alsmede met 
de waarde van de terugverkrijgbare materialen of elementen en van de wrakken of 
het schroot. 

Voor elk geteisterd goed wordt het nettobedrag van de schade geacht gelijk te zijn 
aan de in de vorige alinea bedoelde kosten, na aftrek van de waardevermindering, op 

(2) Die woorden werden door ons cursief gezet. 
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de dag van het schadelijk feit, van de betrokken goed of van sommige van zijn ele
menten, ten gevolge van materiele of economische vetusteit." 

6. Wat vervolgens de beginselen inzake schadevergoeding betreft, wil ik vooreerst her
inneren aan de parlementaire voorbereiding in de Senaat. In de memorie van toe
lichting bij de wet (Gedr.St., Senaat, G.Z. 1975-1976, 5 februari 1976, nr. 778-1, p. 2, 
7, 8, 10) staat het volgende: "1. Een der essentiele beginselen van het aangenomen 
stelsel, waaraan het on twerp in bijlage vast vorm heeft gegeven, bestaat in het uit
zonderlijk karakter van het herstel der schade veroorzaakt door natuurrampen. Ret 
gevolg daarvan is dat het toepassingsgebied van de wet strikt omlijnd is en dat alle 
schade voortspruitend uit risico's die normaal door verzekeringscontracten kunnen ge
dekt worden a priori niet vergoedbaar verklaard worden." 

"Wat de vergoedingstechniek betreft heeft de Regering een oplossing aanvaard af
geleid van die welke inzake financiele tussenkomst voor oorlogsschade 1940-1945 met 
succes werd toegepast." 

Met betrekking tot artikel 1 staat er het volgende : "§ 1. Voor de bepaling van de ver
goedbare schade richt het antwerp zich naar de beginselen aangenomen inzake ver
goeding van de oorlogsschade. 

In de eerste plaats moet de schade betrekking hebben op lichamelijke goederen die 
een materieel bestaan hebben, dit wil zeggen met de zintuigen waarneembaar; de on
lichamelijke goederen: gelden, schuldvorderingen, betalingstitels, zakelijke rechten 
andere dan de eigendom, de erfpacht en de opstal (daar deze twee laatste rechten ge
lijkgesteld zijn met de eigendom). 

Bovendien moet de schade rechtstreeks, materieel en zeker zijn. 

Ret begrip rechtstreekse schade houdt in, tussen het schadelijk feit en de schade 
zelf, een band van oorzaak tot gevolg, zonder andere tussenkomst; het eist de uitslui
ting van de schade die het gevolg is van de handeling van het slachtoffer, van de han
deling van een derde of van het toeval. 

Ret begrip materiele schade sluit het in aanmerking nemen van elke morele schade 
en van elke gevoelswaarde of personlijk be hagen uit." 

Met betrekking tot artikel 4 wordt gepreciseerd dat "§ 1 de goederen opnoemt waar
van de uitsluiting gerechtvaardigd is : 

- hetzij door het beginsel van de nationale samenhorigheid, die de basis is van de 
Staatstussenkomst. Dit is het geval voor de goederen of elementen van goederen die, 
op de dag van de schade, moeten beschouwd worden als weeldeartikelen (2°), reke
ning houdend met hun bestemming, hun economisch, sociaal offamiliaal nut, hun nor
maal karakter, hun prijzen en de voorwaarden van hun gebruik;". 

7. In het verslag namens de speciale Commissie (Gedr. St., Senaat, G.Z. 75-76, 26 
mei 1976, nr. 778-2, p. 31, 33, 34, 35), vermeldt het verslag in verband met artikel3 
het volgende : "Rier worden de goederen opgesomd die voor een geldelijke tegemoet
koming (herstelvergoeding en/ofherstelkredieten) in aanmerking komen". 

Leden stellen voor de tekst van dit artikel te vervangen als volgt : 'geeft aanlei
ding tot vergoeding elke schade veroorzaakt aan private goederen, van welke aard ook, 
waarvan het bewijs door enig rechtsmiddel geleverd werd'. 

In afwijking van de beginselen vervat in de wetgeving op de oorlogsschade, dient, 
volgens de verantwoording van dit amendement, wat de in deze wet voorziene ram
pen betreft, rekening te worden gehouden met de werkelijk geleden schade. Ret be
treft hier immers telkens een beperkte schade en de nationale solidariteit moet in de 
voile betekenis van het woord aan bod komen. In tegenstelling met oorlogsfeiten die 
het hele land betreffen en waar een integrale schadevergoeding bezwaarlijk denk
baar is, dient voor gelimiteerde rampen de werkelijk geleden schade in aanmerking 
te worden genomen. 

Dit amendement wordt verworpen met 11 tegen 4 stemmen, nadat de minister ge
wezen heeft op de financiele gevolgen." 

Wat artikel 4 betreft, vernemen we het volgende : "Rierin worden de gevallen op
gesomd waarin financiele tegemoetkoming is uitgesloten. 
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§ 1, 2° Een amendement wordt ingediend dat strekt om het nr. 2° te doen verval
len zodat de schade aangebracht aan alle goederen zou kunnen vergoed worden. 

De indiener acht het onmogelijk op een ernstige en objectieve wijze te bepalen wat 
goederen zijn met een weeldekarakter. Mooie meubelen, schilderijen, postzegelver
zamelingen, waardevoile voorwerpen behoren immers tot een wijze van geldbeleg
ging of een vorm van sparen en behoren tot het patrimonium van particuliere per
sonen. 

( ... ) 
De Minister acht het niet billijk de nationale solidariteit in te roepen om schade aan

gebracht aan weeldeartikelen te vergoeden. Hij vraagt het amendement te verwer
pen. 

( ... ) 
Een mede-ondertekenaar van het amendement verklaart ervan uit te gaan dat elke 

schade moet worden vergoed. Hij vraagt een nadere omschrijving van het begrip weel
deartikelen, voor het geval dat het amendement zou worden verworpen. 

( ... ) 
De Minister wijst erop dat de aanvaarding van het amandement tot gevolg zou heb

ben dat aile goederen die deel uitmaken van het patrimonium, zouden kunnen wor
den vergoed. Dat is niet de bedoeling van het antwerp. De financiele weerslag hier
van zou haast niet te berekenen zijn. 

Hij herhaalt dat de uitsluiting van de goederen met weeldekarakter gerechtvaar
digd is door het begrip van solidariteit dat aan de basis der financiele staats
tegemoetkoming ligt. De tekst van het on twerp betreft de goederen of elementen er
van die, op de dag der teistering en gezien hun bestemming, hun economische, sociaal 
of familiaal nut, hun al of niet normaal karakter, hun kostprijs en hun gebruiks
voorwaarden, als weeldegoederen dienen beschouwd. lndien deze goederen of ele
menten integraal als weeldegoed dienen beschouwd, zullen zij verworpen worden voor 
het geheel (juwelen, overbodige versieringsmotieven, enz.)." 

Uiteindelijk wordt het amendement verworpen. 

8. Voiledigheidshalve wil ik niet voorbijgaan aan de rechtsleer die op dat punt haast 
onbestaande is. 

De directeur-generaal van de algemene diensten (en rampenvergoedingen) van het 
Ministerie van Vervoer en Infrastructuur schrijft in 1995 dat inzake herstelvergoeding 
"de Staat nooit de gehele schade vergoedt; hij vergoedt aileen de kosten voor her
stel" (H. Cousy en H. Claassens, Financiele tegemoetkoming van de Staat bij na
tuurrampen (algemene rampen) in Belgie, p. 49. 

9. De regel die ik uit het voorgaande meen te kunnen afleiden, is dat de ratio le
gis gebiedt niet aile schade te vergoeden, en naar het mij voorkomt, zeker niet, door 
een beroep op de nationale solidariteit, dus met openbare gelden, een tegemoetko
ming te betalen voor het herstel van de esthetische eenvormigheid van een gevel waar
van aileen een gedeelte door het water rechtstreeks beschadigd is. M.i. is herstel, in 
de vorige staat zonder voorbehoud, door vergoeding van de gehele, zelfs onrecht
streekse, schade, uitgesloten. 

10. Met andere woorden, m.i. kan uit de bovenaangehaalde parlementaire voorbe
reiding worden afgeleid dat het Fonds voor de Vergoeding van Schade ten Gevolge van 
Natuurrampen niet is opgericht om o.m. de kosten te betalen voor het opnieuw schil
deren van het niet rechtstreeks beschadigde gedeelte van een gevel. Het tegendeel, na
melijk een tegemoetkoming voor de voiledige renovatie van de gevel, waarvan ai
leen een gedeelte rechtstreeks is beschadigd, is in strijd met de voorwaarden voor 
herstel, waaraan hierboven is herinnerd, en is per slot van rekening een zaak van per
soonlijk comfort. Het Fonds is opgericht om de meest dringende schade te vergoe
den, kortom, de materiele eilende ten gevolge van een natuurramp te leningen door 
een beroep te doen op de bijstand van de natie. Ik meen dus de wetgever aldus te moe
ten begrijpen dat hij te dezen de esthetische schade aan het eenvormig uitzicht van 
de verf op een gevel waarvan het door de overstroming beschadigd onderste ge
deelte is herschilderd, van schadevergoeding heeft wiilen uitsluiten. 
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11. Nate hebben vastgesteld dat het geschilloopt over "de kosten voor het her
schilderen van het gedeelte van de muren hoven de lijn tot waar het water is geste
gen en de schade aan de muren die het gevolg is van die als natuurramp erkende over
stroming", heslist het arrest hijgevolg niet wettig dat ''het slachto:ffer van de natuurramp 
wiens goed niet geheel teloorgegaan is, aanspraak kan maken op het schilderen van 
de gedeeltelijk heschadigde muren waardoor ze een gelijke kleur krijgen, vergelijk
haar met de sdat waarin ze zich vlak voor de natuurramp hevonden". Bijgevolg is het 
middel gegrond. 

12. Conclusie : Cassatie van het hestreden arrest. 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.98.0448.F) 

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

Over het middel: schending van de artikelen 1, §§ 1 en 2, 4, 2°, van de wet van 12 
juli 1976 hetreffende het herstel van zekere schade aan private goederen door na
tuurrampen, 

doordat het arrest (van 6 januari 1998) heeft heslist dat eiser verweerster de kos
ten moest vergoeden voor het herschilderen van het gedeelte van de muren hoven de 
lijn tot waar het water was gestegen, alsook de schade aan de muren, die het recht
streekse gevolg is van de als natuurramp erkende overstroming; dat het aldus he
slist op grond "dat de schadelijder op grond van de toegepaste hepalingen en met in
achtneming van kortingen en coefficienten per schijf, recht heeft op een vergoeding 
voor de kosten om het goed in de vorige staat te herstellen; dat de hrutovergoeding 
de schadelijder in staat moest stellen zijn goed te herstellen in de staat waarin het zich 
voor het schadegeval hevond, d.w.z. in de waarde die het op de dag van het schade
geval hezat; dat het slachtoffer van de natuurramp wiens goed niet geheel teloor is ge
gaan, terecht aanspraak kan maken op het schilderen van de gedeeltelijke hescha
digde muren waardoor ze een gelijke kleur krijgen, vergelijkhaar met de staat waarin 
ze zich vlak voor de natuurramp hevonden", 

terwijl artikel 1, § 1, van de wet van 12 juli 1976 hetreffende het herstel van ze
kere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen bepaalt dat "al
leen de rechtstreekse, materiele en zekere schade" die het gevolg is van natuurram
pen, aanleiding kan geven tot een financiele tegemoetkoming van de Staat; artikel1, 
§ 2, eraan toevoegt dat "de verkrijging van de vergoeding, hepaald hij deze wet niet 
kan worden tegengeworpen aan de helanghehhende die krachtens de artikelen 1382 
tot 1386bis van het Burgerlijk Wethoek eveneens aanspraak maakt op vergoeding van 
de schade hepaald in § 1 hiervoren door de Belgische Staat in het geding te hren
gen"; dat artikel4, 2°, ten slotte de schade aan de goederen of delen van goederen "met 
weeldekarakter" van toepassing van de wet uitsluit; uit die hepalingen volgt dat de 
op de wet van 12 juli 1976 gegronde rechtsvordering tot vergoeding geen aquili
aanse rechtsvordering is waarhij de schadelijder recht heeft op herstel van het goed 
in de staat waarin het zich voor de schade hevond, en dat alleen de kosten voor het 
herstel van het door de natuurramp rechtstreeks heschadigde gedeelte van de goe
deren ten laste van de Staat kunnen vallen, met uitsluiting hijgevolg van de kosten 
hetre:ffende het gedeelte van de goederen dat onrechtstreeks beschadigd is door de na
tuurramp of door de weerslag ervan schade heeft opgelopen; in geval van overstro
ming, zoals te dezen, alleen de kosten voor het herstel van het door de stijging van het 
water getroffen gedeelte van de muren aanleiding kunnen geven tot een financiele te
gemoetkoming van de Staat; het herschilderen van het niet heschadigde gedeelte met 
de hedoeling het een uitzicht te geven, vergelijkhaar met het beschadigde en her
stelde gedeelte, als onrechtstreekse schade, meer nog als een weelde-uitgave moet wor
den heschouwd; de wet van 12 juli 1976 hetreffende het herstel van zekere schade ver
oorzaakt aan private goederen door natuurrampen, zoals het arrest zelf toegeeft, een 
uitzonderingswet is die van strikte toepassing is; zij hijgevolg uitsluit dat de schade
lijder van de Staat vergoeding zou kunnen krijgen voor onrechtstreeks verlies, zelfs 
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als dit door de natuurramp is veroorzaakt, of dat de Staat een vergoeding zou moe
ten betalen voor werken die niet echt nodig zijn om het beschadigde gedeelte van het 
goed in de vorige staat te herstellen; het arrest (van 6 januari 1998) bijgevolg, nu het 
beslist dat verweerster krachtens de wet van 12 juli 1976 recht heeft op "herstel van 
haar goed in de staat waarin het zich bevond voor het schadegeval, dat wil zeggen, in 
de waarde die het op de dag van het schadegeval bezat", en dat zij aanspraak kan rna
ken op een vergoeding voor het volledig schilderen van de "gedeeltelijk beschadigde 
muren", dat bedoeld isomer "een gelijke kleur aan te geven vergelijkbaar met de staat 
waarin ze zich voor het schadegeval bevonden", de bovengenoemde artikelen 1, § 1 en 
§ 2, en subsidiair, artikel 4, 2° van de wet van 12 juli 1976 schendt : 

Overwegende dat artikel 1, § 1, van de wet van 12 juli 1976 betreffende 
het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door na
tuurrampen bepaalt dat de rechtstreekse, materiele en zekere schade aan 
private lichamelijke goederen, roerende en onroerende goederen, aanlei
ding geeft tot een financiele tegemoetkoming van de Staat; 

Overwegende dat blijkens de memorie van toelichting van de wet het be
grip rechtstreekse schade het bestaan van een oorzakelijk verband zonder 
verdere tussenschakel impliceert tussen het schadeveroorzakend feit en de 
schade zelf; 

Overwegende dat het arrest, na te hebben vastgesteld dat het geschil be
trekking heeft op "de kosten voor het schilderen van het gedeelte van de mu
ren hoven de lijn tot waar het water is gestegen en de schade aan de mu
ren die het gevolg is van die als natuurramp erkende overstroming", beslist 
"dat het slachtoffer van de natuurramp wiens goed niet geheel teloor ge
gaan is, terecht aanspraak kan maken op het schilderen van de gedeelte
lijk beschadigde muren waardoor ze een gelijke kleur krijgen, vergelijk
baar met de staat waarin ze zich vlak voor de natuurramp bevonden"; 

Dat het arrest door die overwegingen alleen, waaruit niet blijkt dat de 
schade rechtstreeks is, niet naar recht verantwoord is; 

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; ver
wij st de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel. 

5 oktober 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Ver
slaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat
generaal - Advocaat : mr. De Bruyn. 

Nr. 522 

1 e KAMER - 5 oktober 2000 

1 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST -SCHADE - BEOORDELINGS
BEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM- PEILDATUM- BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID 
- METTERTIJD GELEDEN SCHADE- VASTSTAANDE EN IN ZIJN GEHEEL TE RAMEN SCHADE
FORFAITAIRE VERGOEDING- CONSOLIDATIEDATUM- COMPENSATOIRE INTEREST. 
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2° INTERESTEN - COMPENSATOIRE INTERESTEN- BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKT
HEID- METTERTIJD GELEDEN SCHADE- VASTSTAANDE EN IN ZIJN GEHEEL TE RAMEN SCHADE 
- FORFAITAIRE VERGOEDING- CONSOLIDATIEDATUM. 

1 o en 2° De schade wegens blijvende arbeidsongeschiktheid kan, ofschoon hij metter
tijd geleden wordt, op forfaitaire wijze worden vergoed vanaf de consolidatie
datum, mits die schade vaststaat en in zijn geheel kan worden geraamd, en de rech
ter kan aan de getroffene compensatoire interest toekennen met ingang van die dag 
(1). (Art. 1382 B.W.) 

(P. .. E.A. T. C ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.98.0558.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 30 maart 1998 gewezen 
door het Hofvan Beroep te Luik; 

Over het middel : schending van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest de eisers veroordeelt om aan verweerder een saldo van 1.132.133 
frank te betalen, verhoogd met de compensatoire interest tegen 5 pet. tot de datum 
van het arrest ... op 1.140.000 frank vanaf 1 januari 1990 (consolidatiedatum); voor
noemd bedrag van 1.140.000 frank overeenkomt met de vergoedingen die aan ver
weerder verschuldigd zijn wegens diens blijvende arbeidsongeschiktheid van 12 pet. 
of 400.000 frank voor morele schade, 960.000 frank voor materiille schade, 50.000 frank 
voor het verlies van een schooljaar ten gevolge van de gedeeltelijke blijvende arbeids
ongeschiktheid en 300.000 frank voor esthetische schade x 2/3; dat het arrest de be
slissing om de vergoedende interest te doen ingaan vanaf de dag van de consolida
tie als volgt verantwoordt: "dat de vergoedende interest een aanvullende 
schadevergoeding is, die strekt tot vergoeding van de schade ten gevolge van de ver
traging bij de schadeloosstelling van de benadeelde; de rechter, om te voorkomen dat 
hij aan de benadeelden een vergoeding toekent die op twee verschillende wijzen is aan
gepast, de rentevoet van de vergoedende interest dient vast te stellen op 5 pet (. .. ); dat, 
wat betreft de vergoeding van de schade ten gevolge van de blijvende arbeidsonge
schiktheid, aileen de consolidatiedatum in aanmerking wordt genomen voor de vast
stelling van het tijdstip vanafwanneer de interest begint te lopen; dat het immers gaat 
over een ex aequo et bono geraamde vergoeding, bij de vaststelling waarvan reke
ning is gehouden met de vergoedende interest die geen betrekking kan hebben op de 
toekomstige schade", 

terwijl het recht op vergoeding van de schade ten gevolge van blijvende arbeids
ongeschiktheid weliswaar ontstaat op de dag van de consolidatie, maar de uit die on
geschiktheid voortvloeiende schade slechts mettertijd ontstaat; met andere woor
den, de schade, als hij het gevolg is van een blijvende arbeidsongeschiktheid en moet 
worden vergoed door degene die de fout heeft begaan, niet geleden wordt op de dag 
van de consolidatie van de letsels, maar daarentegen naarmate de tijd verstrijkt en 
tijdens de gehele duur van de blijvende ongeschiktheid; het arrest eraan herinnert dat 
de vergoedende interest de schade vergoedt die het gevolg is van de vertraging bij de 
schadeloosstelling van de getroffene; die interest derhalve niet vanaf de consolidatie
datum verschuldigd kan zijn op vergoedingen voor de schade die voortvloeit uit blij
vende arbeidsongeschiktheid, daar die schade niet bestaat op de dag van de conso
lidatie en de vergoeding ervan dus niet met ingang van die dag als laattijdig kan worden 
beschouwd; de omstandigheid dat bij de vaststelling ex aequo et bono van het be
drag van de door verweerder wegens diens blijvende arbeidsongeschiktheid geleden 
schade met die factor rekening is gehouden niet belet dat die schade niet geleden is 

(1) Cass., 13 sept. 2000, A.R. P.99.1485, nr. 464, met concl. O.M., en A.R. P.00.0204.F, nr. 465, 
alsook 11 okt. 2000, A.R. P.99.1658.F, nr. 536. 
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op de dag van de consolidatie van de letsels, maar pas nadien en mettertijd geleden 
wordt zolang de arbeidsongeschiktheid duurt; de bedragen ter vergoeding van die schade 
dus geen vergoedende interest kan opbrengen met ingang van de dag van de conso
lidatie; het arrest bijgevolg, nu het de vergoedende interest op vergoedingen van 
(400.000 + 960.000 + 50.000 + 300.000 x 2/3) = 1.140.000 frank doet ingaan vanaf 1 
januari 1990, dag van de consolidatie, ofschoon de schade slechts mettertijd vanaf de 
consolidatie ontstaat, die interest toekent voor tijdvakken van v66r het ontstaan van 
de schade en aldus een vergoeding (wegens vertraging bij de schadeloosstelling) toe
kent voor niet geleden schade; het arrest derhalve artikel1382 van het Burgerlijk Wet
hoek schendt : 

Overwegende dat het arrest de eisers veroordeelt om aan verweerder een 
op de dag van de consolidatie geraamde forfaitaire vergoeding te betalen voor 
elk van de door de blijvende arbeidsongeschiktheid veroorzaakte Schade
posten; dat het arrest preciseert dat het "gaat over een ex aequo et bono ge
raamde vergoeding, bij de vaststelling waarvan rekening is gehouden met 
de vergoedende interest die geen betrekking kan hebben op de toekom
stige schade"; 

Overwegende dat de schade wegens blijvende arbeidsongeschiktheid, of
schoon die mettertijd geleden wordt, op forfaitaire wijze kan worden ver
goed vanaf de consolidatiedatum, mits die schade vaststaat en in zijn ge
heel kan worden geraamd; 

Overwegende dat het hof van beroep derhalve, zonder artikel 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek te schenden, verweerder vergoedende interest heeft kun
nen toekennen vanaf de consolidatiedatum; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

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

5 oktober 2000 - 1 e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- ~r
slaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat
generaal- Advocaten : mrs. De Bruyn en Gerard. 

Nr. 523 

1 e KAMER - 5 oktober 2000 

1° DESKUNDIGENONDERZOEK- BURGERLIJKE ZAKEN- DESKUNDIGENVERSLAG
GEEN OPMERKINGEN - GEVOLG. 

2° RECHT VAN VERDEDIGING- ALGEMEEN- DESKUNDIGENVERSLAG- GEEN OPMER
KINGEN- GEVOLG. 

1 o en 2° De omstandigheid dat een partij geen opmerkingen heeft gemaakt aan de des
kundige ontneemt haar niet het recht om haar grieven i. v. m. het deskundigenon
derzoek aan de beoordeling van de rechter te onderwerpen (1). (Algemeen beginsel 
van het recht van verdediging.) 

(1) Cass., 16 feb. 1995, A.R. C.94.029l.F, nr. 94. 
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(F ... T. S ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.99.0003.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 september 1998 ge-
wezen door het Hof van Beroep te Bergen; 

Over het middel : 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat de rechter in feite nagaat of hij door het deskundigen
onderzoek en de overige gegevens van de zaak voldoende klaarheid heeft ge
kregen om uitspraak te doen over de na het verslag van de deskundige ge
maakte bezwaren; 

Overwegende dat de omstandigheid dat een der partijen geen enkele op
merking heeft gemaakt ten overstaan van de deskundige, haar niet het recht 
ontneemt om haar bezwaren omtrent het deskundigenverslag aan het oor
deel van de rechter te onderwerpen; 

Overwegende dat het arrest, na de kritiek van eiser op de bevindingen van 
de deskundige betreffende het klemmen van de defecte cilinder te hebben sa
mengevat, dat verweermiddel verwerpt op grond "dat voornoemd tech
nisch argument niet tijdig aan de gerechtsdeskundige is voorgelegd, of
schoon dat mogelijk was in de opmerkingen over de inleiding van het verslag"; 

Overwegende dat het hofvan beroep, door aldus uitspraak te doen, het recht 
van verdediging van eiser schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

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

5 oktober 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Ver
slaggeuer : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat
generaal - Aduocaten: mrs. Van Ommeslaghe en Biitzler. 

Nr. 524 

1 e KAMER - 5 oktober 2000 

1 o EIGENDOM- MEDE-EIGENDOM- REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM- SYNDICUS- BE
VOEGDHEID- OMVANG. 

2° EIGENDOM- MEDE-EIGENDOM- REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM- SYNDICUS- BE
VOEGDHEID - GEVOLG. 
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1 o De syndic us heeft krachtens de wet tot opdracht de vereniging van mede-eigenaars 
in rechte te vertegenwoordigen, ongeacht de bevoegdheid die hem door het regle
ment van mede-eigendom wordt toegekend (1). (Art. 577-8, § 4, 6°, B.W.) 

zo Wanneer het vonnis beslist dat de syndicus in het bezit dient te zijn van een uit· 
drukkelijke volmacht om de rechtsvordering in te stellen m.b.t. de kosten voor pri
vatieve delen die niet vallen onder het begrip gemeenschappelijke zaken waartoe de 
algemene kosten behoren, schendt het de artt. 577-8, § 4, en 577-9, § 1, B. W (Artt. 
577-8, § 4, en 577-9, § 1, B.W.) 

(VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS VAN HET GEBOUW "R." T. IMMOBENELUX N.V) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.99.0078.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 9 september 1998 in ho
ger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel; 

Over het middel: schending van de artikelen 17, 18, 702, 703, 815 van het Gerech
telijk Wetboek en 577-3 tot 577-14 van het Burgerlijk Wetboek en, in het bijzonder, 
van de artikelen 577-8, § 4, en 577-9, § 1, van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis, om het hoger beroep van verweerster ontvankelijk en 
ten dele gegrond te verklaren, het beroepen vonnis teniet te doen, de oorspronke
lijke vordering van eiseres niet ontvankelijk te verklaren en ze af te wijzen, haar te 
veroordelen om aan verweerster het bedrag van 164.908 frank plus 18.650 frank te
rug te betalen, verhoogd met de verwijlinterest tegen de wettelijke rentevoet met in
gang van 31 mei 1996 op het bedrag van 164.908 frank en met ingang van 18 juni 1996 
op het bedrag van 18.650 frank, en haar te veroordelen in de kosten van beide in
stanties, beslist "dat, bij ontstentenis van een lastgeving te dezen, de oorspronke
lijke rechtsvordering niet ontvankelijk was en het hoger beroep derhalve in zoverre 
gegrond is" en dat "het beroepen vonnis dus moet worden tenietgedaan, in zoverre het 
(verweerster) veroordeelt om aan (eiseres) de hoofdsom van 159.561 frank te beta
len, verhoogd met de verwijlinterest en de kosten, met dien verstande dat de bedra
gen die (verweerster) heeft gestort naar aanleiding van de voorlopige tenuitvoerleg
ging van het bestreden vonnis aan haar moeten worden terugbetaald"; dat het bestreden 
vonnis die beslissing hierop grondt dat "uit de gegevens van de zaak blijkt dat het be
drag waarvan (eiseres) de betaling vordert uitsluitend op een privatief deel betrek
king heeft; (. .. ) dat de oorspronkelijke rechtsvordering is ingesteld door de n.v. Agi
del, de syndicus van het onverdeelde gebouw; dat artikel 577-8, § 4, 6° (van het 
Burgerlijk Wetboek) bepaalt dat de syndicus tot opdracht heeft de vereniging van mede
eigenaars, zowel in rechte als voor het beheer van de gemeenschappelijke zaken, te 
vertegenwoordigen; dat overigens, krachtens artikel34 van de basisakte, de n.v. Agi
del enkel kan optreden tot terugvordering van de algemene kosten; dat de alge
mene kosten de gemeenschappelijke lasten dekken : ofwel die betreffende het onder
houd en het beheer van de gemeenschappelijke delen (die de mede-eigenaars geacht 
worden in gelijke mate te gebruiken), ofwel die betreffende de algemene uitrusting van 
het gebouw waarvan het gebruik per mede-eigenaar kan varieren, vb. : een lift; dat 
te dezen de bij de rechtbank ingestelde rechtsvordering betrekking heeft op kosten voor 
privatieve delen die niet vallen onder het begrip gemeenschappelijke zaken waar-

(1) Y IlANNEQUART en F. MmsEs, "L'administration de l'immeuble par le syndic et par l'eventuel 
conseil de gerance", in La copropriete forcee dans les immeubles ou groupes d'immeubles batis, Brus
sel, Die Keure, 1995, p. 108 en 113 e.v.; S. DuFRENE, "La loi du 30 juin 1994", in La pratique de 
Ia copropriete, Brussel, Bruylant, 1996, pp. 18 en 19. 
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toe de algemene kosten behoren; dat de n.v. Agidel bijgevolg, om de betrokken rechts
vordering te kunnen instellen, in het bezit diende te zijn van een uitdrukkelijke vol
macht", 

terwijl, krachtens artikel577-9, § 1, van het Burgerlijk Wetboek, de vereniging van 
mede-eigenaars bevoegd is om in rechte op te treden, als eiser en als verweerder; ar
tikel 577-8, § 4, van dat wetboek bepaalt dat "ongeacht de bevoegdheid die hem door 
het reglement van mede-eigendom wordt toegekend, de syndicus tot opdracht heeft ( ... ) 
6° de vereniging van mede-eigenaars, zowel in rechte als voor het beheer van de ge
meenschappelijke zaken, te vertegenwoordigen; (. .. )"; krachtens artikel 703 van het 
Gerechtelijk Wetboek, rechtspersonen in rechte optreden door tussenkomst van hun 
bevoegde organen; uit die, te deze, toepasselijke wetsbepalingen volgt dat de ver
eniging van mede-eigenaars vanaf 1 augustus 1995, dag van de inwerkingtreding van 
de wet van 30 juni 1994 waarbij voornoemde bepalingen in het Burgerlijk Wetboek 
zijn opgenomen, rechtspersoonlijkheid geniet en bevoegd is om in rechte op te tre
den en dat de syndicus het in artikel 703 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde or
gaan van de mede-eigendom is dat wettelijk bevoegd is om de vereniging van mede
eigenaars in rechte te vertegenwoordigen; de syndicus voor het verrichten van 
proceshandelingen voortaan gelijkgesteld wordt met de mede-eigendom; hij op
treedt als werkelijke eiser en niet als formele eiser of als lasthebber van de vereni
ging; hij derhalve geen volmacht moet kunnen voorleggen om in rechte op te treden 
in naam van de mede-eigendom; de omstandigheid dat de in naam van de mede
eigendom ingestelde vordering betrekking heeft op kosten "voor privatieve delen" en 
niet op "gemeenschappelijke" kosten in de zin van de basisakte er wat dat betreft he
lemaal niet toe doet, daar de wet uitdrukkelijk bepaalt dat, ongeacht de bevoegd
heid die hem door het reglement van mede-eigendom wordt toegekend, de syndicus 
tot opdracht heeft de vereniging van mede-eigenaars in rechte te vertegenwoordi
gen; eiseres te dezen tegen verweerster in rechte is opgetreden door toedoen van de 
naamloze vennootschap Agidel, haar syndicus van dat ogenblik, die het enige wet
telijke bevoegde orgaan was om haar in rechte te vertegenwoordigen, ongeacht de haar 
door het reglement van de mede-eigendom toegekende bevoegdheden; het bestre
den vonnis bijgevolg geen wettige gronden opgeeft voor de beslissing waarbij de oor
spronkelijke rechtsvordering van eiseres niet ontvankelijk wordt verklaard op grand 
dat "krachtens artikel 34 van de basisakte de n.v. Agidel enkel kan optreden tot te
rugvordering van de algemene kosten (. .. ) die de gemeenschappelijke las ten omvat
ten ( ... )(en) dat de n.v. Agidel, om de betrokken rechtsvordering in te stellen, in het 
be zit diende te zijn van een uitdrukkelijke volmacht (. .. ); die rechtsvordering betrek
king heeft op kosten voor privatieve delen die niet vallen onder het begrip gemeen
schappelijke zaken waartoe de algemene kosten behoren" (schending van alle in het 
middel vermelde wetsbepalingen) : 

Overwegende dat artikel 577-9, § 1, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt 
dat de vereniging van mede-eigenaars bevoegd is om in rechte op te tre
den, als eiser en als verweerder; dat krachtens artikel 577-8, § 4, 6°, onge
acht de bevoegdheid die hem door het reglement van mede-eigendom wordt 
toegekend, de syndicus tot opdracht heeft de vereniging van mede-eigenaars 
in rechte te vertegenwoordigen; 

Overwegende dat de rechtbank van eerste aanleg, nu ze beslist dat ''krach
tens artikel 34 van de basisakte (de syndicus) enkel kan optreden tot te
rugvordering van de algemene kosten (. .. ); dat te dezen de bij de recht
bank ingestelde rechtsvordering betrekking heeft op kosten voor privatieve 
delen die niet vallen onder het begrip gemeenschappelijke zaken waartoe de 
algemene kosten behoren; dat bijgevolg (de syndicus), om de betrokken rechts
vordering in te stellen, in het bezit diende te zijn van een uitdrukkelijke vol
macht; dat bij ontstentenis van die lastgeving te dezen, de oorspronkelijke 
rechtsvordering niet ontvankelijk was", de in het middel aangevoerde wets
bepalingen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 
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Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre daar
bij het hoger beroep ontvankelijk verklaard wordt; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde vonnis; houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de 
feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Nijvel, zitting houdende in hoger beroep. 

5 oktober 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Ver
slaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Gerard. 

Nr. 525 

1 e KAMER - 6 oktober 2000 

1 o VERZEKERING- LANDVERZEKERING- RECHTSTREEKSE VORDERING VAN DE BENA
DEELDE TEGEN DE VERZEKERAAR - WERKING IN DE TIJD - ARTIKEL 86 LAND
VERZEKERINGSWET. 

2° WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- WERKING IN DE TIJD EN 
IN DE RillMTE- WERKING IN DE TIJD- VERZEKERING-ARTIKEL 86 LANDVERZEKERINGSWET. 

1 o en 2° Artikel 86 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomsten, 
in werking getreden op 1 januari 1993, dat aan de benadeelde van een schade
geval een rechtstreekse vordering tegen de aansprakelijkheidsverzekeraar verleent, 
is ook toepasselijk op schadegevallen die ontstaan zijn voor 1 januari 1993, behou
dens wanneer bepaalde rechten reeds onherroepelijk waren vastgesteld. 

(CB DIRECT N.V E.A. T. HANNOVER INTERNATIONAL N.V.) 

ARREST 

(A.R. C.99.0452.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 maart 1998 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van artikel 86 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekerings
overeenkomst, van de artikelen 2, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, van 
de algemene beginselen inzake het overgangsrecht en van artikel 149 van de gecoiir
dineerde Grondwet, 

doordat het aangevochten arrest, dat "voor recht zegt dat (de eiseressen) over een 
rechtstreekse vordering beschikken tegenover (verweerster) binnen de grenzen van 
hun aansprakelijkheidsvordering tegenover de N.V. Insurtel in faillissement en diens 
verzekeringsdekking door verweerster", deze rechtstreekse vordering beperkt tot "de 
schade die haar oorzaak vindt in een na 1 januari 1993 begane fout", en vervol
gens de debatten heropent om partijen de mogelijkheid te geven nader te conclude
ren over de aansprakelijkheid van de N.V. lnsurtel voor fouten volgend op januari 1993 
ten overstaan van eiseressen en de dekking van die aansprakelijkheid door ver
weerster, dit alles op grond van onder andere volgende overwegingen (p. 2, laatste 
regel t.e.m. p. 6) : 
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"1. (. .. ) dat artikel 86 van de Landverzekeringsovereenkomstenwet van 25 juni 1992 
(hierna LVO-wet) bepaalt : 

'De verzekering geeft de benadeelde een eigen recht tegen de verzekeraar. De door 
de verzekeraar verschuldigde schadevergoeding komt toe aan de benadeelde, met uit
sluiting van de overige schuldeisers van de verzekerde'; 

Dat artikel 87,, § 2, van dezelfde wet bepaalt: 
'Voor de (niet verplichte) burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekeringen kan de 

verzekeraar slechts de excepties, de nietigheid en het verval van recht voort
vloeiend uit de wet of de overeenkomst tegenwerpen aan de benadeelde persoon voor 
zover deze hun oorzaak vinden in een feit dat het schadegeval voorafgaat .. .' : 

(. .. ) dat partijen het erover eens zijn dat beide voormelde artikels toepasselijk zijn 
op de aansprakelijkheidsverzekering gesloten tussen de N.V Hannover Internatio
nal en de N.V Insurtel en dat die bepalingen er meer bepaald op van toepassing zijn 
geworden op 1 januari 1993; 

Dat het hier derhalve niet gaat om de vraag wanneer die bepalingen van toepas
sing zijn geworden maar wel welke daarvan de gevolgen zijn op de voorheen geslo
ten overeenkomst en het gebeurlijk reeds plaatsgegrepen schadegeval; 

Dat, volgens (verweerster) de door artikel86 ingevoerde rechtstreekse vordering van 
de benadeelde enkel betrekking heeft op schadeverwekkende gebeurtenissen die zich 
hebben voorgedaan na de inwerkingtreding van dit artikel en de benadeelde, voor zijn 
recht op vergoeding we gens voordien voorgevallen schadeverwekkende gebeurtenis
sen, enkel de verzekerde kan aanspreken; dat het recht op vergoeding aan de (hoe
del) zal toekomen, ook al was er op 1 januari 1993 nog geen samenloop; 

Dat, volgens (de eiseressen) -los van de vraag van de niet-tegenwerpelijkheid der 
excepties geregeld door artikel87- de benadeelde vanaf de inwerkingtreding van ar
tikel 86 rechtstreeks tegen de verzekeraar kan ageren ongeacht of de schade
verwekkende gebeurtenissen zich voordien of nadien hebben voorgedaan; 

(. .. ) dat de oplossing voor het geschil niet te vinden is in artikels 148 en 149 LVO
wet noch in het KB van 24 augustus 1992 omdat deze enkel de datum van inwer
kingtreding van artikel 86 en 87 bepalen maar niet de draagwijdte van deze inwer
kingtreding; 

(. .. ) dat (de eiseressen) ten onrechte stellen, ter staving van hun redenering, dat de 
artikels 86 en 87 LVO-wet los van elkaar moeten worden gezien; 

Dat beide artikels een geheel vormen; dat wanneer de benadeelde de verzekeraar 
op grond van artikel 86 rechtstreeks aanspreekt, artikel 87 de excepties bepaalt die 
de verzekeraar al dan niet aan de benadeelde mag tegenwerpen; 

(. .. ) dat de niet-tegenwerpelijkheid van excepties niet de essen tie van de recht
streekse vordering vormt; 

Dat het enig geval van niet-tegenwerpelijkheid van excepties die steeds gepaard gaat 
met een rechtstreekse vordering, deze is van betalingen en daden van beschikking be
treffende de schuldvordering na de uitoefening van de rechtstreekse vordering; 

Dat de wetgever in de andere gevallen bepaalt in weike mate de excepties die de ver
zekeraar kan tegenwerpen aan de verzekerde, niet aan de benadeelde kunnen wor
den tegengeworpen; 

Dat de wetgever van 1992 een verschillende regeling van de tegenwerpelijkheid van 
excepties heeft voorzien naar gelang het een verplichte, dan wel een niet-verplichte 
verzekeringsovereenkomst betreft; 

Dat inzake verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekeringen, de ex
cepties, de nietigheid of het verval van recht die uit de wet of de overeenkomst voort
vloeien en die hun oorzaak vinden in een feit dat zich v66r, dan wel na het schade
geval heeft voorgedaan, aan de benadeelde derde niet kunnen worden tegengeworpen; 

Dat inzake niet-verplichte verzekeringen de excepties kunnen tegengeworpen wor
den voor zover deze hun oorzaak vinden in een feit dat het schadegeval voorafgaat; 

Dat de wetgever, met die regeling, alle gevallen van aansprakelijkheidsverzeke
ringen heeft voorzien; dat hij in alle gevallen, een bepaalde tegenwerpelijkheid van 
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de excepties heeft toegelaten; dat het wettelijke stelsel geen plaats laat voor een recht
streeks vorderingsrecht zonder tegenwerpelijkheid van de excepties -met uitzon
dering van de betalingen na de uitoefening van de rechtstreekse vordering - wat het 
geval zou zijn als het artikel86 zonder het artikel 87 zou toegepast worden; 

Dat de opbouw van de LVO-wet er zich tegen verzet dat de artikels 86 en 87 los van 
elkaar worden gezien; dat zij daarom dan ook op hetzelfde ogenblik in werking zijn 
getreden; 

2. ( ... ) dat artikel 87 dat een geheel met artikel 86 vormt, de toestand van de ver
zekeraar verzwaart vermits hij enkel de excepties kan blijven tegenwerpen die hun 
oorzaak vinden in een feit dat het schadegeval voorafgaat; dat de excepties ont
staan tussen het ogenblik van het schadegeval en het ogenblik dat de benadeelde de 
verzekeraar aanspreekt daarentegen niet meer tegenwerpelijk zijn, terwijl deze niet
tegenwerpelijkheid onbestaande was onder de vroegere Verzekeringwet van 11 juni 
1974; 

Dat rekening houdend met deze verzwaring van de toestand van de verzekeraar niet 
kan aangenomen worden dat de artikels 86-87 enkel een mechanisme tot stand bren
gen om de benadeelde te doen ontsnappen aan de samenloop met andere schuld
eisers van de verzekerde; 

dat deze wetsbepaling immers geen nieuw voorrecht invoert nu een voorrecht de tus
sen contractanten bestaande excepties niet ongedaan maakt; 

Dat de artikels 86 en 87 een 'aansprakelijkheidstoestand' regelen; 
3. ( ... ) dat in de regel een nieuwe wet niet enkel van toepassing is op de toestan

den die na haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen van 
een onder de vroegere wet ontstane toestand, die zich voordoen of die onder de toe
passing van de nieuwe wet niet (lees : wel) voortduren, voor zover daardoor geen af
breuk wordt gedaan aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten (Cass., 12 fe
bruari 1993, Arr., 1993, 179); 

Dat de aansprakelijkheidstoestand definitiefvaststaat zodra de voorwaarden van 
de aansprakelijkheid verenigd zijn, m.n. de fout, de schade en het causaal verband, 
zelfs indien het bedrag van de schadevergoeding nog niet bepaald is (De Page, Traite, 
t. I, nr. 231 his, p. 333); 

Dat de wet, ook al raakt ze de openbare orde, die een regel inzake aansprakelijk
heid wijzigt of een nieuwe aansprakelijkheid invoert, de vergoeding niet kan rege
len van de schade waarvan de oorzaak dagtekent van v66r haar inwerkingtreding 
(Cass., 5 februari 1970, Arr., 1970, 522); 

Dat de vraag of (eiseressen) over een rechtstreekse vordering tegen (verweerster) 
beschikken bijgevolg uitsluitend wordt bepaald door de wet die van toepassing is op 
het ogenblik dat alle voorwaarden van aansprakelijkheid vervuld zijn; 

(. .. ) dat het hier gaat om de niet-uitvoering van contractuele verbintenissen; 
Dat de N.V. Centraal Beheer Holding op 12 oktober 1992 aan de N.V. Insurtel ge

schreven heeft : 
'Wij zien ons thans helaas genoodzaakt u voor alle schade die is ontstaan door de 

vertraging en het niet (deugdelijk) nakomen van uw verplichtingen alsmede voor de 
kosten van het gestarte onderzoek en alle overige (extra) kosten, die wij reeds heb
ben gemaakt en nog zullen moeten maken, nu voor alsdan aansprakelijk te stellen. 

Indien het resultaat van het eerste onderzoek aan ons bekend is, komen wij hierop 
bij u terug'; 

Dat dezelfde vennootschap op 16 oktober 1992 geschreven heeft : 
'Het is in eerste instantie om deze reden dat wij de wens te kennen geven ver

dere activiteiten in het kader van de implementatie en ontwikkeling van MISS voor
lopig op te schorten. Alhoewel het MISS-systeem voor ons nog steeds geldt als een reele 
optie voor onze business, menen wij er goed aan te doen de verdere uitkomsten van 
de audit even af te wachten'; 

Dat de N.V. Insurtel nadien nog heeft verklaard met de uitvoering van haar ver
bintenissen door te gaan; 

Dat de N.V. Insurtel failliet werd verklaard op 21 januari 1993; 
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( ... ) dat (verweerster) beweert dat inclien er fouten gepleegd werden, deze zich nood
zakelijk v66r 12 of 16 oktober 1992 hebben voorgedaan; dat uit geen enkel stuk van 
het dossier van (de eiseressen) zou blijken dat zij na 16 oktober 1992 nieuwe grie
ven hebben geformuleerd, verschillend van de op deze datum reeds aangeklaagde te
kortkomingen en die het uitsluitend gevolg zouden zijn van fouten ofnalatigheden ge
pleegd tussen 1 en 21 januari 1993; 

Dat (de eiseressen) terecht laten gelden dat de uitvoering van de overeenkomst slechts 
definitief onmogelijk is geworden op datum van het faillissement van de N.V: lnsur
tel; 

Dat evenwel een onderscheid moet gemaakt worden tussen de schorsing van de over
eenkomst wegens slechte uitvoering en de definitieve niet-uitvoering ervan; 

Dat de voorwaarden van de aansprakelijkheid we gens slechte uitvoering van de over
eenkomst (vertraging ... ) v66r 1 januari 1993 verenigd waren zodat (de eiseressen) over 
geen rechtstreekse vordering beschikken voor de schade die zijn oorzaak vindt in een 
v66r 1 januari 1993 begane fout; 

Dat integendeel (de eiseressen) slechts over een rechtstreekse vordering beschik
ken voor de schade die haar oorzaak vindt in een na 1 januari 1993 begane fout en 
in het bijzonder in de ontbinding van de overeenkomst door het faillissement", 

terwijl, eerste onderdeel, het aangevochten arrest dat enkel stelt dat volgens eise
ressen "de benadeelde vanaf de inwerkingtreding van artikel 86 rechtstreeks tegen 
de verzekeraar kan ageren ongeacht of de schadeverwekkende gebeurtenissen zich voor
dien of nadien hebben voorgedaan" (p. 3, vierde laatste al.) en dat "niet kan aange
nomen worden dat de artikels 86-87 enkel een mechanisme tot stand brengen om de 
benadeelde te doen ontsnappen aan de samenloop met andere schuldeisers van de ver
zekerde" (p. 5, al. 2), niet antwoordt, op de eerste appelconclusie van eiseressen waarin 
gesteld was (I) dat de toepasselijkheid van artikel 86 met ingang van 1 januari 1993 
betekende dat de benadeelde in casu vanaf 1 januari 1993 rechtstreeks tegen de ver
zekeraar kon ageren en dat de uitsluiting van alle overige schuldeisers van de be
nadeelde, en dus het ontsnappen van de benadeelde aan de samenloop daarmee, van 
toepassing was op alle gevallen waarin de samenloop met die andere schuldeisers zich 
eerst na die datum had voorgedaan, ongeacht of de schadeverwekkende gebeurte
nissen zich voordien of nadien hadden voorgedaan (p. 4, midden); (II) dat artikel 86 
de vraag regelde aan wie de verzekeringsvergoeding toekwam, m.n. aan de bena
deelde of aan de boedel van de verzekerde (p. 5, midden); (III) dat artikel 86 niet de 
aansprakelijkheidstoestand regelde, maar de vraag of, in geval de verzekeraar een ver
goeding diende te betalen op grond van de daarop toepasselijke wet, de door de ver
zekeraar verschuldigde schadevergoeding (natuurlijk binnen de perken van de aan
sprakelijkheid van de verzekerde jegens de benadeelde) nog aan de verzekerde toekwam, 
dan wel rechtstreeks toekwam aan (en dus overging op) de benadeelde, met uitslui
ting van de overige schuldeisers van de verzekerde, en artikel 86 dan ook diende te 
worden toegepast op alle vergoedingen die op 1 januari 1993 nog niet betaald wa
ren (en waarvan betaling kon worden gevorderd) voor zover er op die datum nog geen 
samenloop was ontstaan tussen de benadeelde en de overige schuldeisers van de ver
zekerde; dat het inderdaad slechts door de samenloop en niet door het schadegeval was 
dat de voorrang tussen de verschillende schuldeisers onherroepelijk vastgelegd werd; 
dat dit zeer duidelijk bleek uit de tekst van artikel 86, lid 2 LVO-wet die bepaalde dat 
- natuurlijk vanaf de inwerkingtrecling van deze be paling (1 januari 1993) -"de door 
de verzekeraar verschuldigde schadevergoeding toekomt aan de benadeelde, met uit
sluiting van de overige schuldeisers van de verzekerde" (p. 6, midden); (IV) dat het in 
casu enkel ging om de vraag aan wie de vergoeding, die op 1 januari 1993 nog niet be
taald was, vanaf die datum toekwam (in de veronderstelling dat er aansprakelijk
heid en dekkingsplicht was), namelijk aan de benadeelde (eiseressen), dan wel aan de 
schuldeisers van de verzekerde; dat deze vraag slechts onherroepelijk bepaald was op 
het ogenblik dat de vergoeding uitbetaald was of er samenloop was ontstaan tussen 
de schuldeisers van de verzekerde - wat geen van heiden op 1 januari 1993 het ge
val was (p. 7, onderaan); (V) dat artikel 86 een wetsbepaling betrof die de positie van 
de onderscheiden schuldeisers in geval van samenloop wijzigde en, dergelijke wets
bepaling krachtens vaste rechtspraak van toepassing was op elke samenloop die na 
de inwerkingtreding van de wet tot stand gekomen was, ook wanneer dit strekte tot 
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bevoorrechting van aansprakelijkheidsvorderingen die reeds voor de inwerkingtre
ding van de wet eisbaar waren (p. 8, al. 1); (VI) dat het vonnis in eerste aanleg con
form de rechtspraak bepaald had dat er voor de toepassing van artikel 86 geen on
herroepelijk vastgestelde rechten waren zolang de vergoeding niet betaald was en de 
schuldeisers van de verzekerde niet in samenloop waren; dat zolang artikel 86 niet 
werd toegepast op een v66r 1 januari 1993 ingetreden samenloop of voor 1 januari 1993 
uitbetaalde vergoeding, dit artikel 86 niet toegepast werd op een definitief ontstane 
toestand; dat het schadegeval van voor die datum dateerde, irrelevant was (p. 8, mid
den); (VII) dat artikel 86 niet handelde over het al dan niet bestaan van het recht op 
vergoeding, maar enkel over de vraag of de vergoeding in geval van samenloop aan 
de benadeelde of aan de mass a toekwam (p. 8, onderaan); (VIII) dat het duidelijk was 
dat inzake artikel 86, en zeker inzake het tweede lid van artikel 86, de genoemde re
gel inzake overgangsrecht gold, die gold voor de afschaffing van artikel 20, go, 
(Hypotheekwet) en die gold voor elke invoering ofuitbreiding van een voorrecht, na
melijk dat de nieuwe wet van toepassing is op elke samenloop die na de inwerking
treding van de wet tot stand is gekomen, ook wanneer dit strekt tot bevoorrechting 
van aansprakelijkheidsvorderingen die reeds voor de inwerkingtreding van de wet eis
baar waren (p. 9, laatste regel en p. 10, al. 1 ), 

en terwijl eiseressen in hun eerste appE!lconclusie aldus op duidelijke, omstandige 
en herhaalde wijze gesteld hadden dat het voor de toepassing van artikel 86 van de 
wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst irrelevant was of de schade
verwekkende gebeurtenissen zich v66r ofna 1 januari 1993 voorgedaan hadden en het 
daarentegen van essentieel belang was te weten of de samenloop met de andere schuld
eisers zich v66r of na 1 januari 1993 voorgedaan had, dat in casu de samenloop zich 
ingevolge het faillissement op 21 januari 1993 en dus na 1 januari 1993 voorge
daan had, dat aldus op 1 januari 1993 de vraag aan wie de vergoeding vanaf die da
tum toekwam (aan de benadeelde of aan de (boedel) nog niet onherroepelijk be
paald was, en, nu de samenloop in casu van 21 januari 1993 dateerde, artikel 86 diende 
toegepast te worden, zelfs wanneer de aansprakelijkheidsvordering reeds voor 1 ja
nuari 1993 eisbaar was; 

het arrest hoger aangeduide uitvoerige middelen van eiseressen niet beant
woordt o.a. nu het nergens acht slaat op de datum en het belang van de datum van 
de samenloop van de schuldeisers en nu het niet aangeeft waarom deze datum van 
samenloop desgevallend irrelevant zou zijn; het arrest op pagina 5, midden, onder num
mer 3 wel erkent "dat in de regel een nieuwe wet niet enkel van toepassing is op de 
toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige ge
volgen van een onder de vroegere wet ontstane toestand, die zich voordoen of die on
der de toepassing van de nieuwe wet niet voortduren (lees : wel voortduren) voorzo
ver daardoor geen afbreuk wordt gedaan aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten", 
doch niet ontkent dat de gebeurlijk "onherroepelijk vastgestelde rechten" de ge
beurlijke samenloop van de schuldeisers betrof en- vooral- de redenen niet op
geeft waarom het hier niet zou gaan over deze samenloop tussen de schuldeisers, 

zodat het aangevochten arrest wegens gebrek aan antwoord op de hoger aange
duide omstandige middelen uit de eerste appelconclusie van eiseressen niet regel
matig gemotiveerd is, derhalve artikel149 van de gecoordineerde Grondwet schendt; 

terwijl, tweede onderdeel, artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt : 

''De wet beschikt alleen voor het toekomende; zij heeft geen terugwerkende kracht", 

de wet, ook al raakt ze de openbare orde, die een regel inzake aansprakelijkheid wij-
zigt of een nieuwe aansprakelijkheid invoert, aldus principieel de vergoeding niet kan 
regelen van de schade waarvan de oorzaak dagtekent van v66r haar inwerkingtre
ding; 

artikel 86 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst be
paalt: 

"De verzekering geeft de benadeelde een eigen recht tegen de verzekeraar. 

De door de verzekeraar verschuldigde schadevergoeding komt toe aan de bena
deelde, met uitsluiting van de overige schuldeisers van de verzekerde", 
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dit artikel 86 de vraag regelt aan wie de verzekeringsvergoeding toekomt en de po
sitie van de onderscheiden schuldeisers in geval van samenloop wijzigt, doch niet han
delt over het al dan niet bestaan van een recht op vergoeding en de omvang ervan en 
aldus geen "aansprakelijkheidstoestand" regelt, 

en terwijl het aangevochten arrest bijgevolg niet wettig kon oordelen dat artikel 86 
een "aansprakelijkheidstoestand" regelt (p. 5, § 3), daarom de vraag of eiseressen te
gen verweerster over een rechtstreekse vordering beschikken uitsluitend wordt be
paald door de wet die van toepassing is op het ogenblik dat alle voorwaarden van aan
sprakelijkheid vervuld zijn (p. 5, onderaan), en "dat de voorwaarden van de 
aansprakelijkheid wegens slechte uitvoering van de overeenkomst (vertraging ... ) v66r 
1 januari 1993 verenigd waren zodat (de eiseressen) over geen rechtstreekse vorde
ring beschikken voor de schade die zijn oorzaak vindt in een v66r 1 januari 1993 be
gane fout", 

zodat het arrest niet wettelijk verantwoord is en schending inhoudt van artikel 2 
van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 86 van de wet van 25 juni 1992 op de land
verzekeringsovereenkomst; 

terwijl, derde onderdeel, artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt : 
"De wet beschikt aileen voor het toekomende; zij heeft geen terugwerkende kracht", 
overeenkomstig dit artikel en de algemene beginselen inzake het overgangsrecht, 

een nieuwe wet in de regel niet enkel van toepassing is op de toestanden die na haar 
inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder de vroe
gere wet ontstane toestanden die zich voordoen of die voortduren onder vigeur van de 
nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vast
gestelde rechten; 

artikel 86 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst be
paalt: 

"De verzekering geeft de benadeelde een eigen recht tegen de verzekeraar. 
De door de verzekeraar verschuldigde schadevergoeding komt toe aan de bena

deelde, met uitsluiting van de overige schuldeisers van de verzekerde", 
dit artikel 86 dat bepaalt aan wie de verzekeringsvergoeding toekomt, en dat de po

sitie van de onderscheiden schuldeisers in geval van samenloop wijzigt, aldus niet en
kel van toepassing is op de toestanden die na de inwerkingtreding van dit artikel ont
staan, maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane 
toestanden die zich voordoen of die voortduren onder vigeur van het nieuwe artikel 
voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rech
ten, 

en terwijl, genoemd artikel 86 aldus van toepassing is op alle vergoedingen die op 
1 januari 1993 nog niet betaald waren (en waarvan betaling kon gevorderd wor
den), voor zover er op die datum nog geen samenloop was ontstaan tussen de bena
deelde en de overige schuldeisers; het voor de toepassing van dit artikel 86 irrele
vant is of de schadeverwekkende gebeurtenissen zich v66r of na de inwerkingtreding 
van dit artikel voorgedaan hebben; het immers slechts door de samenloop en niet door 
het schadegeval is dat de voorrang tussen de verschillende schuldeisers onherroepe
lijk vastgelegd wordt, 

en terwijl het aangevochten arrest op grond van de vaststellingen dat de N.V. In
surtel failliet verklaard werd op 21 januari 1993 (p. 2, al. 2) en dat partijen het er
over eens waren dat artikel 86 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekerings
overeenkomst van toepassing werd op 1 januari 1993 (p. 3, bovenaan), bijgevolg niet 
wettig kon oordelen dat de vraag of eiseressen over een rechtstreekse vordering te
gen verweerster beschikken "uitsluitend wordt bepaald door de wet die van toepas
sing is op het ogenblik dat alle voorwaarden van aansprakelijkheid vervuld zijn" (p. 
5, onderaan) en "dat de voorwaarden van de aansprakelijkheid wegens slechte uit
voering van de overeenkomst (vertraging ... ) v66r 1 januari 1993 verenigd waren" en 
eiseressen daarom geen rechtstreekse vordering hadden voor de schade die zijn oor
zaak vond in een v66r 1 januari 1993 begane fout (p. 6, vierde laatste al.); 

het voor de toepassing van artikel 86 en voor het beschikken in hoofde van eise
ressen over een rechtstreekse vordering tegen verweerster immers irrelevant was of 
de schade zijn oorzaak vond in een v66r of na 1 januari 1993 begane fout; 
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het arrest op grand van de vaststelling dat genoemd artikel 86 op 1 januari 1993 
van toepassing werd en op grand van de vaststelling dat de N.V. Insurtel daarna, op 
21 januari 1993, failliet verklaard werd, impliciet (vaststelt) dat op 21 januari 1993 
samenloop tussen de schuldeisers van de N.V. Insurtel ontstond, conform de hager aan
geduide artikelen en algemene beginselen had moeten besluiten dat eiseressen een 
rechtstreekse vordering tegen verweerster hadden, ongeacht of de schade zijn oor
zaak vond in een v66r of na 1 januari 1993 begane fout, 

zodat het aangevochten arrest niet wettelijk verantwoord is en schending in
houdt van artikel 86 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, 
van artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek en van de algemene beginselen inzake het 
overgangsrecht; 

terwijl, vierde onderdeel, overeenkomstig de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek de rechter de bewijskracht van een akte niet mag schenden door 
er een bewering aan toe te schrijven die onverenigbaar is met de bewoordingen er
van, 

en terwijl het aangevochten arrest door te oordelen (p. 3) "dat partijen het erover 
eens zijn dat beide voormelde artikels (de artikelen 86 en 87 van de wet van 25 juni 
1992 op de landverzekeringsovereenkomst) toepasselijk zijn op de aansprakelijk
heidsverzekering gesloten tussen de N.V. Hannover International en de N.V. Insur
tel", de bewijskracht schendt van de eerste appelconclusie van 20 juni 1997 van ei
seressen waarin gesteld was (p. 11, nr. 23, al. 2) "(Verweerster) verwart hier opnieuw 
art. 86 en 87 LVO-wet. (Eiseressen stellen) niet dat 87 van toepassing is op huidig ge
schil, maar wel art. 86. Zoals hager verduidelijkt gaat het hier niet om de vraag welke 
excepties (verweerster) kan inroepen- (de eiseressen gaan) akkoord dat voor deze 
vraag de wet van 187 4 van toepassing blijft op de feiten die zich voor 1 januari 1993 
hebben voorgedaan"; 

de bewering in het arrest dat partijen en dus ook de eiseressen het erover eens wa
ren dat artikel 87 in casu toepasselijk was, inderdaad onverenigbaar is met de be
woordingen van de eerste appelconclusie van eiseressen waarin laatstgenoemden niet 
stelden dat artikel 87 in casu van toepassing was, maar waarin zij integendeel stel
den dat de wet van 1874 van toepassing bleef op de feiten die zich v66r 1 januari 1993 
voorgedaan hadden, 

zodat het arrest door op pagina 3 aan de eerste appelconclusie (p. 11, nr. 23, al. 2) 
van de eiseressen hager aangeduide bewering toe te schrijven die onverenigbaar is met 
de bewoordingen van die conclusie, de bewijskracht van die conclusie schendt, bij
gevolg de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek schendt: 

Wat het tweede onderdeel betreft: 

Overwegende dat in de regel een nieuwe wet niet aileen van toepassing is 
op toestanden die na haar inwerkingtreding zijn ontstaan, maar ook op toe
komstige gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich 
voordoen ofvoortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die toe
passing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten; 

Overwegende dat artikel 86 van de wet van 25 juni 1992 op de land
verzekeringsovereenkomsten, hierna te noemen Landverzekeringswet, aan 
de benadeelde van een schadegeval een eigen recht verleent tegen de 
aansprakelijkheidsverzekeraar; 

Dat die bepaling in wezen de verplichtingen van de verzekeraar niet wij
zigt en geen nieuwe aansprakelijkheidsregel invoert; dat zij in hoofdzaak er
toe strekt de afwikkeling van schadegevallen te vereenvoudigen door aan de 
benadeelden een rechtstreekse vordering toe te kennen en hierbij de bena
deelde tegen het onvermogen van de verzekerde te beschermen op een an
dere wijze dan door de toekenning van het voorrecht bedoeld in artikel20, 
go, van de Hypotheekwet; 
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Dat weliswaar de toepassing van artikel 87, § 2, van de Land
verzekeringswet, dat de excepties beperkt die de verzekeraar mag aanvoe
ren tegen de benadeelde, in bepaalde omstandigheden de toestand van de aan
gesproken verzekeraar kan verzwaren ten opzichte van het vroeger geldende 
stelsel; dat dit accessoir aspect niet opweegt tegen de wil van de wetgever 
de uitoefening van de rechten van de benadeelden met onmiddellijke wer
king te onderwerpen aan een nieuwe regeling en de aard van de regel be
paald in artikel 86 niet aantast; 

Overwegende dat hieruit volgt dat, behoudens wanneer bepaalde rech
ten reeds onherroepelijk zijn vastgesteld, de benadeelde over een recht
streekse vordering kan beschikken ook voor feiten die gepleegd werden v66r 
1 januari 1993; 

Overwegende dat het arrest dat oordeelt dat artikel 86 van de Land
verzekeringswet slechts van toepassing kan zijn op schadegevallen die ont
staan zijn na de inwerkingtreding van deze bepaling, om reden dat artikel 
86 een aansprakelijkheidstoestand regelt, 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, vemietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het 
hoger beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vemietigde arrest; houdt de 
kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen. 

6 oktober 2000 - 1" kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete, voor
zitter- Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht
Advocaten : mrs. De Gryse en Mahieu. 

Nr. 526 

1 e KAMER- 6 oktober 2000 

INKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAGPROCEDURE- BEZWAAR- GELDIGHEIDS

VEREISTEN- ONDERTEKENING. 

Om rechtsgeldig te zijn, moet het bezwaar dat de belastingplichtige krachtens arti
kel 267 van het WI.B. 1964 kan indienen bij de directeur der directe belastingen, on
dertekend zijn, gezien de ondertekening een essentieel bestanddeel is van het be
zwaar. (Art. 267 W.I.B. 1964, thans art. 366 W.I.B. 1992.) 

(BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN T. R. .. E.A.) 

Conclusie van de heer Thijs, advocaat-generaal met opdracht : 

Wat betreft het enig middel : 
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Eiser voert schending aan van artikel 267 van het W.I.B. 1964 (thans artikel 366 
W.I.B. 1992) en argurnenteert dat de niet ondertekende brief van de raadsman van ver
weerder geen geldig bezwaarschrift uitmaakt. Vermits artikel267 van het W.I.B. 1964 
als substantiele vormvoorwaarde voor een geldig bezwaar een geschrift vereist, moet 
hieruit, volgens eiser, worden besloten dat dit geschrift, om rechtsgeldig te zijn, on
dertekend moet zijn. 

Krachtens de toepasselijke wettekst- artikel 267 van het W.I.B. 1964 - kan de 
belastingplichtige (. .. ) schriftelijk bezwaar indienen bij de directeur der directe be
lastingen ( ... ). 

In de wettekst wordt niet uitdrukkelijk gespecifieerd dat het schriftelijk bezwaar
schrift ook dient te worden ondertekend. 

Krachtens de gevestigde rechtspraak en rechtsleer dient een bezwaarschrift te wor
den ondertekend om ontvankelijk te zijn ofschoon de ondertekening in de fiscale wet 
niet expliciet op straffe van verval is voorgeschreven. 

Daarbij wordt voorgehouden dat iedere akte van rechtspleging in zichzelf de ele
menten moet vervatten die haar regelmatigheid doen blijken en dat een brief, om rechts
geldig te zijn, moet ondertekend zijn : dat immers de ondertekening een essentieel be
standdeel is van de brief, onmisbaar voor zijn bestaan zelf(Cass., 14 maart 1975, A. C., 
1975, 791; A. Tiberghien, Handboek voor Fiscaal Recht, 1999, 460 en volg.; M. Das
sesse en P. Minne, Droit fiscal, Bruylant, 1995, 242 en 243; J. Van Besien, lndie
ning van een bezwaarschrift inzake inkomstenbelastingen, 1988, Kluwer, 30 en 31; P. 
Van Orshoven, Behoorlijke rechtsbedeling bij geschillen over directe rijksbelastin
gen, Kluwer, 1987, 288 en volg.; Cardyn, Procedure Fiscale Contentieuse, II, Bruylant, 
1992, nr. 20; G. Maertens, De Fiscale Procedure inzake directe belastingen, aange
vuld metjurisprudentie, Die Keure, nr. 3.3.2., waarbij verwezen wordt naar zes ge
lijkluidende arresten van de hoven van beroep; zie tevens, Brussel, 29 maart 1996, Fis
coloog, 2 oktober 1996, nr. 584, blz. 13). 

In deze context dient de aandacht gevestigd op de specifieke aard van de fiscale wet
geving die eigen van het gemeen procesrecht afwijkende procedurele regels omvat om 
bezwaar aan te tekenen en om voorzieningen in te stellen voor de hoven van beroep 
en voor het Hof van Cassatie. 

Zo kan verwezen worden naar de rechtspraak van Uw Hof aangaande het ver
eiste dat de eiser het verzoekschrift waarbij een voorziening in cassatie wordt inge
steld, verplicht dient te ondertekenen, ofschoon art. 388, lid 1, W.I.B. 1992, enkel ge
wag maakt van de ondertekening door een advocaat (Cass., 18 jan. 1999, F.98.0036.F, 
nr. 27; Cass., 20 feb. 1997, A. C., 1997, nr. 102). 

In dit verband wordt aangenomen dat het Gerechtelijk Wetboek als dusdanig en
kel van toepassing is op de procedure voor de gewone rechtbanken en hoven en op de 
arbitrage, maar niet op de procedure voor administratieve rechtscolleges, waaron
der de bezwaarprocedure voor de directeur der belastingen (S. Van Crombrugge, "De 
norm achter de regel in het fiscaal procesrecht", Hommage aan Marcel Storme, Story
Scientia, Brussel, 1995, 130-131, nr. 3; Tiberghien, A., lndiening tot het Belgisch fis
caal recht, Antwerpen, Kluwer, nr. 433; Van Besien, J., Indiening van een bezwaar
schrift inzake inkomstenbelastingen, Deurne, Kluwer, nr. 3; Van Orshoven, P., Behoorlijke 
rechtsbedeling bij geschillen over directe rijksbelastingen, Antwerpen, Kluwer, nr. 134). 

De procedure voor de directeur is geen eigenlijke rechtspleging die aan de regels van 
het gerechtelijk recht is onderworpen gelet op de bijzondere aard van de fiscale vor
dering (E. Krings, "Verkokering van het gerechtelijk recht en het fiscaal recht", P & 
B, R.D.J.P., 1996- 1, blz. 28). 

Zo besliste Uw Hof dat art. 660 Ger.W. niet van toepassing is op de bezwaar
procedure voor de directeur, die, wat de ontvankelijkheid betreft, wordt geregeld door 
de artikelen 366 en 371 W.I.B. 1992 (Cass., 17 oktober 1985, A. C., 1985-86, nr. 104, 
Bull. Bel., 1986, 979). 

Inzake de verplichting de bezwaarschriften inzake de heffingen ingevolge de wet van 
26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreini
ging, binnen de gestelde, doch niet op straffe van verval voorgeschreven, termijn in 
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te dienen, oordeelde Uw Hofrecent dat de regels van het Gerechtelijk Wetboek be
treffende de excepti.es van nietigheid geen toepassing vinden nu bedoelde verplich
ting de openbare orde raakt en er inzonderheid toe strekt het bedrag van de in te vor
deren belastingschuld zonder verwijl te bepalen (Cass., 7 april2000, A.R. F.98.0049). 

Inzake inkomstenbelastingen werd reeds geoordeeld dat artikelen 860 en 861 van 
het Ger.W. betreffende de excepties van nietigheid geen toepassing vinden terzake van 
de verplichting van art. 371 van het W.I.B. 1992 om de bezwaarschriften te motive
ren (Cass., 8 april 1991, A. C., 1990-91, nr. 415). 

Uit deze rechtspraak volgt dat de artikelen 860 en 862 van het Gerechtelijk Wet
hoek evenmin toepasselijk zijn terzake van andere vormvereisten dan de motiverings
plicht van een bezwaarschrift. 

Daarbij weze opgemerkt dat de verplichting om het bezwaarschrift inzake inkom
stenbelastingen te motiveren door de wetgever niet op straffe van verval is voorge
schreven, zoals zulks evenmin het geval i~;J met de verplichting om het bezwaar
schrift te ondertekenen. 

In de logica van deze rechtspraak kan een niet ondertekend bezwaarschrift als nie
tig of ongeldig worden beschouwd, ook al is deze vormvereiste niet voorgeschreven op 
straffe van verval. 

Deze rechtspraak vindt haar rechtvaardiging in de bijzondere aard van de fiscale 
wetgeving welke de openbare orde aanbelangt (8. Van Crombrugge, De norm achter 
de regel in het fiscaal procesrecht, o.c., nr. 10). 

De regels van het gemeen procesrecht kunnen niet meer worden toegepast op het 
fiscaal procesrecht omwille van het openbare orde-karakter van de belasting als hoofd
norm achter de fiscale procesregels. 

Zo besliste Uw Hof in een geval waarin het verzoekschrift houdende voorziening in 
beroep tegen de directoriale beslissing aan een verkeerde directeur was betekend (art. 
378, al. 1, W.I.B. 1992), zonder dat dit de belangen van de fiscus had geschaad, dat 
die betekening een substantiele vorm is, die niet is voorgeschreven om de belangen van 
een partij te vrijwaren, maar wel om de wettigheid van belastingen te verzekeren (Cass., 
21 april1988,AC., 1987-88, nr. 506; Bull. Bel., 1989, ll9;Pas., 1988, 997; S. Van Crom
brugge, De norm achter de regel in het fiscaal procesrecht, o.c., nr. 10). 

De handhaving van de fiscale procedurevoorschriften die uitdrukkelijk specifie
ren wie en in welke termijn een schriftelijk bezwaar kan indienen, impliceert dat het 
bezwaarschrift ondertekend moet zijn zodat het bestuur kan nagaan of het bezwaar 
rechtsgeldig is. 

Bij de beoordeling van de problematiek mag immers niet uit het oog worden ver
loren dat het indienen van een bezwaarschrift een fundamentele daad van rechts
pleging uitmaakt, en dat de ondertekening van het bezwaarschrift een belangrijk ge
geven uitmaakt bij het onderzoek of het bezwaar wel werd ingediend door een per soon 
die daartoe over de rechtens vereiste hoedanigheid beschikte (cfr. de belastingplich
tige, de volmachtdrager, de vereffenaar, de curator, de bestuurders van vennootschap
pen, enz.). 

De ondertekening van het bezwaarschrift maakt dan ook een substantiele vorm uit, 
die niet zozeer bedoeld is om de belangen van een partij te vrijwaren, maar wel om 
het bestuur in de mogelijkheid te stellen rechtszekerheid te bekomen omtrent de iden
titeit en de hoedanigheid van de bezwaarindiener, alsook over zijn wil om bezwaar in 
te dienen, zulks in het licht van de terzake geldende dwingende fiscale bepalingen. 

In een arrest van 26 mei 1976 oordeelde Uw Hof"dat, zo weliswaar iedere akte van 
rechtspleging de elementen moet bevatten waaruit haar geldigheid blijkt, nochtans 
geen wets- of reglementsbepaling voorschrijft dat, wanneer het beroep schriftelijk wordt 
ingesteld, het geschrift op straffe van nietigheid ondertekend moet zijn" (Cass., 26 mei 
1976, met concl. van de heer adv.-gen. Lenaerts, A. C., 1976, 1070; R. W, 1976-1977, 
kol. 154). 
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Deze rechtspraak is in casu niet relevant nu het terzake geen fiscale betwisting be
trof, doch een beroep bij de arbeidsrechtbank tegen het opmaken van de kiezers
lijsten voor de verkiezing van de ondernemingsraad en het comite voor veiligheid, ge
zondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, hetwelk krachtens artikel 10 van de 
koninklijke besluiten van 18 februari 1971 "mondeling of schriftelijk" kan worden in
gesteld. 

Dat de aard van de materie in acht dient te worden genomen, mage tevens blij
ken uit het arrest van Uw Hofvan 14 maart 1975 waarbij werd geoordeeld dat een 
hager beroep bij brief in een tuchtzaak dient ondertekend te worden om rechtsgel
dig te zijn (Cass., 14 maart 1975, A. C., 791). 

Door te oordelen dat het niet ondertekend bezwaarschrift van verweerder regel
matig en ontvankelijk is, hebben de appelrechters de als geschonden opgegeven wets
bepalingen miskend. 

Het middel is dan oak gegrond. 
Besluit: Vernietiging. 

ARREST 

(A.R. F.97.0038.N) 

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

Over het middel zelf, gesteld als volgt : 
schending van artikel 267 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (hierna 

afgekort WIB) zoals dat van toepassing was voor het aanslagjaar 1985, 
doordat het bestreden tussenarrest, nate hebben vastgesteld dat het op 14 juli 1989 

ingediend bezwaarschrift niet is ondertekend door (verweerders), stelt dat geen en
kele wettelijke bepaling vereist dat het bezwaarschrift moet ondertekend zijn; dat de 
ondertekening tot doel heeft aan te tonen dat de betrokkene de inhoud van het ge
schrift bevestigt als uitgaande van hem; dat het volstaat dat hij zich dit geschrift ei
gen maakt en in casu uit de uitvoerige motivering van het bezwaarschrift zonder enige 
twijfel blijkt dat het uitgaat van de belastingplichtige die de bedoeling heeft be
zwaar in te dienen en beslist dat het bezwaarschrift dan oak ontvankelijk is, 

terwijl artikel 267 WIB uitsluitend de mogelijkheid geeft door middel van een ge
schrift bezwaar in te dienen bij de bevoegde gewestelijk directeur en het bezwaar
schrift derhalve om te beantwoorden aan die substantiiHe vormvoorwaarde van ar
tikel 267 WIB, enkel rechtsgeldig kan zijn indien het ondertekend is aangezien de 
ondertekening een essentieel bestanddeel is van een dergelijk geschrift en onmis
baar voor het bestaan ervan en het bezwaarschrift daarenboven zoals iedere akte van 
de rechtspleging in zichzelf de elementen moet bevatten die van zijn regelmatig
heid doen blijken, 

zodat het bestreden arrest door te beslissen dat geen enkele wettelijke bepaling de 
ondertekening van een bezwaarschrift vereist en dat kan worden volstaan dat de be
zwaarindiener zich dat geschrift eigen maakt en in casu uit de uitvoerige motive
ring van het bezwaarschrift zonder enige twijfel blijkt dat het uitgaat van de belas
tingplichtige die de bedoeling had bezwaar in te dienen en bijgevolg het bezwaarschrift 
ontvankelijk verklaart, het artikel 267 van het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen schendt : 

Overwegende dat, krachtens het te dezen toepasselijke artikel 267 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), de belastingplichtige tegen het 
bedrag van de te zijnen name gevestigde aanslag, opcentiemen, verhogin
gen en boeten, schriftelijk bezwaar kan indienen bij de directeur der di
recte belastingen van de provincie of het gewest in wiens ambtsgebied de aan
slag, de verhoging en de boete werden gevestigd; 
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Overwegende dat het schriftelijk bezwaar een akte van rechtspleging is die 
de elementen moet bevatten waaruit zijn geldigheid blijkt; 

Dat een bezwaar om rechtsgeldig te zijn, moet ondertekend zijn; dat de on
dertekening een essentieel bestanddeel is van het bezwaar; 

Overwegende dat het arrest oordeelt dat niet vereist is dat het bezwaar
schrift moet ondertekend zijn en dat volstaat dat uit de motivering van het 
bezwaarschrift zonder twijfel zou blijken dat het bezwaarschrift uitgaat van 
de belastingplichtige die de bedoeling had het bezwaar in te dienen; 

Dat het aldus de in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt; 
Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, verwerpt de voorziening in zoverre zij gericht is tegen S.G.; 
vernietigt het bestreden arrest ten aanzien van A.R. en B. G., behalve in zo
verre dit de fiscale voorziening ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de 
feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Be
roep te Brussel. 

6 oktober 2000 - 1 e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete, voor
zitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht -
Advocaat : mr. Verbist. 

Nr. 527 

3e KAMER - 9 oktober 2000 

1° INKOMSTENBELASTINGEN- VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP- HAND· 
TEKENING- NAAMLOZE VENNOOTSCHAPPEN - VERTEGENWOORDIGING- BEVOEGD PER
SOON. 

2° VENNOOTSCHAPPEN- HANDELSVENNOOTSCHAPPEN- NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
PEN- VERTEGENWOORDIGING- BEVOEGD PERSOON- INKOMSTENBELASTINGEN- VOOR
ZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP- HANDTEKENING. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN- BELASTINGZAKEN- INKOMSTENBELASTINGEN- VOOR
ZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP- HANDTEKENING- NAAMLOZE VENNOOTSCHAPPEN
VERTEGENWOORDIGING- BEVOEGD PERSOON. 

1 o, 2° en 3° Inzake inkomstenbelastingen wordt de voorziening voor het hof van be
roep ingesteld bij wege van een verzoekschrift dat in persoonlijke naam of door een 
advocaat is opgemaakt; wanneer het om een naamloze vennootschap gaat, moet het 
in persoonlijke naam opgemaakte verzoekschrift, om aan die vereisten te beantwoor
den, naar gelang van het geval ondertekend worden door een of meer personen waar
aan het dagelijks bestuur is opgedragen, in zoverre kan worden aangenomen dat het 
geschil onder dat bestuur ressorteert (1). (Art. 378, eerste lid, WI.B. [1992]; artt. 54, 
tweede en vierde lid, en 63 Vennootschappenwet.) 

(1) Zie Cass., 25 juni 1968 (A. C. 1968, 1304), redenen; 22 dec. 1977 (ibid. 1978, 501) en de door 
A. C. ondertekende noot; 17 jan. 2000, A.R. S.99.0097.F, nr. 36, en de noot; P. NrcAISE, "La so
ciete anonyme", in Traite pratique de droit commercial, deel 4 o.l.v. C. JAssoGNE, nrs. 459 tot 463, 
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(JERICHO MANAGEMENT N.V. T. BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. F.99.0022.F) 

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

Over het middel : schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek, 728 van het Gerechtelijk Wetboek, 279 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen (1964) zoals dat artikel is gewijzigd bij de wetten van 30 mei 1972, 
8 augustus 1980 en 10 februari 1981, 378 van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen 1992, en, voor zoveel nodig, 703 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest heeft vastgesteld dat het geschil aanslagen betreft in de 
vennootschapsbelasting die ten laste van eiseres zijn vastgesteld voor de belasting
jaren 1991 tot 1994 en dat de gewestelijk directeur van de belastingen de bezwaren 
van eiseres tegen die aanslagen bij beslissing van 23 juni 1997 gedeeltelijk heeft af
gewezen, en vervolgens zegt dat de voorziening tegen die beslissing ingesteld door ei
seres "die bij bijzondere volmacht door haar vroegere gedelegeerd bestuurder Hu
bert Schonberg is vertegenwoordigd" en die door hem is ondertekend "voor de verzoeker" 
als "bijzonder lasthebber" niet ontvankelijk is op grond dat "de voorziening is inge
steld door de vroegere gedelegeerd bestuurder van de vennootschap die niet op
treedt als orgaan van die vennootschap maar als bijzonder lasthebber naar luid van 
een geschrift dat in naam van de raad van bestuur is opgesteld door de persoon waar
aan het dagelijks bestuur is opgedragen; dat die lasthebber op de zitting uitleg heeft 
kunnen geven over het vereiste van artikel 728 van het Gerechtelijk Wetboek; dat de 
neergelegde conclusie hoe dan ook niet in de weg kan staan aan de toepassing van dat 
artikel dat, in de omstandigheden van de zaak, samen met artikel 378 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 1992 (artikel279 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen 1964) moet worden toegepast; dat anders beslissen betekent dat het 
voorschrift van het Gerechtelijk Wetboek wordt omzeild en dat rekenplichtigen of an
dere personen die niet volgens de statuten als organen van de vennootschap zijn aan
gewezen in rechte als gevolmachtigden optreden, zelfs in de onderstelling dat zij geen 
zaakgelastigden zijn", 

terwijl, ... 

derde onderdeel, artikel 279 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), 
als gewijzigd zoals in de aanhefvan het middel is aangegeven, voor het belasting
jaar 1991 de vormvereisten bepaalt voor de voorziening in belastingzaken tegen een 
beslissing van de gewestelijk directeur over een bezwaar tegen een aanslag in de in
komstenbelastingen, en artikel 378 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 
voor de latere belastingjaren; die artikelen bepalen dat de voorziening in belasting
zaken voor het hof van beroep wordt ingesteld "bij een in persoon of door een advo
caat opgemaakt verzoekschrift"; artikel 703 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat 
"rechtspersonen in rechte optreden door tussenkomst van hun bevoegde organen"; die 
bepalingen, in het geval van een naamloze vennootschap, ongetwijfeld vereisen dat de 
beslissing om de voorziening in te stellen is genomen door de raad van bestuur of door 
een ander orgaan van de vennootschap dat de gemachtigde is om in naam van de ven
nootschap een vordering in rechte in te stellen, maar niet beletten dat de raad van be
stuur of dat ander orgaan een bijzondere volmacht geven aan een derde die niet de 
hoedanigheid van advocaat heeft, om het gedinginleidend verzoekschrift van de voor
ziening te ondertekenen; het arrest bijgevolg niet wettig heeft kunnen beslissen dat 
de voorziening in belastingzaken waartoe is besloten door de raad van bestuur van ei
seres en die is ingesteld bij verzoekschrift dat in naam van eiseres is ondertekend door 

p. 324 tot 327; J. VAN COMPERNOLLE, "L'action en justice des societes et groupements", T.P.R. 1980, 
p. 108 en 109; vgl. Cass., 18 jan. 1999, A.R. F.98.0036.F, nr. 27; 29 okt. 1999, A.R. F.98.0032.F, nr. 
576; art. 378, eerste lid, voor de wijziging ervan bij art. 34 wet 15 maart 1999; zie ook artt. 522, 
§ 2, en 525 Wetboek van Vennootschappen. 
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een persoon die daartoe van de raad van bestuur van eiseres een bijzondere vol
macht heeft gekregen, niet ontvankelijk is [schending van de artikelen 279 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), als gewijzigd zoals is aangegeven in de 
aanhefvan het middel, voor wat betreft het belastingjaar 1991, en 378 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 1992 voor wat betreft de latere belastingjaren en, 
voor zoveel nodig, schending van artikel 703 van het Gerechtelijk Wetboek] : 

Wat betreft het derde onderdeel : 

Overwegende dat artikel 378 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen, zoals het te dezen van toepassing was, bepaalt dat de voor
ziening voor het hofvan beroep ingesteld wordt bij een in persoon zelf of door 
een advocaat opgemaakt verzoekschrift; 

Dat, aangezien het hier een vennootschap betreft, het verzoekschrift in per
soon is opgemaakt als het door een persoon die een orgaan is van die ven
nootschap, is opgemaakt; 

Overwegende dat ingevolge artikel 54 van de gecotirdineerde wetten op de 
handelsvennootschappen de raad van bestuur de vennootschap jegens der
den en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigt en de statu
ten aan een of meer bestuurders bevoegdheid kunnen verlenen om aileen of 
gezamenlijk de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen; 

Dat volgens artikel 63 van dezelfde gecotirdineerde wetten de vertegen
woordiging van de naamloze vennootschap wat het dagelijks bestuur van de 
vennootschap aangaat, mag worden opgedragen aan een of meer direc
teurs, zaakvoerders of andere personen, al dan niet vennoten, die aileen of 
gezamenlijk optreden; 

Overwegende dat uit die bepalingen volgt dat het verzoekschrift, om te vol
doen aan de vereisten van voornoemd artikel 378 die het optreden van een 
bijzonder lasthebber uitsluiten, naar gelang van het geval moet worden on
dertekend door een of meer bestuurders of door een of meer personen waar
aan het dagelijks bestuur is opgedragen, in zoverre kan worden aangeno
men dat het geschil onder dat bestuur ressorteert; 

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de voorziening is ingesteld door 
een verzoekschrift dat is opgemaakt door een bijzonder lasthebber, die een 
vroeger gedelegeerd bestuurder van eiseres was, en dat die niet de hoeda
nigheid van orgaan bezat; 

Dat het arrest naar recht beslist dat de voorziening niet ontvankelijk is; 

Dat dit onderdeel niet kan worden aangenomen; 

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

9 oktober 2000 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Ver
slaggeuer : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste 
advocaat-generaal-Aduocaten: mrs. Kirkpatrick en T'Kint; Garabedian, Brussel. 
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Nr. 528 

3e KAMER - 9 oktober 2000 

INKOMSTENBELASTINGEN- VOORZIENING VOOR RET HOF VAN BEROEP- TERMIJN
VERTREKPUNT- BESLISSING VAN DE DIRECTEUR DER BELASTINGEN- KENNISGEVING AAN DE 
BELASTINGSCHULDIGE - BEGRIP. 

Art. 379 Wl.B. (1992), v66r de opheffing ervan bij wet 15 maart 1999, bepaalde niet 
dat de ter post aangetekende brief waarin de beslissing van de directeur van de be
lastingen aan de belastingschuldige ter kennis werd gebracht, tegen ontvangstbe
wijs aan de geadresseerde moest worden afgegeven (1). (Artt. 375, derde lid, en 379 
W.I.B. [1992]). 

(C ... T. BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. F.99.0043.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 december 1998 gewe
zen door het Hof van Beroep te Luik; 

Over het middel: schending van de artikelen 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, 379 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en 149 van de Grand
wet, 

doordat het hofvan beroep oordeelt dat de in artikel 379 WIB/92 bedoelde ter
mijn van veertig dagen ingaat op de dag waarop aan de belastingplichtige gemeld is 
dat het bezwaar is verworpen, 

doordat het arrest beslist dat de voorziening die wettelijke termijn niet in acht neemt 
op grond dat "verzoeker vergeefs staande houdt dat hij geen kennisgeving heeft ont
vangen van de beslissing die nochtans aangetekend was verstuurd, aangezien op 24 
september 1993 op zijn goederen een invorderingsakte ten uitvoer is gelegd in ver
band met de kwestieuze belastingen, zodat hij er niet kon aan twijfelen dat zijn be
zwaar verworpen was hoewel hij daarop binnen veertig dagen helemaal niet heeft ge
reageerd", 

terwijl, ... 
tweede onderdeel, overeenkomstig artikel 379 WIB/92 de termijn begint te lopen op 

het ogenblik dat de aangetekende brief tegen ontvangstmelding aan de geadres
seerde zelf of aan zijn lasthebber wordt overhandigd (Cass., 13 maart 1956, Pas. 1956, 
I, 746); de Belgische Staat niet bewijst dat dit vormvereiste vervuld is; het hofvan be
roep derhalve niet wettig kon beslissen dat de voorziening niet ontvankelijk was : 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat ingevolge artikel 379 van het Wetboek van de Inkom

stenbelastingen 1992, dat in casu van toepassing is, het verzoekschrift en het 
origineel van de betekening, op straffe van verval, binnen een termijn van 
veertig dagen, te rekenen van de kennisgeving van de beslissing van de di
recteur aan de betrokkene, ter griffie van het hof van beroep moet worden 
neergelegd; 

(1) Zie Cass., 28 juni 1996, A.R. F.95.0090.F, nr. 269; artt. 375, derde lid, en 379 voor hun res
pectieve wijziging en opheffi.ng bij artt. 32 en 34 wet 15 rnaart 1999. 
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Dat die bepaling niet vereist dat de ter post aangetekende brief tegen ont
vangstbewijs aan de geadresseerde moet worden afgegeven; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

9 oktober 2000 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Ver
slaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. T'Kint; F. Delobbe, Luik. 

Nr. 529 

38 KAMER - 9 oktober 2000 

1° INKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAGPROCEDURE -AANSLAG EN INKOHIERING
VERNIETIGING- ZELFDE BELASTINGSCHULDIGE- ERFGENAMEN- NIEUWE AANSLAG- WET
TELIJKHEID. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAGPROCEDURE- AANSLAG EN INKOHIERING
WIJZIGING VAN EEN AANGIFTE DOOR DE ADMINISTRATIE- WIJZIGINGSBERICHT- NIET
INACHTNEMING - OORSPRONKELIJKE AANSLAG- VERNIETIGING- ZELFDE BELASTING
SCHULDIGE- NIEUWE AANSLAG- WETTELIJKHEID- VOORWAARDEN- WIJZIGINGSBERICHT. 

1 o Wanneer de aanslag van een belastingschuldige vernietigd is omdat hij niet con
form een wettelijke regel, anders dan een regel betreffende de verjaring, is vastge
steld, dan stelt de administratie wettig, met inachtneming van de vastgelegde voor
waarden, een nieuwe aanslag vast ten laste van de erfgenamen van dezelfde 
belastingschuldige.(Artt. 260 en 262 W.I.B. [1964]; artt. 355 en 357 W.I.B. [1992]). 

2° Ingeval een ambtshalve ingekohierde aanslag vernietigd is omdat de administra
tie de procedure van wijziging van de aangifte had moeten in acht nemen, is de ad
ministratie verplicht een wijzigingsbericht te sturen voordat zij een nieuwe aan
slag vaststelt (1)_ (Artt. 251 en 260 W.I.B. [1964]; artt. 346 en 355 W.I.B. [1992].) 

(B ... E.A. T. BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. F.99.0060.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 januari 1999 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik; 

Over het eerste middel: schending van de artikelen 811 van het Burgerlijk Wet
hoek, 1228 van het Gerechtelijk Wetboek, 126, 346 (v66r de wijziging ervan bij arti
kel65 van de wet van 6 juli 1994 houdende fiscale bepalingen), 351 (v66r de wijzi-

(1) Zie Cass., 16 mei 1956 (A. C., 1956, 775); 6 sept. 1973, (ibid., 1974, 14); 6 april1992, A.R. 
F.1147F, nr. 421. 
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ging ervan bij artikel67 van de voornoemde wet van 6 juli 1994), 355 (v66r de wij
ziging ervan bij artikel 69 van de voornoemde wet van 6 juli 1994) en 357 (v66r de wij
ziging ervan bij artikel 71 van de voornoemde wet van 6 juli 1994) van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, gecoiirdineerd bij het koninklijk besluit van 10 april1992, 
bevestigd bij de wet van 12 juni 1992 (hierna, "W.I.B./1992") en, voor zoveel als no
dig, van de artikelen 73, 251, 256, 260 en 262 van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen, gecotirdineerd bij koninklijk besluit van 26 februari 1964 (hierna "W.I.B./ 
1964"), 

doordat het bestreden arrest, bij het verwerpen van de voorziening van de eisers te
gen de beslissing d. d. 3 juli 1995 van de ambtenaar die gedelegeerd is door de direc
teur van de directe belastingen van de provincie Luik, betreffende de aanslag in de 
personenbelasting en de overeenstemmende aanvullende belastingen voor de aanslag
jaren 1982 tot 1987, die vermeld zijn onder de artikelen bedoeld in de beslissing over 
de voor de gemeente Luik opgemaakte kohieren, eraan herinnert dat "de oorspron
kelijke aanslagen nietig verklaard waren wegens schending van artikel251 WIB 64 
(versturing van wijzigingsberichten aan slechts een van de echtgenoten) en voorts van 
artikel256 WIB 64", en dat "de (eisers) de regelmatigheid van de nieuwe aanslagen 
betwisten op grond dat er voor elk aanslagjaar niet opnieuw wijzigingsberichten ver
stuurd zouden zijn aan hun ouders of aan hun nalatenschap", en vervolgens beslist 
dat "de administratie terecht erop wijst dat artikel355 WIB 92 (260 WIB 64) de par
tijen opnieuw in dezelfde toestand plaatst als toen de oorspronkelijke aanslagen wer
den vastgesteld; ( ... ) erop gewezen moet worden dat toen, voor de aanslagjaren waar
voor die berichten niet opnieuw werden verstuurd, de aanslag van ambtswege alleszins 
gewettigd was omdat geen aangifte was gedaan of omdat op een vraag om inlichtin
gen niet was geantwoord; (. .. ) de nieuwe aanslagen in die omstandigheden niet on
regelmatig zijn, te meer daar luidens artikel 357 WIB 92 (262 WIB 64), voor de toe
passing van artikel 355 WIB 92, met dezelfde belastingschuldige zijn eigen erfgenamen 
worden gelijkgesteld, wat hier het geval is, althans wat betreft degene ten name van 
wie de litigieuze aanslagen mede zijn vastgesteld, zijnde D.M. [zodat de (eisers) ver
geefs een probleem aanvoeren van onbeheerde nalatenschap m.b.t. hun andere rechts
voorganger]", 

terwijl de administratie, wanneer de aanslag door de gewestelijk directeur van de 
belastingen of door het hofvan beroep nietig is verklaard omdat hij vastgesteld is met 
schending van de artikelen 346 en 351 WIB/1964, ten name van dezelfde belasting
schuldigen - of van de personen die met dezelfde belastingschuldigen gelijkge
steld worden - op grond van dezelfde belastingelementen of op een gedeelte er
van, een nieuwe aanslag kan vaststellen, zulks hetzij binnen drie maanden vanaf de 
datum waarop tegen de beslissing van de directeur van de belastingen of van de door 
hem gedelegeerde ambtenaar geen voorziening voor het hof van beroep meer kan wor
den ingesteld, hetzij binnen zes maanden vanaf de datum waarop tegen de beslis
sing van het hof van beroep geen voorziening in cassatie meer kan worden inge
steld (artikel 355 WIB/1992, 260 WIB/1964); wanneer de aanslag nietig verklaard is 
omdat hij vastgesteld is met schending van de artikelen 346 en 351 WIB/1992 (251 
en 256 WIB/1964), wordt hij vernietigd jegens alle in het kohier vermelde belas
tingplichtigen, en dus t.a.v. niet gescheiden echtgenoten ingevolge artikell26 WIB/ 
1992 (73 WIB/1964) luidens hetwelk de aanslag op naam van de beide echtgeno
ten wordt vastgesteld; de administratie derhalve, aangezien het om een en dezelfde 
aanslag gaat, verplicht is de van haar onregelmatigheden ontdane aanslagprocedure 
jegens de beide in het kohier vermelde echtgenoten van bij het begin over te doen, 
aangezien de onregelmatigheid de aanslagprocedure en dus de inkohiering ten name 
van een van de echtgenoten aantast en als dusdanig noodzakelijkerwijs een weer
slag heeft op de toestand van de andere echtgenoot; de eisers, die in de rechten en 
verplichtingen van D.M. getreden zijn, bij akte die op 10 maart 1994 ter griffie van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik is neergelegd, de nalatenschap van hun op 
24 januari 1994 overleden vader, J.B., hebben verworpen; de nalatenschap van J.B. 
door die verwerping onbeheerd is geworden zodat er geen erfgenamen overblijven 
waarop artikel 357 WIB/92 (262 WIB/64) toegepast kan worden en de administra
tie, om een nieuwe inkohiering te kunnen doen ten name van de nalatenschap van 
laatstgenoemde, bij gebrek aan erfgenamen die met toepassing van artikel 357 WIB/92 
(262 WIB/64) met de belastingschuldige worden gelijkgesteld, de rechtbank van eer-
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ste aanleg moest verzoeken om een curator van een onbeheerde nalatenschap aan te 
wijzen, overeenkomstig de artikelen 811 van het Burgerlijk Wetboek en 1228 van het 
Gerechtelijk Wetboek; daaruit volgt dat het bestreden arrest, aangezien de admi
nistratie, die op 10 augustus 1994 opnieuw de verschillende inkohieringen had ge
daan ten name van de, als onbeheerd beschouwde, "nalatenschap van dhr. B.J." en 
van de "nalatenschap van mevr. M.D." zonder voor de nalatenschap van de heer J.B. 
een curator van een onbeheerde nalatenschap te hebben aangewezen, niet wettig heeft 
kunnen beslissen dat de nieuwe aanslagen niet onregelmatig waren, althans wat de 
medetitularis van de litigieuze aanslagen D.M. betreft, en dat de eisers vergeefs in
zake J.B. een probleem van onbeheerde nalatenschap aanvoerden, zonder de vol
gende bepalingen te schenden : (1) de artikelen 811 van het Burgerlijk Wetboek en 
1228 van het Gerechtelijk Wetboek, op grond waarvan de administratie om de aan
wijzing van een curator van een onbeheerde nalatenschap moest verzoeken voor
dat zij een nieuwe inkohiering deed ten name van de "nalatenschap van dhr. B.J.", 
(2) artikel 357 WlB/1992 (262 WlB/1964 waar de belastingschuldige gelijkgesteld wordt 
met zijn eigen erfgenamen maar niet met rechtverkrijgenden die zijn nalaten
schap hebben verworpen en die niet als erfgenamen in de zin van de bepaling kun
nen worden aangemerkt, (3) artikel 126 WIB/1992 (73 WIB/1964) ingevolge het
welk de aanslag op naam van de beide echtgenoten wordt vastgesteld, wat impliceert 
dat de onregelmatigheid die betreffende een van de echtgenoten (of diens nalaten
schap) wordt vastgesteld, een weerslag heeft op de aanslag in zijn geheel; (4) de ar
tikelen 355 en 357 WIB/1992 (260 en 262 WIB/1964) krachtens welke de admini
stratie verplicht is de van haar onregelmatigheden ontdane aanslagprocedure jegens 
de beide in het kohier vermelde echtgenoten van bij het begin over te doen; (5) en bij
gevolg de artikelen 346 en 351 WIB/1992 (artt. 251 en 256 WIB/1964): 

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat de administratie, nadat het hof van beroep de inkohiering op naam 
van de echtgenoten J.B. en D.M. had vemietigd, op grond van artikel260 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), nieuwe aanslagen heeft 
gevestigd ten name van de nalatenschap van elk van de, intussen overle
den, echtgenoten; 

Overwegende dat artikel260 van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen (1964) bepaalt dat de administratie, wanneer een aanslag nietig ver
klaard is omdat hij niet werd vastgesteld overeenkomstig een wettelijke re
gel, met uitzondering van een regel betreffende de verjaring, met 
inachtneming van de in die wetsbepaling vastgelegde voorwaarden, een 
nieuwe aanslag kan vaststellen ten name van dezelfde belastingschuldige; 

Dat artikel 262 met dezelfde belastingschuldige onder meer diens erfge
namen gelijkstelt; 

Overwegende dat de administratie, wanneer zij die bepalingen toepast na 
het overlijden van de belastingschuldige, de nieuwe aanslag wettig vast
stelt op naam van diens nalatenschap; 

Dat het middel waarin wordt aangevoerd dat de administratie de recht
bank een curator van onbeheerde nalatenschap had moeten doen aanwij
zen omdat de eisers de nalatenschap van hun rechtsvoorganger J.B. had
den verworpen, faalt naar recht; 

Over het tweede middel : schending van de artikelen 346 (v66r de wijziging ervan 
bij artikel 65 van de wet van 6 juli 1994 houdende fiscale bepalingen), 351 (v66r de 
wijziging ervan bij artikel 67 van de voornoemde wet van 6 juli 1994), 355 (v66r de wij
ziging ervan bij artikel 69 van de voornoemde wet van 6 juli 1994) en 357 (v66r de wij
ziging ervan bij artikel 71 van de voornoemde wet van 6 juli 1994), 375 en 377 [zo
als ze bestonden v66r hun opheffing en vervanging door respectievelijk de artikelen 
32 en 34 van de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale ge
schillen (Belgisch Staatsblad van 27 maart 1999)] van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen, gecoordineerd bij het koninklijk besluit van 10 april 1992, beves
tigd bij de wet van 12 juni 1992 (hierna, "W.I.B./1992") en, voor zoveel als nodig, van 
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de artikelen 251, 256, 260, 262, 276 en 278 van het Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen, gecoordineerd bij koninklijk besluit van 26 februari 1964 (hierna "W.I.B./ 
1964") en 149 van de gecoordineerde Grondwet, 

doordat het bestreden arrest, bij het verwerpen van de voorziening van de eisers te
gen de beslissing d. d. 3 juli 1995 van de ambtenaar die gedelegeerd is door de direc
teur van de directe belastingen van de provincie Luik, betreffende de aanslag in de 
personenbelasting en de overeenstemmende aanvullende belastingen voor de aanslag
jaren 1982 tot 1987, die vermeld zijn onder de artikelen bedoeld in de beslissing over 
de voor de gemeente Luik opgemaakte kohieren, eraan herinnert dat "de oorspron
kelijke aanslagen nietig verklaard waren wegens schending van artikel 251 WIB 64 
(versturing van wijzigingsberichten aan slechts een van de echtgenoten) en voorts van 
artikel256 WIB 64", en dat "de (eisers) de regelmatigheid van de nieuwe aanslagen 
betwisten op grond dat er voor elk aanslagjaar niet opnieuw wijzigingsberichten ver
stuurd zouden zijn aan hun ouders of aan hun nalatenschap", en vervolgens beslist 
dat "de administratie terecht erop wijst dat artikel355 WIB 92 (260 WIB 64) de par
tijen opnieuw in dezelfde toestand plaatst als toen de oorspronkelijke aanslagen wer
den vastgesteld; ( ... ) erop gewezen moet worden dat toen, voor de aanslagjaren waar
voor die berichten niet opnieuw werden verstuurd, de aanslag van ambtswege alleszins 
gewettigd was omdat geen aangifte was gedaan of omdat op een vraag om inlichtin
gen niet was geantwoord; ( ... )de nieuwe aanslagen in die omstandigheden niet on
regelmatig zijn, te meer daar luidens artikel 357 WIB 92 (262 WIB 64), voor de toe
passing van artikel 355 WIB 92, met dezelfde belastingschuldige zijn eigen erfgenamen 
worden gelijkgesteld, wat hier het geval is, althans wat betreft degene ten name van 
wie de litigieuze aanslagen mede zijn vastgesteld, zijnde D.M. [zodat de (eiseres) ver
geefs een probleem aanvoeren van onbeheerde nalatenschap m.b.t. hun andere rechts
voorganger] ", 

terwijl artikel 35 WIB/1992 (260 WIB/1964) bepaalt dat wanneer een aanslag nie
tig verklaard is omdat hij niet werd vastgesteld overeenkomstig een wettelijke re
gel, met uitzondering van een regel betreffende de verjaring, de administratie, zelfs 
wanneer de termijn om de aanslag vast te stellen reeds verstreken is, ten name van 
dezelfde belastingschuldige- of van de personen die ingevolge artikel357 WIB/ 
1992 (262 WIB/1964) met dezelfde belastingschuldige worden gelijkgesteld- op grond 
van dezelfde belastingselementen of op een gedeelte ervan, een nieuwe aanslag kan 
vaststellen, zulks hetzij binnen drie maanden vanaf de datum waarop tegen de be
slissing van de directeur van de belastingen of van de door hem gedelegeerde amb
tenaar geen voorziening voor het hof van beroep meer kan worden ingesteld, hetzij bin
nen zes maanden van de datum waarop tegen de beslissing van het hof van beroep geen 
voorziening in cassatie meer kan worden ingesteld; enerzijds, het recht van de ad
ministratie om op grond van artikel 355 WIB/1992 (260 WIB/1964) een nieuwe in
kohiering te doen, beperkt wordt door het gezag van gewijsde van de beslissing van 
de directeur of van het arrest van het hofvan beroep waarin die oorspronkelijke aan
slagen nietig verklaard zijn, zoals dat gezag van gewijsde in de artikelen 375 en 377 
WIB/1992 (276 en 278 WIB/1964) is vastgelegd; anderzijds, de administratie, wan
neer zij artikel 355 WIB/1992 (260 WIB/1964) toepast, de procedure van het begin moet 
overdoen, zodat, aangezien de nieuwe aanslag in de plaats komt van de nietig ver
klaarde aanslag, de procedure die bij de oorspronkelijke inkohiering werd gevolgd in 
acht moet worden genomen, tenzij de reden van de vernietiging van de oorspronke
lijke aanslag, die ambtshalve ingekohierd is op grond van artikel351 WIB/1992 (ar
tikel 256 WIB/1964), hierin bestaat dat de aanslag niet volgens die procedure mocht 
worden vastgesteld maar, integendeel, volgens de procedure van de wijziging van de 
aangifte bedoeld in artikel 346 WIB/1992 (artikel 251 WIB/1964), 

eerste onderdeel, hetzelfde Hofvan Beroep te Luik, in zijn arrest van 16 decem
ber 1993 gewezen in dezelfde zaak tussen dezelfde partijen, waarin uitspraak werd 
gedaan over de oorspronkelijke aanslagen, beslist had dat artikel251 WIB/1964 (346 
WIB/1992) geschonden was voor wat het aanslagjaar 1982 betreft en dat "de reeds 
aangevoerde schending van artikel251 van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen tevens geldt voor de aanslagjaren (1983 tot 1987)" zodat "de niet-inachtneming 
van dat substantieel vormvereiste ipso facto leidt tot de nietigheid van de in arti
kel 256 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen bedoelde aanslag van ambts
wege"; uit de procedurestukken, met name uit de kennisgevingen van aanslag van 
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ambtswege d.d. 25 mei 1994, volgt dat de nieuwe aanslagen, die op grond van ar
tikel 355 WIB/1992 (260 WIB/1964) vastgesteld zijn voor de aanslagjaren 1982, 1986 
en 1987 ter vervanging van de oorspronkelijke door het hof van beroep vernie
tigde aanslagen, vastgesteld zijn zonder voorafgaande versturing van een wijzigings
bericht, aangezien de administratie de aanslag van ambtswege had vastgesteld over
eenkomstig artikel 351 WIB/1992 (256 WIB/1964); daaruit volgt dat het bestreden 
arrest, door te beslissen dat de nieuwe aanslagen niet onregelmatig waren op grond 
dat voor de aanslagjaren waar de wijzigingsberichten niet opnieuw verstuurd zijn, 
de procedure van de aanslag van ambtswege alleszins verantwoord was wegens niet
aangifte of ontstentenis van antwoord op een vraag om inlichtingen, (1) het gezag 
van gewijsde miskent dat verbonden is aan het arrest van 16 december 1993, waarin 
beslist was dat, eveneens voor die aanslagjaren, de administratie het artikel346 WIB/ 
1992 (251 WIB/1964) niet in acht had genomen (schending van de artikelen 375 en 
377 WIB/1992, en, voor zoveel als nodig, 276 en 278 WIB/1964) (2) de artikelen 355 
en 357 WIB/1992 (260 en 262 WIB/1964) schendt krachtens welke de administra
tie verplicht is de van haar onregelmatigheden ontdane aanslagprocedure van bij het 
begin over te doen (3) en bijgevolg ook de artikelen 346 en 351 WIB/1992 (artikels 
251 en 256 WIB/1964) schendt; 

tweede onderdeel, wat het aanslagjaar 1982 betreft, het aanwenden van de proce
dure van aanslag van ambtswege jegens de eisers, in de kennisgeving van de aan
slag van ambtswege d. d. 25 mei 1994 gerechtvaardigd wordt door de ontstentenis van 
antwoord binnen de wettelijke termijn op de vraag om inlichtingen van 5 juli 1982 en 
op het bericht van aanslag van ambtswege d. d. 11 augustus 1982 die betrekking had
den op de aanslag in de personenbelasting; uit de procedurestukken evenwel niet blijkt 
dat de vraag om inlichtingen van 5 juli 1982 gestuurd zou zijn aan D.M., in wier rech
ten de eisers treden, en niet alleen aan haar man, J.B. zodat uit de procedure
stukken niet kan worden opgemaakt ofjegens D.M., en dus jegens de eisers, de aan
slag van ambtswege naar recht verantwoord was, aangezien D.M. niet kan worden 
verweten dat zij niet heeft geantwoord op een vraag om inlichtingen die zij niet heeft 
ontvangen; de ontstentenis van antwoord op een bericht van aanslag van ambts
wege, waarvan het feit dat het verstuurd is al te kennen geeft dat de administratie 
die aanslagprocedure zal aanwenden en dat de bewijslast bijgevolg omgekeerd wordt, 
in de regel geen weerslag heeft op de aanslagprocedure; daaruit volgt dat het bestre
den arrest, aangezien uit de procedurestukken niet kan worden opgemaakt of de oor
spronkelijke aanslag ten name van D.M. voor het aanslagjaar 1982 naar recht vast
gesteld kon worden volgens de procedure van de aanslag van ambtswege, de artikelen 
346, 351, 355 en 357 WIB/1992 (en, voor zoveel als nodig de artikelen 251, 256, 260 
en 262 WIB/1964) schendt als het beslist dat de administratie niet gerechtigd was de 
aanslag opnieuw in te kohieren ten name van de eisers, zijnde de erfgenamen van D.M., 
zulks volgens dezelfde procedure van de aanslag van ambtswege en dus zonder voor
afgaande versturing van een wijzigingsbericht, of althans zijn beslissing niet regel
matig met redenen omkleedt (schending van artikell49 van de gecoordineerde Grand
wet): 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest dat het hofvan beroep op 16 december 1993 
in dezelfde zaak heeft gewezen, beslist dat de administratie artikel 251 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) heeft geschonden m.b.t. het 
aanslagjaar 1982 en dat voor de aanslagjaren 1983 a 1987, "de reeds aan
gevoerde schending van artikel 251 (. .. ) tevens geldt voor die aanslag
jaren" zodat "de niet-inachtneming van dat substantieel vormvereiste ipso 
facto leidt tot de nietigheid van de in artikel 256 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen (1964) bedoelde aanslag van ambtswege"; 

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat de administratie, m.b.t. de aanslagjaren 1982, 1986 en 1987, de oor
spronkelijke aanslagen had vastgesteld volgens de procedure van de aan
slag van ambtswege en dat zulks oak het geval is geweest voor de nieuwe aan
slagen die na de vernietiging van de eerste zijn vastgesteld; 
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Overwegende dat de nieuwe aanslag de aard blijft behouden van de aan
slag die hij vervangt; dat bijgevolg als de eerste naar recht van ambts
wege was gevestigd, dat evenzeer voor de nieuwe geldt; 

Dat daarentegen, als de oorspronkelijke van ambtswege ingekohierde aan
slag vernietigd is omdat, wat hier het geval is, de administratie de in arti
kel251 van voornoemd wetboek bedoelde procedure van wijzigingvan de aan
slag had moeten volgen, de administratie dan een wijzigingsbericht moet 
sturen voordat zij de nieuwe aanslag vaststelt; 

Dat het bestreden arrest, door anders te beslissen, de artikelen 346, 351 
en 355 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er grand bestaat tot onderzoek van het tweede 
onderdeel van het tweede middel dat niet tot ruimere cassatie kan lei
den, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet met be
trekking tot de aanslagjaren 1982, 1986 en 1987; verwerpt de voorzie
ning voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; laat de kosten van de be
tekening van zijn memorie van antwoord ten laste van verweerder, houdt 
de overige kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hofvan Beroep te 
Brussel. 

9 oktober 2000 - 38 kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Ver
slaggeuer : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Delahaye en T'Kint. 

Nr. 530 

38 KAMER - 9 oktober 2000 

1° INKOMSTENBELASTINGEN- VOORZIENING IN CASSATIE- OPENBAAR MINISTERIE 
- GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID- KENNISGEVING. 

2° CASSATIEBEROEP- BELASTINGZAKEN- VORMEN -ALGEMEEN- INKOMSTENBELAS
TINGEN- OPENBAAR MINISTERIE- GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID- KENNISGE
VING. 

1 o en 2° Art. 1097 Ger. W. is niet van toepassing inzake inkomstenbelastingen (1). (Art. 
1097 Ger.W.) 

(1) Cass., 9 sept. 1988, A.R. F1576N, nr. 20; 20 feb. 1997, A.R. F.96.0103.F, nr. 102; 20 feb. 1998, 
A.R. F.96.0127.F, nr. 103, met concl. O.M. in Bull. en Pas., 1998, I, nr. 103; zie in dezelfde zin Cass. 
29 maart 1972 (A. C. 1972, 727) en de noot 1 p. 727; 27 nov. 1975 (ibid. 1976, 399); 1 feb. 1999, A.R. 
F.98.0018.F, nr. 54, met concl. O.M.; vgl. Cass. 10 april 2000, A.R. F.98.0114.F, nr. 239. Volgens een 
vaste rechtspraak beslist het Hof dus dat art. 1097 Ger.W. niet van toepassing is inzake inkom
stenbelastingen. Het onderhavige arrest, dat niet naar art. 1097 Ger.W. verwijst, sluit zich bij die 
oplossing aan. Het voornoemde arrest van het Hofvan 10 april2000 beslist niets anders, maar 
het bevestigt, zelfs impliciet, de in de samenvatting vermelde regel. Het arrest van het Hof van 
10 april 2000 beslist enkel dat de verzoekende partij, aangezien de grond van niet-ontvankelijkheid 
die ambtshalve door het O.M. tegen de voorziening was opgeworpen, niet aan die partij ter ken
nis was gebracht, ingevolge het algemeen beginsel van het recht van verdediging in staat moet 
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(C .. E.A. T. BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN) 

(A.R. F.99.0079.F) 

9 oktober 2000 - 38 kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Ver
slaggever : de h. Mathieu- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat
generaal. 

Nr. 531 

2e KAMER- 10 oktober 2000 

1 o RECHTBANKEN- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- VERZOEK TOT HEROPENING VAN 
DE DEBATTEN- STUK OVERGELEGD AAN DE RECHTER NA HET SLUITEN VAN DE DEBATTEN EN 
VOOR DE UITSPRAAK- GEEN BEWIJS DAT DE RECHTER HET STUK UIT DE DEBATTEN HEEFT GE
WEERD OF AAN DE TEGENSPRAAK VAN DE PARTIJEN HEEFT ONDERWORPEN- GEVOLG. 

2° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- VERZOEK TOT HEROPENING VAN DE DE
BATTEN- STUK OVERGELEGD AAN DE RECHTER NA HET SLUITEN VAN DE DEBATTEN EN VOOR 
DE UITSPRAAK- GEEN BEWIJS DAT DE RECHTER HET STUK UIT DE DEBATTEN HEEFT GE
WEERD OF AAN DE TEGENSPRAAK VAN DE PARTIJEN HEEFT ONDERWORPEN- GEVOLG. 

1 o en 2° Wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat, na 
het sluiten van het debat en voor de terechtzitting waarop het arrest werd uitge
sproken, aan de rechter stukken werden overgelegd, waarvan niet blijkt dat hij ze of
we[ uit het debat heeft geweerd, ofwel aan de tegenspraak van de partijen heeft on
derworpen, is het voor het Hof niet mogelijk na te gaan of de rechter zijn uitspraak 
niet laat steunen op stukken waarover de partijen geen tegenspraak hebben kun
nen voeren; het vernietigt dientengevolge de bestreden beslissing (1). (Artt. 190 en 211 
Sv.) 

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

ARREST 

(A.R. P.98.1561.N) 

HET HOF;- Gelet op de bestreden arresten, op 9 maart 1998 en 2 no
vember 1998 door het Hof van Beroep te Gent gewezen; 

worden gesteld om die grond van niet-ontvankelijkheid te beantwoorden, en, in voorkomend ge
val, de aangevoerde onregelmatigheid te herstellen; derhalve beslist genoemd arrest dat, in
zake gemeentebelastingen, de machtiging van de gemeenteraad aan het college van burgemees
ter en schepenen ofwel om namens de gemeente cassatieberoep in te stellen, ofwel om het 
cassatiegeding voort te zetten dat wordt gevoerd op een door het college van burgemeester en sche
penen ingestelde vordering tot bewaring van rechten, mag worden overgelegd ten bewijze dat het 
cassatieberoep toelaatbaar is tot aan de sluiting van het debat, dus zelfs nadat het O.M. zijn con
clusie heeft genomen. Met andere woorden, het arrest van het Hofvan 10 april2000 past art. 1097, 
tweede lid, Ger.W. niet toe, maar zijn beslissing is integendeellouter op het voornoemde rechts
beginsel gegrond, precies omdat het voornoemde art. 1097 geen toepassing vindt. 

(1) Zie Cass., 19 nov. 1980, A. C. 1980-81, 308; 28 februari 1989, A.R. 2800, nr. 366; 13 nov. 1991, 
A.R. 9326, nr. 141; DECLERCQ, R., Beginselen van Strafrechtspleging, 2e editie 1999, nr. 1041, 
p. 468. 
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Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uit
maakt; 

II. In zoverre de voorziening gericht is tegen het arrest van 2 november 
1998; 

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

Over het eerste middel : 

Overwegende dat de rechter zijn overtuiging niet mag laten steunen op 
stukken waarover de partijen geen tegenspraak hebben kunnen voeren; 

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, 
blijkt dat, na het sluiten van het debat en v66r de terechtzitting waarop het 
arrest werd uitgesproken, aan de appelrechters stukken werden overge
legd, waarvan niet blijkt dat de appelrechters ze ofwel uit het debat heb
ben geweerd ofwel aan de tegenspraak van de partijen hebben onderwor
pen; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest van 2 november 1998; be
veelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver
nietigde arrest; verwerpt de voorziening voor het overige; veroordeelt eise
res in de helft van de kosten; laat de overige helft ten laste van de Staat; 
verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen. 

10 oktober 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Butzler. 

Nr. 532 

28 KAMER- 10 oktober 2000 

1 o RAAD VAN STATE- NIETIGVERKLARING VAN EEN BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGE
RING- GEVOLG. 

2° WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- WETTIGHEID VAN BE
SLUITEN EN VERORDENINGEN.- BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING- NIETIGVERKLA
RING DOOR DE RAAD VAN STATE- GEVOLG. 

3° CASSATIE- VORDERINGEN TOT VERNIETIGING. CASSASTIEBEROEP IN HET BELANG VAN 
Dlj: WET- VEROORDELING GEGROND OP EEN SINDS HET PLEGEN VAN DE FElTEN DOOR DE RAAD 
VAN STATE VERNIETIGD BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING- GEVOLG. 



Nr. 532 HOF VAN CASSATIE 1541 

1 o en 2° Het arrest waarbij de Raad van State een besluit van de Vlaamse Regering 
nietig verklaart, brengt door terugwerking de vernietiging jegens eenieder mede van 
dit besluit, vanaf het ogenblik waarop het in werking is getreden (1). 

3° Rechtdoende op de voorziening van de procureur-generaal vernietigt het Hof, in het 
belang van de wet, en derhalve zonder verwijzing, de veroordelende beslissing over 
de strafuordering wegens overtreding van een sinds het plegen van de feiten door de 
Raad van State nietig verklaard besluit van de Vlaamse Regering (2). (Art. 159 Gw.; 
Art. 442 Sv.; algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde van de arres
ten van de Raad van State.) 

(W. . T. VLAAMS GEWEST E.A.) 

ARREST 

(A.R. P.98.1591.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 november 1998 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

II. Op de voorziening die de procureur-generaal ter terechtzitting krach
tens artikel 442 Wetboek van Strafvordering heeft ingesteld: 

schending van het algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde van de ar
resten van de Raad van State en van artikel 159 Grondwet : 

Overwegende dat eiser tot een straf wordt veroordeeld om, te Bierbeek van 
28 augustus 1991 tot 7 september 1994, onder meer "met samenhang, B. zon
der voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke vergunning van het col
lege van burgemeester en schepenen de vegetatie te hebben gewijzigd op het 
onroerend goed gelegen te Bierbeek, Ruisbroekstraat, gekadastreerd sec
tieD, nr. 24 zijnde natuurgebied", met overtreding van de artikelen 37, 44 
en 4 7 van de wet op het natuurbehoud van 12 juli 1973 en van het besluit 
van de Vlaamse Regering van 4 december 1991 tot instelling van een 
vergunningsplicht tot wijziging van de vegetatie en van lijn- en puntvor
mige elementen, artikel 3, en bijlage II en bijlage IV; 

Overwegende dat de Raad van State bij arrest nr. 59.583 van 9 mei 1996 
het vermelde besluit nietig heeft verklaard; 

Overwegende dat die nietigverklaring door terugwerking meebrengt de ver
nietiging jegens eenieder van de reglementering waarop de vervolging is ge
grond; dat het vermelde besluit van de Vlaamse regering nietig is vanaf het 
ogenblik waarop het in werking is getreden; 

Dat dientengevolge de vervolging ingesteld tegen eiser en het daaropvol
gend veroordelend arrest, wat deze telastlegging betreft, wettelijke grand
slag missen en dit arrest voor deze telastlegging geen enkel gevolg kan heb
ben; 

(1) Cass., 22 oktober 1973, A. C., 1974, 214. 

(2) Zie noot 1. 
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Om die redenen, vernietigt, op de voorziening van eiser, het bestreden ar
rest, in zoverre het de ten laste van eiser uitgesproken geldboete verhoogt 
met 1990 deciemen; verwerpt de voorziening van eiser voor het overige; ver
nietigt, maar aileen in het belang van de wet, het bestreden arrest wat de 
veroordeling van eiser wegens de telastlegging B betreft; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; veroordeelt eiser in drie vierde van de kosten van zijn voor
ziening; laat de overige kosten van deze voorziening ten laste van de Staat; 
verwijst de zaak, aileen voor wat betreft de toepassing van de deciemen, naar 
het Hof van Beroep te Antwerpen. 

10 oktober 2000 - 2e kainer - Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter - ver
slaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat
generaal. 

Nr. 533 

28 KAMER- 10 oktober 2000 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE- STRAF

ZAKEN- VEROORDELING- VASTSTELLING VAN DE BESTANDDELEN VAN HET MISDRIJF. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE - STRAF
ZAKEN- VEROORDELING- VERMELDING VAN DE WETTELIJKE BEPALINGEN DIE HET MIS
DRIJF OMSCHRIJVEN EN STRAFBAAR STELLEN. 

1 o en 2° Om naar recht met redenen te zijn omkleed moet een veroordelend strafvon
nis het bestaan van de bestanddelen van het misdrijfvaststellen en de wettelijke be
palingen vermelden die het misdrijf omschrijuen en strafbaar stellen (1) (2). (Art. 149 
Gw.; 195 en 211 Sv.) 

(1) Zie Cass., 18 mei 1999, A.R. P.97.1252.N, nr. 287; 23 juni 1999, A.R. P.99.0354.F, nr. 389; DU 
JARDIN, J., "Motivering van vonnissen en arresten in strafzaken", B 4, p. 16, in Strafrecht en Straf· 
vordering, commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer (Kluwer). 

(2) In het arrest past het Hof deze regel toe op het specifieke probleem van de overschrijding 
van het maximale toegelaten gewicht door te oordelen dat de beslissing die een beklaagde ver
oordeelt om, in overtreding van artikel18, § 1, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968, hou
dende algemeen reglement op de technische eisen waaraan auto's, hun aanhangwagens, hun on
derdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, een voertuig op de openbare weg in het 
verkeer te hebben gebracht waarvan het gewicht in beladen toestand meer bedroeg dan het maxi
male toegelaten gewicht, niet regelmatig met redenen omkleed is wanneer niet vastgesteld wordt 
dat het voertuig reed onder dekking van een Belgische nummerplaat en wanneer de beslissing even
min het artikel2, § 1, het vroegere artikel 26, § 1, het huidige artikel26 en artikel81 van het ge
noemde reglement vermeldt, waar deze artikelen betrekking hebben op de toepassingssfeer van 
dit algemeen reglement, op de bestanddelen en de omschrijving van het misdrijf en op de straf
baarstelling ervan. Er weze opgemerkt dat het op het ogenblik van de feiten toepasselijke arti
kel 26, § 1, KB. 15 maart 1968, met ingang van 1 jan. 1999, vervangen werd bij art. 19 K.B. 15 
dec. 1998. Zie ook Cass., 12 sept. 1995, A.R. P.95.0223.N, nr. 377; 18 feb. 1997, A.R. P.96.0269.N, 
nr. 92, wat de aan te halen artikelen betreft. 
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(D ... E.A.) 

ARREST 

(A.R. P.00.0723.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, nummer 1126, op 18 fe
bruari 2000 in hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brus
sel; 

I. Op de voorziening van G.D.M. : 

Over het ambtshalve aangevoerde middel : 
schending van artikel 149 Grondwet en van de artikelen 195 en 211 Wetboek van 

Strafvordering : 

Overwegende dat een veroordelend strafvonnis, om naar recht met rede
nen te zijn omkleed, het bestaan van de bestanddelen van het misdrijf moet 
vaststellen en de wettelijke bepalingen moet vermelden die het misdrijf om
schrijven en strafbaar stellen; 

Overwegende dat eiser wordt veroordeeld om "Te Vilvoorde op 29 mei 1998. 
Een voertuig op de openbare weg in het verkeer te hebben gebracht waar
van de massa in beladen toestand meer bedroeg dan de maximale toegela
ten massa (art. 18, § 1, K.B. 15 maart 1968 en artikel 4, § 1, alinea 1, wet 
21.06.1985) met de omstandigheid dat de gedaagde zich in staat van her
haling bevindt, daar hij binnen de tweejaar voor het misdrijfwegens de
zelfde overtreding veroordeeld werd door de Politierechtbank te Asse dd. 29/ 
4/1998, vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan (artikel 4, § 1, alinea 3, 
Wet 21.06.1985)"; 

Overwegende dat artikel 2 van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 
houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun 
aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten vol
doen bepaalt : "Toepassingsfeer. § 1. De bepalingen van dit algemeen regle
ment zijn toepasselijk op de auto's die rijden onder dekking van een Bel
gische inschrijvingsplaat en op de erdoor getrokken Belgische aanhang
wagens"; 

Overwegende dat artikel18 van het vermelde reglement bepaalt: "La
ding van de voertuigen. Algemene bepalingen. § 1. Geen voertuig waarvan 
het gewicht in beladen toestand meer bedraagt dan het hoogste toegelaten 
gewicht mag zich op de openbare weg bevinden"; 

Overwegende dat het op het ogenblik van de feiten toepasselijke artikel 
26, § 1, van het vermelde reglement luidde: "Gebruik van voertuigen. § 1. 
Geen voertuig mag op de openbare weg worden gebezigd indien het, in
zake onderhoud en werking, niet in volkomen goede staat verkeert of wan
neer het niet voldoet aan de bepalingen van dit reglement"; 

Dat deze bepaling, met ingang op 1 januari 1999, werd vervangen bij ar
tikel 19 koninklijk besluit van 15 december 1998 en thans luidt : "Gebruik 
van de voertuigen. Geen voertuig mag op de openbare weg gebruikt wor
den indien het inzake onderhoud en werking in een staat verkeert waarbij 
de verkeersveiligheid in het gedrang komt ofwanneer het niet voldoet aan 
de bepalingen van dit besluit, en dit ongeacht de keuringen uitgevoerd door 
de erkende instellingen"; 

Overwegende dat artikel 81 van het vermelde reglement, stelt: "Straf
fen. Elke overtreding van dit algemeen reglement wordt bestraft met de straf
fen vastgelegd in de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen 



1544 HOF VAN CASSATIE Nr. 534 

waaraan elk voertuig te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheids
toebehoren moeten voldoen"; 

Overwegende dat, afgezien van het feit dat het woord massa in de bewe
zen verklaarde telastlegging moet begrepen worden als gewicht, het von
nis niet vaststelt dat het voertuig reed onder dekking van een Bel~sche num
merplaat en evenmin het artikel 2, § 1, het vroegere artikel 26, § 1, het 
huidige artikel 26 en artikel 81 van het genoemde reglement vermeldt; 

Dat het vonnis niet regelmatig met redenen is omkleed; 
Overwegende dat het Hof geen acht slaat op de door eiser aangevoerde mid

delen die niet kunnen leiden tot cassatie zonder verwijzing; 
II. Op de voorziening van De Meuter NV : 
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij eise

re~ veroordeeld wordt als burgerlijke aansprakelijke voor Patrick Gos
suln: 

Overwegende dat eiseres geen middel aanvoert; 
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij eise

res veroordeeld wordt als burgerlijke aansprakelijke voor eiser: 
Overwegende dat de op de regelmatige voorziening van eiser hierna uit te 

spreken vernietiging van de beslissing op de strafvordering jegens hem, de 
vernietiging meebrengt van de beslissing waarbij eiseres civielrechtelijk aan
sprakelijk wordt verklaard voor de geldboete en kosten van de strafvorde
ring die ten laste van eiser werden gelegd; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uit
spraak doet over de strafvordering tegen Gaston De Meuter en in zoverre het 
de NV De Meuter civielrechtelijk voor hem aansprakelijk verklaart; be
veelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde vonnis; verwerpt de voorziening van De Meuter N.V. 
voor het overige; veroordeelt G.D.M. en de N.V. De Meuter in een vijfde van 
de kosten en laat de overige kosten ten laste van de Staat; verwijst deal
dus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Leuven, zitting hou
dend in hoger beroep. 

10 oktober 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter - ~r
slaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. Duillslaeger, advocaat
generaal - Advocaat : mr. M. Van Eeckhoudt, Brussel. 

Nr. 534 

2e KAMER- 10 oktober 2000 

1 o CAS SA TIE - ALGEMEEN. OPDRACRT EN BESTAANSREDEN VAN RET ROF. AARD VAN RET 
CASSATIEGEDING- INTREKKING VAN EEN ARREST- VOORWAARDEN. 

2° CASSATIE - BEVOEGDREID VAN RET ROF- ALLERLEI- INTREKKING VAN EEN ARREST 
- VOORWAARDEN. 

3° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- SCHADE - BEGRIP. VOR
MEN- W.A.M.-VERZEKERING- SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN NIET GEIDENTIFICEERD OF 
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NIET VERZEKERD VOERTUIG- BENADEELDE IN HET GENOT VAN DE ZIEKTE- EN INV ALIDITEITS
VERZEKERING- EIGEN RECHTSVORDERING VAN DE VERZEKERINGSINSTELLING TEGENOVER 
HET GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS- BEPERKING. 

4 o VERZEKERING- W.A.M.-VERZEKERING- SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN NIET GEI
DENTIFICEERD OF NIET VERZEKERD VOERTUIG- BENADEELDE IN HET GENOT VAN DE ZIEKTE
EN INVALIDITEITSVERZEKERING- EIGEN RECHTSVORDERING VAN DE VERZEKERINGSIN
STELLING TEGENOVER HET GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS- BEPERKING. 

5o ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING ALGEMEEN- W.A.M.-VERZEKERING
SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN NIET GEIDENTIFICEERD OF NIET VERZEKERD VOERTUIG
BENADEELDE IN HET GENOT VAN DE ZIEKTE- EN INV ALIDITEITSVERZEKERING- EIGEN RECHTS
VORDERING VAN DE VERZEKERINGSINSTELLING TEGENOVER HET GEMEENSCHAPPELIJK MOTOR
WAARBORGFONDS- BEPERKING. 

1 o en 2° Uit de wettelijke opdracht van het Hof volgt dat het bevoegd is en de ver
plichting heeft om, buiten het in het bij artikel 1113 Gerechtelijk Wetboek bedoelde 
geval, een arrest dat een voorziening niet ontvankelijk heeft verklaard of een akte van 
afstand zonder berusting heeft verleend omdat de voorziening voorbarig is, in te trek
ken, indien de beslissing uitsluitend berust op een feitelijke vergissing die niet aan 
de verzoeker is te wijten en waartegen hij geen feitelijk verweer heeft kunnen voe
ren (1). (Art. 1113 Ger.W.) 

3°,4° en 5o De Z.I.V.-instelling heeft, krachtens art. 76quater Z.I.V.-wet, tegenover het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, een eigen recht van terugvordering van de 
verleende prestaties, in dezelfde gevallen en in dezelfde mate als de benadeelde een 
recht van vergoeding ten laste van dit fonds heeft (2) (3). (Art. 76quater, § 2, laat
ste lid Z.I.V.-wet; artt. 49, 50 en 79, § 2, wet van 9 juli 1975 betreffende de con
trole der verzekeringsondernemingen; art. 17 K.B. 16 december 1981.) 

(LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN 
T. GEMEENSCHAPPELIK MOTORWAARBORGFONDS) 

ARREST 

CAR. P.00.1267.N) 

HETHOF;- ... 
I. Over het verzoek tot intrekking : 
Gelet op eisers verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht en daarvan deel 

uitmaakt; 
Gelet op het arrest van het Hof van 12 januari 1999; 
Overwegende dat in de regel het Hof alleen in het bij artikel 1113 Ge

rechtelijk Wetboek bedoelde geval een door hem gewezen arrest intrekt; dat 
evenwel uit de wettelijke opdracht van het Hof volgt dat het bevoegd is en 
de verplichting heeft, om buiten het in het bij artikelll13 Gerechtelijk Wet
hoek bedoelde geval, een arrest dat een voorziening niet ontvankelijk heeft 

(1) Cass., 8 feb. 2000, A.R. P.99.1805.N, nr. 99; SoNCK, S., Cassatieberoep in strafzaken, Gent, 
Mys & Breesch, 1999, nr. 15.1; DECLERCQ, R., Beginselen van Strafrechtspleging, 2e editie 1999 (Klu
wer), p. 1051, nr. 2462. 

(2) Zie Cass., 29 sept. 1995, A.R. C.95.0003.F, nr. 408. 

(3) Art. 76quater, § 2, laatste lid, van de Z.l.V.-wet van 9 augustus 1963 is vervangen door art. 
136, § 2, achtste lid, Z.I.V.-wet, zoals bekrachtigd bij wet van 9 jan. 1995; de artt. 49 en 50 van 
de wet van 9 juli 1975 zijn vervangen door de artt. 79 en 80, ingevolge het K.B. van 12 augus
tus 1994. 
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verklaard of akte van afstand zonder berusting heeft verleend omdat de voor
ziening voorbarig is, in te trekken, indien de beslissing uitsluitend berust op 
een feitelijke vergissing die niet aan de verzoeker is te wijten en waarte
gen hij geen feitelijk verweer heeft kunnen voeren; 

Overwegende dat het arrest van 12 januari 1999 aan eiser akte ver
leende van zijn afstand zonder berusting van zijn voorziening, om reden, ener
zijds, dat het bestreden vonnis bij verstek is gewezen ten aanzien van de be
klaagde V., anderzijds, dat, daar uit de stukken waarop het Hofvermag acht 
te slaan, niet blijkt dat het beroepen, ten aanzien van de beklaagde bij ver
stek gewezen vonnis van de politierechtbank te Kortrijk van 24 juni 1996 aan 
hem werd betekend zodat niet vaststaat dat het definitief is geworden in zo
verre het uitspraak doet over de strafvordering, de beklaagde nog op zijn ver
zet tegen het beroepen vonnis van elke veroordeling zou kunnen ontheven 
worden en de voorziening derhalve voorbarig is; 

Overwegende dat, zoals verweerder laat opmerken, zo een burgerlijke par
tij die daarbij belang heeft, een verstekvonnis aan de beklaagde kan laten 
betekenen zodat de verzettermijn begint te lopen ook wat de uitspraak op 
strafgebied betreft, deze evenwel niet de verplichting heeft dit te doen; 

Dat wanneer het openbaar ministerie de betekening laat verrichten, het 
aileen hem staat de stukken van deze betekening bij het dossier te voe
gen; 

Overwegende dat uit de aan het Hof overgemaakte stukken van de rechts
pleging niet bleek dat het beroepen vonnis aan de beklaagde V. was bete
kend; dat evenwel thans uit een brief van de procureur des Konings te Kort
rijk van 19 februari 1999 af te leiden valt dat het verstekvonnis van 24 juni 
1996 wel aan deze beklaagde was betekend en hij de stukken van de bete
kening reeds op 24 juni 1996 persoonlijk in ontvangst had genomen; 

Overwegende dater grond is het arrest van 12 januari 1999 in te trek
ken en bij wege van nieuwe beschikking recht te doen over het door eiser in
gestelde cassatieberoep; 

II. Over het cassatieberoep : 

B. Over het middel, gesteld als volgt: 
schending van de artikelen 76quater, § 2, laatste lid, van de wet van 9 augustus 1963 

tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor ge
neeskundige verzorging en uitkeringen (zoals ingevoerd bij wet van 30 december 1988 
en later aangevuld bij wet van 6 augustus 1993) thans artikel136, § 2, laatste lid, van 
de bij koninklijk besluit van 14 juli 1994 gecoi.irdineerde wet betreffende de ver
plichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, bekrachtigd bij wet 
van 9 januari 1995 (overeenkomstig artikel 5 van deze wet in werking getreden op 5 
juli 1995), van de artikelen 49 en 50 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de con
trole der verzekeringsondernemingen (zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 8 ja
nuari 1993), thans (ingevolge het koninklijk besluit van 12 augustus 1994) artike
len 79 en 80 vormend (zoals gewijzigd bij hetzelfde koninklijk besluit van 12 augustus 
1994) en van de artikelen 1 en 17 van het koninklijk besluit van 16 december 1981 
houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 49 (later 79) en 50 (la
ter 80) van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekerings
ondernemingen (opschrift gewijzigd bij koninklijk besluit van 23 oktober 1995; arti
kel 17 zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 6 mei 1991), 

doordat de correctionele rechtbank in de bestreden beslissing eisers vordering te
gen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, ertoe strekkende vergoeding te be
komen voor de aan de verzekerde G.B. door zijn mutualiteit verstrekte tegemoetko
mingen, afWijst, op volgende gronden : "De Landsbond vordert de veroordeling tot een 
provisioneel bedrag, wegens uitgaven medische kosten, van het Gemeenschappelijk 
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Motorwaarborgfonds en steunt ( ... ) hierbij op het eigen recht hetwelk hem conform art. 
136 van de gecoiirdineerde ZIV-wet is toegekend. Dit artikel bepaalt dat de mutua
liteit een eigen recht heeft in de gevallen bedoeld bij art. 50 (thans art. 80) van de wet 
van 9/07/1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. De wetge
ver heeft aan de mutualiteit, dewelke aanvankelijk enkel over een subrogatierecht be
schikte, een eigen recht tot terugvordering toegekend in de gevallen bedoeld in ar
tikel 50 (thans artikel80) van de wet van 9/07/1975 waarbij er in dit artikel verwezen 
wordt naar de omvang en de voorwaarden door de Koning bepaald. Aldus staat vast 
dat het eigen recht tot terugvordering van de mutualiteit slechts wordt toegekend in
dien, en in de mate, waarin de benadeelde zelf t.o.v. het Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds rechten kon laten gelden (zie art. 17 K.B. van 16/12/1981). Door de com
binatie van de artikelen 136 ZIV-wet en artikel50 (thans artikel80) wet 9/07/1975, 
is de bepaling van het eigen recht tot terugvordering, met onmiddellijk daaraan ge
koppeld haar beperking, volledig verenigbaar. In tegenstelling met wat de burger
lijke partij beweert, worden bovenvermelde wetsbepalingen niet geschonden en wor
den er geen voorwaarden aan toegevoegd. Het is duidelijk dat de wetgever, door het 
invoeren van het eigen recht tot terugvordering, aan de mutualiteit de mogelijk
heid heeft geboden om de uitgaven dewelke zij aan de verzekerden-benadeelden heeft 
uitbetaald, terug te vorderen. De eerste rechter heeft dan ook zeer terecht opge
merkt dat het geenszins de bedoeling van de wetgever kan geweest zijn om aan de mu
tualiteit, door het invoeren van het eigen recht, meer rechten toe te kennen dan haar 
verzekerde zelf. Trouwens ook het Hofvan Cassatie is formeel op dit punt door te stel
len dat : "De omstandigheid dat de verzekeringsinstelling voor geneeskundige ver
zorging en uitkeringen, van het haar door de Ziektewet toegekend eigen recht te
gen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds gebruik maakt, kan de verplichtingen 
van dat fonds niet verzwaren vergeleken met de verplichtingen die dat fonds zou heb
ben indien de benadeelde zelfvergoeding van haar schade zou vorderen (Cass. 29/ 
09/1995, R.W. 1996-97, 12)". Deze vordering werd dus door de eerste rechter terecht 
ongegrond verklaard" (vonnis pp. 2-3), 

terwijl, de feitenrechter vaststelde en door de niet-bestreden strafrechtelijke be
slissing van de eerste rechter vaststond (1) dat de heer Vanderschueren als bestuur
der van een personenwagen een verkeersongeval veroorzaakte waarbij de heer B. lets
els opliep, (2) dat het door de heer V. bestuurde voertuig niet geldig verzekerd was; 
overeenkomstig het toenmalig artikel 76quater, § 2, laatste lid, van de wet van 9 au
gustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzeke
ring voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, thans artikel136, § 2, laatste lid, 
van de bij koninklijk besluit van 14 juli 1994 gecoiirdineerde wet betreffende de ver
plichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, de verzekerings
instelling een eigen recht van terugvordering heeft van de verleende prestaties te
genover het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds bedoeld in artikel 49 van de wet 
van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, in de geval
len bedoeld bij artikel50 van diezelfde wet; overeenkomstig artikel49, § 2, (thans 79, 
§ 2) van genoemde wet van 9 juli 1975, de Koning onder de door hem bepaalde voor
waarden een Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds toelaat met als opdracht de 
schade te vergoeden door een motorrijtuig veroorzaakt in de bij artikel 50 (thans 80) 
vermelde gevallen; artikel 50, inzonderheid § 1, eerste lid, 2° (thans 80, § 1, eerste lid, 
2°) (in) een vergoedingsplicht voorziet lastens het Gemeenschappelijk Waarborg
fonds voor de schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels die door een motorrijtuig 
zijn veroorzaakt wanneer geen enkele verzekeringsonderneming tot die vergoeding ver
plicht is omdat de verzekeringsplicht niet nageleefd werd; eiser aldus over een ei
gen recht van terugvordering lastens het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds be
schikt voor de verleende prestaties; de omstandigheid dat luidens het tweede lid van 
artikel 50, § 1 (thans 80, § 1) van bedoelde wet van 9 juli 1975 de omvang en de voor
waarden tot toekenning van het recht van de benadeelde op vergoeding las tens het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, door de Koning worden bepaald, geen af
breuk doet aan het eigen recht van terugvordering van de verzekeringsinstelling, die 
niet optreedt als benadeelde, noch als gesubrogeerde in de rechten van de bena
deelde; aldus ten aanzien van eiser geen toepassing kan worden gemaakt van de 
uitsluitingsgrond (bepaald) in artikel17, § 1, 2°, juncto 3°, omdat het ongeval werd 
veroorzaakt door een niet-verzekerd voertuig toebehorend aan de vennootschap waar
van slachtoffer Baert de zaakvoerder was; de omstandigheid dat de uitoefening van 
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het eigen recht van de verzekeringsinstelling jegens het Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds de verplichtingen van dat fonds niet kan verzwaren vergeleken met de 
verplichtingen die dat fonds zou hebben indien de benadeelde zelf vergoeding van zijn 
schade zou vorderen, niet betekent dat de eventuele uitsluitingsgronden die speci
fiek gelden voor de vordering van de benadeelde lastens het fonds, tegenstelbaar zou
den zijn aan de verzekeringsinstelling die over een eigen recht beschikt, 

zodat de correctionele rechtbank niet wettig eisers vordering lastens het Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds kon afwijzen (schending van alle in de aanhef van 
het middel aangehaalde wetsbepalingen) : 

Overwegende dat artikel 76quater, § 2, laatste lid, van de ZIV-wet van 9 
augustus 1963, thans artikel 136, § 2, achtste lid, ZIV-wet zoals bekrach
tigd bij wet van 9 januari 1995, aan de verzekeringsinstelling een eigen recht 
van terugvordering van de verleende prestaties verleent tegenover het Ge
meenschappelijk Motorwaarborgfonds bedoeld in artikel 49 van de wet van 
9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen in de ge
vallen bedoeld bij artikel 50 van diezelfde wet, thans ingevolge het konink
lijk besluit van 12 augustus 1994, respectievelijk de artikelen 79 en 80; 

Overwegende dat het huidige artikel 79, § 2, van de wet betreffende de con
trole der verzekeringsondernemingen de Koning de bevoegdheid geeft, on
der de voorwaarden die Hij bepaalt, een Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds toe te laten met als opdracht de schade te vergoeden door een 
motorrijtuig veroorzaakt in de bij het huidige artikel 80 vermelde geval
len; dat dit artikel 80, § 1, de gevallen aangeeft waarin elke benadeelde van 
het vermelde fonds de vergoeding kan verkrijgen van de schade voort
vloeiende uit lichamelijke letsels die door een motorrijtuig zijn veroor
zaakt; 

Dat het huidige artikel 80, § 1, voorlaatste lid, van de wet betreffende de 
controle der verzekeringsondernemingen de Koning de bevoegdheid geeft om 
de voorwaarden tot toekenning van het recht op vergoeding te bepalen; dat 
dit gebeurde bij koninklijk besluit van 16 december 1981, waarvan artikel 
17 de gevallen opsomt waarin het fonds niet tot vergoeding is gehouden; 

Overwegende dat uit deze bepalingen volgt dat de verzekeringsinstelling 
een eigen recht van terugvordering bezit in dezelfde gevallen en in de
zelfde mate als de benadeelde een recht van vergoeding ten laste van het fonds 
heeft; 

Overwegende dat het vonnis op grond van de in het middel vermelde vast
stellingen wettig vermag eisers vordering ten laste van verweerder af te wij
zen; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

Om die redenen, trekt in het arrest, op 12 januari 1999 door het Hof ge
wezen in de zaak P.97.1406.N., en doet opnieuw uitspraak over de voorzie
ning; verwerpt de voorziening; beveelt dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ingetrokken arrest; laat de kosten van het 
verzoek tot intrekking ten laste van de Staat; veroordeelt eiser in de kos
ten van de voorziening. 

10 oktober 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Biitzler en De Gryse. 
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Nr. 535 

2e KAMER- 10 oktober 2000 

1 o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN
GEWETTIGDE VERDENKING- CORRECTIONELE RECRTBANK- ONPARTIJDIGREID EN OBJEC
TIVITEIT- RECRTSTREEKSE DAGVAARDING- ROEDANIGREID VAN RET SLACRTOFFER
SLACRTOFFER IS SUBSTITUUT-PROCUREUR DES KONINGS IN EEN ANDER GERECRTELIJK AR
RONDISSEMENT. 

2o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN
GEWETTIGDE VERDENKING- CORRECTIONELE RECRTBANK- ONPARTIJDIGREID EN OBJEC
TIVITEIT- RECRTSTREEKSE DAGVAARDING- ROEDANIGREID VAN RET SLACRTOFFER
SLACRTOFFER IS ZOON VAN DE BEVOEGDE PROCUREUR DES KONINGS. 

1 o en 2° Zo het de rechter, bij wie de zaak aanhangig wordt gemaakt, niet toekomt om 
gewettigde verdenking omtrent zichzelf op te werpen of vast te stellen, kunnen de door 
hem aangevoerde overwegingen betreffende de hoedanigheid van het slachtoffer als 
substituut-procureur des Konings in een aangrenzend gerechtelijk arrondissement en 
als zoon van de bevoegde procureur des Konings, een gewettigde verdenking recht
vaardigen, zodat het op deze gronden berustende verzoek tot onttrekking van de zaak 
aan de rechtbank, voor dewelke beklaagde rechtstreeks werd gedagvaard, niet ken
nelijk onontvankelijk is (1). (Artt. 542, 544 en 545 Sv.) 

(PROCURE DR DES KONINGS BIJ DE RECRTBANK VAN EERSTE AANLEG TE TONGEREN INZAKE V .. ) 

ARREST 

(A.R. P.00.1352.N) 

HET HOF; - Gelet op eisers verzoekschrift dat aan dit arrest is ge
hecht en daarvan deel uitmaakt; 

Overwegende dat beklaagde V. in de volgende zaken rechtstreeks is ge
dagvaard voor de Correctionele Rechtbank te Tongeren : 

- notitienummer 43/5334/98 wegens te Bilzen op 13 december 1998 op
zettelijke slagen en verwondingen te hebben toegebracht aan K.; 

- notitienummer 43/1583/99 wegens te Bilzen op 24 april 1998 opzette
lijke slagen en verwondingen te hebben toegebracht aan B.; 

Dat de Correctionele Rechtbank te Tongeren in eenzelfde bij verstek ge
wezen vonnis van 25 juni 2000 oordeelt dat B. substituut-procureur des Ko
nings te Hasselt en tevens zoon van de procureur des Konings te Tonge
ren is, dat deze omstandigheid van die aard is dat zij bij andere partijen of 
derden gewettigde verdenking kan doen ontstaan te hunnen opzichte en dat 
de feiten van de beide zaken samenhangend lijken te zijn; dat ze op die grond 
beide zaken terug naar het parket verwijst om te handelen als naar recht; 

Overwegende dat verzoeker, na dit vonnis, verzoekt om onttrekking van 
de vermelde zaken aan de Correctionele Rechtbank te Tongeren en verwij
zing naar een andere rechtbank; 

(1) Zie Cass., 22 juni 1999, A.R. P.99.0899.N, nr. 385. 
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Overwegende dat, zo het de rechter bij wie de zaak aanhangig wordt ge
maakt, niet toekomt om gewettigde verdenking omtrent zichzelf op te wer
pen of vast te stellen, de door de Correctionele Rechtbank te Tongeren aan
gevoerde overwegingen een gewettigde verdenking kunnen rechtvaardigen, 
zodat het op deze gronden berustende verzoek van eiser niet kennelijk on
ontvankelijk is; 

Om die redenen, gelet op de artikelen 542, 544 en 545 Wetboek van Straf
vordering, beveelt : 1 o dat van dit arrest, het verzoekschrift en de bijge
voegde stukken mededeling wordt gedaan aan de voorzitter van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Tongeren, ten einde, binnen de maand na datum 
van dit arrest en na overleg met de leden van de rechtbank, een verkla
ring onderaan op de uitgifte van het arrest op te stellen; 2° dat van dit ar
rest, het verzoekschrift en de bijgevoegde stukken mededeling wordt ge
daan aan de beklaagde V. met de vermelding dat de termijn voor neerlegging 
van zijn conclusie ter griffie van het Hofwordt bepaald op een maand na da
tum van dit arrest en de zaak voor verschijning gesteld wordt op de zit
ting van 14 november 2000 te 9.30 uur van deze kamer van het Hof; 3o dat 
raadsheer Luc Huybrechts wordt aangewezen om op de voormelde zitting ver
slag uit te brengen; houdt de beslissing over de kosten aan. 

10 oktober 2000 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat
generaal. 

Nr. 536 

2e KAMER - 11 oktober 2000 

1 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- SCHADE - BEOORDELINGS
BEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM- PEILDATUM- BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID 
- MORELE SCHADE- VASTSTAANDE SCHADE DIE KAN WORDEN GERAAMD- FORFAITAIRE VER
GOEDING- CONSOLIDATIEDATUM- COMPENSATOIRE INTEREST. 

2° INTERESTEN - COMPENSATOIRE INTERESTEN- BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKT
HEID- MORELE SCHADE- VASTSTAANDE SCHADE DIE KAN WORDEN GERAAMD- FORFAITAIRE 
VERGOEDING- CONSOLIDATIEDATUM. 

1 o en 2° De rechter die oordeelt dat de morele schade t.g. v. de blijvende arbeidsonge
schiktheid van het slachtoffer een vaststaande schade was die in haar geheel kon wor
den geraamd, en, bijgevolg, vanaf de consolidatiedatum kon worden hersteld, kan, 
zonder de artt. 1382 en 1383 B. W te schenden, aan het slachtoffer, met het oog op het 
volledig herstel van die schade en ter compensatie van de uitgestelde betaling van 
de vergoeding, met ingang van die datum compensatoire interest toekennen op het 
volledige, forfaitair vastgestelde, bedrag (1). (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

(1) Cass., 13 sept. 2000, A.R. P.99.1485.F, nr. 464, met concl. O.M., A.R. P.00.0204.F, nr. 465, en 
5 okt. 2000, A.R. C.98.0558.F, nr. 522. 
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(D ... T.W ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.99.1658.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 14 oktober 1999 in ho
ger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te B.; 

Over het enige middel : schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burger
lijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis beslist "dat wijlen J.W., de vader van de huidige ver
weerders, slechts een morele schade had geleden ten gevolge van de invaliditeit van 
25 pet. die hij naar aanleiding van het litigieuze ongeval had opgelopen en dat die 
schade zou worden hersteld door een vergoeding die forfaitair werd vastgesteld op 
500.000 frank, en vervolgens met bevestiging van het vonnis van de eerste rechter, ei
seres veroordeelt om op dat bedrag van 500.000 frank compensatoire interest te be
talen met ingang van 18 januari 1995", d.i. vanaf de consolidatie van de letsels; 

en doordat het aldus beslist heeft, hoewel het had vastgesteld (cf. het bestreden von
nis, blz. 13, laatste paragraaf) dat wijlen J.W. "gedurende 631 dagen", dus in feite tot 
aan zijn overlijden, onder die invaliditeit heeft geleden, 

terwijl de rechter die compensatoire interest vanaf de consolidatiedatum toekent op 
het totaalbedrag van de vergoeding tot herstel van een morele schade ten gevolge van 
een blijvende arbeidsongeschiktheid - een vergoeding tot herstel van een schade die 
zich, volgens zijn beoordeling in feite, vanaf die datum geleidelijk heeft voorgedaan 
-, die interest toekent voor een periode die aan de schade voorafgaat en aldus een ver
goeding voor niet geleden schade toekent (schending van de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek): 

Overwegende dat het vonnis de verweerders een forfaitair vastgestelde ver
goeding van vijfhonderdduizend frank toekent tot herstel van de morele 
schade die geleden werd ten gevolge van de invaliditeit die het slachtoffer 
geleden heeft vanaf de datum van de consolidatie van de letsels tot aan zijn 
overlijden; 

Overwegende dat, hoewel de morele schade ten gevolge van een blij
vende arbeidsongeschiktheid geleidelijk wordt geleden, de appelrechters heb
ben kunnen beslissen dat die schade een vaststaande schade was die, in haar 
geheel kon worden geraamd, en, derhalve, vanaf de consolidatiedatum kan 
worden geraamd; dat zij, bijgevolg, met het oog op het volledig herstel van 
die schade en ter compensatie van de uitgestelde betaling van de vergoe
ding, zonder de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek te schen
den, met ingang van die datum compensatoire interest hebben kunnen toe
kennen op het volledige, forfaitair vastgestelde, bedrag; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

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

11 oktober 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. De Bruyn en Houtekier. 
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Nr. 537 

2e KAMER - 11 oktober 2000 

CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN- BELANG- CONCLUSIE VAN EEN ANDERE PARTIJ 
- GEBREK AAN ANTWOORD - ONTV ANKELIJKHEID. 

Een partij mag, in de regel, een gebrek aan antwoord op de conclusie van een andere 
partij aanvoeren, indien de berechting van de door die conclusie opgeworpen be
twisting belang heeft voor het geschil tussen haarzelf en de andere partijen; het mid
del afgeleid uit dat gebrek aan antwoord wordt evenwel niet aangenomen indien het 
Hof vaststelt dat de rechter niet op die conclusie hoefde te antwoorden (1). 

(GENERAL! BELGIUM N.V T. VLAAMS GEWEST E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.0462.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 10 februari 2000 gewe
zen door het Hof van Beroep te Brussel; 

I. Op de voorziening van de naamloze vennootschap G. B. : 

F. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de door ei
seres tegen verweerster, de naamloze vennootschap C. U. B., ingestelde bur
gerlijke rechtsvordering over de omvang van de schade : 

Over het tweede middel, dat is aangevoerd in de memorie van eiseres, waar
van een eensluidend afschrift aan dit arrest is gehecht : 

Overwegende dat een partij, in de regel, een gebrek aan antwoord op de 
conclusie van een andere partij mag aanvoeren, indien de berechting van de 
door die conclusie opgeworpen betwisting belang heeft voor het geschil tus
sen haarzelf en de andere partijen; dat die mogelijkheid evenwel niet be
staat wanneer de rechter niet op die conclusie hoefde te antwoorden; 

Overwegende dat de appelrechters het Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds buiten het geding hebben gesteld, op grand dat het onge
val door eiseres was gedekt in haar hoedanigheid van verzekeraar van de bur
gerlijke aansprakelijkheid van het voertuig dat het ongeval had veroorzaakt, 
zodat zij niet hoefden te antwoorden op het verweer dat het Gemeenschap
pelijk Motorwaarborgfonds in zijn conclusie had uiteengezet met betrek
king tot de omvang van de schade, aangezien dat subsidiair aangevoerde ver
weer doelloos was geworden; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

Om die redenen, ( ... ); veroordeelt elke eiseres in de kosten van haar voor
ziening. 

(1) Cass., 13 dec. 1984, A.R. 6927-7047, nr. 235; 26 jan. 1993, A.R. 5969, nr. 55; 20 juni 1995, 
A.R. P.95.0167.N, nr. 318. 
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11 oktober 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Fettweis - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Kirkpatrick. 

Nr. 538 

29 KAMER - 11 oktober 2000 

1 o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- AFSTAND- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
AFSTAND DIE DOOR DWALING IS AANGETAST- GEVOLG. 

2° VERZEKERING- W.A.M.-VERZEKERING- BENADEELDE- RECHTSTREEKSE RECHTS
VORDERING- EIGEN RECHT TEGEN DE VERZEKERAAR VAN DE VEROORZAKER VAN HET ON
GEVAL- UITOEFENING- VOORWAARDEN. 

3° CASSATIE- VERNIETIGING. OMVANG- STRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING- TUSSENKOMENDE PARTIJ- ONBEPERKTE VOORZIENING- BESLISSING OVER HET BE
GINSEL VAN DE TUSSENKOMST- CASSATIE- UITBREIDING- GEEN EINDBESLISSING- OM
VANG VAN DE SCHADE. 

4 o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP 
KAN OF MOET WORDEN INGESTELD- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- TUSSENKOMENDE 
PARTIJ- GEEN GEDING VOOR DE BODEMRECHTER TUSSEN ElSER EN VERWEERDER- GEENVER
OORDELING VAN DE ENE PARTIJ TEN VOORDELE VAN DE ANDERE- ONTVANKELIJKHEID. 

5° CASSATIE- VERNIETIGING. OMVANG- STRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING- TUSSENKOMENDE PARTIJ- CASSATIEBEROEP VAN DE VERZEKERAAR VAN DE BE
KLAAGDE- BESLISSING OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN HET SLACHTOFFER
CASSATIE - UITBREIDING - BESLISSING DIE HET GEMEENSCHAPPELIJK MOTOR
WAARBORGFONDS BUITEN HET GEDING STELT -AFZONDERLIJK BESCHIKKEND T.A.V DEVER
NIETIGING. 

6° CASSATIE- BINDENDVERKLARING- STRAFZAKEN- VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN PAR
TIJ- VOORZIENING TEGEN DE BEKLAAGDE - GEEN GEDING TUSSEN HEN NOCH VEROORDE
LING- BETEKENING VAN DE VOORZIENING AAN DE BEKLAAGDE - GEVOLG. 

1 o Wanneer een partij cassatieberoep heeft ingesteld en van haar voorziening af
stand doet zonder te berusten, op grand dat de beslissing waartegen cassatie
beroep werd ingesteld geen eindbeslissing in de zin van art. 416 Sv. is, verleent het 
Hof geen akte van die afstand, als het oordeelt dat de bestreden beslissing een eind
beslissing is (1). (Art. 416 Sv.) 

2° Het eigen recht van de benadeelde tegen de verzekeraar van de veroorzaker van een 
ongeval is ondergeschikt aan het bestaan van een verzekering op het ogenblik van het 
ongeval (2). (Art. 12, eerste lid, W.A.M.-wet.) 

3° De vernietiging, op de onbeperkte voorziening van de vrijwillig tussengekomen par
tij, van de beslissing over het beginsel van haar tussenkomst, brengt de vernieti
ging mee van de niet definitieve beslissing over de omvang van de schade van de bur
gerlijke partij, die het gevolg is van de eerstgenoemde beslissing. 

(1) Cass., 24 maart 1999, A.R. P.98.1447.F, nr. 176. 

(2) Zie Cass., 26 april1990, A.R. 8309, nr. 501, met concl. adv.-gen. Janssens de Bisthoven, in 
Bull. en Pas., I, 1989-90, nr. 501; 22 okt. 1999, A.R. P.98.0150.F, nr. 555. 
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4 o Het cassatieberoep is niet ontvankelijk, wanneer er tussen eiser en verweerder geen 
geding is aangegaan voor de bodemrechter en de ene partij niet is veroordeeld ten voor· 
dele van de andere (3). 

5o Wanneer, op het cassatieberoep van de verzekeraar van de beklaagde, vrijwillig tussen
gekomen partij, de beslissingen op de door het slachtoffer van het ongeval tegen hem 
ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen vernietigd worden, strekt de vernietiging zich 
uit tot de beslissing op de door het slachtoffer tegen het Gemeenschappelijk Motor· 
waarborgfonds ingestelde burgerlijke rechtsvordering, op grand waarvan laatstge
noemde buiten het geding is gesteld, aangezien geen van de bij de zaak betrokken par
tijen tegen die laatstgenoemde beslissing een ontvankelijk cassatieberoep kon instellen 
en die beslissing, wat de vernietiging betreft, geen afzonderlijke beschikking vormt 
(4). 

6° De betekening aan de beklaagde van de voorziening die door de voor het straf
gerecht vrijwillig tussengekomen partij is ingesteld, geldt als een oproeping tot bindend
verklaring van het arrest (5). 

(GAN BELGIUM N.V. T. K. .. E.A.) 

ARREST (uertaling) 

(A.R. P.00.0576.F) 

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 1 maart 2000 gewezen door 
het Hof van Beroep te B.; 

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de door ei
seres tegen verweerder V.R.C. gerichte burgerlijke rechtsvordering, met name : 

1. die welke uitspraak doet over het beginsel van de verplichting van ei
seres om de schade van verweerder te vergoeden : 

Overwegende dat eiseres afstand doet van haar voorziening, op grond dat 
de beslissing geen eindbeslissing is in de zin van artikel416 van het Wet
hoek van Stra:!Vordering; dat die afstand aangetast is door dwaling, aange
zien die beslissing, door uitspraak te doen over de verplichting voor eise
res om in de hoedanigheid van verzekeraar tussen te komen om de schade 
aan verweerder te vergoeden, uitspraak doet "over het beginsel van aan
sprakelijkheid" in de zin van het voormelde artikel 416; 

Dat er geen grond bestaat om akte van die afstand te verlenen; 

Over het tweede middel : schending van de artikelen 12, eerste lid, en 14, § 2, van 
de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzeke
ring inzake motorrijtuigen, 

doordat het beroepen arrest eiseres, in solidum met de eerste verweerder, veroor
deeld heeft om aan de tweede verweerder een provisioneel bedrag van 139.912 frank 
te betalen, met de compensatoire interest vanaf 16 oktober 1992, en, nadien, met de 
gerechtelijke interest, op grond : " ... dat, hoewel C.M. de voorschriften met betrek
king tot het uitvaardigen van groene kaarten niet he eft nageleefd en het risico heeft 
genomen een groene kaart op naam van de beklaagde op te maken die geldig was van 
16 oktober 1992 tot 16 november 1992, zonder het advies in te winnen van de naam
loze vennootschap Gan Belgium, en hoewel hij door het vonnis van 30 mei 1996 van 
de correctionele rechtbank is veroordeeld wegens valsheid in geschriften, doordat hij 

(3) Cass., 15 okt. 1997, A.R. P.97.0899.F, en 12 nov. 1997, A.R. P.97.0819, nrs. 407 en 470. 

(4) Cass., 11 maart 1987, A.R. 5412, nr. 411. 

(5) Cass., 12 nov. 1997, A.R. P.97.0819.F, nr. 470. 
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de voormelde groene kaart heeft opgemaakt en daarvan gebruik heeft gemaakt in de 
wetenschap dat ze vals was, de door C.M. gepleegde fout en misdrijven de be
klaagde geen schade kon berokkenen; ... ; dat de beklaagde niet op de hoogte was van 
de handelwijze van C.M.; dat (laatstgenoemde) immers heeft verklaard: enz ... "; 

terwijl het eigen recht dat artikel12, eerste lid, van de wet van 21 november 1989 
op "de verplichte autoverzekering" aan de benadeelde (te dezen, de tweede verweer
der) toekent tegen de verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval (de eerste ver
weerder), alsook het recht om de betrokken verzekeraar voor de strafrechter te bren
gen (artikel 14, § 2) ondergeschikt zijn aan het bestaan van een verzekerings
overeenkomst die het litigieuze risico dekt; het arrest, te dezen, uitdrukkelijk heeft 
vastgesteld dat de voorlopige groene kaart die aan de eerste verweerder is toege
kend en zijn aansprakelijkheid dekt van 16 oktober 1992 tot 16 november 1992, een 
valsheid was en dat de makelaar die de voormelde kaart heeft uitgereikt, strafrech
telijk is veroordeeld wegens valsheid in geschriften; hieruit kan worden afgeleid dat 
er op de datum van het litigieuze ongeval, d.i. op 16 oktober 1992, geen verzekerings
overeenkomst bestond die de aansprakelijkheid van de eerste verweerder dekte en de 
tweede verweerder, derhalve, geen enkel eigen recht tegen eiseres kon laten gelden; 
het arrest, door de rechtsvordering van de tweede verweerder tegen eiseres toe te wij
zen en haar tot vergoeding van de schade van de tweede verweerder te veroordelen, 
de artikelen 12 en 14 van de in het middel aangehaalde wet van 21 november 1989 
schendt: 

Overwegende dat het eigen recht dat artikel 12, eerste lid, van de wet van 
21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzeke
ring inzake motorrijtuigen, aan de benadeelde toekent tegen de verzeke
raar van de veroorzaker van een ongeval, ondergeschikt is aan het be
staan van een verzekering op het ogenblik van het ongeval; 

Overwegende dat de appelrechters, door eiseres, met toepassing van het 
voormelde artikel 12, eerste lid, te veroordelen verweerder te vergoeden, na 
te hebben vastgesteld "dat het litigieuze ongeval zich heeft voorgedaan (op 
16 oktober 1992) om ofrond 2 uur 's ochtends", dat de groene kaart "door 
verzekeringsmakelaar C.M. is uitgereikt op 16 oktober 1992 rand 18 uur" en 
dat laatstgenoemde "door het vonnis van de correctionele rechtbank van 30 
mei 1996 is veroordeeld wegens valsheid, doordat hij de voormelde groene 
kaart heeft opgemaakt en daarvan gebruik heeft gemaakt in de weten
schap dat ze vals was", niet wettig hebben beslist dat verweerder J.-P.K. op 
het ogenblik van het ongeval gedekt was; 

Dat het middel gegrond is; 
2. die waarbij uitspraak wordt gedaan over de omvang van verweerders 

schade: 
Overwegende dat eiseres afstand doet van haar voorziening; 
Overwegende dat, niettegenstaande die afstand die niet geldt als berus

ting, de vernietiging, op de onbeperkte voorziening van eiseres, van de be
slissing over het beginsel van haar tussenkomst, de vernietiging mee
brengt van de niet definitieve beslissing over de omvang van verweerders 
schade, die het gevolg is van de eerstgenoemde beslissing; 

B. In zoverre de voorziening gericht is tegen verweerder, het Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds : 

Overwegende dat tussen eiseres en verweerder geen geding is aange
gaan voor de bodemrechter en het arrest ten laste van eiseres geen enkele 
veroordeling uitspreekt ten voordele van verweerder; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk is; 
Overwegende, evenwel, dat de vernietiging van de beslissingen op de door 

V.R.C. tegen eiseres ingestelde burgerlijke rechtsvordering zich uitstrekt tot 
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de beslissing op de door laatstgenoemde tegen het Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds ingestelde burgerlijke rechtsvordering, op grond waarvan 
laatstgenoemde buiten het geding is gesteld, aangezien geen van de bij de 
zaak betrokken partijen tegen die laatstgenoemde beslissing een ontvan
kelijk cassatieberoep kon instellen en die beslissing, derhalve, wat de ver
nietiging betreft, geen afzonderlijke beschikking vormt; 

C. In zoverre de voorziening gericht is tegen de verweerder J.-P.K. : 

Overwegende dat er tussen eiser en verweerster geen geding is aange
gaan voor de bodemrechter en het arrest ten laste van verweerster geen ver
oordeling uitspreekt ten voordele van eiser; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk is; 

Overwegende, evenwel, dat de betekening van de voorziening aan de be
klaagde geldt als een oproeping tot bindendverklaring van het arrest; dat die 
vordering, wegens de hierna uit te spreken vernietiging, moet worden aan
genomen; 

Om die redenen, zonder dat er grond bestaat tot onderzoek van het eer
ste, door eiseres aangevoerde middel, dat niet kan leiden tot ruimere cas
satie, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de 
door VR.C. tegen eiseres en tegen het Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen; verwerpt de voor
ziening voor het overige; verklaart dit arrest bindend aan verweerder 
J.-P. K.; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiseres in een vierde van 
de kosten van haar voorziening, de tweede verweerder in de helft van die kos
ten en de derde verweerder in het overige vierde; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van Beroep te L. 

11 oktober 2000 - 28 kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Fettweis - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal - Advocaat : mr. De Bruyn. 

Nr. 539 

28 KAMER - 11 oktober 2000 

VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- CORRECTIONELE RECH
TER OF POLITIERECHTER- BEHANDELING VAN DE ZAAK- ORDE VAN DE DEBATTEN- BE
KLAAGDE- MOGELIJKHEID VOOR DE BEKLAAGDE OM HET LAATSTE AAN HET WOORD TE KO
MEN- VOORWAARDE. 

De correctionele rechter of de politierechter moet de beklaagde alleen als laatste aan het 
woord laten, als deze dat heeft gevraagd (1). (Artt. 153, 190 en 210 Sv.) 

(1) Cass., 11 maart 1986, A.R. 223, nr. 442. 
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(L ... T. B ... E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.0682.F) 

RET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 16 maart 2000 in hager 
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te V.; 

I. Op de voorziening van eiser, beklaagde : 

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

Over het tweede middel : 
Overwegende dat de in artikel 335, derde lid, van het Wetboek van Straf

vordering, bepaalde verplichting om de beschuldigde of zijn raadsman als laat
ste aan het woord te laten, niet van toepassing is in correctionele of poli
tiezaken; 

Dat de artikelen 153, 190 en 210 van dat wetboek de rechter de beklaag
den aileen als laatste aan het woord moet laten, als die dat hebben ge
vraagd; dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt 
dat een dergelijke vraag aan de appelrechters is gericht; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

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

11 oktober 2000 - ze kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. T. Garot, Verviers; Vanderweckene, Luik. 

Nr. 540 

ze KAMER - 11 oktober 2000 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE- STRAF
ZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- KAMER VAN INBE
SCHULDIGINGSTELLING- MID DEL UITEENGEZET IN DE SCHRIFTELIJKE VORDERING VAN DE 
PROCUREUR-GENERAAL- GEVOLG. 

zo ONDERZOEKSGERECHTEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- MIDDEL UIT
EENGEZET IN DE SCHRIFTELIJKE VORDERING VAN DE PROCUREUR-GENERAAL- MOTIVE
RING- GEVOLG. 

3° ONDERZOEKSGERECHTEN- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING- VOLDOENDE BE
ZWAREN- BEOORDELING- MOTIVERING. 
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1 o en 2° Aangezien de schriftelijke vordering van de procureur-generaal geen conclu
sie is, hoeft de kamer van inbeschuldigingstelling niet erop te antwoorden (1). 

3° De onderzoeksgerechten oordelen in feite of er al dan niet voldoende bezwaren be
staan (2); geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor om, bij gebrek aan conclu
sies, aan te geven waarom er onvoldoende bezwaren bestaan, aangezien de wetge
ver, wat dat betreft, zich heeft verlaten op het oordeel van de leden van die gerechten. 

(NEW MOTOR COMPANY B.V.B.A. T. L ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.0727.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 april 2000 gewezen door 
de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te L.; 

Over het tweede middel : 
Overwegende dat het middel faalt naar recht, in zoverre het de scherr

ding aanvoert van artikel 149 van de Grondwet, dat niet van toepassing is 
op de onderzoeksgerechten die de rechtspleging regelen; 

Overwegende, voor het overige, dat de kamer van inbeschuldigingstel
ling, door te overwegen "dat het onderzoek van het dossier niet toelaat te be
sluiten dater tegen (verweerder) voldoende bezwaren bestaan omtrent zijn 
schuld aan de in de vordering opgesomde telastleggingen", haar beslissing 
tot buitenvervolgingstelling regelmatig met redenen heeft omkleed; 

Dat het middel, wat dat betreft, niet kan worden aangenomen; 
Over het derde middel : 
Overwegende dat de appelrechters niet dienden te antwoorden op de in het 

middel bedoelde vordering, die geen conclusie is; 
Overwegende, voor het overige, dat uit de stukken waarop het Hof ver

mag acht te slaan, niet blijkt dat eiseres conclusie heeft genomen voor de ka
mer van inbeschuldigingstelling, terwijl de appelrechters niet dienden te ant
woorden op de conclusies die voor de eerste rechter zijn neergelegd maar hen 
niet opnieuw zijn overgelegd; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 
Over het eerste middel : 
Overwegende dat de onderzoeksgerechten in feite oordelen of er al dan niet 

voldoende bezwaren bestaan; 
Dat het middel niet ontvankelijk is, in zoverre het onderzoek ervan een on

derzoek van feitelijke gegevens vereist, waarvoor het Hof niet bevoegd is; 
Overwegende, voor het overige, dat geen enkele wettelijke bepaling voor

schrijft te vermelden waarom de bezwaren ontoereikend worden geacht, aan
gezien de wetgever, wat dat betreft, zich heeft verlaten op het oordeel van 

(1) Zie Cass.,.5 jan 1983, A.R. 2652, nr. 260 (rechtstreekse dagvaarding van de benadeelde par
tij) en 16 juni 1999, A.R. P.98.1363.F, nr. 363 (akte van verzet); over het schriftelijk karakter van 
de vordering van de proc.-gen. in de rechtspleging voor de kamer van inbeschuldigingstelling, zie 
de artt. 135, 217, 224 en 234 Sv., alsook R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, 2e uitg., 
1999, blz. 290, nr. 630. 

(2) Cass., 13 okt. 1981, A.R. 6489 (A. C., 1981-82, nr. 109). 
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de leden van die gerechten; dat de kamer van inbeschuldigingstelling, bij ge
brek aan conclusies, zijn beslissing tot buitenvervolgingstelling uit hoofde van 
valsheid en gebruik van valse stukken naar recht heeft verantwoord, zon
der dat zij in het arrest naar elk bestanddeel van die misdrijven diende te 
verwijzen; 

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; 

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

11 oktober 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Close - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal - Advocaat : mr. P. Melen, Luik. 

Nr. 541 

2e KAMER - 11 oktober 2000 

1 o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- VORMEN- VORM EN TERMIJN VOOR MEMORIES EN 
STUKKEN- VOORZIENING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE- VERTRAGING BIJ DE OVER
ZENDING VAN HET DOSSIER- WETSSCHENDING TE WIJTEN AAN ElSER- ONDERZOEK VAN EI
SERS MEMORIE DOOR HET HOF- GEVOLG. 

2° WEGVERKEER- INSCHRIJVING VAN VOERTUIGEN- VRIJSTELLING- BEGRIP. 

1 o Het Hof kan geen acht slaan op de memorie van het O.M., eiser tot cassatie, wan
neer het vaststelt dat de indiening van die memorie binnen de bij art. 420bis, tweede 
lid, Sv. bepaalde termijn het gevolg is van een door de eiser zelf begane schending 
van de wet; zulks is met name het geval wanneer de memorie te laat zou zijn inge
diend, indien eiser, overeenkomstig art. 424 Sv., het dossier onverwijld aan de 
procureur-generaal bij het Hof van Cassatie had overgezonden (1). (Artt. 420bis, 
tweede lid, 422, 423 en 424 Sv.) · 

2° Tot het verkeer in Belgie zonder voorafgaande inschrijving worden alleen toegela
ten de motorvoertuigen en de aanhangwagens die korte tijd in Belgie rijden, zon
der te zijn ingevoerd door er verblijvende personen en die voorzien zijn van een 
inschrijvingsteken, dat werd uitgereikt door de overheid van een bij art. 3, § 1, tweede 
lid, K.B. 31 december 1953 aangewezen ander land dan Belgie, alsmede van het daar
mee overeenkomend kenteken (2). (Art. 3, § 1, K.B. 31 dec. 1953.) 

(1) Cass., 25 sept. 1985, A.R. 4365, nr. 46; 26 juni 1991, A.R. 8994, nr. 558; 11 dec. 1996, A.R. 
P.96.1180.F, nr. 499. 

(2) Cass., 19 mei 1999, A.R. P.98.0970.F, nr. 291. 
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(PROCUREUR DES KONINGS TE C. T. B ... EN L ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.0781.F) 

Nr. 541 

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 17 december 1999 in ha
ger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te C.; 

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen ver
weerder VB. ingestelde strafvordering : 

Overwegende dat uit het samenlezen van de artikelen 422, 423 en 424 van 
het Wetboek van Strafvordering volgt dat eiser, na het verstrijken van een 
termijn van twintig dagen te rekenen van 29 december 1999, datum van de 
verklaring van cassatieberoep, het dossier onverwijld aan de procureur
generaal bij het Hof van Cassatie had moeten toezenden; 

Dat uit de processtukken blijkt dat eiser de toezending niet onverwijld heeft 
verricht, maar tot 16 mei 2000, dus meer dan twee maanden, gewacht heeft; 
dat de procureur-generaal het dossier samen met eisers memorie op 16 mei 
2000 ontvangen heeft; dat het dossier en de memorie op dezelfde dag aan de 
griffie zijn overgemaakt, en de griffier de zaak op die datum op de alge
mene rol heeft ingeschreven, overeenkomstig het vermelde artikel 424; 

Overwegende dat, hoewel die memorie op de griffie van het Hof is ont
vangen binnen de bij artikel 420 his, tweede lid, van het Wetboek van Straf
vordering, bepaalde termijn, uit de hiervoor uiteengezette omstandighe
den kan worden afgeleid dat de voormelde memorie laattijdig zou zijn 
ingediend, indien eiser zich had gedragen naar het bepaalde in artikel 424 
van dat wetboek; 

Overwegende dat het Hof geen acht kan slaan op die memorie, aange
zien het Hof vaststelt dat de neerlegging ervan binnen de wettelijke ter
mijn voortvloeit uit een wetsschending, die eiser zelf heeft begaan; 

Over het ambtshalve aangevoerde middel : schending van artikel 3, § 1, 
van het koninklijk besluit van 31 december 1953 houdende regeling no
pens de inschrijving van motorvoertuigen en aanhangwagens : 

Overwegende dat artikel 3, § 1, eerste lid, van dat koninklijk besluit van 
31 december 1953 bepaalt dat de motorvoertuigen en de aanhangwagens eerst 
tot het verkeer op de openbare weg toegelaten worden als zij op aanvraag en 
op naam van hun eigenaar vooraf zijn ingeschreven in het in artikel 2 van 
dat besluit bedoelde repertorium van de motorvoertuigen en de aanhang
wagens; dat de overtreding van dat reglement, dat genomen is ter uitvoe
ring van de gecotirdineerde wetten op de politie van het wegverkeer, straf
baar is uit hoofde van degene die het voertuig in het verkeer heeft gebracht, 
ook al is hij niet de eigenaar ervan; 

Overwegende dat het tweede lid van het voormeld artikel 3, § 1, een en
kele uitzondering hierop maakt, nl. de motorvoertuigen en de aanhangwa
gens die kortstondig in Belgie rijden zonder dat zij werden ingevoerd door 
er verblijvende personen, en die voorzien zijn van een inschrijvingsteken dat 
werd toegekend door de autoriteiten van een ander, in dat artikel bedoeld land 
dan Belgie, en van het overeenstemmende kenteken; 

Overwegende dat uit de samenlezing van het voormelde eerste en tweede 
lid blijkt dat, buiten het in het tweede lid bedoelde geval, geen enkel mo
torrijtuig tot het verkeer in Belgie wordt toegelaten, indien het niet 
voorafgaandelijk in Belgie is ingeschreven; 
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Overwegende dat de appelrechters, door de beklaagde vrij te spreken op 
de grand dat, luidens voormeld artikel 3, § 1, het aan de eigenaar van de voer
tuigen staat om het voertuig in te schrijven en dat dit op zijn aanvraag en 
op zijn naam moet geschieden, hun beslissing niet naar recht hebben ver
antwoord; 

B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing die verweerster, 
de naamloze vennootschap L., buiten het geding stelt: 

Overwegende dat de hierna uit te spreken vernietiging van de beslis
sing op de tegen verweerder, beklaagde, ingestelde strafVordering, de ver
nietiging meebrengt van de beslissing waarbij de burgerrechtelijk aanspra
kelijke verweerster buiten het geding wordt gesteld, en waartegen eiser een 
regelmatig cassatieberoep heeft ingesteld; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis; ver
oordeelt elke verweerder in de helft van de kosten; verwijst de zaak naar de / 
Correctionele Rechtbank te B., zitting houdende in hager beroep. 

11 oktober 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Close - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Kirkpatrick. 

Nr. 542 

2e KAMER - 11 oktober 2000 

1 o RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 8 - ARTI
KEL 8.2- RECHT OP EERBIEDIGING VAN HET PRIVE-LEVEN- INMENGING VAN HET OPEN
BAAR GEZAG- VOORWAARDEN- TELEFOONTAP. 

2° ONDERZOEKSRECHTER- 'IELEFOONTAP- VOORWAARDEN- ZWAARWICHTIGHEID VAN 
HET MISDRIJF. 

3° TELEGRAAF EN TELEFOON- ONDERZOEKSRECHTER- 'IELEFOONTAP- VOORWAAR
DEN- ZWAARWICHTIGHEID VAN HET MISDRIJF. 

4 o CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN- ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR FEITEN
RECHTER- CORRECTIONALISERING- VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN- GEEN GERECH
TELIJK VERLEDEN- VASTSTELLING- VONNISGERECHT- VROEGERE VEROORDELINGEN- FEI
TELIJK GEGEVEN- ONTV ANKELIJKHEID - BEVOEGDHEID VAN HET HOF. 

5° VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- CORRECTIONA
LISERING- VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN- GEEN GERECHTELIJK VERLEDEN- VAST
STELLING- VONNISGERECHT- CASSATIEMIDDEL- VROEGERE VEROORDELINGEN- FEITE
LIJK GEGEVEN- ONTVANKELIJKHEID- BEVOEGDHEID VAN HET HOF. 

6° STRAF- ALLERLEI- MOTIVERING- MAATREGEL UITGESPROKEN DOOR DE JEUGD
RECHTBANK- VERMELDING- GEVOLG. 

7° JEUGDBESCHERMING- MAATREGEL- STRAFRECHTER- MOTIVERING VAN DE STRAF 
- VERMELDING- GEVOLG. 
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1 a De overeenkomstig art. 88bis Sv. bevolen telefoontap is een bij art. 8.2 E. V.R.M toe
gestane inmenging van het openbaar gezag in het prive-leven (1). (Art. 8.2. E.V.R.M.; 
art. 88bis Sv.) 

2° en 3° De onderzoeksrechter kan de telefoontap bevelen op grand van de bijzon
dere zwaarwichtigheid van het misdrijf dat deze maatregel noodzakelijk maakt. (Art. 
88bis Sv.) 

4 a en 5° Het middel is niet ontvankelijk, als het opkomt tegen de bevoegdheid van het 
hof van beroep waarbij een gecorrectionaliseerde misdaad aanhangig is gemaakt, op 
grand van het bestaan van vroegere veroordelingen in hoofde van de beklaagde, ter
wijl het bestreden arrest, net als de beschikking tot verwijzing van de raadkamer, vast
stelt dat die beklaagde geen gerechtelijk verleden heeft, aangezien het onderzoek van 
dat middel een onderzoek van feitelijke gegevens vereist, waarvoor het Hof van Cas
satie niet bevoegd is (2). 

6° en 7° De strafrechter kan de aard van de uitgesproken straf en de strafmaat met re
denen omkleden door in een veroordelend vonnis melding te maken van het be
staan van een maatregel die de jeugdrechtbank t. a. v. de beklaagde heeft genomen op 
grand van art. 36, 4°, Jeugdbeschermingswet. (Art. 195, tweede lid, Sv.; artt. 36, 4°, 
en 63 Jeugdbeschermingswet.) 

(S ... E.A. T. GROUP 4 SECURITAS-IMS) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.1245.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 30 juni 2000 gewezen door 
het Hof van Beroep te Brussel; 

I. Op de voorziening van N.S. : 

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

Over het middel : 

Overwegende dat, hoewel artikel8.1 van het Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, het recht op het ge
heim van de telefoongesprekken waarborgt, in zoverre het eenieder recht geeft 
op eerbiediging van zijn prive-leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn brief
wisseling , artikel 8.2 van het Verdrag de inmenging van een openbaar ge
zag met betrekking tot de uitoefening van dat recht toestaat, voor zover dat 
bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is, inzon
derheid in het belang van de openbare veiligheid, de bescherming van de open
bare orde en het voorkomen van strafbare feiten en voor de bescherming van 
de rechten en vrijheden van anderen; 

Overwegende dat het overeenkomstig de Belgische wet bevolen opspo
ring van telefoongesprekken een bij artikel 8.2 van het Verdrag toege
stane inmenging van het openbaar gezag in het prive-leven is; 

(1) Zie Cass., 26 jan. 1993, A.R. 7340, nr. 52. 

(2) Vgl. Cass., 26 mei 1998, A.R. P.97.0087.N, nr. 273. 
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Overwegende dat de onderzoeksrechter, krachtens artikel 88bis van het 
Wetboek van Strafvordering, telefoongesprekken kan doen opsporen, wan
neer hij van oordeel is dat er omstandigheden zijn die een dergelijke maat
regel noodzakelijk maken om de waarheid aan de dag te brengen, op voor
waarde dat hij een met redenen omkleed bevelschrift uitvaardigt waarin hij, 
met name, de feitelijke omstandigheden van de zaak vermeldt die de voor
melde maatregel wettigen; 

Overwegende dat het arrest, in antwoord op de conclusie waarin eiser de 
geldigheid van de door de onderzoeksrechter bevolen opsporing van tele
foongesprekken, bij gebrek aan motivering, aanvocht, stelt "dat de onder
zoeksrechter, te dezen, telkens als hij de in (artikel 88bis van het Wetboek 
van Strafvordering) bedoelde opsporingen noodzakelijk achtte, een overeen
komstig dat artikel opgemaakt bevelschrift heeft uitgevaardigd; dat, al
dus, het bij het stuk 517 gevoegde bevelschrift vermeldt '( ... )dater omstan
digheden zijn die de opsporing van telefoongesprekken noodzakelijk maken 
om de waarheid aan de dag te brengen; ( ... ) de daders van de aanval van 26 
november 1998, te C., op een geldwagen van de firma S. immers moeten wor
den gei:dentificeerd ( ... ); dat een dergelijke motivering in overeenstemming 
is met de wet"'; dat de appelrechters, door aldus erop te wijzen dat de on
derzoeksrechter zijn beslissing gegrond had op de bijzondere zwaarwich
tigheid van het misdrijf die de opsporing van telefoongesprekken noodza
kelijk maakte, hun beslissing regelmatig met redenen hebben omkleed en naar 
recht hebben verantwoord; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

II. Op de voorziening van J.P.M. : 
Gelet op de memorie en de memorie van toelichting; 
Over het eerste middel : 
Overwegende dat het arrest, net als de door de raadkamer gewezen be

schikking tot verwijzing, vaststelt dat eiser geen gerechtelijk verleden heeft; 
dat het middel, dat de bevoegdheid van het hofvan beroep betwist door het 
bestaan aan te voeren van eerdere, jegens eiser uitgesproken veroordelin
gen, voor zijn onderzoek, het onderzoek van feitelijke gegevens vereist, waar
voor het Hof niet bevoegd is; 

Dat het middel niet ontvankelijk is; 

III. Op de voorziening van T.T. : 
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen hem 

ingestelde strafvordering : 

Over het tweede middel : 
Overwegende dat artikel 63 van de wet van 8 april 1965 betreffende de 

jeugdbescherming, die bepaalt, enerzijds, dat de maatregelen die bevolen wor
den ten aanzien van minderjarigen die, met name, op grond van artikel36, 
4 o, voor de jeugdrechtbank zijn gebracht, in het strafregister van de betrok
kenen worden vermeld, en, anderzijds, dat die maatregelen nooit aan par
ticulieren ter kennis mogen worden gebracht, de strafrechter niet verbiedt 
het bestaan van een dergelijke, jegens de beklaagde genomen maatregel in 
een veroordelend vonnis te vermelden, teneinde de aard van de jegens hem 
uitgesproken straf of van de strafmaat met redenen te omkleden; 

Dat het middel faalt naar recht; 
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Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt elke eiser in de 
kosten van zijn voorziening. 

11 oktober 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Fettweis - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal. 

Nr. 543 

1 e KAMER - 12 oktober 2000 

1 o OVEREENKOMST- BESTANDDELEN- OORZAAK- ONGEOORLOOFDE OORZAAK- OPEN
BARE ORDE- MISKENNING VAN DE RECHTEN VAN DE ADMINISTRATIE DER BELASTINGEN- VOL
STREKT NIETIGE OVEREENKOMST- MEDECONTRACTANT OP DE HOOGTE VAN DE ONGEOOR
LOOFDE OORZAAK. 

2o BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - OPENBARE ORDE- OVER
EENKOMST- BESTANDDELEN- OORZAAK- ONGEOORLOOFDE OORZAAK- MISKENNING VAN 
DE RECHTEN VAN DE ADMINISTRATIE DER BELASTINGEN - VOLSTREKT NIETIGE OVEREEN
KOMST- MEDECONTRACTANT OP DE HOOGTE VAN DE ONGEOORLOOFDE OORZAAK. 

1 o en 2° Een overeenkomst die bedoeld is om afbreuk te doen aan de door een wetge
ving van openbare orde beschermde rechten van de administratie der belastingen is 
volstrekt nietig, wanneer een van de partijen ongeoorloofde bedoelingen had bij het 
sluiten van de overeenkomst, zonder dat vereist is dat de medecontractant hiervan 
op de hoogte was (1). (Artt. 1108 en 1134 B.W.) 

(BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN T. AFP ENTREPRISES PROUVE B.VB.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.99.0136.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 december 1998 gewe
zen door het Hofvan Beroep te Luik; 

Over het middel, luidend als volgt : 
schending van de artikelen 6, 1108, 1131, 1315 van het Burgerlijk Wetboek, 870 van 

het Gerechtelijk Wetboek, 4, 10, 15, 43, 45, 59 van de wet van 3 juli 1969 tot invoe
ring van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, v66r de wijzi
ging ervan bij de wet van 28 december 1992, 4, inzonderheid §§ 1 en 2, 17, inzon
derheid § 2, a, 18, 20 en 22 van de zesde Europese Richtlijn nr. 77/388/EEG van de 
Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid
Staten inzake omzetbelasting, 1, inzonderheid eerste lid, 2° en 3° van het konink
lijk besluit nr. 1 van 23 juli 1969 met betrekking tot de regeling voor de voldoening 
van de belasting over de toegevoegde waarde, 3, § 1, 1 o van het koninklijk besluit nr. 
3 van 10 december 1969 met betrekking tot de aftrekregeling voor de toepassing van 

(1) Zie Cass., 5 maart 1999, A.R. F.95.0104.N, nr. 134. 
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de belasting over de toegevoegde waarde, v66r de wijziging ervan bij het koninklijk 
besluit van 29 december 1992, en 149 van de Grondwet, 

doordat het arrest, met gedeeltelijke bevestiging van het beroepen vonnis, beslist 
dat "noch Auto In noch Racimex BTW betalen (aan eiser)", "alle handelingen nage
noeg dezelfde dag worden verricht voor elke wagen; dat (verweerster) de gelegen
heid niet heeft de wagens te zien en niet eens poogt de staat ervan nate gaan of ze 
bij de ontvangst te controleren - en zulks trouwens ook niet vraagt -; dat som
mige wagens niet bestaan- de chassisnummers zijn fictiefvoor in elk geval zes wa
gens (. .. ); dat bij het strafonderzoek zelfs is vastgesteld dat sommige eindkopers, zelfs 
v66r de dag van de aankoop van de wagens door (verweerster), reeds in het bezit zijn 
van de verkochte wagens, die de showroom van herkomst niet eens verlaten heb
ben" en "dat geen BTW kan worden geheven van onbestaande handelingen (som
mige verkochte wagens bestonden niet eens)"; dat het arrest vervolgens de nietig
verklaring van het op 15 september 1989 uitgevaardigde dwangbevel bevestigt, eiser 
veroordeelt om een bedrag van 4.204.300 frank, verhoogd met de interest tegen 9,6 
pet. per jaar met ingang van 18 september 1989 aan verweerster terug te betalen en 
hem tevens veroordeelt in drie vierde van de uitgaven en kosten van beide instan
ties, op grond dat "er een zeker circuit van wagens heeft bestaan waarbij iedere tus
senpersoon winst opstreek en BTW betaalde, met uitzondering van de laatste scha
kel, de firma Auto Mail, die van het Bestuur, na een onderzoek waarvan (verweerster) 
kon aannemen dat het werkelijk ernstig was geschied (. .. ) BTW vrijstelling had ge
kregen, omdat zij de aangekochte wagens bestemde voor de export; dat de eerste rech
ter dienaangaande terecht heeft beslist dat de beginselen van goede rechtsbedeling im
pliceren dat de belastingplichtige moet kunnen vertrouwen op wat volgens hem niets 
anders dan vaste gedrags- en beleidsregels kunnen zijn en hij ervan mocht uitgaan 
dat de door het Bestuur aan de garage Auto Mail verstrekte vergunning wettig was", 
dat "(verweerster) zich op haar goede trouw beroept ( .. .)", "dat niet kan worden staande 
gehouden dat de cv Racimex de belasting niet verschuldigd is in plaats van (ver
weerster) die haar voornoemde belasting heeft betaald en ze kon terugvorderen- daar 
aan haar zijde geen bedrog bewezen was - aangezien zij het goed doorverkocht aan 
een zekere vennootschap Auto Mail die de voertuigen, volgens (verweerster), voor de 
uitvoer bestemde overeenkomstig een regelmatig afgegeven vergunning; dat bij het 
onderzoek van de burgerlijke rechtsvordering niet meer dan bij het onderzoek van de 
strafVordering gebleken is dat (verweerster) werkelijk op de hoogte was van het door 
Racimex en Auto Mail gepleegde bedrog" en dat "de gedachtegang van de eerste rech
ter derhalve moet worden gevolgd zowel op dat punt als wat het begrip ongeoor
loofde oorzaak betreft; dat de motivering van het beroepen vonnis waarnaar het ar
rest verwijst en die het overneemt de volgende was: "de ongeoorloofde oorzaak: (. .. ) 
dat het, zelfs als Racimex en Auto Mail een omvangrijke fraude op het oog hadden, 
niet vaststaat dat de tussen Racimex en (verweerster), en vervolgens tussen (ver
weerster) en Auto Mail gesloten overeellkomsten nietig zijn wegens ongeoorloofde oor
zaak; (. .. ) dat onder oorzaak moet worden verstaan de doorslaggevende beweegrede
nen van de partijen; dat het voor de vernietiging van een contract onder bezwarende 
titel is vereist dat de ene partij tenminste op de hoogte was van de ongeoorloofde be
weegreden van de andere partij, met andere woorden dat die beweegreden tot het slui
ten van het contract heeft geleid" en dat "de door Racimex uitgereikte facturen, de be
taling ervan en de betaling van de belasting door (verweerster), de doorverkoop door 
(verweerster) op bestelling door Auto Mail (. .. ) gegevens zijn die wijzen op het be
staan van aan belasting onderworpen handelingen", dat "(verweerster) in de voor
waarden verkeerde om aftrek toe te passen overeenkomstig artikel 45 van het BTW
Wetboek; dat haar niet kan worden verweten dat zij geen BTW in rekening heeft 
gebracht op haar verrichtingen met Auto Mail, aangezien zij in het bezit was van een 
attest van vrijstelling dat tot 31 december 1988 aan die vennootschap was ver
strekt voor verkoop met het oog op uitvoer", 

tweede onderdeel, het arrest, met overneming van de gronden van het beroepen von
nis, beslist dat de tussen de cv Racimex en verweerster gesloten overeenkomsten niet 
nietig waren wegens strijdigheid met de openbare orde, zodat verweerder gehouden 
was tot betaling van de wegens die overeenkomsten verschuldigde belasting en, der
halve, de aftrek en de teruggave ervan aan eiser kon eisen krachtens artikel 45 van 
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het BTW-Wetboek; de bepalingen van het BTW-Wetboek van openbare orde zijn, daar 
zij de wezenlijke belangen van de Staat en de gemeenschap raken; elke overeen
komst waarvan het voorwerp of de oorzaak in strijd is met de openbare orde vol
strekt nietig is; artikel1131 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat "een verbinte
nis, aangegaan zonder oorzaak of uit een valse oorzaak of uit een ongeoorloofde oorzaak, 
geen gevolg kan hebben"; de oorzaak van een wederkerige overeenkomst de beweeg
reden of de beweegredenen is die een partij tot contracteren heeft aangezet; de door
slaggevende beweegreden weliswaar tot het sluiten van het contract moet hebben ge
leid, maar het geenszins vereist is dat alle partijen bij de wederkerige overeenkomst 
die beweegreden hebben; wanneer de oorzaak van een overeenkomst strijdig is met 
de openbare orde en een derde, wiens rechten door de overeenkomst zijn benadeeld, 
de nietigheid en in elk geval de niet-tegenwerpelijkheid ervan aanvoert, het vol
doende is dat de doorslaggevende beweegreden van een van de contracterende par
tijen ongeoorloofd is; het arrest vaststelt dat de essentiele beweegreden die de cv Ra
cimex ertoe heeft aangezet de koopcontracten met verweerster te sluiten het opzetten 
van een "carrouselfraude" was ten nadele van eiser wiens rechten worden be
schermd door bepalingen van openbare orde; het bijgevolg niet met overneming van 
de motivering van de eerste rechter wettig heeft kunnen beslissen dat de tussen de 
cv Racimex en verweerster gesloten koopovereenkomsten niet als nietig konden wor
den beschouwd wegens ongeoorloofde oorzaak, op grand dat verweerster te goeder trouw 
was en niet op de hoogte was van de door haar medecontracten opgezette "carrousel
fraude" (schending van de artikelen 6, 1108, 1131 van het Burgerlijk Wetboek, 2, 4, 
10, 15, 40 en 45 van het BTW-Wetboek); 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest, zowel op eigen gronden als door overne
ming van de gronden van de eerste rechter, enerzijds, vaststelt dat ver
weerster verwikkeld is in frauduleuze handelingen, de zogenaamde "BTW
carrousel" betreffende verkoop van wagens en dat degene die haar wagens 
heeft verkocht "een omvangrijke fraude op het oog had" ten nadele van de 
Schatkist en, anderzijds, overweegt dat verweerster niet op de hoogte was 
van die georganiseerde fraude; 

Overwegende dat een overeenkomst die bedoeld is om fraude te plegen je
gens derden, te dezen eiser, wiens rechten worden beschermd door wetten 
van openbare orde, een ongeoorloofde oorzaak heeft en volstrekt nietig is; 

Dat het, als het algemeen belang in het geding is, voldoende is dat een van 
de partijen bij het sluiten van het contract ongeoorloofde oogmerken had en 
dat het niet nodig is dat de medecontract daarvan op de hoogte is; 

Overwegende, derhalve, dat het arrest niet wettig beslist dat de door ver-
weerster gesloten contracten niet nietig zijn wegens ongeoorloofde oor
zaak; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

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

12 oktober 2000 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Parmentier, waar
nemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. T'Kint en Kirkpatrick. 
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1 e KAMER - 12 oktober 2000 

HANDELSPRAKTIJKEN- MISLEIDENDE RECLAME- EERLIJKE HANDELSGEBRUIKEN- BE
SCHERMING VAN DE CONSUMENT. 

De consument die beschermd moet worden in de zin van art. 94 Handelspraktijken
wet 1991 is de minst alerte consument die kritiekloos aanvaardt wat hem handig 
wordt voorgesteld en de valstrikken, de overdrijvingen of het bedrieglijk stilzwij
gen van de reclame niet kan ontwaren; art. 94 Handelspraktijkenwet 1991 is geen 
omzetting van de richtlijn 84/450 van 10 sept. 1984 van de Raad van de Euro
pese Gemeenschappen betreffende het nader tot elkaar brengen van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake misleidende reclame. (Art. 94 
Handelspraktijkenwet 1991.) 

(SAINT BRICE N.V. T. BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.99.0158.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 oktober 1998 gewe
zen door het Hof van Beroep te Luik; 

Over het eerste middel: schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 1.7, 22, 
23, 94 en 95 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voor
lichting en de bescherming van de consument, 5, 30, 36, 145, 177, 189 van het Ver
drag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en bijgevoegde annexen, onder
tekend te Rome op 25 maart 1957, goedgekeurd bij de wet van 2 december 1957, en 
1 van de richtlijn van de Raad v~n de Europese Gemeenschap van 10 september 1984 
(84/450/EEG) betreffende het nader tot elkaar brengen van de wettelijke en bestuurs
rechtelijke bepalingen der Lidstaten inzake misleidende reclame, 

doordat het arrest de beroepen ontvankelijk verklaart, het beroepen vonnis ten dele 
wijzigt en beslist dat: "-de opiniepeiling die (eiseres) zogezegd houdt om de smaak 
van de consument te kennen waarbij echter cadeaus worden gegeven die niets te rna
ken hebben met de voorwerpen die als mogelijke cadeaus worden voorgesteld en de 
reclame volgens welke de eerste antwoorden ofbestellingen met een cadeau zullen wor
den beloond, eveneens strijdig zijn met de eerlijke handelsgebruiken; - de opge
legde dwangsom in de toekomst verbeurd zal worden, namelijk vanaf de beteke
ning van dit arrest; (. .. ) Bijgevolg, op straffe van dezelfde dwangsom beveelt de staking 
van elke reclame in de vorm van een toekenningsbewijs of van een eigendomstitel, die 
gepaard gaat met formulieren waarin gevraagd wordt welk soort cadeaus de consu
ment verkiest hoewel het cadeau dat hij na zijn antwoord op de peiling ontvangt niet 
voorkomt in de reeks foto's die hem worden voorgesteld en tevens de staking be
veelt van elke reclame die een voordeel belooft aan de consumenten die als eersten hun 
antwoord aan (eiseres) sturen, aangezien de snelheidspremie gebaseerd is op een va
riabel gegeven dat de consument niet kan controleren; De appEllkosten compen
seert", op de volgende gronden: "Omschrijving van de beschermde consument: dat de 
eerste rechter de redenen uiteenzet waarom de reclame waarvan de rechtbanken de 
rechtmatigheid en de eerlijkheid moeten nagaan, niet enkel de reclame is die be
stemd is voor de 'consument met een normaal en redelijk onderscheidingsvermo
gen'; dat hoewel het begrip beschermde consument niet vermeld is in het dictum van 
zijn vonnis, het toch dient om de in het vonnis gegeven bevelen tot staking te ver
antwoorden en te staven en dat die redenen schade berokkenen aan (eiseres) die het 
criterium ter discussie mag stellen dat gehanteerd is om na te gaan of de reclame al 
dan niet laakbaar is; dat (eiseres), wanneer zij een omschrijving vraagt van de type
consument die de wetgevende norm mag aanvoeren of als referentie kan dienen om 
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de misleidende aard van reclame te beoordelen, niet vraagt dat in een bij artikel 6 van 
het Gerechtelijk Wetboek verboden regel wordt erkend; dat zij terecht zoekt naar ze
kere criteria om te beletten dater met betrekking tot haar toekomstige reclamecam
pagnes vorderingen tot staking zouden worden ingesteld; dat het betoog van de eer
ste rechter, dat op ernstige verwijzingen is gebaseerd, alleen maar goedgekeurd kan 
worden; dat de memorie van toelichting waarbij het wetsontwerp op 23 juli 1985 werd 
ingeleid (Gedr. St., Senaat zitting 1984-1985, antwerp 947, nr. 1, p.16) weliswaar ver
meldt dat 'in het algemeen de mogelijkheid tot vergissing reeds voldoende is en door 
de doorsnee consument die normaal en op redelijke wijze voorgelicht is, naar waarde 
geschat moet worden', die wet, ingegeven door de Europese richtlijn van 10 septem
ber 1984 die opgesteld is 'ter bestrijding van misleidende reclame in het belang van 
zowel consumenten als concurrenten en het publiek in het algemeen', met name de 
consument wil beschermen tegen misleiding of tegen elke mededeling waardoor hij, 
naar later blijkt, bedrogen wordt; dat in sommige bepalingen duidelijk tot uiting komt 
dat men toentertijd (zie wet 12 juni 1991 op het consumentenkrediet) de overdre
ven schuldenlast van de consumenten wilde beteugelen; dat vaststaat dat de in ar
tikel 22 van de wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de be
scherming van de consument omschreven reclame ertoe strekt het gedrag van een 
potentieel clienteel te bei"nvloeden en dat de wetgever wilde dat de consument niet mis
leid zou worden en dat hij eerlijke informatie zou krijgen over de aangeprezen pro
ducten; dat de wet van 14 juli 1991 weliswaar niet bedoeld is voor zwakzinnigen die 
door het stelsel van de onbekwaamheden worden beschermd, maar heel vanzelfspre
kend evenmin is bedoeld om hooggeschoolden te beschermen; dat degenen die scherp
zinnig en prijsbewust zijn niet in het bijzonder beschermd moeten worden, aange
zien ze hoogstwaarschijnlijk wel zullen weerstaan aan de valstrikken of de 
verleidingstechnieken in de voor hen bestemde reclame; dat de wet bescherming moet 
bieden aan 'laaggeschoolde en weinig gei:nformeerde consumenten' namelijk dege
nen die, zonder dat ze daarom onachtzaam of lichtzinnig zijn, niet in staat zijn om de 
werkelijke kwaliteit van wat hun wordt aangeboden naar behoren te begrijpen, een 
onderscheid te maken tussen volledige en objectieve informatie en overdreven, on
waarschijnlijke of echt misleidende informatie; dat reclame weliswaar in wezen in het 
oog moet springen (conclusie van advocaat-generaal Darmon, v66r het arrest C-126/91 
van het Hofvan Justitie van de E.G., punt 44) en dus de aandacht moet trekken, maar 
dat het erop aan komt dat de reclame geen gebruik maakt van 'enige slimmigheid, true 
ofbijzondere subtiliteit' (zelfde referentie punt 47) en niet tracht de nai:viteit van een 
bepaald publiek uit te buiten; dat de wet, die uiteindelijk maar opsomt wat verba
den is, geen omschrijving geeft van de beschermende consument, maar dat het van
zelfsprekend is dat de beoogde bescherming de minst alerte consumenten moet be
hoeden die kritiekloos aanvaarden wat hun handig wordt voorgesteld en de valstrikken, 
de overdrijvingen of het bedrieglijk stilzwijgen van reclame niet kunnen ontwaren; dat 
de bescherming per slot van rekening zo ruim mogelijk moet zijn en niemand mag uit
sluiten; dat zelfs een aandachtig iemand zich kan laten misleiden, aangezien uit het 
dossier blijkt dat een in 1932 geboren advocate in een conflict met de directie van (ei
seres) is verwikkeld en dat hun antwoord blijk geeft van handige woordspelingen [zie 
oak de klacht van journalist D. wiens echtgenote die in de reclame illustraties had ge
zien van de te winnen prijzen (TV's, Hifiketens, verblijfin Balearen ... ) en toen haar 
werd gemeld dat zij de hoofdprijs, namelijk een huishoudtoestel, had gewonnen, maar 
een "onnozele allessnijder op batterijen" krijgt (brief 3 september 1992- stukken 24 
dossier (verweerder), waarop (eiseres) zonder verpinken antwoordt dat het feit dater 
geen netstroomvoeding is voorien is 'niet belet dan de batterijvoeding perfect de be
naming elektrisch toestel rechtvaardigt (en dat) (de allessnijder) door het gebruik er
van wettelijk als een elektrisch huishoudtoestel kan worden omschreven' (brief van 
7 september 1992)]; dat de eerste rechter terecht erop gewezen heeft, wat (eiseres) trou
wens toegeeft, dat er verschillende categorieen consumenten bestaan; dat de ge
bruikte bewoordingen en de soorten campagnes derhalve verschillen naar gelang van 
het 'doelpubliek' dat de verkoper probeert te bereiken en uitkiest op grand van cri
teria die hij goed kent; dat iedere consument mag 'verlangen dater een klimaat van 
goede trouw, vertrouwen en zekerheid heerst waardoor hij niet hoeft te zoeken naar 
de spitsvondigheden en de valstrikken in de reclameberichten' en dat de mislei
dende aard van reclame dus kan afhangen van 'het soort reclame, van de aard van het 
product en van het publiek voor wie de reclame bestemd is' (JJ Evrard, Chronique de 
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jurisprudence, les pratiques du commerce, J.T., 1985, p. 175 en de door hem ver
melde referenties);" (. . .) "III. Opiniepeiling wonderboetiek : dat de eerste rechter de 
reclamecampagne heeft omschreven die (eiseres) in augustus 1993 heeft gevoerd en 
waarbij zij haar klanten een brief stuurde die hun meldde dat er voor hen 'uit de reeks 
cadeaus van de categorie Beeld/Klank, een schitterend welkomstgeschenk' was uit
gekozen en die, in de gebruikelijke voorstelling van de titels aan toonder, een 'per
soonlijk toekenningscertificaat' van dat cadeau bevatte, alsook een bestelbon op de keer
zijde waarvan (eiseres) onder de titel 'Wat kiest u' foto's van zes cadeaus stonden 
(kleurentelevisie, mini stereoketen, namaakjuweel, handtas en sjaal, keukenrobot, elek
trisch mes) waaruit de klanten een keuze moesten maken; dat de klant die iets be
stelt tegelijk het 'vrij uitzonderlijk (welkomst)cadeau' kreeg dat uiteindelijk een ru
dimentair diakijkertje bleek te zijn; dat de klant die niets bestelde en toch het cadeau 
wilde krijgen, 75 frank in postzegels moest opsturen; dat de eerste rechter met een vol
strekt relevante motivering die door het hof (van beroep) wordt overgenomen, geoor
deeld heeft dat 'het werkelijk toegekende cadeau een belachelijk gadget was dat he
lemaal niet in overeenstemming was met de hoogdravende woorden waarmee het werd 
aangekondigd'; dat die praktijk dus veroordeeld is wegens haar misleidend karak
ter, aangezien er een groot verschil bestaat tussen de in reclame gangbare superla
tieven waarbij een overdreven droomwereld wordt opgehangen en de gebruikelijke bui
tensporigheden van (eiseres); dat een klant van (eiseres), die het over 'oplichterij' had, 
begrijpelijkerwijze heftig heeft gereageerd; dat (eiseres) niet wil zwichten en met een 
naar cynisme neigende zelfzekerheid staande houdt dat er een onderscheid is naar
gelang de misleiding betrekking heeft op een te koop aangeboden product, wat op grond 
van artikel 23 verboden is, of op een door reclame beloofd cadeau; dat zij schaamte
loos beweert dat niets haar belet om iemand te misleiden wanneer het om een gra
tis cadeau gaat, omdat de consument dan, ook al is hij ontstemd, tach geen enkele 
schade kan lijden; allereerst dat de peiling die (eiseres) verklaart te houden 'ten
einde de giften van de spelen en de tombola's te bepalen' daar slechts de schijn van 
heeft; dat (eiseres) toegeeft dat de resultaten perfect voorspelbaar waren, aange
zien iemand die een gratis cadeau aangeboden krijgt, dan zeker het interessantste en 
het duurste zal uitkiezen; dat die 'pseudo-peiling' derhalve maar een voorwendsel is 
om potentiille klanten te lokken, ze aan te sporen om een bestelling te plaatsen en dus 
om te koop aangeboden producten aan te schaffen; dat cadeaus aanbieden welis
waar als dusdanig niet verboden is, maar wel wanneer het, zoals in casu, mislei
dend is en gepaard gaat met een aanbod om een product of een dienst te kopen; dat 
de consument aan wie voorgesteld wordt om aan de opiniepeiling deel te nemen, van
zelfsprekend makkelijker een bestelling zal plaatsen wanneer het hem zogezegd niets 
kost, terwijl hij 75 frank moet betalen als hij het cadeau wil ontvangen zonder iets te 
bestellen; dat (eiseres) niet zomaar kan stellen dat de consument geen schade lijdt om
dat het assortiment producten dat zij verkoopt zo ruim is dat hij er altijd wel iets nut
tigs in zal vinden; dat die reclame die geen gewag maakt van het belang van het ca
deau en de indruk wekt dat het belangrijk kan zijn, de aandacht van de consument 
van de hoofdzaak afleidt naar het bijkomstige; dat hij makkelijk iets zal bestellen om 
het beloofde cadeau gratis te ontvangen en hij niet noodzakelijk iets zal bestellen dat 
hij echt nodig heeft; dat die handelwijze niet onschuldig is, zo niet zou (eiseres) er geen 
gebruik van maken; dat het duidelijk is dat zij haar klanten ertoe aanzet om te be
stellen en dat de misleidende aard van het cadeauaanbod, het ermee gepaard gaande 
verkoopaanbod bei"nvloedt; IV. Zogenaamde snelheidspremie : dat in verscheidene re
clamecampagnes om het clienteel uit te breiden, vermeld staat dat de 50 eerste be
stellers een televisie zullen krijgen; dat (verweerder) die praktijken strijdig met dear
tikelen 23, 1° en 10°, en 94 van de wet acht; dat de eerste rechter die praktijken 
geoorloofd achtte en, enerzijds, oordeelde dat de afbeelding van het aan de eerste be
stellers beloofde tv-toestel, voldoende duidelijk was omdat het toestel, op de achter
kant van de reclame afgebeeld stond in het decor van een caravan waardoor het dui
delijk was dat het om een heel klein toestel ging, anderzijds, dat de klant het bewijs 
van de datum van zijn verzending kon leveren, zodat hij kon eisen dat de belofte werd 
nagekomen; dat (verweerder) in hoofdzaak erop wijst dat een dergelijke handel
wijze strijdig is met de regel dat bij de consument geen hoop of zekerheid mag wor
den gewekt dat hij een product heeft gewonnen of kan winnen door de werking van 
het toeval; dat hij beklemtoont dat de voorwaarden om het product te kunnen krij
gen, vaag blijven en dus misleidend zijn voor de consument die nooit met zekerheid 
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weet vanafwanneer de reclame aan de overige klanten is gestuurd, noch vanafwelke 
dag de bestellingen zullen worden genoteerd; dat in radio- of televisiespelletjes vaak 
een beloning voor de eerste bellers wordt uitgeloofd; dat die praktijk natuurlijk niet 
laakbaar is aangezien zij niet gepaard gaat met reclame of een paging om iets te ver
kopen; dat het enige doel de luisterdichtheid van de uitzendingen is; dat (eiseres) al 
opgekomen is tegen artikel23.10° en de dubbelhartigheid van de Staat hekelde die 
langs die weg de loterijen bevoordeligt waaruit het zelf, zonder veel respect voor het 
algemeen belang, de winst puurt; dat het Arbitragehof dat middel heeft verworpen en 
oordeelde dat het gelijkheidsbeginsel niet geschonden was (A.A. 18 februari 1993, nr. 
12/93, p. 131); dat de vraag is gesteld ofhet bestreden artikel strijdig was met arti
kel30 van het EG-Verdrag (zie D. Van Bunnen, La publicite suscitant des espoirs falla
cieux ou le sweepstake a l'epreuve du nouvel artikel 23.10° de la loi sur les prati
ques du commerce et de I' article 30 du Traite C.E.E., noot onder Antwerpen 29 juni 
1993, JT 1994, p. 85) maar dat het niet aangewezen leek een prejudiciele vraag te stel
len aan het Hofvan Justitie van de E.G., zoals eerder is beslist door het Hofvan Be
roep te Bergen op grond van redenen die de middelen, die ook in deze zaak worden 
aangevoerd, uitstekend weerleggen; dat het arrest Keck en Mithouard van 24 no
vember 1993 dat daar wordt onderzocht, vermeldt dat 'dat als een maatregel die de 
handel tussen de Lidstaten al dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk of potentieel kan 
belemmeren, niet kan worden beschouwd de toepassing op producten uit andere Lid
staten van nationale bepalingen die bepaalde verkoopmodaliteiten aan banden leg
gen ofverbieden, mits die bepalingen van toepassing zijn op alle marktdeelnemers die 
op het nationale grondgebied activiteiten ontplooien, en mits zij zowel rechtens als fei
telijk dezelfde invloed hebben op de verhandeling van nationale producten en op die 
van producten uit andere Lidstaten'; dat het hoog Europees rechtscollege vervol
gens beslist heeft dat onder verkoopmodaliteiten ook reclame kon worden verstaan (ar
rest Leclerc-Siplec 9 februari 1995, 412/93, p. 179); dat uit de Europese regeling dus 
niet volgt dat het in artikel23,10°, bedoelde verbod opgeheven moet worden (zie stu
die RDC 1998, p. 278-279 en Van Gerven, Article 30 du Traite C.E. et les legisla
tions sur les pratiques du commerce, Liber amicorum J. Heenen, p. 469-489); dat de 
wetgever reclame heeft willen verbieden waarvan de kunst erin 'bestaat de verbrui
ker te doen geloven dat hij veel kans heeft een belangrijk lot te winnen en dat de kans 
hem toelacht, hoewel er in feite niets van aan is' [Gedr.St., Senaat 464 (1986-1987), 
p. 77]; dat het duidelijk is dat degene die reclame ontvangt die hem belooft dat hij een 
cadeau zal krijgen als hij zijn bestelling vlug in vult en terugstuurt, ervan overtuigd 
is dat hij kans heeft om te winnen als hij zo te werk gaat; dat de handelwijze op zich 
twijfelachtig is in zoverre zij eerst bij de consument hoop wekt die wel ijdel zou kun
nen zijn ofvervolgens de consument die de vlugste wil zijn ertoe aanzet om zijn kri
tisch denkvermogen terzijde te laten en het risico te lopen een product te kopen dat 
hem niet echt van nut is, omdat hij v66r alles zijn geluk wil beproeven om bij de eer
sten te zijn aan wie een prijs wordt geschonken; dat ontgoochelingen wellicht vaak voor
komen omdat de klant die niets krijgt het gevoel heeft, zonder dat hij kan nagaan of 
het gegrond is, dat hem altijd zal worden geantwoord dat hij de eenenvijftigste was 
om te reageren en dat hij die keer geen geluk heeft gehad; dat (eiseres), die haar klan
ten natuurlijk niet meldt wanneer de eerste vijftig antwoorden binnen zijn, van een 
aantal mensen die er nog van overtuigd zijn dat ze de rit zullen winnen, postzegels 
blijft ontvangen en dus winst boekt die veel hager is dan de tegenwaarde van aan
geboden cadeaus; dat het in de vage omstandigheden rond de distributie van die re
clame en het noteren van de antwoorden, duidelijk is dat de klant die onderworpen 
is aan het lot dat zelfs, hoe snel hij ook reageert, beslissend is; dat dergelijke re
clame waarin het toekennen van een cadeau afhankelijk wordt gesteld van de snel
heid van de bestelling, ook al verstuurt (eiseres) haar mailing op een en dezelfde dag, 
rekent op de verwachtingen van de klant wiens wil niets vermag tegen de werking van 
het toeval dat afhankelijk is van een onvoorspelbaar gedrag van tal van andere men
sen"; dat het beroepen vonnis betre:ffende de actie "opiniepeiling wonderboetiek" be
slist : "dat die praktijk ongeoorloofd is omdat de consument misleid is over de aard en 
de waarde van het cadeau; dat er in de litigieuze mededeling zes afbeeldingen van voor
werpen stonden waarvan er twee daadwerkelijk tot de categorie 'Beeldlklank' be
hoorden, namelijk een tv-toestel en een stereoketen; dat het belang van die cadeaus 
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bevestigd werd door de bewoordingen 'schitterend welkomstcadeau', 'vrij uitzonder
lijk cadeau', 'het is uitstekend en zal u zeker bevallen'; dat de waarde van het ca
deau nog in de verf werd gezet door plechtig ogende, met arabesken versierde docu
menten die er net als waardepapieren uitzagen, met daarop, in een elegant Engels 
lettert)rpe, het opschrift 'eigendomstitel' of'persoonlijk toekenningscertificaat'; dat het 
in werkelijkheid toegekende cadeau een belachelijk gadget was dat helemaal niet in 
overstemming was met de hoogdravende bewoordingen waarmee het werd aange
kondigd; dat die praktijk strijdig is met de artikelen 23, 1 o, en 94 Handelsprak
tijkenwet", 

terwijl het arrest in zijn eerste punt het begrip beschermde consument in de zin van 
artikel 1. 7 van de wet van 14 juli 1991 omschrijft, of althans, in de zin van dat ar
tikel in onderling verband met de artikelen 22, 23 en 94 van dezelfde wet; die om
schrijving van de consument als noodzakelijke grondslag dient voor de beslissingen 
van de appelrechters of de actie genaamd "opiniepeiling wonderboetiek" aldan niet 
strijdig is met de artikelen 23 en 94 van de wet van 14 juli 1994 en of de (praktijk) 
"snelheidspremie" strijdig is met artikel23 van de Handelspraktijkenwet; eiser in zijn 
appelconclusie immers staande hield dat het de wettigheid van de praktijken die ver
weerder strijdig met de artikelen 23 en 94 van de Handelspraktijkenwet achtte, be
oordeeld moest worden rekening houdend met de consument in de zin van artikel 1. 7 
van de Handelspraktijkenwet of, althans in de zin van de artikelen 22, 23 en 94 in hun 
onder ling verband met artikel 1. 7 van die wet; het volgens eiser ging om de consu
ment met een normaal en redelijk onderscheidingsvermogen, en niet om de minst alerte 
consument, zoals het beroepen vonnis had beslist; het arrest, op verweerders betwis
ting van de ontvankelijkheid van het incidenteel hager beroep dat eiseres betref
fende dat punt had ingesteld, antwoordt dat het begrip consument, ook al is het niet 
vermeld in het dictum van het beroepen vonnis, als verantwoording en noodzake
lijke grondslag dient voor de bevelen tot staking die daarin worden gegeven; het ar
rest vervolgens het begrip beschermde consument dat het in aanmerking neemt om 
te oordelen of de praktijk "opiniepeiling wonderboetiek" aldan niet strijdig is met de 
artikelen 23 en 94 van de wet van 14 juli 1991 en die van de zogenaamde "snelheids
premie" strijdig is met artikel 23 van dezelfde Handelspraktijkenwet, 

eerste onderdeel, het door het arrest in aamnerking genomen begrip beschermde con
sument, namelijk de minst alerte consument die kritiekloos aanvaardt wat hem han
dig wordt voorgesteld en de valstrikken, de overdrijvingen ofhet bedrieglijk stilzwij
gen van reclame niet kan ontwaren, niet wettig is; artikel 1. 7, van de wet van 14 juli 
1991 het criterium voor de beoordeling van de beschermde consument niet om
schrijft, aangezien dat artikel enkel het toepassingsgebied van de wet wil omschrij
ven; het begrip consument, aangezien het niet door de wet is omschreven, uitgelegd 
moet worden volgens de normale uitleggingsregels van de wetten; met name uit de par
lementaire voorbereiding blijkt dat onder consument in de zin van artikel 1. 7, en in 
de zin van dat artikel in zijn onderling verband met de artikelen 22, 23 en 94 van de 
voornoemde wet, verstaan moet worden de doorsnee consument die normaal en op re
delijke wijze voorgelicht is; het arrest weliswaar ook overweegt dat de misleidende aard 
van reclame kan afhangen van het soort reclame, van de aard van het product en van 
het publiek voor wie de reclame bestemd is; die grand op zich aileen evenwel niet vol
doende is om de bestreden beslissing naar recht te verantwoorden; zelfs in de onder
stelling dat de misleidende aard van reclame beoordeeld zou moeten worden naar ge
lang van het doelpubliek, die beoordeling moet gebeuren door, binnen dat doelpubliek, 
te verwijzen naar de consument met een normaal en redelijk onderscheidingsvermo
gen en niet naar de minst alerte consument in dat publiek; daaruit volgt dat het ar
rest dat, bij de beoordeling of de in de aanhef van het middel beschreven praktij
ken, geoorloofd zijn in het licht van de wet van 14 juli 1991, met name van de artikelen 
23 en 94, wat de praktijk "opiniepeiling wonderboetiek" betreft, en van artikel23 van 
die wet, wat de praktijk "snelheidspremie" betreft, zich op het begrip minst alerte con
sument baseert, de wetsbepalingen waarvan de schending wordt aangevoerd een draag
wijdte toekent die ze niet hebben en zijn beslissing niet naar recht verantwoordt (schen
ding van de artikelen 1, 7, 22, 23 en 94 van de wet van 14 juli 1991); 

tweede onderdeel, de bepalingen betreffende misleidende reclame (artikelen 22 en 
23 van de wet van 14 juli 1991) die in die wet zijn ingevoegd, een omzetting in Bel
gisch recht zijn van de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschap van 10 
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september 1984 (84/450/EEG) betreffende het nader tot elkaar brengen van de wet
telijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lidstaten inzake misleidende re
clame, wat overigens door het arrest wordt vastgesteld; het arrest de bepalingen van 
de wet van 14 juli 1991 diende uit te leggen conform de richtlijn van de Europese Ge
meenschap van 10 september 1984 die door de voornoemde bepalingen wordt omge
zet; uit de rechtspraak van het Hofvan Justitie blijkt dat het begrip consument in de 
zin van die richtlijn, uitgelegd moet worden in zoverre het de gemiddeld gei:nfor
meerde, omzichtige en oplettende gewone consument voor ogen heeft; daaruit volgt dat 
het arrest, dat het criterium van de minst alerte consument toepast om de praktijk 
"opiniepeiling wonderboetiek" in het licht van artikelen 23 en 94 van de wet van 14 
juli 1991 en de praktijk "snelheidpremie" in het licht van artikel23 van die wet on
wettig te verklaren, de richtlijn van 10 september 1984, meer bepaald artikel 1 er
van schendt, dat met name wordt omgezet door artikel 23, en tevens de artikelen 5, 
145 en 189 van het EG-Verdrag schendt; ingeval het Hofvan Justitie van oordeel mocht 
zijn dat de consument, zoals hij bedoeld is in de voornoemde richtlijn, in die tekst niet 
duidelijk is omschreven, het bevoegd is om, overeenkomstig artikel 177 van het EG
Verdrag, de handelingen van de instellingen van de Gemeenschap uit te leggen; ei
seres bijgevolg het Hof verzoekt om de in het dictum van de voorziening vermelde pre
judiciEHe vraag te stellen : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiseres onder diverse handels

benamingen aan postorderverkoop doet; 
Dat het beslist dat "de opiniepeiling die (eiseres) zogezegd houdt om de 

smaak van de consument te kennen waarbij echter cadeaus worden gege
ven die niets te maken hebben met de voorwerpen die als mogelijke ca
deaus worden voorgesteld en de reclame volgens welke de eerste antwoor
den of bestellingen met een cadeau zullen worden beloond, eveneens strijdig 
met de eerlijke handelsgebruiken" zijn; 

Dat het arrest aldus zijn beslissing grondt op artikel 94 van de wet van 
14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de be
scherming van de consument, luidens hetwelk elke met de eerlijke handels
gebruiken strijdige daad waardoor de verkoper de belangen van een ofmeer 
consumenten schaadt of kan schaden, verboden is; 

Overwegende dat de rechter die oordeelt of een gedraging in overeen
stemming is met de eerlijke handelsgebruiken, rekening mag houden met be
paalde categorieen consumenten en met de noodzaak om ze meer te be
schermen; 

Overwegende dat het arrest beslist dat "de wet bescherming moet hie
den aan 'laaggeschoolde en weinig gei:nformeerde consumenten' namelijk de
genen die, zonder dat ze daarom onachtzaam of lichtzinnig zijn, niet in staat 
zijn om de werkelijke kwaliteit van wat hun wordt aangeboden naar beho
ren te begrijpen, een onderscheid te maken tussen volledige en objectieve in
formatie en overdreven, onwaarschijnlijke of echt misleidende informatie; dat 
reclame weliswaar in wezen in bet oog moet springen en dus de aandacht 
moet trekken, maar dat bet erop aan komt dat de reclame geen gebruik maakt 
van 'enige slimmigheid, true ofbijzondere subtiliteit' en niet tracht de nai:vi
teit van een bepaald publiek uit te buiten; dat de wet(. .. ) geen omschrij
ving geeft van de beschermende consument, maar dat bet vanzelfspre
kend is dat de beoogde bescherming de minst alerte consumenten moet 
behoeden die kritiekloos aanvaarden wat hun handig wordt voorgesteld en 
de valstrikken, de overdrijvingen of bet bedrieglijk stilzwijgen van re
clame niet kunnen ontwaren"; 

Dat bet arrest op grand van die overwegingen zijn beslissing dat eiseres 
artikel 94 van de wet van 14 juli 1991 geschonden heeft, naar recht ver
antwoordt; 
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Dat, in zoverre, dat onderdeel niet kan worden aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, enerzijds, artikel 94 van de wet van 14 juli 1991 geen 
omzetting is van de richtlijn 84/450 van 10 september 1984 van de Raad van 
de Europese Gemeenschappen betreffende het nader tot elkaar brengen van 
de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake mis
leidende reclame; 

Dat, anderzijds, uit het antwoord op het eerste onderdeel blijkt dat het ar
rest zijn beslissing naar recht verantwoordt op grond van voornoemd arti
kel94; 

Dat het onderdeel niet aangenomen kan worden; 

Over het tweede middel: schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 23.10° 
en 95 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlich
ting en de bescherming van de consument, 

doordat het arrest de beroepen ontvankelijk verklaart, het beroepen vonnis ten dele 
wijzigt en beslist dat: "-de reclame die vermeldt dat de eerste antwoorders ofbe
stellers een cadeau zullen krijgen, eveneens strijdig (is) met de eerlijke handels
gebruiken; - de opgelegde dwangsom in de toekomst verbeurd zal worden, name
lijk vanaf de betekening van dit arrest; ( ... ) Bijgevolg, op straffe van dezelfde dwangsom 
beveelt de staking van elke reclame die een voordeel belooft aan de consumenten die 
als eersten hun antwoord aan (eiseres) sturen, aangezien de snelheidspremie geba
seerd is op een variabel gegeven dat de consument niet kan controleren; De appel
kosten compenseert", op de volgende gronden: '1V Zogenaamde snelheidspremie: dat 
in verscheidene reclamecampagnes om meer klanten aan te trekken vermeld staat dat 
de 50 eerste bestellers een televisie zullen krijgen; dat (verweerder) die praktijken strij
dig met de artikelen 23, 1 o en 10°, en 94 van de wet acht; dat de eerste rechter die prak
tijken geoorloofd achtte en, enerzijds, oordeelde dat de afbeelding van het aan de eer
ste bestellers beloofde tv-toestel, voldoende duidelijk was omdat het toestel, op de 
achterkant van de reclame afgebeeld stond in het decor van een caravan waardoor het 
duidelijk was dat het om een heel klein toestel ging, anderzijds, dat de klant het be
wijs van de datum van zijn verzending kon leveren, zodat hij kon eisen dat de be
lofte werd nagekomen; dat (verweerder) in hoofdzaak erop wijst dat een dergelijke han
delwijze strijdig is met de regel dat bij de consument geen hoop of zekerheid mag 
worden gewekt dat hij een product he eft gewonnen of kan winnen door de werking van 
het toeval; dat hij beklemtoont dat de voorwaarden om het product te kunnen krij
gen, vaag blijven en dus misleidend zijn voor de consument die nooit met zekerheid 
weet vanaf wanneer de reclame aan de overige klan ten is gestuurd, noch vanaf welke 
dag de bestellingen zullen worden genoteerd; dat in radio- oftelevisiespelletjes vaak 
een beloning voor de eerste bellers wordt uitgeloofd; dat die praktijk natuurlijk niet 
laakbaar is aangezien zij niet gepaard gaat met reclame of een poging om iets te ver
kopen; dat het enige doel de luisterdichtheid van de uitzendingen is; dat (eiseres) al 
opgekomen is tegen artikel23.10° en de dubbelhartigheid van de Staat hekelde die 
langs die weg de loterijen bevoordeligt waaruit het zelf, zonder veel respect voor het 
algemeen belang, de winst puurt; dat het Arbitragehof dat middel heeft verworpen en 
oordeelde dat het gelijkheidsbeginsel niet geschonden was (A.A. 18 februari 1993, nr. 
12/93, p. 131); dat de vraag is gesteld ofhet bestreden artikel strijdig was met arti
kel30 van het EG-Verdrag (zie D. Van Bunnen, La publicite suscitant des espoirs falla
cieux ou le sweepstake a l'epreuve du nouvel artikel23.10° de la loi sur les prati
ques du commerce et de I' article 30 du Traite C.E.E., noot onder Antwerpen 29 juni 
1993, JT 1994, p. 85) maar dat het niet aangewezen leek een prejudiciele vraag te stel
len aan het Hofvan Justitie van de E.G., zoals eerder is beslist door het Hofvan Be
roep te Bergen op grond van redenen die de middelen, die ook in deze zaak worden 
aangevoerd, uitstekend weerleggen; dat het arrest Keck en Mithouard van 24 no
vember 1993 dat daar wordt onderzocht, vermeldt dat 'dat als een maatregel die de 
handel tussen de Lidstaten al dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk of potentieel kan 
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belemmeren, niet kan worden beschouwd de toepassing op producten uit andere Lid
staten van nationale bepalingen die bepaalde verkoopmodaliteiten aan banden leg
gen ofverbieden, mits die bepalingen van toepassing zijn op alle marktdeelnemers die 
op het nationale grondgebied activiteiten ontplooien, en mits zij zowel rechtens als fei
telijk dezelfde invloed hebben op de verhandeling van nationale producten en op die 
van producten uit andere Lidstaten'; dat het hoog Europees rechtscollege vervol
gens beslist heeft dat onder verkoopmodaliteiten ook reclame kon worden verstaan (ar
rest Leclerc-Siplec 9 februari 1995, 412/93, p. 179); dat uit de Europese regeling dus 
niet volgt dat het in artikel23,10°, bedoelde verbod opgeheven moet worden (zie stu
die RDC 1998, p. 278-279 en Van Gerven, Article 30 du Traite C.E. et les legisla
tions sur les pratiques du commerce, Liber amicorum J. Heenen, p. 469-489); dat de 
wetgever reclame heeft willen verbieden waarvan de kunst erin 'bestaat de verbrui
ker te doen geloven dat hij veel kans heeft een belangrijk lot te winnen en dat de kans 
hem toelacht, hoewel er in feite niets van aan is' [Gedr.St., Senaat 464 (1986-1987), 
p. 77]; dat het duidelijk is dat degene die reclame ontvangt die hem belooft dat hij een 
cadeau zal krijgen als hij zijn bestelling vlug invult en terugstuurt, ervan overtuigd 
is dat hij kans heeft om te winnen als hij zo te werk gaat; dat de handelwijze op zich 
twijfelachtig is in zoverre zij eerst bij de consument hoop wekt die wel ijdel zou kun
nen zijn ofvervolgens de consument die de vlugste wil zijn ertoe aanzet om zijn kri
tisch denkvermogen terzijde te laten en het risico te lopen een product te kopen dat 
hem niet echt van nut is, omdat hij v66r alles zijn geluk wil beproeven om bij de eer
sten te zijn aan wie een prijs wordt geschonken; dat ontgoochelingen wellicht vaak voor
komen omdat de klant die niets krijgt het gevoel heeft, zonder dat hij kan nagaan of 
het gegrond is, dat hem altijd zal worden geantwoord dat hij de eenenvijftigste was 
om te reageren en dat hij die keer geen geluk heeft gehad; dat (eiseres), die haar klan
ten natuurlijk niet meldt wanneer de eerste vijftig antwoorden binnen zijn, van een 
aantal mens en die er nog van overtuigd zijn dat ze de rit zullen winnen, postzegels 
blijft ontvangen en dus winst boekt die veel hoger is dan de tegenwaarde van aan
geboden cadeaus; dat het in de vage voorwaarden rond de distributie van die re
clame en het noteren van de antwoorden, duidelijk is dat de klant die onderworpen 
is aan het lot dat zelfs, hoe snel hij ook reageert, beslissend is; dat dergelijke re
clame waarin het toekennen van een cadeau afhankelijk wordt gesteld van de snel
heid van de bestelling, ook al verstuurt (eiseres) haar mailing op een en dezelfde dag, 
rekent op de verwachtingen van de klant wiens wil niets vermag tegen de werking van 
het toeval dat afhankelijk is van een onvoorspelbaar gedrag van tal van andere 
mens en", 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest oordeelt dat de zogenaamde snelheidspremie strij
dig is met artikel23.10°, van de Handelspraktijkenwet doordat ze de klant onder
werpt aan het lot dat en rekent op de verwachtingen van de klant wiens wil niets ver
mag tegen de werking van het toeval; het hofvan beroep, nadat het zijn beslissing over 
dat punt aldus met redenen heeft omkleed, de staking beveelt van een praktijk waar
van geen van de in het dictum van het arrest vermelde kenmerken het bestaan noch 
de beslissende rol van de werking van het toeval in de verboden handeling impli
ceert; onder toeval begrepen wordt een onverwachtse of louter toevallige gebeurte
nis; noch het feit dat het antwoord als eerste bij eiseres zal toekomen, noch het feit 
dat die premie gebaseerd is op een variabel gegeven dat de consument niet kan con
troleren, het bestaan of de beslissende rol van het toeval impliceert het arrest al
dus tegenstrijdig is in zoverre het, enerzijds, zijn beslissing dat de praktijk "snelheids
premie" onwettig is in het licht van artikel 23.10°, van de wet van 14 juli 1991, 
verantwoordt door het feit dat de klant onderworpen is aan de werking van het toe
val dat beslissend is, maar, anderzijds, in zijn dictum een daad verbiedt die voor de 
toekenning van de snelheidspremie aan de consument geen werking van het toeval 
impliceert; daaruit volgt dat het arrest, wegens de tegenstrijdigheid tussen de mo
tivering en het dictum, niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van ar
tikel 149 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, artikel23.10°, van de wet van 14 juli 1991 onderstelt dat de han
deling bij de consument de hoop of de zekerheid wekt een product, een dienst of een 
voordeel te hebben gewonnen ofte kunnen winnen door de werking van het toeval; 
uit geen enkele vaststelling van de bodemrechter blijkt dat de daad waarvan de sta
king door het arrest met toepassing van dat artikel is bevolen, impliceert dat de wer
king van het toeval beslissend is voor de toekenning van de snelheidspremie aan de 
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consument; noch het feit dat het antwoord eiseres als eerste zal bereiken, noch het feit 
dat die premie gebaseerd is op een variabel gegeven dat de consument niet kan con
troleren, het bestaan of de beslissende rol van het toeval impliceren; de door het ar
rest bevolen staking zou leiden tot het verbod op alle wedstrijden ook al zijn ze niet 
gebaseerd op de beslissende werking van het toeval, terwijl in artikel23.10°, van de 
Handelspraktijkenwet een dergelijk verbod niet voorkomt; daaruit volgt dat de door 
het arrest bevolen staking niet naar recht is verantwoord (schending van de artike
len 23.10°, en 95 van de Handelspraktijkenwet), 

en, over het derde middel: schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 1.7, 
22, 23 van de wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescher
ming van de consument, 30, 36, 177 van het Verdrag tot oprichting van de Euro
pese Gemeenschap en bijgevoegde stukken, ondertekend te Rome op 25 maart 1957, 
goedgekeurd bij de wet van 2 december 1957, 6 van het Gerechtelijk Wetboek, 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest de beroepen ontvankelijk verklaart, het beroepen vonnis ten dele 
wijzigt en beslist dat: "-de reclame die vermeldt dat de eerste antwoorders ofbe
stellers een cadeau zullen krijgen, eveneens strijdig (is) met de eerlijke handels
gebruiken; - de opgelegde dwangsom in de toekomst verbeurd zal worden, name
lijk vanaf de betekening van dit arrest; (. .. ) Bijgevolg, op straffe van dezelfde dwangsom 
beveelt de staking van elke reclame die (. .. ) een voordeel belooft aan de consumen
ten die als eersten hun antwoord aan (eiseres) sturen, aangezien de snelheids
premie gebaseerd is op een variabel gegeven dat de consument niet kan controle
ren; De appelkosten compenseert", op grond "dat de vraag is gesteld ofhet bestreden 
artikel strijdig was met artikel30 van het EG-Verdrag (zie D. Van Bunnen, La pu
blicite suscitant des espoirs fallacieux ou le sweepstake a l'epreuve du nouvel arti-
cle 23.10° de la loi sur les pratiques du commerce et de !'article 30 du Traite C.E.E., 
noot onder Antwerpen 29 juni 1993, JT 1994, p. 85) maar dat het niet aangewezen leek 
een prejudiciele vraag te stellen aan het Hofvan Justitie van de E.G., zoals eerder is 
beslist door het Hof van Beroep te Bergen op grond van red en en die de middelen, die 
ook in deze zaak worden aangevoerd, uitstekend weerleggen; dat het arrest Keck en 
Mithouard van 24 november 1993 dat daar wordt onderzocht, vermeldt dat 'dat als een 
maatregel die de handel tussen de Lidstaten al dan niet rechtstreeks, daadwerke
lijk of potentieel kan belemmeren, niet kan worden beschouwd de toepassing op pro- I · 
ducten uit andere Lidstaten van nationale bepalingen die bepaalde verkoopmodaliteiten 
aan banden leggen ofverbieden, mits die bepalingen van toepassing zijn op alle markt
deelnemers die op het nationale grondgebied activiteiten ontplooien, en mits zij zo
wel rechtens als feitelijk dezelfde invloed hebben op de verhandeling van nationale pro
ducten en op die van producten uit andere Lidstaten'; dat het hoog Europees 
rechtscollege vervolgens beslist heeft dat onder verk~pmodaliteiten ook reclame kon 
worden verstaan (arrest Leclerc-Siplec 9 februari 199,15, 412/93, p. 179); dat uit de Eu
ropese regeling dus niet volgt dat het in artikel23,10°, bedoelde verbod opgeheven moet 
worden (zie studie RDC 1998, p. 278-279 en Van Gerven, Article 30 du Traite C.E. et 
les legislations sur les pratiques du commerce, Liber amicorum J. Heenen, p. 469-
489)", 

terwijl eiseres in haar appelconclusie aanvoerde dat indien het hof van beroep be
sliste dat de praktijk "snelheidspremie" een verkoopmodaliteityan producten is die 
strijdig is met artikel23, 10°, van de Handelspraktijkenwet, er aan het Hofvan Jus
titie een prejudiciele vraag gesteld zou moeten worden; eiseres niet betwistte dat ar
tikel 23, 10° zonder onderscheid gold voor nationale producten en voor producten uit 
andere Lidstaten, maar aanvoerde : "zulks neemt niet weg dat de autonomie van de 
nationale wetgever van elke Lidstaat inzake verkoopmodaliteiten betreft, niet als vol
strekt kan worden beschouwd, zo niet zou de grondslag zelf van de eenheidsmarkt weer 
ter discussie worden gesteld, die met name ernaar streeft de verschillende natio
nale wettelijke regelingen zo goed als mogelijk te harmoniseren; dat het ontbreken van 
een afdoende harmonisering en het voorhanden zijn van een volstrekt marginale na
tionale wettelijke regeling, zou ingaan tegen de doelstelling zelfvan de eenheids
markt en bijgevolg het vrije verkeer van goederen onrechtstreeks bei:nvloeden (arti
kel 7.A., voorheen SA en 30 van het Verdrag van Rome); dat men, ter overtuiging 
daarvan, zich slechts het perfect aannemelijk geval van een Lidstaat hoeft in te heel
den die het nodig zou achten om zomaar, zonder enige afwijking gezamenlijke aan
biedingen te verbieden, zodat een dergelijk initiatief dat land zou marginaliseren, wat 



1576 HOF VAN CASSATIE Nr. 544 

strijdig is met de fundamentele doestellingen van het Verdrag van Rome"; en "dat ar
tikel 23, 10°, Handelspraktijkenwet immers van dien aard is dat het het vrije ver
keer van goederen binnen de gemeenschappelijke markt belemmert, precies omdat de 
in dat land toegelaten reclamepraktijken gemarginaliseerd zijn; dat de Belgische eco
nomische activiteit, in vergelijking met de buurlanden, immers belemmerd wordt daar 
de mogelijkheden voor verkoopsbevordering die beperkter zijn dan in de overige Ian
den, waardoor de goederenstroom die Belgie binnenkomt onvermijdelijk door die be
perkingen wordt bei:nvloed"; bij voorbeeld, wat eiseres betreft, 90 pet. van de artike
len in haar catalogi uit het buitenland afkomstig waren; die wet voorts niet ingegeven 
was door vereisten van algemeen belang; eiseres eraan toevoegde dat het arrest van 
het Hofvan Beroep te Bergen van 6 februari 1996 helemaal niet geantwoord had op 
de argumentatie van eiseres dat zelfs indien de nationale wet zonder onderscheid van 
toepassing was op de nationale producten en op die uit de overige Lidstaten, de zo
genaamde rechtspraak Keck en Mithouard van het Hofvan Justitie verfijnd moest wor
den en afgestemd worden op het geval van een binnen de Europese Unie volstrekt gei:
soleerde en marginale regeling; het voor eiseres er niet op aan kwam, zoals het Hof 
van beroep te Bergen in zijn voornoemd arrest staande hield, een derde voorwaarde 
toe te voegen die het Hofvan Justitie in zijn arrest Keck en Mithouard niet had ge
steld, aangezien, in tegenstelling tot dit geval, in de zaak die het Hofvan Justitie had 
beslecht, het geval van een marginale wettelijke regeling niet aan de orde was; "dat 
het Europees Hofvan Justitie, in strijd met hetgeen (verweerder) beweert, de draag
wijdte van de rechtspraak Keck en Mithouard reeds heeft beperkt; genoemd Hof, in 
zijn arrest van juli 1997 inzake De Agostini, immers het geval heeft aangesneden van 
een verkoopmodaliteit, namelijk televisiereclame, in zoverre hetland van ont
vangst, zijnde Zweden, elke vorm van reclame verbiedt die bestemd is voor kinde
ren onder de 12 jaar, waardoor het voor een soort producten die vanuit het buiten
land verhandeld worden, onmogelijk wordt om ze in Zweden in te voeren, aangezien 
televisiereclame de enige echt werkbare manier is om ze op de markt te brengen; dat 
er geoordeeld is dat artikel30 van het EG-Verdrag van toepassing kon zijn, zelfs voor 
extrinsieke verkoopmodaliteiten, op bepalingen van een nationale wettelijke rege
ling 'die, zowel rechtens als feitelijk, niet dezelfde invloed hebben op de verhande
ling van nationale producten alsop die van producten uit andere Lidstaten, niet nood
zakelijk zijn om te voldoen aan dwingende vereisten verband houdend met het algemeen 
belang of met een van de in artikel36 van het EG-Verdrag genoemde doelstellingen 
en niet in overeenstemming zijn met het evenredigheidsbeginsel oftenzij die doel
stellingen kunnen worden bereikt of aan die dwingende vereisten kan worden vol
daan met maatregelen die het intracommunautaire handelsverkeer minder belem
meren', terwijl de advocaat-generaal wat hem betreft, terecht erop gewezen had dat 
'een dergelijk algeheel verbod van de reclame tot gevolg zou hebben, dat het voor fa
brikanten in andere Lidstaten praktisch onmogelijk wordt op de markt waarvoor dat 
verbod geldt, door te dringen, zodat de maatregel zou neerkomen op een kwantita
tieve beperking van de handel tussen Lidstaten. Hoe de in het arrest Keck en Mit
houard geformuleerde discriminatietoets ook wordt uitgelegd, men kan moeilijk an
ders concluderen, dan dat een dergelijk verbod in de praktijk nagenoeg zeker merkbare 
gevolgen zal hebben voor de invoer. A fortiori rijst dezelfde bezorgdheid ten aanzien 
van een algeheel verbod van tot een bepaalde categorie consumenten gerichte televisie
reclame voor een product. Ik ben dan ook van oordeel dat een algeheel verbod van tot 
kinderen gerichte reclame in beginsel in strijd is met artikel30'"; die bezorgdheid van 
het Hofvan Justitie aansluit bij de redenering van (eiseres) die een verfijning van de 
Keck en Mithouard-rechtspraak voorstaat in het geval van een binnen de Europese 
Unie gei:soleerde regeling, aangezien de harmonisering van de wettelijke regelingen 
de eerste doelstelling van die Unie is; zoals het Hof (van Justitie) in zijn arrest van 
9 juli 1997 gezegd heeft, een algeheel verbod van elke vorm van reclame waarin, zelfs 
zonder aankoopverplichting, een beroep op het toeval wordt gedaan, een onbetwist
bare belemmering op het vrije verkeer van producten is, die strijdig is met artikel 30 
van het EG-Verdrag; de verbodsmaatregel in artikel23.10°, Handelspraktijkenwet in 
werkelijkheid van dien aard is dat hij feitelijk niet dezelfde invloed kan hebben op de 
verhandeling van nationale producten als op die uit andere Lidstaten, aangezien de 
laatstgenoemde producten niet langer gepromoot kunnen op een wijze die al jaren in
gang heeft gevonden, meer bepaald voor internationale campagnes; het nage
streefde belang, namelijk de bescherming van de consument, vrijwaard zou kunnen 
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worden door een minder extreme maatregel, die in evenredig is aan het gestelde doel; 
aldus, in Frankrijk bijvoorbeeld, sweepstake niet zomaar verboden is maar geregle
menteerd is, met als voornaamste voorwaarden dat hij gratis moet zijn en niet op de 
bestelbon mag worden voorgesteld; de prejudiciele vraag dus volstrekt verant
woord is", 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest zich ertoe beperkt te verwijzen naar de moti
vering van het arrest van het Hofvan Beroep te Bergen van 16 februari 1996, zoals 
het gepubliceerd is in de Annuaire des pratiques du commerce et de la concurrence 
van 1996, en een reden aan te halen van het arrest Keck en Mithouard van 24 no
vember 1993 van het Hof van Justitie (C-267/91 en C-268/91), om te oordelen dat een 
prejudiciele vraag in casu geen nut heeft en dat uit de Europese regeling dus niet volgt 
dat het in artikel23,10°, van de wet van 14 juli 1991 bedoelde verbod opgeheven moet 
worden; het arrest aldus in algemene bewoordingen verwijst naar een arrest van een 
ander hofvan beroep waarin eiseres geen partij was en daarbij overweegt dat dit ar
rest de door eiseres aangevoerde middelen van eiseres heeft weerlegd zonder zelfs niet 
de redenen van dat arrest aan te geven die de conclusie van eiseres zouden hebben 
beantwoord; daaruit volgt dat arrest die conclusie niet beantwoordt en bijgevolg niet 
regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, de rechter in zaken die aan zijn oordeel zijn onderworpen, geen 
uitspraak mag doen bij wege van algemene en als regel geldende beschikking; het ar
rest dat, om te beslissen dat de prejudiciele vraag die eiseres in haar appelconclusie 
stelt geen nut heeft, zomaar verwijst naar het arrest van het Hofvan Beroep te Ber
gen van 6 februari 1996, dat in een andere zaak en tussen andere partijen is gewe
zen, zonder zelfs de redenen te vermelden waarin het middel van eiseres beant
woord zou zijn of, voorts, zonder te vermelden dat het de redenen van dat arrest 
overneemt, aan het arrest van het Hof van Beroep te Bergen een algemene en ver
ordenende draagwijdte toekent; het bestreden arrest bijgevolg artikel 6 van het Ge
rechtelijk Wetboek schendt; 

derde onderdeel, zelfs ingeval het arrest zich ertoe zou mogen beperken te verwij
zen naar het arrest van het Hofvan Beroep te Bergen van 6 februari 1996 en een pas
sage aan te halen uit het arrest van het Hofvan Justitie van 24 november 1993, het 
in elk geval geen antwoord geeft op het middel waarin eiseres aanvoert dat het aan
gewezen was een prejudiciele vraag te stellen; het arrest van het Hofvan Justitie van 
24 november 1993 waarin artikel30 van het EG-Verdrag wordt uitgelegd, geen uit
spraak doet over de vraag betreffende een nationale wettelijke regeling die in ver
gelijking met die van andere Lidstaten marginaal is en evenmin antwoordt op de vraag 
of een marginale regeling rechtens of feitelijk een andere invloed kan hebben op de 
verhandeling van nationale producten dan op die uit andere Lidstaten; dat arrest van 
het Hofvan Justitie derhalve evenmin het middel van eiseres beantwoordt; het ar
rest van het Hofvan Beroep te Bergen van 6 februari 1996 zich ertoe beperkt te ver
wijzen naar het arrest van het Hofvan Justitie van 24 november 1993 en beslist dat 
het Hofvan Justitie in dat arrest twee voorwaarden heeft gesteld om de nationale re
geling niet onder toepassing van artikel30 van het EG-Verdrag te laten vallen, na
melijk dat de nationale regeling zonder onderscheid van toepassing moet zijn op de 
nationale producten en op die uit andere Lidstaten en de voorwaarde dat de natio
nale regeling zowel rechtens als feitelijk dezelfde invloed heeft op de verhandeling van 
nationale producten en op die van producten uit andere Lidstaten; het Hof van Be
roep te Bergen oordeelt dat het Hof van Justitie in zijn arrest geen derde voor
waarde heeft gesteld, namelijk het niet geesoleerd karakter van de nationale rege
ling, om de nationale regeling niet onder toepassing van artikel 30 van het EG
Verdrag te laten vallen; die redenen van het arrest van 6 februari 1996 niet antwoorden 
op de vraag ofhet feit dat een nationale regeling die in vergelijking met die van de 
overige Lidstaten gei:soleerd en marginaal is, niet van dien aard is dat zij, feitelijk, een 
andere invloed heeft op de verhandeling van nationale producten dan op die van pro
ducten uit andere Lidstaten, zoals eiseres staande hield; daaruit volgt dat het ar
rest, aangezien het niet antwoordt op het middel dat eiseres in haar conclusie heeft 
aangevoerd, niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel149 van 
de Grondwet); 

vierde onderdeel, het Hofvan Justitie, blijkens zijn arrest van 24 november 1993, 
niet had kennisgenomen van de vraag of een nationale regeling die in vergelijking met 
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die van de overige Lidstaten ge!soleerd en marginaal is, van dien aard was dat zij fei
telijk een andere invloed heeft op de verhandeling van nationale producten dan op die 
van producten uit andere Lidstaten; daaruit volgt dat, ingeval geoordeeld zou moe
ten worden dat het arrest de conclusie van eiseres beantwoord heeft door te verwij
zen naar het arrest van het Hofvan Justitie van 24 november 1993, het arrest ge
noemd arrest van het Hofvan Justitie uitlegt op een wijze die niet verenigbaar is met 
de bewoordingen ervan en de bewijskracht ervan miskent (artikelen 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek); 

vijfde onderdeel, artikel30 van het EG-Verdrag, zoals het is uitgelegd door het Hof 
van Justitie, niet eraan in de weg staat dat een Lidstaat krachtens de bepalingen van 
zijn nationale wettelijke regeling jegens een adverteerder maatregelen neemt we
gens een reclame, tenzij die bepaling zowel rechtens als feitelijk niet dezelfde in
vloed heeft op de verhandeling van nationale producten als op die van producten uit 
andere Lidstaten, niet noodzakelijk zijn om te voldoen aan dwingende vereisten ver
band houdend met het algemeen belang of met een van de in artikel 36 EG-Verdrag 
genoemde doelstellingen en niet in overeenstemming zijn met het evenredigheids
beginsel oftenzij die doelstellingen kunnen worden bereikt of aan die dwingende ver
eisten kan worden voldaan met maatregelen die het intracommunautaire handels
verkeer minder belemmeren; daaruit volgt dat het loutere feit dat het algehele verbod 
in een Lidstaat niet aileen geldt voor de nationale producten maar ook voor die uit an
dere Lidstaten niet noodzakelijk uitsluit dat er een verschillende weerslag is op de ver
handeling van nationale producten dan op die van producten uit andere Lidstaten; het 
hof van beroep dus diende na te gaan, zoals het daartoe door eiseres was aange
zocht, of het algehele verbod in Belgie van de door verweerster aangevochten soort 
verkoopsbevordering van producten, waarvan niet was betwist dat ze rechtmatig ver
kocht werden, zowel rechtens of feitelijk niet dezelfde invloed hebben op de verhan
deling van nationale producten als op die van producten uit andere Lidstaten; het in
dien nodig ook moet nagaan ofhet algehele verbod van dat soort reclame noodzakelijk 
is om te voldoen aan dwingende vereisten verband houdend met het algemeen be
lang of met een van de in artikel36 EG-Verdrag genoemde doelstellingen, ofhet in 
overeenstemming is met het evenredigheidsbeginsel of die doelstellingen niet be
reikt hadden kunnen worden of niet aan die dwingende vereisten had kunnen wor
den voldaan met maatregelen die het intracommunautaire handelsverkeer minder be
lemmeren; daaruit volgt dat het arrest, daar het aldus niet volgens door het Hofvan 
Justitie gestelde criteria heeft onderzocht of het in artikel 23, 10°, van de Handels
praktijkenwet opgelegde verbod verenigbaar is met de artikelen 30 en 36 van het EG
Verdrag, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt (schending van de artikelen 23.10°, 
van de wet van 14 juli 1991, 30, 36 en 177 van het EG-Verdrag); ingeval het Hof oor
deelt dat de vraag die hier rijst met betrekking tot artikel30 van het EG-Verdrag niet 
dezelfde is als die waarop het Hof van Justitie heeft geantwoord in zijn arrest De Ago
stini van 9 juli 1997, eiseres het Hof, overeenkomstig artikel177 van EG-Verdrag., ver
zoekt een prejudiciele vraag te stellen conform het dictum van de voorziening : 

Over de grond van niet-ontvankelijkheid die door verweerder tegen het 
tweede middel is ingesteld : het middel preciseert niet hoe artikel 95 van de 
Handelspraktijkenwet geschonden is : 

Overwegende dat het middel niet preciseert hoe het arrest die bepaling 
schendt; 

Over de gronden van niet-ontvankelijkheid die door verweerder tegen het 
tweede en het derde middel zijn ingesteld : die middelen zijn alle niet ont
vankelijk wegens gebrek aan belang; 

Overwegende dat uit het antwoord op het eerste onderdeel van het eer
ste middel blijkt dat het arrest naar recht beslist dat de "reclame volgens 
welke de eerste antwoorden en bestellingen met een cadeau zullen wor
den beloond" strijdig zijn met de eerlijke handelsgebruiken en derhalve ar
tikel 94 van de wet van 14 juli 1991 schenden; 

Dat de in die middelen vermelde grieven, ook al waren ze gegrond, niet tot 
cassatie zouden kunnen leiden; 
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Dat de gronden van niet-ontvankelijkheid aangenomen moeten worden; 

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

12 oktober 2000 - 1 e kamer - Voor.zitter en verslaggever : de h. Parmentier, waar
nemend voorzitter - Andersluidende conclusie (1) van de h. Werquin, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Nelissen Grade en Draps. 

Nr. 545 

1 e KAMER - 12 oktober 2000 

1° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - BEWIJS
LAST- VERWEERDER VOERT HET BESTAAN VAN EEN LENING AAN- BEWIJS NIET GELEVERD 
-GEVOLG. 

2° BEWIJS - BELASTINGZAKEN - BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - BEWIJSLAST
SCHENKING BINNEN DRIE JAAR VOOR HET OVERLIJDEN WAARSCHIJNLIJK- VERWEERDER VOERT 
HET BESTAAN VAN EEN LENING AAN- BEWIJS NIET GELEVERD - GEVOLG. 

1 o Wanneer de rechter vaststelt dat het bewijs van de door verweerder aangevoerde le
ning niet geleverd is, keert hij de bewijslast niet om ten voordele van eiser. (Art. 1315 
B.W.; art. 870 Ger.W.) 

2° Wanneer de rechter vaststelt dat het bewijs van de door verweerder aangevoerde le
ning niet geleverd is, keert hi) de bewijslast niet om ten voordele van de admini
stratie die aanvoert dat er waarschijnlijk een schenking is gebeurd binnen drie jaar 
voor het overlijden.(Art. 1315 B.W.; art. 870 Ger.W.) 

(E ... E.A. T. BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.99.0179.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 december 1998 gewe
zen door het Hof van Beroep te Luik; 

Over het middel, schending van de artikelen 7 van het koninklijk besluit nr. 308 van 
31 maart 1936 tot uitvoering van het Wetboek der successierechten, bekrachtigd bij 

(1) Het O.M. besloot tot vernietiging op grond van het eerste onderdeel van het eerste mid
del daar het van oordeel was dat het arrest niet naar recht verantwoord was. Het O.M. was van 
mening dat de Handelspraktijkenwet 1991 een omzetting beoogde van de richtlijn 84/5450 van de 
Raad van 10 sept. 1984 en dat het begrip te beschermen consument in de zin van art. 94 van die 
wet, volgens een arrest van 17 okt. 1997 (A. C., nr. 414) van het Hof een algeniene regel van eer
lijkheid jegens de consument is, die de specifieke soorten verboden reclame behelst die in art. 23 
van die wet bedoeld worden, uitgelegd moest worden in het Iicht van de rechtspraak van het H.v.J., 
dat de te beschermen consument omschrijft in het kader van de voornoemde richtlijn als de ge
middeld ge1nformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument. 
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de wet van 4 mei 1936, 893, 894, 901, 902, 909, 1235, tweede lid, 1315, 1906, 1967 van 
het Burgerlijk Wetboek, 870 van het Gerechtelijk Wetboek en 149 van de gecoi:irdi
neerde Grondwet, 

doordat het arrest, na erop te hebben gewezen dat het hoger beroep van verweer
der "uitsluitend gericht is tegen de op artikel 7 van het Wetboek der successierech
ten gegronde vordering, in zoverre het betrekking heeft op een op 20 september 1979 
door wijlen Y.R. ten voordele van de (eisers) gedane starting van 600.000 frank die 
de vermelding draagt 'Terugbetaling leningen en allerlei kosten"', voor recht zegt dat 
voornoemd bedrag van 600.000 frank moet worden opgenomen in het bruto-actiefvan 
de nalatenschap en dat de eisers op dat bedrag successierechten, verhoogd met de 
interesten en de geldboetes, verschuldigd zijn op grond : "dat (de eisers) hoofdza
kelijk betogen dat duidelijk is gebleken dat de overledene zich door die starting van 
600.000 frank heeft willen kwijten van een burgerlijke schuld, namelijk de terug
betaling van een door hen aan haar verstrekte lening alsook de vergoeding voor al
lerlei kosten; dat, nu (de eisers) het bestaan van zodanige lening of van zodanige kos
ten niet bewijzen, er geen sprake kan zijn van een burgerlijke verbintenis, aangezien 
de schuldeiser niet het recht had het hem verschuldigde bedrag te eisen; dat (de ei
sers) subsidiair betogen dat mevrouw R., door een bedrag van 600.000 frank te be
talen, alleen maar aan een natuurlijke verbintenis heeft voldaan; dat het niet wordt 
betwist dat (de eisers) de overledene gedurende de laatste jaren van haar leven heb
ben gehuisvest en verzorgd; dat evenwel geen enkel geloofkan worden gehecht aan 
de niet aan tegenspraak onderworpen verklaring van de echtgenoten L. als zou de 
overledene 'over geen enkele bron van inkomsten hebben beschikt, buiten die welke 
U aan haar gaf, namelijk huisvesting, voedsel en zakgeld alsook enkele uren kin
deroppas bij de een of de andere buur', terwijl (eiser), in zijn schrijven van 20 april 
1982 aan de met de vereffening van de nalatenschap belaste notaris heeft toege
geven dat 'ik, bij ontstentenis van overtuigende bewijzen, geneigd ben aan te ne
men dat de persoonlijke uitgaven die mevrouw Rorive deed via haar bankreke
ning 150.000 frank of ongeveer 50.000 frank per maand bedragen'; dat het begrip 
natuurlijke verbintenis nogal vaag is in de rechtsleer en de rechtspraak, aange
zien de nakoming van een gewetensplicht niet noodzakelijk gelijkstaat met de uit
voering van een natuurlijke verbintenis (zie De Page, III, nrs 61 en 61bis, VIII, I, 
nr. 402); dat er daarentegen in beginsel sprake is van schenking, wanneer de dienst
verlener geen recht heeft op een vergoeding en de afstand van goederen louter is in
gegeven door een gevoel van erkentelijkheid (zie Rep. Not., XV, Droits de succes
sion et de mutation par deces, nrs. 273 en 274); dat de omstandigheid dat de 
overledene de litigieuze starting heeft verricht op dezelfde dag waarop zij haar tes
tament opmaakte, namelijk op 20 september 1979, een reden te meer is om ze als 
een vrijgevigheid te aanzien; dat dus moet worden aangenomen dat wijlen Y.R. wel 
degelijk (de eisers) heeft bevoordeeld en dat artikel 7 van het Wetboek der succes
sierechten daarop van toepassing is", 

terwijl, eerste onderdeel, krachtens artikel 7 van het koninklijk besluit nr. 308 van 
31 maart 1936 tot uitvoering van het Wetboek der Successierechten, bekrachtigd bij 
de wet van 4 mei 1936, dat volgens het arrest van toepassing is op de litigieuze star
ting, de goederen, waarover, naar het door het bestuur geleverd bewijs, de afgestor
vene kosteloos beschikte gedurende de drie jaren voor zijn overlijden, worden ge
acht deel uit te maken van zijn nalatenschap; het bestuur krachtens die bepaling het 
bewijs moet leveren dat er een bevoordeling is geschied binnen drie jaar voor het over
lijden; het arrest, nu het derhalve het hoofdargument van de eisers, volgens het
welk uit de vermeldingen van de litigieuze starting duidelijk bleek dat de overle
dene zich had willen kwijten van een burgerlijke schuld, namelijk de terugbetaling van 
een door hen verstrekte lening en de vergoeding voor allerlei kosten, verwerpt op grond 
van de overweging "dat, nude eisers het bestaan van zodanige lening of van zoda
nige kosten niet bewijzen, er geen sprake kan zijn van een burgerlijke verbintenis, aan
gezien de schuldeiser niet het recht had het hem verschuldigde bedrag te eisen", in 
werkelijkheid aan de eisers de verplichting oplegt te bewijzen dat voornoemde star
ting geen schenking was en aldus de bewijslast omkeert in strijd met het bovenaan
gehaalde artikel 7 van het Wetboek der successierechten en, voor zoveel nodig, met 
de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 
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tweede onderdeel, de door een gevoel van erkentelijkheid ingegeven handeling waar
hij een persoon aan een ander een geldsom overmaakt ter vergelding van hewezen 
diensten als een schenking kan worden heschouwd, maar niet noodzakelijk als zo
danig dient te worden aangemerkt; de starting niet als een vrijgevigheid zou kun
nen worden heschouwd, indien uit de omstandigheden zou hlijken dat de heschik
ker aan een natuurlijke verhintenis had willen voldoen; zulks met name het geval 
zou zijn, indien de heschikker, in de mening jegens anderen een natuurlijke ver
hintenis te hehhen, ter nakoming van die verhintenis aan die derde een goed zou af
staan waarvan de waarde in verhouding stand tot de hewezen en in geld waardeer
hare diensten; de eisers in hun appelconclusie precies op dat punt hadden hetoogd 
"dat de op een natuurlijke en werkelijke verhintenis gegronde akte niet als een schen
king ter vergelding van diensten kan worden heschouwd, als de waarde van het ge
geven goed in verhouding staat tot de schuld; het oogmerk totaal verschillend is : 'Be
treft het een heschikking die moreel verantwoord is uit het oogpunt van de hewezen 
dienst, het hedrag van de toegekende waarde, de gezinstoestand en het vermogen 
van de heschikker, dan zal die heschikking gemakkelijk kunnen worden uitgelegd 
als een akte onder hezwarende titel, als de uitvoering van een natuurlijke verhin
tenis. Zo daarentegen de heschikking moreel aanvechthaar lijkt, dan moet ze on
getwijfeld worden heschouwd als een vrijgevigheid ter vergelding van diensten'; ten 
overvloede kan worden onderzocht hoe de waarde van het overgedragen goed zich 
verhoudt tot de verhintenis : 'er sprake is van schenking, indien de waarde van het 
overgedragen goed het hedrag van de schuld kennelijk te hoven gaat'; het geen twij
fellijdt dat, gelet op de voorgelegde gegevens, de overledene R. wel degelijk een na
tuurlijke verhintenis heeft uitgevoerd; zij, door het hedrag van 600.000 frank te he
talen, aileen maar voldeed aan die natuurlijke verhintenis en aan de plicht tot 
erkentelijkheid die zij ongetwijfeld meende te hehhen jegens de (eisers); de uitvoe
ring van de natuurlijke verhintenis overigens in verhouding staat tot de oorzaak van 
de verhintenis; de overledene aldus gedurende vijfjaar is 'gehuisvest, gevoed en ver
schoond' voor het hetwiste hedrag van 600.000 frank, een gemiddelde van 10.000 frank 
per maand, wat miniem is"; het arrest, nu het henevens de loutere verwijzing naar 
de datum waarop de litigieuze starting is verricht en die, volgens het hof van he
roep, aileen maar "een reden te meer" is om die starting als een vrijgevigheid te aan
zien, zich heperkt tot de algemene overwegingen dat ''het hegrip natuurlijke ver
hintenis nogal vaag is in de rechtsleer en de rechtspraak, aangezien de nakoming 
van een gewetensplicht niet noodzakelijk gelijkstaat met de uitvoering van een na
tuurlijke verhintenis" en dat "er daarentegen in heginsel sprake is vah schenking, 
wanneer de dienstverlener geen recht heeft op een vergoeding en de afstand van de 
goederen louter is ingegeven door een gevoel van erkentelijkheid", welke overwe
gingen op elk ander, gelijksoortig geval kunnen worden toegepast, en nu het niet na
gaat of, gelet op de door de eisers in hun conclusies aangevoerde omstandigheden van 
de zaak en gelet meer hepaald op de overeenstemming tussen het hedrag van de star
ting en de hewezen diensten, de door de overledene verrichte starting in concreto veel
eer als de uitvoering van een natuurlijke verhintenis dan als een schenking moest 
worden aangemerkt, de heslissing waarhij de litigieuze starting als een vrijgevig
heid wordt aangemerkt, niet naar recht verantwoordt (schending van de artikelen 
7 van het koninklijk hesluit nr. 308 van 31 maart 1936 ter uitvoering van het Wet
hoek der successierechten, hekrachtigd hij de wet van 4 mei 1936, 893, 894, 901, 902, 
909, 1235, tweede lid, 1906 en 1967 van het Burgerlijk Wethoek) en door de hoven
staande algemene overwegingen niet antwoordt op de hovengenoemde omstandige 
conclusie waarin de eisers het hestaan van een natuurlijke verhintenis afieidden uit 
de wil van de overledene en uit de overeenstemming tussen het hedrag van de door 
mevrouw Rorive verrichte starting en de door hen aan haar hewezen diensten; dat 
het aldus niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel149 van de 
Grondwet): 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de eisers in hun conclusie betoogden dat de overle
dene, door op 20 september 1979 een bedrag van 600.000 frank te storten, 
zich had willen kwijten van een burgerlijke schuld, namelijk de terugbeta
ling van een door hen verstrekte lening en allerlei kosten; 
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Overwegende dat het arrest die zienswijze verwerpt op grond "dat, nude 
(eisers) het bestaan van zodanige lening of van zodanige kosten niet bewij
zen, er geen sprake kan zijn van een burgerlijke verbintenis, aangezien de 
schuldeiser niet het recht had om het hem verschuldigde bedrag te eisen"; 
dat het aldus de eisers niet de verplichting oplegt te bewijzen dat voor
noemde storting geen schenking was; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 
Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende voor het overige dat het arrest zich niet beperkt tot de in het 

middel weergegeven algemene overwegingen; dat het arrest, na erop te heb
ben gewezen "dat het niet wordt betwist dat de (eisers) de overledene ge
durende de laatste jaren van haar leven hebben gehuisvest en verzorgd", over
weegt "dat geen enkel geloofkan worden gehecht aan de niet aan tegenspraak 
onderworpen verklaring van de echtgenoten L. als zou de overledene 'over 
geen enkele bron van inkomsten hebben beschikt, buiten die welke U aan 
haar gaf, namelijk huisvesting, voedsel en zakgeld alsook enkele uren kin
deroppas bij de een of andere buur', terwijl (eiser) in zijn schrijven van 20 
april 1982 aan de met de vereffening van de nalatenschap belaste notaris, 
heeft toegegeven dat 'ik, bij ontstentenis van overtuigende bewijzen, ge
neigd ben aan te nemen dat de persoonlijke uitgaven die mevrouw R. deed 
via haar bankrekening 150.000 frank of ongeveer 50.000 frank per maand 
bedragen"'; dat het eraan toevoegt dat "de omstandigheid dat de overle
dene de litigieuze storting heeft verricht op dezelfde dag waarop zij haar tes
tament opmaakte, namelijk 20 september 1979 een reden te meer is om ze 
als een vrijgevigheid te aanzien"; 

Overwegende dat het arrest door die overwegingen de beslissing dat de over
ledene de eisers heeft bevoordeeld regelmatig met redenen omkleedt en naar 
recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 

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

12 oktober 2000 - 1 e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Parmentier, waar
nemend voorzitter- Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. Simont en De Bruyn. 

Nr. 546 

1 e KAMER - 12 oktober 2000 

VERZEKERING- LANDVERZEKERING- VERHAAL VAN DE VERZEKERAAR- VOORWAARDE
VERPLICHTING OM KENNIS TE GEVEN VAN ZIJN VOORNEMEN. 

Door te verwijzen naar de artt. 24 en 25 van de algemene voorwaarden van de W.A.M.
polis m.b.t. het recht van verhaal van de verzekeraar, geeft de verzekeraar aan zijn 
verzekerde niet in klare en ondubbelzinnige bewoordingen kennis van zijn voorne
men om verhaal in te stellen. (Art. 88 wet 25 juni 1992.) 
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(AACHENER UND MUNCHENER VERSICHERUNG AG- VENNOOTSCHAP NAAR DUITS RECHT T. 0 ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.99.0219.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 4 november 1998 in ha
ger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik; 

Over het middel : 

schending van artikel 88, tweede lid, van de wet van 25 juni 1992 op de land
verzekeringsovereenkomst, 

doordat het bestreden vonnis, met wijziging van de beslissing van de eerste rech
ter, de regresvordering van eiseres tegen verweerder, haar verzekerde, ongegrond ver
klaart, laatstgenoemde ontslaat van de tegen hem uitgesproken veroordelingen en ei
seres veroordeelt in de kosten van eerste aanleg en hoger beroep; dat het aldus beslist 
op volgende gronden: "dat naar luid van artikel88, tweede lid, van de wet van 25 juni 
1992 op de landverzekeringsovereenkomst 'de verzekeraar op straffe van verval van 
zijn recht van verhaal verplicht is de verzekeringnemer of, in voorkomend geval, de 
verzekerde die niet de verzekeringnemer is, kennis te geven van zijn voornemen om 
verhaal in te stellen zodra hij op de hoogte is van de feiten waarop dat besluit ge
grond is'; dat de bovenaangehaalde bepaling bedoeld is om de verzekerde in staat te 
stellen zelf zijn verdediging voor te bereiden tegen de burgerlijke rechtsvordering van 
het slachtoffer, in het geval dat de verzekeraar zinnens is om tegen die verzekerde een 
regresvordering in te stellen tot beloop van de aan de slachtoffers gedane uitkerin
gen; dat de door (eiseres) op 21 mei 1997 aan (verweerder) gerichte brief in devol
gende bewoordingen is gesteld : 'uit de gegevens die in ons bezit zijn, blijkt dat u ten 
tijde van het ongeval onder invloed van alcoholische dranken verkeerde. U wordt trou
wens door de Politierechtbank te Luik, op de terechtzitting van 18 juni 1997, ver
volgd wegens dat vergrijp alsook wegens uw weigering u te onderwerpen aan een al
coholtest en aan een bloedafname. Overeenkomstig de artikelen 24 en 25 van de 
algemene voorwaarden van de polis verzekering burgerlijke aansprakelijkheid auto, 
heeft onze maatschappij het recht om tegen u verhaal in te stellen wanneer de maat
schappij gehouden is tot schadeloosstelling van de benadeelden. Wij vragen u daarom 
u op de terechtzitting van 18 juni 1997 te laten verdedigen door een eigen advo
caat'; dat de aan (verweerder) gedane kennisgeving dus niet ondubbelzinnig is, daar 
(eiseres) daarin geen kennis geeft van haar voornemen om verhaal in te stellen zo
als uitdrukkelijk is bepaald in artikel 88, tweede lid, van de wet van 25 juni 1992 op 
de landverzekeringsovereenkomst; dat bijgevolg moet worden aangenomen dat (ei
seres), nu zij de haar bij artikel 88, tweede lid, van de wet van 25 juni 1992 op de land
verzekeringsovereenkomst opgelegde verplichting om aan (verweerder) kennis te ge
ven van haar voornemen om verhaal in te stellen zodra zij op de hoogte is van de feiten 
waarop dat besluit gegrond is, niet is nagekomen, te dezen haar recht om verhaal in 
te stellen tegen (verweerder) heeft verloren", 

terwijl het bovenaangehaalde artikel 88, tweede lid, dat, zoals het (bestreden) von
nis vaststelt, bedoeld is om de verzekerde in staat te stellen zelf zijn verdediging voor 
te bereiden, niet noodzakelijkerwijs impliceert dat de verzekeraar kennis geeft van zijn 
beslissing om verhaal in te stellen tegen zijn verzekerde, maar enkel vereist dat laatst
genoemde op de hoogte wordt gebracht van het eventuele voornemen van de verze
keraar om dat te doen; eiseres te dezen niet in staat was een vast en definitief voor
nemen om op verweerder verhaal te nemen aan te kondigen, vooral nu uit de in het 
vonnis weergegeven bewoordingen zelfvan het schrijven van 21 mei 1997 blijkt dat 
verweerder vervolgd werd wegens misbruik van alcoholische dranken, maar dat te
gen hem of diens verzekeraar nog geen enkele veroordeling was uitgesproken; de ziens
wijze als zou het schrijven van 21 mei 1997 dubbelzinnig zijn en niet beantwoorden 
aan het bepaalde in artikel88, tweede lid, omdat (eiseres) in die briefhaar voorne
men om verhaal in te stellen niet "in klare en ondubbelzinnige" bewoordingen aan
kondigt, maar enkel kennis geeft van haar 'recht" om zodanig verhaal in te stellen, 
in strijd is met de ratio legis van bovengenoemd artikel 88, tweede lid, dat, zoals het 
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(bestreden) vonnis erkent, bedoeld is om de verzekerde in staat te stellen zijn ver
dediging voor te bereiden tegen de burgerlijke rechtsvordering van het slachtoffer maar 
niet om zijn verdediging voor te bereiden tegen het verhaal van zijn verzekeraar; het 
schrijven van 21 mei 1997 verweerder te dezen uitdrukkelijk verzocht "om zich door 
een eigen advocaat te laten verdedigen" in het tegen hem ingestelde straf- en bur
gerlijk geding; het bestreden vonnis bijgevolg niet op grond dat de brief de kennis
geving niet bevatte van het duidelijk voornemen van eiseres om op verweerder ver
haal te nemen, wettig kon beslissen dat de door eiseres op 21 mei 1997 aan verweerder 
gerichte brief niet beantwoordt aan het bepaalde in artikel 88, tweede lid, van de wet 
van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst (schending van artikel 88, tweede 
lid, van de bovengenoemde wet van 25 juni 1992) : 

Overwegende dat naar luid van artikel 88, eerste lid, van de wet van 25 
juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst de verzekeraar zich, voor zo
ver hij volgens de wet of de verzekeringsovereenkomst zijn prestaties had kun
nen weigeren of verminderen, een recht van verhaal kan voorbehouden te
gen de verzekeringnemer en, indien daartoe grond bestaat, tegen de ver
zekerde die niet de verzekeringnemer is; 

Dat voornoemd artikel, tweede lid, bepaalt dat de verzekeraar, op straffe 
van verval van zijn recht van verhaal, verplicht is de verzekeringnemer of, 
in voorkomend geval, de verzekerde die niet de verzekeringnemer is, ken
nis te geven van zijn voornemen om verhaal in te stellen zodra hij op de 
hoogte is van de feiten waarop dat besluit gegrond is; 

Overwegende dat die bepaling impliceert dat de verzekeraar, teneinde zijn 
recht op verhaal niet te verliezen, aan de betrokken persoon in klare en on
dubbelzinnige bewoordingen kennis moet geven van zijn voornemen om ver
haal in te stellen; 

Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt "dat de door (eiseres) op 
21 mei 1997 (aan verweerder) gerichte brief in de volgende bewoordingen is 
gesteld : 'uit de gegevens die in ons bezit zijn blijkt dat u ten tijde van het 
ongeval onder invloed van alcoholische dranken verkeerde. U wordt trou
wens door de Politierechtbank te Luik, op de terechtzitting van 18 juni 1997, 
vervolgd wegens dat vergrijp alsook wegens uw weigering u aan een alco
hol test en een bloedafneming te onderwerpen. Overeenkomstig de artike
len 24 en 25 van de algemene voorwaarden van de polis verzekering bur
gerlijke aansprakelijkheid auto, heeft onze maatschappij het recht om tegen 
u verhaal in te stellen wanneer de maatschappij gehouden is tot schade
loosstelling van de benadeelden. Wij vragen u daarom u op de terechtzit
ting van 18 juni 1997 te laten verdedigen door een eigen advocaat"'; 

Dat de appelrechters wettig hebben kunnen beslissen dat (eiseres) in die 
brief "haar voornemen om verhaal in te stellen niet in klare en ondubbel
zinnige bewoordingen aankondigt, maar overeenkomstig de artikelen 24 en 
25 van de algemene voorwaarden van de polis verzekering burgerlijke aan
sprakelijkheid auto enkel kennis geeft van het recht van de maatschappij om 
verhaal te nemen op verweerder" en dat bijgevolg "(eiseres) te dezen haar 
recht om verhaal in te stellen tegen (verweerder) heeft verloren"; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

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

12 oktober 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Parmentier, waarnemend voor
zitter - Verslaggever : de h. Mathieu - Gelijkluidende conclusie van de h. Wer
quin, advocaat-generaal - Advocaat : mr. De Bruyn. 
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Nr. 547 

1 e KAMER - 12 oktober 2000 

1° LOON- BESCHERMING- LOONOVERDRACHT- BORGTOCHT- ONTBINDING VAN DE HOOFD
OVEREENKOMST TEN NADELE VAN DE SCHULDENAAR- GEVOLGEN. 

2° BORGTOCHT- LOONOVERDRACHT- ONTBINDING VAN DE HOOFDOVEREENKOMST TEN 
NADELE VAN DE SCHULDENAAR- GEVOLGEN. 

1 o en 2° De ontbinding van de hoofdovereenkomst ten nadele van de schuldenaar heeft 
geenszins de ontbinding van de borgtocht en, derhalve, van de ermee verbonden loon
overdracht tot gevolg, daar de verbintenissen van de borg precies strekken tot vrij
waring tegen de eventuele wanprestatie van de hoofdschuldenaar. (Artt. 1134, 1135, 
1184 en 2036 B.W.) 

(EB LEASE N.V T. H .. .) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.99.0241.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 28 september 1998 in laat
st~ aanleg gewezen door de vrederechter van het tweede kanton Charle
rm; 

Over het middel : schending van de artikelen 1134, 1135, 1184, 2011, 2012, 2034, 2036 
van het Burgerlijk Wetboek, 27, inzonderheid 27, eerste lid, van de wet van 12 april 
1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, en 149 van de Grand
wet, 

doordat het vonnis de vordering tot geldigverklaring van de overdracht van ver
weerders loon ontvankelijk, maar niet gegrond verklaart en de vordering van eise
res afwijst op grond "dat, wat de zaak zelfbetreft, er moet worden vastgesteld dat de 
schuldvordering van eiseres op verweerder is vastgesteld in een op 13 september 1995 
door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent tegen alle schuldenaars (financierings
huurovereenkomst 2302651-501-26) uitgesproken en in kracht van gewijsde gegaan 
vonnis; dat voomoemd vonnis de ontbinding heeft uitgesproken van de op 10 mei 1993 
gesloten financieringsovereenkomst en dat die overeenkomst dus geacht wordt niet lan
ger te bestaan; dat derhalve de verbintenis tot loonsoverdracht, die gescheiden is van 
maar niettemin accessoir is bij de hoofdovereenkomst, niet langer in aanmerking kan 
worden genomen op grond van het beginsel van de uniciteit van de financierings
huurovereenkomst en de overeenkomst van loonoverdracht (Cass., 10 november 1983, 
A.C., 1983-84, nr. 140)'', 

terwijl, eerste onderdeel, de overdracht van loon een middel is om de betaling te waar
borgen van een uit een hoofdovereenkomst voortvloeiende schuldvordering; het von
nis, na te hebben vastgesteld dat verweerder bij een in kracht van gewijsde gegane 
beslissing is veroordeeld tot betaling van een uit die hoofdovereenkomst voort
vloeiende schuldvordering, niet zonder in tegenspraak te vervallen, kon beslissen dat 
de verbintenis van overdracht van loon niet "langer in aanmerking kon worden ge
nomen" op grond van een beginsel van uniciteit van de hoofdovereenkomst en de over
eenkomst van loonoverdracht (schending van artikel149 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, de ontbinding van een overeenkomst de verbintenissen van de 
schuldenaar tegen wie ze is uitgesproken niet doet vervallen; de schuldenaar met name 
verplicht is tot betaling van de eventueel in een strafbeding bepaalde schadeloos
stelling voor die ontbinding wegens wanprestatie; de borg, die de uit de hoofd
overeenkomst voortvloeiende verbintenissen heeft gewaarborgd, daardoor gebonden 
blijft ondanks de ontbinding (Burgerlijk Wetboek, artikel 2011); de borg dus aan de 
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hoofdschuldeiser niet de exceptie kan tegenwerpen dat de hoofdovereenkomst ont
bonden is wegens wanprestatie aan de zijde van de hoofdschuldenaar (Burgerlijk Wet
hoek, artikel 2036), en zich evenmin op die omstandigheid kan beroepen om daar
uit de ontbinding van de borgtochtovereenkomst af te leiden (Burgerlijk Wetboek, 
artikelen 2012 en 2034); de overeenkomst van overdracht van loon de uitvoering waar
borgt van de uit de hoofdovereenkomst voortvloeiende verbintenissen, zoals blijkt uit 
artikel27, inzonderheid artikel27, eerste lid, van de wet van 12 april1965 betref
fende de bescherming van het loon der werknemers; de gewaarborgde overeen
komst te dezen de door de verweerder aangegane borgtocht is; die overeenkomst van 
overdracht bijgevolg van kracht blijft, net zoals de borgtocht, ondanks de ontbin
ding van de door die borgtocht gewaarborgde hoofdovereenkomst; het vonnis bijge
volg, nu het beslist dat de overeenkomst van overdracht van loon vervallen was ten 
gevolge van de ontbinding van de financieringsovereenkomst : - de gevolgen mis
kent van de met toepassing van artikel1184 van het Burgerlijk Wetboek uitgespro
ken ontbinding van een overeenkomst (schending van artikel 1184 van het Burger
lijk Wetboek); - de verbindende kracht van de overeenkomst van loonoverdracht, alsook 
die van de borgtochtovereenkomst miskent (schending van de artikelen 1134 en 1135 
van het Burgerlijk Wetboek); -de gevolgen die volgens de wet verbonden zijn aan de 
borgtochtovereenkomst in het bijzonder miskent (schending van de artikelen 2011, 2012, 
2034 en 2036 van het Burgerlijk Wetboek); - de waarborg, die besloten ligt in de over
eenkomst van loonoverdracht, miskent (schending van artikel27, inzonderheid eer
ste lid, van de wet van 12 april1965 betreffende de bescherming van het loon der werk
nemers): 

Wat het tweede onderdeel betreft: 

Overwegende dat naar luid van artikel 2036, eerste lid, van het Burger
lijk Wetboek de borg zich tegen de schuldeiser kan beroepen op alle excep
ties die aan de hoofdschuldenaar toekomen en die tot de schuld zelf beho
ren; 

Dat die excepties kunnen verband houden met een oorzaak van ontbin
ding van de hoofdovereenkomst, met uitzondering van het geval waarin die 
overeenkomst ontbonden wordt wegens wanprestatie aan de zijde van de 
hoofdschuldenaar; 

Overwegende dat de bodemrechter, na erop te hebben gewezen "dat de 
schuldvordering van eiseres op verweerder is vastgesteld in een tegen alle 
schuldenaars uitgesproken vonnis" en "dat voornoemd vonnis de ontbin
ding van de op 10 mei 1993 gesloten financieringsovereenkomst heeft uit
gesproken, beslist "dat, derhalve, de verbintenis van loonoverdracht, die ge
scheiden is van maar niettemin accessoir is bij de hoofdovereenkomst, niet 
langer in aanmerking kan worden genomen op grand van het beginsel van 
de uniciteit van de financieringshuurovereenkomst en de overeenkomst van 
loonoverdracht"; dat hij aldus de in het middel aangegeven wetsbepalin
gen schendt; 

Dat het onderdeel 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 vrederechter van het eerste kanton Charleroi. 

12 oktober 2000 - 1 e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Parmentier, waar
nemend voorzitter- Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal 
- Advocaat : mr. van Ommeslaghe. 
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Nr. 548 

1 e KAMER - 13 oktober 2000 

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE- AFTREK VAN DE BELASTING -AN
DERE HANDELINGEN DAN DEZE WAARVOOR AANSPRAAK OP AFTREK BESTAAT- GEBRUJK VOOR 
HET VERRICHTEN VAN HANDELINGEN ONDERWORPEN AAN DE B.T.W.- GEVOLG. 

Is naar recht verantwoord het arrest dat te kennen geeft dat de aan de belastingplich
tige verleende diensten gebruikt werden voor het verrichten van handelingen on
derworpen aan de belasting en uitgesloten is dat de belastingplichtige in de uitoe
fening van haar beroepswerkzaamheid ook andere handelingen verricht dan 
handelingen waarvoor op grand van art. 45 W.B. T. W. aanspraak op aftrek be
staat, en, op grand van deze feitelijke vaststellingen, oordeelt dat de belastingplich
tige geen gemengde belastingplichtige is en de toepassing uitsluit van art. 46 WB. T.W 
(1). 

(BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN 
T. STOETERIJ DORPERHEIDE- LUDO PHILIPP AERTS N.V.) 

ARREST 

(A.R. C.98.0390.N) 

HET HOF; -Gelet op het bestreden arrest, op 18 mei 1998 gewezen door 
het Hof van Beroep te Antwerpen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van artikel 45, § 1, 1 o van de wet van 3 juli 1969 houdende het wet
hoek van de belasting op de toegevoegde waarde, zoals van kracht tijdens de jaren 1991 
tot einde 1994, derhalve zoals gewijzigd bij de wet van 27 december 1977 en, vanaf 
haar inwerkingtreding, de wet van 28 december 1992; van de artikelen 46, 47 en 48, 
§ 1, van hetzelfde wetboek, eveneens in de tekst zoals van kracht tijdens dezelfde pe
riode; in bijkomende orde, schending van de artikelen 1, 12 en 13, telkens zoals van 
kracht tijdens dezelfde periode en bijgevolg met inachtneming van de koninklijke be
sluiten van 31 maart 1978 en, vanafhet in werking treden ervan, van 29 december 
1992 en 28 november 1994, van het koninklijk besluit nr. 3 van 10 december 1969 met 
betrekking tot de aftrekregeling voor de toepassing van de belasting over de toege
voegde waarde; bovendien schending van artikel 2 van de Eerste Richtlijn van de Raad, 
van 11 april1967, betreffende de harmonisatie van de wetgeving van de Lid-Staten 
inzake omzetbelasting, Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, 14 april1967, 
en van de artikelen 17, § 2, en 5, alsook 18 tot en met 20 van de Zesde Richtlijn van 
de Raad, van 17 mei 1977, betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid
Staten inzake omzetbelasting-Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toe
gevoegde waarde uniforme grondslag, Publicatieblad 13 juni 1977, 

doordat, het arrest, op de overwegingen: "dat (eiser) niet betwist dat de deel
name aan de wedstrijden plaatsvond als promotie voor de verkoop van paarden; dat 
deelname aan wedstrijden en het behalen van prijzen inderdaad een wijze is om de 
paarden bekendheid te doen krijgen en de verkoopwaarde ervan te verhogen; dat het 
deelnemen aan wedstrijden en het ontvangen van prijzengelden, ongeacht de bedra
gen, aldus kaderen in en dienen ter bevordering van de uitoefening van de economi
sche activiteit van paardenhandel en dekstation en daar een geheel mee vormt zo
dat zij voor de totaliteit onderworpen zijn aan de BTW; dat er te dezen dus geen sprake 

(1) Cass., 20 jan. 2000, A.R. C.96.0116.N, nr. 49. 
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is van twee soorten handelingen waarvan zowel artikel 46 BTW-Wetboek als arti
kel 17, 5° van de Richtlijn gewag maken, namelijk, enerzijds handelingen waarvoor 
recht op aftrek bestaat en, anderzijds andere handelingen"; 

en op die gronden beslist dat verweerster een volledig recht op aftrek van de voor
belasting heeft, verklaart de oorspronkelijke vordering van verweerster gegrond, ver
oordeelt eiser om aan verweerster te betalen de som van 2.031.710 BEF, meer de wet
telijke interesten, en verleent aan verweerster voorbehoud voor de ondertussen reeds 
ingehouden bijkomende bedragen, 

terwijl naar luid van artikel45, § 1, van het wetboek van de belasting op de toe
gevoegde waarde (hierna Wb. BTW), het recht op aftrek enkel bestaat voor de BTW 
op goederen en diensten geleverd aan een belastingplichtige, voor zover hij die goe
deren en diensten gebruikt voor het verrichten van handelingen onderworpen aan de 
belasting (benevens andere gevallen, hier niet relevant); 

Handelingen onderworpen aan de belasting, in de zin van deze bepaling, hande
lingen zijn die deel uitmaken van een productie- of distributiecyclus, uitkomende op 
een aan BTW onderworpen verbruiksuitgave; 

Het "systeem" van de BTW, zoals deze belasting werd omschreven in de eerste richt
lijn en verder uitgewerkt in de zesde richtlijn van de Raad van de Europese Gemeen
schappen, en verder, in toepassing van deze richtlijnen, opgenomen in de Belgische 
wet van 3 juli 1969, tot bestaansregel en doel heeft, een uniforme belasting te hef
fen op alle consumptie-uitgaven; 

Om dit doel te bereiken alle leveringen van goederen en dienstverrichtingen, ge
daan door belastingplichtigen in de zin van deze wetgeving, met deze belasting wor
den bezwaard, en deze belastingplichtigen bovendien gerechtigd zijn op aftrek van de 
BTW die zij betaald hebben voor het verkrijgen van goederen en diensten gebruikt voor 
het verrichten van belastbare handelingen; 

Volgens dat stelsel de belastingplichtigen de BTW in aftrek mogen nemen, die ver
richtingen bezwaart welke zich in het toepassingsveld van de BTW bevinden, en niet 
de andere, dit toepassingsveld zijnde te omschrijven als het geheel van de leverin
gen van goederen en dienstverrichtingen, gedaan door een BTW-belastingplichtige om 
afgewenteld te worden op een eindverbruiker; 

Bovendien, voor leveringen van goederen en dienstverrichtingen die aangewend wor
den voor verrichtingen buiten dit toepassingsveld en daarom als niet belastbaar wor
den aangemerkt, de belasting blijft drukken op de laatste afnemer; 

en terwijl het onderscheid tussen belastbare en andere verrichtingen, in de zin van 
de artikelen 45 en 46, § l, van het Wetboek van de belasting op de toegevoegde waarde, 
niet afbankelijk is van de vraag of de onderscheiden verrichtingen van een onder
neming tot doel hebben de gezamenlijke winst van deze onderneming op te drijven, 
maar wel van de vraag of ze allen deel uitmaken van dezelfde productie- of distributie
cyclus van goederen of diensten die op een eindconsument kunnen afgewenteld wor
den; 

In dit opzicht de overweging, dat een activiteit die niet aan BTW onderworpen is, 
zou "kaderen" in een andere wel belastbare activiteit, zou dienen ter bevordering van 
de uitoefening ervan en daar een geheel mee zou vormen, terzake irrelevant is; 

en terwijl, in een onderneming die tot voorwerp heeft paardenfokkerij en verkoop 
van paarden, de kostprijs voor het fokken en onderhoud van de paarden wel opge
nomen wordt in de prijs betaald door de kopers van de paarden, welke prijs dan wel 
aan BTW ten laste van de afuemers onderworpen is, en voor deze afuemers consumptie
uitgaven uitmaken; de ontvangen prijzengelden integendeel niet aan BTW onder
worpen zijn, de daartoe gedragen uitgaven tot geen consumptie leiden, en zich bij
gevolg niet in het toepassingsveld van de BTW bevinden; aldus voor de ontvangsten 
uit prijzengelden geen enkele afWenteling van BTW naar een consument mogelijk is, 
en de uitgaven gedaan om deze prijzen te verkrijgen niet tot aftrek aanleiding mo
gen geven; 

Er wordt niet betwist dat de prijzen, door verweerster ontvangen als prijzengeld in
gevolge haar deelneming aan paardenwedstrijden (cfr. aanvullende conclusies in be
roep voor de administratis, blz. 2) niet aan BTW onderworpen waren; de uitgaven m.n. 
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aanwerving van goederen of betaling van diensten, die tot deze ontvangsten heb
ben geleid, werden dus niet gebruikt voor het verrichten van belaste handelingen", zo
als vereist bij artikel 45, § 1, 1 o, Wb. BTW, en mogen bijgevolg geen recht geven op 
aftrek van voorbelasting, 

zodat het arrest slechts met miskenning van de fundamentele regelen betref
fende de belasting over de toegevoegde waarde heeft kunnen beslissen dat de BTW die 
verweerster gedragen heeft op de uitgaven die verband houden met haar deelname 
aan paardenwedstrijden ofpaardenwedrennen door haar in aftrek mogen gebracht wor
den van de BTW die zij aan de schatkist moest afdragen (schending van al de in de 
aanhef van het middel aangeduide bepalingen) : 

Overwegende dat, krachtens artikel45, § 1, 1°, B.T.W.-wetboek, het recht 
op aftrek bestaat voor de belasting over de toegevoegde waarde op goede
ren en diensten geleverd aan de belastingplichtige, voor zover hij die goe
deren en diensten gebruikt voor het verrichten van belaste handelingen; 

Dat wanneer de belastingplichtige in de uitoefening van zijn beroeps
werkzaamheid ook andere handelingen verricht dan handelingen waar
voor op grond van artikel45 van de B.T.W.-wetboek aanspraak op aftrek be
staat, de recuperatiemogelijkheid evenredig wordt gereduceerd op de wijze 
bepaald bij artikel 46 van hetzelfde wetboek; 

Dat aldus, in beginsel, aileen in aftrek mag worden gebracht de belas
ting geheven op de aan de betrokkene geleverde goederen en verleende dien
sten, voor zover hij die goederen en diensten gebruikt voor het verrichten van 
handelingen onderworpen aan de belasting; 

Overwegende dat de appelrechters vaststellen dat : 
1. verweerster een paardenhandel en dekstation voor paarden uitbaat, en 

dat de paarden, die als dekhengsten of koopwaar worden gebruikt, ook ge
traind en uitgebracht worden in wedstrijden en dater prijzen worden mee 
gewonnen; 

2. deelname aan wedstrijden en het behalen van prijzen een wijze is om 
de paarden bekendheid te doen krijgen en de verkoopwaarde ervan te ver
hogen; 

Dat het arrest aldus te kennen geeft dat het deelnemen aan wedstrij
den en het ontvangen van prijzengelden, ongeacht de bedragen, een onder
dee! was van de economische activiteit van paardenhandel of paardenfok
kerij, zodoende dat de aan verweerster verleende diensten in verband met 
de deelname aan paardenwedstrijden gebruikt werden voor het verrichten 
van handelingen onderworpen aan de belasting en uitgesloten is dat ver
weerster in de uitoefening van haar beroepswerkzaamheid ook andere han
delingen verricht dan handelingen waarvoor op grond van artikel45 B.T.W.
wetboek aanspraak op aftrek bestaat; 

Dat het arrest dat op grond van deze feitelijke vaststellingen oordeelt dat 
verweerster geen gemengde belastingplichtige is en de toepassing uitsluit van 
artikel46 B.T.W.-wetboek, 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. 

13 oktober 2000 - 1 e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Wauters, waar
nemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat
generaal- Advocaten : mrs. Claeys Bouuaert en Delahaye. 
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Nr. 549 

1 e KAMER - 13 oktober 2000 

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE- AFTREK VAN DE BELASTING- ON
REGELMATIGE FACTUUR- AANVULLING VAN ONTBREKENDE VERMELDINGEN- GEVOLG. 

Om zijn recht op aftrek te kunnen uitoefenen ten aanzien van de belasting geheven op 
de aan hem geleverde goederen en verleende diensten, moet de belastingplichtige in 
het bezit zijn van een factuur opgemaakt overeenkomstig art. 2 K.B. nr 1 van 23 juli 
1969 : uit die bepaling volgt dat de belastingplichtige niet de mogelijkheid heeft ont
brekende, wezenlijke vermeldingen op de factuur op grand van andere documen
ten aan te vullen om alzo zijn recht op aftrek te kunnen gronden (1). (Art. 3, § 1, 1 o, 
K.B. nr. 3 van 10 dec. 1969.) 

(BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN T. P. .. ) 

ARREST 

(A.R. C.98.0402.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 20 april1998 gewezen door 
het Hof van Beroep te Antwerpen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 1, § 1, en 3, § 1, 1 o van het koninklijk besluit nr. 3 van 
10 december 1969, van de artikelen 1, eerste lid, 1°, en tweede lid eerste volzin, en 2, 
1 o en 8° van het koninklijk besluit nr. 1 van 23 juli 1969, beide teksten zoals in voege 
in hetjaar 1988; van artikel3, § 1 en 2, van het koninklijk besluit nr. 17 van 20 de
cember 1984, tevens van de artikelen 91 van de wet van 8 augustus 1980, 1, nr. 6 en 
2 van het koninklijk besluit van 10 november 1980 tot invoering van een speciale be
lasting op luxe-producten; van de artikelen 45, § 1 , 1 o, tekst zoals gewijzigd bij de wet 
van 27 december 1977, en 50, § 1, 2° van het wetboek der belasting over de toege
voegde waarde (Wb. BTW), en voor zoveel als nodig van de artikelen 18.l.a en 22.3.a 
en c, van de zesde BTW-richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen, van 
17 mei 1977, betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de Lid-Staten in
zake omzetbelastingen-Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toege
voegde waarde : uniforme grondslag, deze artikelen in hun oorspronkelijke tekst, 

doordat het arrest, met bevestiging van de uitspraak van de eerste rechter, na vast
gesteld te hebben "dat (verweerder) het bewijs dient te leveren dat hij recht heeft op 
aftrek van de betrokken BTW", en dat hij "dit bewijs in principe dient te leveren door 
middel van originele en regelmatige facturen, die alle vereiste vermeldingen bevat
ten'', 

en na de inhoud van de terzake toepasselijke regeling te hebben aangehaald, over
weegt: "dat, aangezien het recht op aftrek onderworpen wordt aan deze vorm
vereisten teneinde een juiste inning van de belasting en een efficiente controle door 
de belastingadministratie te verzekeren, het feit dat de betrokken facturen niet alle 
vereiste vermeldingen bevatten, geen beletsel is voor het uitoefenen van het recht op 
a~trek, z~}ang de onregelmatigheden de controle en de inning van de BTW niet ver
hmderen; 

verder oordeelt dat "het gebrek aan vermelding van het inschrijvingsnummer van 
de leverancier in het handelregister als zodanig geen aanleiding geeft tot weigering 

(1) Cass., 4 dec. 1989, A.R. 6631, nr. 214; Cass., 7 juni 1996, A.R. C.95.0111.F, nr. 222; Cass., 
19 sept. 1996, A.R. C.95.0383.F, nr. 318. 
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van de aftrek van voorbelasting", maar toegeeft "dat het juiste jaartal van het be
trokken voertuig en de datum van zijn eerste inverkeerstelling dienen vermeld te wor
den teneinde de administratie in de mogelijkheid te stellen de cataloguswaarde van 
de betrokken voertuigen te achterhalen; dat aangenomen moet worden dat de BTW
administratie door de vermeldingen op de betrokken facturen niet afdoende was in
gelicht om die cataloguswaarde te kunnen bepalen; dat door het ontbreken van het 
volgnummer in het hoek der uitgaande facturen de administratie aanvankelijk niet 
kon nazien door vergelijking van (verweerders) boekhouding met die van (zijn) leve
rancier of de door (verweerder) in aftrek gebrachte BTW wel degelijk door de leve
rancier werd opgenomen onder de aan de Staat verschuldigde belasting"; 

evenwel verder vaststelt: "dat door (verweerder) op 8 mei 1990 en tijdens de pro
cedure nieuwe facturen werden overgelegd, die door de leverancier waren onderte
kend voor akkoord en voldaan en waarop dezelfde vermeldingen, inclusief de factuur
datum, werden aangebracht als op de oorspronkelijke facturen, uiteindelijk evenwel 
met toevoeging van die vermeldingen die op de oorspronkelijke facturen ontbra
ken"; 

en de bezwaren van de administratie ten aanzien van deze handelwijze afwijst met 
de overwegingen: "dat (eiser) niet betwist dat in principe de bestreden aftrek zou kun
nen worden toegepast voor zover een regelmatig stuk bestaat en de vijfjarige verja
ringstermijn (artikel81) niet verstreken is; dat volgens (eiser) die facturen voor (ver
·weerder) geen grond opleveren tot rechtvaardiging van de in aftrek genomen BTW, 
aangezien ze geen regelmatige stukken zijn doordat ze niet gedateerd werden op de 
datum waarop ze werden opgesteld, ze ten onrechte dezelfde datum dragen als de oor
spronkelijke onregelmatige facturen en in principe enkel de over legging van een re
gelmatige factuur, die de vereiste vermeldingen bevat en werd gedateerd volgens de 
datum waarop ze als zodanig werd uitgereikt, grond tot aftrek van voorbelasting zou 
kunnen opleveren vanaf die datum van uitreiking; dat, ongeacht de vraag naar de re
gelmatigheid van de datum van die nieuwe documenten, de administratie op grond 
van de erin vermelde gegevens in staat was om nog voor het verstrijken van de ver
jaringstermijn na te gaan of de verrichtingen die het voorwerp uitmaken van de oor
spronkelijke facturen werkelijk hadden plaatsgevonden en om gebeurlijk de nog ver
schuldigde belasting te innen; dat sedert de overlegging van die nieuwe documenten 
er te dezen geen twijfel meer over bestaat en ook niet meer kan bestaan dat die ver
richtingen ook werkelijk hebben plaatsgevonden; dat (verweerder) doet gelden en de 
administratie overigens niet tegenspreekt dat de gefactureerde verrichtingen wer
kelijk hebben plaatsgevonden en dat de BTW correct werd aangerekend; dat, bijge
volg, de aangehaalde onregelmatigheden geen beletsel meer vormen voor de bestre
den aftrek van voorbelasting en de eerste rechter terecht (verweerder) verzet tegen 
het bestreden dwangbevel heeft ingewilligd", 

terwijl de BTW-belastingplichtige, om zijn recht op aftrek van de voorbelasting ten 
aanzien van de aan hem geleverde goederen en verleende diensten, zoals omschre
ven in artikel 45 van het Wb. BTW te kunnen uitoefenen, krachtens artikel 3, § 1, 1 o 

van het koninklijk besluit nr. 3 van 10 december 1969 in het bezit moet zijn van een 
factuur opgemaakt overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 1 van 23 
juli 1969 (beide teksten zoals in voege in het jaar 1988), 

deze bepaling noodzakelijk verwijst naar een rechtsgeldige factuur, 
naar luid van artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 1 van 23 juli 1969 de fac

tuur moet worden uitgereikt uiterlijk de vijfde werkdag na de maand waarin het goed 
wordt geleverd of de dienst voltooid, mits bepaalde afwijkingen die terzake niet re
levant zijn, 

ingevolge artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 1 van 23 juli 1969 de factuur de 
datum moet dragen waarop zij wordt uitgereikt en het volgnummer waaronder zij is 
ingeschreven in het hoek voor uitgaande facturen; deze datum uiteraard de juiste da
tum van uitreiking moet zijn, en het volgnummer van inschrijving eveneens moet over
eenstemmen met de datum van de effectieve uitreiking, 

de rechtsgeldigheid van een factuur, als titel voor de aanspraak op aftrek van de erop 
vermelde BTW, derhalve aan het tijdig opmaken en uitreiken ervan verbonden is, 

het feit dat de administratie, ondanks het laattijdig opmaken en uitreiken van cor
recte facturen, toch in staat zou verkeren om v66r het verstrijken van de termijn na 
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te gaan of de verrichtingen die het voorwerp uitmaken van de oorspronkelijke fac
turen werkelijk hebben plaatsgevonden en om gebeurlijk de nog verschuldigde be
lasting te innen, niet van aard is om de vastgestelde onrechtmatigheid te dekken, en 
evenmin toelaat om van het naleven van het formeel reglementair voorschrift vrij te 
stellen, 

een a posteriori opgemaakt geschrift ten andere niet meer kan beantwoorden aan 
de essentiele kenmerken van een factuur, als titel van een verrichting van een han
delaar en als verantwoording voor een boekhoudkundige inschrijving, 

zulk bescheid onmogelijk kan voldoen aan het wettelijk vereiste dat het de da
tum moet vermelden waarop het uitgereikt is en het volgnummer waaronder het is 
ingeschreven, nu het de datum vermeldt waarop een ander bescheid werd uitge
reikt en het volgnummer waaronder een ander bescheid werd ingeschreven, 

het stelsel van he:ffingen en aftrekken inzake BTW aan specifieke voorwaarden van 
tijdsbepaling verbonden is : de voor een periode aan de Schatkist afte dragen BTW 
is de som van de belasting aan afnemers tijdens die periode aangerekend, waarvan 
afgetrokken wordt de som van de voor die periode regelmatig aftrekbare belasting op 
facturen aan leveranciers; het wettelijk stelsel bijgevolg niet toelaat, facturen die tij
dens een latere periode opgemaakt werden, in aftrek te brengen van de belasting die 
voor een vroegere periode af te dragen is, 

een ander geschrift, later na ontstaan van het geschil opgemaakt, waarin de ge
gevens van de oorspronkelijke factuur hernomen en aangevuld worden, kan niet re
troactief de rechten do en ontstaan die aan de oorspronkelijke factuur zouden ver
bonden zijn geweest, 

zodat het arrest ten onrechte aan de na ontstaan van het geschil overgelegde nieuwe 
documenten de rechtsgevolgen van een regelmatige factuur toekent (schending van 
de artikelen 1, eerste lid, 1°, en tweede lid, 2, 1 o en 2, 8° van het koninklijk besluit 
nr. 1 van 23 juli 1969 en van artikel 1, § 1, eerste lid, en 3, § 1, 1 o van het konink
lijk besluit nr. 3 van 10 december 1969); het arrest bovendien, door de aftrek van de 
voorbelasting, aangerekend op de twee besproken facturen, toe te staan ondanks de 
uitdrukkelijke vaststelling dat op de oorspronkelijk overgelegde en geboekte factu
ren van deze verrichtingen sommige van de vereiste vermeldingen niet voorkwa
men, met name het juiste jaartal van het betrokken voertuig, de datum van zijn eer
ste inverkeerstelling, en het volgnummer in het boek der uitgaande facturen van de 
leverancier, het arrest een aftrek van voorbelasting toelaat die met de wettelijke re
geling onverenigbaar is (schending van alle in de aanhef van het mid del aange
duide wetsbepalingen) : 

Overwegende dat, krachtens het te dezen toepasselijke artikel 3, § 1, 1 a, 
van het koninklijk besluit nr. 3 van 10 december 1969 met betrekking tot de 
aftrekregeling voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde 
waarde, de belastingplichtige om zijn recht op aftrek te kunnen uitoefe
nen ten aanzien van de belasting geheven op de aan hem geleverde goede
ren en verleende diensten, in het bezit moet zijn van een factuur opge
maakt overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 1 van 23 juli 
1969; 

Overwegende dat uit die bepaling volgt dat de belastingplichtige niet de 
mogelijkheid heeft ontbrekende, wezenlijke vermeldingen op de factuur op 
grand van andere documenten aan te vullen om alzo zijn recht op aftrek als
nog te kunnen uitoefenen; 

Dat de factuur, om het recht op aftrek te kunnen gronden, de datum moet 
dragen waarop zij wordt uitgereikt en het volgnummer moet vermelden waar
onder de factuur is ingeschreven in het hoek van de uitgaande facturen; 

Overwegende dat het arrest oordeelt dat "het juiste jaartal van het be
trokken voertuig en de datum van zijn eerste inverkeerstelling dienen ver
meld te worden teneinde de administratie in de mogelijkheid te stellen de 
cataloguswaarde van de betrokken voertuigen te achterhalen" en dat "dient 
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aangenomen te worden dat de B.T.W.-administratie door de vermeldingen op 
de betrokken facturen niet afdoende was ingelicht om die cataloguswaarde 
te kunnen bepalen"; 

Dat het arrest verder beslist dat door het ontbreken van het volgnum
mer in het boek der uitgaande facturen de administratie aanvankelijk niet 
kon nazien door vergelijking van de boekhouding van verweerster met die 
van haar leverancier of de door verweerster in aftrek gebrachte BTW wel de
gelijk door de leverancier werd opgenomen onder de aan de Staat verschul
digde belasting, maar oordeelt dat een nieuwe facturatie met de ontbre
kende vermeldingen gedaan tijdens de procedure, aan het bestuur toeliet de 
nodige controles nog voor de verjaringsdatum te doen; 

Overwegende dat het arrest dat aldus niet vaststelt dat de ontbrekende 
vermeldingen geen nut hadden voor de inning van de belasting over de toe
gevoegde waarde en voor de controle erop door de administratie, zijn be
slissing dat de begane onregelmatigheden geen beletsel meer vormen voor 
de bestreden B.T.W.-aftrek, niet naar recht verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

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

13 oktober 2000 - 1 e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Wauters, waar
nemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Claeys Bouuaert. 

Nr. 550 

1 e KAMER - 13 oktober 2000 

1° INKOMSTENBELASTINGEN- VOOFHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET- AAN
REKENING EN TERUGBETALING VAN DE VOORHEFFINGEN- ROERENDE VOORHEFFING- IN
KOHIERING- TERUGBETALING VAN BELASTINGEN- MORATOIRE INTEREST. 

2° INTERESTEN - MORATOIRE INTERESTEN- INKOMSTENBELASTINGEN- TERUGBETA
LING VAN BELASTINGEN- MORATOIRE INTEREST. 

1 o en 2° In geval van terugbetaling van belastingen, wordt geen moratoriuminterest 
toegekend wanneer hij geen 200 BEF per maand bedraagt. (Art. 419, tweede lid, WI.B. 
1992.) 

(BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN T. D ... ) 

ARREST 

(A.R. F.99.0027.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 november 1998 gewe
zen door het Hof van Beroep te Antwerpen; 
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Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van artikel419, tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen 1992, gecoordineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992 en bekrachtigd door 
de wet van 12 juni 1992, zoals gewijzigd door artikel 23 van de wet van 28 decem
ber 1992 houdende fiscale, financiele en diverse bepalingen, 

doordat het bestreden arrest, na vooraf te hebben beslist dat het niet vaststaat dat 
intresten betaalbaar werden gesteld of uitgekeerd en dat dienvolgens niet voldaan is 
aan de voorwaarden van artikel 171 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
1964, de gevestigde aanslagen in de roerende voorhe:ffing teniet doet en aan eiser de 
terugbetaling beveelt van alle op grond van de vernietigde aanslagen ten onrechte 
gei:nde bedragen, vermeerderd met de moratoriuminterest overeenkomstig artikel 418 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, 

terwijl, nu artikel418, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, 
gecoordineerd bij koninklijk besluit van 10 april1992 en bekrachtigd door de wet van 
12 juni 1992, vooraleer het gewijzigd werd door de artikelen 48, 1°, van de wet van 
22 december 1998 houdende fiscale en andere bepalingen, voor elke aanslag afzon
derlijk de rentevoet van de moratoriuminterest op 0,8 pet. per kalendermaand vast
stelde, nu sedert de inwerkingtreding op 1 januari 1999 van artikel48 van de wet van 
22 december 1998 houdende fiscale en andere bepalingen (cfr. artikel80, § 30, van deze 
wet) de moratoriuminterest berekend wordt per kalendermaand tegen de wettelijke 
rentevoet, die overeenkomstig artikel 1 van het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 
tot wijziging van de wettelijke rentevoet 7 pet. per jaar bedraagt, en nu artikel419, 
tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, gecoiirdineerd bij ko
ninklijk besluit van 10 april 1992 en bekrachtigd door de wet van 12 juni 1992, zo
als gewijzigd door artikel 23 van de wet van 28 december 1992 houdende fiscale, fi
nanciele en diverse bepalingen, stipuleert dat geen moratoriuminterest wordt toegekend 
wanneer hij per aanslag geen 200 frank per maand bedraagt, in rechte geen 
moratoriuminterest kan worden toegekend ingeval de op het lager duizendtal afge
ronde berekeningsgrondslag (cfr. artikel418, derde lid, wetboek van de Inkomsten
belastingen 1992) geen 25.000 frank (200 frank x 100/0,8) bedraagt gedurende het tijd
perk eindigend op 31 december 1998 en geen 35.000 frank (34.000 frank geeft slechts 
aanleiding tot toekenning van een moratoriuminterest van (34. 000 frank x 7/100): 
12 maand = 198 frank per maand) met ingang van 1 januari 1999, zodat, nu in casu 
de ingekohierde en dus maximaal terug te betalen roerende voorhe:ffing van het aanslag
jaar 1990 slechts 13.813 frank bedraagt (bijlagen beroep nrs. 10-11) en deze van het 
aanslagjaar 1991 slechts 11.050 frank (bijlagen beroep nrs. 12-13), het arrest, door de 
toekenning van moratoriuminterest te bevelen, artikel419, tweede lid, van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 1992, zoals het gewijzigd werd door artikel 23 van 
de wet van 28 december 1992 houdende fiscale, financiele en diverse bepalingen, mis
kent, nu het moratoriuminterest toekent in gevallen waarin de maandelijkse inte
rest per aanslag geen 200 frank bedraagt : 

Overwegende dat overeenkomstig artikel 418, eerste lid, van het Wet
hoek van de Inkomstenhelastingen 1992, hij terughetaling van helastin
gen moratoriuminterest wordt toegekend tegen een rentevoet van 0,8 pet. per 
kalendermaand; 

Dat, overeenkomstig artikel418, derde lid, van dit wethoek, de moratorium
interest wordt herekend op het hedrag van elke hetaling, afgerond op het la
gere duizendtal; 

Overwegende dat overeenkomstig artikel 419, tweede lid, van het Wet
hoek van de Inkomstenhelastingen 1992, in geval van terughetaling van he
lastingen, geen moratoriuminterest wordt toegekend wanneer hij geen 200 
BEF per maand hedraagt; 

Overwegende dat het hestreden arrest eiser veroordeelt tot terugheta
ling van alle op grond van de vernietigde aanslagen ten onrechte gei:nde he
dragen, te weten 13.813 BEF voor het aanslagjaar 1990 (artikel177004) en 
11.050 BEF voor het aanslagjaar 1991 (artikel 177007); 
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Overwegende dat, op grand van voormelde wetsbepalingen, de moratorium
interest op de terug te betalen belasting voor het aanslagjaar 1990 13.000 
BEF x 0,8 pet. of 104 BEF en op de terug te betalen belasting voor het 
aanslagjaar 1991 11.000 BEF x 0,8 pet. of 88 BEF per maand bedraagt; 

Dat de moratoriuminterest aldus geen 200 BEF per maand bedraagt; 
Overwegende dat het arrest door in die omstandigheden eiser te veroor

delen tot betaling van moratoriuminterest op de terug te betalen belastin
gen, artikel 419, tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen 1992 sehendt; 

Dat het middel gegrond i~; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het eiser ver
oordeelt tot betaling van moratoriuminterest op de terug te betalen belas
tingen en in de kosten; beveelt dat van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten 
aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenreehter over; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent. 

13 oktober 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Wauters, waarnemend voorzit
ter- Verslaggever : de h. Londers - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, 
advocaat-generaal. 

Nr. 551 

1 e KAMER - 13 oktober 2000 

INKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAGPROCEDURE - AANSLAGTERMIJNEN- TER
MIJN VAN DRIE JAAR- HOGERE BELASTING DAN DEZE BLIJKEND UIT DE AANGIFTE -AF
TREK VAN ONJUISTE BEDRIJFSLASTEN. 

De buitengewone aanslagtermijn van driejaar waarover de administratie beschikt, niet 
alleen bij niet-aangifte of laattijdige overlegging van aangifte, maar oak wanneer de 
verschuldigde belasting hager is dan de belasting met betrekking tot de belastbare 
inkomsten en de andere gegevens vermeld in een regelmatige ingevuld aangifte
formulier, is toepasselijk wanneer blijkt dat er inkomsten bestaan die niet zijn aan
gegeven omdat de belastingplichtige van zijn bruto-inkomsten lasten heeft afgetrok
ken waarvan hi} niet heeft aangetoond dat zij werkelijk bestaan (1). (Art. 259, eerste 
lid, W.I.B. : thans art. 354, eerste lid, W.I.B. 1992.) 

(BELGISCHE STAAT - MINISTER VAN FIN ANCIEN T. H ... E.A.) 

ARREST 

(A.R. F.99.0093.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 maart 1999 gewezen 
door het Hof van Beroep te Antwerpen; 

(1) Cass., 30 nov. 1989, A.R. F.1026.F, nr. 210; 7 maart 1997, A.R. F.94.0010.N, nr. 130. 
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Over het eerste middel, gesteld als volgt : 

schending van artikel 259, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen (afgekort W.I.B.), zoals het van toepassing is voor het aanslagjaar 1988, 

doordat het bestreden arrest, na te hebben vastgesteld dat (verweerders) een tij
dige aangifte deden die gevolgd werd door een aanslag conform hun aangifte, resul
terende in een teruggave van 25.654 BEF, dat deze aanslag gevolgd werd door een po
sitieve aanslag groot 25.654 BEF zodat beide aanslagen elkaar neutraliseren, dat nadat 
op 25 oktober 1990 aan (verweerders) een bericht van wijziging werd verzonden waar
bij ter kennis werd gebracht dat de administratie het inzicht had om de in de aan
gifte vermelde bedrijfslasten van tweede (verweerster) te beperken tot het wettelijk 
forfait, in toepassing van artikel 259, lid 1, W.I.B. een nieuwe aanslag werd geves
tigd gegrond op de door eerste (verweerder) aangegeven inkomsten vermeerderd met 
de door (tweede verweerster) aangegeven bruto-inkomsten onder aftrek van enkel het 
wettelijk forfait, resulterende in een teruggave van 17.143 BEF, 

beslist dat artikel 259, lid 1, W.I.B. de aanslagtermijn verlengt met drie jaren in 
geval van een ongeldige aangifte (af\.vezigheid van aangifte oflaattijdige aangifte) of 
in geval de belasting hoger is dan de belasting met betrekking tot de belastbare in
komsten en andere gegevens vermeld in een geldige aangifte, dat in dat geval de be
lasting of aanvullende belasting mag worden gevestigd gedurende drie jaren vanaf 
1 januari van het jaar waarnaar het aanslagjaar is genoemd, dat voornoemd arti
kel derhalve een uitzondering is op de algemene regel voorzien in de artikelen 258 
en 264 W.I.B. en restrictief moet ge'interpreteerd worden nude gewone aanslag
termijn ook een vervaltermijn is, dat gedurende de buitengewone aanslagtermijn van 
drie jaren het volledig inkomen slechts kan belast worden zo er geen of een onre
gelmatige aangifte is geweest doch niet ingeval van een tijdige en naar de vorm re
gelmatige aangifte, dat de vereiste van regelmatigheid der aangifte niet inhoudt dat 
de opgegeven inkomsten en andere gegevens correct en niet voor betwisting vat
baar moeten zijn nu artikel 258 enkel gewag maakt van vormvereisten, dat in casu 
enkel de door (tweede verweerster) aangegeven bedrijfslasten onjuist werden be
vonden, dat derhalve de belasting verschuldigd op de regelmatig aangegeven in
komsten van de (eerste verweerder) niet meer kan worden ingekohierd binnen de ver
lengde aanslagtermijn van drie jaar en (verweerders) terecht stellen dat enkel een 
aanvullende belasting kan gevestigd worden op het verschil ingevolge de herlei
ding der beroepskosten, dat de reeel aangegeven bedrijfslasten van (tweede ver
weerster) niet genoegzaam zijn bewezen en de administratie terecht het wettelijk for
fait toepaste, dat de betwiste aanslag derhalve laattijdig werd gevestigd op de 
regelmatig aangegeven inkomsten van de (eerste verweerder) en hij gerechtigd is de 
bedrijfsvoorheffing terug te vorderen, dienvolgens voor recht zegt dat de betwiste aan
slag in zoverre een belasting gevestigd werd op regelmatig aangegeven inkomsten van 
de (eerste verweerder) nietig is wegens forclusie en de teruggave beveelt van de 
bedrijfsvoorhe:ffing en dat slechts een aanvullende belasting kan gevestigd worden 
op het verschil dat resulteert uit de herleiding der bedrijfsuitgaven van (tweede ver
weerster), 

terwijl, in de gevallen waar de belastbare inkomsten van de beide echtgenoten, on
geacht het aangenomen huwelijksvermogensstelsel, krachtens artikel 73 W.I.B. wor
den samengevoegd en de aanslag op naam van beide echtgenoten wordt geves
tigd, wat in casu het geval was nu (de verweerders) op 1 januari 1988 nog gehuwd 
waren, de aanslagtermijn van drie jaar gesteld in artikel 259, lid 1, W.I.B. door de 
administratie mag worden toegepast op de totaliteit van de belastbare inkomsten van 
de beide echtgenoten, zelfs op het gedeelte ervan dat door een van de echtgenoten 
of door de beide echtgenoten regelmatig werd aangegeven, wanneer de verschul
digde belasting meer bedraagt dan de belasting op de belastbare inkomsten en de 
andere gegevens vermeld in de daartoe bestemde rubrieken van een aangifte
formulier dat voldoet aan de vorm- en termijnvereisten gesteld bij de artikelen 214 
tot 218 W.I.B., 

zodat het arrest, nu het heeft beslist dat de reeel aangegeven bedrijfslasten van 
(tweede verweerster) niet genoegzaam bewezen zijn en de administratie terecht het 
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. wettelijk forfait als bedrijfslasten in aanmerking heeft genomen, de belasting onte
gensprekelijk hager is dan deze die voortvloeit uit de aangegeven netto-inkomsten, en 
de aanslag-ambtenaar op rechtsgeldige wijze, zonder enige beperking, de totaliteit van 
de inkomstenbelastingen verschuldigd door de (verweerders) na het verstrijken van 
de termijn gesteld in de artikelen 258 en 264, lid 2, W.I.B., maar binnen de ver
lengde termijn gesteld in artikel 259, lid 1, W.I.B. kon inkohieren en het arrest, door 
anders te beslissen, artikel 259, lid 1, W.I.B. heeft geschonden : 

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 259, eerste lid, van het Wet
hoek van de Inkomstenhelastingen (1964), de administratie over een hui
tengewone aanslagtermijn van drie jaar heschikt, niet aileen hij niet
aangifte of laattijdige over legging van aangifte, maar ook wanneer de 
verschuldigde belasting hoger is dan de belasting met hetrekking tot de be
lasthare inkomsten en de andere gegevens vermeld in de daartoe be
stemde rubrieken van een aangifteformulier dat voldoet aan de vorm- en 
termijnvereisten, gesteld hij de artikelen 214 tot 218 van voormeld wet
hoek; 

Dat die buitengewone aanslagtermijn aldus toepasselijk is wanneer hlijkt 
dat er inkomsten hestaan die niet zijn aangegeven omdat de helastingplich
tige van zijn bruto-inkomsten lasten heeft afgetrokken waarvan hij niet heeft 
aangetoond dat zij werkelijk hestaan; 

Overwegende dat het arrest vaststelt dat "de reeel aangegeven hedrijfs
lasten van (tweede verweerster) niet genoegzaam zijn hewezen en de ad
ministratie terecht het wettelijk forfait toepaste"; 

Dat het aldus aanneemt dat de gezamenlijke inkomsten van de verweer
ders hoger liggen dan deze die werden aangegeven; 

Overwegende dat het arrest door te heslissen dat de betwiste aanslag in 
zoverre een belasting werd gevestigd op de regelmatig aangegeven inkom
sten van eerste verweerder niet tijdig werd gevestigd en derhalve nietig is 
en dat slechts een aanvullende helasting kan gevestigd worden op het ver
schil dat resulteert uit de herleiding der hedrijfsuitgaven van tweede ver
weerster, artikel 259 van het Wetboek van de Inkomstenhelastingen (1964) 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen lei
den; 

Om die redenen, vernietigt het hestreden arrest, hehoudens 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 uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel. 

13 oktober 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Wauters, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Landers - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. G. Dirkx, Tongeren. 
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Nr. 552 

38 KAMER- 16 oktober 2000 

ARBEIDSONGEVAL- WEG NAAR EN VAN HET WERK (BEGRIP, BESTAAN, BEWIJS)- BE
GRIP- LETSEL- OVERLIJDEN- VERBAND. 

Het overlijden van de getroffene is geen letsel in de zin van art. 7, eerste lid, 
Arbeidsongevallenwet (1). (Artt. 7, eerste lid, 8, § 1, eerste lid, 10 en 12 
Arbeidsongevallenwet.) 

(SECUREX T. G ... E.A.) 

ARREST 

(A.R. S.00.010l.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 14 oktober 1999 gewe
zen door het Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge; 

Over het eerste onderdeel van het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 870 van het Gerechtelijk Wetboek, 1315 van het Bur

gerlijk Wetboek en 6, § 3, 7, 8, 9, 10 en 12 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971, 

doordat het bestreden arrest voor recht zegt dat wijlen de heer V. het slachtoffer was 
van een arbeidswegongeval in de nacht van 2 op 3 december 1994, en vervolgens, met 
bevestiging van het beroepen vonnis, de heropening der debatten beveelt om de om
vang van de wettelijk bepaalde vergoedingen overeenkomstig de arbeidsongevallen
wet van 10 april 1971 te bepalen, op grond van de motieven dat (op pagina 5 en 6) : 
"Volgens het proces-verbaal van de Rijkswacht van Moeskroen - bngade Komen -
werd, in de nacht van 2 op 3 december 1994 om 4.10 uur (oproep om 3.55 uur), wij
len V. dood aangetroffen achter het stuur van zijn personenwagen, die tegen een boom 
gebotst was aan de linker kant van de weg RN 365 te Komen (Warneton). 

Uit dit proces-verbaal blijkt aldus : 
- een botsing of aanrijding; 
- de dood van de getroffene. 
De aanrijding tegen een boom langs de weg maakt de plotselinge gebeurtenis uit 

(Arbh. Gent, 4 februari 1988, S.R.K. 1988, 365). 
Overeenkomstig artikel 9 van de Arbeidsongevallenwet wordt het oorzakelijk ver

band tussen de aanrijding en het overlijden wettelijk vermoed, tot het bewijs van het 
tegendeel. 

Daar deze aanrijding bewezen is en niet wordt betwist, dient, tot bewijs van het te
gendeel, wettelijk te worden vermoed, dat het overlijden van het slachtoffer veroor
zaakt werd door dit 'ongeval'. 

Wanneer de juiste doodsoorzaak niet bepaald werd, blijft (eiseres) in gebreke het te
genbewijs te leveren. 

De wetgever heeft dus op (eiseres) de bewijslast gelegd dat er tussen het overlij
den en de aangevoerde plotselinge gebeurtenis geen verband bestaat. 

Aldus dient in elk geval te worden vastgesteld dat het tegenbewijs niet geleverd is 
van het feit dat de lichamelijke toestand van het slachtoffer zo slecht was dat het op 
ieder ogenblik kon sterven, met andere woorden dat de botsing totaal vreemd was aan 
het overlijden (Arbh. Gent, 4 februari 1988, S.R.K. 1988, 365). 

(1) Cass., 30 sept. 1996, A.R. nr. 8.95.0099.F, nr. 338. 
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Bovendien wordt de dood van een werknemer, die op de arbeidsweg met zijn wa
gen tegen een boom rijdt enter plaatse overlijdt, vermoed het gevolg te zijn van de 
aanrijding (Cass., 24 oktober 1988, R.W. 1988-1989, 776). 

Het medisch attest van dokter C. bevestigde ter plaatse de accidentele dood van V 
(zie proces-verbaal van de Rijkswacht) en uit de vaststellingen van de verbalisan
ten blijkt een frontale botsing, zodat de hevigheid van de botsing ongetwijfeld de oor
zaak is van het overlijden. 

Waar (eiseres) een inwendige factor insinueert als oorzaak van het overlijden, dient 
er trouwens op gewezen dat het arbeidsongeval niet wordt uitgesloten door de aan
wezigheid van een inwendige factor, indien een uitwendige oorzaak op meetbare wijze 
tot het ontstaan van het letsel hie et nunc heeft bijgedragen (Arbh. Luik, 3 juni 1976, 
R.G.A.R. 1977, 9739; Arbrb. Gent, 1 februari 1980, De Verzekering 1981, 401). 

Het tegenbewijs wordt niet geleverd dat de botsing totaal vreemd is aan het over
lijden van V", 

terwijl, eerste onderdeel, een arbeidswegongeval in de zin van de artikelen 7 en 8 
van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, het bestaan vereist van een plotse
linge gebeurtenis die een werknemer op weg van ofnaar het werk overkomt en die een 
lichamelijk letsel veroorzaakt; dat het letsel aldus een onontbeerlijke bestaans
vereiste is voor het arbeidswegongeval; 

en terwijl, krachtens de artikelen 10 en 12 van dezelfde Arbeidsongevallenwet, het 
dodelijk arbeidsongeval, het arbeidsongeval is dat de dood van de getroffene tot ge
volg heeft; het overlijden van de getroffene derhalve geenszins een bestaansvereiste 
is van een arbeidswegongeval doch enkel een gevolg ervan; 

en terwijl, hieruit volgt dat de dood van de getroffene geen letsel is in de zin van de 
Arbeidsongevallenwet; dat het vaststellen enerzijds van een plotselinge gebeurtenis 
die een werknemer op de weg van of naar het werk overkomt en anderzijds van het 
overlijden van deze werknemer, niet voldoende is om tot het bestaan van een arbeids
wegongeval in de zin van voornoemde wet te besluiten; 

zodat, het bestreden arrest, dat enkel vaststelt dat een botsing of aanrijding is over
komen aan de heer V in de nacht van 2 op 3 december 1994 en dat hij overleden is, 
onwettig een arbeidsongeval weerhoudt door niet vast te stellen dat de heer V een let
sel heeft opgelopen, in strijd met de bepalingen die dat vereisen (schending van de ar
tikelen 6, § 3, 7, 8, 10 en 12 van de aangehaalde wet op de arbeidsongevallen): 

Overwegende dat, krachtens artikel 7, eerste lid, van de Arbeidsongevallen
wet, als arbeidsongeval dient te worden aangezien, elk ongeval dat een werk
nemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereen
komst overkomt en dat een letsel veroorzaakt; 

Overwegende dat, krachtens artikel 8, § 1, eerste lid, van de Arbeids
ongevallenwet, eveneens als arbeidsongeval wordt aangezien het ongeval dat 
zich voordoet op de weg naar en van het werk; dat in deze wetsbepaling het 
begrip ongeval dezelfde betekenis heeft als in voormeld artikel 7, eerste lid, 
en een ongeval bedoelt dat een letsel veroorzaakt; 

Overwegende dat uit de voormelde bepalingen en de artikelen 10 en 12 van ) 
de Arbeidsongevallenwet volgt, eensdeels, dat het arbeidsongeval een let
sel vereist, anderdeels, dat het overlijden van de getroffene een gevolg is van 
het door het ongeval opgelopen letsel; 

Dat het overlijden van de getroffene geen letsel is in de zin van voor
meld artikel 7, eerste lid; 

Overwegende dat het arrest oordeelt dat V. in de nacht van 2 op 3 de
cember 1994 het slachtoffer was van een arbeidsongeval op de weg van het 
werk op grond dat een botsing of aanrijding tegen een boom vaststaat en hij 
dood aangetroffen werd achter het stuur van zijri personenwagen; 

Dat het arrest door aldus te beslissen zonder vast te stellen dat V. bij de 
botsing of aanrijding een letsel opliep ten gevolge waarvan hij is overle
den, de voormelde wetsbepalingen schendt; 
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Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; ge
let op artikel 68 van de Arbeidsongevallenwet, veroordeelt eiseres in de kos
ten; verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen. 

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

Nr. 553 

2e KAMER - 17 oktober 2000 

1° STRAF- SAMENLOOP - ALGEMEEN - STRAFTOEMETING- MINNELIJKE SCHIKKING. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE - STRAF
ZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- STRAFTOEMETING 
- MINNELIJKE SCHIKKING. 

1 o en 2° De regel afgeleid uit artikel 65, tweede lid, eerste zin, Sw. volgens welke de straf
rechter bij de straftoemeting rekening houdt met de reeds uitgesproken straffen is niet 
toepasselijk bij feiten die reeds het voorwerp waren van een minnelijke schikking (1). 
(Art. 65, tweede lid, Sw. en art. 195 Sv.) 

(V .. ) 

ARREST 

(A.R. P.98.1337.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 24 september 1998 in ha
ger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Hasselt; 

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

Over het middel : 
Overwegende dat artikel 65, tweede lid, eerste zin, Strafwetboek be

paalt dat de feitenrechter, wanneer hij vaststelt dat misdrijven die reeds het 
voorwerp waren van een in kracht van gewijsde gegane beslissing en an
dere feiten die bij hem aanhangig zijn en die, in de veronderstelling dat zij 
bewezen zouden zijn, aan die beslissing voorafgaan en samen met de eer
ste misdrijven de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van een zelfde 
misdadig opzet, bij de straftoemeting rekening houdt met de reeds uitge
sproken straffen; 

(1) VAN CAENEGHEM P., "Mag de rechter bij de straftoemeting rekening houden met vroegere ver· 
ordeningen die nag niet in kracht van gewijsde zijn getreden of met vroegere minnelijke schik
king", P. & B., 1995, p. 8-11. 



Nr. 554 HOF VAN CASSATIE 1601 

Dat deze bepaling niet toepasselijk is bij feiten die reeds het voorwerp wa
ren van een minnelijke schikking; 

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. 

17 oktober 2000 - 28 kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - Thr
slaggever: de h. Dhaeyer- Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureur
generaal - Advocaat : mr. T. Macours, Hasselt. 

Nr. 554 

2e KAMER - 17 oktober 2000 

RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- HERKWALIFICATIE- VERWEER OVER DE 

OORSPRONKELIJKE KWALIFICATIE. 

De omstandigheid dat een beklaagde regelmatig wordt uerwittigd van een eventuele her
omschrijuing van een hem ten laste gelegde feit belet niet dat de rechter de be
klaagde vermag te veroordelen op grand van de oorspronkelijke eraan gegeuen om
schrijving (1). 

(H. .. T. P ... E.A.) 

ARREST 

(A.R. P.98.1342.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 1 oktober 1998 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen; 

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

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

Over het eerste middel : 
Overwegende dat de omstandigheid dat een beklaagde regelmatig wordt 

verwittigd van een eventuele heromschrijving van een hem ten laste ge
legde feit niet belet dat de rechter de beklaagde vermag te veroordelen op 
grond van de oorspronkelijke eraan gegeven omschrijving; 

(1) Cass., 30 sept. 1980, nr. 71 en de voetnoot get. R.-A. D. 
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Overwegende dat eiser, naar luid van de telastlegging, is vervolgd we
gens feiten omschreven als het opzettelijk toebrengen van slagen en ver
wondingen; 

Overwegende dat uit het proces-verbaal van de terechtzitting van 9 april 
1998 blijkt dat deze feiten ''bijkomend" worden omschreven als het onop
zettelijk toebrengen van slagen en verwondingen; 

Dat de rechters hiermee eiser niet misleiden en zijn recht van verdedi
ging niet miskennen; 

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

17 oktober 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter - ver
slaggever: de h. Frere- Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureur
generaal - Advocaten : mrs. Verbist; Y. N elissen Grade, Leuven. 

Nr. 555 

28 KAMER- 17 oktober 2000 

STRAF - ALLERLEI - STRAF EN STRAFMAAT- MOTIVERING. 

Geen wetsbepaling schrijft voor dat een afzonderlijke motivering vereist is voor de keuze 
van de straf en het bepalen van de strafmaat, waartoe de wet de rechter vrije be
oordeling overlaat. De maat van iedere straf of van iedere maatregel moet niet met 
een telkens verschillende motivering worden verantwoord (1). (Art. 195 Sv.) 

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

ARREST 

CAR. P.98.1344.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 september 1998 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 voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen op de straf
vordering tegen de eisers : 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat geen wetsbepaling voorschrijft dat een afzonderlijke mo

tivering vereist is voor de keuze van de straf en het bepalen van de straf
maat, waartoe de wet de rechter vrije beoordeling overlaat; dat de maat van 

(1) Zie Cass., 14 mei 1996, A.R. P.96.0390.N, nr. 175. 
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iedere straf of van iedere maatregel niet met een telkens verschillende mo
tivering moet worden verantwoord; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

17 oktober 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Farrier, afdeiingsvoorzitter - Ver
slaggever: de h. Frere- Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureur
generaai - Advocaat : mr. De Gryse. 

Nr. 556 

2e KAMER - 17 oktober 2000 

ONDERZOEKSGERECHTEN- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING- VERZOEK TOT DE 
RAADKAMER TOT HET VERRICHTEN VAN EEN ONDERZOEKSHANDELING- WEI GERING- HO
GER BEROEP - CASSATIEBEROEP. 

Het verzuim een onderzoekshandeling te verrichten, levert op zich geen onregelmatig
heid, verzuim of nietigheid op die een invloed heeft op hetzij een handeling van het 
onderzoek zelf, hetzij de bewijsverkrijging, zoals omschreven in artikel131, § 1, Sv. 
De beschikking van de raadkamer die weigert in te gaan op zulk een verzoek is niet 
vatbaar voor hager beroep en het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling 
dat de niet-ontvankelijkheid van dit hager beroep vaststelt, is niet vatbaar voor on
middellijk cassatieberoep (1). (Art. 135, § 2, Sv.) 

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

Conclusie van de procureur-generaal du Jardin : 
Voor de raadkamer die uitspraak moest doen over de vordering tot verwijzing van 

het openbaar ministerie, heeft eiser, Iastens wie de verwijzing naar de correctioneie 
rechtbank was gevorderd, geconcludeerd dat het onderzoek niet volledig was, meer be
paaid omdat hij door de onderzoeksrechter niet werd ondervraagd. 

Op de weigering van de raadkamer in te gaan op dit verzoek tot verrichten van een 
bijkomend onderzoekshandeling, heeft eiser hager beroep ingesteid. De kamer van in
beschuidigingsteiling besiist dat dit hager beroep niet ontvankelijk was, omdat het niet 
voideed aan de voorwaarden van art. 135, § 2, Sv. 

In zijn cassatieberoep betoogt eiser dat het hier wei gaat om een "onregeimatig
heid, verzuim ofnietigheid" m.b.t. een onderzoekshandeiing, ais bedoeid in art. 131, 
§ 1, Sv., en dat, door te besiissen dat de afwezigheid van ondervraging van een per
soon tegen wie het O.M. de verwijzing naar de correctioneie rechtbank vordert, geen 
nietigheid meebrengt, de raadkamer wei uitspraak heeft gedaan over een betwis
ting nopens een nietigheid betreffende een handeling van het onderzoek. 

(1) Zie de conclusie van het O.M.; zie ook Cass., 11 jan. 2000, A.R. P.99.0905.N, nr. 20; 7 feb. 2000, 
A.R. P.00.0668.F, J.T., 2000, 699 en de noot get. D. VANDERMEERSCH en 0. KLEES; 21 juni 2000, A.R. 
P.00.0708.F, nr. 390; 27 juni 2000, A.R. P.00.0833.N, nr. 407; 22 aug. 2000, A.R. P.OO.l120.F en 
P.00.1207.F, nr. 434; 5 sept. 2000, A.R. P.00.0988.N., nr. 441. 



1604 HOF VAN CASSATIE Nr. 556 

De vraag is of die weigering van de raadkamer een "onregelmatigheid, verzuim of 
nietigheid" oplevert waartegen hager beroep mag worden ingesteld? 

Alleszins is niet determinerend de omstandigheid dat verzoeker - of de raadka
mer zelf- die weigering als een verzuim kwalificeert. 

* * * 
De oplossing dient m.i. gezocht in de samenlezing van de artt. 61bis en 127 Sv. 
1. Art. 61bis maakt een onderscheid tussen : 
a. de in verdenking gestelde tegen wie de onderzoeksrechter meent dat er ern

stige aanwijzingen van schuld bestaan. In dit geval heeft de onderzoeksrechter de ver
plichting die persoon te horen, of minstens hem van zijn inverdenkingstelling ken
nis te geven. 

b. de niet in verdenking gestelde persoon tegen wie, in het kader van een gerech
telijk onderzoek, de strafvordering wordt ingesteld. Bedoeld is met name de per
soon tegen wie de procureur des Konings de verwijzing naar de grondrechter vor
dert, ter gelegenheid van de regeling van de rechtspleging, d.i. bij de sluiting van een 
gerechtelijk onderzoek waarin die persoon door de onderzoeksrechter niet gehoord, noch 
in verdenking werd gesteld. 

Art. 61bis, tweede lid, Sv. bepaalt dat die laatste persoon dezelfde rechten heeft als 
een inverdenkinggestelde. 

Art. 61bis, tweede lid, Sv. richt zich natuurlijk in de eerste plaats tot de persoon, 
vermeld in een nominatieve vordering tot onderzoek van het O.M. of in de nomina
tieve klacht met burgerlijke-partijstelling, maar sluit geenszins uit de personen aan
gewezen in de slotvordering van het O.M. voor de raadkamer bij de regeling van de 
rechtspleging. Laatstgenoemde personen kunnen ingevolge art. 127 Sv. de hun door 
de wet toegekende rechten alsdan nag doen gelden. 

Tot die rechten behoort onder meer het recht vermeld in art. 61quinquies, § 1, Sv. 
- dat te dezen ter sprake komt - : het recht om het verrichten van een bijko
mende onderzoekshandeling te vragen, met name door de onderzoeksrechter te wor
den gehoord. 

Uit art. 61bis Sv. blijkt dat de onderzoeksrechter slechts de verplichting heeft tot 
de inverdenkingstelling over te gaan van de persoon tegen wie hij meent dat er ern
stige aanwijzingen van schuld bestaan. Dit behoort tot zijn soevereine beoordeling. Als 
hij meent dat er geen voldoende aanwijzingen zijn, kan hij daartoe niet verplicht wor
den. 

De wet legt aldus aan de onderzoeksrechter niet op tot de inverdenkingstelling over 
te gaan van de persoon tegen wie het O.M., bij de regeling van de rechtspleging, meent 
de verwijzing te moeten vorderen, terwijl hij zelfvan oordeel was dater t.a.v. die per
soon geen voldoende aanwijzingen van schuld bestonden om hem in verdenking te stel
len. 

Het komt overigens alleen het O.M. toe te beslissen wie hij, buiten en behalve de 
formeel in verdenking gestelde personen, nag bijkomend in zijn vordering tot ver
wijzing meent te moeten opnemen. 

Het is overigens in die hypothese niet denkbaar aan het O.M. de verplichting op te 
leggen een bijkomende vordering te nemen tot inverdenkingstelling door de onder
zoeksrechter, die dan nag zou mogen weigeren. Op het hager beroep van de procu
reur des Konings zou de kamer van inbeschuldigingstelling dezelfde weigerende hou-
ding kunnen aannemen. . 

Daarbij als - steeds in de bedoelde hypothese - de aan de verwijzing vooraf
gaande inverdenkingstelling door de onderzoeksrechter als een verplichting wordt be
schouwd, zou dienstweigering een substantieel verzuim worden, dat de procedure zou 
invalideren. Het O.M. zou dan in de onmogelijkheid komen te staan om t.a.v. die per
soon de strafvordering uit te oefenen, wat een rechtstreekse aanslag op zijn prero
gatieven uitmaakt. 

De vroegere rechtspraak van het Hofvolgens welke de ondervraging door de on
derzoeksrechter niet wettelijk is verplicht (Cass., 5 april1996, A. C., nr. 111, p. 253) 
is door de Wet Franchimont niet gewijzigd (Van den Wyngaert Chr., Strafrecht en straf
procesrecht in hoofdlijnen, 1999, deel II, p. 765; Neve en Berbuto, Le nouveau droit 
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de la procedure penale, 81). De afwezigheid hiervan is dus op zich niet te beschou
wen als een onregelmatigheid, verzuim ofnietigheid in de zin van art. 135, § 2, Sv., 
evenmin weigering in te gaan op een verzoek tot aanvulling van het onderzoek. 

Overeenkomstig art. 416, tweede lid, Sv. is derhalve niet ontvankelijk het onmid
dellijk cassatieberoep tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat 
het hager beroep van de verdachte niet ontvankelijk verklaart om red en dat het niet 
valt onder de uitzonderingen bepaald bij art. 135 Sv. De appelrechters, die aldus uit
drukkelijk vaststellen dat art. 135 Sv. niet van toepassing is, doen dan immers geen 
uitspraak met toepassing van die wetsbepaling. 

* * * 
2. Is er evenwel in de weigering om door de onderzoeksrechter te worden gehoord 

geen miskenning van het recht van verdediging? 
Het antwoord vindt men m.i. in art. 127, vierde lid, Sv. : bij de regeling van de rechts

pleging mag de in verdenking gestelde, maar ook de, krachtens art. 6lbis Sv., tweede 
lid, met de in verdenking gestelde gelijkgestelde persoon tegen wie het O.M. de ver
wijzing vordert, nog aan de onderzoeksrechter een bijkomende onderzoekshandeling 
vragen (bvb. zoals te dezen zijn verhoor door de onderzoeksrechter), maar hiervoor moet 
een wettelijke termijn in aanmerking worden genomen (art. 61quinquies Sv.), wat ei
ser niet heeft gedaan. 

Eiser, die de termijn heeft laten verstrijken, kon dit aan de raadkamer niet meer 
vragen. 

Besluit: niet ontvankelijk cassatieberoep. 

ARREST 

(A.R. P.00.0212.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 december 1999 gewe
zen door het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling; 

Over de gedane afstand : 
Overwegende dat het arrest eisers hoger beroep tegen de verwijzings

beschikking van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Veurne 
van 23 februari 1999 niet ontvankelijk verklaart op volgende grond : "In zijn 
conclusies neergelegd voor de raadkamer te Veurne heeft (eiser) enerzijds ver
weer gevoerd nopens feitelijkheden, namelijk omtrent het al dan niet vol
ledig zijn van het onderzoek en nopens het al dan niet aanwezig zijn van be
zwaren in zijne hoofde : anderzijds nopens het feit dat hij niet door de 
onderzoeksrechter zelf werd ondervraagd. Geen van deze elementen kan als 
een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid worden aan(ge)zien, zoals ge
viseerd door artikel 131, § 1, Wetboek van Strafvordering. Het hoger be
roep voldoet derhalve niet aan de toepassingsvoorwaarden, beperkend op
gesomd in artikel135, § 2, Wetboek van Strafvordering. Het hoger beroep 
dient dan ook als niet ontvankelijk te worden afgewezen"; 

Overwegende dat, krachtens artikel 135, § 2, Wetboek van StrafVorde
ring, de in verdenking gestelde slechts tegen een verwijzingsbeschikking be
paald in de artikelen 129 en 130 van dit wetboek, onverminderd het in ar
tikel 539 beoogde hoger beroep, hoger beroep kan instellen : 

1. in geval van onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden bepaald in 
artikel131, § 1, Wetboek van StrafVordering indien het middel daarover bij 
schriftelijke conclusie is ingeroepen voor de raadkamer; 

2. in geval van gronden van niet-ontvankelijkheid of van verval van de straf
vordering indien het middel daarover bij schriftelijke conclusie is ingeroe
pen voor de raadkamer of de vermelde gronden zijn ontstaan na het debat 
voor de raadkamer; 
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3. wanneer de verwijzingsbeschikking zelfis aangetast door onregelma
tigheden, verzuimen of nietigheden; 

Overwegende dat uit de artikelen 135, § 2, en 416, tweede lid, Wetboek van 
Strafvordering volgt dat de in verdenking gestelde alleen maar in gelijk
aardige gevallen onmiddellijk cassatieberoep kan instellen, namelijk wan
neer de kamer van inbeschuldigingstelling het hager beroep van de in ver
denking gestelde ontvankelijk heeft verklaard of wanneer ze zijn hager beroep 
niet ontvankelijk heeft verklaard maar in werkelijkheid geroepen werd uit
spraak te doen over : 

1. onregelmatigheden, verzuimen ofnietigheden bepaald in artikel131, § 1, 
Wetboek van Strafvordering die bij schriftelijke conclusie waren ingeroe
pen voor de raadkamer; 

2. grand en van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvorde
ring die bij schriftelijke conclusie waren ingeroepen voor de raadkamer of zijn 
ontstaan na het debat voor de raadkamer; 

3. onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden die de verwijzings
beschikking zelf aantasten; 

Overwegende dat eiser bij de appelrechters heeft aangevoerd dat hij bij 
schriftelijke conclusie voor de raadkamer heeft ingeroepen dat het feit dat 
hij door de onderzoeksrechter niet is verhoord, zijn recht van verdediging mis
kent en artikel 6, lid 1, E.V.R.M. schendt en dat dit verweer onregelmatig
heden, verzuimen of nietigheden bepaald in artikel 131, § 1, Wetboek van 
Strafvordering betrof; 

Overwegende dat het verzuim een onderzoekshandeling te verrichten geen 
onregelmatigheid, verzuim of nietigheid is die een invloed heeft op hetzij een 
handeling van het onderzoek zelf, hetzij de bewijsverkrijging, zoals om
schreven in artikel 131, § 1, Wetboek van Strafvordering; 

Overwegende dat dan oak de kamer van inbeschuldigingstelling niet ge
roepen werd over dergelijke onregelmatigheid, verzuim of nietigheid uit
spraak te doen; 

Overwegende dat eisers cassatieberoep niet ontvankelijk is; 
Dat er grand is om afstand te verlenen; 

Om die redenen, verleent akte van de afstand; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

17 oktober 2000 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Huybrechts- Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureur
generaal - Advocaat : mr. Butzler. 

Nr. 557 

2" KAMER - 18 oktober 2000 

HERZIENING- ALGEMEEN- ZAAK- NIEUW FElT- INTREKKING- VOORWAARDE. 
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De intrekking van een verklaring van een vroegere medebeklaagde kan alleen aanlei· 
ding geven tot herziening, in zoverre een gegeven de oprechtheid van die intrek
king waarschijnlijk maakt (1). (Art. 443, 3°, Sv.) 

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

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.0880.F) 

HET HOF; - Gelet op de vorderingen van de procureur-generaal bij het 
Hofvan Cassatie, die op de griffie van het Hof zijn neergelegd op 2 juni 2000, 
die genomen zijn op vraag van de minister van Justitie en die st:rekken tot 
herziening van het in kracht van gewijsde gegane arrest dat op 10 novem
ber 1993 is gewezen door het Hof van Assisen van de provincie H., in zo
verre die beslissing R., R., A., G. C., geboren te M. op 2 juni 1962, tot de dood
strafveroordeelt wegens diefstal door middel van geweld ofbedreiging, met 
de verzwarende omstandigheden dat het opzettelijk doden met het oog
merk om te doden gepleegd werd, hetzij om de diefstal te vergemakkelij
ken, hetzij om de straffeloosheid ervan te verzekeren, en dat de diefstal bij 
nacht en door twee of meer personen is gepleegd; 

Gelet op de aanmaningen tot tussenkomst, die op 19 juli 2000 aan C.D., 
K.W. en G.W., en op 24 juli 2000, aan M.D., burgerlijke partijen, bij 
deurwaardersexploot zijn betekend; 

Gelet op het verzoek tot tussenkomst, dat door C.D., G.W. en K.W. op 15 
september 2000 op de griffie van het Hof is neergelegd; 

Overwegende dat de procureur-generaal, bij wege van nieuw feit en in de 
zin van artikel 443, eerste lid, 3°, van het Wetboek van StrafVordering, een 
fotokopie overlegt van een geschrift d.d. 1 september 1998, ondertekend door 
de gedetineerde P.C. en met de getypte vermelding "Deze 13.november 1998, 
op verzoek van meester D."; 

Overwegende dat de ondertekenaar van dat geschrift, die op hetzelfde ogen
blik als R.C. en drie andere personen is veroordeeld wegens de hierboven ver
melde misdaad, zijn voorgaande verklaringen intrekt en beweert dat hij R.C., 
op aansporing van een andere mededader, valselijk heeft beschuldigd; 

Overwegende dat de intrekking van de verklaringen van een vroegere mede
beschuldigde alleen voldoet aan de voorwaarden van artikel 443, eerste lid, 
1°, van het Wetboek van StrafVordering, in zoverre een gegeven de oprecht
heid van die intrekking waarschijnlijk maakt; 

Overwegende dat dit te dezen niet het geval is; 

Dat, immers, volgens de bewoordingen zelf van de brief die meester M.D. 
aan de minister van Justitie heeft toegezonden met het oog op de herzie
ning van het proces van R.C., de medeveroordeelde P.C. zijn verklaringen 
voortdurend heeft gewijzigd tijdens het geding dat afgesloten werd door het 
arrest van 10 november 1993 van het HofvanAssisen van de provincie H.; 
dat, daarenboven, zijn beschuldigingen niet het enige argument zijn waar
door de gezworenen zich konden laten overtuigen, aangezien twee andere 

(1) Cass., 1 maart 1995, A.R. P.94.1025.F, nr. 126; 22 sept. 1999, A.R. P.99.1089.F, nr. 479. 
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medeveroordeelden de schuld van RC. bevestigd hebben, zonder dat eiser aan
voert dat ook zij hun verklaringen hebben ingetrokken; dat de procureur
generaal bij het Hofvan Beroep te B., ten slotte, ten gevolge van een ver
zoekschrift dat de veroordeelde R.C. reeds op 1 februari 1995 aan die 
magistraat had overgemaakt, de gerechtelijke politie gevorderd had de mede
veroordeelden J.-M. H.-B.-A., P.C. en D.C., op 16 februari, 1 en 8 maart 1995 
opnieuw te verhoren, waarbij zij alle drie de verklaringen hebben beves
tigd die zij in de loop van het voorbereidende onderzoek en voor het hof van 
assisen ten laste van R.C. hadden afgelegd; 

Overwegende dat het in de vordering aangevoerde feit, derhalve, geen ver
moeden van onschuld kan opleveren en bijgevolg niet aan de bij de wet be
paalde ontvankelijkheidsvoorwaarden voldoet; 

Om die redenen, verleent akte aan C.D., G.W. en K.W. van hun tussen
komst in het herzieningsgeding; verklaart de aanvraag tot herziening niet 
ontvankelijk; laat de kosten ten laste van de Staat. 

18 oktober 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal - Advocaat : mr. I. Gob be, Charleroi. 

Nr. 558 

2e KAMER - 18 oktober 2000 

VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- SCHORSING- SCHORSINGSGROND
VERSTEKVONNIS - VERZET - INLEIDENDE TERECHTZITTING. 

De inleiding van de zaak op de terechtzitting van het vonnisgerecht schorst de verja
ringstermijn van de strafvordering, oak al werd de zaak ingeleid op verzet (1). (Art. 
24 V.T.Sv.; art. 3 wet 11 dec. 1998.) 

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

Conclusie van de advocaat-generaal Loop : 
... De rechtsleer is verdeeld over de vraag of de maximumtermijn van eenjaar voor 

de schorsing van de verjaringstermijn van de strafvordering vanaf de dag van de te
rechtzitting waarop die strafvordering werd ingeleid voor het vonnisgerecht, de vol
ledige vonnisprocedure dekt, dan wel of de termijn van eenjaar ab initio begint te lo
pen in geval van verzet tegen een verstekvonnis. Bepaalde auteurs zijn voorstander 
van de eerste oplossing (2). Hiervoor verwijzen ze m.n. naar een antwoord van de mi
nister van Justitie in de commissie voor de Justitie van de Kamer tijdens de bespre
king van het wetsvoorstel (3). Andere auteurs verkiezen de tweede oplossing (4). 

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

(2) JACOBS A. "La loi du 11 decembre relative ala prescription de I' action publique", J.T., 1999, 
blz. 181. 

(3) Ged1:St. Kame1; gewone zitting 1998-1999, 1387/6-96/97, 3 dec. 1998, blz. 27. 
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I.v.m. het antwoord van de minister van Justitie moet worden vastgesteld dat het 
gegeven is tijdens een verwarrend debat en dat het uitsluitend om een advies ging, 
dat door sommigen omschreven werd als "de tout a fait incomprehensible" (5). Tij
dens het debat in de commissie voor de Justitie van de Senaat, vijf dagen later, heeft 
de minister van Justitie trouwens gewezen op bepaalde dubbelzinnigheden in het ver
slag van de commissie van de Kamer (6). In de plenaire vergadering van de Kamer 
heeft de volksvertegenwoordiger-rapporteur toegegeven dat het ging om een "discus
sion confuse" (7) 

Bij de neerlegging van zijn wetsvoorstel heeft volksvertegenwoordiger G. Bour
geois beklemtoond dat "pijlen vaak gericht worden op deze rechtsfiguur, omdat pro
cessen na het verstrijken van een bepaalde termijn bruusk worden afgebroken en on
verbiddelijk tot stilstand komen". Hij citeert ereprocureur-generaal baron Velu, die m.b.t. 
dat onderwerp geschreven heeft dat "wet velen dwarszit, is dat de verjaring ook in
treedt in zaken die tijdig bij het vonnisgerecht aanhangig zijn gemaakt, maar die niet 
binnen de verjaringstermijn berecht kunnen worden ... Een dergelijke situatie vormt 
de voedingsbodem voor allerlei vertragingstactieken, waarbij advocaten stelselma
tig alle rechtsmiddelen aanwenden en elke kans op uitstel van behandeling aangrij
pen om de verjaring te doen intreden" (8). 

Het lijdt geen twijfel dat het wetsvoorstel op zijn minst twee doelen voor ogen had: 
enerzijds het O.M. tot spoed aanzetten, en anderzijds de verdediging ontmoedigen een 
procedureslag in te zetten om de strafvordering te laten verjaren. 

Van de eerste doelstelling is herhaaldelijk sprake in de parlementaire voorberei
ding, in uitspraken als "pousser le ministere publique a faire preuve de diligence" (9), 
'1'inciter a mener l'enquete avec diligence" (10), en zelfs "d'instaurer une sorte de sanc
tion a son egard" (11). 

Om dat doel te bereiken heeft de wetgever overigens bepaald dat, wanneer de straf
vordering is ingeleid op de terechtzitting van het vonnis en de zaak moet worden uit
gesteld, m.n. voor aanvullende onderzoeksverrichtingen wegens het gebrek aan spoed 
van het O.M. tijdens het strafonderzoek, de verjaring van de strafvordering op
nieuw begint te lopen. 

Wanneer de strafvordering evenwel bij verstek is berecht, is dit niet te wijten aan 
een gebrek aan spoed van het O.M., die dan in de onmogelijkheid verkeert om de zaak 
op tegenspraak te laten berechten. Dan moet gewacht worden op de welwillendheid 
van de beklaagde om, in geval van verzet, de strafvordering opnieuw op de terecht
zitting van het vonnisgerecht in te leiden. De onmogelijkheid om de strafvordering op 
tegenspraak te berechten, die veroorzaakt werd door de afwezigheid van de be
klaagde, wordt dan verholpen en die nieuwe inleiding van de strafvordering voor het 
vonnisgerecht schorst de termijn van de verjaring van de strafvordering opnieuw voor 
maximum eenjaar. 

Het vonnisgerecht dat op tegenspraak en op verzet uitspraak doet, moet beslist over 
dezelfde sereniteit en over dezelfde termijn beschikken om de zaak te berechten als 
het gerecht dat daarv66r bij verstek uitspraak had gedaan. 

(4) VERSTRAETEN R., Handboek Strafuordering, Maklu Uitgevers, 1999, blz. 118 e.v. 

(5) JACOBS A., op. cit., blz. 181. 

(6) Ged1:St. Senaat, gewone zitting 1998-1999, 1-1177/2, 8 dec. 1998, blz. 3. 

(7) Ged1:St. Kamer, beknopt verslag, gewone zitting 1998-1999, plen. 3 dec. 1998, 6723. 

(8) Gedr.St. Kamer, gewone zitting 1997-1998, 1387/1-97/98, 23 jan. 1998. 

(9) Gedr.St. Kamer, beknopt verslag, op. cit., 6724; Ged1:St. Senaat, op. cit. blz. 3; Ged1:St. Se
naat, parl. hand., 9 dec. 1998, 6707. 

(10) Ged1:St. Kamer, beknopt verslag, op. cit., 6724. 

(11) Ged1:St. Kame1; beknopt verslag, op. cit., 6723. 
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Dat komt overigens tegemoet aan de tweede, door de wet beoogde doelstelling. De 
volksvertegenwoordiger-rapporteur had in de plenaire vergadering van de Kamer ge
zegd: "La notion de prescription est importante pour I' ensemble de la societe. La pres
cription n'est pas destinee a offrir une echappatoire aux accuses. La proposition vise 
a decourager la defence d'engager une bataille de procedure ... Lorsque I' affaire est in
troduite devant la juridiction de fond, la menace de la prescription disparait" (12). 

lk ben dus de mening toegedaan dat, ook al wordt de zaak op verzet ingeleid, de in
leiding ervan op de terechtzitting van het vonnisgerecht de verjaringstermijn van de 
strafvordering voor een maximumtermijn van een jaar schorst. De strafvordering was 
te dezen niet verjaard op de dag van het bestreden vonnis en het eerste middel kan 
bijgevolg niet worden aangenomen. 

Conclusie : verwerping. 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.0491.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 8 februari 2000 in ha
ger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank teL.; 

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de strafvor-
dering die eiser veroordeelt 

1. wegens de telastleggingen A en B : 
Over het eerste middel : 
Overwegende dat het vonnis eiser veroordeelt wegens overtredingen van 

het wegverkeersreglement die hij op 12 november 1996 heeft begaan; dat der
gelijke overtredingen, krachtens artikel 68 van de wet betreffende de poli
tie van het wegverkeer, verjaren door verloop van een jaar te rekenen van 
de dag waarop zij zijn begaan; 

Overwegende dat de verjaring van de strafvordering is gestuit door de vor
deringen van het openbaar ministerie, die bij verstek zijn genomen op de te
rechtzitting van 27 oktober 1997 van de politierechtbank; dat de strafvor
dering, wegens die verjaringsstuitende daad en wegens de schorsing van de 
verjaringstermijn van 14 januari 1998, einddatum van de gewone verzet
termijn, tot 28 april 1998, datum van de betekening van eisers verzet, niet 
was verjaard bij de inwerkingtreding, op 16 december 1998, van de wet van 
11 december 1998 tot wijziging, wat de verjaring van de strafvordering be
treft, van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering; 

Overwegende dat de nieuwe wet, in de regel, in strafzaken onmiddellijk 
uitwerking heeft, zodat de bij die wet bepaalde schorsingsgrond van toe
passing is op de tegen eiser ingestelde vervolgingen; 

Overwegende dat de tweede verjaringstermijn van een jaar, die op 27 ok
tober 1997 is ingegaan, na, zoals hiervoor is gezegd, te zijn geschorst van 14 
januari 1998 tot 28 april 1998, krachtens artikel 24, 1 o, van de vooraf
gaande titel van het Wetboek van Strafvordering nogmaals is geschorst vanaf 
15 mei 1998, datum van de inleiding van de zaak op verzet voor de 
politierechtbank, en, vervolgens, gedurende een jaar is geschorst vanaf 16 
december 1998, datum van de inleiding van de zaak, in hager beroep, voor 
de correctionele rechtbank; 

(12) Ged~:St. Kamer, belrnopt verslag, blz. 6724. 
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Dat de strafvordering bijgevolg niet was verjaard op de datum van het be
streden vonnis; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

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

18 oktober 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Lahousse - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal - Advocaat : mr. P. Delfosse, Luik. 

Nr. 559 

28 KAMER - 18 oktober 2000 

1° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- RECHTSVORDERING INGESTELD VOOR HET 
STRAFGERECHT- HOEDANIGHEID- ONTVANKELIJKHEID- VOORWAARDE. 

2° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- RECHTSVORDERING INGESTELD VOOR HET 
STRAFGERECHT- HOEDANIGHEID - VERANTWOORDING- AARD. 

3° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- BURGERLIJKE PARTIJ- SCHADE GELE
DEN DOOR DE GETROFFENE VAN EEN MISDRIJF- SCHULDVORDERING TOT HERS TEL VAN DE 
SCHADE - OVERDRACHT VAN SCHULDVORDERING- OVERNEMER VAN DE SCHULDVORDE
RING- BURGERLIJKE-PARTIJSTELLING- 'IEGENSTELBAAR KARAKTER VAN DE VEREISTE OVER
DRACHT- TIJDSTIP. 

1 o Alleen degenen die kunnen beweren persoonlijk schade te hebben geleden door een 
voor de strafgerechten gebracht misdrijfkunnen zich voor die gerechten burger
lijke partij stellen, alsook degenen die in de rechten zijn getreden van de getroffene 
van dat misdrijf of die de schuldvordering tot herstel van de door de getroffene van 
dat misdrijf geleden schade hebben overgenomen (1). 

2° De verantwoording, door de persoon die zich burgerlijke partij stelt, van zijn hoe
danigheid en van zijn belang om in de plaats van de door een misdrijf getroffen per
soon te handelen, is een voorwaarde voor de ontvankelijkheid van de burgerlijke rechts
vordering. 

3° De burgerlijke-partijstelling van de overnemer van een schuldvordering tot her
stel van de door de getroffene van een misdrijf geleden schade, is slechts ontvanke
lijk indien de overdracht van de schuldvordering kan worden tegengeworpen aan de 
schuldenaar die vervolgd wordt op het tijdstip dat de vordering is ingesteld (2). 

(1) Zie Cass., 3 okt. 1960 (Bull. en Pas., 1961, I, 124); 7 feb. 1989, A.R. 1816, nr. 330. 

(2) Zie Cass., 24 dec. 1964 (Bull. en Pas., 1964, I, 471), en de noot R.H.; 7 feb. 1989, A.R. 1816, 
nr. 330. 
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(COLONIA VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT - VENNOOTSCHAP NAAR DUITS RECHT E.A. 
T. D ... E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.0712.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 januari 2000 gewe
zen door het Hof van Beroep te B.; 

A. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen op de te
gen de verweerders sub 10 tot 16 ingestelde burgerlijke rechtsvorderin
gen: 

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat de eiseressen, burgerlijke partijen, hun voorzieningen aan de ver
weerders hebben doen betekenen; 

Dat de voorzieningen niet ontvankelijk zijn; 
B. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen op de te

gen de verweerders ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen : 

Over het eerste middel : 
Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat zich alleen burgerlijke partij kunnen stellen voor de straf

gerechten degenen die kunnen beweren persoonlijk schade te hebben gele
den door een voor die gerechten gebracht misdrijf, alsook degenen die in de 
rechten zijn getreden van de getroffene van dat misdrijf of die de schuld
vordering tot herstel van de schade van de getroffene hebben overgeno
men; 

Overwegende dat de verantwoording, door de persoon die zich burger
lijke partij stelt, van zijn hoedanigheid en van zijn belang om in de plaats 
van de door een misdrijf getroffen persoon te handelen, hetzij als de begun
stigde van een indeplaatsstelling hetzij als begunstigde van een over
dracht van schuldvordering die aan de schuldenaar van die schuldvorde
ring kan worden tegengeworpen, een voorwaarde is voor de ontvankelijkheid 
van de burgerlijke rechtsvordering; 

Dat het eerste onderdeel, in zoverre het betoogt dat het geschil, dat be
trekking heeft op het bestaan van een indeplaatsstelling of op het tegen
stelbaar karakter van een overdracht van schuldvordering aan de gece
deerde schuldenaar, waarop de persoon die een burgerlijke rechtsvordering 
instelt, zich beroept, "geen betrekking heeft op de vraag of eiser belang heeft 
om te handelen, maar wel op de vraag of de grondvoorwaarden voor deze vor
dering vervuld zijn", faalt naar recht; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat de burgerlijke-partijstelling, voor de strafrechter, van de 

overnemer van een schuldvordering tot herstel van de door de getroffene van 
een misdrijf geleden schade, slechts ontvankelijk is indien de overdracht van 
de schuldvordering aan de vervolgde schuldenaar kan worden tegengewor
pen op het ogenblik dat de vordering wordt ingesteld; 

Overwegende dat het tweede onderdeel, in zoverre het betoogt dat de appel
rechters het tegenstelbaar karakter van de schuldvordering waarop de ei
seressen zich beroepen, niet op de datum van de burgerlijke-partijstellingen 
maar op de datum van hun uitspraak hadden moeten beoordelen, even
eens faalt naar recht; 
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Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt elke eiseres in de 
kosten van haar voorziening. 

18 oktober 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Fettweis - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Mahieu. 

Nr. 560 

28 KAMER - 18 oktober 2000 

1 o VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING 
INDICATIES - BEOORDELING DOOR DE COMMISSIE. 

VOORW AARDE - CONTRA-

2° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN- ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR FEITEN
RECHTER- VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- FEITELIJKE GEGEVENS- ONTVAN
KELIJKHEID. 

3° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN- BELANG- TEN OVERVLOEDE GEGEVEN RE
DEN- KRITIEK- GEVOLG. 

4 o VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- BESLISSING VAN VERWERPING
MOTIVERING. 

1 o De commissie beoordeelt op onaantastbare wijze, in feite, op grand van de gege
vens die ze vermeldt, of er een door de wet bepaalde contra-indicatie tegen de voor
waardelijke invrijheidstelling bestaat (1). (Art. 2, 2° en 3°, wet 5 maart 1998.) 

2° Het middel is niet ontvankelijk, wanneer het opkomt tegen de beoordeling, in feite, 
door de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van de gegevens van 
de zaak of van gegevens die voor het onderzoek ervan een onderzoek van feitelijke ge
gevens veronderstellen, waarvoor het Hof niet bevoegd is (2). 

3° Het middel is niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, wanneer het een ten over
vloede gegeven reden van de bestreden beslissing bekritiseert (3). 

4° De commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling omkleedt haar beslis
sing regelmatig met redenen en verantwoordt ze naar recht, wanneer ze rekening houdt 
met de houding van de veroordeelde tegenover de slachtoffers van de strafbare fei
ten waarvoor hi} werd veroordeeld, om te beslissen dat er contra-indicaties voor de 
voorwaardelijke invrijheidstelling bestaan die een ernstig risico voor de maatschap
pij inhouden; geen enkele wettelijke bepaling verplicht de commissie rekening te hou
den met de naleving van de voorwaarden voor een eerdere, herroepen invrijheid
stelling of met de gezondheidstoestand van de veroordeelde. (Artt. 2 en 4, § 4, wet 
5 maart 1998.) 

(1) Cass., 28 sept. 1999, A.R. P.99.1344.N, nr. 491. 

(2) Zie Cass., 28 april1998, A.R. P.99.0315.F, nr. 246; 28 april1999, A.R. P.99.0438.F, nr. 248. 

(3) Cass., 24 maart 1999, A.R. P.99.0378.F, nr. 181. 
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(C ... ) 

ARREST (uertaling) 

(A.R. P.00.1329.F) 

RET HOF;- Gelet op de bestreden beslissing, op 30 augustus 2000 ge
wezen door de commissie voor de voorwaardelijke invrijbeidstelling te B.; 

Overwegende dat de commissie voor de voorwaardelijke invrijbeidstel
ling op onaantastbare wijze, op grond van de gegevens die ze vermeldt, oor
deelt of er een door de wet bepaalde contra-indicatie tegen de voorwaarde
lijke invrijbeidstelling bestaat; 

Dat de grieven, in zoverre zij opkomen tegen de feitelijke beoordeling, door 
de voornoemde commissie van de gegevens van de zaak of in zoverre zij een 
onderzoek van feiten vereisen waarvoor bet Hof niet bevoegd is, niet ont
vankelijk zijn; 

Overwegende dat zij eveneens niet ontvankelijk zijn, in zoverre zij opko
men tegen de ten overvloede gegeven overwegingen van de beslissing over 
de mogelijkheid om de slacbtoffers te vergoeden door middel van de grote win
sten die de ecbtgenoot van eiseres met een kansspel beeft gemaakt; 

Overwegende dat de commissie, voor bet overige, na te bebben vermeld dat 
geen enkel substantieel vergoedingsvoorstel voorgelegd of overwogen werd, 
bet voorstel tot voorwaardelijke invrijbeidstelling verwerpt op grond dat "re
kening moet worden gebouden met bet belang van de slacbtoffers - die, op 
bet tijdstip van de feiten, respectievelijk 76 en 69 jaar oud waren- en met 
de bouding van de veroordeelde ten aanzien van die slacbtoffers", en op grond 
dater bijgevolg "contra-indicaties voor de voorwaardelijke invrijbeidstel
ling" van eiseres bestaan "die een ernstig risico voor de maatscbappij in
bouden"; 

Dat, aldus, de commissie, die geen rekening diende te bouden met de na
leving van de voorwaarden voor een eerdere, berroepen invrijbeidstelling of 
met de gezondbeidstoestand van eiseres, voldaan beeft aan de motiverings
verplicbting van artikel 4, § 4, van de wet van 5 maart 1998 betreffende de 
voorwaardelijke invrijbeidstelling en baar beslissing naar recbt beeft ver
antwoord; 

Dat de grieven, wat dat betreft, niet kunnen worden aangenomen; 

En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigbeid voorge
scbreven recbtsvormen in acbt zijn genomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

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

18 oktober 2000 - 26 kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter -
Verslaggeuer : de h. Close - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal- Advocaten: mrs. A en E. Derenne, Namen. 
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Nr. 561 

1 e KAMER - 19 oktober 2000 

1° CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE ZAKEN- ALLERLEI- BEWIJSKRACHT vAN DE 
AKTEN- UITLEGGING- ONTVANKELIJKHEID. 

2° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN- GESCHRIFTEN- BEWIJSKRACHT- BEGRIP- UITLEG

GING. 

1 o en 2° Het middel dat het arrest niet verwijt te beslissen dat de akten een be we
ring inhouden die daarin niet voorkomt of die daarin wel voorkomt maar het ar
rest enkel verwijt dat het die akten uitlegt op een wijze die het in strijd acht met de 
uitlegging die het voorstelt, bevat geen grief betreffende de miskenning van de be
wijskracht van de akten en is derhalve niet ontvankelijk (1). (Artt. 1319, 1320 en 1322 
B.W.) 

(L ... T. ONDERLINGE MAATSCHAPPIJ DER OPENBARE BESTUREN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.99.0245.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 7 mei 1998 gewezen door 
het Hof van Beroep te Brussel; 

Over het middel: schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek, 

doordat het hofvan beroep op de conclusie waarin eiser vroeg dat de vergoedin
gen voor de gedurende de tijdvakken van tijdelijke arbeidsongeschiktheid geleden ma
teriele schade en voor de materiele schade ten gevolge van de blijvende arbeidson
geschiktheid zouden worden berekend op basis van zijn inkomsten van het jaar 1988 
en niet op een forfaitaire grondslag antwoordt dat "wat de door (eiser) geleden ma
teriele schade betreft, uit de door hem voorgelegde fiscale stukken, te dezen, de aan
slagbiljetten voor de jaren 1987 tot 1990 blijkt dat zijn bedrijfsinkomsten niet zijn bei:n
vloed door de gevolgen van zijn ongeval; dat zijn materiele schade derhalve bestaat 
in de aantasting van zijn arbeidsgeschiktheid waardoor hij zich genoodzaakt ziet zich 
meer in te spannen, teneinde de gevolgen ervan te verzachten; dat lezing van het ver
slag van het geneeskundig deskundigenonderzoek de vaststelling wettigt dat de aan
tasting van de lichamelijke geschiktheid (van eiser)-- gelukkig- betrekkelijk ge
ring is; ( ... ) dat de vergoeding van de materiele schade, die (eiser) in concreto geleden 
heeft en hierboven nader omschreven is, geen kapitalisatie wettigt; dat de eerste rech
ter terecht (aan eiser) forfaitaire vergoedingen heeft toegekend", alvorens te beslis
sen dat, "de vergoeding voor de ten gevolge van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid ge
l eden schade 390.000 frank bedraagt naar rato van een door de eerste rechter in alle 
redelijkheid op 2.500 frank per dag geraamd bedrag, ( ... ) dat de door (eiser) ten ge
volge van de blijvende arbeidsongeschiktheid van 6 pet. geleden materiele schade op 
passende wijze wordt vergoed door toekenning van een op basis van 60.000 frank per 
schadepost berekend bedrag, namelijk 360.000 frank", en verweerster jegens eiser ver
oordeelt tot betaling van die bedragen plus de rente, 

terwijl uit de door eiser voor de aanslagjaren 1988 tot 1991 (inkomsten 1987 tot 1990) 
overgelegde aanslagbiljetten de volgende nettoresultaten (winsten) blijken:- aanslag
jaar 1988 (inkomsten 1987): 1.164.607 frank;-- aanslagjaar 1989 (inkomsten 1988): 
2.187.712 frank;-- aanslagjaar 1990 (inkomsten 1989): 1.712.840 frank, na aftrek van 

(1) Vgl. Cass., 7 mei 1998, A.R. C.95.0325.N, nr. 227, dat oordeelt dat het middel niet ontvan
kelijk is, en 14 okt. 1992, A.R. 260, nr. 666, dat oordeelt dat het middel faalt naar recht. 
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een belastbare meerwaarde van 5.000.000 frank; eiser daaruit terecht besloot dat "uit 
de aanslagbiljetten blijkt dat (hij) tijdens het jaar 1989 (en ten gevolge van het on
geval), inkomstenverlies geleden heeft"; het hofvan beroep bijgevolg, nu het daar
entegen verklaart dat "uit de door (eiser) overgelegde fiscale stukken, te dezen, de aan
slagbiljetten voor de jaren 1987 tot 1990 blijkt dat zijn bedrijfsinkomsten niet zijn 
be!nvloed door de gevolgen van zijn ongeval", aan die aanslagbiljetten een uitleg
ging heeft gegeven die kennelijk onverenigbaar is met de bewoordingen ervan en der
halve de bewijskracht ervan miskent (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat het middel het arrest niet verwijt te beslissen dat de aan
slagbiljetten een verklaring bevatten die er niet in staat of dat zij geen ver
klaring bevatten die er wel in staat; 

Dat het middel aan het arrest enkel verwijt dat het aan die akten een uit
legging geeft die het in strijd acht met de uitlegging die het voorstelt; dat die 
grief geen miskenning van de bewijskracht van de akten oplevert; 

Dat het middel niet ontvankelijk is; 

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

19 oktober 2000 - 1 e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verheyden, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal -Ad
vocaten : mrs. Van Ommeslaghe, Simont. 

Nr. 562 

1 e KAMER- 19 oktober 2000 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN - ALGEMEEN - MOTIVERINGS
PLICHT - WETTIGHEIDSTOEZICHT - BEGINSEL. 

Oak al is de verplichting om de vonnissen met redenen te omkleden een vormvereiste 
dat geen verband houdt met de inhoud van de motivering, tach moet de motive
ring het Hof in staat stellen het aan het Hof opgedragen wettigheidstoezicht uit te oe
fenen (1). (Art. 149 Gw. [1994]). 

(V .. T.V .. ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.00.0164.F) 

RET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 26 oktober 1999 in ha
ger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel; 

(1) Zie Cass., 23 juni 1997, A.R. S.96.0140.F, nr. 295; 20 feb. 1995, A.R. C.94.0122.F, nr. 99; rede 
"De motivering van de vonnissen en arresten en de bewijskracht van de akten", door F. Dumon, 
toen eerste adv.-gen., uitgesproken op de plechtige openingszitting van het Hof op 1 september 1978, 
A. C., 1978-79, nrs. 2 en 5; noot P.L. onder Cass., 11 dec. 1930, Pas., 1931, I, p. 11. 
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Over het tweede middel : schending van de artikelen 149 van de Grondwet en 301, 
§ 4, van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis vaststelt dat "de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nij
vel, bij vonnis van 7 februari 1984, de echtscheiding tussen de partijen toegestaan heeft 
ten voordele van (verweerster) en de uitspraak over de door (eiser) ingestelde hoofd
vordering tot echtscheiding heeft aangehouden; ( ... ) dat de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Nijvel op 21 juni 1988 de vordering tot echtscheiding van (eiser) afwees; dat, lui
dens de bewoordingen van datzelfde vonnis, (eiser) werd veroordeeld tot betaling van 
een maandelijkse onderhoudsuitkering na echtscheiding ten bedrage van 30.000 frank; 
dat voornoemd verstekvonnis op 16 augustus 1988 werd betekend (aan de) procu
reur des Konings te Nijvel, daar (eiser) die in Afrika woonde, geen gekende woon- of 
verblijfplaats in Belgie heeft; dat het vonnis thans in kracht van gewijsde is ge
gaan; dat (verweerster) eind 1988 Belgie verliet en zich vestigde in Spanje te Ali
cante; dat (verweerster) in 1996 vernam dat (eiser) naar Belgie was teruggekeerd; dat 
zij hem wegens niet-nakoming van zijn onderhoudsverplichtingen te haren aanzien 
een bevel deed betekenen tot betaling van de zeer aanzienlijke achterstallige uitke
ringen die hij nog verschuldigd was"; dat eiser voor de eerste rechter vorderde dat hij 
zou ontslagen worden van de uitkering tot betaling waarvan het vonnis van 21 juni 
1988 hem had veroordeeld; dat de eerste rechter, bij het beroepen vonnis, die vorde
ring toewijst met ingang van 1 januari 1989; dat het bestreden vonnis vervolgens de 
beslissing van de eerste rechter tenietdoet, beslist dat er enkel grond bestaat tot ver
laging van het bedrag van de onderhoudsuitkering met ingang van 1 juni 1989 en die 
uitkering vaststelt op 12.500 frank per maand vanaf die datum, op grond "dat (ei
ser) van 1987 tot februari 1988 heeft gewerkt in Kameroen en daarna van 11 fe
bruari 1988 tot 28 juli 1990 heeft gewerkt in Guinea waar zijn maandloon 140.000 frank 
bedroeg waarvan de helft betaalbaar was in de plaatselijke munt; dat hij van 16 sep
tember 1990 tot 31 oktober 1993 heeft gewerkt in Zai:re waar hij maandelijks netto 
150.000 frank verdiende; dat hij ontslagen werd in december 1993 en vanafjuni 1994 
een werkloosheidsuitkering krijgt; dat er alle redenen zijn om aan te nemen dat hij 
van december 1993 totjuni 1994 een opzeggingsvergoeding gekregenheeft ( ... ); dat (ei
ser) beweert het financieel moeilijk te hebben sedert hij werkloos is en een maande
lijkse uitkering van ongeveer 33.000 frank krijgt; dat hij staande houdt dat hij deja
ren dat hij in Afrika werkte niet heeft kunnen sparen; dat die beweringen weinig 
geloofwaardig zijn; dat (eiser), door zich aan zijn onderhoudsverplichtingen te ont
trekken en gelet op de ruime inkomsten waarover hij beschikte, ongetwijfeld een ka
pitaal heeft bijeengespaard dat inkomsten opbrengt; dat (eiser) zegt een zeer beschei
den gemeubileerde flat van 55 m2 te bewonen; dat hij evenwel het juiste bedrag van 
de huur niet vermeldt; dat (verweerster) beweert dat de huur 22.000 frank, garage in
begrepen, bedraagt, wat erop wijst dat (eiser) meer middelen heeft dan hij toegeeft; 
dat uit de door (eiser) neergelegde inventaris trouwens blijkt dat de flat comforta
bel is; dat de rechtbank van oordeel is dat het moeilijk is zich een juist beeld te vor
men van de huidige inkomsten van de partijen, daar zij deze blijkbaar willen ver
zwijgen; dat er evenwel in (eisers) toestand ontegensprekelijk veranderingen zijn 
gekomen sedert hij werkloos werd in juni 1994 om redenen, onafhankelijk van zijn wil; 
dat, gelet op die factor, het bedrag van de onderhoudsuitkering, zoals het op 21 juni 
1998 is vastgesteld door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel, moet worden ver
laagd; dat, ook al moet (verweerster) in haar bestaan kunnen voorzien op een gelijk
waardige wijze als tijdens het samenleven, dan nog acht moet worden geslagen op de 
huidige inkomsten (van eiser)", 

terwijl ... 
derde onderdeel, het bestreden vonnis vermeldt dat "het bedrag van de uitke

ring", overeenkomstig artikel301, § 4, van het Burgerlijk Wetboek, "niet hoger mag 
zijn dan een derde van de inkomsten van de tot uitkering gehouden echtgenoot; de 
rechtbank vaststelt dat eiser sedert juni 1994 een werkloosheidsuitkering van onge
veer 33.000 frank per maand ontvangt; de rechtbank bovendien overweegt dat eiser 
een "kapitaal, dat inkomsten opbrengt" bezit; het "met inachtneming van de hui
dige inkomsten (van eiser), de aan verweerster verschuldigde uitkering vaststelt op 
12.500 frank per maand met ingang van 1 juni 1994; uit die motivering niet kan wor
den opgemaakt ofhet aldus vastgestelde bedrag van de uitkering het derde van de in
komsten van eiser niet te boven gaat; het Hof aan de hand van de bovenstaande mo
tivering onmogelijk kan nagaan of de hierboven vermelde wettelijke regel in acht 
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genomen is; het bestreden vonnis derhalve niet regelmatig met redenen is omkleed 
(schending van artikel 149 van de Grondwet); 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Over het door verweerster aangevoerde middel van niet-ontvankelijkheid 

volgens welke de in het onderdeel uiteengezette grief geen betrekking heeft 
op de motiveringsplicht die artikel149 van de Grondwet aan de rechter op
legt en waarvan aileen de miskenning wordt aangevoerd : 

Overwegende dat de verplichting om de vonnissen te motiveren welis
waar een vormvereiste is dat losstaat van de waarde van de motivering die 
de rechter aan zijn beslissing moet geven, maar dat die motivering niette
min naar het vereiste van artikel 149 van de Grondwet het Hof in staat moet 
stellen het aan dat Hof opgedragen wettigheidstoezicht uit te oefenen; 

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

Over de gegrondheid van dit onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden vonnis, na eraan te hebben herinnerd dat 

''het bedrag van (de in artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde uit
kering) niet hager mag zijn dan een derde van de inkomsten van de tot uit
kering gehouden echtgenoot", vaststelt dat eiser "vanaf juni 1994) maan
delijkse (werkloosheids)uitkeringen van ongeveer drieendertigduizend frank 
ontvangt" en overweegt dat hij "ongetwijfeld een kapitaal heeft bijeen
gespaard dat inkomsten opbrengt"; dat het op grand van die wetsbepaling 
het bedrag van de door eiser verschuldigde uitkering aan verweerster met 
ingang van 1 juni 1994 vaststelt op twaalfduizend vijfhonderd frank per 
maand; 

Dat, nu het bestreden vonnis het juiste bedrag niet vermeldt van de in
komsten die eiser volgens het vonnis verdient, het Hof onmogelijk zijn toe
zicht kan uitoefenen; dat het bijgevolg niet regelmatig met redenen is om
kleed; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er grond bestaat tot onderzoek van het eer
ste middel en van de overige onderdelen van het tweede middel, die niet tot 
ruimere cassatie kunnen leiden, vernietigt het bestreden vonnis, behalve in 
zoverre dat vonnis het hoger beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde vonnis; houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan 
de bodemrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Nijvel, zitting houdende in hager beroep. 

19 oktober 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Verheyden, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Storck- Andersluidende conclusie (2) van de h. Werquin, advocaat
generaal - Advocaten :mrs. Kirkpatrick, Simont. 

(2) Het O.M. sloot zich aan bij het antwoord van het Hof op het middel van niet-ontvankelijkheid, 
maar overwoog dat het bestreden vonnis te dezen regelmatig met redenen was omkleed, daar de 
rechter op grond van de in de beslissing vermelde gegevens kon beslissen dat het door het von
nis vastgestelde bedrag van het onderhoudsgeld het derde van de inkomsten van eiser niet te bo· 
ven ging. 
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Nr. 563 

1 e KAMER- 19 oktober 2000 

1 o HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS - BEDONGEN STELSELS- ALGEMENE GE
MEENSCHAP- 'IDEKENNING VAN DE GEHELE GEMEENSCHAP AAN DE LANGSTLEVENDE ECHT
GENOOT- SUCCESSIERECHTEN - BELASTBARE GRONDSLAG- VASTSTELLING. 

2° SUCCESSIERECHTEN- HUWELIJKSVERMOGENSSTELSEL- BEDONGEN STELSELS -
ALGEMENE GEMEENSCHAP- 'IDEKENNING VAN DE GEHELE GEMEENSCHAP AAN DE LANGST
LEVENDE ECHTGENOOT- BELASTBARE GRONDSLAG- VASTSTELLING. 

1 o en 2° In een stelsel van algemene gemeenschap waarbij de gehele gemeenschap wordt 
toegekend aan de langstlevende echtgenoot zonder dat de terugneming of een ver
goeding bedongen wordt voor de inbrengsten en kapitalen van de langstlevende echt
genoot, is successierecht verschuldigd op hetgeen de helft van de gemeenschap te bo
ven gaat. (Art. 1525, voor de opheffing ervan bij art. 2 wet 14 juli 1976; art. 5 W.Succ.) 

(D ... T. BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.00.0168.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 juni 1999 gewezen door 
het Hof van Beroep te Brussel; 

Over het middel: schending van de artikelen 1497, 1520, 1525, 1526 van het Bur
gerlijk Wetboek, zoals ze van kracht waren voor de opheffing ervan bij de wet van 14 
juli 1976 betre:ffende de wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten en 
huwelijksvermogensstelsels, en 5 van het Wetboek der successierechten, 

doordat het arrest de volgende feiten vaststelt : "(eiseres) is op 17 augustus 1966 
gehuwd met ( ... ) R.B.; de echtgenoten hebben bij huwelijkscontract het stelsel van al
gemene gemeenschap van hun tegenwoordige en toekomstige goederen aangeno
men; voornoemd contract bepaalde dat, bij ontbinding van het huwelijk door overlij
den van een der echtgenoten, de goederen die afhangen van de gemeenschap, voor de 
ene helft in valle eigendom en voor de andere helft, in vruchtgebruik zouden toeval
len aan de langstlevende echtgenoot, ongeacht of er al dan niet kinderen of afstam
melingen zijn uit het huwelijk en de erfgenamen van de vooroverleden echtgenoot voor 
die helft de blote eigendom verkrijgen; bij een op 2 maart 1979 door notaris D. ver
leden akte, die gehomologeerd werd bij het op 10 oktober 1979 gewezen vonnis van 
de negende kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, hebben de echt
genoten dat beding in die zin aangepast dat, bij ontbinding van het huwelijk door het 
overlijden van een van de niet-feitelijk gescheiden echtgenoten, de goederen die af
hangen van de gemeenschap, voor het geheel in valle eigendom zouden toekomen aan 
de langstlevende echtgenoot, ongeacht of er al dan niet kinderen of andere afstam
melingen uit het huwelijk zouden zijn; op 13 juli 1973 overlijdt R.D. (vader van ei
seres) en treft (eiseres) in zijn erfenis verschillende onroerende goederen aan; zij dient 
een aangifte van nalatenschap in voor de in de nalatenschap aangetroffen goede
ren; R.B. (echtgenoot van eiseres) is op 6 november 1979 te Etterbeek door een on
geval om het leven gekomen; het belastingbestuur wil ten name van (eiseres) suc
cessierechten heffen op de nalatenschap van R.B. waartoe de helft behoort van de door 
(eiseres) in de nalatenschap van haar vader in 1973 aangetro:ffen onroerende goede
ren"; dat op 12 augustus 1985 tegen eiseres een dwangbevel is uitgevaardigd en dat 
dwangbevel uitvoerbaar is verklaard op 20 augustus 1985; dat verweerder zich tot sta
ving hiervan beroept op artikel 5 van het Wetboek der successierechten en betoogt dat 
"de belastbare grondslag voor de heffing van het successierecht met toepassing van 
artikel 5 ( ... ) berekend wordt met inachtneming van de rechten die (eiseres) kon doen 
gelden bij gelijke verdeling" van de algemene gemeenschap, zonder dat de in 1973 in 
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de nalatenschap van R.D. aangetroffen onroerende goederen van die belastbare grand
slag dienden te worden afgetrokken; dat het arrest vervolgens, met bevestiging van 
het vonnis van de eerste rechter, het door eiseres tegen het dwangbevel van 12 au
gustus 1985 gedane verzet niet gegrond verklaart op de volgende gronden: "het over
eenkomstig artikel1525 van het Burgerlijk Wetboek gemaakte beding is, volgens (ei
seres), een huwelijksovereenkomst tussen vennoten en geen ( ... ) voordeel dat 
onderworpen is aan de regels inzake schenkingen; daar artikel 5 van het Wetboek der 
successierechten enkel van toepassing is als het beding van ongelijke verdeling van 
de gemeenschap een schenking oplevert, kan het successierecht te dezen niet op dat 
artikel worden gegrond; de omstandigheid dat het betrokken huwelijkscontract, op bur
gerlijk gebied, moet worden beschouwd als een overeenkomst onder bezwarende ti
tel tussen vennoten heeft geen invloed op de successierechten; artikel5 van het Wet
hoek der successierechten stelt voor de heffing van de rechten van de erfenis en 
overgang bij overlijden precies elke afwijking van de gelijke verdeling van de ge
meenschap, die niet onderworpen is aan de regels inzake schenkingen en die tot ge
volg heeft dat de langstlevende meer dan de helft van de gemeenschap krijgt, gelijk 
met een schenking door overlijden ( ... ); ten onrechte meent (eiseres) dat zij de enige 
eigenares gebleven is van de goederen (de onroerende goederen die zij in de nala
tenschap van haar vader aangetroffen heeft); door bij huwelijkscontract het stelsel van 
algemene gemeenschap aan te nemen, hebben (eiseres) en haar overleden echtge
noot, op enkele uitzonderingen na die van geen belang zijn, al hun tegenwoordige en 
toekomstige goederen opgenomen in het gemeenschappelijk vermogen; daaruit volgt 
dat de door (eiseres) in de nalatenschap van haar vader aangetroffen goederen in de 
gemeenschap gevallen zijn; pas door het overlijden van haar echtgenoot (en) ter uit
voering van het in de akte tot wijziging van het huwelijkscontract vervatte beding val
gens hetwelk de van de gemeenschap afhangende goederen in hun geheel in volle ei
gendom toekomen aan de langstlevende echtgenoot, is (eiseres) eigenares geworden 
van alle gemeenschappelijke goederen; de belastbare grondslag voor de heffing van het 
successierecht bij toepassing van artikel 5 van het Wetboek der successierechten wordt 
berekend met inachtneming van de rechten die (eiseres) kon doen gelden in geval van 
gelijke verdeling; door te kiezen voor het stelsel van algemene gemeenschap, heb
ben de echtgenoten vrijwillig en zonder verplichting tot vergoeding, al hun tegen
woordige en toekomstige goederen (op enkele uitzonderingen na die van geen be
lang zijn voor de beslechting van dit geschil) in het gemeenschappelijk vermogen 
opgenomen; gelet op het aangenomen stelsel, had (eiseres) recht op de helft van de sa
mengestelde nettomassa; het belastingrecht stelt de huwelijksovereenkomst voile
dig gelijk met een schenking als bedoeld in artikel 5 van het Wetboek der successie
rechten; die gelijkstelling heeft tot gevolg dat de aan haar overleden echtgenoot 
toekomende helft onderworpen is aan belasting", 

terwijl (I) uit de boven aangehaalde vaststellingen van de bodemrechters blijkt dat 
eiseres en de de cujus, krachtens een voor de inwerkingtreding van de wet van 14 juli 
1976 gesloten huwelijkscontract, gehuwd waren onder het stelsel van algemene ge
meenschap; het voor het huwelijk gesloten contract een clausule bevatte waarbij de 
gemeenschap voor de ene helft in volle eigendom en voor de andere helft in vrucht
gebruik werd toegekend aan de langstlevende echtgenoot; dat beding ingevolge een 
bij vonnis van 10 oktober 1979 gehomologeerde wijzigingsakte van 2 maart 1979 is 
omgezet in een beding waarbij de langstlevende echtgenoot de volle eigendom van de 
gemeenschap kreeg; het arrest, nu het gewag maakt van "het overeenkomstig arti
kel 1525 van het Burgerlijk Wetboek gemaakte beding", ervan uitgaat dat voor
noemd beding uit het huwelijkscontract geregeld werd door het oud artikel 1525 van 
het Burgerlijk Wetboek, naar luid waarvan "het de echtgenoten geoorloofd is te be
dingen dat de gehele gemeenschap zal toebehoren aan de langstlevende of enkel aan 
een van hen, behoudens het recht van de erfgenamen van de andere echtgenoot om 
de inbrengsten en kapitalen terug te nemen, die van de zijde van hun rechts
voorganger in de gemeenschap zijn gevallen. Dit beding wordt niet beschouwd als een 
voordeel, onderworpen aan de bepalingen betreffende de schenking, wat het wezen van 
de schenking ofwat haar vorm betreft, maar enkel als een huwelijksovereenkomst en 
een overeenkomst tussen vennoten"; het huwelijkscontract de erfgenamen van de voor
overledene het recht kon ontzeggen om de inbrengsten en kapitalen terug te ne
men; zo het contract op dat punt niets bepaalde, die terugneming van rechtswege ge
schiedde; uit voornoemd artikel1525, zoals het ten tijde van de Code Napoleon van 
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toepassing was, volgt dat het beding tot toekenning van het gehele gemeenschappe
lijk vermogen aan de langstlevende echtgenoot (zonder uitsluiting van het aan de erf
genamen van de vooroverledene toegekende recht op terugneming) een complex be
ding was, dat zowel de verdeling van de inbrengsten en kapitalen naar gelang van hun 
oorsprong als de toekenning van het geheel van de aanwinsten aan de langstle
vende echtgenoot inhield, een en ander onder verplichting voor de betrokkenen om de 
daarmee overeenkomende schulden te dragen; het aan de erfgenamen van de voor
overledene toekomende recht om de inbrengsten en kapitalen terug te nemen onder 
meer tot gevolg had dat, op het punt van de verdeling van de goederen van de echt
genoten, bij het overlijden van de eerststervende, het stelsel van algemene gemeen
schap dat het beding tot toekenning van de gehele gemeenschap aan de langstle
vende echtgenoot, precies dezelfde gevolgen had als het stelsel van scheiding van 
goederen met gemeenschap van aanwinsten, dat eveneens het beding bevatte waarin 
de gehele gemeenschap van aanwinsten toeviel aan de langstlevende echtgenoot; de 
tegenwoordige en toekomstige goederen van de vooroverleden echtgenoot (dat zijn de 
goederen die hem toebehoorden op de dag van het huwelijk en die welke hij tijdens 
het huwelijk door erfenis of schenking verkregen had) in beide stelsels deel uitmaak
ten van zijn nalatenschap, terwijl de langstlevende echtgenoot, op grond van zijn 
huwelijksvermogensstelsel, zijn tegenwoordige en toekomstige persoonlijke goede
ren verkreeg samen met het geheel van de aanwinsten; met andere woorden de aan
neming van een stelsel van algemene gemeenschap met beding tot toekenningvan het 
gehele vermogen aan de langstlevende echtgenoot, enkel tijdens het leven van de echt
genoten gevolgen had die afweken van die welke verbonden waren aan een stelsel van 
scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten die dezelfde clausule van 
algehele toewijzing bevatte; (II) artikel 5 van het Wetboek der successierechten luidt 
als volgt: "de overlevende echtgenoot, aan wie een huwelijksovereenkomst, die niet 
aan de regelen betreffende de schenkingen onderworpen is, op voorwaarde van over
leving meer dan de helft der gemeenschap toekent, wordt voor de heffing der rech
ten van successie (. .. ), gelijkgesteld met de overlevende echtgenoot die, wanneer niet 
wordt afgeweken van de gelijke verdeling der gemeenschap, het deel van de andere 
echtgenoot krachtens een schenking of een uiterste wilsbeschikking geheel of gedeel
telijk verkrijgt"; wanneer het huwelijksvermogensstelsel van de overledene in een rui
mere gemeenschap voorzag dan de gemeenschap van aanwinsten (vroegere wette
lijke gemeenschap van roerende goederen en aanwinsten of algemene gemeenschap), 
en bepaalde dat de gehele gemeenschap toekwam aan de langstlevende, overeen
komstig artikel 1525 van het Burgerlijk Wetboek, zonder de erfgenamen het recht op 
terugneming te ontzeggen, "het deel van de andere echtgenoot" in de zin van het 
bovenaangehaalde artikel 5 enkel de helft van de aanwinsten bevat; er voor de toe
passing van dit artikel geen rekening dient te worden gehouden noch met de inbreng
sten en kapitalen van de vooroverledene noch met die van de langstlevende; daar
uit onder meer volgt dat de onroerende goederen die de langstlevende door erfenis had 
verkregen niet begrepen zijn in de belastbare grondslag voor de successierechten, niette
gestaande het feit dat zij tijdens het leven van de echtgenoten in de algemene ge
meenschap gevallen zijn; het arrest bijgevolg niet wettig heeft kunnen beslissen dat 
de belastbare grondslag, krachtens artikel 5 van het Wetboek der successierechten, 
te dezen, de helft omvatte van de onroerende goederen die eiseres in 1973 in de na
latenschap van haar vader had aangetroffen (schending van alle, vooraan in het mid
del vermelde bepalingen) : 

Overwegende dat, luidens artikel 5 van het Wetboek der Successierech
ten, de overlevende echtgenoot, aan wie een huwelijksovereenkomst, die niet 
aan de regelen betreffende de schenkingen onderworpen is, op voorwaarde 
van overleving meer dan de helft der gemeenschap toekent, voor de hef
fing der rechten van successie en van overgang bij overlijden, wordt gelijk
gesteld met de overlevende echtgenoot die, wanneer niet wordt afgeweken 
van de gelijke verdeling der gemeenschap, het deel van de andere echtge
noot krachtens een schenking of een uiterste wilsbeschikking geheel of ge
deeltelijk verkrijgt; 

Overwegende dat het arrest vaststelt, enerzijds, dat eiseres en haar over
leden echtgenoot, die op 17 augustus 1966 gehuwd zijn, in hun huwelijks-
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contract het stelsel van algemene gemeenschap van hun tegenwoordige en 
toekomstige goederen hebben aangenomen door te bepalen dat, bij ontbin
ding van het huwelijk door het overlijden van een van hen, de langstle
vende de ene helft van de goederen van de gemeenschap in valle eigendom 
en de andere helft in vruchtgebruik zou krijgen en dat zij, na de inwerking
treding van de wet van 14 juli 1976 betreffende de wederzijdse rechten en 
verplichtingen van echtgenoten en huwelijksvermogensstelsels, dat be
ding in die zin hebben aangepast dat voortaan in dat geval de langstle
vende echtgenoot het geheel van de goederen van de gemeenschap in valle 
eigendom zou krijgen, anderzijds, dat de vader van eiseres is overleden op 
13 juli 1973 en verschillende onroerende goederen heeft nagelaten die wer
den vermeld in de door eiseres na dat overlijden ingediende aangifte van na
latenschap; 

Overwegende dat het arrest beslist dat, voor de toepassing van artikel 5 
van het Wetboek der Successierechten, met die onroerende goederen reke
ning moet worden gehouden bij de vaststelling van de omvang van de ge
meenschap die er tussen eiseres en haar echtgenoot bestond op het tijd
stip van diens overlijden op 6 november 1979 en bij de bepaling van het deel 
van de gemeenschap dat eiseres verkregen heeft krachtens het tussen de echt
genoten opgemaakte beding tot toekenning van de gehele gemeenschap aan 
de langstlevende; 

Overwegende dat het arrest, zonder dienaangaande te worden bekriti
seerd, oordeelt dat artikel 5 van het Wetboek der Successierechten elke af
wijking van de gelijke verdeling van de gemeenschap, die niet onderwor
pen is aan de regels betreffende de schenkingen en die tot gevolg heeft dat 
de langstlevende echtgenoot meer dan de helft van de gemeenschap krijgt, 
voor de hefting van de rechten van de erfenis en van overgang bij overlij
den, gelijkstelt met een schenking door overlijden en dat, derhalve, het feit 
dat het "overeenkomstig het (oud) artikel 1525 van het Burgerlijk Wet
hoek gemaakte" beding een huwelijksovereenkomst en een overeenkomst tus
sen vennoten is, de heffing van successierechten op het voordeel dat de langst
levende echtgenoot hierdoor krijgt, niet verhindert; 

Overwegende dat artikel 1525 van het Burgerlijk Wetboek, eerste lid, zo
als het bestond voor de inwerkingtreding van de wet van 14 juli 1976, be
paalt dat het de echtgenoten geoorloofd is te bedingen dat de gehele ge
meenschap zal toebehoren aan de langstlevende of enkel aan een van hen, 
behoudens het recht van de erfgenamen van de andere echtgenoot om de 
inbrengsten en kapitalen terug te nemen, die van de zijde van hun rechts
voorganger in de gemeenschap zijn gevallen; 

Overwegende dat, enerzijds, het in die tekst bedoelde beding, dat kan sa
mengaan met de wettelijke gemeenschap en met elke overeenkomst waarin 
tussen de echtgenoten een gemeenschap, ongeacht de omvang ervan, of een 
gemeenschap van aanwinsten wordt bedongen, afwijkt van de beginselen in
zake vereffening en verdeling van de gemeenschap, maar niet de wijziging 
van de samenstelling ervan tot gevolg heeft; 

Dat, anderzijds, het bovenaangehaalde artikel 1525 weliswaar aan de erf
genamen van de vooroverleden echtgenoot het recht toekent om de van de 
zijde van hun rechtsvoorganger in de gemeenschap gevallen inbrengsten en 
kapitalen terug te nemen, maar aan de langstlevende niet het recht toe
kent de van zijn zijde in de gemeenschap gevallen goederen terug te ne
men zonder verplichting tot vergoeding; 
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Overwegende dat het arrest oordeelt dat "(eiseres) en haar overleden echt
genoot, door in hun huwelijkscontract de algemene gemeenschap te bedin
gen, op enkele uitzonderingen na die van geen belang zijn, alle tegenwoor
dige en toekomstige goederen" "zonder verplichting tot vergoeding" in het 
gemeenschappelijk vermogen hebben opgenomen en "dat bijgevolg de door 
(eiseres) in de nalatenschap van haar vader aangetroffen goederen in de ge
meenschap gevallen zijn", zodat "(eiseres) pas ten gevolge van het overlij
den van haar echtgenoot (en) ter uitvoering van het in de akte tot wijzi
ging van het huwelijkscontract vervatte be ding (. .. ) eigenares van alle 
gemeenschappelijke goederen geworden is"; 

Dat het arrest aldus wettig beslist dat, krachtens artikel 5 van het Wet
hoek der Successierechten, de belastbare grondslag te dezen de helft om
vat van de onroerende goederen die hebben behoord tot de nalatenschap van 
de vader van eiseres; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

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

19 oktober 2000 - 1" kamer - Voorzitter : de h. Verheyden, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Kirkpatrick, De Bruyn. 

Nr. 564 

18 KAMER - 20 oktober 2000 

1 o BE ZIT - BEZITSVORDERING IN HOOFDORDE - EIGENDOMSVORDERING IN ONDERGE

SCIDKTE ORDE. 

2° EIGENDQM- BEZITSVORDERING IN HOOFDORDE- EIGENDOMSVORDERING IN ONDER

GESCIDKTE ORDE - GEVOLG. 

3° EIGENDOM- ERFDIENSTBAARHEID- PUBLIEKRECHTELIJKE ERFDIENSTBAARHEID VAN 
DOORGANG- VORDERING TOT ERKENNING- AARD. 

4° ERFDIENSTBAARHEID- PUBLIEKRECHTELIJKE ERFDIENSTBAARHEID VAN DOOR
GANG- VORDERING TOT ERKENNING- AARD. 

1 o en 2° Het wettelijk verbod de bezitsvordering en de eigendomsvordering samen in 
te stellen en de eiser in het eigendomsproces toe te laten tot een bezitsvordering be
let niet dat, wanneer een bezitsvordering in hoofdorde is gesteld, een eigendoms
vordering in ondergeschikte orde wordt gesteld (1). (Art. 1371, eerste lid, Ger.W.) 

(1) Zie Cass., 29 nov. 1967, A. C., 1967, 461, en 23 feb. 1995, A.R. C.94.0093.F, nr. 105 (samen
vatting). 
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3° en 4° De vordering tot erkenning van een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van 
doorgang is een eigendomsvordering in de zin van artikel1371, eerste lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek (2). (Art. 1371, eerste lid, Ger.W.) 

(V .. , M ... T. STAD LOMMEL) 

ARREST 

(A.R. C.97.0240.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 3 februari 1997 in ho-
ger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 807 en 1371 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat de appelrechters, na (middels verwijzing naar de inhoud van het vonnis van 
de eerste rechter, waarvan de appelrechters de motieven volledig overnemen (von
nis van de appelrechters, p. 3, eerste zin)) te hebben vastgesteld (a) dat de oorspron
kelijke dagvaarding ertoe strekte, in hoofdorde, verweerster terug in het onge
stoord bezit te stellen van een weg te Lommel-Kerkhoven, kadastraal gekend als 
"Hoevermaai", en, in ondergeschikte orde, het bestaan te bevestigen van een publiek
rechtelijke erfdienstbaarheid van doorgang, die gerespecteerd dient te worden door de 
eisers, in die zin dat het opwerpen van hindernissen hen verboden wordt, en (b) dat 
deze vordering door verweerster werd gewijzigd in die zin dat zij voorbehoud vroeg aan
gaande het eigendomsrecht ingevolge de dertigjarige verjaring en in hoofdorde vroeg 
dat zou worden vastgesteld dat de vermelde weg een publiekrechtelijke erfdienst
baarheid van doorgang betreft en in ondergeschikte orde dat zou worden vastge
steld dat deze weg minstens een publiek karakter heeft bekomen, hetgeen de eisers 
zouden dienen te respecteren, deze gewijzigde vordering, middels bevestiging van het 
vonnis van de eerste rechter, ontvankelijk verklaren, op grond dat "gelet op de bij
gebrachte stukken en het deskundigenverslag en de uitbreiding van de eis door (ver
weerster) gedaan, ( ... ) er geen enkele reden (is) om de onontvankelijkheid van de eis 
in aanmerking te nemen, gezien het beschikkend gedeelte van de laatst neerge
legde besluiten, waarin geen bezitsvordering meer wordt gesteld" (vonnis van de eer
ste rechter, p. 2, laatste zin, waarvan de appelrechters de motieven volledig tot de hunne 
maken (vonnis van de appelrechters, p. 3, eerste zin)), 

terwijl, eerste onderdeel, overeenkomstig artikel1371, eerste lid, van het Gerech
telijk Wetboek de bezitsvordering en de eigendomsvordering niet samen mogen wor
den ingesteld; 

verweerster in haar oorspronkelijke dagvaarding van 24 september 1991 vroeg dat 
de rechter "(zou) zeggen voor recht dat (zij) rechtmatig (haar) bezitsvordering in
stelt'' en dat zij "derhalve terug in ongestoord bezit (diende) gesteld te worden van de 
wegenis gelegen te Lommel, (genaamd) 'Hoevermaai"', ( ... ) en "in ondergeschikte orde 
in elk geval (zou) oordelen dat aldaar een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van door
gang gevestigd is, dewelke (de eisers) dienen te respecteren"; 

deze in hoofdorde ingestelde bezitsvordering door de appelrechters uitdrukkelijk als 
een bezitsvordering werd gekwalificeerd, nu in het vonnis van de eerste rechter, waar
van de appelrechters de motieven volledig tot de hunne maken, uitdrukkelijk wordt 
overwogen dat door "de uitbreiding van de eis door (verweerster)", "geen bezits
vordering meer wordt gesteld" (vonnis van de eerste rechter, p. 2, laatste zin) , het
geen impliceert dat naar het oordeel van de rechter deze bezitsvordering voorheen wel 
werd gesteld; 

verweerster zodoende in eenzelfde akte van rechtsingang zowel een bezitsvordering 
(in hoofdorde) als een eigendomsvordering (in ondergeschikte orde) instelde; 

(2) Zie Cass., 6 dec. 1968, A. C., 1969, 358, en 18 nov. 1977, ibid., 1978, 320. 
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wanneer in een zelfde akte van rechtsingang in hoofdorde een bezitsvordering en 
in ondergeschikte orde een eigendomsvordering wordt ingesteld, de eigendoms
vordering onontvankelijk dient te worden verklaard, 

zodat de appelrechters, door de eigendomsvordering ontvankelijk te verklaren en 
er uitspraak over te doen, artikel 1371, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek schen
den; 

terwijl, tweede onderdeel, overeenkomstig artikel1371, derde lid, van het Gerech
telijk Wetboek de verweerder in het bezitsproces geen eigendomsvordering kan in
stellen; dit verbod om als verweerder in het bezitsproces een eigendomsvordering in 
te stellen eveneens op deze verweerder op de tegenvordering van toepassing is; de ei
ser uit het bezitsproces dan ook geen eigendomsvordering meer kan instellen wan
neer de verweerder tegen hem bij tegenvordering een bezitsvordering heeft inge
steld; in zulk geval immers de oorspronkelijke eiser uit het bezitsproces, verweerder 
wordt op de tegenvordering; 

te dezen de stad Lommel met haar oorspronkelijke dagvaarding van 24 septem
ber 1991 een bezitsproces inleidde, waardoor zij eiseres in het bezitsproces werd; in 
dit bezitsproces de partijen V.D.H., bij conclusie van 3 november 1993, een tegeneis 
hadden ingediend; zij met name de veroordeling vorderden van de stad Lommel tot 
het aanbrengen op haar kosten van een slagboom en verkeersborden, op straffe van 
een dwangsom; deze tegenvordering dient te worden gekwalificeerd als een bezits
vordering, nu zij wordt genomen met het oog op de bescherming van het bezit; deze 
tegenvordering inhoudt dat de stad Lommel in het bezitsproces tevens verweerster (op 
tegenvordering) werd, hetgeen op zijn beurt impliceert dat artikel 1371, derde lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek toepasselijk werd op de stad Lommel; 

de stad Lommel te dezen dan ook geen eigendomsvordering meer kon instellen; zij 
evenmin haar bezitsvordering bij toepassing van artikel807 van het Gerechtelijk Wet
hoek kon wijzigen in een eigendomsvordering, aangezien in een bezitsproces de draag
wijdte van artikel807 van het Gerechtelijk Wetboek wordt beperkt door artikel1371 
van het Gerechtelijk Wetboek, 

zodat de appelrechters, door toe te laten dat verweerster haar bezitsvordering wij
zigde in een eigendomsvordering en door de vordering van verweerster ontvanke
lijk te verklaren, artikel 1371, derde lid, en artikel 807 van het Gerechtelijk Wet
hoek schenden : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel1371, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek be

paalt dat de bezitsvordering en de eigendomsvordering niet samen mogen wor
den ingesteld; dat het tweede lid van die wetsbepaling voorschrijft dat de ei
ser in het eigendomsproces niet mag worden toegelaten tot een 
bezitsvordering; 

Dat het in die wetsbepaling gestelde verbod niet belet dat wanneer een 
bezitsvordering in hoofdorde is gesteld, een eigendomsvoorziening in on
dergeschikte orde wordt gesteld; 

Overwegende dat een vordering tot erkenning van een publiekrechte
lijke erfdienstbaarheid van doorgang een eigendomsvordering is in de zin van 
die voormelde wetsbepaling; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 
Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, niet 

blijkt dat de eisers hun tegenvordering als een bezitsvordering hebben ge
steld en het bestreden vonnis evenmin in die zin oordeelt; 

Dat het onderdeel ervan uitgaat dat de eisers hun tegenvordering als een 
bezitsvordering hebben gesteld; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist; 
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de kos
ten. 

20 oktober 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. De Gryse, Biitzler. 

Nr. 565 

1 e KAMER - 20 oktober 2000 

HUUR VAN GOEDEREN- PACHT- BEGRIP. AARD VAN WETGEVING- PACHTOVEREEN
KOMST- VEREISTEN -ANDERE VASTSTELLINGEN- GEVOLG. 

De vastgestelde feiten dat tussen partijen geen betwisting erover bestaat dat de liti
gieuze grand door de eiser gebruikt wordt voor een landbouwuitbating en dat hij min
stens gedeeltelijk voor het gebruik ervan een vergoeding betaalt sporen met de ver
eisten van een pachtovereenkomst; niet naar recht verantwoord is de beslissing dat 
de schriftelijke overeenkomst tussen partijen, die de term pacht niet vermeldt, on
danks deze vaststellingen, geen pachtovereenkost is, waardoor de toepassing van de 
Pachtwet wordt uitgesloten, op de gronden dat uit haar inhoud en uit getuigen
verklaringen niet blijkt dat deze inhoud tegenstrijdig is met de bescherming van de 
Pachtwet of dat de partijen de omzeiling van deze wet hebben beoogd (1). (Artt. 1 en 
3, 2°, Pachtwet.) 

(V ... T.V .. ) 

ARREST 

(A.R. C.97.0255.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 31 december 1996 in ha
ger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dender
monde; 

Over het middel, gesteld als volgt: 
schending van de artikelen 149 van de op 17 februari 1994 gecoiirdineerde bepa

lingen van de Grondwet, 1 - zoals vervangen bij artikel 1 van de wet van 7 novem
ber 1988- en 3, inzonderheid sub 2° - zoals vervangen bij artikel 3 van de wet van 
7 november 1988 -van de wet van 4 november 1969 tot wijziging van de pacht
wetgeving en van de wetgeving betreffende het recht van voorkoop ten gunste van huur
ders van landeigendommen (boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling III van het Bur
gerlijk Wetboek), en 1134 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat de appelrechters in het beroepen vonnis voor recht zeggen dat de aan ei
sers gegeven opzegging "geldig en van waarde" is en eisers de bewuste percelen te
gen uiterlijk 31 december 1993 "dienden te hebben verlaten" en hen veroordelen om 
de percelen binnen acht dagen na de betekening van het vonnis te verlaten, hen voorts 
veroordelen om een schadevergoeding wegens bezetting en mindergenot van de per
celen van 100.000 BEF, meer de gerechtelijke intresten, te betalen aan verweer
ders, deze laatsten bovendien voorbehoud verlenen voor alle mogelijke andere schade 

(1) Zie Cass., 27 juni 1975, A. C., 1975, 1158. 
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op hun goed aangericht en eisers tevens tot de gerechtskosten veroordelen op grand 
van de volgende overwegingen : 

"( ... ) Na nazicht van alle feitelijke gegevens en van de voorgelegde stukken, kan de 
rechtbank niet anders dan de feitelijke vaststellingen, van de vrederechter en zijn ge
volgtrekkingen in elk onderdeel beamen en tot de hare maken; 

Ter aanvulling kan er nog worden bij opgemerkt, dat nu alle partijen zoniet be
roepshalve, dan minstens familiaal, nauw betrokken zijn bij landbouw, hier zonder de 
minste zweem van twijfel moet worden uit afgeleid dat zij nauwkeurig weten, zo niet 
de theorie dan tach minstens de praktijk ervan, wat 'Landpacht' inhoudt; 

De geschreven overeenkomsten vermelden niet aileen nergens de term 'pacht' of'land
pacht', ook de inhoud van het overeengekomene is tegenstrijdig met de bescher
ming van de pachtwet. Daamaast, en eveneens samen met de vrederechter vast te stel
len, blijkt uit de feitelijke gegevens evenmin het tegendeel; 

Er zijn geen redenen om in te gaan op de vraag van (eisers) tot persoonlijke ver
schijning van de partijen : niet aileen is de rechtbank naar behoren en voldoende in
gelicht met de gegevens zoals tot op heden verstrekt door de partijen zelf door en door 
de vrederechter gehoorde getuigen, doch de familiale relatie tussen de partijen moet 
niet meer verstoord worden dan ze nu vermoedelijk reeds is; 

( ... ) Ten principiele titel dient het vonnis a quo derhalve te worden bevestigd; 
Nu (verweerders) evenwel halsstarrig, met uitbreiding van hun eis zoals gezegd, ge

heel ten onrechte op hun standpunt blijven kan er niet worden ingegaan op het voor
stel dat de vrederechter, overigens geheel te rechtvaardigen, akteerde, zodat het von
nis a quo aldus niet meer kan worden bevestigd; 

(lees: Eisers) bezetten immers zonder recht noch titel de gezegde percelen na 31 de
cember 1993, zodat (verweerders) terecht hiervoor schadevergoedingvragen zoals hiema 
gezegd; 

Er kan tevens worden ingegaan op hun vraag tot voorbehoud betreffende alle mo
gelijke schade op hun goed aangericht" (tweede en derde blad van het bestreden von
nis), 

en doordat de rechtbank van eerste aanleg in het bestreden vonnis "de feitelijke vast
stellingen van de vrederechter en zijn gevolgtrekkingen in elk onderdeel (beaamt) en 
tot de hare (maakt)" (tweede blad in fine van het bestreden vonnis) en de vrederech
ter in het beroepen vonnis van 16 december 1994 als volgt statueerde : 

"Naar de termen van het vonnis dd. 17 juni 1994 werden (eisers) toegelaten om bij 
wijze van alle rechtsmiddelen te bewijzen dat de litigieuze overeenkomsten, in weer
wil van de formulering, een pachtrelatie hebben ingehouden; 

De getuige B.F. werd met een gesprek tussen de partijen geconfronteerd, die hem 
tot een overeenkomst in de ene of in de andere zin deed besluiten die de partijen, na 
dispuut, voldoening heeft gegeven; . 

De getuige verduidelijkt dat de overeenkomst betrekking had op percelen, die in ei
gendom aan (verweerders) toebehoorden, waarvoor (eisers) belangstelling hadden en 
waarvoor een pachtprijs van 5 a 10.000 fr. voor het ene en/ofvoor het andere per
ceel werd gevraagd, met dien verstande dat de getuige evenmin verduidelijkt op welke 
datum de pachtovereenkomst zou worden aangegaan; 

De getuige- V:G., die in strijd met de voorgaande getuige de waning omwille van 
het dispuut heeft verlaten, verduidelijkt- dat (verweerders) zich hebben voorgeno
men om percelen ter beschikking van (eisers) hun dochter te stellen, met dien ver
stande dat dezelfde getuige niet verduidelijkt of enige pachtovereenkomst werd aan
gegaan; 

De verklaringen van die getuigen laten, conform artikel 3.2° van de Pachtwet, niet 
toe om te besluiten dat de litigieuze overeenkomsten de omzeiling van de pachtwet heb
ben beoogd; de getuigen en inzonderheid de getuige- B. F. werden in het jaar 1990 
slechts met een bespreking geconfronteerd die, ingevolge de verwijzing naar de ene 
of de andere pachtprijs, laat uitschijnen dat (verweerders) het ene enlofhet andere per
ceel in het kader van een pachtovereenkomst ter beschikking van (eisers) hun doch
ter wilden stellen; de getuigen werden bij de onderschrijving van de pachtovereen
komst niet betrokken of wilden, ingevolge het dispuut, niet bij de onderschrijving 
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betrokken worden, hetgeen verklaart dat zij de vooropgestelde - pachtvoorwaar
den niet kunnen verduidelijken; de getuigen die in de marge van de bespreking aan
wezig waren kunnen, uit de voldoening van de partijen niet besluiten dat het onder
houd tot een pachtovereenkomst heeft geleid; 

(Eisers) onderschreven in de jaarwisseling 90-91 en 91-92 de litigieuze overeen
komsten, opzegbaar op 1 januari volgend op de datum van het verzoek tot vrijla
ting van de respectieve percelen; 

(Eisers) stellen- doch- bewijzen niet dat de overeenkomsten werden opgedron
gen gesteld dat dit het geval was geweest, mag er worden van uitgegaan dat zij de -
opgedrongen - overeenkomsten niet hadden ondertekend en geregistreerd doch dat 
zij de van waarde verklaring van de mondelinge overeenkomsten hadden gevor
derd; (eisers), die landbouwers zijn, zouden met betrekking tot het huidige dispuut, 
omwille van hun kennis van de Pachtwet, expeditiever zijn geweest; de betalingen van 
de- prijzij- vergoeding van 10.000 BEF en van 7.000 BEF laten uit de begrips
omschrijving niet onomstotelijk uitschijnen dat deze op een pachtovereenkomst be
trekking hebben gehad; 

De betaling van de som van 6.000 BEF, bij wijze van de cheque dd. 12 januari 1992, 
laat, bij monde van de verklaring van (verweerders) dd. 1 januari 1992, niet uit
schijnen dat dezelfde betaling een pachtbetaling heeft ingehouden, wel integendeel; 
de betaling alludeert immers op - het gebruik - van het perceelland sektie D nr. 
1424 a, die (eisers) onderschreven, ten ware dat zij andermaal bij de specifiering van 
de betaling werden misleid en/of gedwongen, hetgeen andermaal niet kan worden ver
ondersteld; 

De stelling van (eisers), dat het gebruik van de grand tegen vergoeding uitslui
tend in de zin van een pachtovereenkomst kan worden gekwalificeerd, kan niet bij
getreden worden; 

De bewering van (verweerders), dat zij de bezetting van de percelen door hun doch
ter hebben gedoogd, met dien verstande dat zij omwille van de gelijkheid van de erf
genamen geen pachtovereenkomst hebben beoogd, is geloofWaardig : de bezetting, die 
(verweerders) mits de betaling van een vergoeding hebben vooropgesteld, is niet ver
dacht en tornt niet aan de bescherming, inherent aan de pachtwet; 

(Verweerders) verduidelijken als reden voor de opzegging de onmogelijkheid van nor
male betrekkingen; zij hebben, naar aanleiding van het getuigenverhoor, waarop de 
partijen in persoon verschenen, een voorstel geformuleerd, in die zin dat (eisers) het 
perceel sektie D nr. 1424 a, groat 1h 41a, tot op 31 december 1999 mogen blijven be
zetten, met dien verstande dat zij hetzelfde perceel bij hun overlijden zullen dienen 
te ontruimen, en dat (eisers) de overige percelen, sektie D nrs. 1428a en 1125a, groat 
58a 40ca en 44a 80ca, op 31 december 1994 dienen te ontruimen; 

(Eisers) zijn op dit voorstel niet ingegaan; de beweegreden die (verweerders) tot het 
gebruiksrecht hebben genoopt, rechtvaardigt dat wij ons bij het voorstel aanslui
ten, met dien verstande dat zich geen afWijkende regeling met betrekking tot de res
pectieve percelen opdringt; de regeling, die wij vooropstellen, kadert in de verzoe
ning die zich tussen de partijen, ingevolge de verwantschap, opdringt en beantwoordt 
aan de doelstelling van (verweerders), met dien verstande dat deze een grotere rechts
zekerheid aan (eisers) verschaft; 

Gesteld dat (eisers) zich niet bij deze regeling zouden aansluiten en zich tegen (ver
weerders) hun ouders vijandig zouden opstellen, staat het (verweerders) vrij om zich 
andermaal in rechte te voorzien" (eerste blad in fine tot en met het vierde blad van 
het beroepen vonnis van 16 december 1994, waarvan "de feitelijke vaststellingen" en 
de "gevolgtrekkingen" door de rechtbank in liet bestreden vonnis "in elk onderdeel" 
werd beaamd en tot de hare werd gemaakt), 

terwijl, eerste onderdeel, een tegenstrijdigheid in de motivering met een ontbre
ken aan redengeving dient te worden gelijkgesteld; 

De appelrechters enerzijds het hager beroep van eisers ongegrond en het inciden
teel beroep van verweerders gegrond verklaren en anderzijds stellen dat verweer
ders "halsstarrig, met uitbreiding van hun eis zoals gezegd, geheel ten onrechte op hun 
standpunt blijven" (media het derde blad van het bestreden vonnis), 

zodat de appelrechters, door enerzijds het hoger beroep van eisers ongegrond en het 
incidenteel beroep van verweerders gegrond te verklaren en anderzijds te stellen dat 
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verweerders "halsstarrig, met uitbreiding van hun eis zoals gezegd, geheel ten on
rechte op hun standpunt blijven" tegenstrijdig statueren en hun beslissing dien
volgens niet regelmatig met redenen omkleden (schending van artikel 149 van de op 
17 februari 1994 gecoordineerde bepalingen van de Grondwet); 

en terwijl, tweede onderdeel, artikel 1 van de wet van 4 november 1969 tot wijzi
ging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betre:ffende het recht van voor
koop ten gunste van huurders van landeigendommen (hoek III, titel VIII, hoofdstuk 
II, afdeling III van het Burgerlijk Wetboek, hierna verkort tot "de Pachtwet"), zoals 
van toepassing sinds de wijziging bij de wet van 7 november 1988, bepaalt dat de Pacht
wet van toepassing is op de verhuring van onroerende goederen die hetzij vanaf de in
genottreding van de pachter, hetzij krachtens een overeenkomst van partijen in de loop 
van de pachttijd, hoofdzakelijk gebruikt worden in zijn landbouwbedrijf, met uitslui
ting van de bosbouw; 

Indien er een naar de vorm andersluidend geschrift is, degene die een landeigen
dom exploiteert, overeenkomstig artikel3, 2°, van de Pachtwet, het bewijs van het be
staan van een pacht en van de pachtvoorwaarden kan leveren door alle middelen rech
tens, met inbegrip van getuigen en vermoedens; 

Aan een uit de dwingende bepalingen van de pachtwet voortvloeiende nietigheid van 
een beding van een tussen partijen bestaande overeenkomst, door de pachter - als 
"beschermde partij" - niet kan worden verzaakt bij het aangaan zelf van de over
eenkomst; 

Te dezen zowel door de vrederechter in het beroepen vonnis als door de appel
rechters in de bestreden beslissing, uitdrukkelijk wordt bevestigd dat partijen m.b.t. 
de bewuste percelen grond twee overeenkomsten hebben gesloten die respectieve
lijk op 25 februari 1991 en op 14 februari 1992 werden geregistreerd; verweerders de 
tekst van deze overeenkomsten overigens letterlijk citeerden in hun appelconclusie (cfr. 
het derde blad van de namens verweerders ingediende appelconlusie); 

Noch door verweerders, noch door de appelrechters werd betwist dat de bewuste per
celen grond die aan eisers werden ter beschikking gesteld, bestemd en gebruikt wer
den voor landbouwexploitatie; 

Voorts evenmin noch door verweerders noch door de appelrechters werd betwist dat 
eisers - hoewel in de aangehaalde overeenkomsten geen vergoeding werd bedon
gen- bepaalde vergoedingen betaalden aan verweerders voor het gebruik van de gran
den (cfr. het zesde blad van de namens verweerders ingediende appelconlusie); de vre
derechter - wiens motieven door de appelrechters werden overgenomen -
dienaangaande in het beroepen vonnis opmerkte dat "de bezetting, die (verweer
ders) mits de betaling van een vergoeding hebben vooropgesteld, (. .. ) niet verdacht (is) 
en (niet) tornt aan de bescherming, inherent aan de Pachtwet- (derde blad in fine 
van het beroepen vonnis); 

Verweerders evenwel betwistten dat uit de door eisers betaalde vergoedingen zou 
kunnen worden afgeleid dat er te dezen sprake zou zijn van pachtovereenkomsten; 

De bedenking dat verweerders het gebruik van de gronden door eisers tegen een ver
goeding hebben "gedoogd" en "dat zij omwille van de gelijkheid van de erfgenamen geen 
pachtovereenkomst hebben beoogd" (derde blad van het beroepen vonnis, waarvan de 
motieven werden overgenomen door de appelrechters in de bestreden beslissing), geen 
afbreuk doet aan de toepasselijkheid van de Pachtwet, nu niet wordt vastgesteld dat 
aan de toepassingsvoorwaarden van de Pachtwet niet zou zijn voldaan; 

Te dezen overigens noch door de partijen, noch door de appelrechters wordt be
twist dat de nalatenschap van verweerders nog niet is opengevallen en eisers der
halve nog niet als "erfgenamen" kunnen worden beschouwd- de omstandigheid dat 
ouders de gelijkheid tussen hun kinderen trachten te bewaren, niet impliceert dat de 
dwingende voorschriften van de Pachtwet niet van toepassing zouden zijn en er tus
sen de ouders en hun kinderen geen pachtrelatie meer tot stand zou kunnen ko
men: 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Over de door de verweerders opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid 

van het onderdeel : artikel 56 van de Pachtwet is niet als geschonden aan
gewezen: 
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Overwegende dat de aangewezen wetsbepalingen met betrekking tot de ver
eisten voor bet bestaan van een pachtcontract in de zin van de Pachtwet en 
tot de bewijsmogelijkheden van de pachter volstaan om tot cassatie te lei
den; 

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen; 
Over bet onderdeel zelf : 
Overwegende dat artikel 1 van de Pachtwet bepaalt dat onder de Pacht

wet valt, de pacht van onroerende goederen die, hetzij vanaf de in genot
treding van de pachter, hetzij krachtens een overeenkomst van partijen in 
de loop van de pachttijd, hoofdzakelijk gebruikt worden in zijn landbouw
bedrijf, met uitsluiting van bosbouw; 

Dat artikel 3, 2°, van de Pachtwet toelaat dat degene die de landeigen
dom exploiteert, bet bewijs kan leveren van bet bestaan van een pacht en 
van de pachtvoorwaarden door alle middelen met inbegrip van getuigen en 
vermoedens, indien er een naar de vorm andersluidend geschrift bestaat; 

Overwegende dat in de conclusies tussen de partijen geen betwisting er
over bestond dat de litigieuze gronden door de eisers gebruikt werden voor 
een landbouwuitbating; 

Dat bet beroepen vonnis waarnaar bet bestreden vonnis verwijst, vast
stelt dat de verweerders de bezetting van bet goed "mits betaling van een ver
goeding hebben vooropgesteld" en dat deze vergoeding voor bet gebruik van 
de gronden of althans een deel ervan ook werkelijk werd betaald; 

Dat die vastgestelde feiten sporen met de vereisten voor een pachtover
eenkomst in de zin van artikel 1 van de Pachtwet; 

Overwegende dat bet bestreden vonnis ook oordeelt dat er geen pacht
overeenkomst tussen de partijen bestaat op grond van de volgende gege
vens: 

1. de schriftelijke overeenkomsten tussen de partijen maken niet uitdruk
kelijk melding van een kosteloos gebruik en ook niet van de term "pacht" of 
"landpacht" en de inhoud van hetgeen werd overeengekomen is tegenstrij
dig met de bescherming van de Pachtwet; 

2. de eisers weten goed wat "landpacht" inhoudt; 
3. de verklaringen van de getuigen laten niet toe te besluiten dat deli

tigieuze overeenkomsten de omzeiling van de Pachtwet hebben beoogd; 
4. de eisers onderschreven de overeenkomsten die voorzien in een 

opzeggingsmogelijkheid op 1 januari volgend op de datum van bet verzoek 
tot vrijgave van de respectieve percelen en de eisers bewijzen niet dat de over
eenkomsten hen werden opgedrongen; 

5. de betalingen van de prijzijvergoeding laat uit de begripsomschrijving 
niet onomstotelijk uitschijnen dat die op een pachtovereenkomst betrek
king hebben gehad; 

6. de betaling met cheque van 6.000 BEF alludeert op "bet gebruik" van 
bet perceelland sectie D nr. 1424 a; 

7. de bewering van de verweerders dat zij de bezetting van de percelen door 
hun dochter hebben gedoogd en dat zij omwille van de gelijkheid van hun kin
deren als toekomstige erfgenamen, geen pachtovereenkomst hebben be
oogd, is geloofwaardig; 

8. de bezetting die de verweerders mits betaling van een vergoeding heb
ben vooropgesteld, is niet verdacht en tornt niet aan de bescherming, in
herent aan de Pachtwet; 



Nr. 566 HOF VAN CASSATIE 1631 

Dat die vastgestelde feiten niet van aard zijn de toepassing van de Pacht
wet uit te sluiten; 

Dat de appelrechters aldus op grond de vastgestelde feitelijke gegevens niet 
naar recht hebben kunnen beslissen dat er tussen de partijen geen pacht
overeenkomst bestond; 

Dat het bestreden vonnis aldus de artikelen 1 en 3, 2o, van de Pachtwet 
schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

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

20 oktober 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Wauters - Strijdige conclusie (2) van de h. Dubrulle, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Butzler, Claeys Bmiuaert. 

Nr. 566 

1 e KAMER - 20 oktober 2000 

1° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBE
GREPEN)- GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER- GEVOLGEN- DESKUNDIGENON
DERZOEK- BEVESTIGING- DEVOLUTIEVE WERKING. 

2° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBE
GREPEN)- GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER- GEVOLGEN- DESKUNDIGENON
DERZOEK- BEVESTIGING- PROVISIONELE VEROORDELING- AARD. 

(2) Het O.M. was van oordeel dat de appelrechters de dwingende bepalingen van de Pacht
wet niet hadden geschonden. De vrederechter had, overeenkomstig artikel 3, 2°, van de Pacht
wet, de eisers toegelaten het bewijs van het bestaan van de pacht tegen de inhoud van de schrif
telijke overeenkomsten tussen de partijen te leveren, doch oordeelde dat ze daarin niet slaagden. 
Het bestreden vonnis bevestigt dit met uitvoerige motieven. Het O.M. was, in tegenstelling tot de 
toelichting bij de voorziening en in eenstemmigheid met de memorie van antwoord, van mening 
dat het in de voetnoot (1) hierboven geciteerd arrest van 27 juni 1975 wel degelijk een dienstig 
precedent was, meer bepaald aansluitend bij het zevende (en in het hierbij geannoteerd arrest over
genomen) gegeven waarop de appelrechters ook hun beoordeling steunden, namelijk dat de be
wering van de verweerders dat ze de bezetting van de litigieuze gronden door eiseres, hun doch
ter, hadden gedoogd en omwille van de gelijkheid van hun kinderen als toekomstige erfgenamen, 
geen pachtovereenkomst hadden beoogd, geloofWaardig was. Het arrest van 27 juni 1975 legt er 
de nadruk op dat de dwingende bepalingen van de Pachtwet niet verhinderen dat de rechter de 
gemeenschappelijke bedoelingen van de partijen nagaat en vaststelt dat die partijen geen en
kele gedachte van wetsontduiking hadden. Het feit dat dit precedent betrekking had op schik
kingen tijdens een korte overgangsperiode in afWachting van de vereffening en verdeling van een 
reeds opengevallen nalatenschap, wat tot de feitelijke beoordeling van de rechter behoort, be
lette, volgens het O.M., niet dat het Hof een gelijkaardig antwoord zou geven in deze zaak, waarin 
de schikkingen weliswaar een meer bestendig karakter hadden en bedoeld bleken te zijn om de 
verstandhouding tussen toekomstige ergfuamen te waarborgen. Hoofdzaak is dat de rechter, om 
te besluiten dat de "pachter" het bewijs van zijn rechten tegen het geschrift niet heeft geleverd, 
vaststelt dat de bedoeling van de partijen elke wetsontduiking uitsluit. 
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1 o De rechter in hager beroep moet de zaak alleen dan naar de eerste rechter verwiJ· 
zen, indien hij, zelfs gedeeltelijk, een in het aangevochten vonnis bevolen onderzoeks
maatregel bevestigt; in dat geval hoeft hi} geen uitspraak te doen over punten die niet 
onafhankelijk zijn van de bevolen onderzoeksmaatregel (1). (Art. 1068, tweede lid, 
Ger.W.) 

2° De rechter in hager beroep die, na een door de eerste rechter bevolen onderzoeks
maatregel te hebben bevestigd, oordeelt dat een vordering reeds gegrond voorkomt voor 
een provisioneel bedrag, neemt een beslissing die vreemd is aan die onderzoeks
maatregel (2). (Art. 1068, tweede lid, Ger.W.) 

(vEHICULES FRIGORIFIQUES LAMBERET N.V. T. CARROSSERIE BREM N.V., BEMCO N.V.) 

ARREST 

(A.R. C.99.0440.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 september 1998 ge
wezen door het Hof van Beroep te Antwerpen; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 

schending van artikel 1068, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest, na in hoofde van eiseres een eenzijdige - niet ge
rechtvaardigde - beeindiging van de concessieovereenkomst met verweerster te heb
ben vastgesteld en verweersters vordering tot betaling van schadevergoeding aldus prin
cipieel gegrond te hebben verklaard en na het door de eerste rechter bevolen 
deskundigenonderzoek met het oog op het bepalen van de omvang van verweersters 
schade en op het maken van de afrekening tussen partijen te hebben bevestigd, las
tens eiseres een provisionele vergoeding van 7.500.000 BEF legt; het arrest deze be
slissing als volgt motiveert : 

(. .. ) dat bij gebrek aan bewijs van contractbreuk in hoofde van (verweerster), de ver
breking van de overeenkomst moet worden beschouwd als een eenzijdige beeindi
ging zoals bedoeld in art. 2 van de wet van 27 juli 1961; dat uit dien hoofde (ver
weerster) terecht aanspraak maakt op een billijke vergoeding nu geen redelijke 
opzegtermijn in acht werd genomen; 

(. .. ) dat de eerste rechter een deskundigenonderzoek heeft bevolen alvorens de aan 
(verweerster) toekomende vergoeding te bepalen; dat deze beslissing verantwoord voor
komt en bevestigd wordt; dat dienvolgens het hof niet vermag in te gaan op de uit
gebreide eis van (verweerster) en gesteund op de bevindingen van de deskundige; dat 
de zaak terug dient verwezen naar de eerste rechter overeenkomstig art. 1068 Ger.W.; 

(. .. ) dat gelet op de feitelijke gegevens die thans reeds voor handen zijn met be
trekking tot de omvang van de aan (verweerster) toekomende vergoeding thans reeds 
een provisionele vergoeding van 7.500.000 BEF kan worden toegekend" (arrest p. 7, 
laatste lid t/m. p. 8, alinea 3), 

terwijl krachtens artikel 1068, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, de rechter in ho
ger beroep de zaak naar de eerste rechter moet verwijzen indien hij, zelfs gedeelte
lijk, een in het aangevochten vonnis bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt; de appel
rechter aldus krachtens voormelde wetsbepaling geen uitspraak mag doen over een 
punt van de vordering dat in betwisting is en dat zijn oplossing vindt in of nauw ver
weven is met het resultaat van de onderzoeksmaatregel die in eerste aanleg was be
volen en die de appelrechter bevestigt; 

(1) Cass., 7 jan. 2000, A.R. C.96.0349.N, nr. 15. 

(2) Zie Cass., 11 jan. 1990, A.R. 8706, nr. 293, en 21 feb. 1997, A.R. C.95.0443.N, nr. 103. 
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de beslissing tot provisionele schadevergoeding van 7.500.000 BEF, die door het be
streden arrest lastens eiseres wordt uitgesproken een- zij het voorlopige en gedeel
telijke - uitspraak uitmaakt over de door verweerster jegens eiseres gevorderde scha
devergoeding wegens contractbreuk; eiseres de omvang van de gevorderde 
schadevergoeding, op 130.724 BEF na, in haar appelconclusie had betwist (conclu
sie van 20 december 1996, p. 9) en de eerste rechter, hierin door de appelrechters be
vestigd, precies een deskundigenonderzoek had bevolen met het oog op het bepalen 
van de omvang van verweersters schade en op het maken van de afrekening tussen 
partijen; de toekenning van een provisionele schadevergoeding aan verweerster in deze 
omstandigheden niet onafhankelijk was van het resultaat van het deskundigenon
derzoek en derhalve, krachtens artikel 1068, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, niet 
aan de appelrechters toekwam, 

zodat het bestreden arrest, door een provisionele schadevergoeding van 7.500.000 
BEF lastens eiseres te leggen na de door de eerste rechter bevolen expertise te heb
ben bevestigd, de in artikel1068, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek vervatte uitzon
dering op de devolutieve kracht van het hoger beroep miskent en dus voormeld ar
tikel 1068, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek schendt : 

Overwegende dat, krachtens artikel1068, tweede lid, van het Gerechte
lijk Wetboek, de rechter in hoger beroep de zaak aileen dan naar de eerste 
rechter verwijst indien hij, zelfs gedeeltelijk, een in het aangevochten von
nis bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt; dat hij in dat geval geen uit
spraak hoeft te doen over punten die niet onafhankelijk zijn van de bevo
len onderzoeksmaatregel; 

Overwegende dat de appelrechters de door de eerste rechter bevolen 
onderzoeksmaatregel bevestigen en vervolgens oordelen dat de vordering van 
verweerster "thans reeds gegrond voorkomt voor een provisioneel bedrag van 
7.500.000 BEF"; dat zij derhalve een beslissing nemen die vreemd is aan de 
door de eerste rechter bevolen onderzoeksmaatregel; 

Dat de appelrechters door aldus te oordelen artikel 1068, tweede lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek niet schenden; 

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

20 oktober 2000 - 1 • kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Dirix - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Simont. 

Nr. 567 

1 e KAMER - 20 oktober 2000 

BE SLAG- GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING- ONROEREND GOED- MACHTIGING TOT VER
KOOP illT DE HAND- AANDUIDING VAN DE VERKRIJGER 

De bepaling dat de beslagleggende schuldeiser aan de beslagrechter de machtiging kan 
vragen om het in beslag genomen onroerend goed uit de hand te verkopen staat er 
niet aan in de weg dat de beschikking de persoon van de verkrijger aanduidt wan
neer zulks in het belang is van de schuldeisers en van de schuldenaar. (Art. 1580ter 
Ger.W.) 
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(JONCKHEERE SUBCONTRACTING N.V. T. FORTIS BANK E.A.) 

ARREST 

(A.R. C.99.0557.N) 

HET HOF; - Gelet op de bestreden beschikking, op 16 september 1999 
in laatste aanleg gewezen door de beslagrechter in de Rechtbank van Eer
ste Aanleg te Kortrijk; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 1580, 1580bis, 2° en 4°, en 1580ter van het Gerechte
lijk Wetboek (deze laatste twee zoals ingevoegd bij respectievelijk de artikelen 10 en 
11 van de wet van 5 juli 1998, B.S., 31 juli 1998, err., B.S., 18 september 1998, in wer
king getreden op 1 januari 1999), artikell138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, het 
algemeen rechtsbeginsel van de autonomie der procespartijen (beschikkingsbeginsel) 
en het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging, 

doordat de beslagrechter in de bestreden beschikking beslist (lees : eerste ver
weerster) te machtigen om over te gaan tot de onderhandse verkoop van het inbe
slaggenomen onroerend goed, meerbepaald van het industrieel complex met ge
bouw en terrein zoals in de bestreden beschikking aangeduid, aan de meest aangewezen 
verkrijgster (koopster), tweede verweerster, op grond van de motieven dat eiseres per 
14 april 1999 een bod van 10.000.000 BEF heeft uitgebracht; ( ... ) dat aangezien het 
verzoekschrift in kwestie uitgaat van de beslagleggende schuldeiser, eerste ver
weerster, het in de eerste plaats steunt op artikel 1580ter Ger.W.; (. .. ) dat ter zit
ting, de heer I.D., als afgevaardigd bestuurder van tweede verweerster, schriftelijk een 
bod heeft gedaan voor tweede verweerster van 10.500.000 BEF voor het voormelde on
roerend goed, gelegen in de Vloedstraat 10 te Roeselare, naast het feit dat de bodem
saneringsverplichting, voorlopig begroot op 7.202.000 BEF eveneens ten laste wordt 
genomen; dat tweede verweerster haar bod van 10.500.000 BEF niet aan bepaalde voor
waarden koppelde; dat eiseres niet te kennen gaf dat zijzelf nog een hoger bod wou 
ofkon doen dan het op 14 april1999 uitgebracht bod van 10.000.000 BEF + bodem
saneringsgarantie; dat er derhalve slechts beperkte bieding is geweest die is ge
stopt en een hieraan voorafgaande openbare verkoping al geheel geen biedende koop
lustigen opleverde; dat aldus een openbare veiling van het onroerend goed in kwestie 
zeker niet is aangewezen; dat het in het belang is van de beslagleggende schuld
eiser (artikel1580ter Ger.W.) doch evenzeer in het belang van de beslagene (artikel 
1580bis Ger.W.) dat in de eerste plaats voldaan wordt aan de eisen die het open
baar belang stelt, met name dat de te verrichten bodemsanering gegarandeerd wordt 
en dat anderzijds evenzeer een zo hoog mogelijke prijs kan worden gerealiseerd; dat 
er kan aangenomen worden dat tweede verweerster op beide vlakken zich onder
scheidt als de meest aangewezen kandidaat; dat zij het hoogste bod deed (10.500.000 
BEF) en het eerste bezig was met de problematiek van de bodemsanering en hier
voor, naar haar zeggen, reeds diverse kosten deed naast en bovenop de bankgaran
tie van 7.202.000 BEF; dat de beslagrechter tweede verweerster dan ook als de meest 
aangewezen kandidaat "weerhoudt" voor een verkoop uit de hand aan een minimum
prijs van 10.500.000 BEF (het hoogste bod van tweede verweerster) bovenop de bank
garantie van 7.202.000 BEF en de verplichting zo spoedig als mogelijk de bodem
sanering tot een goed einde te Oaten) brengen; dat in acht genomen het feit dat de 
bodem van het onroerend goed vervuild is dit condities lijken die, gecumuleerd, ze
ker niet haalbaar lijken bij een openbare verkoop, 

terwijl, eerste onderdeel, de beslagrechter krachtens artikel 1580ter van het Ge
rechtelijk Wetboek op vraag van de beslagleggende schuldeiser machtiging kan ver
lenen om een in beslag genomen onroerend goed uit de hand te verkopen; artikel 
1580ter van het Gerechtelijk Wetboek niet bepaalt dat de beslagrechter in de mach
tiging tot verkoop uit de hand de meest geschikte verkrijger kan aanduiden; de beslag
rechter krachtens artikel1580bis, 2° en 4°, van het Gerechtelijk Wetboek bij tegel
demaking van het onroerend goed dat als hoofdverblijfplaats van de schuldenaar dient 
als verkrijger de persoon kan aanduiden die aan de schuldenaar het gebruik van zijn 
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woning laat en de beschikking in dat geval moet aangeven om welke redenen de aan
duiding van die verkrijger het belang van de schuldeisers, van de schuldenaar en des
gevallend van de derde houder dient; de beslagrechter aldus slechts een persoon als 
verkrijger van het uit de hand te verkopen onroerend goed kan aanduiden wanneer 
hij vaststelt dat enerzijds dat onroerend goed als hoofdverblijfplaats van de schul
denaar dient en dat anderzijds de persoon die hij aanduidt aan de schuldenaar het ge
bruik van zijn woning laat; de bestreden beschikking dergelijke vaststellingen niet in
houdt, nu het in beslag genomen onroerend goed blijkens de beschikking een "industrieel 
complex met gebouw en terrein" is (beschikkend gedeelte van de beschikking) en de 
beslagrechter ook niet vaststelt dat tweede verweerster aan de schuldenaar (derde ver
weerster) het gebruik van dit onroerend goed als woning laat; de beslagrechter al
dus, door tweede verweerster in de verleende machtiging tot onderhandse verkoop van 
het in beslag genomen onroerend-goed als "de meest aangewezen verkrijgster (koop
ster)" aan te duiden, en door de machtiging tot verkoop uit de hand aldus te beper
ken tot de verkoop uit de hand aan tweede verweerster, zonder vast te stellen dat het 
onroerend goed als hoofdverblijfplaats van de schuldenaar dient en dat de tweede ver
weerster aan de schuldenaar het gebruik van deze woning laat, de artikelen 1580bis, 
2° en 4 o, en 1580ter van het Gerechtelijk Wetboek schendt; 

en terwijl, tweede onderdeel, de rechter tot taak heeft op de hem voorgelegde fei
ten de geldende rechtsregels toe te passen; de rechter het recht van verdediging mis
kent als hij daarbij zonder het debat te heropenen de feiten die nodig zijn om een rechts
regel toe te passen ambtshalve aanvult; de partijen voor de beslagrechter niet 
aanvoerden dat eiseres niet te kennen gaf dat zijzelfnog een boger bod wou ofkon doen 
dan het op 14 april1999 uitgebracht bod van 10.000.000 BEF + bodemsanerings
garantie en dat er derhalve slechts beperkte bieding is geweest die is gestopt; de beslag
rechter, door zijn beslissing op deze motieven te steunen, ambtshalve de feiten aan
vult zonder de partijen in de gelegenheid te stellen hierover verweer te voeren en 
daarenboven een betwisting opwerpt waarvan de partijen bij conclusie het bestaan heb
ben uitgesloten; de bestreden beschikking derhalve enerzijds het algemeen rechts
beginsel van het recht van verdediging schendt, anderzijds ook schending inhoudt van 
het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie der procespartijen, (het beschikkings
beginsel) zoals vastgelegd in artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek: 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de beslagleggende schuldeiser op grond van artikel 
1580ter van het Gerechtelijk Wetboek aan de beslagrechter de machtiging 
kan vragen om het in beslag genomen onroerend goed uit de hand te ver
kopen; dat deze bepaling er niet aan in de weg staat dat de beschikking de 
persoon van de verkrijger aanduidt wanneer zulks in het belang is van de 
schuldeisers en van de schuldenaar; 

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

1) door eerste verweerster op 18 november 1997 uitvoerend beslag werd 
gelegd op het onroerend goed van derde verweerster, 

2) de daaropvolgende openbare verkoop niets heeft opgeleverd, 

3) eerste verweerster op 5 mei 1999 een verzoekschrift neerlegde tot de 
machtiging van de onderhandse verkoop van het onroerend goed aan tweede 
verweerster voor de prijs van 8.250.000 BEF, 

4) eiseres zich in haar conclusie "in principe" niet verzette tegen de mach
tiging tot onderhandse verkoop "mits betaling van de koopprijs van 10.000.000 
BEF naast het feit dat de koper de bodemsaneringsverplichting, begroot op 
7.202.000 BEF, te zijnen laste neemt", 

5) tweede verweerster ter terechtzitting voor de beslagrechter een bod heeft 
gedaan ten belope van 10.500.000 BEF te verhogen met de kosten van de 
bodemsanering gewaarborgd door een bankgarantie van 7.202.000 BEF, 
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6) de beslagrechter in de bestreden beschikking aan eerste verweerster 
machtiging verleende om het onroerend goed te verkopen aan tweede ver
weerster tegen "de minimumprijs van 10.500.000 BEF bovenop de bankga
rantie van 7.202.000 BEF en de verplichting zo spoedig als mogelijk de bodem
sanering van het onroerend goed tot een goed einde te (laten) brengen"; 

Overwegende dat de beslagrechter zonder schending van de in het on
derdeel aangevoerde wetsbepalingen de genoemde machtiging aan eerste ver
weerster kon verlenen; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 
Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat de beschikking vaststelt dat : 
1. het verzoek van de eerste verweerster ertoe strekt de machtiging te ver

krijgen om tot onderhandse verkoop van het in beslaggenomen onroerend goed 
te mogen overgaan tegen een bepaalde prijs aan de tweede verweerster; 

2. eiseres een bod heeft uitgebracht; 
3. tweede verweerster ter zitting een hoger bod heeft uitgebracht; 
Overwegende dat uit die vaststellingen blijkt dat, eensdeels, de betwis-

ting aan wie eerste verweerster zou gemachtigd worden onderhands te ver
kopen rekening gehouden met de geboden voorwaarden en, anderdeels, het 
hoger bod van de tweede verweerster, voor de beslagrechter waren ge
bracht alvorens de zaak in beraad werd genomen; dat hieruit blijkt dat ei
seres zich daaromtrent heeft kunnen verdedigen en de in het middel be
doelde betwisting door de partijen niet was uitgesloten; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist; 

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

20 oktober 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Dirix - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. De Gryse, Van Ommeslaghe. 

Nr. 568 

3e KAMER - 23 oktober 2000 

1 o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE- BURGERLIJKE ZA
KEN- RECHTBANK- ZAAK SINDS MEER DAN ZES MAANDEN IN BERAAD GENOMEN- VORDE
RING TOT ONTTREKKING- VERZOEKSCHRIFT DAT NIET KENNELIJK ONONTVANKELIJK IS- GE
VOLG. 

2° RECHTBANKEN - ALGEMEEN- ZAAK SINDS MEER DAN ZES MAANDEN IN BERAAD GE
NOMEN- VORDERING TOT ONTTREKKING- VERZOEKSCHRIFT DAT NIET KENNELIJK ONONT
V ANKELIJK IS - GEVOLG. 

1 o en 2° Wanneer het verzoekschrift van de procureur-generaal bij het hof van be
roep tot onttrekking van de zaak aan een rechter die meer dan zes maanden ver
zuimt een zaak te berechten die hij in overweging had genomen, niet kennelijk on
ontvankelijk is, beveelt het Hof dat uiterlijk binnen acht dagen de bij de wet bepaalde 
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mededelingen worden gedaan en dat de partijen uiterlijk binnen twee maanden wor
den opgeroepen om op een terechtzitting van het Hofte verschijnen (1). (Artt. 648, 4°, 
652 en 656, tweede lid, Ger.W.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL, INZAKE B ... T. R.V.A.) 

Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq (vertaling): 

1. Het verzoekschrift is niet kennelijk onontvankelijk. 

Ik heb dehalve van oordeel dat hier de volgende regel moet worden toegepast : wan
neer het verzoekschrift van de procureur-generaal bij het hofvan beroep tot onttrek
king van de zaak aan een rechter die meer dan zes maand verzuimt een zaak te be
rechten die hij in overweging had genomen, niet kennelijk onontvankelijk is, beveelt 
het Hof dat uiterlijk binnen acht dagen de bij de wet bepaalde mededelingen wor
den gedaan en dat de partijen uiterlijk binnen twee maanden worden opgeroepen om 
op een terechtzitting van het Hofte verschijnen (2). (Artt. 648, 4°, 652 en 656, tweede 
lid, Ger.W.) 

2. V66r de wijziging van het Ger.W. bij wet 12 maart 1998 (3) besliste u welis
waar dat uw hof, ingeval een rechter meer dan zes maand verzuimt een zaak te be
rechten die hij in beraad had genomen, die zaak aan hem kan onttrekken zonder de 
in het oud art. 656 Ger.W. bedoelde mededeling te bevelen en de zaak naar het
zelfde anders samengestelde gerecht, ofnaar een ander gerecht kan verwijzen (4). 

De redactie van de oude artt. 655 en 656 Ger.W. verschilt evenwel grondig van die 
van het nieuwe art. 656 van dat wetboek. 

V66r de wijziging van 1998 kon het Hof, na inzage van het verzoekschrift en van de 
bewijsstukken, ofwel definitiefuitspraak doen ofwel, behoudens verzet, de medede
ling van het geheel bevelen. 

lngevolge het nieuw art. 656 Ger.W. kan het Hof, aileen wanneer het verzoek
schrift kennelijk niet onontvankelijk is, na inzage van het verzoekschrift en van de 
bewijsstukken onmiddellijk einduitspraak doen. In alle andere gevallen bepaalt het 
nieuw art. 656, tweede lid, dat er een mededeling moet gebeuren, met name aan de 
niet verzoekende partijen, en dat de partijen op een latere terechtzitting moeten ver
schijnen en daarbij het recht hebben om conclusie neer te leggen. 

Het recht van verdediging van de partijen en van de betrokken rechter wordt uit
drukkelijk versterkt door wet 12 maart 1998. Het lijkt mij dus moeilijk om in te gaan 
tegen de tekst van het nieuw art. 656 Ger.W. 

3. Wellicht beslist u dat, wanneer het verzoekschrift tot verhaal op de rechter niet 
ontvankelijk is, omdat het niet door een advocaat bij het Hofvan Casstie is onder
tekend, uw Hof onmiddellijk uitspraak doet zonder te wachten tot de in de regel be
paalde termijn van vijftien dagen verstreken is (5). (Artt. 478, 1080, 1143, 1144, tweede 
lid, en 1145 Ger.W.) 

Uw motivering is dienaangaande verwant met de motivering van uw arresten van 
voor de wijziging van 1998 m.b.t. de onttrekking van de zaak aan de rechter wan
neer deze verzuimt de zaak te berechten die hij in beraad heeft genomen. 

(1) Zie concl. O.M. 

(2) Zie Cass., 17 april1998, A.R. C.98.0153.F, nr. 199; 10 sept. 1998, A.R. C.98.0369.F, nr. 398. 

(3) B.S. 2 april 1998, p. 10024 e.v. 

(4) Cass., 24 april 1995, A.R. S.95.0031.F, nr. 209; 5 jan. 1996, A.R. C.95.0387.F, nr. 11. 

(5) Cass., 29 okt. 1999, A.R. C.99.0475.F, nr. 575. 
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In het eerste geval immers oordeelt uw Hof dat, om de belemmering van de rechts
gang die voortvloeit uit de toepassing van art. 1144, tweede lid, Ger.W., te beper
ken, het Hofuitspraak doet zonder te wachten tot de in art. 1145 van dat wetboek be
doelde termijn verstreken is, en, in het tweede geval oordeelt uw Hof dat, in het belang 
van een goede rechtsbedeling, de beslechting van het geschil niet langer mag wor
den uitgesteld. 

Er is evenwel een belangrijk verschil tussen de opzet van de termijn in het eerste 
geval en die welke van het onderhavige geval als u beslist om onmiddellijk en op de
finitieve wijze uitspraak te doen. In het eerste geval ziet men niet in waarom een pro
cedure zou worden verlengd waarvan men onmiddellijk en zonder enig mogelijk twij
fel weet dat ze kennelijk onontvankelijk is. In het tweede geval kan niemand zeker 
weten of de partijen of de korpschef in over leg met de leden van zijn rechtscollege, in
clusief de betrokken rechter, opmerkingen hadden willen maken, naar gelang van het 
geval, ofwel in conclusie en op de terechtzitting, ofwel onderaan op de uitgifte van het 
arrest van het Hof. Voor zover ik weet is er geen precedent op grand waarvan, in
zake de vraag die thans aan uw Hofter onderzoek is voorgelegd, het tegendeel zou kun
nen worden opgemaakt. 

De wetgever heeft en keuze gemaakt in een tekst waarvan de bewoordingen geen 
enkele twijfellaten; hij verkoos de eerbiediging van het recht van verdediging bo
ven een onverwijlde oplossing van het geschil. Volgens mij zou het riskant zijn om een 
dermate formele tekst niet in acht te nemen, oak al stoelt hij op opportuniteit en is 
hij strijdig met de rechtsleer van sommige vorige arresten van uw Hof (6). Mis
schien zal de ervaring de wetgever eventueel ertoe aanzetten om de huidige tekst te 
herzien, maar dat is een andere kwestie. 

Conclusie : toepassing art. 656, tweede lid, Ger.W. 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.00.0493.F) 

HET HOF; - Gelet op de vordering van de eerste voorzitter d.d. 17 ok
tober 2000 waarbij de zaak naar de derde kamer wordt verwezen; 

Gelet op het met redenen omklede en ondertekende verzoekschrift van de 
procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel, dat op 16 oktober 2000 
ter griffie van het Hof is neergelegd en waarin verzoeker vraagt dat me
vrouw M.R., kamervoorzitter in het Arbeidshofte Brussel, de heer J.P.R. en 
de heer J.G., raadsheren in sociale zaken in dat hof, van de door hen in be
raad genomen zaak, die onder het nummer 32000 op de algemene rol van dat 
hof is ingeschreven, worden onttrokken omdat zij gedurende meer dan zes 
maanden hebben verzuimd die zaak te berechten; 

Overwegende dat het verzoekschrift niet kennelijk onontvankelijk is; 

Om die redenen, beveelt dat dit arrest, het verzoekschrift en de daar
aan gehechte stukken door neerlegging ervan ter gri:ffie van het Arbeids
hof te Brussel worden medegedeeld aan de eerste voorzitter van voor
noemd hof, om, v66r 3 november 2000, in overleg met de leden van zijn 
rechtscollege, de bij artikel 656, tweede lid, 1 o, van het Gerechtelijk Wet
hoek voorgeschreven verklaring te stellen; beveelt de mededeling van die stuk
ken, op dezelfde wijze, aan de partijen, die hun conclusies v66r 17 novem
ber 2000 ter gri:ffie van het Hof moeten neerleggen; bepaalt dat voomoemde 
partijen zullen verschijnen op de terechtzitting van 4 december 2000, waarop 
afdelingsvoorzitter Verheyden verslag zal uitbrengen. 

(6) Zie evenwel Cass., 9 dec. 1977 (A. C. 1978, 437) en noot 1, p. 438. 
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23 oktober 2000 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Ver· 
slaggever : de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste 
advocaat-generaal. 

Nr. 569 

3e KAMER - 23 oktober 2000 

CASSATIEMIDDELEN- BELASTINGZAKEN- ONDUIDELIJK MIDDEL- BEGRIP. 

Niet ontvankelijk is het middel dat niet voldoende nauwkeurig is gesteld om zonder ge
vaar voor vergissing, enerzijds, de bepalingen van een belastingverordening waar
van de schending wordt aangevoerd, anderzijds, de juiste draagwijdte en omvang van 
de aangevoerde grieven te onderscheiden (1). (Art. 7, tweede lid, wet 23 dec. 1986; 
art. 388, eerste lid, W.I.B. [1992]). 

(STAD LUIK T. A. BALLAND-LAMBERT B.V.B.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. F.99.0106.F) 

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

Over het eerste middel : 
Overwegende dat het middel dat niet voldoende nauwkeurig is gesteld om 

zonder gevaar voor vergissing, enerzijds, de bepalingen van de belasting
verordening waarvan de schending wordt aangevoerd, anderzijds, de juiste 
draagwijdte en omvang van de aangevoerde grieven te onderscheiden; 

Dat het derhalve niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, ongeacht de memorie van antwoord die bij ter post aan
getekende brief aan de griffie van het Hof is gestuurd in strijd met artikel 
389 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 v66r de opheffing 
ervan bij de wet van 15 maart 1999, verwerpt de voorziening; veroordeelt ei
seres in de kosten. 

23 oktober 2000 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Ver
slaggever : de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste 
advocaat-generaal- Advocaat: mr. E. Hody (Luik). 

(1) Zie Cass., 11 okt. 1996, A.R. F.93.0123.N, nr. 376; 10 sept. 1998, A.R. F.97.0074.F, nr. 399; 
art. 388, eerste lid, W.I.B. [1992) v66r de ophefling ervan bij wet 15 maart 1999. 
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Nr. 570 

3e KAMER - 23 oktober 2000 

1° INKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAGPROCEDURE- BEZWAAR- OPENBAARHEID 
VANBESTUUR 

2° MACHTEN- UITVOERENDE MACHT- OPENBAARHEID VAN BESTUUR- INKOMSTENBE
LASTINGEN -AANSLAGPROCEDURE- BEZWAREN. 

1 o en 2° De directeur van de belastingen die uitspraak doet over een bezwaar van een 
belastingplichtige is geen administratieve overheid in de zin van de wet op de open· 
baarheid van bestuur (1). (Artt. 366, 367 en 374 W.I.B. [1992]; artt. 1, 4 en 5 wet 11 
april 1994.) 

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

ARREST (vertaling) 

(A.R. F.99.0107.F) 

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

Over het vierde middel : 

Overwegende dat uit artikel 1 van de wet van 11 april 1994 betreffende 
de openbaarheid van bestuur volgt dat die wet enkel van toepassing is op de 
administratieve overheden als bedoeld in artikel 14 van de gecoordineerde 
wetten op de Raad van State; 

Overwegende dat, krachtens artikel 377 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen 1992, dat te dezen van toepassing is, tegen de beslissin
gen van de directeurs van de belastingen en van de gedelegeerde ambte
naren die genomen zijn krachtens de artikelen 366, 367 en 376 een 
voorziening kan worden ingediend bij het hof van beroep; 

Overwegende dat de directeur van de belastingen die krachtens de voor
noemde artikelen uitspraak doet over een bezwaar, geen administratieve over
heid is in de zin van de wet van 11 april 1994, daar tegen zijn beslissing geen 
voorziening voor de Raad van State maar wel voor het hof van beroep kan 
worden ingesteld; 

Overwegende bovendien dat er geen algemeen rechtsbeginsel van het recht 
van tegenspraak bestaat dat onderscheiden zou zijn van het algemeen be
ginsel van het recht van verdediging en dat dit recht in acht is genomen, aan
gezien eiseres, zoals te dezen, haar opmerkingen voor het hofvan beroep heeft 
kunnen aanvoeren; 

(1) Zie P. LEWALLE, "La communication des documents administratifs en droit belge", in CUP, 
Formation permanente, droit administratif et constitutionnel, dl. II -12.05.1995, p. 27; WJ.B. (1992) 
v66r de wijziging ervan bij wet 15 maart 1999. 
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Overwegende dat het arrest, door te vermelden dat "de artikelen 4 en 5 van 
de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur niet toe
passelijk zijn in belastinggeschillen die onder de regeling vallen van arti
kel275, derde lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (374, derde 
lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992)", zijn beslissing naar 
recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

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

23 oktober 2000 - 38 kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Ver
slaggeuer : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat
generaal - Aduocaat : mr. 't Kint. 

Nr. 571 

3• KAMER - 23 oktober 2000 

HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGRE
PEN)- GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER- DEVOLUTIEVE KRACHT VAN HET HO
GER BEROEP - GRENZEN. 

Hoewelluidens art. 1068, eerste lid, Ger.W. hoger beroep tegen een eindvonnis ofte
gen een vonnis aluorens recht te doen het geschil zelf aanhangig maakt bij de rech
ter in hoger beroep, staat het euenwel aan de partijen, door het hoofdberoep of het in
cidenteel beroep, de grenzen te bepalen waarbinnen de rechter in hoger beroep 
uitspraak moet doen over de aan de eerste rechter uoorgelegde betwistingen (1). (Art. 
1068, eerste lid, Ger.W.) 

(R.V.A. T. S ... ) 

ARREST (uertaling) 

(A.R. S.00.0010.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 15 oktober 1999 gewe
zen door het Arbeidshof te Bergen; 

Over het eerste middel: schending van de artikelen 807, 811, 1042, 1068, eerste lid, 
1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, en tevens miskenning van het algemeen rechts
beginsel van de autonomie der procespartijen, beschikkingsbeginsel genaamd, en scherr
ding van artikel 149 van de Grondwet, 

(1) Cass., 25 maart 1999, A.R. C.96.0099.N, nr. 182; 28 juni 1999, A.R. S.99.0001.N, nr. 405; zie 
Cass., 13 okt. 1966 (A. C., 1967, 201); 10 feb. 1975 (ibid., 1975, 650); 11 feb. 2000, A.R. C.98.0526.F, 
nr.lll. 



1642 HOF VAN CASSATIE Nr. 571 

doordat de directeur van het werkloosheidsbureau die op 31 januari 1995 verweer
der op de hoogte heeft gebracht van zijn beslissing om hem van 1 tot 26 oktober 1995 
van het genot van de werkloosheidsuitkeringen uit te sluiten omdat hij op laatst
genoemd tijdstip op een bouwplaats had gewerkt zonder in het bezit te zijn van zijn 
controlekaart, om de gedurende die periode ten onrechte betaalde werkloosheidsuit
keringen terug te vorderen en om hem voorts gedurende acht weken van het genot van 
de uitkeringen uit te sluiten, zulks als administratieve sanctie, met toepassing van 
artikel 154 van het koninklijk besluit van 25 november 1991, dat verweerder over
eenkomstig artikel 7, § 11, van de besluitwet van 28 december 1944 bij de arbeidsrecht
bank tegen die beslissing beroep had ingesteld; dat het arrest verweerders hoger be
roep niet ontvankelijk verklaart en het vonnis van de arbeidsrechtbank bevestigt in 
zoverre het de beslissing van de directeur had bevestigd, in die mate dat verweer
der in die beslissing van 1 tot 26 oktober 1995 van het genot van de uitkeringen was 
uitgesloten en beslist de gedurende die periode ten onrechte betaalde uitkeringen te
rug te vorderen, maar, om afWijzend te beschikken op eisers incidenteel beroep om de 
beslissing van de directeur in haar geheel te herstellen, de sanctie van acht weken uit
sluiting vernietigt wegens gebrek aan motivering, 

terwijl, luidens artikel 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, hoger be
roep tegen een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen weliswaar het 
geschil zelf aanhangig maakt bij de rechter in hoger beroep, het evenwel aan de par
tijen staat door het hoofdberoep of het incidenteel beroep de per ken te bepalen waar
binnen de rechter in hoger beroep uitspraak moet doen over de aan de eerste rech
ter voorgelegde betwistingen; de rechter in tweede aanleg, op hoger beroep van een 
partij, haar toestand niet mag verzwaren, zelfs niet om regels van openbare orde toe 
te passen; verweerder, in casu, in zijn hoger beroep gevraagd had dat het arbeids
hof "het beroepen vonnis ten dele teniet zou doen door de maatregel betreffende de uit
sluiting en de (eventuele) terugvordering te beperken tot de ene dag van 25 oktober 
1995 en het voor het overige zou bevestigen"; verweerder aldus gevraagd had dat ge
noemd vonnis bevestigd zou worden in zoverre het de duur van de uitsluiting van het 
genot van de werkloosheidsuitkeringen die ingevolge artikel 154 van het koninklijk 
besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering als sane
tie was toegepast, beperkt had tot vier weken; eiser, wat hem betreft, in zijn inci
denteel beroep gevraagd heeft dat, zoals het arrest vaststelt, de administratieve be
slissing in haar geheel zou worden hersteld en dat het arbeidshof, bijgevolg, de 
administratieve sanctie op een uitsluiting van acht weken zou vaststellen, zoals de di
recteur had gedaan; het arbeidshof, aangezien verweerder en eiser elk hun hoger be
roep beperkt hadden tot de discussie over de duur van de sanctie, de beslissing van 
de eerste rechter enkel m.b.t. dat punt mocht onderzoeken; daaruit volgt dat het ar
rest, aangezien het oordeelt dat het de sanctie zelf wegens gebrek aan formele mo
tivering moet vernietigen, de regel miskent volgens welke het geschil slechts bin
nen de perken van het hoofdberoep en het incidenteel beroep aan de rechter in hoger 
beroep wordt voorgelegd, waarbij de toestand van een partij niet louter op het door 
haar ingestelde beroep mag worden verzwaard, zelfs niet om regels van openbare orde 
toe te passen (schending van artikell068, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
alsook miskenning van het in de aanhef van het middel aangewezen rechtsbeginsel 
dat met name neergelegd is in de artikelen 807, 811, 1138, 2°, en 1042 van dat wet
hoek, en, voor zoveel als nodig, schending van die wetsbepalingen) en meer toekent 
dan gevraagd was; [schending van artikel1038 (lees 1138), 2°, van dat wetboek]; het 
voorts tegenstrijdig is te beslissen, enerzijds, dat noch verweerders hoofdberoep noch 
eisers incidenteel beroep gegrond zijn en, anderzijds, het beroepen vonnis te wijzi
gen, waarbij die tegenstrijdigheid gelijkstaat met een gebrek aan redengeving (scherr
ding van artikel 149 van de Grondwet) : 

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat de directeur van het werkloosheidsbureau te La Louviere, op 6 fe
bruari 1996, aan verweerder een administratieve sanctie van acht weken uit
sluiting ter kennis heeft gebracht; dat de Arbeidsrechtbank te Bergen op 10 
april 1997 die sanctie tot haar wettelijk minimum heeft teruggebracht, zijnde 
vier weken uitsluiting; dat eiser voor de appelrechter, in het raam van een 
incidenteel hoger beroep, vorderde dat de oorspronkelijke sanctie van acht 
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weken hersteld zou worden terwijl verweerder die beslissing van de eerste 
rechter bevestigd wilde zien; 

Overwegende dat het arbeidshof ambtshalve het middel heeft opgewor
pen dat de sanctie "wat haar omvang betreft" niet afdoende met redenen was 
omkleed; dat het, nadat het de partijen verzocht had over dat punt uitleg te 
geven, de litigieuze sanctie heeft vernietigd; 

Overwegende dat hoewel, luidens artikel1068, eerste lid, van het Ge
rechtelijk Wetboek, hoger beroep tegen een eindvonnis of tegen een vonnis 
alvorens recht te doen het geschil zelf aanhangig maakt bij de rechter in ho
ger beroep, het evenwel aan de partijen staat, door het hoofdberoep of het 
incidenteel beroep, de perken te bepalen waarbinnen de rechter in hoger be
roep uitspraak moet doen over de aan de eerste rechter voorgelegde betwis
tingen; 

Overwegende dat het arbeidshof niet bevoegd was om de administra
tieve sanctie te vernietigen; 

Dat het middel gegrond is; 

En overwegende dat de vernietiging van het dictum waarin de admini
stratieve sanctie wordt vernietigd, leidt tot de vernietiging van de daaruit 
volgende beslissing om geen nieuwe sanctie uit te spreken; 

Om die redenen, zonder dat er grond bestaat tot onderzoek van het tweede 
middel dat niet tot ruimere cassatie leiden, vernietigt het bestreden ar
rest, in zoverre het de administratieve sanctie van acht weken schorsing ver
nietigt, geen nieuwe sanctie uitspreekt en uitspraak doet over de kosten; be
veelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op artikel1017, tweede lid, van het Ge
rechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Arbeidshof te Luik. 

23 oktober 2000 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Ver
slaggever : de h. Matray- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat
generaal - Advocaat : mr. Simont. 

Nr. 572 

2e KAMER - 24 oktober 2000 

VERZEKERING- LANDVERZEKERlNG -ANDERE DAN VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AAN
SPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN - EXCEPTIES, NIETIGHEID EN VERV AL VAN RECHT- VER
ZEKERAAR- TEGENWERPING AAN BENADEELDE- TOEPASSING- STAAT VAN ALCOHOL
INTOXICATIE OORZAAK OF MEDE-OORZAAK VAN ONGEVAL. 

De staat van alcoholintoxicatie die oorzaak of mede-oorzaak is van een ongeval is geen 
feit dat het schadegeval voorafgaat waardoor de verzekeraar voor de andere dan de 
verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekeringen de excepties, de nie
tigheid en het verval van recht, voortvloeiend uit de wet of de overeenkomst, aan de 
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benadeelde persoon kan tegenwerpen (1). (Art. 87, § 2, Wet Landsverzekerings
overeenkomst van 25 juni 1992.) 

(A.S.L.K. VERZEKERINGEN T. F ... E.A.) 

ARREST 

(A.R. P.98.1173.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 30 juni 1998 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van artikel87, inzonderheid § 2, eerste lid, van de wet van 25 juni 1992 
op de Landverzekeringsovereenkomst, 

doordat het bestreden vonnis, het vonnis van de eerste rechter hervormend, eise
res, in solidum met F.V.D.B., M.V.R. en de NV Generali Belgium, veroordeelt tot be
taling aan W.F. van een bedrag van 82.975 frank, meer de intresten, eiseres, in so
lidum met F.V.D.B.; veroordeelt lastens X.B. tot betaling van een som van 37.555 frank, 
meer de intresten, en, in solidum met F.V.D.B. en X.B., tot betaling aan W.D. van een 
bedrag van 165.468 frank, meer de intresten, alsook tot 1/5 van de kosten van beide 
instanties, gevallen aan de zijde van de burgerlijke partijen, zulks op grand van devol
gende overwegingen : "De wet van 25 juni 1992, welke een dwingend recht is, voor
ziet in artikel 86 een rechtstreeks vorderingsrecht vanwege de benadeelden tegen de 
verzekeraar van de aansprakelijke. (Eiseres) treedt in deze op als familiale verzeke
raar van beklaagde V.D.B. De familiale polis is een niet-verplichte aansprakelijk
heidsverzekering. (Eiseres) stelt dat zij niet gehouden is tot tussenkomst t.a.v. de schade
lijdende derden om reden dat beklaagde V.D.B. zich in staat van alcoholintoxicatie 
bevond op het ogenblik van de feiten. Artikel 7 van de polisvoorwaarden stelt o.m. dat 
uit de waarborg gesloten zijn : "(. .. ) De schade voortvloeiend uit de persoonlijke en extra
contractuele burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerde, die de jaren des onder
scheids heeft bereikt, en die veroorzaakt werd door een van de volgende gevallen van 
grove schuld : - staat van dronkenschap, alcoholintoxicatie of een gelijkaardige toe
stand veroorzaakt door het gebruik van produkten of middelen andere dan alcohol
houdende dranken". Artikel87, § 2, van de wet van 25 juni 1992 stelt dat de excep
ties, nietigheden en het verval slechts tegenstelbaar is aan derden voor zover zij in 
oorzaak vinden in het feit dat het schadegeval voorafgaat. (Eiseres) houdt voor dat de 
genoemde exceptie werd opgenomen in de polis, welke werd afgesloten voor het on
geval, en dit als feit dient beschouwd te worden welke het schadegeval voorafgaat. (Ei
seres) geeft aldus een interpretatie aan het artikel 87, § 2 van de wet van 25 juni 1992 
die geen zin heeft. Het feit bedoeld in artikel87, § 2, van de wet van 25 juni 1992 is 
niet de polis, noch de voorwaarden welke hierin zijn opgenomen, doch wel een con
creet feit welke aanleiding geeft tot de exceptie, nietigheid en/ofverval van recht. An
ders oordelen betekent een miskenning van de inhoud van artikel87, § 2, van voor
noemde wet. Ten aanzien van derden kunnen derhalve slechts excepties, nietigheden 
en verval van recht tegenwerpelijk worden gemaakt, voor zover deze excepties, nie
tigheden en/of verval van recht hun oorsprong vinden in feiten die het schadegeval voor
afgaan, waarbij de wetgever duidelijk bedoeld heeft feiten, met name handelingen van 
de verzekerde en/ofverzekeringsnemer, die dateren van voor het schadegeval en niet, 
zoals (eiseres) voorhoudt de exceptie zelf welke in de polis zijn opgenomen. (Eise
res) meent waarborg te moeten weigeren om reden dat haar verzekerde V.D.B. op het 
ogenblik van het ongeval in staat van intoxicatie verkeerde. Dergelijk feit gaat het 
schadegeval niet vooraf zodat de exceptie, nietigheid en/of verval van recht ge
steund op deze alcoholintoxicatie niet tegenwerpelijk is aan derden. Hieruit volgt dat 
(eiseres) solidair met haar verzekerde gehouden is de schadelijdende derden te ver
goeden" (vonnis, p. 7-8, punt 9), 

(1) Zie M. FoNTAINE, Verzekeringsrecht, Larcier, 1999, nrs. 599, 663 e.v. 
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terwijl de verzekeraar, in het kader van de niet verplichte burgerlijke aansprake
lijkheidsverzekeringen, luidens artikel87, § 2, eerste lid, van de wet van 25 juni 1992 
de excepties, de nietigheid en het verval van recht voortvloeiend uit de wet of de over
eenkomst aan de benadeelde persoon kan tegenwerpen wanneer deze hun oorzaak vin
den in een feit dat het schadegeval voorafgaat; de feiten die zich voordoen op het ogen
blik van het ongeval, feiten zijn die het schadegeval voorafgaan in de zin van artikel 
87, § 2, van de wet van 25 juni 1992; de staat van alcoholintoxicatie waarin de ver
zekerde verkeert op het ogenblik van het ongeval ongetwijfeld een feit is dat het schade
geval voorafgaat; een staat van intoxicatie zich niet eensklaps voordoet op het ogen
blik van het ongeval zelf doch geleidelijk aan ontstaat ingevolge de voorafgaande inname 
van alcoholhoudende dranken en bijgevolg het resultaat is van handelingen van de 
verzekerde die van voor het schadegeval dateren; de staat van alcoholintoxicatie in 
hoofde van de verzekerde op het ogenblik van het ongeval derhalve als feit tegen
stelbaar is aan derden en, mitsdien, de op dit feit berustende exceptie, nietigheid en/of 
verval van recht, aan laatstgenoemden kan worden tegengeworpen; de feiten die de 
verzekeraar krachtens artikel87, § 2, eerste lid, van de wet van 25 juni 1992 niet kan 
inroepen tot staving van enige exceptie, nietigheid ofverval van recht, slechts die fei
ten zijn die zich na het ongeval situeren en m.a.w. op het ogenblik van het ongeval nog 
niet bestaan; 

zodat het bestreden vonnis, door te oordelen dat de staat van alcoholintoxicatie waarin 
de verzekerde van eiseres op het ogenblik van het ongeval verkeerde geen feit is dat 
het schadegeval voorafgaat in de zin van artikel87, § 2, eerste lid, van de Wet van 25 
juni 1992, zijn beslissing niet naar recht heeft verantwoord en bijgevolg niet wettig 
heeft kunnen oordelen dat de op voormelde toestand gesteunde exceptie, voorzien in 
artikel 7 van de familiale polis, niet tegenstelbaar was aan verweerders (schending 
van artikel 87 van de wet van 25 juni 1992) : 

Overwegende dat, krachtens artikel 87, § 2, Wet Landverzekerings
overeenkomst, voor de andere dan de verplichte burgerrechtelijke aanspra
kelijkheidsverzekeringen de verzekeraar slechts de excepties, de nietig
heid en het verval van recht, voortvloeiend uit de wet of de overeenkomst, 
aan de benadeelde persoon kan tegenwerpen voor zover deze hun oorzaak vin
den in een feit dat het schadegeval voorafgaat; 

Overwegende dat, krachtens artikel 7, d, van de verzekeringsovereenkomst 
die eiseres met haar verzekerde heeft afgesloten, uit de waarborg gesloten 
is : "de schade voortvloeiend uit de persoonlijke en extracontractuele bur
gerlijke aansprakelijkheid van de verzekerde, die de jaren des onder
scheids heeft bereikt, en die veroorzaakt werd door ( ... ) staat van dronken
schap, alcoholintoxicatie"; 

Overwegende dat de staatx_an alcoholintoxicatie die oorzaak of mede
oorzaak is van het ongeva~,-;gee:Qlfeit is dat het schadegeval voorafgaat waar
door de excepties, de nietigheia en het verval van recht, voortvloeiend uit de 
wet of de overeenkomst, aan de benadeelde persoon kan worden tegenge
worpen; 

Overwegende dat het bestreden vonnis dat aldus beslist, artikel 87 Wet 
Landverzekeringsovereenkomst niet schendt; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

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

24 oktober 2000 - 29 kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal - Advocaat : mr. De Bruyn. 
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Nr. 573 

2e KAMER - 24 oktober 2000 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHA VING- AANWIJZINGEN VAN SClillLD- REGEL
MATIGHEID VAN BEWIJSVERKRIJGING- BETWISTING- TAAK VAN RET ONDERZOEKSGERECHT 
-PRIMA FACIE ONDERZOEK. 

2° ONDERZOEKSGERECHTEN- VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING -AANWIJ
ZINGEN VAN SClillLD - REGELMATIGHEID VAN BEWIJSVERKRIJGING- BETWISTING- TAAK VAN 
HET ONDERZOEKSGERECHT- PRIMA FACIE ONDERZOEK. 

1 o en 2° Het onderzoeksgerecht dat beslist over de voorlopige hechtenis moet o.m. na
gaan of op het ogenblik van zijn uitspraak er ten laste van de aangehoudene nog steeds 
aanwijzingen van schuld bestaan; wanneer die aanwijzingen van schuld worden af
geleid uit een bewijsverkrijging waarvan de regelmatigheid wordt betwist is het 
onderzoeksgerecht slechts gehouden tot een prima facie onderzoek van de regelma
tigheid van de bewijsverkrijging (1)_ (Artt. 21, § 5, 22, 23, 4°, en 30, § 4, Wet Voor
lopige Hechtenis.) 

(S.) 

ARREST 

(A.R. P.00.1387.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 10 oktober 2000 gewe
zen door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstel
ling; 

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

Over het eerste middel : 
Overwegende dat de appelrechters niet hoefden te antwoorden op de in het 

middel vermelde grief tegen het beroepen vonnis daar eiser uit die aanvoe
ring geen specifieke rechtsgevolgen in verband met een vordering, een ver
weer of een exceptie heeft afgeleid; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 
Over het tweede middel : 
Overwegende dat het onderzoeksgerecht dat beslist over de voorlopige hech

tenis, onder meer moet nagaan of op het ogenblik van zijn uitspraak er ten 
laste van de aangehoudene nog steeds aanwijzingen van schuld bestaan; 

Overwegende dat wanneer die aanwijzingen van schuld werden afgeleid 
uit een bewijsverkrijging waarvan de regelmatigheid wordt betwist, het 
onderzoeksgerecht slechts gehouden is tot een prima facie onderzoek van de 
regelmatigheid van de bewijsverkrijging; 

Overwegende dat de appelrechters dit prima facie onderzoek van de be
wijsverkrijging regelmatig hebben verricht; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

(1) Zie Cass., 6 juli 1999, A.R. P.99.0944.F, niet gepubliceerd. 
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En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

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

24 oktober 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - ver
slaggever : de h. Frere - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal - Advocaat : mr. H. Porters, Hasselt. 

Nr. 574 

2e KAMER - 25 oktober 2000 

WEGVERKEER- ALLERLEI -ALCOHOLGEHALTE -ADEMANALYSE- RECHT OP EEN TEGEN
EXPERTISE - WAARSCHUWING. 

Bij de vaststelling van een alcoholconcentratie van ten minste 0,35 milligram per li
ter uitgeademde alveolaire lucht, moet de betrokkene op een duidelijke en uitdruk
kelijke manier worden verwittigd van zijn recht op een tegenexpertise, zonder dat daar
toe de tekst van de reglementsbepalingen die het voormelde vormvereiste voorschrijven, 
volledig moet worden overgeschreuen in het proces-uerbaal, waarin uastgesteld wordt 
dat die expertise is uitgeuoerd (1). (Art. 7, zesde lid, K.B. 18 feb. 1991.) 

(P ... ) 

ARREST (uertaling) 

(A.R. P.00.0649.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 17 maart 2000 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te M.; 

Over het mid del ... : 
Overwegende dat artikel 7, zesde lid, van het koninklijk besluit van 18 fe

bruari 1991 betreffende de analysetoestellen voor de meting van de alcohol
concentratie in de uitgeademde alveolaire lucht, bepaalt dat bij de vaststel
ling van een alcoholconcentratie van ten minste 0,35 milligram per liter 
uitgeademde alveolaire lucht, de betrokkene op een duidelijke en uitdruk
kelijke manier verwittigd moet worden van zijn recht op een tegenexper
tise door middel van een bloedproef die op zijn kosten gebeurt indien de over
treding erdoor wordt bevestigd; 

Overwegende dat het vonnis, met overname van de redenen van de eer
ste rechter, vaststelt dat "de vermelding (in het proces-verbaal nr. 
MA.90.09.201172.97 van de rijkswachtbrigade van M.) voldoende grond op
levert voor de overtuiging dat de verbalisanten (eiser) op een duidelijke en 

(1) Zie Cass., 10 feb. 1999, A.R. P.98.0999.F, nr. 76. 
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uitdrukkelijke manier verwittigd hebben van zijn recht op een tegenexper
tise, zonder dat daartoe de volledige wettekst getrouw moet worden over
geschreven in het corpus van het proces-verbaal, teneinde een overdreven en 
nutteloos formalisme te vermijden"; dat, aldus, de appelrechters hun be
slissing naar recht hebben verantwoord; 

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

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

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

25 oktober 2000 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Batsele - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal- Advocaat: mr. B. Gysels, Marche-en-Famenne. 

Nr. 575 

2• KAMER - 25 oktober 2000 

1 o BEWIJS - STEAFZAKEN - VERMOEDENS - TOEPASSELIJKE WETSBEPALINGEN. 

2° BEWIJS - STRAFZAKEN- BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - BEOORDELINGS
VRIJHEID- STRAFVORDERING- PERSOONLIJKE KENNIS VAN DE RECHTER- ALGEMEEN BE
KEND FElT- BEGRIP. 

1 o De artt. 1349 en 1353 betreffende de vermoedens zijn niet van toepassing in straf
zaken (1). (Artt. 1349 en 1353 RW.) 

2° De rechter die oordeelt dat het van algemene bekendheid is dater draagbare tele
foons in de strafinrichtingen rondgaan, steunt niet op zijn persoonlijke kennis, maar 
op algemeen bekende omstandigheden (2). 

(B ... T.D ... ,B ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.1260.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 30 juni 2000 gewezen door 
het Hofvan Beroep teL.; 

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

(1) Zie Cass., 11 mei 1988, A.R. 6078, nr. 566; 26 maart 1991, A.R. 4384, nr. 400; R. DE
CLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, tweede uitg., 1999, blz. 589, nr. 1293. 

(2) Zie Cass., 23 sept. 1997, A.R. P.96.0526.N, nr. 364; 26 juni 1998, A.R. F.97.0109.F, nr. 346; 
R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, tweede uitg., 1999, blz. 465, nr. 1036. 
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Overwegende dat het middel, in zoverre het de schending aanvoert van de 
artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek, die geen verband hou
den met strafzaken, faalt naar recht; 

Overwegende, voor het overige, dat het arrest de telastlegging bewezen ver
klaart door een "reeks van zwaarwichtige, precieze en met elkaar overeen
stemmende vermoedens" die voortvloeien uit de verklaringen van zowel ei
ser als verweerster, uit de getuigenis van gevangenbewaarder D., die ver
klaarde: " ... (eiser) heeft herhaaldelijk getelefoneerd. De gedetineerden mogen 
tussen 18.00 uur en 18.30 uur bellen. Soms was ik wel degelijk aanwezig maar 
wist niet dat hij belde. Ik weet echter niet wat hij zei, omdat ik op andere 
gedetineerden toezicht hield ... ", en uit de overwegingen "dat het overi
gens niet onmogelijk is buiten de opgelegde uren te bellen; het is immers al
gemeen bekend dat er GSM's in de strafinrichtingen rondgaan"; 

Dat de appelrechters, door die overwegingen, hun beslissing niet ge
grond hebben op persoonlijke kennis, maar op algemeen bekende omstan
digheden; 

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; 

II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de bur
gerlijke rechtsvorderingen : 

Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert; 

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

25 oktober 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal - Advocaat : mr. M. Neve, Luik. 

Nr. 576 

2e KAMER - 25 oktober 2000 

1 o ONDERZOEKSGERECHTEN- BESCHIKKING TOT VERWIJZING- CASSATIEBEROEP
TOETSING DOOR HET HOF- GRENZEN. 

2° CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN HET HOF -AMBTSHALVE VOORGEDRAGEN MIDDELEN

BESCHIKKING TOT VERWIJZING. 

3° DESKUNDIGENONDERZOEK- STRAFZAKEN- ONDERZOEKSRECHTER- VORDE
RING TOT AANWIJZING VAN DE DESKUNDIGE- ONDERTEKENING- VERZUIM- BODEM
RECHTER- GEVOLG. 

4 ° ONDERZOEKSRECHTER- DESKUNDIGENONDERZOEK- VORDERING TOT AANWIJ
ZING VAN DE DESKUNDIGE - ONDERTEKENING- VERZUIM- BODEMRECHTER- GEVOLG. 
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5° CASSATIE- VERNIETIGING. OMVANG- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- BEKLAAGDE 
EN VERDACHTE - VEROORDELING MET lliTSTEL- ONWETTIGHEID- GEVOLGEN. 

1 o en 2° Wanneer de beklaagde na de eindbeslissing op de strafvordering cassatie
beroep instelt tegen de beschikking van de raadkamer waarbij hij naar het vonnis
gerecht werd verwezen, zijn de toetsing door het Hof en derhalve de middelen die het 
Hof ambtshalve zou kunnen opwerpen, beperkt tot de formele geldigheid van de be
schikking waarbij de zaak bij het vonnisgerecht aanhangig is gemaakt, en tot de re
gels inzake de bevoegdheid van dat gerecht (1). (lmpliciet). 

3° en 4o Het feit alleen dat de onderzoeksrechter verzuimt de vordering tot aanwij
zing van een deskundige te ondertekenen, verplicht de bodemrechter niet het ver
slag terzijde te laten dat die deskundige overigens regelmatig heeft neergelegd in de 
handen van de magistraat die de expertise beval. (Artt. 43 en 44 Sv.) 

5° In de regelleidt de onwettigheid van de beslissing die het uitstel beveelt ofwei
gert - een maatregel die de uitvoering van de hoofdstraf befnvloedt - tot vernie
tiging van de beslissingen die de keuze van de straf en de strafmaat bepalen, we
gens het verband tussen de strafmaat en die maatregel; de vernietiging strekt zich 
niet uit tot de beslissing waarbij het misdrijf bewezen is verklaard, wanneer ze wordt 
vernietigd op een andere grand dan die welke die beslissing verantwoorden (2). 

(D ... T. M ... EN PROVINCIE HENEGOUWEN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.1337.F) 

HET HOF;- Gelet op de bestreden beschikking, op 22 november 1999 ge
wezen door de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te B.; 

Gelet op het bestreden arrest, op 24 juli 2000 gewezen door het Hof van 
Beroep te B.; 

I. Op de voorziening tegen de beschikking van 22 november 1999 : 
Overwegende dat die beschikking door geen enkele onregelmatigheid is aan

getast die nog aan de beoordeling van het Hof kan worden onderworpen; 
II. Op de voorziening tegen het arrest van 24 juli 2000 : 
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de strafvor

dering: 

Over het middel : schending van de artikelen 43, 44, 154 en 189 van het Wetboek 
van StrafVordering; 

doordat het bestreden arrest het beroepen vonnis bevestigt, die eiser had veroor
deeld tot een gevangenisstrafvan vijfjaar, met de wijziging dat het door de eerste rech
ter toegekende probatie-uitstel voor de tenuitvoerlegging van die straf geschrapt wordt, 
op grond, met name, "dat mevrouw de onderzoeksrechter C. D. drie deskundigen heeft 
gevorderd; (. .. ) dat de onderzoeksmagistraat die beslist een beroep te doen op 
deskundigenonderzoeken, zulks kenbaar maakt door beschikkingen die alle vermel
dingen van beschikkingen moeten bevatten, en dus o.a. ook ondertekend moeten wor
den; (. .. ) dat, te dezen- en, voor zoveel nodig, werd dat probleem aan de partijen voor
gelegd naar aanleiding van het verslag op de terechtzitting van 17 juli 2000 - uit het 

(1) Cass., 20 dec. 1995, A.R. P.95.0118.F, nr. 559; zie Cass., 19 feb. 1991, A.R. 2775-2830, nr. 330 
(gronden); R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, tweede uitg., 1999, biz. 292 en 293, nr. 
330. 

(2) Zie Cass., 8 feb. 2000, A.R. P.97.1697.N, nr. 98, met cone!. adv.-gen. du Jardin, en 10 mei 
2000, A.R. P.99.1887.F, nr. 281. 
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dossier van de rechtspleging, zoals het respectievelijk aan de correctionele recht
bank en aan het hof van beroep is voorgelegd, niet blijkt dat de door de voornoemde 
magistraat genomen beslissingen tot deskundigenonderzoek ondertekend werden; dat 
het hof, in die omstandigheden, geen acht kan slaan op de verslagen van de deskun
digen X.B., J.P. et R.P." en "dat ( ... )de maatregel van probatie-uitstel niet dienstig is; 
dat in de verklaringen van (de h. D.) voor het hoftevergeefs gezocht kan worden naar 
enig besefvan het nut van een dergelijke maatregel"; 

en terwijl, tweede onderdeel, zo de hoedanigheid van deskundige afhankelijk is van 
een door het gerecht bevolen opdracht en die niet ondertekende aanwijzingen als on
regelmatig moeten worden aangemerkt, de vaststellingen en besluiten van de des
kundigen niettemin als gewone inlichtingen aangemerkt hadden moeten worden en 
niet zomaar terzijde konden worden gelaten; het hof van beroep, dat onrechtmatig heeft 
beslist geen acht op die verslagen te slaan, vermeldt dat het in de door eiser voor haar 
gedane verklaringen tevergeefs gezocht heeft naar enig besefvan het nut van een der
gelijke maatregel van probatie-uitstel, terwijl de deskundige B. uitgerekend beslo
ten had dat de aldus voorgestelde therapie hem volkomen geschikt leek; het bestre
den arrest, derhalve de artikelen 154 en 189 van het Wetboek van Strafvordering 
schendt, die de vrije keuze van de bewijsmiddelen in strafzaken waarborgen : 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat de correctionele rechtbank beslist had eiser een gedeel

telijk uitstel te verlenen voor de hem opgelegde hoofdgevangenisstraf, op grond 
"dat evenwel rekening moet worden gehouden met het gedrag (van eiser), die 
van bij zijn terugkeer in Belgie beslist heeft een therapie te volgen die val
gens de deskundige B. geschikt lijkt voor de door hem omschreven proble
matiek"; 

Overwegende dat het arrest het door de eerste rechter toegekende uit
stel schrapt; dat het hof van beroep die beslissing genom en heeft na ver
schillende deskundigenverslagen terzijde te hebben gelaten, meer bepaald 
dat waarvan de correctionele rechtbank tot staving van haar beslissing ge
wag had gemaakt; dat de appelrechters geen acht hebben willen slaan op deze 
stukken van het strafdossier, omdat de onderzoeksrechter verzuimd had de 
vorderingen tot aanwijzing van de deskundigen te ondertekenen; 

Overwegende dat voornoemd verzuim de bodemrechter, op zich, niet ver
plicht een verslag terzijde te laten dat de deskundige overigens regelma
tig heeft neergelegd in de handen van de magistraat die het deskundigen
onderzoek bevolen had; dat het arrest, bijgevolg, zijn beslissing hieromtrent 
niet naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel, wat dat betreft, gegrond is; 
Overwegende dat, in de regel, de onwettigheid van de beslissing die het 

uitstel beveelt of weigert - een maatregel die de uitvoering van de hoofd
straf be'invloedt - de vernietiging meebrengt van de beslissingen die de keuze 
van de straf en de strafmaat bepalen, wegens het verband tussen de straf
maat en die maatregel; 

En overwegende dat de vernietiging zich niet uitstrekt tot de schuldig
verklaring, zodat de vernietiging beperkt wordt tot de uitgesproken straf
fen aileen; dat, voor het overige, de substantiele of op straffe van nietig
heid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

Om die redenen, zonder dat er grond bestaat tot onderzoek van het eer
ste onderdeel van het middel, dat niet kan leiden tot ruimere cassatie of tot 
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cassatie zonder verwijzing, verwerpt de tegen de beschikking van 22 no
vember 1999 gerichte voorziening; vernietigt het bestreden arrest, be
halve in zoverre het de telastlegging bewezen verklaart en uitspraak doet over 
de door de verweerders ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen; ver
werpt, voor het overige, de tegen het arrest van 24 juli 2000 gerichte voor
ziening; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiser in de kosten van zijn 
voorziening tegen de beschikking van 22 november 1999 en in drie vierde van 
de kosten van zijn voorziening tegen het arrest van 24 juli 2000 en laat het 
overige vierde ten laste van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te L. 

25 oktober 2000 - ze kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Draps. 

Nr. 577 

39 KAMER - 26 oktober 2000 

1 o BESLAG- BEWAREND BESLAG- BEWAREND BESLAG ONDER DERDEN- DERDE-BESLAGENE 
-IN BESLAG GENOMEN SOMMEN OF ZAKEN- VERBOD OM ZE IDT HAND EN TE GEVEN- DRAAG
WIJDTE. 

2° CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE ZAKEN- ALLERLEI- BEWIJSKRACHT vAN DE 
AKTEN- UITLEGGING- ONTVANKELIJKHEID. 

3° BEWIJS- BURGERLIJKE ZAKEN- GESCHRIFTEN- BEWIJSKRACHT- BEGRIP- UITLEG

GING. 

4 ° BESLAG- BEWAREND BESLAG- BEWAREND BESLAG ONDER DERDEN- VORDERING TOT 

OPHEFFING- BESLAGRECHTER- VERPLICHTING. 

5o BESLAG- BEWAREND BESLAG- BEWAREND BESLAG ONDER DERDEN- DERDE-BESLAGENE 
- INBESLAGGENOMEN SOMMEN OF ZAKEN- VERBOD OM ZE UIT HANDEN TE GEVEN- IMPLI
CIETE OPHEFFING VAN HET BESLAG- GEVOLGEN. 

1 o Ta. v. de derde-beslagene heeft het bewarend beslag onder derden tot gevolg dat hij 
niet meer kan beschikken over het geheel van de sommen die hij aan de beslagene ver
schuldigd is en dat hi} geen enkele betaling meer mag verrichten, (1). (Art. 1451 GerW.) 

zo en 3° Wanneer het middel het arrest niet verwijt dat het beslist dat de akten een ver
klaring bevatten die er niet in staat of dat zij geen verklaring bevatten die er wel in 
staat, maar het arrest alleen verwijt dat het aan die akten een uitlegging geeft die 
het strijdig acht met de uitleg die het voorstelt, voert het niet de miskenning aan van 
de bewijskracht van de akten en is het derhalve niet ontvankelijk (2). (Artt. 1319, 1320, 
1322 B.W.) 

4 o en 5o De beslagrechter die de vordering tot opheffing wil toewijzen, moet die op
heffing uitdrukkelijk uitspreken; er bestaat in beginsel geen impliciete opheffing die 

(1) Vgl. Cass., 14 mei 1999, A.R. C.95.0456.N, nr. 284. 

(2) Cass., 19 okt. 2000, AR. C.99.0245.F, nr. 561. 
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de derde-beslagene het recht zou geven om opnieuw te beschikken over de schuld
vordering waarop derdenbeslag is gelegd.(Art. 1445, eerste lid, GerW.) 

(CREDIT PROFESSIONNEL DU HAINAUT C.V. T. CREYF'S INTERIM N.V.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.99.0060.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 november 1997 gewe
zen door het Hof van Beroep te Bergen; 

Over het eerste middel : schending van de artikelen 23, 24, 1031 tot 1034, 1413, 1414, 
1415, 1417, 1418, 1419, 1420, 1445, 1447, 1448, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 
1456 van het Gerechtelijk Wetboek en 149 van de Grondwet, 

doordat het arrest alle beschikkingen van het beroepen vonnis bevestigt, met als enige 
wijziging dat (eiseres) jegens (verweerster) veroordeeld wordt tot betaling van het be
drag van 5.853.220 frank, verhoogd met de intrest en de kosten, op grond dat "er dient 
te worden gepreciseerd dat (verweerster) op 8 augustus 1991 ten laste van de schul
denaar, de thans failliete b.v.b.a. Supernet, in handen van (eiseres) bewarend derden
beslag heeft gelegd tot zekerheid van een schuldvordering van meer dan zes mil
joen frank, maar dat de beslagrechter te Doornik - bij de uitspraak over het 
derdenverzet van de beslagen schuldenaar - bij vonnis van 26 september 1991 heeft 
beslist dat de litigieuze facturen die als grondslag dienden voor het bewarend derden
beslag, door de b.v.b.a. Supernet binnen een redelijke termijn waren betwist en dat 
zij derhalve niet het bij artikel1445 van het Gerechtelijk Wetboek vereiste onder
handse stuk opleverden'; dat het vonnis van 26 september 1991 evenwel, teneinde 'de 
gebreken van dat stuk' te verhelpen, (cf. de Leval, "La saisie-arret, nr. 99, p. 151 in 
fine),- zonder daarom het derden-beslag van 8 augustus 1991 op te heffen- (ver
weerster) verlofheeft verleend 'om in handen van (eiseres) bewarend beslag onder der
den te leggen op alle sommen en zaken die laatstgenoemde aan eiseres, de b.v.b.a. 
Supernet verschuldigd is of zal zijn, tot zekerheid van het bedrag van 5.853.220 frank'; 
dat (verweerster) op 23 oktober 1991 een tweede maal bewarend beslag onder der
den heeft gelegd, op grond van de haar daartoe bij het vonnis van 26 september 1991 
verleende toelating; dat de in artikel1452 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde ver
klaringen van (eiseres), gewag maakten van de bezittingen en waarden die zij on
der zich hield voor de b.v.b.a. Supernet, namelijk 9.387.831 frank op 13 augustus 1991 
en 2.074.605 frank op 4 november 1991, met de precisering, wat laatstgenoemd be
drag betreft, dat het 'hier het creditsaldo betreft van een rekening waarop geld was 
gestort ten voordele van het Credit Professioneel du Hainaut'; dat uit de geding
inleidende akte van 30 december 1991 blijkt dat de- op artikel1451 van het Ge
rechtelijk Wetboek- gegronde oorspronkelijke vordering van (verweerster) ertoe strekt 
dat de partij, thans (eiseres), in haar hoedanigheid van derde-beslagene, gewoon schul
denaar zou worden verklaard voor de oorzaken van het op 8 augustus 1991 (en niet 
op 23 oktober 1991) op verzoek van verweerster in haar handen gelegde bewarend be
slag onder derden, en dat zij zou worden veroordeeld om aan verweerster het be
drag van 5.853.220 frank of, op zijn minst, het bedrag van 3.000.000 frank te beta
len met zekerheidstelling voor het overschot, namelijk 2.853.220 frank; dat eiseres, 
blijkens haar verklaringen, een bedrag van 7.350.000 frank aan de b.v.b.a. Super
net heeft overgemaakt op 3 oktober 1991, dat is de dag waarop haar klant haar op de 
hoogte had gebracht van het vonnis van 26 september 1991; dat zij betoogt daar
voor de toestemming te hebben gekregen en dat een weigering harerzijds fout zou zijn 
geweest; dat zij zich voor het hof (van beroep) niet uitlaat over de wijze waarop zij er 
precies toe gekomen is om dat geld uit handen te geven, en dat zij betoogt dat zij zich 
nog voor de beslissing van 26 september 1991 van dat bedrag had kunnen ontdoen; 
dat de eerste rechter de oorspronkelijke vordering op goede gronden heeft toegewe
zen, voornamelijk op grond van de overweging dat (eiseres) het door (verweerster) op 
8 augustus 1991 in haar handen gelegde bewarend derden-beslag toch redelijker
wijs niet als een kennelijke feitelijkheid kon beschouwen en dat zij dus geen verlofhad 
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gekregen om zich van haar geld te ontdoen; dat het immers voldoende is het uitvoe
rig gemotiveerde vonnis van 26 september 1991 van de beslagrechter te lezen om zich 
ervan te vergewissen dat de aanvaarding van de litigieuze facturen door de b.v.b.a. 
Supernet een pertinente kwestie was waarvan de - door de partijen ernstig be
twiste - oplossing afhing van de interpretatie die moest worden gegeven aan een op 
12 juli 1991 door de beslagen schuldenaar op 12 juli 1991 aan de beslagleggende schuld
eiser verzonden faxbericht en datal dan niet kon worden begrepen als een 'afstand' 
van de betwisting van de facturen, die de beslagen schuldenaar in zijn schrijven van 
11 juli 1991 aan (verweerster) had uitgereikt; dat derhalve de beslissing- die werd 
gewezen na afioop van een op tegenspraak gevoerd beding, namelijk dat voor
noemde facturen niet het bij artikel1445 van het Gerechtelijk Wetboek vereiste stuk 
opleverden, nog niet vaststond voor 26 september 1991 en door (eiseres) geenszins als 
zeker kon worden beschouwd, ook al toonde zij, wat dat betreft, aan dat zij op de hoogte 
was van het standpunt van haar klant Supemet; dat (eiseres), in het geval dat zij van 
de beslissing van 26 september 1991 van de beslagrechter te Doomik op de hoogte was 
geweest, alvorens zich van haar geld te ontdoen - wat zij niet aantoont - toch moest 
weten dat het vonnis uitdrukkelijk aangaf dat het geschil enkelliep over het be
drag van 292.235 frank, BTW inbegrepen, en dat de litigieuze schuldvordering, tot be
loop van het bedrag van 5.853.220 frank, voldeed aan de vereisten van een zekere, op
eisbare en vaststaande schuldvordering; dat voor het overige moet worden vastgesteld 
dat de continui:teit nooit is verbroken - om trent het bewarend derden-beslag van 8 
augustus 1991 is er aan de derde-beslagene nooit een uitvoerbare rechterlijke be
slissing tot ophe:ffing betekend - zodat het uitgesloten is dat voomoemd derden
beslag 'met terugwerkende kracht zou zijn geldigverklaard ten aanzien van de derde
beslagene; dat, derhalve, aangezien het exploot van het op 8 augustus 1991 gelegde 
bewarend derden-beslag geen enkele onregelmatigheid vertoonde, het derden
beslag zelf geen kennelijke feitelijkheid opleverde en niet was opgeheven bij een aan 
de derde-beslagene betekende beschikking, laatstgenoemde zich van elke betaling diende 
te onthouden en de gelden diende te blokkeren tot een eventuele opheffing; dat de voor
waarden voor de toepassing van artikel1451 van het Gerechtelijk Wetboek te de
zen vervuld zijn; dat de beslagrechter, krachtens artikel1451 van het Gerechtelijk Wet
hoek, de derde-beslagene die het geld uit handen heeft gegeven kan veroordelen om 
aan de beslaglegger de geldsommen te betalen waarop laatstgenoemde beslag had kun
nen leggen ingevolge het bewarend beslag van 8 augustus 1991; dat de schuldvor
dering van (verweerster) in het passiefvan de failliete boedel van de b.v.b.a. Sarme
tal (het voormalige Supemet) is opgenomen tot beloop van 7.118.847 frank; dat de 
curator (verweerster) heeft gewaarschuwd dat 'de gewone schuldeisers geen enkele kans 
hebben om hun deel te krijgen (cf. schrijven van Mr. G. van 24 september 1993); dat 
bijgevolg de schuldvordering van (verweerster) zeker, vaststaand en opeisbaar is en 
dat haar oorspronkelijke vordering in haar geheel dient te worden toegewezen tot be
loop van 5.853.220 frank, 

terwijl, eerste onderdeel, krachtens artikel 1413 van het Gerechtelijk Wetboek, ie
dere schuldeiser in spoedeisende gevallen aan de rechter toelating kan vragen om op 
de voor beslag vatbare goederen van zijn schuldenaar bewarend beslag te leggen; de 
artikelen 144 7 en 1448 van dat wet hoek bepalen dat de rechter, ongeacht of er al dan 
niet een titel voorhanden is, op verzoekschrift, het derdenbeslag kan toestaan en dat 
de desbetreffende beschikking, op straffe van nietigheid, de bedragen moet opgeven 
waarvoor het beslag wordt toegestaan; wanneer onregelmatig bewarend beslag on
der derden wordt gelegd op grond van een onderhands stuk in de zin van artikel1445 
van het Gerechtelijk Wetboek, de beslagleggende schuldeiser gerechtigd is om de beslag
rechter - bij wege van een tegenvordering - tijdens het geding tot ophe:ffing van dat 
onregelmatig beslag te verzoeken een toelating te vragen, om de gebreken van het on
derhandse stuk te verhelpen; een dergelijke toelating, overeenkomstig onder meer de 
artikelen 24, 1413, 1447, 1448 en 1451 van het Gerechtelijk Wetboek, enkel gezag van 
gewijsde kan hebben vanaf de uitspraak en, mits de wettelijke vor.mvereisten wor
den herhaald, aileen voor de toekomst uitwerking kan hebben - meer bepaald wat 
de blokkering van het vermogen betreft, mits de bij de wet voorgeschreven rechts
vormen worden herhaald; het derden-beslag, dat op een dergelijk vonnis gegrond is, 
met toepassing van dezelfde bepalingen het vermogen van de beslagen schuldenaar 
treft in de staat waarin het zich op dat ogenblik bevindt; een dergelijk vonnis een eer
ste onregelmatig beslag niet met terugwerkende kracht kan geldigverklaren; het ar-
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rest, nate hebben vastgesteld, enerzijds, dat de litigieuze facturen die tot grand
slag dienen voor het derden-beslag van 8 augustus 1991, niet het bij artikel1445 van 
het Gerechtelijk Wetboek vereiste onderhandse stuk opleverden en, anderzijds, dat het 
vonnis van 26 september 1991, waarbij de gebreken van dat stuk werden gedekt, ver
weerster verlofheeft verleend om in handen van eiseres bewarend beslag onder der
den te leggen, zoals eiseres in haar conclusie uiteenzette, had moeten beslissen dat 
de continui:teit was verbroken, met andere woorden dat er discontinui:teit was, zo
dat de vrijmaking van de gelden, die gebeurde op 3 oktober 1991, dus na de door de 
beslagrechter gedane vaststelling dat het eerste beslag onregelmatig was en voor het 
tweede derdenbeslag van 23 oktober 1991, waartoe het vonnis verlofhad verleend, vol
komen regelmatig was, en derhalve het beroepen vonnis had moeten wijzigen; het ar
rest bijgevolg, nu het aan het onregelmatig verklaarde derdenbeslag van 8 augus
tus 1991 gevolgen had verbonden, wat de blokkering van de gelden betreft, en nu het 
derhalve dat beslag ingevolge het vonnis van 25 september 1991- zij het noodge
dwongen - met terugwerkende kracht geldig verklaard had, de in het middel ver
melde bepalingen, met uitzondering van artikel149 van de op 14 februari 1994 ge
coordineerde Grondwet heeft geschonden alsook, bijgevolg artikel1451 van het 
Gerechtelijk Wetboek; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat : - 1. ver

weerster op 8 augustus 1991 bewarend beslag onder derden heeft gelegd in 
handen van eiseres - 2. de beslagen schuldenaar, die een rekening had in 
de boekhouding van eiseres, de beslagrechter verzocht heeft om opheffing van 
dat beslag, terwijl verweerster, bij wege van een tegenvordering, gevraagd 
heeft om bewarend beslag te mogen leggen onder derden - 3. de beslag
rechter bij vonnis van 26 september 1991 de vorderingen ontvankelijk heeft 
verklaard en verweerster het gevraagde verlof heeft verleend; 

Overwegende dat artike11451 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, 
vanaf de ontvangst van de akte houdende derdenbeslag, de derde-beslagene 
de sommen of zaken die het voorwerp zijn van het beslag niet meer uit han
den mag geven, op stra:ffe van gewoon schuldenaar te worden verklaard voor 
de oorzaken van het beslag, onverminderd vergoeding ten aanzien van de par
tij, indien daartoe grond bestaat; 

Dat uit die bepaling volgt dat het bewarend derdenbeslag tot gevolg heeft 
dat de derde-beslagene zich niet meer mag ontdoen van het geheel van de 
door hem aan de beslagene verschuldigde geldsommen en dat het hem ver
boden is enige betaling te verrichten; 

Overwegende dat het arrest beslist dat ( ... ) er moet worden vastgesteld dat 
de continui:teit nooit is verbroken - omtrent het bewarend derden-beslag van 
8 augustus 1991 is er aan de derde-beslagene nooit een uitvoerbare rech
terlijke beslissing tot opheffing betekend - zodat het uitgesloten is dat voor-

1 noemd derdenbeslag ten aanzien van de derde-beslagene 'met terugwer
kende kracht zou zijn geldigverklaard'; dat derhalve, aangezien het exploot 
van het op 8 augustus 1991 gelegde derdenbeslag geen enkele onregelma
tigheid vertoonde, het derdenbeslag zelf geen kennelijke feitelijkheid ople
verde en niet was opgeheven bij een aan de derde-beslagene betekende be
schikking, laatstgenoemde zich van elke betaling diende te onthouden en de 
gelden diende te blokkeren tot een eventuele opheffing"; 

Dat het arrest aldus de besl188Tiig;aarbijaall.:het litigieuze derden
beslag het gevolg wordt verbonden dat het vermogen wordt geblokkeerd,~QD-7 
.cl.~r.dal'l,!OII1_!;~_:r;t1gvyer]sende kracl:tt __ te verlenen aan het door de beslag
iechter op 26 september 1991 verleende verlof, naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 
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Over het tweede middel: schending van de artikelen 1317, 1319, 1320, 1322, 1349, 
1350, 1352, 1353 van het Burgerlijk Wetboek, 1122, 1124, 1413, 1414, 1415, 1420 en 
1447 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest aile beschikkingen van het beroepen vonnis bevestigt, met als enige 
verbetering dat (eiseres) jegens (verweerster) veroordeeld wordt tot betaling van het 
bedrag van 5.853.220 frank, verhoogd met de intrest en de kosten, op grond dat "er 
dient te worden gepreciseerd dat (verweerster) op 8 augustus 1991 ten laste van de 
schuldenaar, de thans failliete b.v.b.a. Supernet, in handen van (eiseres) bewarend be
slag onder derden heeft gelegd tot zekerheid van een schuldvordering van meer dan 
zes miljoen frank, maar dat de beslagrechter te Doornik- bij de uitspraak over het 
derdenverzet van de beslagen schuldenaar - bij vonnis van 26 september 1991 heeft 
beslist dat de litigieuze facturen die tot grondslag dienden voor dat bewarend derden
beslag, door de b.v.b.a. Supernet binnen een redelijke termijn waren betwist en dat 
zij derhalve niet het de bij artikel1445 van het Gerechtelijk Wetboek vereiste on
derhandse stuk opleverden dat het vonnis van 26 september 1991 evenwel, ten
einde 'de gebreken van dat stuk te verhelpen (cf. G. de Laval, "La saisie-arret", nr. 99, 
p. 151 in fine),- zonder daarom het derdenbeslag van 8 augustus 1991 op te hef
fen- (verweerster) verlofheeft verleend 'om in handen van (eiseres) bewarend be
slag onder derden te leggen op alle sommen en zaken die laatstgenoemde aan eise
res, de b.v.b.a. Supernet, verschuldigd is of zal zijn, tot zekerheid van het bedrag van 
5.853.220 frank'; dat (verweerster) op 23 oktober 1991 een tweede maal bewarend be
slag onder derden heeft gelegd op grond van de haar bij vonnis van 26 september 1991 
verleende toelating; dat de in artikel1452 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde ver
klaringen van (eiseres) gewag maakten van de bezittingen en waarden die zij onder 
zich hield voor de b.v.b.a. Supernet, namelijk 9.387.831 frank op 13 augustus 1991 en 
2.074.605 frank op 4 november 1991, met de precisering, wat laatstgenoemd bedrag 
betreft, dat ''het hier het creditsaldo betreft van een rekening waarop geld was ge
stort ten voordele van het Credit Professioneel du Hainaut"; dat uit de geding
inleidende akte van 30 december 1991 blijkt dat de- op artikel1451 van het Ge
rechtelijk Wetboek- gegronde oorspronkelijke vordering van verweerster ertoe strekt 
dat de partij, thans (eiseres), in haar hoedanigheid van derde-beslagene, gewoon schul
denaar zou worden verklaard voor de oorzaken van het op 8 augustus 1991 (en niet 
op 23 oktober 1991), op verzoek van (verweerster), in haar handen gelegde bewa
rend derden-beslag, en dat zij zou worden veroordeeld om aan verweerster het be
drag van 5.853.220 frank of, op zijn minst, het bedrag van 3.000.000 frank te beta
len, met zekerheidstelling voor het overschot, namelijk 2.853.220 frank; dat (eiseres), 
blijkens haar verklaringen, aan de b.v.b.a. Supernet een bedrag van 7.350.000 frank 
heeft overgemaakt op 3 oktober 1991, dat is de dag waarop haar klant haar op de hoogte 
had gebracht van het vonnis van 26 september 1991; dat zij betoogt daarvoor de toe
stemming te hebben gekregen en dat een weigering harerzijds fout zou zijn ge
weest; dat zij zich voor het hof (van beroep) niet uitlaat over de wijze waarop zij er pre
cies toe gekomen is om dat geld uit handen te geven, en dat zij betoogt dat zij zich nog 
voor de beslissing van 26 september 1991 van dat geld had kunnen ontdoen; dat de 
eerste rechter de oorspronkelijke vordering op goede gronden heeft toegewezen, voor
namelijk op grond van de overweging dat (eiseres) het op 8 augustus 1991 door (ver
weerster) in haar handen gelegde bewarend derden-beslag redelijkerwijs niet als een 
kennelijke feitelijkheid kon beschouwen en dat zij dus geen verlof had gekregen om 
zich van dat geld te ontdoen; dat het immers voldoende is het uitvoerig gemoti
veerde vonnis van 26 september 1991 van de beslagrechter te lezen om zich ervan te 
vergewissen dat de aanvaarding van de litigieuze facturen door de b.v.b.a. Supernet 
een pertinente kwestie was waarvan de - door de partijen ernstig betwiste - op
lossing afhing van de interpretatie die moest worden gegeven aan een op 12 juli 1991 
door de beslagen schuldenaar aan de beslagleggende schuldeiser verzonden fax
bericht dat aldan niet kon worden begrepen als een 'afstand' van de betwisting van 
de facturen, die de beslagen schuldenaar in zijn schrijven van 11 juli 1991 aan (ver
weerster) had uitgereikt; dat derhalve de beslissing - die werd gewezen na afloop van 
een op tegenspraak gevoerd geding - namelijk dat voornoemde facturen niet het bij 
artikel1445 van het Gerechtelijk Wetboek vereiste onderhandse stuk opleverden
nog niet vaststond voor 26 september 1991 en door (eiseres) geenszins als zeker kon 
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worden beschouwd, ook al toonde zij wat dat betreft aan dat zij op de hoogte was van 
het standpunt van haar klant Supernet; dat (eiseres) in het geval dat zij van de op 26 
september 1991 gewezen beslissing van de beslagrechter te Doornik op de hoogte zou 
zijn geweest, alvorens zich van haar geld te ontdoen - wat zij niet aantoont - toch 
moest weten dat het vonnis uitdrukkelijk aangaf dat het geschil enkelliep over het 
bedrag van 292.235 frank, BTW inbegrepen, en dat de litigieuze schuldvordering tot 
beloop van het bedrag van 5.853.220 frank voldeed aan de vereisten van een ze
kere, vaststaande en opeisbare schuldvordering; dat er voor het overige moet wor
den vastgesteld dat de continui:teit nooit is verbroken- omtrent het bewarend derden
beslag van 8 augustus 1991 is er aan de derde-beslagene nooit een uitvoerbare 
rechterlijke beslissing tot ophe:ffing betekend - zodat het uitgesloten is dat voor
noemd derdenbeslag 'met terugwerkende kracht geldig zou zijn verklaard' ten aan
zien van de derde-beslagene; dat derhalve, aangezien het exploot van het op 8 au
gustus 1991 gelegde bewarend derdenbeslag geen enkele onregelmatigheid vertoonde, 
het derdenbeslag zelf geen kennelijke feitelijkheid opleverde en niet was opgeheven 
bij een aan de derde-beslagene betekende beschikking, laatstgenoemde zich van elke 
betaling diende te onthouden en de gelden diende te blokkeren tot een eventuele op
he:ffing; dat de voorwaarden voor de toepassing van artikel 1451 van het Gerechte
lijk Wetboek te dezen vervuld zijn; dat de beslagrechter, krachtens artikell451 van 
het Gerechtelijk Wetboek, de derde-beslagene die het geld uit handen heeft gege
ven, kan veroordelen om aan de beslaglegger de geldsommen te betalen waarop laatst
genoemde beslag had kunnen leggen ingevolge het bewarend beslag van 8 augus
tus 1991; dat de schuldvordering van (verweerster) in het passiefvan de failliete boedel 
van de b.v.b.a. Sarmetal (het voormalige Supernet) is opgenomen tot beloop van 
7.118,847 frank; dat de curator (verweerster) heeft gewaarschuwd dat 'de gewone 
schuldeisers geen enkele kans hebben om hun deel te krijgen' (cf. schrijven van 
Mr. G. van 24 september 1993); dat bijgevolg de schuldvordering van (verweerster) ze
ker, vaststaand en opeisbaar is en dat haar oorspronkelijke vordering in haar ge
heel dient te worden toegewezen tot beloop van 5.853.220 frank", 

terwijl, eerste onderdeel, de beslagrechter te Doornik, bij wie door de b.v.b.a. Super
net een vordering tot ophe:ffing van het beslag was ingesteld wegens onregelmatig
heid van de titel op grond waarvan op 8 augustus 1991 bewarend beslag onder der
den was gelegd, in zijn vonnis van 26 september 1991 met betrekking "tot de titel 
waarop het beslag gegrond is" had beslist dat "de litigieuze facturen derhalve niet het 
bij artikel 1445 van het Gerechtelijk Wetboek vereiste stuk opleverden; voor
noemde rechter bijgevolg heeft nagegaan of hij verweerster het door haar bij wege van 
terugvordering gevraagde verlof tot beslaglegging kon verlenen; voornoemde beslag
rechter, na de hoofd- en tegenvordering ontvankelijk te hebben verklaard, "(ver
weerster) verlofverleent om in handen van (eiseres) bewarend beslag onder derden 
te leggen op alle sommen en zaken die laatstgenoemde aan de (. .. ) b.v.b.a. Supernet 
verschuldigd is of zal zijn, tot zekerheid van het bedrag van 5.853.220 frank"; het ar
rest dat vonnis van de beslagrechter te Doornik van 26 september 1991 verkeerd in
terpreteert en de bewijskracht ervan miskent waar het beslist" dat (eiseres), in het 
geval dat zij van de beslissing van 26 september 1991 van de beslagrechter te Door
nik op de hoogte was, alvorens zich van haar geld te ontdoen - wat zij niet aan
toont - toch moest weten dat het vonnis uitdrukkelijk aangaf dat het geschil enkel 
liep over het bedrag van 292.235 frank, BTW inbegrepen, en dat de litigieuze schuld
vordering tot beloop van een bedrag van 5.853.220 frank voldeed aan de vereisten van 
een zekere, opeisbare en vaststaande schuldvordering; er voor het overige moet wor
den vastgesteld dat de continuiteit nooit is verbroken- omtrent het bewarend derden
beslag van 8 augustus 1991 is er aan de derde-beslagene nooit een uitvoerbare rech
terlijke beslissing tot opheffing betekend- zodat het uitgesloten is dat voornoemd 
derdenbeslag 'met terugwerkende kracht geldig zou zijn verklaard' ten aanzien van 
de derde-beslagene; derhalve, aangezien het exploot van het op 8 augustus 1991 ge
legde bewarend derdenbeslag geen enkele onregelmatigheid vertoonde, het derden
beslag zelf geen kennelijke feitelijklleid opleverde en niet was opgeheven bij een aan 
de derde-beslagene betekende beschikking, laatstgenoemde zich van elke betaling diende 
te onthouden en de gelden diende te blokkeren tot een eventuele ophe:ffing; de voor
waarden voor de toepassing van artikel1451 van het Gerechtelijk Wetboek te de
zen vervuld zijn"; dat arrest aan het vonnis van 26 september 1991 waarin wordt be
slist dat "de litigieuze facturen" niet het bij artikel1445 van het Gerechtelijk Wetboek 
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vereiste stuk opleverden en waarin, na een volledig onderzoek van de wettelijke ver
eisten, een bewarend beslag onder derden werd gelegd tot zekerheid van 5.853.220 
frank, een draagwijdte verleent die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan; een 
dergelijk verlofvoor het totale bedrag, na de vaststelling van de onregelmatigheid van 
het stuk, immers noodzakelijkerwijs neerkwam op de opheffing van het aangevoch
ten beslag, wat een verloftot beslaglegging wettigde, niet op het zogezegd betwiste be
drag van 292.235 frank, maar op het totale gevorderde bedrag; namelijk 5.853.220 frank; 
het arrest bijgevolg de bewijskracht van het op 26 september 1991 door de beslag
rechter te Doornik gewezen vonnis miskent (schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, het op 26 september 1991 door de beslagrechter te Doornik ge
wezen vonnis op de hoofdvordering tot opheffing van het derdenbeslag van 8 augus
tus 1991 beslist dat "de" facturen niet het onderhandse stuk opleverden in de zin van 
artikel 1445 van het Gerechtelijk Wetboek en, op de tegenvordering waarbij ver
weerster verlofvroeg om beslag te mogen leggen, het bewarend derdenbeslag "toe
staat" tot beloop van een bedrag van 5.853.220 frank; dat vonnis aldus impliciet doch 
onmiskenbaar het litigieuze bewarend beslag onder derden ophief; zulks de reden is 
waarom het verlof tot beslaglegging, dat was verleend in het kader van de behande
ling van de tegenvordering, betrekking geldt voor het gehele, door verweerster ge
vorderde bedrag, namelijk 5.853.220 frank; dat vonnis alleen gezag van gewijsde be
zat tussen de partijen (art. 23 en 24 van het Gerechtelijk Wetboek); het evenwel 
eveneens wettelijke bewijswaarde bezat ten aanzien van derden, onder wie eiseres in 
haar hoedanigheid van derde-beslagene; eiseres wegens die wettelijke bewijs
waarde de litigieuze betaling moest of op zijn minst mocht verrichten; het arrest bij
gevolg, nu het beslist dat ''het vonnis uitdrukkelijk aangaf dat het geschil alleen liep 
over het bedrag van 292.235 frank", dat "er dient te worden vastgesteld dat de con
tinui:teit nooit is verbroken, daar er omtrent het bewarend derden-beslag van 8 mei 
1991 nooit een uitvoerbare beschikking tot opheffing was geweest" en dat ''het ex
ploot van het op 8 augustus 1991 gelegde bewarend derden-beslag geen enkele on
regelmatigheid vertoonde" en, nu het daaruit afleidt dat eiseres "de gelden diende te 
blokkeren tot een eventuele opheffing", de verbindende kracht van het op 26 septem
ber 1991 door de beslagrechter te Doornik gewezen vonnis miskent (schending van de 
artikelen 1317, 1319, 1320, 1322, 1349, 1350, 1352, 1353 van het Burgerlijk wet
hoek, 1122, 1124, 1413, 1414, 1415, 1420 en 1447 van het Gerechtelijk Wetboek val
gens welke een vonnis en meer bepaald een vonnis betreffende een bewarend derden
beslag verbindende kracht bezit) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel aan het arrest niet verwijt dat het heeft 

beslist dat het vonnis van 26 september 1991 een vermelding bevat die er 
niet in staat of dat het geen vermelding bevat die er wel in staat, maar en
kel dat het de juiste draagwijdte van dat vonnis miskent; 

Dat een dergelijk middel niet de miskenning van de bewijskracht van de 
akten aanvoert; 

Dat het onderdeel niet ontvankelijk is; 
Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest vaststelt dat het vonnis van 26 september 1991 

het derdenbeslag van 8 augustus 1991 niet opheft; 
Overwegende dat artikel1445, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek be

paalt dat iedere schuldeiser, op grond van authentieke of onderhandse ge
schriften, bij gerechtsdeurwaarder, onder een derde, bewarend beslag kan 
leggen op de bedragen of zaken die deze aan zijn schuldenaar verschul
digd is; 

Dat, krachtens artikel1420 van dat wetboek, de beslagene in een derge
lijk geval de beslaglegger voor de beslagrechter kan dagvaarden teneinde de 
opheffing van het beslag te doen gelasten; 
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Overwegende dat de beslagrechter die de vordering tot ophe:ffing wil toe
wijzen, de ophe:ffing uitdrukkelijk moet uitspreken; dater in de regel geen 
impliciete ophe:ffing bestaat waardoor de derde-beslagene opnieuw zou kun
nen beschikken over de schuldvordering waarop derdenbeslag is gelegd; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het eiseres ge
woon schuldenaar verklaart van de oorzaken van het beslag en uitspraak doet 
over de kosten; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van het 
arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de 
feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Be
roep te Brussel. 

28 oktober 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Verheyden, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Simont. 

Nr. 578 

1 e KAMER - 26 oktober 2000 

1 o CASSATIEBEROEP- BUGERLIJJKE ZAKEN- TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN BE
TEKENING- DUUR, BEGIN EN EINDE- BEGIN- EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT VAN 
DE BESLISSING- BETEKENING. 

2° BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN- ALGEMEEN- BETEKENING- BE

GRIP. 

1 o Aangezien de artt. 1386 en 1495 Ger. W. specifiek betrekking hebben op de tenuit
voerlegging, doet de betekening van een eensluidend verklaard afschrift van de be
slissing in plaats van de betekening van een afschrift van de uitgifte van de beslis
sing, de termijn van cassatieberoep ingaan. (Art. 1073, eerste lid, Ger.W.) 

2° Onder betekening, in de zin van het Ger. W. moet worden verstaan de afgifte, bij 
deurwaardersexploot, van een eensluidend afschrift van de akte die de gerechts
deurwaarder moet betekenen.(Art. 32, 1°, Ger.W.) 

(B ... T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.98.0538.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 24 oktober 1994 gewe
zen door het Hof van Beroep te Luik; 

Over het door het openbaar ministerie opgeworpen middel van niet
ontvankelijkheid van de voorziening waa:rvan kennis gegeven is overeen
komstig artikel 1097 van het Gerechtelijk Wetboek : de voorziening is laat
tijdig ingesteld; 
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Overwegende dat, krachtens artikel 1073, eerste lid, van het Gerechte
lijk Wetboek, de termijn om zich in cassatie te voorzien, in de regel, drie maan
den bedraagt te rekenen van de dag van de betekening van de bestreden be
slissing; 

Dat, luidens artikel 32, 1 a, van het Gerechtelijk Wetboek, onder beteke
ning in de zin van dat wetboek moet worden verstaan de afgifte van een af
schrift van de akte bij deurwaardersexploot; 

Dat die bepaling vereist dat het door de gerechtsdeurwaarder afgegeven 
afschrift overeenkomt met de akte die hij moet betekenen; 

Overwegende dat uit het origineel van het betekeningsexploot van 16 no
vember 1994 blijkt dat de gerechtsdeurwaarder een afschrift van een eens
luidend verklaard afschrift van het arrest en niet een afschrift van de uit
gifte ervan heeft achtergelaten; 

Dat de verkeerde vermelding in de akte als zou een afschrift van de uit
gifte van het arrest zijn afgegeven, geen invloed heeft op de regelmatig
heid van de betekening; 

Overwegende dat de betekening van een eensluidend verklaard af
schrift van het arrest de termijn om cassatieberoep in te stellen, heeft doen 
ingaan; dat, om die termijn te doen ingaan, de betekening van een uitgifte 
van dat arrest niet vereist was, nu de artikelen 1386 en 1495 van het Ge
rechtelijk Wetboek specifiek betrekking hebben op de tenuitvoerlegging; 

Overwegende dat bijgevolg het cassatieberoep, dat op 9 december 1998 is 
ingesteld tegen het op 16 november 1994 regelmatig betekende arrest, laat
tijdig is; 

Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is; 

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

26 oktober 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Verheyden, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Mathieu - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Draps. 

Nr. 579 

1 e KAMER - 26 oktober 2000 

FAlLLISSEMENT, FAlLLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJKAKKOORD 
- ALLERLEI - SCHULD VAN DE BOEDEL - BEGRIP. 

De verplichting om de verkeersbelasting te betalen voor een voertuig dat tot de fail
liete vennootschap behoort, is een schuld van de boedel, aangezien het voertuig waar
van de gefailleerde eigenaar was door de belastingwet vermoed wordt in gebruik ge
bleven te zijn, zolang de inschrijving ervan bij de Dienst van het Wegverkeer niet was 
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geschrapt (1). (Artt. 8 en 9 Hypotheekwet; art. 184 Vennootschappenwet; artt. 451 
en 561 W.K.h; Algemen rechtsbeginsel van de gelijkheid van de schuldeisers; art. 
36ter, § 1, W.I.G.B.) 

(J ... T. BELASTINGONTVANGER TE OTTIGNIES) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.99.0324.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 16 februari 1999 gewe
zen door het Hof van Beroep te Brussel; 

Over het middel : schending van de artikelen 8, 9 van de Hypotheekwet van 16 de
cember 1851, 184 van de gecoiirdineerde wetten op de handelsvennootschappen, 451, 
561 van de wet van 18 april 1851 op het faillissement, de bankbreuk en de opschor
ting van betaling, vervat in boek III van het Wetboek van Koophandel, v66r de op
heffing ervan bij artikel149 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997, 46 en 99 
van die wet van 8 augustus 1997 en miskenning van het daarin neergelegde alge
meen beginsel volgens hetwelk de schuldeisers in geval van samenloop op voet van 
gelijkheid staan, 

doordat het arrest voor recht zegt dat de schuldvordering van verweerder, die be
trekking heeft op de verkeersbelasting voor de jaren 1992 en 1993, een schuld van de 
boedel is, op grond dat "uit hoofde van een onweerlegbaar vermoeden moet worden aan
genomen dat het voertuig in verkeer is en dat de belasting verschuldigd is zolang het 
voertuig staat ingeschreven in het register van de Dienst Wegverkeer; () dat de ana
logie tussen de verkeersbelasting en de onroerende voorheffing in het geval dat de cu
rator geen inkomsten haalt uit een voertuig of uit een gebouw dat tot de boedel be
hoort, berust op het begrip beheer van de boedel; dat het de curator immers vrij staat 
het goed al dan niet te verkopen, er al dan niet winst mee te maken, de nummer
plaat al dan niet terug te geven of de verlaging van de onroerende voorheffing al dan 
niet te vragen; dat die handelingen betrekking hebben op het beheer van een goed en 
kunnen worden gelijkgesteld met het genot van een goed na het faillissement; dat er 
te dezen in het vermoeden van het genot van een voertuig dat ingeschreven blijft geen 
onderscheid dient te worden gemaakt, naargelang de curator beslist dat voertuig om 
daaraan eigen redenen al dan niet te gebruiken; dat zodanig vermoeden niet aileen 
geldt voor de curator, maar voor eenieder die een autovoertuig beheert"; 

terwijl in de artikelen 8 en 9 van de hypotheekwet, 184 van de gecoiirdineerde wet
ten op de handelsvennootschappen, 451 en 561 van de wet van 18 april1851, 46 en 
99 van de wet van 8 augustus 1997 het beginsel van de gelijkheid van de schuld
eisers is neergelegd; zowel artikel561 van de wet van 18 april1851 als artikel99 van 
de wet van 8 augustus 1997 bepalen dat het actief wordt verdeeld op de daarin be
paalde wijze, na aftrek onder meer van de kosten en uitgaven voor het beheer van de 
failliete boedel; een schuld, met toepassing van die wetsbepalingen, niet ten laste van 
de boedel mag vallen, tenzij de curator qualitate qua verbintenissen heeft aange
gaan met het oog op het beheer van voornoemde boedel, onder meer door de handels
werkzaamheid van de gefailleerde voort te zetten, de door laatstgenoemde gesloten over
eenkomsten uit te voeren of nog, door de roerende of onroerende goederen ervan te 

(1) Het tevergeefs bestreden arrest beslist dat de belastingschuld van de failliete vennoot
schap, bestaande in de over twee aanslagjaren verschuldigde verkeersbelasting voor een tot die 
failliete vennootschap behorend voertuig, een schuld van de boedel (die door de curator aan de 
schuldeisers moet worden betaald voor elke verdeling), en geen schuld in de boedel is (die aan de 
wet van de pondspondsgewijze verdeling onderworpen is); i.v.m. het begrip schuld van de hoe
del, zie Cass., 16 juni 1988, A.R. 8075-8136-8209, nr. 642, en 30 maart 1995, A.R. C.94.0223.F, nr. 
178; i.v.m. het onweerlegbaar vermoeden van gebruik van een voertuig dat ingeschreven is ge
bleven bij de Dienst van het Wegverkeer, zie Cass., 21 nov. 1997, A.R. F.96.0129.F, nr. 495). 
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gebruiken met het oog op het passend beheer van de failliete boedel; de boedel ai
leen in dergelijke omstandigheden dienovereenkomstig gebonden is door de dien
overeenkomstige verbintenissen die uit dat beheer voortvloeien en de schulden die erop 
rusten moet dragen; de schuldvordering van verweerder te dezen geen verband houdt 
met een door eiser met het oog op het beheer van de boedel aangegane verbintenis, 
maar met de toepassing van de artikelen 3, 4 en 36ter, § 2, van het Wetboek van de 
met de Inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, dat is gecoiirdineerd bij het 
koninklijk besluit van 23 november 1995 houdende codificatie van de wetsbepalin
gen betre:ffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, op grond 
waarvan de belasting verschuldigd is zolang het voertuig ingeschreven is in het re
gister van de Dienst Wegverkeer; het arrest, nu het beslist dat er geen onderscheid 
dient te worden gemaakt, naargelang de curator met betrekking tot het voertuig al 
dan niet bindende handelingen heeft verricht met het oog op het beheer van de hoe
del, derhalve de in het middel aangegeven wetsbepalingen schendt : 

Over het overige gedeelte van het middel : 

Overwegende dat het geschilloopt over de vraag of de verplichting om de 
verkeersbelasting te betalen voor een voertuig dat tot de failliete vennoot
schap behoort, al dan niet een schuld van de boedel is; 

Overwegende dat in de artikelen 8 en 9 van de Hypotheekwet, 184 van de 
gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen, 451 en 561 van het 
Wetboek van Koophandel het beginsel van de gelijkheid van de schuld
eisers is neergelegd; 

Dat bovengenoemd artikel 561 bepaalt dat het actief op de daarin be
paalde wijze wordt verdeeld, na aftrek onder meer van de kosten en uitga
ven voor het beheer van de failliete boedel; 

Dat, op grond van die wetsbepalingen, een schuld aileen ten laste van de 
boedel kan vallen wanneer de curator qualitate qua verbintenissen heeft aan
gegaan met het oog op het beheer van die boedel, onder meer door de handels
werkzaamheden van de gefailleerde voort te zetten, de door laatstge
noemde gesloten overeenkomsten uit te voeren of nog, door de roerende of 
onroerende goederen ervan te gebruiken met het oog op het passend be
heer van de failliete boedel; dat de boedel aileen in dergelijke omstandig
heden dienovereenkomstig gebonden is door de verbintenissen die met dat 
beheer verband houden en de schulden die erop rusten, moet dragen; 

Overwegende dat artikel 36ter, § 1, van het Wetboek van de met de In
komstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen bepaalt dat de in artikel 36bis 
bedoelde voertuigen worden vermoed op de openbare weg te worden ge
bruikt, zolang zij worden of moeten worden ingeschreven in het register van 
de Dienst Wegverkeer; dat die wetsbepaling een onweerlegbaar vermoe
den invoert dat het voertuig op de openbare weg wordt gebruikt; 

Dat hieruit volgt dat het voertuig waarvan de gefailleerde eigenares was, 
vermoed wordt in gebruik te zijn gebleven, zolang de inschrijving ervan bij 
de Dienst Wegverkeer niet was geschrapt; dat het, gelet op dat onweerleg
baar vermoeden van gebruik, niet terzake doet dat de curator het voertuig 
niet heeft kunnen gebruiken; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, verwerpt de voorziening, veroordeelt eiser in de kos
ten. 
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26 oktober 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Verheyden, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Draps, T'Kint. 

Nr. 580 

1 e KAMER - 26 oktober 2000 

OVEREENKOMST- VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING)- SCHADE- MATERIELE 
SCHADE - BEOORDELINGSVRIJHEID- RAMING EX AEQUO ET BONO - WETTIGHEID- VOOR
WAARDEN. 

Naar recht verantwoord is de beslissing waarbij de rechter op grond van feitelijke over
wegingen oordeelde dat nauwkeurige gegevens om de schade te ramen, ontbraken en 
die schade derhalve ex aequo et bono raamt (1). (Artt. 1142, 1146, 1147 en 1149 B.W.) 

(BANK BRUSSEL LAMBERT N.V. T. BEURS VAN BRUSSEL N.V. E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.99.0444.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 mei 1999 gewezen door 
het Hof van Beroep te Brussel; 

Over het tweede middel: schending van de artikelen 1142, 1146, 1147, 1149 van het 
Burgerlijk Wetboek en 149 van de gecoordineerde Grondwet, 

doordat het arrest, na te hebben overwogen dat eiseres rechtsmisbruik had be
gaan door de aan verweerster toegestane kredietopeningen op te zeggen, bij de uit
spraak over de door verweerster ten gevolge van dat rechtsmisbruik geleden schade, 
haar vordering thans gegrond verklaart tot beloop van het bedrag van 15.573.031 frank, 
op grond dat "indien de bank van haar recht geen misbruik zou hebben gemaakt, zo
als ze gedaan heeft, de zowel aan de reputatie van de (verweerders) als aan de pro
jecten van (verweerster) toegebrachte schade niet zou ontstaan zijn op de wijze waarop 
dat is gebeurd; dat sommige schadeposten in rechtstreeks oorzakelijk verband staan 
met de verwaarloosde staat waarin de onroerende goederen zich bevonden, en naar 
behoren met stukken worden gestaafd; (. .. ) dat het derhalve billijk lijkt aan (ver
weerster) de kosten toe te kennen voor het bouwvallige afdak (8.915 frank), de be
lasting op de twee verwaarloosde panden (4.893.336 frank) en de waardeverminde
ring van die panden die, gelet op de waarde die ze bij benadering hadden in 1989 en 
gelet op het aantal verlopen jaren, te dezen op passende wijze en ex aequo et bono kan 
worden geraamd op 10.000.000 frank, dat maakt in totaal14.901.531 frank; dat het 
bedrag van 671.500 frank( ... ) eveneens moet worden terugbetaald", 

terwijl de rechter, overeenkomstig de artikelen 1142, 1146, 1147 en 1149 van het Bur
gerlijk Wetboek, de door wanprestatie veroorzaakte schade niet ex aequo et bono mag 
ramen, tenzij hij vaststelt dat, bij ontstentenis van gegevens, het juiste bedrag van de 
schade onmogelijk kan worden bepaald; het arrest, nu het te dezen de waardever
mindering van de panden van verweerster ex aequo et bono raamt op 10.000.000 frank, 

(1) Voor een toepassingsgeval hiervan inzake aansprakelijkheid buiten overeenkomst, zie Cass., 
9 okt. 1997, A.R. C.0158.N-C.95.0287.N, nr. 395. 
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zonder daarbij vast te stellen dat die schade onmogelijk op een andere wijze kon wor
den geraamd, de beslissing niet naar recht verantwoordt en de artikelen 1142, 1146, 
1147 en 1149 van het Burgerlijk Wetboek schendt; het arrest bovendien, nate heb
ben vastgesteld dat de schade naar behoren met stukken gestaafd wordt, de schade 
niet wettig ex aequo et bono kon ramen, tenzij het vaststelde dat de overgelegde stuk
ken niet in aanmerking konden worden genomen, wat het niet doet (schending van 
de artikelen 1142, 1146, 1147, 1149 van het Burgerlijk Wetboek en 149 van de ge
coordineerde Grondwet); het arrest althans, nu het vaststelt dat de schade naar be
horen met stukken wordt gestaafd, het Hof in de onmogelijkheid stelt na te gaan of 
de schade ten gevolge van de waardevermindering van de panden met die stukken was 
gestaafd, in welk geval het hofvan beroep de schade aileen ex aequo et bono mocht 
ramen als het vaststelde dat die stukken niet in aanmerking genomen konden wor
den, dan wel of dat niet zo was; het arrest derhalve niet naar recht is verantwoord 
(schending van de artikelen 1142, 1146, 1147 en 1149 van het Burgerlijk Wetboek) en 
evenmin regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel149 van de ge
coordineerde Grondwet) : 

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat de verweerders voor het hofvan beroep, ter vergoeding van de waar
devermindering van de litigieuze panden, een ex aequo et bono geraamd be
drag van tien miljoen frank hebben gevorderd en dat eiseres die wijze van 
schaderaming niet heeft betwist en evenmin gegevens heeft aangebracht die 
een andere wijze van schaderaming wettigden; 

Overwegende dat het hofvan beroep, op de gronden die het middel over
neemt en bekritiseert, heeft beslist dat het bedrag van sommige schade
posten die voor de verweerders verband hielden met de verwaarlozing van 
die panden, met stukken was gestaafd en dat zulks het geval was met de kos
ten voor het herstel van een bouwvallig afdak en met de betaling van de be
lasting op de verwaarloosde gebouwen, maar niet met de waardeverminde
ring ervan; 

Dat uit die feitelijke overwegingen volgt dat het hof van beroep van oor
deel was dat precieze gegevens voor de raming van laatstgenoemde schade 
ontbraken; 

Dat het arrest aldus de beslissing om de schade ex aequo et bono te ra
men, regelmatig met redenen omkleedt en naar recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

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

26 oktober 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Verheyden, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Storck- Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Simont. 

Nr. 581 

1 e KAMER - 26 oktober 2000 

CASSATIEMIDDELEN- ALGEMEEN- BEWIJSKRACHT VAN EEN AKTE- STUK ALS BIJ
LAGE- EENSLUIDENDVERKLARING- ONTVANKELIJKHEID. 
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Een middel afgeleid uit de miskenning van de bewijskracht van een akte is in bur
gerlijke zaken niet ontvankelijk, wanneer de akte niet in de bestreden beslissing is 
weergegeven en er slechts een enkel afschrift van die akte, dat door de advocaten die 
de partijen voor de bodemrechter hebben vertegenwoordigd niet eensluidend is ver
klaard, als bijlage bij het verzoekschrift is gevoegd (1). 

(LE GRENIER DE LA CHAPELLE B.V.B.A. T. D ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.99.0526.F) 

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

Gelet op het uittreksel uit het verzoekschrift in cassatie waarvan een eens
luidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht; 

Over het middel : 

Overwegende dat het middel het arrest verwijt dat het de brief van 29 juli 
1991, die door verweerder aan meester S. was gestuurd, op een wijze heeft 
uitgelegd die niet verenigbaar was met de bewoordingen ervan en dus de be
wijskracht van die brief heeft miskend; 

Overwegende dat genoemd stuk in de bestreden beslissing niet wordt weer
gegeven; dat het bij het verzoekschrift in cassatie is gevoegd, als een af
schrift dat niet eensluidend is verklaard door de advocaten die de partijen 
voor de bodemrechter hebben vertegenwoordigd; 

Dat het Hof geen acht mag slaan op een dergelijk afschrift; 

Dat het middel niet ontvankelijk is; 

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

26 oktober 2000 - 1 e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verheyden, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal - Advo
caat : mr. Mahieu. 

(1) In casu stond in de bijlagen bij de voorziening waarvan de bewijskracht zogezegd mis
kend was, namelijk een brief die verweerder aan een advocaat had gestuurd en de daarbij ge
voegde overeenkomst in twee exemplaren, onder de handtekening van de advocaat bij het Hofvan 
Cassatie, de vermelding dat het twee genummerde stukken uit het dossier van eiseres betrof die 
aangeduid waren in de inventaris bij haar appelconclusies en dat die stukken aan het hofvan be
roep waren voorgelegd; voor een ander geval waarin de regel wordt toegepast, zie Cass., 11 mei 
1998, A.R. C.97.0103.N, nr. 236; over de bevoegdheid van de griffier om een beslissing van zijn ge
recht eensluidend te verklaren, zie Cass., 11 maart 1994, A.R. 8150, nr. 116, en cone!. adv.-gen. du 
Jardin. 
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Nr. 582 

1 e KAMER - 26 oktober 2000 

WRAKING- ORDE VAN ADVOCATEN- TUCHTRAAD IN HOGER BEROEP- WRAKING VAN EEN 
LID- WRAKINGSGRONDEN - HOGE GRAAD VAN VIJANDSCHAP- BEG RIP. 

De stukken waaruit blijkt dat er een zekere spanning bestaat tussen een lid van de tucht
raad in hager beroep en verzoekster tot wraking naar aanleiding van het in staat van 
wijzen stellen van een zaak waarin zij als raadsman elkaars tegenstander waren voor 
de rechtbank van eerste aanleg, wijzen niet op een hoge graad van vijandschap, aan
gezien die reeds oude incidenten niet van die aard schijnen te zijn dat zij het oar
dee! van voornoemd lid zouden kunnen befnvloeden.(Art. 828, 11°, Ger.W.) 

(L ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.00.0572.F) 

RET HOF; - Gelet op de met redenen omklede en ondertekende akte, die 
op 5 oktober 2000 is neergelegd op de tuchtraad van de balies van het rechts
gebied van het Hofvan Beroep te Brussel, waarin eiseres verzoekt om de wra
king van meester N.L., die is opgeroepen om als assessor in die raad te ze
telen en moet kennisnemen van de tegen haar ingestelde tuchtvervolgingen; 

Gelet op de verklaring van 5 oktober 2000 van meester N.L., waarin deze 
zijn met redenen omklede weigering te kennen geeft om zich uit de zaak te 
onthouden; 

Overwegende dat eiseres aanvoert dat er thans een zaak hangende is voor 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, waarin meester N.L. optreedt 
als raadsman voor de tegenpartij van haar cliente en die raadsman "her
haaldelijk en ten onrechte ongegronde beschuldigingen tegen Chaar) heeft 
geuit", zodat zij voor een hoge graad van vijandschap tussen hen vreest; 

Overwegende dat uit de bij de akte tot wraking gevoegde stukken welis
waar blijkt dater bij het in staat van wijzen stellen van die zaak een ze
kere spanning tussen de raadslieden van de partijen bestond, maar dat die 
reeds oude incidenten niet van die aard schijnen te zijn dat zij het oordeel 
van meester L. kunnen bei:nvloeden, en, bijgevolg, niet wijzen op de in ar
tikel 828, 11 o, van het Gerechtelijk Wet hoek, bedoelde hoge graad van 
vijandschap die eiseres hieruit beweert af te leiden en waarop zij haar ver
zoek baseert; 

Om die redenen, verwerpt de wraking; wijst, op verzoek van de griffier, ge
rechtsdeurwaarders J.S., Waversesteenweg 1676, bus 1676, te 1050 Brus
sel, en 2° F.B., Keizerstraat 62, te Mechelen aan, om het arrest binnen vieren
twintig uren aan de partijen te betekenen; veroordeelt eiseres in de kosten. 

26 oktober 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Verheyden, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Storck- Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Hautekier. 
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Nr. 583 

1 e KAMER - 27 oktober 2000 

1° BORGTOCHT- NOG NIET BESTAANDE GEWAARBORGDE VERBINTENIS -ACCESSOIR KA
RAKTER VAN DE BORGTOCHT- GEVOLG. 

2° BORGTOCHT- TOEKOMSTIGE SCHULDVORDERING- BEPAALBAARHEID- BEGRIP. 

3° CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE ZAKEN- NIEUW MIDDEL- RECHTSREGEL VAN 
OPENBARE ORDE- VEREISTE FEITELIJKE GEGEVENS- GEEN VASTSTELLING- GEVOLG. 

1 o Uit het accessoir karakter van de borgtocht kan niet worden afgeleid dat de ge
waarborgde verbintenis reeds moet bestaan op het ogenblik dat de borgtocht wordt 
aangegaan (1). 

2° Aan het vereiste dat een borgtocht slechts tot zekerheid van toekomstige schuld
vorderingen mag worden verleend indien de gewaarborgde schuldvorderingen be
paald of bepaalbaar zijn, is voldaan als de overeenkomst de objectieve gegevens be
vat die toelaten het voorwerp van de verbintenis van de borg te bepalen wanneer hij 
door de schuldeiser wordt aangesproken (2). 

3° Wanneer de feitelijke gegevens die nodig zijn voor de beoordeling van het middel niet 
blijken uit de bestreden beslissing of uit de overige stukken waarop het Hof ver
mag acht te slaan, is het middel, ook al raakt het de openbare orde, nieuw en mits
dien niet ontvankelijk (3). 

(R ... E.A. T. GENERALE BANK N.V.) 

ARREST 

(A.R. C.98.0407.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 juni 1998 gewezen door 
het Hof van Beroep te Antwerpen; 

I. Inzoverre de voorziening ingesteld is door de eisers sub 3 en 4 : 
Overwegende dat de eisers, bij akte neergelegd ter griffie op 27 oktober 

2000, verklaard hebben afstand te doen van hun voorziening; 
II. Inzoverre de voorziening ingesteld is door de eisers sub 1 en 2 : 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 149 van de op 17 februari 1994 gecoordineerde bepa
lingen van de Grondwet, 6, 1108, 1128, 1129, 1134, 1320, 1320, 1322, 2011, 2013, 2015, 
2034 en 2036 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat de appelrechter in de bestreden beslissing het hoger beroep van eisers on
gegrond en de vordering van verweerster tegen eisers dienvolgens gegrond ver
klaart op grond van de volgende overwegingen : 

(1) DIRIX, E., en DE CoRTE, R., Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch privaatrecht, XII, 
Story-Scientia 1999, nr. 361; VAN QUJCKENBORNE, M., Borgtocht, in APR., Story-Scientia 1999, nr. 
186. 

(2) Zie Cass., 28 maart 1974, 833; DIRIX, E., en DE CoRTE, R., o.c., nrs. 361 en 393; VAN QUICKEN
BORNE, M., o.c., nr. 191. 

(3) Cass., 16 juni 1996, A.R. S.95.012l.F, nr. 312. 
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"(. .. ) dat (eisers) ten onrechte beweren dat de door hen gegeven borgstelling enkel 
zou gelden voor een op 15 januari 1993 aan BVBA Finck toegestaan krediet van 
5.100.000 BEF; 

Dat immers in de akten van borgstelling uitdrukkelijk bepaald werd dat (de ei
sers) ten belope van maximaal2.100.000 BEF (in hoofdsom) borg stonden " ... voor de 
betaling van alle bedragen van welke aard ook die B.V.B.A. Finck aan (verweerster) 
verschuldigd zal of zou kunnen zijn uit hoofde van alle bankverrichtingen met de bank 
gesloten ... "; 

Dat de omvang van de borgstelling (door de gestelde maximumgrens van 2.100.000 
BEF) duidelijk bepaald was en de omvang van de hoofdschuld nog niet moet vast
staan op het ogenblik van de borgstelling; 

Dat deze borgstellingen dan ook golden voor het op 28 februari 1994 aan de B.VB.A. 
Finck toegestaan krediet van 6.100.000 BEF zoals overigens uitdrukkelijk bepaald in 
de door eerste (eiser) (zaakvoerder van BVBA Finck) ondertekende kredietbevestigings
brief; 

Dat (eisers) als hoofdelijke en ondeelbare borgen ook afstand gedaan hebben van het 
voorrecht van uitwinning; 

( ... ) dat om deze en de door eerste rechter aangehaalde redenen de vordering van 
(verweerster) gegrond is" (p. 3 van het aangevochten arrest), 

en doordat de appelrechter in de bestreden beslissing aldus ook de overwegingen van 
de eerste rechter in het beroepen vonnis overneemt, waarin als volgt werd geoor
deeld: 

"De gegrondheid van de vordering wordt ondermeer aangetoond door de overleg
ging van het origineel van de kredietbevestigingsbrief van 28 februari 1994, waar
bij aan de BVBAFinck een krediet werd toegestaan van 6.100.000 BEF, alsmede van 
een voor echt en waarachtig verklaard rekeninguittreksel, waaruit een debetstand van 
7.286.187 BEF blijkt" (p. 2 van het beroepen vonnis van 21 november 1995), 

terwijl, eerste onderdeel, in de akten van borgstelling, zoals de appelrechter te
recht vaststelt, werd gestipuleerd dat eisers zich voor een bedrag van maximaal 
2.100.000 BEF borg stelden " ... voor de betaling van alle bedragen van welke aard ook 
die BVBA Finck aan (verweerster) verschuldigd zal of zou kunnen zijn uit hoofde van 
alle bankverrichtingen met de bank gesloten ... "; 

Het hof van beroep aan de aangehaalde bewoordingen van deze akte een bewe
ring toeschrijft die ermee volstrekt onverenigbaar is, nu de appelrechter oordeelt dat 
uit deze bewoordingen blijkt dat eisers zich ook borg zouden hebben gesteld voor de 
kredietopening van 6.100.000 BEF die de BVBA Finck pas in 1994 aanging, hoewel 
te dezen niet werd betwist dat deze laatste schuld nog niet bestond op het ogenblik 
dat eisers de bewuste akten van borgstelling ondertekenden, 

zodat de appelrechter, door de aangehaalde interpretatie van de akten van borg
stelling, de bewijskracht van deze laatste miskent (schending van artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek); 

en terwijl, tweede onderdeel, eisers in hun appelconclusie aanvoerden dat de door 
hen ondertekende borgstelling onmogelijk betrekking kon hebben op de krediet
opening van 6.100.000 BEF, nu deze kredietopening op het ogenblik van het aan
gaan van de borgtocht nog niet bestond en derhalve niet gewaarborgd kon worden; ei
sers dienaangaande o.m. het volgende aanvoerden : 

"de omschrijving van de hoofdverbintenis in de akte van borgstelling laat even
min toe de alsdan nog volstrekt toekomstige en derhalve nog onbestaande krediet
opening t.b.v. 6.100.000 BEF, te bepalen; 

de akte van borgstelling is nl. in wel zeer algemene termen opgesteld te weten : 'alle 
bedragen van welke aard ook ... uit hoofde van bankverrichtingen met 'de bank' ge
sloten en alle bankdiensten door deze laatste verleend ongeacht hun aard ... '; 

een borgtocht is bijvoorbeeld niet bepaalbaar wanneer zij is toegestaan voor een on
bepaalde duur en voor een niet-begrensd bedrag ( ... )" randnummer 8 op p. 4 van de 
namens eisers ingediende "aanvullende beroepsconclusie- syntheseconclusie"); 

De appelrechter te dezen geen antwoord verstrekt op deze grieven en oordeelt dat 
de borgstellingen ook betrekking hadden op de kredietopening van 6.100.000 BEF, en 
zich in dit verband beperkt tot de overweging dat "de omvang van de borgstelling (door 
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de gestelde maximumgrens van 2.100.000 BEF) duidelijk bepaald was en de om
vang van de hoofdschuld nog niet moet vaststaan op het ogenblik van de borgstel
ling", aldus geen antwoord wordt verstrekt op de grief van eisers dat- afgezien van 
de vraag naar de ''bepaaldheid" van de borgstelling - de kredietovereenkomst op grond 
waarvan zij als borgen door verweerster werden aangesproken, niet bepaalbaar was 
op het ogenblik van het aangaan van de borgtocht; 

Het contract van borgtocht, overeenkomstig de artikelen 2011, 2013, 2015 en 2036 
van het Burgerlijk Wetboek, bovendien een accessoir karakter heeft en slechts kan be
staan tot zekerheid van een geldige aangegane en nog bestaande hoofdverbintenis; het 
verdwijnen van de hoofdverbintenis noodzakelijk ook het verdwijnen van de borg
tocht met zich brengt; 

Het contract van borgtocht voorts, zoals alle andere overeenkomsten, krachtens de 
artikelen 1108 en 1129 van het Burgerlijk Wetboek een bepaald, minstens bepaal
baar voorwerp dient te hebben; 

Het hofvan beroep op grond van de aangehaalde bewoordingen van het borgstellings
contract en gelet op de in de bestreden beslissing aangehaalde feitelijke gegevens, niet 
wettig kon oordelen "(d)at deze borgstellingen dan ook golden voor het op 28 fe
bruari 1994 aan BVBA Finck toegestaan krediet van 6.100.000 BEF", nu niet wet
tig wordt vastgesteld dat de hoofdverbintenis niet was uitgedoofd en evenmin wet
tig wordt vastgesteld dat de kredietovereenkomst op grond waarvan eisers als borgen 
door verweerster worden aangesproken bepaald, minstens bepaalbaar was, 

zodat de appelrechter, door niet te antwoorden op de grief van eisers dat de krediet
overeenkomst op grond waarvan zij als borgen door verweerster werden aangespro
ken, niet bepaalbaar was op het ogenblik van het aangaan van de borgtocht, zijn be
slissing niet regelmatig met redenen omkleedt (schending van artikel 149 van de op 
17 februari 1994 gecoiirdineerde bepalingen van de Grondwet) en voorts niet wettig 
tot het besluit kon komen "(d)at deze borgstellingen dan ook golden voor het op 28 fe
bruari 1994 aan BVBA Finck toegestaan krediet van 6.100.000 BEF", nu niet wet
tig wordt vastgesteld dat de hoofdverbintenis niet was uitgedoofd (schending van de 
artikelen 2011, 2013, 2015, 2034 en 2036 van het Burgerlijk Wetboek), en evenmin wet
tig wordt vastgesteld dat de kredietovereenkomst op grond waarvan eisers als bor
gen door verweerster werden aangesproken bepaald, minstens bepaalbaar was (scherr
ding van de artikelen 1108 en 1129 van het Burgerlijk Wetboek), 

en terwijl, derde onderdeel, overeenkomsten krachtens artikel 1134 van het Bur
gerlijk Wetboek, slechts tot wet strekken voor zover zij wettig zijn aangegaan; blij
kens artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek aan de wetten die de openbare orde en de 
goede zeden betre:ffen, door bijzondere overeenkomsten geen afbreuk kan worden ge
daan; 

Een overeenkomst geen verbintenis tot voorwerp kan hebben die zou impliceren dat 
de schuldenaar zich, zonder enige temporele beperking, levenslang zou binden t.o.v. 
de schuldeiser; een overeenkomst die een levenslange verbintenis voor een partij zou 
inhouden, overeenkomstig de artikelen 1108, 1128 en 1129 van het Burgerlijk Wet
hoek een onwettig voorwerp heeft; het verbod van levenslange binding de openbare 
orde raakt; 

De appelrechter te dezen dan ook niet wettig kon oordelen dat eisers tot betaling 
gehouden waren op grond van de contractuele clausule dat zij dienden in te staan " ... 
voor de betaling van alle bedragen van welke aard ook de BVBA Finck aan (ver
weerster) verschuldigd zal of zou kunnen zijn uit hoofde van alle bankverrichtingen 
met de bank gesloten ... " een dergelijke clausule immers impliceert dat eisers zich zon
der enige temporele beperking zouden hebben verbonden t.o.v. verweerster, 

zodat de appelrechter, door te oordelen dat eisers zich zonder enige temporele be
perking konden verbinden t.o.v. verweerster, hun beslissing niet naar recht verant
woorden (schending van de artikelen 6, 1108, 1128, 1129 en 1134 van het Burger
lijk Wetboek) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat luidens de akten van 15 januari 1993 eisers borg staan 

"voor de betaling van alle bedragen van welke aard ook die de BVBA Finck 
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( ... ) verschuldigd zal of zou kunnen zijn uit hoofde van alle bankverrichtin
gen"; dat het arrest, door te oordelen dat de borgstelling ook geldt voor het 
op 28 februari 1994 aan de B.V.B.A. Finck toegestaan krediet, een uitleg
ging geeft van die akten die met de bewoordingen ervan niet onverenig
baar is; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 
Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat de borgtocht niet kan bestaan dan voor een geldige ver

bintenis en niet kan worden aangegaan voor meer dan hetgeen de schul
denaar verschuldigd is, noch onder meer bezwarende voorwaarden; dat uit 
het accessoir karakter van de borgtocht niet kan worden afgeleid dat de ge
waarborgde verbintenis reeds moet bestaan op het ogenblik dat de borg
tocht wordt aangegaan; 

Overwegende dat een borgtocht mag verleend worden tot zekerheid van 
toekomstige schuldvorderingen indien de gewaarborgde schuldvorderin
gen bepaald ofbepaalbaar zijn; dat aan dit bepaalbaarheidsvereiste is vol
daan indien de overeenkomst de objectieve gegevens bevat die toelaten het 
voorwerp van de verbintenis van de borg te bepalen wanneer hij door de 
schuldeiser wordt aangesproken; 

Overwegende dat de appelrechter, door te oordelen zoals in het onder
dee! weergegeven, zijn beslissing naar recht verantwoordt en het verweer van 
eisers verwerpt en beantwoordt; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 
Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet 

blijkt dat de eisers voor de appelrechter hebben aangevoerd dat de borg
tocht voor het leven was aangegaan en mitsdien nietig is; dat evenmin blijkt 
dat de appelrechter heeft vastgesteld dat de borgtocht voor het leven was aan
gegaan; dat de feitelijke gegevens die nodig zijn voor de beoordeling van het 
onderdeel niet blijken uit het arrest of de overige stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan; 

Overwegende dat het onderdeel, ook al raakt het de openbare orde, nieuw 
is en mitsdien niet ontvankelijk; 

Om die redenen, verleent aan de eisers sub 3 en 4 akte van de afstand; ver
werpt voor het overige de voorziening; veroordeelt de eisers in de kosten. 

27 oktober 2000 - 1" kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Dirix- Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal - Advocaat : mr.Van Ommeslaghe. 

Nr. 584 

1 e KAMER - 27 oktober 2000 

BORGTOCHT- BEWIJS- EENZIJDIG GESCHRIFT. 
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Wanneer een borgtocht is neergelegd in een wederkerige overeenkomst die onderwor
pen is aan het bepaalde in art. 1325 B. W., moet art. 1326 B. W. niet worden nage
leefd (1). (Art. 1326 B.W.) 

(L ... T. JEZET SEATING N.V. E.A.) 

ARREST 

(A.R. C.98.0482.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 juni 1998 gewezen door 
het Hof van Beroep te Antwerpen; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt 
schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 1319, 1320, 1322 en 2015 van het 

Burgerlijk Wetboek, 
doordat het bestreden arrest van gedeeltelijke hervorming eiser veroordeelt om aan 

verweerster sub 1 in hoofdsom 3.446.048 BEF te betalen, met dien verstande dat laatst
genoemde slechts eenmaal betaling kan bekomen van dit aan haar toegekende be
drag, op de gronden dat, wat betreft de vordering van verweerster sub 1 tegen ei
ser, in de overeenkomst die in tweevoud werd opgemaakt en door eiser (en verweerster 
sub 1) werd ondertekend is vermeld : voor de niet-betaalde facturen betreffende deze 
overeenkomst tekent ondergetekende R.L., eiser, wonende K. te W., borg te staan met 
al zijn persoonlijke eigendommen tot alle facturen betaald zijn; dat deze clausule de 
laatste clausule is in de overeenkomst en enkel nog wordt gevolgd door de vermel
ding dat reeds 1.500.000 BEF werd betaald en de overeenkomst bestaat uit drie blad
zijden; dat de omstandigheid dat eiser in dit document de overeenkomst afgesloten tus
sen verweerster sub 1 en verweerster sub 2 voor deze laatste heeft ondertekend en 
slechts eenmaal zijn handtekening heeft geplaatst er niet aan in de weg staat dat door 
deze uitdrukkelijke toevoeging met de aldaar gebruikte bewoordingen " ... tekent on
dergetekende R.L .... " eiser (R.L.) door zijn ondertekening kennelijk zijn wil te ken
nen heeft gegeven zich te verbinden als borg "voor de niet-betaalde facturen"; dat in 
casu aldus ondanks de omstandigheid dat eiser het document slechts eenmaal heeft 
ondertekend, hij deze handtekening heeft geplaatst enerzijds als gemandateerde van 
verweerster sub 2 voor wat betreft het afsluiten van de overeenkomst van aanne
ming en anderzijds persoonlijk voor wat betreft de verbintenis als borg voor de niet
betaalde facturen; (zie p. 5 en p. 6 van het bestreden arrest), 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn appelconclusie van 17 maart 1997 (zie p. 6) uit
drukkelijk aanvoerde dat hij de overeenkomst van 3 maart 1994 enkel en alleen in zijn 
hoedanigheid van voorzitter van de VZW Socio-Cultureel Sportcentrum-Oosterzonen 
heeft ondertekend en niet in persoonlijke naam d.w.z. in hoedanigheid van borg; dat 
eiser, teneinde om die reden het bestaan in zijnen hoofde van een borgstelling uit te 
sluiten, daarbij ook verwees naar de stelling van Dirix en De Corte in "Zekerheids
rechten" p. 156 : "De bestuurder die een overeenkomst ondertekent waarin bedon
gen werd dat de bestuurders solidair gehouden zijn tot de verbintenissen van de ven
nootschap is niet persoonlijk gebonden wanneer hij enkel ondertekende in zijn 
hoedanigheid van bestuurder"; dat eiser verder in zijn aanvullende appelconclusie van 
17 oktober 1997 (zie p. 3) ook nog preciseerde dat dus in zijnen hoofde geenszins een 
ondubbelzinnige wilsuitdrukking tot borgstelling in persoonlijke naam kan worden aan
getoond; dat artikel2015 B.W. aansluit bij de algemene regel van artikell162 B.W.; 
dat het bestaan van borgtocht niet al te gemakkelijk mag worden aangenomen en dat 
twijfel in het voordeel moet werken van degene die zich verbonden heeft; dat het be
streden arrest, door zich er toe te beperken te overwegen dat eiser door zijn onder
tekening als voorzitter van tweede verweerster kennelijk zijn wil zou te kennen ge
geven hebben zich te verbinden als borg, bijgevolg niet geantwoord heeft op voormeld 

(1) DIRIX, E., en DE CoRTE, R., Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch privaatrecht, XII, 
Story-Scientia 1999, nr. 387; MouGENOT, R., "Droit des obligations- La preuve", Larcier 1997, 159. 
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verweer van eiser, zoals dit gesteund was op rechtsleer en ook op de regel van arti
kel1162 B.W.; dat het bestreden arrest zodoende niet regelmatig gemotiveerd is (scherr
ding van artikel 149 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, borgtocht luidens de bepaling van artikel 2015 B.W. niet wordt 
vermoed : hij moet uitdrukkelijk zijn aangegaan en men mag hem niet verder uit
strekken dan de perken waarbinnen hij is aangegaan; dat borgtocht aan geen en
kele vormvereiste onderworpen is doch als voorwaarde voor de geldigheid van de borg
tocht wordt door gezegd artikel2015 B.W. gesteld dat degene die zich verbindt op 
ondubbelzinnige wijze zijn wil doet blijken; dat de feitenrechter weliswaar op onaan
tastbare wijze het bestaan en de draagwijdte van een wilsuiting beoordeelt; dat de 
feitenrechter evenwel de bewijskracht niet mag miskennen van de stukken die hem 
zijn voorgelegd en waaruit die wilsuiting werd afgeleid; dat, zoals overigens in het be
streden arrest wordt vastgesteld, in casu vaststaat dat eiser slechts een handteke
ning heeft geplaatst op de overeenkomst van 3 maart 1994 (zie stuk bij de voorzie
ning gevoegd) en dat hij zulks heeft gedaan onder de tekst : "voor akkoord vzw Socio
Cultureel Sportcentrum-Oosterzonen dhr. L.R. voorzitter"; dat hieruit ontegensprekelijk 
blijkt dat eiser enkel en alleen in zijn hoedanigheid van voorzitter en dus gemanda
teerde van tweede verweerster - voor deze laatste - de overeenkomst in kwestie heeft 
ondertekend; dat het bestreden arrest dan ook, door aan te nemen dat eiser zijn hand
tekening ook persoonlijk, id est in eigen naam, zou geplaatst hebben als borg voor de 
niet-betaalde facturen, aan de handtekening van eiser, zoals zij voorkomt op de over
eenkomst tussen verweersters, en derhalve ook aan deze overeenkomst zelf een in
terpretatie geeft welke onverenigbaar is met de zin, inhoud en draagwijdte ervan; dat 
het bestreden arrest zodoende de bewijskracht van de tussen verweersters afgeslo
ten overeenkomst van 3 maart 1994, waaronder eiser als gemandateerde van tweede 
verweerster zijn handtekening plaatste, heeft miskend (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek en voor zoveel als nodig 2015 Burgerlijk Wet
boek); 

derde onderdeel, (1) zonder de stelling van eiser, waarbij deze de beweerde borg
stelling in persoonlijke naam betwistte, te weerleggen (zie supra, het eerste onder
dee!) en (2) op basis van een interpretatie welke onverenigbaar is met de zin, in
houd en draagwijdte van de overeenkomst van 3 maart 1994 (zie supra, het tweede 
onderdeel), het bestreden arrest hoe dan ook niet wettig kon beslissen dat eiser in casu 
kennelijk zijn wil te kennen heeft gegeven zich als borg te verbinden voor de niet
betaalde facturen betreffende voormelde overeenkomst (schending van artikel2015 
van het Burgerlijk Wetboek), 

zodat het bestreden arrest al de in het middel aangewezen bepalingen heeft ge
schonden: 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat het hof van beroep op grond van de in het middel weer
gegeven redenen, oordeelt dat eiser ''kennelijk zijn wil te kennen heeft ge
geven zich te verbinden als borg" en zodoende de conclusie van eiser dien
aangaande verwerpt en beantwoordt; dat het die conclusie niet uitvoeriger 
behoefde te beantwoorden in zoverre daarin wordt aangevoerd dat eiser de 
overeenkomst van 3 maart 1994 enkel in zijn hoedanigheid van voorzitter 
van de vereniging heeft ondertekend en dat luidens artikel 2015 van het Bur
gerlijk Wetboek, borgtocht niet wordt vermoed; dat die conclusie, in zo
verre, geen afzonderlijke middelen aanvoert, maar argumenten tot sta
ving van het verweer van eiser; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 

Overwegende dat het hof van beroep vaststelt dat : 

1) de akte van 3 maart 1994 door eiser werd ondertekend, 
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2) deze akte vermeldt "voor de niet betaalde facturen (van de vereni
ging) betreffende deze overeenkomst tekent ondergetekende R.L. (eiser), wo
nende K. te W., borg te staan met al zijn persoonlijke eigendommen tot alle 
facturen betaald zijn", en 

3) dit beding de laatste clausule is in de overeenkomst die drie bladzij
den beslaat; 

Overwegende dat het hofvan beroep oordeelt dat eiser niettegenstaande 
hij die akte slechts eenmaal heeft ondertekend, ''hij die handtekening heeft 
geplaatst, enerzijds, als gemandateerde van tweede verweerster voor wat be
treft de overeenkomst van aanneming en, anderzijds, persoonlijk voor wat 
betreft de verbintenis als borg voor de niet-betaalde facturen"; 

Overwegende dat het hof van beroep door te oordelen dat eiser zich borg 
heeft gesteld voor de onbetaalde facturen van de vereniging, van de akte een 
uitlegging geeft die met de bewoordingen ervan niet onverenigbaar is; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist; 
Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat het onderdeel geen zelfstandige grief inhoudt, maar is 

afgeleid uit de in het eerste en het tweede onderdeel tevergeefs aange
voerde grieven; 

Dat het onderdeel niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 1325, 1326 en 2015 van het Bur
gerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest van gedeeltelijke hervorming eiser veroordeelt om aan 
verweerster sub 1 in hoofdsom 3.446.048 BEF te betalen, met dien verstande dat laatst
genoemde slechts eenmaal betaling kan bekomen van dit aan haar toegekende be
drag, op de gronden dat eiser zijn handtekening op de overeenkomst van 3 maart 1994, 
heeft geplaatst enerzijds als gemandateerd van verweerster sub 1 voor wat betreft het 
afsluiten van de overeenkomst van aanneming en anderzijds persoonlijk voor wat be
treft de verbintenis als borg voor de niet-betaalde facturen; dat deze laatste verbin
tenis is opgenomen in een wederkerige overeenkomst opgesteld in twee exemplaren 
met de vermelding dat het in twee exemplaren is opgesteld; dat niet betwist is dat het 
voorschrift van artikel1326 van het Burgerlijk Wetboek met de hand geschreven "goed 
voor" of" goedgekeurd voor" niet in acht is genomen; dat door dit voorschrift de wet
gever heeft willen vermijden dat in eenzijdige contracten, de schuldeiser die de akte 
bezit misbruik zou maken van een blanco-ondertekening of op bedrieglijke wijze de 
cijfers zou wijzigen; dat dit gevaar niet bestaat wanneer zoals ten deze deze eenzij
dige verbintenis is opgenomen in een instrumentum van een wederkerig contract, dat 
beantwoordt aan het voorschrift van artikel 1325 van het Burgerlijk Wetboek en waarin 
eiser is opgetreden in een dubbele hoedanigheid; dat derhalve de vordering van ver
weerster sub 1 tegen eiser, gesteund op de borgtocht, gegrond is; (zie p. 6 onderaan 
en p. 7 bovenaan van het arrest), 

terwijl, eerste onderdeel, ter weerlegging van het bestaan van een rechtsgeldige borg
stelling, eiser in zijn appelconclusie van 17 maart 1997 (zie p. 6 en 7) op omstan
dige wijze deed gelden dat de litigieuze overeenkomst van 3 maart 1994 niet vol
doet aan de voorwaarde van artikel1325 B.W. : "Onderhandse akten die wederkerige 
overeenkomsten bevatten zijn slechts geldig voor zover zij zijn opgemaakt in zoveel 
originelen als er partijen zijn die een onderscheiden belang hebben. Een origineel is 
voldoende voor allen die hetzelfde belang hebben. In elk origineel moet vermeld wor
den hoeveel originelen er zijn opgemaakt ... ", dat de overeenkomst van 3 maart 1994 
in het geheel niet vermeldt in hoeveel originelen ze werd opgemaakt en zeker niet dat 
eiser, in zijn hoedanigheid van borg - hetgeen duidelijk een afgescheiden belang is 
van zijn hoedanigheid van voorzitter van de VZW SCS - een origineel heeft ontvan
gen; dat uit het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 18 januari 1993 (R.W. 
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1992-1993, 1377 e.v.) duidelijk blijkt dat inzake wederkerige overeenkomsten moet wor
den nagegaan of er voldaan is aan het vereiste van artikel1325 B.W.; dat in het be
sproken arrest trouwens eveneens uitdrukkelijk wordt vermeld dat de betrokkenen 
aldaar de wederkerige overeenkomst tweemaal ondertekend hadden, nl. in hun hoe
danigheid van vertegenwoordigers van een vennootschap en in hun hoedanigheid van 
borgen; dat het ontbreken van de door artikel1325 B.W. voorgeschreven gegevens op 
de akte van 3 maart 1994 de nietigheid van deze akte meebrengt, minstens opzich
tens eiser in zijn hoedanigheid van persoonlijke borg (R. Dekkers, Handboek Bur
gerlijk Recht, 1971, 382); dat verweerster sub 1 er dan ook op geen enkele marrier in 
slaagt om het bewijs bij te brengen dat eiser zich wel degelijk persoonlijk borg heeft 
gesteld voor de verbintenissen die tweede verweerster op zich heeft genomen in de over
eenkomst van 3 maart 1994; dat het bestreden arrest - door zonder meer aan te ne
men dat de borgstelling van eiser zou zijn opgenomen "in een instrumentum van een 
wederkerig contract dat beantwoordt aan het voorschrift van artikel 1325 van het Bur
gerlijk Wetboek" - geenszins geantwoord heeft op voormeld verweer van eiser, waar
bij deze juist de nietigheid van het instrumentum id est van de akte van 3 maart 1994 
aanvoerde omdat deze overeenkomst niet vermeldt in hoeveel originelen zij werd op
gemaakt en zeker niet dat eiser, in hoedanigheid van borg, een origineel zou ontvan
gen hebben; dat het bestreden arrest dan ook niet regelmatig met redenen omkleed 
is (schending van artikel 149 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, luidens het bepaalde in artikel1325 B.W. onderhandse akten die 
wederkerige overeenkomsten bevatten slechts geldig zijn voor zover zij zijn opge
maakt in zoveel originelen als er partijen zijn die een onderscheiden belang heb
ben; dat tevens in elk origineel moet vermeld worden hoeveel originelen er zijn op
gemaakt; dat het bestreden arrest in casu heeft aangenomen en vastgesteld dat de 
litigieuze overeenkomst van 3 maart 1994 in twee exemplaren werd opgesteld en te
zelfdertijd ook dat eiser in een dubbele hoedanigheid de overeenkomst zou onderte
kend hebben, te weten als gemandateerde voorzitter van eerste verweerster en ver
der persoonlijk als borg; dat, waar uiteraard ook eerste verweerster partij was bij de 
overeenkomst in kwestie, eiser dus, volgens de appelrechters, twee partijen met een 
onderscheiden belang vertegenwoordigt, nl. zichzelf (voor de borgstelling) en tweede 
verweerster (voor de aanneming); dat, anders gezegd, in de opvatting van de appel
rechters uiteindelijk drie partijen met een onderscheiden belang bij de overeen
komst van 3 maart 1994 betrokken waren zodat hoe dan ook deze overeenkomst in 
drie originelen diende te worden opgesteld opdat er van een rechtsgeldig instrumen
tum in de zin van artikel 1325 B.W. sprake zou kunnen zijn; dat het bestreden ar
rest bijgevolg, nu het vaststelt dat de overeenkomst van 3 maart 1994 slechts in twee
voud zegge "in twee exemplaren" werd opgemaakt, (a) niet wettig kon beslissen dat 
deze overeenkomst een aan het voorschrift van artikel1325 van het B.W. beantwoor
dend instrumentum zou uitmaken (schending van artikel 1325 Burgerlijk Wetboek) 
en (b) a fortiori evenmin wettig kon oordelen dat de borgstelling van eiser, om als een
zijdige verbintenis geldig te zijn, niet moest voldoen aan het voorschrift van artikel 
1326 B.W. i.v.m. het met de hand geschreven "goed voor" of"goedgekeurd voor" om
dat zij zogezegd is opgenomen in een geldig instrumentum van een wederkerig con
tract (schending van de artikelen 1325, 1326, 2011 en 2015 van het Burgerlijk Wet
hoek), 

zodat het bestreden arrest al de in het middel aangevoerde bepalingen heeft ge
schonden : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat het hofvan beroep vaststelt dat de verbintenis van ei
ser is opgenomen in een wederkerige overeenkomst "opgesteld in twee exem
plaren met de vermelding dat het in twee exemplaren is opgesteld"; 

Dat het aldus het verweer van eiser dat het instrumentum nietig was, ver
werpt en beantwoordt; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
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Overwegende dat de borgtocht een eenzijdige overeenkomst is; dat in bur
gerlijke zaken het bewijs van een dergelijke overeenkomst onderworpen is 
aan het voorschrift van artikel 1326 van het Burgerlijk Wetboek; 

Overwegende dat gelet op de bestaansreden van deze bepaling, artikel 1326 
van het Burgerlijk Wetboek niet moet worden nageleefd wanneer de een
zijdige verbintenis is neergelegd in een wederkerige overeenkomst die on
derworpen is aan het bepaalde van artikel1325 van het Burgerlijk Wet
hoek; 

Dat het onderdeel in zoverre het een schending aanvoert van artikel 1326 
van het Burgerlijk Wetboek faalt naar recht; 

Overwegende dat het onderdeel in zoverre het een schending aanvoert van 
de artikelen 2011 en 2015 van het Burgerlijk Wetboek niet aangeeft hoe en 
waardoor het arrest deze bepalingen schendt, mitsdien wegens onnauw
keurigheid niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, niet 
blijkt dat eiser voor de appelrechters heeft aangevoerd dat de akte in drie 
originelen diende opgesteld te worden omdat er drie partijen met een on
derscheiden belang bij betrokken zijn; 

Dat het onderdeel in zoverre nieuw, mitsdien niet ontvankelijk is; 

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

27 oktober 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Dirix- Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Houtekier en De Gryse. 

Nr. 585 

1 e KAMER - 27 oktober 2000 

KOOP- ALLEENVERKOOP- VOOR ONBEPAALDE TIJD VERLEENDE CONCESSIE- MINIMUM OP
ZEGGINGSTERMIJN BEDONGEN VOOR DE BEEINDIGING VAN HET CONTRACT- GELDIGHEID. 

Wanneer partijen in een alleenverkoopovereenkomst van onbepaalde duur een minimum
opzeggingstermijn bedingen voor het geval een der partijen de overeenkomst beein
digt, moeten de redelijke opzeggingstermijn of de billijke vergoeding bedoeld in art. 
2 Alleenverkoopwet uiteindelijk bij de opzegging van het contract door de partijen dan 
wel door de rechter worden bepaald; hiermee is niet onverenigbaar het beding waar
bij, v66r de beeindiging van het contract waarbij de concessie is verleend, een 
minimum-opzeggingstermijn wordt bedongen (1). (Artt. 2 en 6 Alleenverkoopwet.) 

(1) MAEYAERT, P., en VAN EECKHAUTE, J.C., De conformiteit van de wet van 27 juli 1961 met ver
ordening 1475/95 bij de beeindiging van een automobielconcessie van onbepaalde duur (noot bij 
Antwerpen, 13 feb. 1996) T.B.H. 1997, (378) 382 en 384. 
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(HONDA BELGIUM N.V. T. GARAGE-CARROSSERIE RAES PATRICK B.VB.A.) 

ARREST 

(A.R. C.98.0519.N) 

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

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel2 en artikel6 van de wet van 27 juli 1961 betreffende de een

zijdige beeindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenver
koop zoals gewijzigd door de wet van 13 april 1971 (hierna "Concessiewet"), artikel 
5.2.2 van de Verordening van de Commissie 123/85 van 12 december 1984 betref
fende de toepassing van artikel 85, lid 3, van het Verdrag op groepen afzet- en 
klantenserviceovereenkomsten inzake motorvoertuigen (Pb. EG, 18 januari 1985, L 
15), artikel 5 juncto 189 EG Verdrag, goedgekeurd in Belgie bij wet van 2 december 
1957 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25 december 1957 en zoals ver
vangen door artikel G, 60° van het Verdrag van 7 februari 1992 betreffende Euro
pese Unie, ondertekend te Maastricht, goedgekeurd bij wet van 26 november 1992, 

doordat het bestreden arrest (p. 4, al. 2 en 3) het door eiseres ingesteld hoger be
roep ongegrond verklaart op grond van volgende overwegingen : 

"(. .. ) dat (eiseres) in ondergeschikte orde een opzeggingsperiode van 12 maanden vor
dert en daarbij verwijst naar artikel29.1 van de dealerovereenkomst tussen par
tijen afgesloten op 19 december 1991, waarin wordt bepaald dat de overeenkomst door 
beide partijen kan worden beeindigd per aangetekend schrijven op voorwaarde dat de 
opzeggingstermijn minstens een jaar bedraagt; 

(dat) evenwel (. .. ) krachtens de artikelen 2 en 6 van de wet van 27 juli 1961, die van 
dwingend recht is, partijen slechts na de beeindiging van de concessieovereenkomst 
de duur van de opzeggingstermijn kunnen bepalen", 

terwijl artikel 2 van de Concessiewet bepaalt dat een concessie van onbepaalde duur 
slechts kan worden beeindigd mits "een redelijke opzeggingstermijn of een billijke ver
goeding die door partijen worden bepaald bij de opzegging van het contract"; krach
tens artikel6 van de Concessiewet "de bepalingen van deze wet van toepassing zijn 
niettegenstaande hiermede strijdige overeenkomsten, gesloten v66r het einde van het 
contract waarbij de concessie is verleend"; deze dwingende bepalingen zijn inge
voerd ter bescherming van de "zwakke" contractspartij om aldus te verhinderen dat 
een "sterke" wederpartij bij de aanvang van de overeenkomst onmiddellijk de be
scherming van de wet zou kunnen uitschakelen door een artificiele korte opzegter
mijn te bepalen; deze bepalingen daarentegen niet uitsluiten dat beide partijen bij een 
overeenkomst die onderworpen is aan de Concessiewet, op het moment van het af
sluiten van deze concessieovereenkomst een minimumopzegtermijn overeenkomen, 

terwijl de werking van het EG mededingingsrecht, en meer bepaald artikel 5.2.2 van 
de Verordening van de Commissie 123/85 van 12 december 1984 betreffende de toe
passing van artikel 85, lid 3, van het Verdrag op groepen afzet- en klantenservice
overeenkomsten inzake motorvoertuigen (Pb. EG, 18 januari 1985, L 15) welke op dat 
ogenblik toepasselijk was op de verhoudingen tussen eiseres en verweerster (thans ver
vangen door artikel5.2.2 van Verordening nr. 1475/95 van de Commissie van 28juni 
1995, Pb. EG, 29 juni 1995, L 145/25) vereist dat om van deze "groepsvrijstelling" te 
kunnen genieten, de contracten moeten voorzien in een minimumopzegtermijn van een 
jaar, 

zodat het arrest door op absolute wijze te beslissen dat de artikelen 2 en 6 van de 
Concessiewet van dwingend recht zijn en partijen slechts na de beeindiging van de over
eenkomst de duur van de opzeggingstermijn kunnen bepalen, en door de stelling van 
eiseres te verwerpen dat partijen bij een overeenkomst die onderworpen is aan de 
Concessiewet een minimumopzegtermijn kunnen overeenkomen bij het onderteke
nen van de concessieovereenkomst, de artikelen 2 en 6 van de Concessiewet schendt; 

het arrest door aldus te oordelen tevens elk nuttig effect ontneemt aan de wer
king van de hoger vermelde EG-groepsvrijstelling (schending van artikel 5.2.2 van de 
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Verordening van de Commissie 123/85 van 12 december 1984 betre:ffende de toepas
sing van artikel 85, lid 3, van het Verdrag op groepen afzet- en klantenservice
overeenkomsten inzake motorvoertuigen en van artikel5 juncto 189 EG-Verdrag krach
tens hetwelk Lid-Staten, daaronder begrepen de rechterlijke macht, geen afbreuk mogen 
doen aan de "nuttige werking" of het "nuttig effect" van secundair gemeenschaps
recht) : 

Overwegende dat overeenkomstig artikel 2 van de wet van 27 juli 1961 op 
de concessies van alleenverkoop, een voor onbepaalde tijd verleende en aan 
de wet onderworpen verkoopconcessie, behalve bij grove tekortkoming van 
een der partijen aan haar verplichtingen, niet kan worden beeindigd dan met 
een redelijke opzeggingstermijn of een billijke vergoeding die door par
tijen bepaald wordt bij de opzegging van het contract; dat wanneer par
tijen het niet eens zijn, de rechter uitspraak doet naar billijkheid, even
tueel met inachtneming van de gebruiken; 

Dat, krachtens artikel 6 van dezelfde wet, de bepalingen van de wet van 
toepassing zijn niettegenstaande hiermede strijdige overeenkomsten geslo
ten v66r het einde van het contract waarbij de concessie is verleend; 

Overwegende dat wanneer partijen in een alleenverkoopovereenkomst voor 
onbepaalde duur een minimum-opzeggingstermijn bedingen voor het ge
val een der partijen de overeenkomst beeindigt, de redelijke opzeggingster
mijn of de billijke vergoeding bedoeld in artikel 2 van de wet van 27 juli 1961 
uiteindelijk bij de opzegging van het contract door de partijen dan wel door 
de rechter moeten bepaald worden; 

Dat waar uit de wetsgeschiedenis blijkt dat artikel 6 van vermelde wet 
hoofdzakelijk de bescherming beoogt van de concessiehouder die geacht wordt 
de economisch zwakkere partij te zijn, het beding waarbij een minimum
opzeggingstermijn wordt bedongen v66r de beeindiging van het contract waar
bij de concessie is verleend, niet onverenigbaar is met voormelde wetsbe
paling; 

Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiseres zich in ondergeschikte orde 
op een redelijke opzeggingstermijn beroept van 12 maanden op grond van ar
tikel 29.1 van de op 19 december 1991 tussen partijen gesloten overeen
komst, dat bepaalt dat de overeenkomst door beide partijen kan worden beein
digd bij aangetekend schrijven op voorwaarde dat de opzeggingstermijn 
minstens een jaar bedraagt; 

Dat het vervolgens dit verweer afWijst, oordelend dat krachtens de arti
kelen 2 en 6 van de wet van 27 juli 1961 betreffende de concessies van al
leenverkoop, die van dwingend recht zijn, de partijen slechts na de beein
diging van de concessie-overeenkomst de duur van de opzeggingstermijn 
kunnen bepalen; 

Dat het arrest aldus zijn beslissing niet naar recht verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uit
spraak doet over de duur van de opzeggingstermijn en over de door eise
res gevorderde vergoeding wegens publiciteitsinvesteringen; 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 Hofvan Be
roep te Gent. 
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27 oktober 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Londers - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal - Advocaat : mr. De Gryse. 

Nr. 586 

1 e KAMER - 27 oktober 2000 

BORGTOCHT- WIL OM ZICH BORG TE STELLEN - VORM- BEWIJS - OMSTANDIG STILZWIJ

GEN. 

Art. 2015 B. W., krachtens hetwelk borgtocht niet wordt vermoed en uitdrukkelijk moet 
zijn aangegaan, onderwerpt de borgtocht aan geen vormvoorschrift maar vereist dat 
degene die zich tot borgtocht verbindt op zekere wijze zijn wil doet blijken (1); het ver
eiste dat de borgstelling uitdrukkelijk moet zijn, sluit niet uit dat de wilsuiting van 
de borg kan worden afgeleid uit een omstandig stilzwijgen (2). (Art. 2015 B.W.) 

(0 ... T. BROUWERIJ SOENEN N.V) 

ARREST 

(A.R. C.98.0554.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 juni 1998 gewezen door 
het Hofvan Beroep te.Gent; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 1234, 1304, 1319, 1320, 1322, 1326, 

1354, 2015 van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat het bestreden arrest van hervorming eiser veroordeelt tot betaling aan ver

weerster van de som van 1.500.000 BEF op volgende gronden: de essentie van de be
twisting tussen partijen is het antwoord op de vraag of eiser al dan niet kan aange
zien worden als borg tot beloop van 1.500.000 BEF in hoofdsom voor de verbintenissen 
van de BVBAAscot, waarvan hij zaakvoerder was. Artikel2015 B.W. bepaalt o.m. dat 
de borgtocht niet vermoed wordt en uitdrukkelijk moet zijn aangegaan, hetgeen van 
hem die zich verbindt, de uiting van een ondubbelzinnige wil veronderstelt. In de on
derhandse akte-lening van 15 juli 1992 (termijnkrediet) gesloten tussen de NV Soe
nen en de BVBA Ascot, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, eiser, werd in ar
tikel 10 een onmiskenbare persoonlijke verbintenis van borgstelling van eiser 
opgenomen. Het zou getuigen van een al te verregaand formalisme te eisen dat ei
ser, die de overeenkomst ondertekende als zaakvoerder van de BVBAAscot, nog eens 
afzonderlijk zou ondertekenen voor de door hem opgenomen persoonlijke verbinte
nis. Dit alles neemt niet weg dat de overeenkomst van persoonlijke borgstelling niet 
voldoet aan de vereisten van artikel1326 B.W.; eiser was, op het ogenblik van de on
dertekening (15 juli 1992) geen handelaar. De niet-naleving van artikel1326 B.W. brengt 
echter enkel de nietigheid mede van de akte van borgstelling doch geenszins van de 

(1) Cass., 11 sept. 1986, A.R. 7487, nr. 18; 8 april1988, A.R. 5598, nr. 480; 10 maart 1989, A.R. 
6098, nr. 391.-

(2) DIRIX, E., en DE CORTE, R., Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch privaatrecht, XII, 
Story-Scientia 1999, nrs. 384 en 385, i.h.b. noot 15; zie VAN QUICKENBORNE, M., Borgtocht, inA.P.R., 
Story-Scientia 1999, nrs. 219-220. 
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borgstelling als "negotium". In de overeenkomst van 31 juli 1992 tussen enerzijds ver
weerster en anderzijds eiser als zaakvoerder van de BVBAAscot wordt in artikel 4 uit
drukkelijk vermeld dat "pro memorie verwezen wordt naar de garantie die vermeld 
staat in artikellO van het contract termijnkrediet van 15 juli 1992". De opstelling door 
partijen van deze laatste overeenkomst en de (mede) ondertekening hiervan door ei
ser impliceert vanwege eiser een stilzwijgende buitengerechtelijke bekentenis van de 
persoonlijke borgstelling; waardoor verweerster van elke verdere bewijslevering con
form het gemeen recht wordt vrijgesteld. Alhoewel de overeenkomst van 31 juli 1992 
door eiser werd ondertekend "voor de BVBAAscot" gaat het duidelijk enkel over zijn 
persoonlijke rechten en verbintenissen en dient zijn ondertekening in die zin te wor
den verstaan. De bewering van eiser dat er geen hoofdschuld zou bestaan is for
meel in strijd met de bewoordingen van artikel 1 van de overeenkomst van 15 juli 1992 
waarin eiser, als zaakvoerder van de BVBAAscot, erkent 5.000.000 BEF als lening te 
hebben ontvangen, terwijl eiser thans geenszins het tegendeel bewijst. In de gege
ven omstandigheden is eiser gehouden tot terugbetaling van het gevorderde be
drag, 

terwijl, eerste onderdeel, het bestreden arrest gesteund is op tegenstrijdige motie
ven, waar het enerzijds oordeelt dat de borgtocht niet vermoed wordt en uitdrukke
lijk moet zijn, en anderzijds eiser veroordeelt op grond van een stilzwijgende buiten
gerechtelijke bekentenis van borgtocht; dat immers het weerhouden van een 
stilzwijgende bekentenis van borgtocht in tegenstrijd is met het vereiste ener uit
drukkelijke wilsverklaring, die niet stilzwijgend kan zijn; dat het feit dat de stilzwij
gende bekentenis ondubbelzinnig was aan deze tegenstrijdigheid geen afbreuk doet, 
daar de ondubbelzinnigheid de wilsuiting niet uitdrukkelijk maakt (schending van ar
tikel 149 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, de door het bestreden arrest in hoofde van eiser weerhouden stil
zwijgende buitengerechtelijke bekentenis van de borgstelling, ook al weze ze ondub
belzinnig, niet beantwoordt aan het bij artikel2015 B.W. gestelde vereiste dat de borg
stelling uitdrukkelijk moet zijn en niet vermoed wordt; dat immers, indien de 
borgstelling een consensuele overeenkomst is die mondeling of schriftelijk kan wor
den gesloten en niet aan bepaalde formaliteiten onderworpen is, zij in alle geval uit
drukkelijk moet zijn aangegaan, waaraan niet voldaan wordt door een stilzwij
gende bekentenis van borgtocht, ze weze ondubbelzinnig (schending van artikel 1354, 
2015 van het Burgerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, de opstelling van de overeenkomst van 31 juli 19.92 tussen ver
weerster en eiser als zaakvoerder van de BVBAAscot, waar in artikel4 uitdrukke
lijk vermeld wordt "pro memorie wordt verwezen naar de garantie die vermeld staat 
in artikellO van het contract van termijnkrediet van 15 juli 1992", door het bestre
den arrest ten onrechte wordt weerhouden als een stilzwijgende buitengerechte
lijke bekentenis van persoonlijke borgstelling van eiser, die verweerster van elke ver
dere bewijslevering ontslaat; dat immers de borgstelling uitdrukkelijk moet zijn 
aangegaan en het bewijs van de uitdrukkelijke wilsverklaring van eiser door deze stil
zwijgende buitengerechtelijke bekentenis niet geleverd wordt (schending van de ar
tikelen 1354, 2015 van het Burgerlijk Wetboek); 

vierde onderdeel, het bestreden arrest voor de beoordeling van de stilzwijgende bui
tengerechtelijke bekentenis van eiser, geleverd door de ondertekening der overeen
komst van 31 juli 1992, ten onrechte steunt op artikel4 van dit contract van 31 juli 
1992, waarin verwezen wordt naar de garantie die vermeld staat in artikel 10 van het 
contract van termijnkrediet van 15 juli 1992; dat de door eiser in dit contract van 15 
juli 1992 aangegane borgstelling inuners nietig is wegens niet naleving van artikel1326 
B.W., zodat het bestreden arrest ten onrechte, bij de veroordeling van eiser, toch re
kening heeft gehouden met de nietige akte van borgstelling van 15 juli 1992 (schen
ding van de artikelen 1304, 1326, 2015 van het Burgerlijk Wetboek); 

vijfde onderdeel, de beide overeenkomsten van 15 juli 1992 (termijnkrediet) en van 
31 juli 1992 telkens in hun hoofding vermelden dat eiser optrad in hoedanigheid van 
zaakvoerder der BVBAAscot, en eiser zowel de akte van 15 juli 1992 (termijn
krediet) in hoedanigheid van zaakvoerder, als de akte van 31 juli 1992 "voor de BVBA 
Ascot" heeft ondertekend, zodat het bestreden arrest, door te oordelen dat eiser in beide 
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akten een borgstelling ten persoonlijke titel had aangegaan en bekend, de bewijs
kracht dezer akten en meer bepaald van de hoedanigheid waarin eiser was opgetre
den heeft geschonden; dat eiser immers telkens als zaakvoerder is vermeld en in die 
hoedanigheid heeft ondertekend (schending van de artikelen 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek); dat daarbij het bestreden arrest ten onrechte de borgstelling heeft 
uitgebreid buiten de perken waarin zij werd aangegaan; dat immers eiser deze borg
stelling alleen had aangegaan als zaakvoerder der BVBAAscot en niet in eigen naam 
(schending van de artikelen 1304, 2015 van het Burgerlijk Wetboek), 

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

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het onderdeel geen feitelijke tegenstrijdigheid aan
voert, maar een juridische tegenstrijdigheid; 

Dat het evenwel slechts artikel149 van de Grondwet als geschonden aan
wijst, mitsdien niet ontvankelijk is; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat borgtocht aan geen enkel vormvereiste is onderwor
pen, maar dat artikel 2015 van het Burgerlijk Wetboek als voorwaarde stelt 
dat diegene die zich verbindt, op zekere wijze zijn wil doet blijken; 

Dat de vereiste dat de borgstelling uitdrukkelijk moet zijn, niet uitsluit dat 
de wilsuiting van de borg kan worden afgeleid uit een omstandig stilzwij
gen; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 

Wat het derde en vijfde onderdeel betreft: 

Overwegende dat de feitenrechter op onaantastbare wijze het bestaan en 
de draagwijdte van een wilsuiting beoordeelt, mits hij de bewijskracht niet 
miskent van de stukken die hem zijn overgelegd en waaruit die wilsuiting 
blijkt; 

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

1. op 15 juli 1992 tussen verweerster en de B.V.B.A. Ascot een overeen
komst werugesioten die door eiser werd ondertekend in zijn hoedanigheid 
van zaakvoerder van deze vennootschap; 

2. luidens "artikel10" van de overeenkomst "eiser zich ondeelbaar en hoof
delijk met de BVBA Ascot borg" stelt; 

3. de overeenkomst van 31 juli 1992 tussen verweerster en de vennoot
schap doE!'_ eiser werd ondertekend "voor de BVBAAscot"; 

4. in die overeenkomst "wordt verwezen naar de garantie die vermeld staat 
in artikel 10 van het contract (van 15 juli 1992)"; 

Overwegende dat de appelrechters oordelen dat : 

1. de overeenkomst van 15 juli 1992 "een onmiskenbare persoonlijke ver
bintenis van borgstelling van eiser" bevat; 

2. "het van een al te verregaand formalisme (zou getuigen) dat (eiser), die 
de overeenkomst ondertekende als zaakvoerder, nog eens afzonderlijk zou on
dertekenen"; 

3. de overeenkomst van 31 juli 1992 uitdrukkelijk naar de borgstelling ver
wijst; 
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4. ofschoon deze overeenkomst door eiser "werd ondertekend 'voor de BVBA 
Ascot' het duidelijk enkel gaat over zijn persoonlijke rechten en verbinte
nissen en dient zijn ondertekening in die zin te worden verstaan"; 

Overwegende dat het derde onderdeel, in zoverre het aanvoert dat de appel
rechters hun beslissing enkellaten steunen op de opstelling van de over
eenkomst van 31 juli 1992, berust op een verkeerde lezing van het arrest; 

Overwegende dat de appelrechters, door op grond van deze elementen te 
beslissen dat de ondertekening van de overeenkomsten van 15 juli 1992 en 
31 juli 1992 een persoonlijke verbintenis impliceren, van die akten een uit
legging geven die met de bewoordingen ervan niet onverenigbaar is; 

Overwegende voor het overige dat de onderdelen afgeleid zijn uit de ver-
geefs aangevoerde miskenning van de bewijskracht van akten; 

Dat de onderdelen niet kunnen worden aangenomen; 

Wat het vierde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het onderdeel ervan uitgaat dat de door eiser in het con
tract van 15 juli 1992 aangegane borgstelling nietig is wegens de niet
naleving van artikel 1326 van het Burgerlijk Wetboek; 

Dat het arrest evenwel dit oordeel niet bevat maar oordeelt dat in de we
derkerige overeenkomst van 15 juli 1992 een persoonlijke borgtocht was op
genomen, dat het "negotium" geldig was en dat enkel de akte van borgstel
ling niet beantwoordt aan het vereiste van artikel 1326 van het Burgerlijk 
Wetboek; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist; 

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

27 oktober 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Dirix- Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-
generaal - Advocaat : mr. Houtekier. · 

Nr. 587 

3e KAMER - 30 oktober 2000 

1° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING- ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVER
ZEKERING- ARBEIDSONGESCHIKTHEID - ERKENNING- VERRICHTEN VAN NIET TOEGELA
TEN ARBEID - GEVOLG. 

2° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)- ALGEMEEN BEGINSEL VAN BEHOORLIJK BE
STUUR- DRAAGWIJDTE. 

1 o De arbeidsongeschikte uitkeringsgerechtigde die een niet toegelaten arbeid aan
vat en daardoor een einde maakt aan de erkenning van zijn arbeidsongeschikt
heid, kan slechts opnieuw rechtmatige uitkeringen genieten door een nieuwe aan
gifte en erkenning van arbeidsongeschiktheid. (Art. 51 en 56, § 2, Z.I.V.-wet 1963.) 
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2° Het beginsel van behoorlijk bestuur kan niet worden ingeroepen indien dat leidt tot 
een beleid dat tegen de wet ingaat (1) (2). (Beginsel van behoorlijk bestuur.) 

(L.C.M. T. K. .. ) 

ARREST 

(A.R. S.99.017l.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 juni 1999 gewezen door 
het Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen : 
- 46, eerste lid, van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van 

een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, later (bij wet van 15 
februari 1993, met uitwerking op 1 januari 1993) wet tot instelling en organisatie van 
een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin
gen, zoals aangevuld bij wet van 27 juni 1969 en gewijzigd bij wet van 5 juli 1971, bij 
wet van 5 januari 1976, bij koninklijk besluit nummer 22 van 23 maart 1982, bij ko
ninklijk besluit nummer 176 van 30 december 1982, bij koninklijk besluit nummer 422 
van 23 juli 1986 en deels ook zoals gewijzigd bij wet van 15 februari 1993, met uit
werking op 1 januari 1993, 

- 50, inzonderheid eerste lid, van dezelfde wet van 9 augustus 1963, zoals gewij
zigd bij wet van 27 juni 1969 en bij wet van 5 juli 1971, 

-51, inzonderheid eerste lid, van dezelfde wet van 9 augustus 1963, zoals ver
vangen bij wet van 27 juni 1969, 

-56, § 1, eerste lid, van dezelfde wet van 9 augustus 1963, zoals gewijzigd bij ko
ninklijk besluit nummer 22 van 23 maart 1982, 

- 56, § 2, van dezelfde wet van 9 augustus 1963, 
-58 van dezelfde wet van 9 augustus 1963, zoals vervangen bij wet van 27 juni 

1969, 
- en 232, inzonderheid § 2, van het koninklijk besluit van 4 november 1963 tot uit

voering van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een rege
ling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, 

doordat het arbeidshof in de bestreden beslissing, het hoger beroep gegrond ver
klarend, de beslissing van de eerste rechter hervormt en de vordering inzake ten on
rechte uitgekeerde ziektevergoedingen gegrond verklaart ten belope van 217.003 BEF, 
dit wil zeggen voor de periode van 26 februari 1990 tot en met 29 november 1990, zijnde 
de periode waarin niet-toegelaten arbeid werd verricht, op volgende motieven : 

"(Verweerder) houdt naar het oordeel van het hofterecht voor dat de terugvorde
ring dient beperkt te worden tot de periode van 26 februari 1990 tot en met 29 no
vember 1990, zijnde de periode waarin hij een niet-toegelaten arbeid uitoefende. ( ... ) 

Door het vonnis a quo van 9 februari 1998 werd (verweerder) ten onrechte veroor
deeld tot de terugbetaling van de som van 873.393 BEF, zijnde de ziektevergoedingen 
voor de periode 26 februari 1990 tot en met 28 februari 1993. 

Er is immers naar het oordeel van het hoftegenstrijdigheid voor de terugvorde
ring over de periode na 29 november 1990 en de latere toelatingen lichte arbeid. 

Door zonder voorafgaande toestemming van de adviserend geneesheer arbeid te ver
richten, heeft (verweerder) weliswaar noodzakelijkerwijze een einde gemaakt aan de 
erkenning van zijn arbeidsongeschiktheid, zodat er in principe enkel een recht op nieuwe 

(1) Zie Cass., 14 juni 1999, A.R. S.98.0093.N, nr. 352. 

(2) Zie concl. eerste adv.-gen. Leclercq, Cass., 6 nov. 2000, A.R. F.99.0108.F, infra nr. 598. 
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uitkeringen kan ontstaan door een nieuwe ziekte-aangifte, en een nieuwe erken
ning van arbeidsongeschikt]J.eid ( ... ). 

( ... ) In casu wenst het hof er evenwel op te wijzen dat, de chronologie der feiten be
schouwend, vastgesteld kan worden dat de samenwerking tussen het R.I.Z.I.V. en de 
Lands bond zeer stroef verliep alsook dat (eiser) de op (hem) rustende informatie
plicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur ten opzichte van (verweerder) in 
concreto niet nakwam, waardoor, in het geval het hof de formele thesis van (eiser) in
zake de vereiste aangifte zou volgen, voor (verweerder) alleszins hierdoor onevenre
dig nadeel teweeggebracht zou worden. ( ... ) 

Ingevolge een beslissing van het R.I.Z.I.V. van 28 oktober 1992 werd geoordeeld dat 
hij voor de ( ... ) periode (van 26 februari 1990 tot en met 29 november 1990) niet de ver
eiste graad van arbeidsongeschiktheid van 50 pet. vertoonde en dat de ontplooide ac
tiviteit als verenigbaar met zijn gezondheidstoestand mocht worden beschouwd. 

Bij vonnis van 13.januari 1997 ( ... ) werd het beroep dat (verweerder) K. had inge
steld tegen deze beslissing van het R.I.Z.I.V., afgewezen ( ... ). 

(Verweerder) kon zich met deze uitspraak verzoenen omdat hij inderdaad zonder voor
afgaande toestemming van de adviserend geneesheer, een niet toegelaten arbeid had 
hervat. 

In 1991 vroeg en bekwam (verweerder) de toestemming van de adviserend genees
heer (beslissing van 20 maart 1991) om tijdens zijn arbeidsongeschiktheid een acti
viteit uit te oefenen van toezicht, kleine hulp en vervoer van werklieden in de bouw
sector en dit voor de periode 25 maart 1991 tot 30 november 1991. 

Bij beslissing van 26 augustus 1991 bekwam (verweerder) vervolgens een nieuwe 
toestemming om bovenvermelde activiteit uit te oefenen tot 30 november 1996. 

Tenslotte was er de beslissing van de adviserend geneesheer van 22 april1992 (vanaf 
10 maart 1992) waarbij toestemming werd verleend om een lichte activiteit uit te oe
fenen in een plantenkwekerij teA., en dit zonder vermelding van einddatum. 

(Verweerder) veronderstelde zodoende dat hij, na de sanctie die het R.I.Z.I.V. hem 
bij beslissing van 28 oktober 1992 had opgelegd, volledig terug in orde was, temeer 
daar hij nu wel de uitdrukkelijke toestemming had gevraagd en ook verkregen van 
de adviserend geneesheer om tijdens zijn arbeidsongeschiktheid een beperkte acti
viteit uit te oefenen. ( ... ) 

Het hof is ( ... ) van mening ( ... ) dat de verschillende toestemmingen die de advise
rend geneesheer (verweerder) gaf om een deeltijdse activiteit uit te oefenen, er vol
doende op wijzen dat de adviserend geneesheer alleszins geen twijfelliet bestaan over 
de arbeidsongeschiktheid van (verweerder). 

Indien (verweerder) niet arbeidsongeschikt erkend zou zijn, zoals (eiser) voor
houdt stelt zich de vraag hoe de adviserend geneesheer (verweerder) dan toestem
ming kon en diende te verlenen tot het uitoefenen van een activiteit? 

(Verweerder) stelt de nodige lessen getrokken te hebben uit de sanctie van het 
R.I.Z.I.V. en vroeg daarom toestemming om een deeltijdse activiteit uit te voeren en 
kon gelet op de houding van de mutualiteit en de inhoud van de daaropvolgende be
slissingen te goeder trouw er van uitgaan dan een en ander in orde was. 

Het hofis van oordeel, gelet op de concrete omstandigheden, het verloop der fei
ten en de houding van (verweerder), dat de stelling dat het enkel nalaten van de aan
gifte van de hervatting van een beroepsactiviteit, gelet op de contacten met de ( ... ) ad
viserend geneesheer, niet getuigt van enig kwaadwillig opzet in hoofde van (verweerder) 
om te bedriegen en om er persoonlijk voordeel uit te halen. 

Vermits (verweerder) op dat ogenblik erkend was door de adviserend geneesheer kan 
het hof aannemen dat (verweerder) in de overtuiging was dat het zinloos was een 
nieuwe ziekteaangifte te doen, gelet op de herhaalde contacten met de adviserend ge
neesheer. 
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Weliswaar heeft (verweerder) gedurende een bepaalde periode arbeid verricht zon
der toestemming, namelijk in de periode 26 februari 1990 tot en met 29 november 1990 
en bestaat er geenszins discussie dat de vergoedingen over deze periode terugvorder
baar zijn. 

Evenzeer dient gesteld te worden dat (verweerder) in de daaropvolgende periodes 
wel degelijk een arbeidsongeschiktheid van 50 pet. heeft behouden, vermits hij toe
stemming heeft gevraagd en ook bekomen van de adviserend geneesheer; deze toe
stemming hield indirect in dat (verweerder) minstens 50 pet. arbeidsongeschikt was." 
(arrest, pagina 13 tot en met 17), 

terwijl overeenkomstig artikel 46, eerste lid, van de wet van 9 augustus 1963 tot in
stelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeits
verzekering, later wet tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ver
zekering voor geneeskundige zorgen en uitkeringen, iedere bij deze wet bedoelde 
gerechtigde die arbeidsongeschikt is als omschreven in artikel 56, over elke werk
dag van een eenjarig tijdvak ingaande op de aanvangsdag van zijn arbeidsongeschikt
heid of over een daarmee gelijkgestelde dag, een uitkering ontvangt "primaire 
ongeschiktheidsuitkering" genoemd; overeenkomstig artikel 50 van dezelfde wet, wan
neer de arbeidsongeschiktheid voortduurt na het tijdvak van primaire arbeidsonge
schiktheid, voor elke werkdag van de arbeidsongeschiktheid of daarmee gelijkge
stelde dag, een zogenaamde "invaliditeitsuitkering" wordt betaald; 

Overeenkomstig artikel 56, eerste lid, van dezelfde wet als arbeidsongeschikt wordt 
erkend, de werknemer die alle werkzaamheid heeft onderbroken als rechtstreeks ge
volg van het intreden ofverergeren van letsels offunctionele stoornissen waarvan er
kend wordt dat ze zijn vermogen tot verdienen verminderen tot een derde of min
der dan een derde van wat een persoon, van dezelfde stand en met dezelfde opleiding, 
kan verdienen door zijn werkzaamheid in de beroepencategorie waartoe de beroeps
arbeid behoort, door betrokkene verricht toen hij arbeidsongeschikt is geworden, of in 
de verschillende beroepen die hij heeft of zou kunnen uitoefenen hebben uit hoofde van 
zijn beroepsopleiding; 

De vaststelling van deze staat van invaliditeit als bedoeld bij artikel 56 en de duur 
ervan, overeenkomstig artikel 51 van dezelfde wet geschiedt door de Geneeskun
dige Raad voor invaliditeit, op basis van een door de adviserend geneesheer van de 
verzekeringsinstelling opgemaakt verslag; 

Het arbeidshofvaststelt, en overigens niet betwist werd, dat verweerder met in
gang van 28 oktober 1985 arbeidsongeschikt was; verweerder dienvolgens eerst pri
maire arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en later invaliditeitsuitkeringen genoot; 

Overeenkomstig artikel 56, § 2, van dezelfde wet als arbeidsongeschikt wordt er
kend, de werknemer die onder de voorwoorden bepaald in de in artikel 40, 11, be
doelde verordening, een vooraftoegelaten arbeid hervat op voorwaarde dat hij, van 
een geneeskundig oogpunt uit, een vermindering van zijn vermogen van ten minste 
50 pet. behoudt; overeenkomstig artikel 58 van dezelfde wet de Koning bepaalt on
der welke voorwaarden en in welke mate de uitkeringen worden toegekend wan
neer zij in de loop van de arbeidsongeschiktheid samen genoten worden met een 
beroepsinkomen; overeenkomstig artikel232, § 2, van het koninklijk besluit van 4 no
vember 1963 tot uitvoering van de wet van 9 augustus 1963, voornoemd, de gerech
tigde, om de toelating te bekomen tot de uitoefening van een beroepsactiviteit tij
dens de ongeschiktheid, v66r de hervatting van elke activiteit, hiertoe een aanvraag 
moet richten tot de adviserend geneesheer van zijn verzekeringsinstelling die de toe
lating kan verlenen voor zover zij verenigbaar is met de betrokken aandoening; deze 
toelating de aard, het volume en de voorwaarden tot uitoefening van de activiteit na
der opgeeft; 

Het arbeidshofvaststelt dat verweerder een niet-toegelaten arbeid had aangevat tij
dens de periode dat hij als arbeidsongeschikte uitkeringsgerechtigd was; 

Het arbeidshoftevens erkent dat door zonder voorafgaande toestemming van de ad
viserend geneesheer arbeid te verrichten, verweerder noodzakelijkerwijze een einde 
had gemaakt aan de erkenning van zijn arbeidsongeschiktheid, zodat er in principe 
enkel een recht op nieuwe uitkeringen kon ontstaan door een nieuwe aangifte en er
kenning van arbeidsongeschiktheid; 
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en terwijl, eerste onderdeel, de werknemer aan wiens arbeidsongeschiktheid een einde 
is gekomen, doordat hij zelf, spontaan en zonder zijn verzekeringsinstelling of de ad
viserend geneesheer in te lichten, de arbeid heeft hervat, slechts opnieuw aan
spraak kan maken op de voordelen van de uitkeringsverzekering indien hij zich over
eenkomstig bovengenoemde wettelijke regeling als arbeidsongeschikt aanmeldt en deze 
arbeidsongeschiktheid overeenkomstig de wettelijke procedure wordt erkend; 

Hieraan, behoudens overmacht, geen afbreuk kan worden gedaan door enige an
dere omstandigheid; het arbeidshof aldus ten onrechte verwijst naar a) de chronolo
gie der feiten (arrest pagina 14, punt 6.2.), b) de stroeve samenwerking tussen het 
R.I.Z.I.V. en eiser (ibidem), c) het niet-nakomen van een niet nader gepreciseerde 
"informatieplicht" ten opzichte van verweerder (ibidem), d) een mogelijk onevenre
dig nadeel voor verweerder (ibidem), e) de veronderstelling, in hoofde van verweer
der, dat hij volledig terug in orde was (arrest pagina 15, vijfde alinea), f) de verschil
lende toelatingen tot het verrichten van lichte arbeid die er, aldus het hof, voldoende 
op zouden wijzen dat de adviserend geneesheer alleszins geen twijfelliet bestaan over 
de (niet nader bepaalde) arbeidsongeschiktheid van verweerder (arrest pagina 16, 
tweede alinea), g) de eventuele goede trouw in hoofde van verweerder (arrest pa
gina 16, derde laatste alinea), h) het gebrek aan kwaadwillig opzet in hoofde van ver
weerder (arrest pagina 16, voorlaatste alinea), i) de overtuiging in hoofde van ver
weerder dat het zinloos was een nieuwe ziekte-aangifte te doen (arrest pagina 16, in 
fine); 

Deze omstandigheden noch afzonderlijk, noch in hun geheel genomen, overmacht 
opleveren die verweerder zou belet hebben tijdig en op de wettelijk voorgeschreven wijze 
aangifte te doen van een nieuwe arbeidsongeschiktheid; 

Het evenmin, zoals het arbeidshof ten onrechte stelt, tegenstrijdig is enerzijds de 
uitkeringen terug te vorderen voor de periode na 29 november 1990 (datum waarop 
de niet-toegelaten arbeid werd beeindigd) en anderzijds na deze datum toelatingen te 
hebben verleend voor lichte arbeid; er hoegenaamd geen tegenstrijdigheid bestaat tus
sen enerzijds de vaststelling, van de adviserend geneesheer, dat iemand minstens 50 
pet. arbeidsongeschikt is en een bepaalde lichte arbeid verenigbaar zou zijn met zijn 
gezondheidstoestand, en anderzijds de vaststelling dat dezelfde persoon nochtans niet 
aan de voorwaarden voldoet om uitkeringsgerechtigd te zijn door een gebrek aan re
gelmatige aanmelding van de arbeidsongeschiktheid; 

De afwezigheid van een op wettelijke wijze erkende arbeidsongeschiktheid er toe leidt 
dat verweerder evenmin na 29 november 1990 op rechtmatige wijze uitkeringen we
gens arbeidsongeschiktheid heeft genoten, 

zodat het arbeidshofniet wettig vermocht te oordelen dat de terugvorderjng van on
rechtmatig genoten uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid diende beperkt te blij
ven tot de periode van 26 februari 1990 tot 29 november 1990 (schending van alle in 
de aanhef van het middel aangehaalde wetsbepalingen); 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, krachtens artikel 51 van de Z.I.V.-wet van 9 augus

tus 1963, de geneeskundige raad voor invaliditeit op basis van een door een 
adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling opgemaakt verslag, de 
staat van invaliditeit, bedoeld in artikel 56 van de Z.I.V.-wet, vaststelt en de 
duur ervan bepaalt; 

Dat, wanneer de aldus arbeidsongeschikt erkende werknemer arbeid te
gen loon verricht zonder toelating van de adviserend geneesheer, daardoor 
een einde wordt gemaakt aan de voormelde erkenning; 

Overwegende dat, overeenkomstig het alsdan te dezen van toepassing zijnde 
artikel 56, § 2, van de Z.I.V.-wet, slechts aan een als arbeidsongeschikt er
kende werknemer vooraf de toelating kon worden gegeven de arbeid te her
vatten; 

Overwegende dat het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur niet kan 
worden ingeroepen indien dat leidt tot een beleid dat tegen de wet ingaat; 
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Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerder, die vanaf 28 okto
ber 1985 tot 30 november 1996 arbeidsongeschikt was erkend door de Ge
neeskundige Raad voor lnvaliditeit, in de periode van 26 februari 1990 tot 
en met 29 november 1990 zonder toelating van een adviserend geneesheer 
een niet toegelaten arbeid heeft verricht en alzo noodzakelijkerwijze een einde 
heeft gemaakt aan de erkenning van zijn arbeidsongeschiktheid, zodat er in 
principe enkel een recht op nieuwe uitkeringen kan ontstaan door een nieuwe 
ziekte-aangifte en een nieuwe erkenning van arbeidsongeschiktheid; 

Dat het arrest evenwel op grond dat de samenwerking tussen het 
R.I.Z.I.V. en eiser zeer stroef verliep en op grond van het algemeen begin
sel van behoorlijk bestuur, nu eiser de op hem rustende informatieplicht ten 
opzichte van verweerder niet nakwam, oordeelt dat de verschillende voor
afgaande toestemmingen om deeltijdse arbeid te verrichten, die de advise
rend geneesheer aan verweerder verleende vanaf 20 maart 1991, de erken
ning inhielden dat verweerder van dan af minstens 50 pet. arbeidsongeschikt 
was zodat hij aangepast werk mocht verrichten en verweerder in de over
tuiging brachten dat hij, gelet op de herhaalde contacten met de advise
rend geneesheer, geen nieuwe ziekte-aangifte diende te doen; 

Overwegende dat het arrest aldus niet zonder schending van de aange
wezen wettelijke bepalingen heeft kunnen beslissen dat de terugvordering 
door eiser van de uitgekeerde ziektevergoedingen grotendeels dient te wor
den afgewezen en slechts gegrond is ten belope van 217.000 BEF voor de pe
riode van 26 februari 1990 tot en met 29 november 1990; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
Overwegende dat het tweede onderdeel niet tot ruimere cassatie kan lei

den; 

Om die redenen, vemietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het 
hoger beroep ontvankelijk verklaart en de terugvordering toekent ten be
lope van 217.000 BEF voor de periode van 26 februari 1990 tot en met 29 no
vember 1990; 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 deal
dus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel. 

30 oktober 2000 - 3e kamer - Voorzitter en verslaggeuer : de h. Boes, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de mevr. De Raeve, advocaat-generaal -
Advocaat : mr. Biitzler. 

Nr. 588 

3e KAMER - 30 oktober 2000 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG- BURGERLIJKE ZAKEN- BEVOEGDHEID- VOLSTREKTE 
BEVOEGDHEID (MATERIELE. PERSOONLIJKE)- ARBEIDSGERECHTEN- GESCHILLEN- MINDER
VALID EN- TEGEMOETKOMINGEN. 

2° MINDERVALIDEN -TEGEMOETKOMINGEN- GESCHIL -ARBEIDSRECHTBANK-BE
VOEGDHEID- DRAAGWIJDTE. 
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1 o en 2° Bij het beoordelen van geschillen over de rechten ten aanzien van tegemoet
komingen voor mindervaliden, die toegekend worden op aanvraag bij en beslis
sing van de minister, kunnen de arbeidsgerechten kennis nemen van aanspraken ge
grond op feiten die zich na de beslissing hebben voorgedaan zoals een wijziging van 
de gezondheidstoestand van de mindervalide (1). (Art. 582, 1", Ger.W., art. 8, 1°, en 
19 wet 27 feb. 1987 betreffende tegemoetkomingen aan gehandicapten.) 

(BELGISCHE STAAT T. D ... ) 

ARREST 

(A.R. S.00.0026.N) 

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

(1) Het huidig geschil, dat geleid heeft tot het geannoteerde arrest, stelt de vraag of de wets
wijziging van 19 april1999, tot wijziging van art. 582, 1 o, Ger.W. tot gevolg heeft dat de arbeidsrecht
banken een ruimere bevoegdheid krijgen om geschillen te beoordelen die aanvankelijk niet wer
den voorgelegd aan het bestuur. 

De nieuwe versie van art. 582, 1°, Ger.W. bepaalt : "De arbeidsrechtbank neemt kennis van: 1 o 

geschillen over de rechten ten aanzien van tegemoetkomingen van mindervaliden." 
De oude versie van art. 582, 1°, Ger.W. luidde als volgt: 
''De arbeidsrechtbank neemt kennis van de beroepen tegen de beslissingen van de minister ten 

aanzien van de tegemoetkomingen voor mindervalide." 
De rechtspraak van het Hof, v66r de wet van 19 april 1999 waarbij art. 582, 1 o, Ger.W. is ge

wijzigd, heeft sedert 1995 bij herhaling als beginsel gesteld dat "de rechter aileen kan oordelen 
of de minister overeenkomstig de wettelijke voorschriften over het recht op tegemoetkoming heeft 
beslist; dat hij ook aileen maar die gegevens in aanmerking kan nemen op grond waarvan de mi
nister heeft beslist of had moe ten beslissen; dat hieruit volgt dat de gehandicapte zijn vorde
ring niet kan uitbreiden tot aanspraken die buiten de ministeriele beslissing vailen of zijn vor
dering wijzigen in aanspraken die aan het bestuur niet zijn voorgelegd." (Cass., 9 okt. 1995, A.R. 
S.95.0025.N, nr. 421; 28 okt. 1996, A.R. S.96.0007.N, nr. 404; 21 april1997, A.R. S.96.0045.F, nr. 
191; 20 april1998, A.R. S.97.0085.N, nr. 201; 2 nov. 1998, A.R. S.98.0003.N, nr. 470; 22 maart 1999, 
A.R. S.98.0059.N, nr. 169; 18 oktober 1999, A.R. S.98.0098.F, nr. 540, en conclusie advocaat
generaal Leclercq, in het bijzonder nrs. 2 tot en met 5 van de conclusie.) Het Hofnam in de be
weegredenen van voornoemde arresten voiledig de redenering over van procureur-generaal Le
naerts, geformuleerd in zijn conclusie bij het arrest dd. 14 dec. 1992. (A.R. 8017, nr. 790), waar 
hij het heeft over art. 582, 1°, Ger.W., en er onder meer van uitgaat dat "over de toekenning van 
de tegemoetkoming in elk geval moet beslist worden door het bestuur, zowel na een aanvraag als 
ingevolge een ambtshalve herziening. Het recht ontstaat door de administratieve beslissing. Be
twisting over het recht kan na de beslissing ontstaan en betrekking hebben op de wettigheid van 
de beslissing". 

Uit deze gegevens leidt de procureur-generaal af dat: "Daarom bepaalt art. 582, 1°, Ger.W. dat 
de arbeidsrechtbank kennis neemt, niet van geschillen over het recht op tegemoetkoming, maar 
"van de beroepen tegen beslissingen van de minister ten aanzien van tegemoetkomingen voor 
mindervaliden." 

De toenmalige tekst van art. 582, 1°, Ger.W. was dus duidelijk de rechtsgrond waarop het Hof 
zich steunde. 

Deze rechtspraak van het Hof schonk echter geen voldoening en werd grotendeels niet ge
volgd door de arbeidsgerechten. Dientengevolge werd een wetsvoorstel ingediend, ingegeven door 
de bekommernis om aan de arbeidsgerechten een ruimere appreciatie te geven dan aileen de a! 
ofniet conforme toepassing van de administratieve beslissing waartegen beroep werd aangete
kend. (Zie: Ged1:St. Senaat 1996-97, 1-478/1, en Parl.Hand. Senaat 26 nov. 1998, p. 6481-
6482.) 

Het geannoteerde arrest wijzigt dan ook de strakke rechtspraak. Verwijzend naar de nieuwe ver
sie van art. 582, 1°, Ger.W. en art. 19 wet 27 febr. 1987, beslist het Hofthans dat de geschiilen die 
krachtens die bepalingen aan de arbeidsgerechten kunnen worden voorgelegd, niet beperkt blij
ven tot de aanspraken op tegemoetkomingen, bedoeld in art. 8, waarvoor de minister heeft be
slist of had moe ten beslissen met toepassing van art. 10 wet 27 feb. 1987. Het Hofbenadrukt even
wei dat nu de band tussen bestuurlijke en gerechtelijke behandeling van de aanvragen om 
tegemoetkomingen door de wetswijziging verbroken is, dit niets afdoet aan de bestuurlijke be
handeling van de aanvragen overeenkomstig de artt. 8 en 10 van wet van 27 feb. 1987. 
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Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 33, 36, 37, 40, 105, 144 en 159 van de Grondwet, 582, 
1 o, van het Gerechtelijk Wetboek zoals van toepassing sinds de wijziging bij artikel 
2 van de wet van 19 april1999 (B.S., 3 juni 1999), 8 (zoals vervangen bij artikel 9 van 
de wet van 25 juni 1997, B.S., 13 september 1997) en 18 van de wet van 11 april 1995 
tot uitvoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde (B.S., 6 september 1995), 
1 (zoals gewijzigd bij artikel 127 van de wet van 22 december 1989), 2, § 3, 8 (§ 1, lid 
2, zoals gewijzigd bij artikel17 van de wet van 4 april1991), 10 en 19, eerste lid, van 
de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, 3, 
32, 35, 37 en 38 van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tege
moetkomingen voor hulp aan bejaarden, en van het algemeen rechtsbeginsel van de 
scheiding der machten, 

doordat het bestreden arrest de door verweerster in hoger beroep uitgebreide vor
dering in die mate gegrond verklaart dat voor recht wordt gezegd dat verweerster met 
ingang van 1 juni 1997 als samenwonende gerechtigde aanspraak heeft op een te
gemoetkoming voor hulp aan bejaarden - categorie II, op grond van de volgende over
wegingen: 

"Het is dus buiten kijf dat de wetgever door de wet van 19 april 1999 komaf heeft 
willen maken met de bevoegdheidsbeperking van de arbeidsgerechten die ingeschre
ven was in artikel 582, 1", van het Gerechtelijk Wetboek. 

De rechtspraak waarop (eiser) doelt, die gefundeerd is op de tekst van artikel 582, 
1 o, voor de wijziging door de wet van 19 april1999, is niet meer dienend; de wet van 
19 april1999 heeft de bevoegdheid van de arbeidsgerechten verruimd om aan de ge
handicapte de mogelijkheid te bieden tijdens de gerechtelijke procedure rekening te 
doen houden met wijzigingen in zijn toestand. 

Sinds de wijziging van artikel 582, 1 o, van het Gerechtelijk Wetboek kan het arbeids
gerecht niet meer aileen oordelen of de minister overeenkomstig de wettelijke voor
schriften over het recht op tegemoetkoming heeft beslist, maar is dit gerecht be
voegd om over alle geschillen betreffende de toepassing van de gehandicaptenwetgeving 
te beslissen. 

De argumenten van (eiser), om het tegendeel te doen aannemen, snijden geen hout. 

Inderdaad: 

- het feit dat de artikelen 582, 1 o, van het Gerechtelijk Wetboek voor de wijzi
ging door de wet van 19 april 1999 en 19 van de wet van 27 februari 1987 volgens be
paalde rechtspraak niet onverenigbaar waren, heeft niet tot gevolg dat met de wet van 
19 april1999, waardoor de wetgever een beperking van de bevoegdheid van de arbeids
gerechten tot een louter toetsingsrecht van de ministeriele beslissing opgeheven heeft 
en aldus de tegenstrijdigheid tussen de beide voornoemde wettelijke bepalingen heeft 
afgeschaft, geen rekening zou moeten worden gehouden; 

- de opwerping, dat aan artikel 582, 1 o, van het Gerechtelijk Wetboek door de wet 
van 19 april1999 inhoudelijk geen wijziging werd gebracht, wordt afgewezen; dit stand
punt van (eiser) impliceert dat de wetswijziging werd doorgevoerd om niets te wij
zigen, wat absurd is; 

- de huidige bepalingen van artikel 582, 1 o, van het Gerechtelijk Wetboek ('De 
arbeidsrechtbank neemt kennis : 1 o van de geschillen over de rechten ten aanzien van 
tegemoetkomingen voor minder-validen') en artikel 19, eerste lid, van de wet van 27 
februari 1987 ('De geschillen over de rechten, ontstaan uit deze wet, behoren tot de 
bevoegdheid van de arbeidsgerechten') zijn niet verschillend, zodat de redenering van 
(eiser) betreffende de voorrang van de bijzondere wet op de algemene wet geen toe
passing vindt. 

Het arbeidshof oordeelt dat, krachtens de wet van 19 april 1999 tot wijziging van 
artikel 582, 1 o, van het Gerechtelijk Wetboek, de bevoegdheid van de arbeidsrecht
bank niet langer beperkt is tot de toetsing van de wettigheid van de beslissingen van 
(eiser), maar dat zij ook dient te statueren over de gegrondheid van de aanspraken van 
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de gehandicapte, geput uit de gehandicaptenwetten en dat dus niets belet dat met een 
verslechtering van de gezondheidstoestand, in de loop van het geding, rekening wordt 
gehouden", 

terwijl, overeenkomstig artikel 8 van de wet van 27 februari 1987 de bij deze wet 
bedoelde tegemoetkomingen, en in het bijzonder de tegemoetkoming voor hulp aan be
jaarden van artikel2, § 3, van deze wet, worden toegekend op aanvraag (artikel8, 
§ 1) en de gehandicapte, aan wie een tegemoetkoming is toegekend, onverwijld aan
gifte doet ,van de nieuwe gegevens die tot een vermindering van het bedrag van de te
gemoetkoming aanleiding kunnen geven (artikel 8, § 2); 

overeenkomstig artikel10 van de wet van 27 februari 1987 de minister tot wiens 
bevoegdheid de sociale zekerheid behoort of de door hem gemachtigde ambtenaren be
slissen over de aanvragen om tegemoetkomingen (artikel 10, eerste lid), en de toe
gekende tegemoetkomingen ambtshalve of op aanvraag van de gehandicapten kun
nen herzien (artikel 10, tweede lid); 

overeenkomstig artikel19, 1°, van de wet van 27 februari 1987 geschillen over de 
rechten, ontstaan uit deze wet, behoren tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten; 
dezen krachtens artikel582, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd bij de 
wet van 19 april 1999 (inwerkingtreding : 13 juni 1999) kennis nemen "van de ge
schillen over de rechten ten aanzien van tegemoetkomingen voor minder-validen"; 

de arbeidsgerechten aldus, op het beroep tegen een administratieve beslissing van 
eiser, enkel kunnen nagaan of die beslissing wettig was op de datum waarop zij van 
kracht is geworden en enkel acht kunnen slaan op de gegevens waarvan eiser op het 
ogenblik van zijn beslissing kennis had of kennis moest hebben; het arbeidshof bij
gevolg op het beroep tegen de beslissing van eiser van 28 december 1995, getroffen op 
aanvraag van 5 juli 1995, niet bevoegd was om de in hoger beroep uitgebreide vor
dering van verweerster te beoordelen en aldus de graad van vermindering van zelf
redzaamheid voor de periode die begint op 1 juni 1997 te waarderen, zonder dat hier
voor een aanvraag aan de minister was voorgelegd (artikel 8 van de wet van 27 februari 
1987), laat staan een ministeriele beslissing hierover was getroffen (artikel10 van de 
wet van 27 februari 1987); 

het arrest te kennen geeft dat de wetgever met deze wetswijziging de bedoeling had 
om de bevoegdheid van de arbeidsgerechten uit te breiden en dat artikel 582, 1 o, van 
het Gerechtelijk Wetboek in die zin gelezen moet worden dat "de bevoegdheid van de 
arbeidsrechtbank niet langer beperkt is tot de toetsing van de wettigheid van de be
slissingen van (eiser), maar dat zij ook dient te statueren over de gegrondheid van de 
aanspraken van de gehandicapte, geput uit de gehandicaptenwetten en dat dus niets 
belet dat met een verslechtering van de gezondheidstoestand, in de loop van het ge
ding, rekening wordt gehouden" (arrest, pagina 5); het arrest op die grond voor recht 
zegt dat verweerster recht heeft op een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden met 
ingang van 1 juni 1997, rekening houdend met een verslechtering van de gezondheids
situatie van verweerster die niet aan eiser was voorgelegd overeenkomstig artikel 8, 
§ 2, van de wet van 27 februari 1987 en waarover eiser bijgevolg geen herzienings
beslissing in de zin van artikel 10, tweede lid, van diezelfde wet had kunnen tref
fen, 

zodat het arrest door eiser te veroordelen tot betaling van een tegemoetkoming voor 
hulp aan bejaarden met ingang van 1 juni 1997, op grond van feitelijke gegevens die 
niet aan de beslissingsbevoegdheid van de minister waren voorgelegd, de artikelen 582, 
1 o, van het Gerechtelijk Wetboek en 2, § 3, 8 in het bijzonder § 1, 10 en 19 van de wet 
van 27 juni (lees: februari) 1987 en, voor zoveel als nodig, de uitvoeringsbepalingen 
hiervan (artikelen 3, 32, 35, 37 en 38 van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 be
treffende de tegemoetkomingen voor hulp aan bejaarden), evenals de artikelen 8 en 
18 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal ver
zekerde heeft geschonden; in de mate dat het een uitspraak doet over een aangele
genheid die op grond van voormelde bepalingen en in het bijzonder artikel 8 van de 
wet van 27 juni (lees : februari) 1987 tot de bevoegdheid van de uitvoerende macht be
hoort, het de in het middel aangehaalde grondwetsbepalingen in verband met de mach
ten en de wijze waarop ze worden uitgeoefend (artikel 33), en meer bepaald de wet
gevende (artikel36), uitvoerende (artikel37, 105) en rechterlijke macht (artikelen 40, 
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144 en 159 van de Grondwet) en tevens het algemeen rechtsbeginsel van de schei
ding der machten heeft geschonden : 

Over het middel : 
Overwegende dat de arbeidsgerechten, krachtens artikel 582, 1 o, van het 

Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd door de wet van 19 april1999, kennis ne
men van de geschillen over de rechten ten aanzien van tegemoetkomingen 
voor mindervaliden; 

Dat artikel 19, eerste lid, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de 
tegemoetkomingen aan gehandicapten bepaalt dat die bevoegdheid de ge
schillen betreft over de rechten die uit deze wet zijn ontstaan; 

Overwegende dat de geschillen die krachtens die bepalingen aan de arbeids
gerechten kunnen worden voorgelegd, niet beperkt zijn tot de aanspraken 
op tegemoetkomingen, bedoeld in artikel 8 van de voormelde wet van 27 fe
bruari 1987, waarover de minister met toepassing van artikel 10 van die wet 
heeft beslist of had moeten beslissen; 

Dat de arbeidsgerechten, bij het beoordelen van die geschillen, kennis kun
nen nemen van aanspraken, gegrond op feiten die zich na de beslissing van 
de minister hebben voorgedaan, zoals een wijziging van de gezondheidstoe
stand van de mindervalide; 

Dat, nu de band tussen bestuurlijke en gerechtelijke behandeling van de 
aanvragen om tegemoetkomingen verbroken is door de wij ziging van arti
kel 582, 1 o, van het Gerechtelijk Wetboek, de bepalingen van de voor
melde artikelen 8 en 10 van de wet van 27 februari 1987 die de bestuur
lijke behandeling van die aanvragen betreffen, aan het vorenstaande niet 
afdoen; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

30 oktober 2000 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Yer
slaggever : de h. Dhaeyer- Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Simont en van Eeckhoutte. 

Nr. 589 

2e KAMER- 31 oktober 2000 

1° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTI
KEL 6.3 - KENNISGEVING VAN DE BESCHULDIGING- LATERE PRECISERING- REGELMATIG
HEID VAN DE STRAFRECHTELIJKE VEROORDELING- VOORWAARDE. 

2° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- KENNISGEVING VAN DE BESClillLDI
GING- LATERE PRECISERING- REGELMATIGHEID VAN DE STRAFRECHTELIJKE VEROORDE
LING- VOORWAARDE. 

3° RECHTBANKEN- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- DAGVAARDING- BEKLAAGDE
OMSCHRIJVING VAN DE FElTEN- RECHT VAN VERDEDIGING- VEREISTE. 
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4 o RECHTBANKEN- STRAFZAKEN- STRAFVORDERlNG- BESLISSlNG TOT VERWIJZlNG
OMSCHRlJVING VAN DE FElTEN- RECHT VAN VERDEDIGlNG- VERElSTE. 

5° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN -.BEKLAAGDE- DAGVAARDING- OM
SCHRlJVING VAN DE FElTEN- PREClSERlNG VAN DE FElTEN- VOORWAARDE. 

6° RECHT VAN VERDEDIGING- STRFZAKEN- BEKLAAGDE- BESLISSlNG TOT VER
WlJZING- OMSCHRlJVING VAN DE FElTEN- PREClSERING VAN DE FElTEN- VOORWAARDE. 

7° RECHTBANKEN- STRAFZAKEN- STRAFVORDERlNG- DAGVAARDING- OMSCHRlJ

VlNG VAN DE FElTEN- PREClSERlNG VAN DE FElTEN- VOORWAARDE. 

go RECHTBANKEN- STRAFZAKEN- STRAFVORDERlNG- BESLlSSlNG TOT VERWIJZlNG

OMSCHRlJVING VAN DE FElTEN- PREClSERlNG VAN DE FElTEN- VOORWAARDE. 

go RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)- NON BlS IN IDEM- IDENTlTElT TUSSEN VER
SCHILLENDE FElTEN - AFZONDERLlJKE SCHULDIGVERKLARING- VEROORDELING TOT EEN EN
KELE STRAF VOOR DE VERMENGDE FElTEN- TOEPASSING. 

1 o en 2° Een miskenning van het recht van artikel 6, derde lid, a, E. VRM. van een
ieder die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, om onverwijld, in een taal welke 
hij verstaat, en in bijzonderheden, op de hoogte te worden gesteld van de aard en de 
reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging, tast op zich de regelmatigheid 
van de strafrechtelijke veroordeling niet aan, wanneer de strafrechter, naar de re
gels van het interne recht, oordeelt dat een latere kennisgeving of precisering van de 
beschuldiging wettelijk mogelijk was, ze het recht van verdediging van de be
klaagde niet onherstelbaar heeft geschaad en hem heeft toegelaten zijn recht van ver
dediging uit te oefenen (1). 

3° en 4° Wanneer op grand van de omschrijving van een bepaald feit in het bevel tot 
verwijzing of de dagvaarding niet uit het dossier is op te maken welk precies feit wordt 
bedoeld, wordt de rechter in de onmogelijkheid gesteld te bepalen van welk feit hij 
werd geadieerd en kan hij de beklaagde niet veroordelen. Wanneer de verwijzing of 
de dagvaarding en het dossier evenwel toelaten dit onderzoek te verrichten, kan de 
rechtspleging wel tot de veroordeling van de beklaagde leiden (2). (Art. 1g2 Sv.) 

5o, 6°, 7° en go Wanneer de omschrijving van het feit in de verwijzing of de dagvaar
ding wel bepaald, maar niet voldoende precies is, moet aan de beklaagde, met het oog 
op zijn recht van verdediging, van de precisering ervan kennis worden gegeuen en moet 
de rechter hem teuens de mogelijkheid geuen zich hierop te uerdedigen, desnoods door 
de zaak uit te stellen. Zowel het openbaar ministerie of de burgerlijke partij als de 
rechter kunnen de kennisgeuing van de precisering verrichten en deze precisering kan 
zelfs voor het eerst in hager beroep geschieden (3). 

go Het algemeen rechtsbeginsel "non bis in idem" wordt niet geschonden en de be
klaagde wordt niet tweemaal uoor hetzelfde feit bestraft wanneer de bestreden be
slissing, na de identiteit tussen verschillende feiten te hebben uastgesteld, niette
min afzonderlijk de schuld van beklaagde aan deze feiten uaststelt en hem uoor deze 
vermengde feiten tot een straf ueroordeelt. 

(1) Zie Cass., 28 juni 1994, A.R. P.94.0503.N, nr. 335. 

(2) Zie noot 1 en Cass., 18 jan. 1977, A. C., 1977, 553; 22 dec. 1998, A.R. A.94.000l.F, nr. 534; 
13 okt. 1998, A.R. P.98.1066.F, nr. 443. 

(3) Zie noot 1. 
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(D ... ) 

ARREST 

(A.R. P.00.1280.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 juni 2000 door het Hof 
van Beroep te Antwerpen gewezen; 

I. Op de voorziening van G.D.: 
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de strafvor

dering tegen de eiser : 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 

Schending van artikelen 6.3,a van het Verdrag tot bescherming van de rechten van 
de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 14 november 1950, 
goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, en 149 van de gecoiirdineerde Grondwet van 17 
februari 1994, evenals van het algemeen rechtsbeginsel dat de eerbiediging van het 
recht van verdediging voorschrijft, 

doordat het Hof van Beroep te Antwerpen bij het bestreden arrest onder meer op 
strafgebied het bestreden vonnis bevestigt in zoverre het eiser schuldig verklaart aan 
de hem in zaak I ten laste gelegde feiten sub lA. la)-b)-c), I,A,2. IB., IB., I,C.I.-2., IIA.1-
2-3, II.B.l.-2-3, III,A,].-2.-3, III.B.l.-3.-I, IV,1-2. en VI. 1-2,-3, (zoals alle her
omschreven) en hem voorts met wijziging van het vonnis veroordeelt wegens voor
melde bewezen en vermengde feiten in zaak I tot een gevangenisstrafvan vier jaar 
en een geldboete van duizend frank, te verhogen met 990 opdeciemen, en alzo ge
bracht op honderdduizend frank of een vervangende gevangenisstrafvan drie maan
den, na onder meer te hebben overwogen dat "beklaagden D.G. en D.A. allerminst per
tinent doen gelden dat 'de dagvaarding' nietig is om reden dat de hen ten laste gelegde 
feiten hierin, volgens hen, op onvolkomen wijze zijn omschreven en dat zulks een scherr
ding van hun rechten van verdediging inhoudt; dat - zoals zij trouwens zelf opmer
ken- de zaak met not. nr. 21/1847N93 bij het vonnisgercht aanhangig werd ge
maakt door de beschikking van de raadkamer van 24 december 1996 en het exploot 
van dagvaarding enkel geldt als dagstelling; dat dienvolgens de omstandigheid dat de 
in hunnen hoofde aangehouden feiten der tenlastelegging onvoldoende zouden zijn om
schreven in de dagvaarding, geenszins vermag te doen beslissen dat daardoor de rech
ten van verdediging van een of beide voornoemde beklaagden zouden zijn geschon
den en de dagvaarding derhalve nietig is; 00. dat evenmin pertinent wordt 
geargumenteerd dat tot de nietigheid van de beschikking tot verwijzing van de raad
kamer dient te worden besloten om reden dat de hen ten laste gelegde feiten daarin, 
volgens hen, op dezelfde onvoldoende precieze wijze worden aangeduid en zulks een 
schending van hun rechten van verdediging inhoudt; dat immers het hof van be
roep, onder voorbehoud van eventuele onwettigheden aangaande de bevoegdheden, niet 
vermag te oordelen over de ingeroepen onregelmatigheden die aan de beschikking van 
verwijzing zouden kleven; dat de te dezen door de raadkamer gewezen beschikking van 
verwijzing dd. 24 december 1996 dan ook haar kracht behoudt, zolang ze niet door het 
Hofvan Cassatie wordt vernietigd, en het hofvan beroep geadieerd is en zich over de 
zaak moet uitspreken; dat, in tegenstelling tot de bewering van beide voomoemde be
klaagden, het openbaar ministerie alleszins vermag om de feiten der tenlasteleg
ging, hoofdens dewelke zij naar het vonnisgerecht werden verwezen, in de dag
stelling te verduidelijken en te preciseren; dat, zoals reeds vastgesteld werd, de feiten 
der tenlastelegging- welke ten grondslag liggen van de lastens de beklaagden in
gestelde strafvordering - door de aldus door het openbaar ministerie in de dag
stelling gedane en voorheen door het hofvan beroep aangehouden precisering niet ge
wijzigd zijn; 00. dat het hof van beroep evenmin de stelling bijtreedt van beklaagden 
D.G. en D.A. dat ook na de door het openbaar ministerie in de dagstelling voor dit hof 
van beroep gedane precisering, de omschrijving der tenlasteleggingen onvoldoende is 
en deze hen niet toelaat zich op behoorlijke wijze te verdedigen; dat, integendeel de 
aan beklaagden ten laste gelegde feiten op ondubbelzinnige en voldoende wijze zijn 
omschreven en hen hierdoor de vereiste informatie, nodig voor hun verdediging, wordt 
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verstrekt; dat de omstandigheid dat bij de omschrijving van de daarop betrekking heb
bende tenlasteleggingen niet in concreto wordt aangeduid om welke cheque(s) het in 
elk dezer tenlasteleggingen precies handelt allerminst kan worden aangezien als een 
onvolledigheidlonduidelijkheid welke aan beklaagden de mogelijkheid ontneemt om 
daaromtrent een behoorlijk verweer te ontwikkelen; dat daarenboven een aantal de
zer cheques worden vermeld op de lijst van de inbeslaggenomen stukken, waarnaar 
bij precisering van de tenlastelegging sub II.A.2 in de dagstelling voor dit hofvan be
roep uitdrukkelijk wordt verwezen", 

terwijl blijkens artikel 6,3,a van het Europees Verdrag tot bescherming van de rech
ten van de mens en de fundamentele vrijheden eenieder die wegens een strafbaar feit 
wordt vervolgd het recht heeft onverwijld, in een taal welke hij verstaat, en in bij
zonderheden, op de hoogte te worden gesteld van de aard en de reden van de tegen 
hem ingebrachte beschuldiging, te dezen eiser zich in zijn beroepsbesluiten (derde tot 
zevende pagina) beriep op de miskenning van dit recht, nu de feiten op onvolkomen 
wijze werden omschreven in de oorspronkelijke dagvaarding, evenals in de verwijzings
beschikking van de raadkamer, hij meer bepaald aanvoerde dat het openbaar minis
terie schromelijk tekortkwam aan de informatieplicht die in voornoemd artikel be
sloten ligt, vermits er in het exploot van dagvaarding van duidelijke aanwijzing van 
de feiten geen sprake was en de oorspronkelijke dagvaarding ontegensprekelijke con
tradicties bevatte, onder meer wat betreft de situering van de feiten in de tijd, waar
door hij zich niet op een deugdelijke marrier kon verdedigen; dat hij als beklaagde het 
recht had op grond van de strafbaarstelling te weten voor welke concrete feitelijke en 
strafbare gedragingen hij werd vervolgd; dat aan de vereiste van exacte precisering 
niet was voldaan, zodat de dagvaarding, waarvan de geldigheid geregeld wordt via de 
artikelen 145, 182, 184 en 211 van het Wetboek van StrafVordering, nietig diende te 
worden verklaard wegens schending van de rechten van de verdediging, hetgeen hij 
in limine litis gevorderd had, waaruit volgde dat hij niet wettelijk op de hoogte werd 
gebracht van de juiste strafbare feiten; eiser voorts aanvoerde dat de beschikking tot 
verwijzing in dezelfde mate als onvoldoende precies diende te worden beschouwd, nu 
zij op dezelfde wijze de feiten aanduidde; hij tenslotte uitdrukkelijk betwistte dat de 
heromschrijving en de precisering van de oorspronkelijke tenlasteleggingen door de 
heer Procureur-Generaal de nietigheid van de dagvaarding kon herstellen, nu de nie
tigheid van de dagvaarding per definitie niet hersteld kan worden in graad van be
roep, doch deze herstelling enkel kan geschieden door de onderzoeksgerechten; hij der
halve het hofvan beroep verzochtvast te stellen dat het in de onmogelijkheid verkeerde 
een uitspraak te doen, nu ook de verwijzingsbeschikking onvoldoende precies was, 

zodat het bestreden arrest, dat zich ertoe beperkt vast te stellen dat de kwalifica
tie in beroep werd verduidelijkt, aldus geen antwoord verstrekt op het veniveer aan
gaande de weerslag van de miskenning van artikel 6,3,a van het EVRM, evenals van 
het recht van verdediging in eerste aanleg op de rechtsgeldigheid van de dagvaar
ding en de mogelijkheid van de appelrechters om uitspraak te doen en derhalve niet 
regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 149 van de gecoordi
neerde Grondwet van 17 februari 1994) en het hof van beroep in ieder geval op grond 
van de gedane vaststellingen, onder meer de in hoger beroep noodzakelijk geachte ver
duidelijkingen van de tenlasteleggingen, zowel door het openbaar ministerie als door 
het hofvan beroep zelf, zijn beslissing dat de rechten van verdediging van eiser, in
zonderheid het recht om onverwijld in kennis gesteld te worden van de strafbare fei
ten, waarvoor hij werd vervolgd, in geen enkel opzicht werden geschonden niet naar 
recht verantwoordt (schending van artikel 6,3,a van het Verdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 14 no
vember 1950, goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, evenals van het algemeen rechts
beginsel dat de eerbiediging van het recht van verdediging voorschrijft) : 

Overwegende dat het Hof niet is geadieerd van een voorziening tegen de 
beschikking van de raadkamer bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Ton
geren die, na regeling van de rechtspleging, eiser naar de correctionele recht
bank heeft verwezen; 

Overwegende dat een miskenning van het recht van artikel 6, lid 3, a, 
E.V.R.M. van eenieder die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, om on
verwijld, in een taal welke hij verstaat, en in bijzonderheden, op de hoogte 
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te worden gesteld van de aard en de reden van de tegen hem ingebrachte be
schuldiging, niet op zich de regelmatigheid van een strafrechtelijke veroor
deling aantast; dat dit onder meer niet het geval is wanneer de strafrech
ter, naar de regels van het interne recht, oordeelt dat een latere kennisgeving 
of precisering van de beschuldiging wettelijk mogelijk was, ze het recht van 
verdediging van de beklaagde niet onherstelbaar heeft geschaad en hem heeft 
toegelaten zijn recht van verdediging uit te oefenen; 

Overwegende dat de artikelen 145, 182 en 211 Wetboek van Strafvorde
ring enkel bepalen dat de dagvaarding geschiedt ten verzoeke van het open
baar ministerie of van de burgerlijke partij en zij wordt betekend door een 
gerechtsdeurwaarder aan de beklaagde en, in voorkomend geval, daarvan aan 
de civielrechtelijk aansprakelijke afschrift wordt gelaten; dat de dagvaar
ding die niet is geschied ten verzoeke van het openbaar ministerie of van de 
burgerlijke partij of niet zou zijn betekend door een gerechtsdeurwaarder aan 
de beklaagde en, in voorkomend geval, daarvan aan de civielrechtelijk aan
sprakelijke geen afschrift werd gelaten, onregelmatig en nietig is; 

Overwegende dat het bevel tot verwijzing of de dagvaarding die kan lei
den tot de veroordeling van de beklaagde, moet aangeven van welke pre
cieze feiten hij wordt verdacht of beklaagd, zodat hij zich hierop kan ver
dedigen; dat enkel wanneer het op grond van de omschrijving van een bepaald 
feit in het bevel tot verwijzing of de dagvaarding niet uit het dossier is op te 
maken welk precies feit wordt bedoeld, de rechter in de onmogelijkheid wordt 
gesteld te bepalen van welk feit hij werd geadieerd; dat hij dan de be
klaagde niet kan veroordelen; dat evenwel wanneer de verwijzing of de dag
vaarding en het dossier toelaten dit onderzoek te verrichten, de rechtsple
ging wel tot de veroordeling van de beklaagde kan leiden; 

Overwegende dat wanneer de omschrijving van het feit in de verwijzing 
of de dagvaarding wel bepaald, maar niet voldoende precies is, de be
klaagde met het oog op zijn recht van verdediging van de precisering er
van kennis moet worden gegeven en de rechter hem tevens de mogelijk
heid moet geven zich hierop te verdedigen, desnoods door de zaak uit te 
stellen; dat zowel het openbaar ministerie of de burgerlijke partij als de rech
ter de kennisgeving van de precisering kunnen verrichten; dat zelfs de pre
cisering voor het eerst in hoger beroep kan geschieden; 

Overwegende dat het arrest met de in het middel aangehaalde motive
ring eisers verweer verwerpt en beantwoordt en zijn beslissing naar recht 
verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 

Schending van artikelen 2, 19 van het Gerechtelijk Wetboek en 149 van de gecoi:ir
dineerde Grondwet van 17 februari 1994, evenals van het algemeen rechtsbeginsel non 
his in idem, 

doordat het Hof van Beroep te Antwerpen bij het bestreden arrest onder meer op 
strafgebied het bestreden vonnis bevestigt in zoverre het eiser schuldig verklaart aan 
de hem in zaak I ten laste gelegde feiten sub I,A.1a)-b)-c), I.A.2., LB., I,B, I.C.I.-2, II,A.l.-
2.-3, II.B.l.-2.-3, III,A.1,-2.-3., III.B.1,-2.-3., IV, 1-2, en VI. 1-2.-3, (zoals alle her
omschreven) en hem voorts met wijziging van het vonnis veroordeelt wegens voor
melde bewezen en vermengde feiten in zaak I tot een gevangenisstrafvan vier jaar 
en een geldboete van duizend frank, te verhogen met 990 opdecimen, en alzo ge
bracht op honderdduizend frank of een vervangende gevarrgenisstrafvan drie maan
den, na onder meer te hebben overwogen dat " - zoals bij de precisering van de ten
lasteleggingen reeds uiteengezet- de feiten der tenlastelegging sub I.A.l.a)-b)-c), 
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I.C.l.-2 dezelfde misdrijven opleveren als deze, omschreven onder de tenlasteleggin
gen sub II.A.1-2-3, II.B.l.-2.-3, III.A.l.-2.-3., III.B.l.-2.-3., de totale som van de geld
bedragen vermeld onder de heromschreven tenlasteleggingen sub II.A.2.-3 en III.A.2.-3. 
telkens in overeenstemming zijnde met de in de tenlastelegging sub I.C.2 aange
duide geldsom van ten minste acht miljard; " Dat, nu - blijkens hetgeen daarom
trent :r;eeds werd uiteengezet- de schuld van beklaagden D. G. en H. C. aan de hen 
ten laste gelegde feiten sub. I.A.l.a)-b)-c) en I.C.1-2. vaststaat, de hen ten laste ge
legde feiten sub II.A.1-2-3., II.B.l.-2.-3., II.B.l.-2.-3, III.A.l.-2.-3 en III.B.l.-2.-3 even
eens bewezen zijn, 

terwijl overeenkomstig het algemeen rechtsbeginsel "Non his in idem" niemand twee
maal voor dezelfde feiten kan worden gestraft; de rechter die een persoon schuldig ver
klaart aan bepaalde feiten, gekwalificeerd als een welbepaald misdrijf, bovendien zijn 
rechtsmacht aangaande de aldus gekwalificeerde feiten uitput door deze uitspraak; 
te dezen uit het bestreden arrest volgt dat de feiten, waarvoor eiser sub IA,1a, ben 
c werd vervolgd, volledig overeenstemmen met de feiten vermeld sub II,B,1, 2 en 3; 
deze feiten, die hetzelfde aantal facturen, uitgeschreven tijdens dezelfde periode, en 
hetzelfde bedrag betreffen, behoudens wat betreft de tenlastelegging II, B.2, die mel
ding maakt van een bedrag van 36.756.935,- frank, daar waar sub I.A.1b sprake is van 
een bedrag van 6.104.299,- frank, bovendien op dezelfde wijze werden gekwalifi
ceerd, hetzij als een valsheid in geschriften; zo ook de tenlastelegging III.B.1 en 2, waar
bij eiser verweten werd zich schuldig gemaakt te hebben aan het gebruik van valse 
stukken, te weten deze omschreven in de tenlastelegging II, B,1 en 2, samenvalt met 
de tenlastelegging I.A.l.a, ben c, in fine, die eveneens het gebruik van valse stuk
ken, dewelke werden omschreven in diezelfde tenlastelegging I,A,1 en die overeen
stemmen met deze vermeld in de tenlastelegging II, zoals hager vermeld, als mis
drijf in hoofde van eiser omschreef; zo ook de feiten omschreven in de tenlastelegging 
I.C.1 en 2, verband houdende met valsheid in geschriften door de uitgifte van valse 
cheques en/ofveebons, overeenstemmen met de tenlastelegging II.A.1 en 2, met dien 
verstande dat in I,C,2 sprake is van een bedrag van 8 miljard, terwijl in II.A.2 sprake 
is van een bedrag van 7.618.539.609,- frank; ten slotte hetzelfde geldt voor de ten
lastelegging III.A, 1 en 2, waarbij eiser verweten werd zich schuldig gemaakt te heb
ben aan het gebruik van valse stukken, te weten deze omschreven in de tenlasteleg
ging II.A.1 en 2, welke samenvalt met de tenlastelegging 1,C, 1 en 2, die eveneens 
gewag maakte van het gebruik van valse stukken, dewelke werden omschreven in die
zelfde tenlastelegging I,C1 en 2 en die overeenstemmen met deze vermeld in de ten
lastelegging IIA, zoals hager vermeld; het bestreden arrest, niettegenstaande de vast
stelling dat het hier dezelfde feiten betreft als deze behandeld sub I, deze feiten in het 
overwegend gedeelte nogmaals afzonderlijk bewezen verklaart om de redenen, reeds 
uiteengezet met betrekking tot de tenlastelegging 1, en bovendien in het beschik
kend gedeelte eiser uitdrukkelijk schuldig verklaart, met bevestiging van het von
nis van de eerste rechter aan de tenlasteleggingen, zoals ze werden heromschreven, 

zodat het bestreden arrest dat eiser tweemaal aan dezelfde feiten schuldig ver
klaart niet naar recht is verantwoord (schending van het algemeen rechtsbeginsel 'non 
his in idem'), het hofvon beroep, na de feiten een eerste maal bewezen verklaard te 
hebben en hieromtrent derhalve zijn rechtsmacht te hebben uitgeput, niet meer ver
mocht andermaal over dezelfde feiten, op dezelfde wijze gekwalificeerd, bij dezelfde 
beslissing uitspraak te doen (schending van artikelen 2 en 19 van het Gerechtelijk Wet
hoek) en in ieder geval, in zoverre het bestreden arrest niet toelaat uit te maken of 
bij de bepaling van de strafmaat het hof van beroep aldus tweemaal dezelfde feiten 
heeft laten doorwegen, het de wettigheidscontrole van Uw Hof onmogelijk maakt en 
derhalve zijn arrest niet regelmatig met redenen heeft omkleed (schending van ar
tikel 149 van de gecoordineerde Grondwet van 17 februari 1994) : 

Overwegende dat het algemeen rechtsbeginsel "non his in idem" belet ie
mand twee keer voor hetzelfde feit te straffen; 

Overwegende dat zo het arrest weliswaar identiteit vaststelt van onder meer 
de feiten van de telastlegging zaak I sub l.A.l.a, ben c, en sub II.B.l, 2 en 
3, maar niettemin afzonderlijk de schuld van eiser daaraan vaststelt, het hem 
voor de vermengde feiten van zaak I tot een straf veroordeelt, zodoende hem 
niet tweemaal voor hetzelfde feit bestraft; 
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Dat het middel niet kan worden aangenomen; 
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorge

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

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

31 oktober 2000- 2e kamer- Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- "Ver
slaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Geinger; B. D'Haene, Antwerpen. 
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